Zápis
z jednání OVK Tisá, která se konal dne 24. 5. 2013 v Tisé
Přítomni: J. Rosol. G. Tschunko, J. Hoblák, D. Hölzl
1. Zahájení
Předseda OVK přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
2. Schválení prvovýstupů v jednotlivých oblastech
Byly schváleny předložené prvovýstupy z Tisé, Rájce a Sněžníku.
Varianta Údolní cesty na Trpaslíka v Rájci byla zamítnut, z toho důvodu, že není dodržena
vzdálenost dvou cest. Je zapsána jen na webu Skalní oblasti.
.
Z Ostrovy bylo schváleno 14 prvovýstupů, u kterých byly předloženy písemné protokoly.
Všechny zbývající prvovýstupy budou projednány souhrnně na příští OVK
Na web Skalní oblasti bude doplněno, že byly schváleny na této OVK.
3. Schválení nových žádostí o prvovýstupy v PP Tisá
Byly projednány předložené žádosti o prvovýstupy, s následujícím výsledkem:
Kosí věž, dodělání starého projektu vpravo od cesty "Lobotomie" v Tisé, žádá Ondra Beneš.
Schváleno.
Žádosti Jana Paula:
Chřestýš - mezi cestami Nedělní dýchánek a Novodobá – zamítnuto kvůli narušenému
pískovci.
Pidižvík - Západní stěna – povoleno.
Křížová věž - vlevo od cesty Kominíci – zamítnuto kvůli narušenému pískovci.
Kačer
- vpravo od Údolní cesty - povoleno.
- vlevo od Cesty z bivaku – povoleno.
Ostravská stěna - narovnání cesty Bílí ohař - povoleno
Beseda - masivek vpravo od cesty Bílá stěna
- 1. cesta středem stěny – povoleno.
- 2. cesta vpravo spárou – povoleno, pokud bude vzdálenost od předchozí cesty 3 m.
Přeskok na Medvědí věž – vpravo skoku Medvědí krok – povoleno, pokud bude vzdálenost o
existujícího skoku 3 m.
Přeskok na Oddílové věže - jižní – z Chřestýše – povoleno.
Přeskok na Herkulesa – viz bod 4.
Přeskok na Sněhovou věž – povoleno.
Němec Falk Stephan žádá o dalších 7 prvovýstupů v Burschlických stěnách. Do projektu
v severní stěně Západní věže již osadil kruh, i když teprve o něj žádá. Proto byly jeho žádosti
zamítnuty s tím, že odstraní šetrně tento kruh. Žádost o tuto cestu by byla zamítnuta z důvodu,
že je zde stále vlhký pískovec a zarostlá police.

Prvovýstupy musí být provedeny podle příslušných pravidel ČHS a CHKO, případné jistící
prostředky musí být matné a pouze ty, které jsou schváleny ČHS.
4. Vyjádření k odvolání Jana Paula
Členové OVK výjimečně schválili přeskok Levý skok na Herkulesa s datem 3. 3. 2011, dále
přeskok ze Spodní věže Rezavých věžek. Ve zbývající části však trvají na původním
rozhodnutí.
5. Vyjádření k žádosti o grant na Sněžníku
Členové OVK potvrdili, že nesouhlasí s původní žádostí D. Hölzla o grant ve znění:
Sněžník: Prořez listnatých náletů ve stěnách a na vrcholech ve výše udaném popisu. Činnost
bude provozovaná průběžně při údržbě. Prořez a odstranění náletových dřevin kolem skal.
Dále čištění cest od lezecky nebezpečných volných bloků a kamenů.
Souhlasí však s variantou schválenou CHKO Labské pískovce:
Činnost GRANT 2013 : na údržbu lesních chodníků a další drobné práce např. prořezání
padlích soušek či urovnání volných kamenů.
6. Různé
V Rájci se po zimně zřítila polovina skalní věže Vidlička, všechny lezecké cesty tím zanikly.
Předseda podal informace o vrcholových knížkách předaných do archivu v Děčíně – je tam 62
knih z naších oblasti, většina byla opravena. Další budou postupně přidávány.
Byly projednány změny ve složení OVK, D. Hölzl zůstává správcem, není však jejím členem.
V Tisé 31. 5. 2013
Zapsal: Jiří Rosol

