
Centrální vrcholová komise + ochrana přírody  
předseda Karel Berndt, ochrana přírody Božena Valentová  
 
Údržba skalních oblastí, činnost CVK, OVK a správců skal. 
 
V roce 2017 byl i díky mimořádnému navýšení rozpočtu pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě 2 
335 062 Kč. Do nepískovcových oblastí bylo vydáno 4 963 borháků, do pískovcových oblastí 2 717 
kruhů a borháků a 1 053 slaňovacích kruhů a borháků a dalšího pomocného materiálu na údržbu a 
prvovýstupy.  
Na granty bylo vyčerpáno 74 420 Kč z plánovaného rozpočtu 80 000 Kč (včetně dodatečně schválené 
sanace Panteonu).  
Na odměnách za vedení a činnost v OVK bylo vyplaceno 132 500 Kč, na údržbu skal pro správce bylo 
vyplaceno 184 411 Kč.  
Na rozvoj a údržbu webu Skály ČR jsme vyplatili částku 164 544 Kč, pro spolupracovníky¨webu ČHS 
– Skály ČR bylo na mimořádných odměnách vyplaceno 9 000 Kč.  
V roce 2017 jako jediný sponzor Singing Rock přispěl stejnou částkou jako v předchozích letech. 
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do oblastí pod správou OVK Hruboskalsko, Jizerské a 
Lužické hory, Skály na Mužském a Broumovsko.  
Ve spolupráci s metodickou komisí zastoupenou V. Těšitelem proběhla dvě školení správců skal a 
prvovýstupců, a to v Teplicích nad Metují dne 26.8.2017 a v Jirkově u Chomutova dne 28.10.2017. 
Proškoleno bylo celkem 29 účastníků. Pro rok 2018 plánujeme opět minimálně dva termíny 
proškolení.  
Dne 17.6.2017 proběhlo v Teplicích nad Metují setkání předsedů OVK se zástupci boulderistů ze 
všech významnějších oblastí s provozováním této činnosti. Jednání vedl Marek Rottenborn z OVK 
Západní Čechy. Cílem tohoto setkání bylo vytvoření tzv. „Bouldrového kodexu“, který je v současnosti 
již prezentován této komunitě.  
Dne 26.8.2017 se uskutečnilo setkání správců oblastí ležících mimo OVK Broumovsko ve východních 
Čechách. Účastníci se dohodli na ustavení OVK Východní Čechy, a jejím předsedou odsouhlasili 
Miroslava Vaníčka, bývalého předsedu OVK Orlické hory, která zanikla ustavením této nové komise. 
Dne 19.10.2017 na jednání OVK Praha a střední Čechy byl odsouhlasen novým předsedou Martin 
Tučka. Obě tyto změny vzala na vědomí a schválila CVK na svém jednání 11.11.2017.  
Oblast ochrany přírody  
V roce 2017 se podařilo vyjednat povolení pro tyto oblasti:  
PR Štamberk a kamenné moře – výjimka do 31. 12. 2021, jen pro členy ČHS  
Mrtnická skála v CHKO Brdy – souhlas do 31. 12. 2017 (jiné lokality na území CHKO nepovolil 
správce státních pozemků – Vojenské lesy a statky ČR)  
PR Ostaš – souhlas do 31. 12. 2026, vztahuje se jen na lezení s lanem, ne na bouldering  
NPR Zlatník – výjimka platí do 31. 12. 2022, jen pro členy ČHS.  
Bor v CHKO Broumovsko – povolení do 31. 12. 2022; povolení je nyní pozastaveno kvůli řešení 
formálních nedostatků rozhodnutí na straně Správy CHKO Broumovsko.  
Povolení nebylo uděleno pro PR Mrhatina a PP Míchova skála (KÚ Vysočina).  
Stále, přes opakované žádosti, nebylo vydáno opatření obecné povahy pro Srbsko, Sv. Jan v NPR 
Karlštejn, CHKO Český kras; v lokalitách je lezení možné na základě neformálního souhlasu správy 
CHKO.  
V průběhu roku byly podány tyto žádosti o povolení lezení:  
NPR Broumovské stěny – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení dosud nebylo zahájeno  
NPP Polické stěny – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení nebylo dosud zahájeno  
NPR Adršpašsko - Teplické skály – žádost podána v srpnu 2017, správní řízení nebylo dosud 
zahájeno  
PR Křížový vrch – žádost podána v srpnu 2017, probíhají jednání o obsahu připravovaného opatření 
obecné povahy  
NPR Kaňon Labe – opatření obecné povahy umožňující výjimku ze zákazu horolezectví bylo vydáno v 
lednu 2018, platnost 3 roky  
NPR Pět kostelů – výjimka byla vydána v lednu 2018, platnost do 31.10.2022, jen pro členy ČHS.  
PP Tiské stěny – žádost podána v listopadu 2017, v únoru byl zveřejněn návrh opatření obecné 
povahy, kterým bude vydán souhlas  
V květnu 2017 nabyla právní moci novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která 
nově umožňuje vydávat výjimky, souhlasy i vyhrazovat území formou opatření obecné povahy. Takto 
vydaná „povolení lezení“ se vztahují na všechny lezce, nejen na členy ČHS. Rozhodnutí, zda bude 



„povolení“ vydáno formou OOP, nebo formou rozhodnutí jen pro členy ČHS, je věcí orgánů OP. ČHS 
získal zastoupení v Radě Krkonošského národního parku. Český horolezecký svaz  
ČHS získal zastoupení v Radě Krkonošského národního parku. 


