Zpráva Centrální vrcholové komise a oblasti ochrany přírody na VH ČHS 2019
předseda CVK - K. Berndt
ochrana přírody – Božena Valentová
V roce 2018 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě 1 487 684 Kč. Do nepískovcových oblastí
bylo vydáno 3 241 borháků, do pískovcových oblastí 1 315 kruhů a borháků a 1091 slaňovacích kruhů
a borháků a dalšího pomocného materiálu na údržbu a prvovýstupy.
Na granty bylo vyčerpáno 93 881 Kč, z čehož téměř 1/3 byla určena na mimořádnou akci budování
protierozní zábrany na Pantheonu.
Na odměnách za údržbu skal pro správce bylo vyplaceno 88 536 Kč. Pro 12 nejaktivnějších
spolupracovníků databáze Skály ČR bylo na odměnách vyplaceno 18 000 Kč.
V roce 2018 jako jediný sponzor Singing Rock přispěl stejnou částkou jako v předchozích letech.
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do pískovcových oblastí pod správou OVK Hruboskalsko,
Jizerské a Lužické hory, Skály na Mužském, Dubské skály a Broumovsko.
Ve spolupráci s V. Těšitelem proběhla dvě školení správců skal a prvovýstupců, a to v Písku dne
2.6.2018 a v Kacanovech dne 28.10.2018. Proškoleno bylo celkem 23 účastníků. Musíme konstatovat,
že přestože školení je směrováno do jednotlivých OVK, účast místních správců skal není dostatečná.
Pro rok 2019 plánujeme opět minimálně dva termíny proškolení na jaře na Jižní Moravě a na podzim
v Labských pískovcích.
Po sedmi letech proběhl dne 23.11.2018 v Sedmihorkách seminář organizovaný ČHS, AOPK ČR a
Správou NP České Švýcarsko, kterého se zúčastnili zástupci orgánů ochrany přírody, předsedové a
členové OVK. Seminář přispěl především k poznání problematiky v jednotlivých OVK v jednání s orgány
ochrany přírody.
V roce 2018 byla uvedena do provozu mobilní aplikace Skály ČR, která zpřístupňuje celou databázi
skal. Kromě toho usnadňuje vyhledání skal v terénu a dávají možnost uživatelům doplňovat informace
a fotografie o skalách a cestách. Také díky tomu má ČHS možnost operativně upozorňovat na omezení
pohybu ve skalách zvláště s přihlédnutím na hnízdění ptáků.
V roce 2018 byla vyjednána tato povolení lezení:
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce
- NPR Kaňon Labe – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2020 (zmenšení oblasti s celoročním
lezením)
- PP Tiské stěny – souhlas formou OOP, platnost do 31.12.2022 (zákaz prvovýstupů, rozšíření počtu
zakázaných cest)
CHKO Beskydy
- NPR Pulčín – Hradisko, Pět kostelů – výjimka, platnost do 31.10.2022 (podmínky beze změn, jen pro
organizované horolezce, nutná registrace na webu)
CHKO Broumovsko
- PR Křížová cesta, Křížový vrch – souhlas formou OOP, platnost do 31.12.2028 (podmínky beze
změn)
- NPR Broumovské stěny – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2028 (podmínky beze změn)

- NPP Polické stěny – výjimka formou OOP, platnost do 31.12.2028 (podmínky beze změn)
CHKO Žďárské vrchy
- PP Tisůvka + PP Rozštípená skála – souhlas, platnost do 31.12.2027 (nové)
CHKO Český kras
- PR Tetínské skály – souhlas, platnost do 30.6.2023 (nové)
- PP Radotínské údolí – souhlas, platnost do 31.12.2028 (nové)
Liberecký kraj
- PR Údolí Jizery – souhlas, platnost do 31.12.2023 (podmínky beze změn)
Dořešit se nepodařilo povolení pro NPR Karlštejn a PR Kobyla v Českém krasu a pro boulderovou
lokalitu Bor na Broumovsku, byly řešeny problémy ohledně Borové skály v Praze.
Byla podána žádost o vydání nového povolení pro NPR Adršpašsko - teplické skály.

