
Zápis z jednání OVK Jižní Morava ze dne 26.2.2013 

Přítomni . P.Weisser, V. Wolf, T.Pilka  

Byly projednávány níže uvedené body a přijaty tyto závěry: 

 

Bod 1. - Prvovýstupy: 

OVK upozorňuje všechny lezce na zákaz prvovýstupů bez souhlasu OVK – vzhledem ke skutečnosti, že 

téměř ve všech oblastech, které jsou na územích CHKO, je součástí dohod mezi zástupci ochrany 

přírody (OP) a lezci povinnost hlásit zamýšlené prvovýstupy předem zástupcům OP, přistoupla OVK 

Jižní Morava k plošnému zákazu provádění prvovýstupů bez souhlasu OVK. Týká se to hlavně oblastí 

Mor. Kras a Pálava.  Případný prvovýstupce je povinen kontaktovat OVK Jižní Morava 

(pawelw@volny.cz, v.wolf@seznam.cz, pilka@cmail.cz), kde uvede svůj záměr a zástupci OVK mu do 

14 dnů sdělí své stanovisko. Následná jednání mezi zástupci OP a lezci zprostředkuje OVK. 

U předem nenahlášených prvovýstupů bude postupováno následovně - zástupci OVK rozhodnou o 

smysluplnosti uskutečněného prvovýstupu a rozhodnou o ponechání nebo zrušení takto vzniklé 

cesty. V případě ponechání cesty bude zrušeno autorství. 

 

Bod 2. – Lezení v lokalitách navštěvovaných turisty  

                (Sloup, Holštejn, Býčí skála, Jáchymka, Martinka apod.) 

OVK Jižní Morava upozorňuje lezce na nutnost zajistit si prostor pod lezeckou cestou a to tak, aby 

případný pád uvolněného kamene nebo lezeckého materiálu neohrozil turisty. Takovýto incident by 

mohl vyústit v  žaloby a případné omezení lezení v těchto lokalitách.  

 

Bod 3. – Dočasná omezení lezení v lokalitách celoročně povolených 

V jarních měsících mohou zástupci Ochrany přírody dočasně omezit lezení (v lokalitách celoročně 

povolených) z důvodu hnízdění dravých ptáků. Toto opatření je prováděno v součinnosti se zástupci 

OVK a je zpravidla dočasně zavřena část skály. OVK tuto skutečnost sdělí na webu ČHS 

(www.horosvaz.cz) a dočasnou tabulí umístěnou poblíž dotčené lokality. OVK důrazně doporučuje 

tyto dočasné omezení dodržovat - je to vždy lepší, než kdyby zástupci OP zavřeli celou skálu (lokalitu) 

pro jarní lezení. 

 

Zapsal P.Weisser – předseda OVK Jižní Morava 
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