
Zpřesnění a zpřísnění pravidel lezení – OVK Jižní Morava 

 

25. 11. 2008                                                                                                                                            

Zpřísnění Pravidel lezení ve skalních oblastech České republiky pro oblasti ve správě OVK 

Jižní Morava: 

 

Úprava čl. 2 Ochrana přírody, odst. Lezcům je zakázáno:  

Znění odstavce a) se nahrazuje tímto textem: Jakkoliv měnit či upravovat povrch skal. 

 

Doplňuje se čl. 3 Fixní jištění: 

8. Ve stávajících technických cestách, které nejsou vylezeny volně, je zakázáno přidávat, 

opravovat či jinak upravovat jištění bez souhlasu OVK. 

9. U stávajících technických cest, které se podaří přelézt volným lezením, rozhodne OVK 

o případné výměně nebo změně jištění, tato cesta se stává volně lezenou cestou a 

technické přelezy jsou možné pouze za využití stávajícího fixního jištění.  

 

Doplňuje se čl. 4 Nové lezecké cesty: 

11. Zákaz provádění prvovýstupů technickým lezením v oblastech Jižní Moravy bez 

souhlasu  OVK Jižní Morava. 

 

Je zakázáno přelézat technicky za pomoci vlastních (dodatečně dodávaných skob a nýtů) skob 

volně lezené cesty. 

Při technických přelezech volně lezených cest je možné použít pouze vyjímatelná jištění, jako 

jsou smyčky, friendy, stopery, abalaky, hexcentry apod.; je zakázáno použití skob, nýtů, spitů 

a dalších jistících prostředků osazovaných pomocí kladiva. 

 

 

Zdůvodnění k článku č. 3: Při přelezení technické cesty volně bude postupováno citlivě a to 

tak, aby rozmístěním nových jisticích bodů byla, pokud možno, zachována možnost 

technického lezení.  

 

Zdůvodnění k článku č. 4: Nejde o úplný zákaz dělání nových technických cest, ale o určení 

pravidel, vzhledem k omezeným možnostem na nové cesty v lokalitě Jižní Morava. 

Při současném sortimentu dostupných umělých pomůcek lze za použití kladiva, skob, jedniček, 

háčků, vrtaných dírek na háčky atd. přelézt jakoukoli linii v jakékoliv oblasti. Myslíme si, že v 

dnešní době nejde o vylezení technické cesty za jakoukoli cenu, ale také o styl, jakým je 

vylezena.  Při použití metody „hammerless“ nebudou nikomu u vzniku nové technické cesty 

kladeny větší překážky. OVK si chce ponechat možnost vyjádřit se k místu, kde hodlá 

prvovýstupce technickou cestu udělat. Prvovýstupce technické cesty by měl oznámit zástupcům 

OVK svůj záměr a OVK mu sdělí své stanovisko.    

 

Upozorňujeme případné prvovýstupce, že zjištění informací o možnostech dělání prvovýstupů 

(kde je povoleno dělat prvovýstupy bez omezení nebo kde je zákaz provádění prvovýstupů bez 

souhlasu OVK nebo CHKO) je povinností každého lezce. Tyto informace najdete na webu 

http://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/, na webu Skalní oblasti nebo přímo u členů OVK. 

Pro oblast Moravského Krasu a Pálavy jsou to: 

Pavel Weisser – pawelw@volny.cz, Vladimír Wolf - v.wolf@seznam.cz 
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