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Zápis 

z jednání OVK Tisá, která se konal dne 28. 5. 2014 v Tisé 

 

Přítomni členové OVK: J. Rosol. G. Tschunko, D. Hölzl, J. Nežerka 

Hosté: O. Beneš, Z. Suchý 

 

1. Zahájení 

  

Předseda OVK přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem. 

 

2. Boudledirng na Sněžníku a na Modříně  
 

Zástupci boulderingu Ondra Beneš a Zdeněk Suchý se obrátili na OVK Tisá s návrhem, že by bylo vhodné 

začít řešit situaci týkající se boulderingu na Sněžníku a na Modříně. Tyto oblasti jsou mezi bouldristy velmi 

populární a jejich obliba neustále stoupá. V dnešní době zde neexistuje propojení mezi bouldristy a OVK, 

ČHS a CHKO. J. Rosol byl telefonicky informován o nabídce k jednání předsedou CVK K. Berndtem. První 

schůzka proběhla 23. 4. 2014 v Tisé, nezúčastnili se jí ale všichni členové OVK.  

 

Stanovisko OVK je následující: 

Bouldering na Sněžníku a na Modříně se provozuje více jak 10 let a počet zájemců o něj se zvyšuje. 

Provozoval se i dříve jako trénink a pro zábavu. Nemáme s ním větší problémy (až na několik výjimek) a to 

i díky charakteru oblasti (tvrdý pískovec a odloučenost). Asi nejspornější je otázka použití magnesia, proti 

kterému je ochrana přírody. Bouldering nemá v současné době v rámci ČHS zastřešení, vyřazením 

příslušných ustanoveních z pravidel lezení byl vyňat z působnosti OVK, která tedy nemůže  případně  

omezit ani použití magnesia. Proto vítáme ochotu zástupců boulderingové komunity na případnou 

seberegulaci.  

 

Členové OVK jednomyslně souhlasí s případným zařazením boulderingu do své působnosti. Přesná forma 

bude upřesněna, zatím budou zástupci boulederingu zváni na jednání OVK. 

 

Přítomní navrhují, aby byly vypracována samostatná pravidla (kodex) pro bouldering alespoň pro 

pískovcové oblasti v CHKO a nejlépe za účasti zainteresovaných OVK a zástupců místního boulderingu. 

Samozřejmě záleží na stanovisku členů Výkonného výboru ČHS.  

 

3. Schválení nových žádostí o prvovýstupy v PP Tisá 

 

Byly projednány následující žádosti o prvovýstupy s uvedeným výsledkem. 

 

Žádost Jana Paula: 

 

1)Velký Bazar - vlevo od cesty Veteš - stěnou při hraně (1-2 K) n. v. 

Vyjádření: povoleno, je místo pro další cestu, pískovec dobrý. 

2) Ostravská stěna - narovnání cesty Jižní cesta - stěnou při hraně (K) k jejímu kruhu 

Vyjádření: zamítnuto, není dost místa pro další cestu. 

3) Ostravská stěna – stěnou (sokolem) mezi cestami SZ hrana a Severní kout 

Vyjádření: zamítnuto, není dost místa pro další cestu. 

4) Špion - převisem vpravo od cesty Zadní vchod a neznámou 2K převislou stěnou (tak 1K) 

Vyjádření: zamítnuto, je zde již cesta Kdo to prásknul.  

5) Neuberova stěna - železitou stěnou ze strže od Terasy. 

Vyjádření: zamítnuto, není dost místa pro další cestu. 

6)Terasa - přeskok z masívu vlevo od cesty Větrný mlýn. 

Vyjádření: povoleno, je místo pro další cestu, pískovec dobrý. 
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7) Rychnovská stěna - spárou přes převis vlevo od c. Kopanina (SM). 

Vyjádření: povoleno, je místo pro další cestu, pískovec dobrý. 

8) Masív za Herkulem - od 1. K cesty Pangasius, vlevo do spáry a komínem na vrchol. 

Vyjádření: povoleno, je místo pro další cestu, pískovec dobrý. 

 

Žádost Jaroslava Ježka: 

 

Velký bazar 

1) Levá hrana  

Vyjádření: zamítnuto, již žádal J. Paul - viz výše. 

2) Mezi stávajícími cestami 

Vyjádření: zamítnuto, protože není dost místa pro další cestu. 

3) Pravá hrana 

Vyjádření: zamítnuto, protože není dost místa pro další cestu, nekvalitní pískovec. 

 

Hřebenový kámen 

4) Středem náhorní stěny 

Vyjádření: povoleno, je místo pro další cestu, pískovec dobrý. 

 

Další žádosti J. Ježka budou projednány, až dokončí již schválené.    

 

Žádost Jaroslava Salaby: 

Bílá stěna – zrušená cesta 

Vyjádření: povoleno, je místo pro další cestu, pískovec dobrý. Podmínkou je vyměnit stávající kruh. 

 

Žádost o prosloužení lhůty - Jan Masár  

Žádal 16. 4. 2012, bylo schváleno na OVK Tisá 25. 9. 2012 

Jedná se o 3 cesty na masivech za Tiskou jehlou. 

Vyjádření: zamítnuto, OVK se domnívá, že 2 roky je dostatečně dlouhá doba pro dokončení. 

 

Prvovýstupy musí být provedeny podle příslušných pravidel lezení ČHS a CHKO, případné jistící 

prostředky musí být matné a pouze ty, které jsou schváleny ČHS.  

      

4. Schválení nových žádostí o prvovýstupy v Ostrově 

 

OVK schválila všechny žádosti o prvovýstupy D. Hölzla uvedené v souboru „Ostrov 2014 ohláška na prváče 

od D. Hölzla“ s výjimkou nového masívu v sousedství Březové. O prvovýstupy požádal J. Nežerka, OVK 

s nimi souhlasí. 

 

5. Schválení prvovýstupů v jednotlivých oblastech 

 

Byly schváleny všechny nahlášené prvovýstupy z Ostrova, Sněžníku a jeden z Rájce. Seznam schválených 

prvovýstupů mají k dispozici členové OVK. Ostrov a Sněžník je zapisován na web Skalní oblasti.  

 

H. Krejcar podal dotaz, zda je možno udělat novou cesty ně Mravenčí věž v Rájci. OVK konstatuje, že na 

této věži není dost místa další cesty a varianty.  

 

Z minulé OVK byly projednány cesty Německých lezců s tímto výsledkem:   

 

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.  

Schváleno, i 2x menší vzdálenost sousedních BH než 3 m. 
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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. 

Schváleno. 

 

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.   

4 BH je dojištěním cesty Marné tázání nebes. OVK žádá prvovýstupce o jeho odstranění. 

Dostanem se do nebe  RP IXc; Martin Pötschke, Tom Wuchter, 7. 7. 2013. Od 2. BH "Marné tázání nebes" 

přímo (2 BH) n. v.  

Je jen varianta cesty 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. 

Sněžník - Nimrod 

Sněžní lev RP VIIIa; Martin Pötschke, jištěn zdola, 7. 7. 2013. Vlevo od cesty “Nášup” stěnou přes 4 BH n. 

v. 

Výše uvedené cesty budou uznány až po odstranění uvedeného borháku. Kontrola bude na příští OVK. 

 

Dále nebyly uznány nahlášené cesty v Tisé, Stěny pod silnicí na malou věžičku Kuře: 

 

DA varianta VI; Jan Paul, 24. 2. 20l4. Nastup SV cestou dále přímo podél hrany na vrchol. – není místo pro 

variantu. 

Malé ólala VIIa; Jan Paul, 24. 2. 2014. Podél poruchy, středem východní stěny (nahoře mírně vlevo) na 

vrchol. – není zde místo pro další cestu. 

 

6. Změny ve složení OVK Tisá 
 

Jan Hoblák skončil jako správce Ostrova. Vše předal svému nástupci Josefovi Nežerkovi, který byl 

jmenován správcem a členem OVK.  

D. Hölzl je opět členem OVK.  

 

7. Různé 

 

Správcové informovali o provedené údržbě.  

 

V Tisé 2. 6. 2014 

 

Zapsal: Jiří Rosol  


