
Zápis z porady Oblastní vrcholové komise Moravské pískovce - Vsetínsko
dne 16. 12. 2016

Přítomni: Milan Hurtík, Jaroslav Černota, Milan Horký, Pavel Šumšala, Vladimír Skýpala, Michal Kubík
Omluven: Michal Vaculík

I. Změna správcovství skal 
Od 1. 1. 2017 bude na Skalách pod Tisovým zrušeno duplicitní správcovství a správcem skal bude Michal 
Kubík (michalkubik@email.cz, 734 313 063).

II. Granty ČHS na údržbu skalních oblastí
OVK MP/Vs souhlasila s návrhem Vladimíra Skýpaly o způsobu čerpání grantů ČHS na údržbu skalních 
oblastí v co největší součinnosti s výkonným výborem 155. horolezeckého oddílu Vsetín. OVK by připravila 
zadání a vydala souhlas, samotné čerpání grantu a proúčtování by bylo záležitostí oddílu. O každém grantu 
by se jednalo a rozhodovalo individuálně.  

III. Informační tabule
OVK zpracuje informační tabule na klíčové skály v regionu. K rozpracovaným tabulím na Čertovy skály a 
Valovku bude zpracována informační tabule na Horní Lačnovské skály. Vytištění, příprava a umístění bude 
součástí grantu na údržbu skalních oblastí. Zodpovídá V. Skýpala, termín grafi ckého zpracování 15. 2. 2017.

IV. Dojištění cesty Podzimní
Pavel Šumšala přednesl návrh na dojištění cesty Podzimní na Dolních Lačnovských skalách. Návrh byl za-
mítnut.

V. Ostranění přidaného jištění z cesty Direttissima na Valově skále
OVK rozhodla o odstranění jištění v cestě Direttissima na Valově skále, které zde bylo přidáno v rozporu z 
Pravidly. Na návrh Milana Hurtíka bude na jaře provedeno místní šetření o stavu - poškození přírodních 
možností jištění. 

IV. Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR
Vzhledem ke zvyšujícím tlakům na dojišťování starých cest proběhla rozprava o výkladu Pravidel lezení ve 
skalních oblastech ČR. OVK se shodla na výkladu, že Pravidla jsou závazná pro OVK stejně, jako pro 
všechny ostatní členy ČHS. OVK nemá právo na svévolné rozhodnutí o dojištění cesty, pokud k tomu není 
objektivní důvod, který musí být v souladu s Pravidly (poškozené přírodní jištění, změna konfi gurace skály 
spojená s nemožností jednoduché výměny nebezpečného fi xního bodu apod.). 

Na Dušné 16. 12. 2017
zapsal Vladimír Skýpala


