
Zápis

 z jednání OVK Tisá konaného dne 22. 5. 2010 v Tisé

Přítomni členové OVK: Jiří Rosol (Tisá), Jan Hoblák (Ostrov), Dan Hölzl (Sněžník) 
Omluveni členové OVK:  Josef Ficek (Rájec)

Přítomni za lezeckou veřejnost: G. Tschunko (předseda HO CC Dubí), M. Vyleťal 
(předseda HO Tisá), P. Aksamit (předseda HO Lokomotiva Teplice), R. Hink (lezec). 
Omluvili se J. Musil (předseda HO SCV Chabařovice) a K. Stein za CHKO Labské pískovce

1. Zahájení
J. Rosol všechny přivítal. Informoval o důvodech rozdělení a vzniku nových vrcholových 
komisí v oblasti Labských pískovců. 

2. Situace v PP Tiské stěny
Byla projednána stížnost manželů Plechačových na chování lezců v Tisá, která byla zaslána 
na CHKO a sekretariát ČHS a dále informace o připravovaných změnách v podmínkách 
lezení v PP Tisá. První jednání se bude konat v Děčína, 3. 6. 10 a zúčastní se ho B. Valentová 
a J. Rosol. 
Po rozsáhlé diskuzi bylo konstatováno, že členové OVK nebo předsedové oddílů nemají 
oprávnění někoho postihovat za porušování pravidel lezení. Mohou ale zajistit informovanost 
všech lezců členů i nečlenů ČHS a působit na ně výchovně. Bylo dohodnuto následující:

a) Upravený návrh informačního letáku, který předložil J. Rosol bude umístěn v Tisé na obou 
pokladnách, v kempu a v informačním středisku, v chatách horolezeckých oddílů a dále ve 
všech restauracích kde se shromažďují lezci. Leták je přiložen k zápisu a bude i v němčině 
předán SBB Dresden. 
b) „Mediálním zatupováním“ OVK na lezeckých webech a vůči oddílům  byl pověřen M. 
Vyleťal z HO Tisá, kde bude prezentovat její činnost.  
c) Zástupci oddílů nabídli brigádu v NP Tisá, např. na terénních úpravách u Cvičné stěny. J. 
Rosol prověří stanovisko CHKO a to včetně možnosti dodání nebo zaplacení potřebného 
materiálu a to i od  ČHS.

3. Neoprávněně osazené kruhy
Na minulém jednání byla podána informace o znovu osazení kruhů v již zrušených cestách K. 
Běliny v Tisé a to, že zde udělal několik nových cest opět bez předchozího souhlasu. Byl 
pozván na SCHKO Labské pískovce, které se přiznal pouze k novým cestám a slíbil, že 
odstraní všechny kruhy. K dnešnímu dni se tak nestalo. Znovu osazené kruhy odstraní správce 
oblasti.  

Na minulém jednání  bylo  dále  odsouhlaseno odstranění  2  dodatečně  osazených  kruhů K. 
Bělinou na věž Císař v Ostrově. Kruhy měl odstranit správce oblasti a zatím tak neučinil. G. 
Tschunka se  vyjádřil,  že  v této  cestě  nějaké další  jištění  skutečně  existovalo.  Proto OVK 
rozhodla,  že bude odstraněn pouze první kruh v náhorní stěně Císaře.  Hlasování:  3 pro, 0 
proti.



Bohužel se nejedná se o ojedinělý případ dojištění starých cest K. Bělinou. OVK si nepřeje, 
aby v tom pokračoval bez jejího předchozího souhlasu a už vůbec by k tomu neměl být použit 
dotovaný materiál ČHS.
   
4. Schvalování prvovýstupů
Vzhledem k problémům s činností bývalé OVK Labské pískovce proběhlo poslední 
schvalování prvovýstupů na jednání 15. 11. 07 a všechny zde schválené nové cesty jsou 
zapsány na webu ČHS s poznámkou „Schváleno na OVK LP 15. 11. 07“.
Prvovýstupy po tomto datum již  jsou nebo budou v nejbližší době zapsány na web ČHS 
Skalní oblasti s poznámkou „Schváleno na OVK Tisá 25. 5. 10“. Správcové neměli 
připomínky k žádné oznámené cestě.  

5. Různé
Předseda informoval o vyhlášení NPR Kaňon Labe (na pravém břehu Labe) ke dni 1. 6. 2010 
a o probíhajících jednáních o povolení lezení, kterých se zúčastní za ČHS tajemnice B. 
Valentová a J. Pleticha. 

Předseda OVK poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

V Tisé dne 24. 5. 2010

Zapsal: Jiří Rosol


