Zápis
z jednání OVK Tisá konaného dne 4. 11. 2011 v Tisé
Přítomni členové OVK: J. Rosol (Tisá), G. Tschunko (Rájec), D. Hölzl (Sněžník)
Omluveni členové OVK: J. Hoblák (Ostrov)
Přítomni za lezeckou veřejnost: M. Vyleťal, K. Stein, L. Skobala, J. Musil, J. Lípa, P.
Aksamit
1. Úvod
J. Rosol všechny přivítal a seznámil s programem.
2. Informace CHKO
Karel Stein za Správu CHKO Labské pískovce informoval o sloučení Správy CHKO Labské
pískovce a Agentury ochrany přírody v Ústí nad Labem od 1. 1. 2012. Dále informoval o
návrhu na přehlášení přírodní památky Tiské stěny a o plánu péče o rezervaci na roky 2012 až
2023. V této souvislosti bude potřeba nově vyhradit Tiské stěny pro provozování
horolezectví. Také probíhá v současnosti výběrové řízení na projekt protierozních opatření v
Tiských stěnách.
3. Údržba v roce 2011, požadavky na rok 2012
Členové OVK osadili letos cca. 13 slaňovacích kruhů, 17 knih a tyček a 6 dobíráků. Údržba je
podrobně zapsána na webu ČHS Skalní oblasti.
OVK nárokuje pro rok 2012 následující materiál:
- 6 chemických kotev
- šáhlo
- ruční pilku
- 5 malých slaňovacích kruhů
Zbytek máme na zásobách.
4. Projednáno návrhu na do jištění cest
Pavel Bohuněk navrhl písemně OVK dojistit „Cestu pro Lidušku“ na Krejčího v Tisé z toho
důvodu, že „…asi pět metrů nad zemí je těžký traverz, který nejde zajistit. Dříve tam šla
pěkná smyčka, ale postupem času se hnízdo vydrolilo. Teď je z toho vražd a její nástup je
nebezpečný nad kameny…“. Podle autora cesty J. Musila je možno umístit na nástupu více
smyček a s dojištěním nesouhlasil. OVK jednomyslně zamítla návrh na dojištění této cesty.
J. Musil v této souvislosti požádal o dojištění jiných svých cest v Tisé, které jsou podle něho
nebezpečnější. Jedná se o Sametovou cestu na Kosí věž a Údolní cestu na Kočku. Toto bude
projednáno na příští OVK.
Členové OVK se obecně vyslovili obavy z dojištování cest, v Tisé navíc hrozí, že se zvýší
frekvence lezení, protože skály jsou hodně blízko od parkoviště a kempu.
5. Schvalování nových lezeckých cest

Byly projednány předložené prvovýstupy. Schválené cesty budou jako obvykle zapsány na
web Skalní oblasti s pozvánkou „Schváleno na OVK Tisá 4. 11. 2011“.
Po vysvětlení autora cesty L. Skobla, který byl přítomen na OVK byla schválena jeho cesta
Bílá velryba na Masiv u Sáhiba v Tisé.
Následující žádosti o prvovýstupy v PP Tisá byly zamítnuty proto, že byly uskutečněny bez
předchozího souhlasu OVK, byly nahlášeny pozdě a také proto, že se jedná o bezvýznamné
varianty nebo kombinace existujících cest:
- Oblá věž - Pravá jižní stěna VIIb; Alexander Marg, Horst Mühle, 1. 6. 2008. Pravou J stěnou
n. v.
- Ptačí věže – severovýchodní - Přímá varianta Cesty ze strže VIIa; Alexander Marg, 1. 6.
2008. Pod převis ke K Údolní cesty, stěnou n. v
- Lokomotiva - Bobešova varianta klasifikace VI; Ladislav Skobla, Markéta Skoblová, 4. 5.
2009. Od 1. kruhu Esovité spáry doprava do spáry Vírové cesty tou přes její 2. kruh na vrchol.
- Ptačí věže – jihozápadní - Přímá údolní VIIc; Alexander Marg, 1. 6. 2008. Pod převis ke K
Údolní cesty, stěnou n. v.
Prvovýstup Zkratka 2/III na Čudlovo ucho v Rájci od Jana Paula byl zamítnut proto, že
přeskok je v podstatě totéž jako Stará cesta na Ostříže v opačném směru. Je to přehnaná
kombinace několika cest na miniskálu.
Následující prvovýstupy vyžadují upřesnění nebo prohlídku na místě a proto budou
projednány znovu na příští OVK:
-Rezavé věžky, Horní věž – Horní a Západní skok od J. Paula.
- Rájec – Narozeninová hrot, nový masiv, cesty z vrcholové knížky
- Rájec – Trpaslík, Varianta Údolní cesty
- Sněžník – Stolová věž, Přeskok
6. Žádosti o prvovýstupy v PP Tisá
Byl schváleny následující žádosti o prvovýstupy v PP Tisá. Podmínkou pro jejich provedení
je samozřejmě dodržení platných „Pravidel lezení…“, použití matných jistících prostředků
(požadavek CHKO) a prvovýstup provede žadatel:
Bílá stěna, středem stěny přes starý kruh – žádá Jaroslav Salaba
Žluté převisy – vlevo od cest Levá Láclova jen horní část, protože spodek je blízko k této
cestě – žádá Pavel Bohuněk
Žádost o prvovýstupy Josefa Koudelky ze dne 30. 7. 2011 byla zamítnuta a to proto, že
některé z nich již udělal (viz šipky) a na masivu Štěně je už umístěn lepený kruh. Protože je
sám správcem oblasti v Českém Ráji a odpovídá za dodržování pravidel lezení mu toto
nemůže být tolerováno. OVK si nepřeje, aby dělal další cesty v PP Tisá.
7. Omezení prvovýstupů v Rájci – Ostříží stěny
Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty v této oblasti již byly
vyčerpány, OVK rozhodla, že případné návrhy na prvovýstupy musí být předem
odsouhlaseny správcem oblasti.
8. Různé

OVK Tisá znovu upozorňuje, že nepožaduje protokoly o prvovýstupech. Upřednostňujeme
zápis na web ČHS Skalní oblasti nebo zaslání mailu správci. Protokoly pouze od těch co
nemají přístup k internetu.
Předseda OVK poděkoval všem za účast a jednání ukončil.
V Tisé dne 14. 11. 2011
Zapsal: Jiří Rosol

