
Zápis z jednání OVK Jižní Morava ze dne 14.8.2009

Přítomni : P.Weisser, V.Wolf, R.Dědič, T.Fiala

Projednávané body:

NPR Děvín – Kotel- Soutěska  - Martinka a Obří kámen 

OVK upřesňuje a stanovuje podmínky pro lezení v lokalitě NPR Děvín – 
Kotel- Soutěska  - Martinka a Obří kámen   takto:

- prvovýstupy  s osazováním  trvalého  fixního  jištění  bez  souhlasu  OVK   jsou 
zakázány 

- stávající havarijní fixní jištění bude zástupci OVK postupně vyměněno za nové, 
tato výměna bude prováděna průběžně.

- správcem skal byl jmenován T. Fiala – kontakt :  tfiala@agropol.info

II.      NPR Děvín – Kotel- Soutěska  - Trůn

OVK upřesňuje a stanovuje podmínky pro lezení v lokalitě  NPR Děvín 
– Kotel- Soutěska  - Trůn takto :

-  prvovýstupy s osazováním trvalého fixního jištění bez souhlasu OVK jsou  
       zakázány
-  správcem skal byl jmenován  T. Fiala– kontakt :  tfiala@agropol.info
-  značky na skalách zakazující lezení nebudou o sobotách a nedělích v  termínu  
      1.9.- 31.10.2009 platné. 

Vzhledem k tomu, že lezení v lokalitě Trůnu je povoleno pouze do konce října 2009 , 
nebudou v této oblasti vyměňovány stávající fixní jištění.Lezci by měli přistupovat 
k cestám v této lokalitě maximálně zodpovědně a pro zvýšení vlastní bezpečnosti zde 
používat  vlastní vyjímatelné jistící pomůcky (smyčky, vklíněnce,frendy atd.). Lezení je 
zde povoleno v  režimu „na zkoušku“ , kdy správa CHKO po uplynutí této doby 
vyhodnotí naše působení v této lokalitě a bude se uvažovat o prodloužení povolení , nebo 
o dalším omezení našeho lezení v této lokalitě. Při prodloužení platnosti této vyjímky na 
delší časové období budou fixní jištění postupně vyměňovány.  Stávající značky na 
skalách označující zákaz lezení budou ,vzhledem ke krátkému časovému povolení lezení, 
ponechány . 

mailto:tfiala@agropol.info


II. Ostatní sdělení

- Každý lezec je povinen dodržovat a řídit se při návštěvě výše   popsaných lokalit 
  rozhodnutím Minsterstva životního prostředí ze dne 14.7.2009.
- Upozorňujeme všechny lezce na nutnost používání vlastních vyjímatelných jištění  
  v těchto lokalitách jako doplňku stávajících fixních jištění. S přihlédnutím  ke 
  kvalitě skály ( lokálně velmi špatná) nelze nahradit všechny jisticí body novými  
  v odpovídající  kvalitě. 
- Vzhledem k velmi dobrým vztahům se správou CHKO Pálava žádáme všechny 
  lezce o dodržování všech stanovených podmínek ohledně lezení na  území CHKO  
  Pálava. Tyto podmínky jsou výsledkem náročných jednání a hledání kompromisu 
  mezi zájmem  nás lezců o lezení v těchto lokalitách a požadavky příslušné správy 
  CHKO na zachování přírody v těchto lokalitách v pokud možno nezměněném 
  stavu.

                                                                                         Zapsal 14.8.2009 Pavel Weisser
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