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Správu skalních oblastí zajišťovalo 18 oblastních vrcholových komisí a několik desítek správců skal. 
Jednání s orgány ochrany přírody zajišťoval generální sekretář ve spolupráci s oblastními vrcholovými 
komisemi. 
V roce 2021 byl zakoupen jisticí materiál do skal v hodnotě téměř 1,1 mil. Kč. Péče o skalní oblasti 
(přístupové cesty, protierozní opatření, úklid okolí skal apod.) byla podpořena také prostřednictvím 
grantů ČHS v celkovém objemu cca 55 tisíc Kč, které využilo 11 zájemců.   
Průběžně byla doplňována a aktualizována databáze Skály ČR, ve které bylo na konci roku 2021 
evidováno 16 551 skal, 100 559 cest a 1080 sektorů. Současně byly vydány inovované verze aplikace 
databáze Skály ČR pro Android a iOS, které si do konce roku stáhlo přes 10 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 2021 byla na základě žádosti ČHS vydána, nebo nabyla právní moci následující povolení lezení 
od orgánů ochrany přírody (některé žádosti byly podány již v roce 2020): 
- NPR Kaňon Labe: opatření obecné povahy (OOP) platné do 31.12.2030 
- NPR Jizerskohorské bučiny: OOP platné do 31.12.2025 
- NPR Bořeň: OOP platné do 31.12.2030 
- PR Rabštejn: OOP platné do 31.12.2029 
- CHKO Bromovsko, BOR: OOP platné do 31.12.2025  
- PP Tupadelské skály: OOP platné do 31.12.2031 
- Praha: souhlas platný do 31.12.2022, platí jen pro členy ČHS 
- PP Dutý kámen: OOP platné do 31.12.2030 
- PP Váňův kámen: OOP platné do 31.12.2030 
- PR Borecké skály: souhlas do 31.12.2026, platí jen pro členy ČHS 
- PP Přílepská skála: souhlas bez časového omezení, platí jen pro členy ČHS 
- Štamberk a kamenné moře: souhlas do 31.12.2026, platí jen pro členy ČHS 
- PR Mrhatina: nepovoleno 
- CHKO Český ráj: Žádost nebyla v roce 2021 dořešena 

 


