
Zápis

 z jednání OVK Tisá konaného dne 23. 6. 2010 v Ústí n. L.

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

Přítomni za lezeckou veřejnost: G. Tschunko (předseda HO CC Dubí), M. Vyleťal 
(předseda HO Tisá), F. Křivinka, O. Jetmar

1. Zahájení
J. Rosol všechny přivítal a seznámil s programem. 

2. Jednání o PP Tiské stěny
Byl projednán zápis z jednání zástupců ČHS a CHKO o přehlášení PP Tiské stěny z 3. 6. 10. 
K dosud neuzavřeným bodům bylo přijato následující stanovisko OVK:
-  prvovýstupy schvalovat stejným způsobem jako dosud, tj. po předchozím souhlasu 

příslušné OVK
- těsným poměrem hlasů se přiklonila k zákazu magnesia. 

3. Neoprávněně osazené kruhy
Na minulém jednání bylo dohodnuto, že správce oblasti odstraní znovu osazené kruhy v již 
zrušených cestách K. Běliny v Tisé. Vzhledem k tomu, že by odstranění nerezových lepených 
kruhů poškodilo opět skálu, ve které jsou již zacementovány díry po původních kruzích bylo 
toto rozhodnutí  změněno. Kruhy zůstanou, cesty budou pojmenovány neutrálně a bude u nich 
uvedena pouze obtížnost a popis. Konkrétně se jedná o následující cesty:

Špion
Východní cesta IV; 1 kruh, popis na Skalních oblastech

Větrná věž – východní vrchol
Jižní cesta VIIa; 2 kruhy, popis na Skalních oblastech

Západní věž
Nová cesta VIIa; 2 kruhy, popis na Skalních oblastech
Západní stěna VI; 2 kruhy, popis na Skalních oblastech
Západní hrana VIIa; 1 kruh, popis na Skalních oblastech

Na minulém jednání bylo dále odsouhlaseno odstranění prvního dodatečně osazeného kruhu 
v náhorní stěně věže Císař v Ostrově. OVK rozhodla ze stejných důvodů, že bude odstraněn 
pouze kroužek a dřík zůstane. Jedná se také o nerezový lepený kruh.

Ve všech výše uvedených případech byl použit pravděpodobně dotovaný materiál ČHS.

4. Žádosti o prvovýstupy v PP Tisá
V  PP  Tisá  mohou  být  dělány  prvovýstupy  pouze  s  předchozím  souhlasem  OVK  Tisá. 
Prvovýstupce se může obrátit na kteréhokoliv člena OVK se žádostí o povolení prvovýstupu. 
Nejlepším řešením je zaslání žádosti, v ideálním případě s fotografií, přes emailovou adresu: 
ovktisa@seznam.cz. Maximální lhůta pro vyřízení žádosti je 2 měsíce.

mailto:ovktisa@seznam.cz


5. Změny v OVK Tisá
Konečně se podařilo sehnat nového správce pro oblasti Rájec, je jím Gerhard Tschunko. 
Předseda OVK poděkoval odstupujícímu J. Fickovi (končí na vlastní žádost) za dobrou 
spolupráci.

OVK souhlasí s tím, aby se její působnost rozšířila na oblast Špičák u K. Lesa, která 
zeměpisně spadá do Krušných hor, je však z pískovce. M. Vyleťal toto projedná s předsedou 
OVK SZ Čechy. V případě jeho souhlasu bude správcem J. Rosol.

6. Různé
Dne 30. 6. 10 se bude konat jednání VV ČHS v Labských pískovcích, na které jsou přizvání i 
zástupci místních OVK. Nikdo z přítomných s výjimkou předsedy se ho však nemůže 
z časových důvodů zúčastnit. 

Na základě upozornění M. Vylaťala o stížnosti zastupitele obce na chování horolezců ve 
skalním městě informoval J. Rosol tajemníka OÚ Tisá o probíhajících jednáních s CHKO a 
dostal i souhlas s vyvěšením informačních letáků na pokladnách.   

Předseda OVK poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

V Tisé dne 24. 6. 2010

Zapsal: Jiří Rosol


