
Zápis z jednání OVK Jižní Morava konaný dne 8.2.2016 v Brně 

Přítomni : P.Weisser, V.Wolf,T.Pilka 

Projednávané body: 

1.Odstranění expresek  v lezeckých terénech Moravského krasu 

OVK projednala písemné stanovisko Správy CHKO Moravský kras o odstranění expresek 

z horolezeckých terénů. Na základě písemné stížnosti lezců se problémem trvale osazených expresek a 

smyček ve fixním jištění Správa CHKO musela zabývat. Na základě terénního šetření vydala 

stanovisko uvedené níže. OVK žádá majitele expresek a smyček k jejich odstranění z fixních jištění 

v termínech uvedených v tomto písemném stanovisku. Současně žádá lezeckou veřejnost, aby tato 

jištění svévolně neodstraňovala a ponechala to na jejich majitelích. Pokud tato jištění majitelé 

neodstraní v uvedených termínech, odstraní je správci skal. Režim dočasného ponechávání expresek je 

obecně určen ve stanovisku a bude následně upřesněn po jednání se správou CHKO. OVK je ve výše 

uvedené problematice (současně i v jiných problematických bodech) toho názoru, že je třeba je 

řešit postupně po linii ČHS (tj. správci skal-OVK-CVK-VV) a teprve po vyčerpání všech 

svazových možností přizvat k řešení orgány státní správy. Problémy související s lezením ve 

skalách by si lezci měli řešit sami mezi sebou. 

Zkrácený dopis ze Správy CHKO Moravský kras(bez záhlaví a symbolů) zde: 

Věc: Odstranění expresek z horolezeckých terénů 
 

AOPK ČR – Správa CHKO Moravský kras (dále jen „Agentura“) projednala stížnosti vícera 
osob na stav horolezeckých terénů v CHKO Moravský kras ve vzhledu skal, které hyzdí 
velké množství snímatelných jistících prostředků tzv. expresek a různé typy smyček 
ponechávaných dlouhodobě (několik let) zavěšených na skalách ve fixním jištění v tzv. 
borhácích či plaketách.  

Agentura konstatuje, že problémem ponechávaných expresek a smyček jsou dotčeny 
horolezecké terény v maloplošných zvláště chráněných územích, kde je prioritou zachování 
přírodního stavu a přírodního charakteru prostředí. Dlouhodobé ponechávání expresek na 
skalách ruší pohledově přírodní charakter skal a jejich ponechávání na skalách po dobu 
mnoha měsíců není pro horolezení bezpodmínečně nutné (a může být dokonce nebezpečné 
vlivem působení počasí) a je z tohoto důvodu v přírodě nežádoucí. 

Proto Agentura žádá správce skal ČHS o zajištění odstranění všech expresek a smyček 
z horolezeckých terénů na území CHKO Moravský kras v těchto termínech: na terénech 
uzavřených pro horolezectví do 30.6.2016 odstranit do 31.7.2016 a na terénech celoročně 
provozovaných odstranit do 31.3.2016. 

Agentura souhlasí s vícedenním ponecháním expresek a smyček jen tam, kde je řešen 
nějaký horolezecký projekt nebo horolezecký trénink, který jeho realizátor/realizátoři předloží 
správci skal k odsouhlasení. Správce skal následně vyjedná s Agenturou termín ponechání 
expresek a smyček na konkrétní skále a trase. Jinak je každý horolezec povinen své 
expresky a smyčky odstraňovat ze skály ihned po ukončení lezecké činnosti tentýž den. 

RNDr. Leoš Štefka, v. r. 

 



2.Stanovisko k ferratě v jeskyni Lidomorna – Mor. kras 

OVK zastává ve vztahu k ferratám stejné stanovisko, jako jí nadřízená CVK (obecně: nesouhlas 

s výstavbou ferrat v lezeckých lokalitách, což Správa CHKO Moravský kras respektuje). Ferrata v 

jeskyni Lidomorna je svým umístěním specifická a ČHS není účastníkem řízení. OVK je toho názoru, 

že záležitosti spojené s jeskyněmi (i veřejně přístupnými) jsou v gesci ČSS (České speleologické 

společnosti), případně MSK (Moravského speleologického klubu) a OVK Jižní Morava dodržuje 

nepsané pravidlo mezi lezci a jeskyňáři - nezasahovat do záležitostí jeskyňářů a naopak. 

 

3.Prvovýstupy v lokalitách Mor. Kras  a Pálava 

OVK opětovně upozorňuje, že zamýšlené prvovýstupy na lezecké objekty v Moravském Krasu a na 

Pálavě je nutno předem oznámit předsedovi OVK Pavlu Weisserovi (mail: pawelw@volny.cz). 

 

4.Lezení v lokalitách navštěvovaných turisty  

OVK Jižní Morava opakovaně  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.  

 

 

V Brně dne 8.2.2016  
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