Zápis
z jednání OVK Tisá, která se konal dne 27. 11. 2013 v Tisé
Přítomni: J. Rosol. G. Tschunko, D. Hölzl, J. Nežerka
Omluveni: J. Hoblák
1. Zahájení
Předseda OVK přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
2. Schválení nových žádostí o prvovýstupy v PP Tisá
Byly projednány a schváleny následující žádosti o prvovýstupy:
Od Jindřicha Beneše.
Valcha - Mezi Začátečnickou cestou a Levou údolní spárou.
Vyjádření: Je místo pro cestu, pískovec dobrý.
Žluté převisy - vpravo od cesty Vana
Vyjádření: Je místo pro cestu s výjimkou nástupu. Lepší by bylo nastoupit cestou Vana (nebo zprava) a pak
jít doprava. Pískovec dobrý.
Nové žádosti J. Paula budou projednány na příští OVK.
Prvovýstupy musí být provedeny podle příslušných pravidel ČHS a CHKO, případné jistící prostředky musí
být matné a pouze ty, které jsou schváleny ČHS.
3. Schválení prvovýstupů v jednotlivých oblastech
V PP Tisá byly schváleny následující prvovýstupy, které byly udělány s předchozím souhlasem OVK:
1) Oddílové věže - Jižní - Hadí výpad 2, Jan Paul, 19. 6. 13 - z masívu Chřestýš přeskok na polici při hraně.
2) Beseda - Východní trhlina VI, Jan Paul, Šárka Paulová, 28. 6. 13 - úplně vpravo v masívu podél trhliny
na vrchol (smyčky).
3) Beseda - Východní stěnka V, Jan Paul, Šárka Paulová, 28. 6. 13 - asi 4m vlevo od cesty Východní trhlina
stěnou na vrchol (nejištěno).
4) Ostravská stěna - Přímá varianta VII, Jan Paul, 12. 7.13 - hranou pod převis, přes něj vlevo a podél hrany
na kazatelnu cesty Bílý ohař a přímo na vrchol.
5) Kačer - První cesta VI, Jan Paul, 12. 7. 13 - vpravo od Údolní cesty naskočením na hranu a podél ní na
vrchol (nejištěno).
6) Pidižvík - Trvale udržitelný VIIb, Jan Paul, 17. 7. 13 - podél SZ hrany na vrchol (nejištěno).
7) Kačer - Rampouch u nosu VIIc, Jan Paul, 1. 11. 13 - Nástup spárou cesty Z bivaku, výše levou trhlinou a
šikmo vlevo stěnou na vrchol.
Následující cesty Německých lezců vyžadují prohlídku na místě, proto budou projednány na příští OVK:
Modřín - Stará pekárna
„Dolce vita“ IXc RP Xa; Chris-Jan Stiller & Thomas Küntscher, 27. 10. 2013. Vlevo v údolní stěně z bloku
stěnou (6 BH) ke slaňáku. - dvakrát menší vzdálenost sousedních BH než 3 metry
Modřín - Nová pekárna
Okraj koláče (Kuchenrand) VIIIb; Chis-Jan Stiller a Thomas Küntscher, 9. 11. 2013. Při pravé údolní hraně
(3 BH), vlevo žebrem k 1. K cesty Tři oříšky..., dále přímo (BH) ke slaňáku.
Sněžník - Čtyřzubec

Airline (Aerolinie) RP Xb; Martin Pötschke, Tom Wuchter, 3. 7. 2013. Vpravo od cesty “Marné tázání
nebes” převislou stěnou (2 BH) ke 3. BH cesty "Marné tázání nebes" a dále (4. BH, slaňák) n. v. - asi
dojištěna cesta Marné tázání nebes
Skyline (Panoráma) RP IXc; Martin Pötschke, Tom Wuchter, 3. 7. 2013. Od nástupu cesty “Klouzneni”
převislým okrajem (1. BH) ke 2. BH cesty "Airline" a touto cestou n. v.
Dostanem se do nebe RP IXc; Martin Pötschke, Tom Wuchter, 7. 7. 2013. Od 2. BH "Marné tázání nebes"
přímo (2 BH) n. v.
Sněžník - Nimrod
Sněžní lev RP VIIIa; Martin Pötschke, jištěn zdola, 7. 7. 2013. Vlevo od cesty “Nášup” stěnou přes 4 BH n.
v.
Na Modřině jsou v některých stěnách osazeny neznámé borháky, o kterých OVK nic neví. Zde je možno
dělat nové lezecké cesty, samozřejmě v souladu s pravidly. Staré borháky však musí být nahrazeny novými.
Prvovýstup “Zevlák VI, 2. 8. 2013, Martin Tučka, Radek Hýka, Tadeáš Karanský, Jan Soudek. V levé části
stěny, přímo přes díru a kruh na temeno.“ v Rájci, na Masiv pod Harpyjí nebyl schválen, protože nebyla
dodržena vzdálenost dvou cest 3 metry podle pravidel pro pískovce. Kruh je cca 2 metry vlevo od borháku
cesty Singl Player.
Všechny prvovýstupy z Ostrova budou projednány na příští OVK, J. Nežerka vše prohlédne v terénu.
Seznam schválených prvovýstupů bude přiložen k tomuto zápisu.
4. Změny ve složení OVK Tisá
Jan Hoblák již nechce pracovat jako správce Ostrova. Bylo dohodnuto, že na jeho místo nastoupí Josef
Nežerka, který byl pověřen zatím jeho zastupováním, bez jmenování. J. Hoblák oficiálně ukončí svoje
členství v OVK až po svém uzdravení, pravděpodobně v lednu 2014. Vše předá J. Nežerkovi
Bylo dohodnuto, že se D. Hölzl stane opět členem OVK. Toto bude projednáno na příští OVK.
5. Omezení prvovýstupů v Ostrově
Vzhledem k tomu, že většina možností pro nové cesty již byl vyčerpána bylo rozhodnuto, že nové
prvovýstupy v celém Ostrově mohou být provedeny jen s předchozím souhlasem OVK Tisá. Žádosti
shromažďuje Josefa Nežerka v Ostrově, který je předloží spolu se svým vyjádřením OVK ke schválení.
6. Různé
D. Hölzl předal přehled provedené údržby v t. r.
V Tisé 16. 12. 2013
Zapsal: Jiří Rosol

