
Zápis ze zasedání OVK Moravské pískovce – Vsetínsko
konaného 15. 5. 2008 ve Vsetíně

Přítomni: Jaroslav Černota, Milan Horký, Milan Hurtík, Zdeněk Luža, Vladimír Skýpala
I. Žádost o povolení výjimky pro provozování horolezecké činnosti v NPR Pulčín-Hradisko
OVK bere na vědomí výsledky jednání informativní schůzky Vladimíra Skýpaly s představiteli Správy
CHKO Beskydy Janem Petřvalským a Františkem Šulganem a pověřuje Vladimíra Skýpalu sestavit žádost 
o odborné stanovisko Správy CHKO Beskydy k problematice povolení výjimky pro provozování horolezecké
činnosti na území NPR Pulčín-Hradisko v lokalitě Pět kostelů
OVK se jednomyslně dohodla na podmínkách, které je možno zahrnout v žádosti:
1. Lezení bude povoleno pouze členům ČHS nebo jiné organizace UIAA s platným členským průkazem
2. Podmínky povolení výjimky se budou vztahovat pouze na horolezeckou činnost
3. OVK na vlastní náklady opatří vstup do skal na hranici NPR informační tabulí o podmínkách provozování
horolezecké činnosti v rámci povolené výjimky
4. OVK označí přístupové cesty ke skalám, v případě potřeby zajistí chodníky proti erozi. Zakázané přístupo-
vé cesty mohou být vybaveny dřevěnými zátarasy.
5. OVK bere na vědomí potenciální možnost hnízdění ptactva v lokalitě a navrhuje povolení lezení v termínu
od 1. 7. do 31. 12.
6. Jako technické řešení pro prevenci eroze budou lezecké cesty opatřeny vratnými body pro slanění.
Veškeré sestupy budou prováděny slaněním.

II. Prvovýstupy na skalách Vsetínska
OVK schvaluje zavedení stop stavu vytváření nových cest v lokalitách Skály pod Tisovým, Horní Lačnovské 
skály a Čertovy skály – údolní stěna. U všech ostatních skal platí předběžná konzultace projektu se správcem 
skal a podmínka osazení jištění schváleného CVK a osazeného předepsaným způsobem. Dotované borháky 
pro prvovýstupce je možné si vyžádat od OVK nebo přímo na sekretariátu ČHS.

III. Nevhodně umístěné jištění na Čertových skalách
Po dohodě bude autorem přemístěno nevhodně osazené první jištění na cestě Bařinská.

IV. Zrušení cesty
OVK se jednomyslně usnesla na zrušení Cesty na památku Honzy Mynaříka na Valově skále. Cesta, která je
vtlačená do pásu na rozpětí rukou mezi dvě klasické cesty je dlouhodbě terčem kritiky lezců.

Ve Vsetíně 15. 5. 2008
zapsal: Vladimír Skýpala


