
Zpráva o činnosti Centrální vrcholové komise a ochrany přírody za rok 2019 pro Valnou hromadu 
ČHS 2020 
 
předseda CVK Karel Berndt 
ochrana přírody – Božena Valentová 
 
Údržba skal 
V roce 2019 byl pořízen materiál na údržbu skal v hodnotě 1 349 028 Kč. Do nepískovcových oblastí 
bylo vydáno 2 765 borháků, do pískovcových oblastí 597 kruhů a 747 borháků.  
 
V roce 2019 jako jediný sponzor Singing Rock přispěl stejnou částkou jako v předchozích letech. 
Sponzorovaný materiál byl nasměrován do pískovcových oblastí pod správou OVK Hruboskalsko, Skály 
na Mužském, Kokořínsko a Broumovsko, a to cca 50 kruhů do každé oblasti.  
 
Na granty bylo vyčerpáno 91 279 Kč z plánovaných 100 000 Kč. 
 
Na odměnách za údržbu skal pro správce bylo vyplaceno 44 014 Kč.  
 
Ve spolupráci s  V. Těšitelem proběhly tři semináře správců skal a prvovýstupců, a to v Klokočských 
skalách – Hruboskalsko dne 25.5.2019 (34 účastníků), v Čertových skalách u Lidečka – Moravské 
pískovce dne 31.8.2019 (24 účastníků) a v Dolním Žlebu – Labské pískovce dne 12.10.2019 
(7 účastníků). V rámci MHFF v Teplicích nad Metují byla práce správců skal prezentována lezecké 
veřejnosti formou čtyř přednášek. 
 
Jednání s orgány OP v roce 2019 
NP České Švýcarsko - Vyznačování přístupových cest a povolených oblastí v návaznosti na novou 
právní úpravu národních parků a přípravu nového Návštěvního řádu – celoroční průběžná spolupráce 
se správou NP, řešil předseda OVK Labské pískovce J. Pleticha a správci. 
 
CHKO Broumovsko - NPR Adršpašsko - Teplické skály – povolení formou OOP s platností do 
31.12.2029.  
 
CHKO Broumovsko - Bor – povolení vydané v prosince 2017 bylo zrušeno na základě podání VaK 
Náchod, jednání týkající se ochranného pásma vodních zdrojů nebyla do konce roku 2019 vyřešena.  
 
CHKO Český kras - PR Kobyla – souhlas s platností do 31.12.2025.  
 
CHKO Český kras - NPR Karlštejn – Srbsko, Sv. Jan – povolení formou OOP s platností do 
31.12.2029.  
 
CHKO Pálava - NPR Děvín Kotel Soutěska - Martinka, Trůn – povolení formou OOP s platností do 
31.12.2024. 
 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj – souhlas s vyznačením horolezeckých terénů a údržbou 
horolezeckých zařízení do 31.12.2029.  
 
Liberecký kraj - PP Divadlo, Vranovské skály, Široký kámen – žádost zamítnuta.  

 

 

 

 

 


