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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.
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