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Centrální vrcholová komise a ochrana přírody - zpráva za rok 2020 pro Valnou hromadu ČHS 2021 
předseda komise Pavel Weisser, ochrana přírody Božena Valentová 
 
Činnost v oblasti správy skalních oblastí zajišťovala Centrální vrcholová komise, 18 oblastních vrcholových komisí 
a správci skal. V polovině roku (12. 6. 2020) byly VV schváleny, na návrh CVK, nové Statuty Centrální vrcholové komise 
a oblastních vrcholových komisí ČHS. Jednou ze změn byla možnost rozšíření vedení CVK o dva místopředsedy. Novou 
funkci místopředsedů CVK vykonávali, pod vedením tehdejšího předsedy CVK Karla Berndta, do konce roku Pavel 
Weisser a Jan Pleticha. Od 1. 1. 2021 byl jmenován předsedou CVK Pavel Weisser a funkci místopředsedy vykonává 
J. Pleticha.  
 
V polovině roku byla schválena také malá úprava všech trojích pravidel lezení, ve kterých byla zdůrazněna rizika skalního 
lezení a odpovědnost lezců za případné nehody, ke kterým může dojít.  
 
V roce 2020 byl pořízen materiál na údržbu skal a vytváření nových cest v hodnotě zhruba 1,178 mil. Kč. Jedná se 
zejména o 1490 různých druhů borháků, 930 kruhů a dále o slaňovací zařízení. Materiál pro prvovýstupce je dotován 
z rozpočtu CVK s cílem zajistit kvalitní jištění v nově vznikajících cestách. Údržbu skal podpořil Singing Rock.  
Údržba skal byla podpořena také každoročními granty na údržbu skal v celkové výši cca 62 tisíc Kč. 
 
CVK ve spolupráci s jednotlivými OVK uspořádala 2 semináře zaměřené na technologii osazování fixního jištění. 
Semináře ve Mšeně se zúčastnilo 15osob a semináře ve Sloupu v Čechách se zúčastnilo 12 osob. Osazování a testování 
jištění bylo představeno také v rámci programu Mezinárodního horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují.  
 
Průběžně byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR, ve které bylo na přelomu roku 2020 /2021 evidováno 15 
529 skal, téměř 97 tisíc cest a 1036 sektorů. Byly vydány nové verze aplikace databáze Skály ČR pro Android a iOS, které 
si do konce roku stáhlo přes 8 tisíc uživatelů. Geografická data z  databáze jsou využívána na Mapy.cz a nově také 
Hasičským záchranným sborem, který je vedoucí složkou Integrovaného záchranného systému ČR.  
 
V roce 2020 byla s orgány ochrany přírody vyjednána tato povolení lezení:  
- CHKO České středohoří, NPR Bořeň – opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- Karlovarský kraj, PP Goethovy skalky, souhlas do 31. 12. 2023 

Dále byly v roce 2020 podány žádosti o povolení v lezení v dalších devíti oblastech. Vyřešena nejsou z důvodu zdržení 
na straně orgánů ochrany přírody povolení pro lezecké oblasti na území PP Dutý kámen v Libereckém kraji, PR Kozelka 
a PP Tupadelské skály v Plzeňském kraji, NPR Jizerskohorské bučiny v CHKO Jizerské hory, PR Rabštejn v CHKO Jeseníky 
a oblasti na území hl. m. Prahy.  
V lednu 2021 byla dokončena a vydána tato povolení: 
- CHKO Labské pískovce, NPR Kaňon Labe - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- Moravskoslezský kraj, PP Váňův kámen - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2030 

- CHKO Broumovsko – Bor (bouldering) - opatření obecné povahy, platnost do 31. 12. 2025 

 


