Zpráva pro Valnou hromadu ČHS 2017
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody
předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová
Údržba skal, činnost CVK, OVK
V roce 2016 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě 1 429 933 Kč. Do nepískovcových oblastí
bylo vydáno 3 887 borháků, do pískovcových oblastí 2 115 kruhů a borháků a 515 slaňovacích kruhů a
borháků a dalšího pomocného materiálu na údržbu a prvovýstupy.
Na granty bylo vyčerpáno 84 764 Kč, díky nim byla podpořena údržba deseti oblastí. Na odměnách pro
správce skal bylo čerpáno 26 707 Kč, touto částkou jsme se dostali pod 1/5 plánovaného rozpočtu na
tuto položku. Čerpali jsme podstatně méně, než v letech předchozích. Na rozvoj a údržbu webu Skály
ČR jsme se opět částkou 119 202 Kč přiblížili plánovanému rozpočtu 120 000 Kč.
Sponzoři HUDY sport a Singing Rock přispěli v roce 2016 stejnými částkami jako v předchozích letech.
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do oblastí pod správou OVK Labské pískovce, Hruboskalsko,
Jizerské a Lužické hory, Skály na Mužském a Broumovsko. Částečně šel také materiál do oblasti Praha
a Střední Čechy a do oblasti Jižní Morava.
Ve spolupráci s metodickou komisí zastoupenou V. Těšitelem proběhla dvě školení správců skal
a prvovýstupců v termínech 2. 4. 2016 v Akátovém lomu u Kamýka, počet účastníků 31 a 17. 9. 2016
v Prachově, 12 účastníků. Pro rok 2017 plánujeme školení v jarním termínu v západních a
severozápadních Čechách, místo konání a datum bude upřesněn po dohodě s příslušnými zástupci
OVK. Podzimní termín školení proběhne pravděpodobně v Adršpachu v době konání MHFF, tj. koncem
prázdnin.
31. 8. 2016 jsem oslovil předsedy jednotlivých OVK s žádostí o spolupráci při shromažďování informací
o boulderových sektorech v oblastech jejich působení. Na tuto výzvu zareagovalo osm předsedů a bylo
zjištěno 13 sektorů v Čechách a 36 na Moravě. Na schůzi CVK byl podán podnět ke společnému setkání
mezi zástupci boulderistů a správců skal, předsedů jednotlivých OVK a zástupců VV, které by mělo
proběhnout v Adršpachu 27. 5. 2017. Na tomto jednání by měl být projednán „boulderový kodex“ a
pravidla užší spolupráce zástupců boulderistů s jednotlivými OVK. Vyzývám tímto lezeckou veřejnost
k další podnětům směřujícím k připravovanému jednání.
Vyjednávání s orgány ochrany přírody
Josefovské údolí - NPR Býčí skála, CHKO Moravský kras: Žádost podána na konci roku 2014, opatření
obecné povahy vydáno v lednu 2016 s platností do 31. 12. 2025. Vyhrazení míst pro všechny horolezce,
ostatní podmínky stejné jako dosud.
Žleby - NPR Vývěry Punkvy, CHKO Moravský kras: Žádost podána na konci roku 2014, opatření obecné
povahy vydáno v lednu 2016 s platností do 31. 12. 2025. Vyhrazení míst pro všechny horolezce, ostatní
podmínky stejné jako dosud.
Svatošské skály – NPP Svatošské skály, CHKO Slavkovský les: Žádost podána v červenci 2015,
rozhodnutí vydáno v lednu 2016, souhlas platí do 31. 12. 2026. Podmínky stejné jako doposud, povolení
platí pro členy ČHS.
Polínko - Významný krajinný prvek Polínský vrch: Vzhledem k problémům (tvrzení o zákazu lezení,
táboření) byla v roce 2015 podána žádost o vydání stanoviska k provozování horolezectví. Souhlasné
stanovisko bylo vydáno v lednu 2016, platí pro členy ČHS.
CHKO Brdy: S účinností od 1. 1. 2016 vznikla CHKO Brdy. Po jednání se správou CHKO, která započala
na podzim 2015, byla podána žádost o vydání souhlasu na MŽP (příslušný orgán OP, neboť se jedná
o pozemky státu – armády). Rozhodnutí vydáno v únoru 2017, povolení platí pouze pro Mrtnickou skálu.
Kotýz – NPP Kotýz, CHKO Český kras: Žádost podána v lednu 2016, souhlasné stanovisko vydáno
v červnu s platností do 31. 12. 2016, podmínky jako dosud, platí pro členy ČHS.

Srbsko, Sv. Jan – NPR Karlštejn, CHKO Český kras: Žádost podána v lednu 2016, proběhlo terénní
šetření, ze kterého vyplynulo, že by bylo možno otevřít nové oblasti (lomy). Opatření obecné povahy
nebylo dosud vydáno, lezení je možné na základě ústního povolení správy CHKO, jen v původních
lokalitách.
CHKO Český ráj: Žádost podána v červenci 2016, souhlasné rozhodnutí vydáno v listopadu 2016.
Požadavky ČHS týkající se časových a místních vymezení byly akceptovány. Povolení platí pro
organizované horolezce.
Ostaš – PR Ostaš, PP Kočičí skály, CHKO Broumovsko: Žádost byla podána v srpnu 2016, rozhodnutí
nebylo dosud vydáno.
Mrhatina – PR Mrhatina, Kraj Vysočina: Žádost o prodloužení povolení podána v srpnu, v lednu bylo
vydáno zamítavé rozhodnutí.
Štamberk a kamenné moře – PR Štamberk a kamenné moře, Kraj Vysočina: Žádost o prodloužení
povolení podána v srpnu 2016, v lednu byl vydán souhlas. Povolení platí pro členy ČHS.
Míchova skála – PP Míchova skála, Kraj Vysočina: Lezení nebylo v uplynulých letech povoleno, žádost
podaná v srpnu 2016 byla zamítnuta.
Žďárské vrchy - PP Černá skála, PP Devět skal, PP Drátenická skála, PP Lisovská skála, PP Pasecká
skála, CHKO Žďárské vrchy: V souvislosti s přehlášením těchto chráněných území, ke kterému došlo k
1. 10. 201, bylo řešeno povolení údržby skal. Povolení bylo vydáno v listopadu 2016, splatností na 10
let.
Skály u Tušimic – PP Želinský meandr, Ústecký kraj: Nová oblast, povolení vyjednal J. Žižka, Louny.
Suché skály – NPP Suché skály, CHKO Český ráj: V roce 2016 proběhla dvě terénní šetření, na kterých
byl dojednán záměr - úprava přístupových cest, žebříků a dalších prvků, tím, že se jedná o rozsáhlou
investiční akci, na kterou budou žádány peníze z EU. ČHS je v roli odborného konzultanta zastupujícího
zájmy lezců.
Prachovské skály, CHKO Český ráj: V létě 2016 jsme byli upozorněni na problémy, ke kterým dochází
v Prachově v souvislosti s horolezectvím. Na jednání se zástupcem majitele pozemků, které se konalo
v lednu 2017, bylo přislíbeno, že ČHS zvýší informovanost o podmínkách lezení v Prachovských
skalách.
Bor – CHKO Broumovsko: V roce 2016 byla zahájena předběžná jednání se správou CHKO týkající se
možností a podmínek boulderingu v lokalitě Boru. Žádost o povolení bude podána v roce 2017.

