
Zápis z porady Oblastní vrcholové komise Moravské pískovce - Vsetínsko
dne 18. 4. 2016
Přítomni: Milan Hurtík, Jaroslav Černota, Milan Horký, Pavel Šumšala, Vladimír Skýpala

I. Svantovítova skála – zamítavé stanovisko OVK Moravské pískovce / Vsetínsko k záměru revitalizace PP 
Svantovítova skála
OVK Moravské pískovce / Vsetínsko nesouhlasí se záměrem „Revitalizace skalního útvaru PP Svantovítova 
skála“, který je součástí žádosti o grant ČHS. Žadatel 155. horolezecký oddíl Vsetín.

Zdůvodnění:
1. Celková nebo částečná revitalizace
Nelze revitalizovat něco jako je PP. Nejedná se o panelákové sídliště nebo městský park. Je možné revitalizovat 
pouze dřívější opatření související s lidskou činností, které se zde ale nenacházejí (přístupové cesty, vyhlídky, 
zábradlí, protierozní opatření apod.)
Skály nejsou v současnosti lezecky příliš využívány nikoli z důvodu, že jsou zarostlé, zanesené a zanedbané, 
ale z důvodu odlehlosti, obtížnosti a pro současné trendy špatně zajištěnosti. Všechny lezecké cesty obtížnosti 
od 6 UIAA výše jsou očištěné, zajištěné a lezitelné. V lokalitě je několik krátkých zpola zapomenutých cest 3-5 
UIAA s výškou stěn do 7 metrů, které jsou zarostlé mechy. Na skalách se v současnosti leze téměř ve stejné 
míře, jako v minulosti.
2. Zajištění přístupu a nástupů k cestám
Skály jsou přístupné neznačenými chodníky a lesní cestou. Při expozici pohybu lezců není třeba provádět 
žádné úpravy chodníků.
3. Zajištění obnovy a očištění části lezeckých cest
Vzhledem k vykácení lesního porostu přiléhajícího ke skále je v současnosti udržitelné očištění starých leh-
čích cest, které v minulosti zarůstaly. Tyto byly vyčleněny při místním šetření. Bylo dohodnuto osazení no-
vých slaňáků v místech, kde se již nedá jistit za stromy. Tyto práce budou provedeny v rámci běžné údržby. O 
případném dojištění vyčištěných starých cest rozhodne OVK až podle aktuálního stavu po očištění. V rámci 
místního šetření šlo o dojištění zatím pouze o jedné cesty (Sokolík 5).
4. Možnost zbudování odpočívadla
OVK nesouhlasí se zbudováním něčeho, jako je odpočívadlo. Na skalách není prostor.
5. Zlepšení značení a orientace
Není třeba, skála je zanesena v mapách a průvodcích, v současnosti i dobře viditelná.
6. Propagace a zvýšení pozornosti o danou lokalitu z oblasti Moravských pískovců
Tento bod OVK nerozporuje, pouze dochází k závěru, že nesouvisí s udělením grantu.
7. Vytvoření přírodního posezení
Platí stejně jako u odpočívadla. Není zde prostor a zbudování posezení nemá žádný vliv na kvalitu provozová-
ní lezecké činnosti. Naopak může vést k postupné přeměně posezení v nelegální výletiště s ohništěm a všemi 
negativními důsledky s tímto souvisejícími.
8. Zbudování základních protierozních opatření se souhlasem majitele
Přístupy k cestám jsou na přirozených skalních terasách, protierozní opatření nejsou v současnosti potřebná.
8. Očištění skály a lezeckých cest od mechů a náletových dřevin, odstranění nánosů listí
Plošné očištění skal není třeba, pro danou lokalitu bylo by spíše kontraproduktivní. Ostatní řeší bod 3.
9. V případě dostatečné podpory ČHS i přidání cedule informující o lezeckých liniích na skále
OVK tento bod v zásadě nerozporuje, ale ani nepodporuje s tím, že podobné cedule nemají u skal v oblasti 
Moravských pískovců tradici.
10. Úklid okolí od odpadků
Úklid okolí od odpadků není potřebný.



II. Jmenování správců skal
OVK MP/Vs jmenovala nové správce skal na Skalách pod Tisovým a Svantovítově skále. 
V lokalitách budou současně působit i stávající správci skal. Duplicitní správcovství bude pouze na přechod-
né období.

Skály pod Tisovým   Michal Kubík, michalkubik@email.cz, 734 313 063
   Vladimír Skýpala, skypala@abidesign.cz, 603 158 675

Svantovítova skála Milan Hurtík, milan.hurtik@austin.cz, 603518627
   Michal Vaculík, oksim@email.cz, 604293829

III. Schvalování prvovýstupů
Nadále platí zákaz prvovýstupů bez předchozí dohody se správcem skal. 
Na základě návrhu Pavla Šumšaly dochází ke zpřísnění schvalování nových prvovýstupů. Správce skal po 
obdržení žádosti neprodleně vyrozumí OVK s návrhem prvovýstupu, která se k návrhu může do sedmi dnů 
vyjádřit. V případě rozdílného stanoviska platí rozhodnutí OVK. Důvodem je, aby si správci skal nemohli 
neomezeně schvalovat prvovýstupy sami sobě. 
Upřesnění platí pouze pro OVK Moravské pískovce - Vsetínsko.   

Ve Vsetíně dne 18. 4. 2016. zapsal Vladimír Skýpala


