Zpráva o činnosti VK a KOP ČHS
CHKO Jizerské hory
V CHKO Jizerské hory došlo k novému členění rezervací na NPR Špičák, NPR
Stržový vrch, NPR Poledník, NPR Štolpichy, NPR Frýdlantské cimbuří, NPR Tišina a
NPR Paličník, a tím i ke změně podmínek pro pohyb horolezců v těchto lokalitách.
Byla vypracovaná nová studie s podrobným seznamem lezeckých objektů a podaná
žádost o výjimku ze zákona 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny na MŽP ČR. To
nám udělilo výjimku, a to do konce roku 2000.
Český kras
Pod dohledem správce oblasti - Petra Resche pokračovala výměna zajišťovacích prostředků
v celé oblasti. Stávající jistící prostředky jsou nahrazovány jistícími prostředky z nerezu.
Adršpašsko-teplické skály
Jako předchozí roky i letos pokračovala skupina civilkářů pod vedením Vaška Brucknera
v širokých aktivitách činnosti. Pokračovala výměna slaňovacích kruhů a skalního vybavení.
Byla dokončena výměna vadného vybavení na všech věžích Ostaše a Křížovém vrchu. Práce
probíhaly i v oblastech, které zdánlivě přímo nesouvisí s horolezeckou činností, ale významně
pomáhají udržovat dobré vztahy s ochranáři, kteří mají rozhodující slovo při udělování
výjimky pro lezení v oblasti. Proběhla údržba a rekonstrukce turistických cesta a stezek v celé
oblasti. Byly obnoveny schody na hrad Bišík, osazovány informační desky na nově
vybudované naučné stezce v Teplických skalách a rozmístěny informační tabule CHKO.
V říjnu proběhla brigáda horolezců na Ostaši. Na 100 brigádníků pracovalo na zpevnění
erozních svahů, opravách zábradlí a chodníků turistických cest a úklidu odpadků.
Český ráj
Prachovské skály.
Uskutečnily se pravidelné schůzky - na jaře a na podzim, s obcemi a RŽP Jičín. Vzhledem
k tomu, že došlo ke změně majitele pozemků (rodina Šlikova), bylo nutno dohodnout mezi
ČHS a novými vlastníky vztahy a podmínky za jakých bude možno v dané lokalitě
horolezectví provozovat. Noví majitelé nám vyšli vstříc za stávajících podmínek, které
upřesňuje Vyhláška OU Jičín. Během letošního roku, při výměně slaňovacích kruhů, byl
zjištěn vážný stav u slaňovacího a vrcholového zařízení. U kruhů, které byly v dřívější době
temovány tzv. „FEROFIXEM“ došlo k vážnému narušení pevnosti. Kruh, či slaňák, který
navenek nejeví sebemenší známku opotřebení, ale uvnitř ve styku s hmotou ferofixu doslova
uhnije - zkoroduje. Dbejte proto zvýšené opatrnosti
a všechny takto utemované kruhy nahlaste příslušné VK. Kruhu utemovaný ferofixem se
pozná podle rezavě zbarveného pískovce v těsném okolí dříku.
Hruboskalsko.
Pokračovaly práce na zpevnění erozních svahů a vybudování přístupů ke Kapelníku, Zelenáči
a Mariáši. Veškeré zábrany a schody byly vyrobeny z tlakově impregnované kulatiny za
nemalé náklady ale za předpokladu delší životnosti. Již tradičně, za hojné účasti horolezců,
proběhla na jaře a na podzimy brigáda ve skalách.
Skály na Mužském.
Skupina civilkářů pod mým vedením pokračovala na postupné údržbě skal a okolního
terénu.V Příhrazích byl vybudován nespočet protierozních zábran a Na Drábských
světničkách byla částečně zpevněna a opravena turistická cesta k Věžičce u rozcestí. Ta bude
v letošním roce dokončena.

Severní Čechy
V pískovcových oblastech Severních Čech průběžně pokračovaly práce na údržbě
vrcholového a stěnového zařízení. Plošná údržba se dotkla hlavně oblasti Dolního Žlebu. Ve
Hřensku byla ve spolupráci se Správou NP vybudovaná nová naučná stezka. Práce probíhaly
pod vedením Jindřicha Švihnose.
Pravidla pískovcového lezení
Po té co byly schváleny nové pravidla lezení na pískovcích, a to 1. části - teoretické, pokračuje
Bezpečnostní komise s vrcholovou komisí na části II., která se týká norem a způsobu
upevnění zajišťovacích a stěnových prostředků
V loňském roce byly vydány nové průvodce po Jizerských horách, Hruboskalsko II. díl,
Dubské skály a I. díl Adršpašských skal..
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