
Zápis 

 z jednání OVK Tisá konaného dne 25. 9. 2012 v Tisé 

 

Přítomni členové OVK: J. Rosol (Tisá), G. Tschunko (Rájec), D. Hölzl (Sněžník), J. Hoblák (Ostrov) 

 

Přítomni za lezeckou veřejnost: P. Aksamit, J. Nežerka 

 

1. Úvod 

J. Rosol všechny přivítal a seznámil s programem.  

 

2. Přehlášení PP Tisá 

Před schůzí OVK proběhlo jednání se Správou CHKO Labské pískovce o přehlášení, z kterého bude pořízen 

zápis. Byly navrženy následující náměty na omezení nevhodné formy lezení: 

 

Zakázat lezení na rybu (TR) minimálně na Vyhlídku, Pevnost, Zlatou stěnu, Žabí korunku ….   

Zákaz lezení na Trůn, protože je zde většina cest hodně vysolených. 

Při lezení na rybu (TR) zakázat omotávání celých věží a masivů lanem. 

 

Vše bude upřesněno na následujícím jednání s CHKO 6. 11. 2012.   

  

3. Žádosti o prvovýstupy v PP Tisá 

Byly 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. 

 

M. Dunovský -  na masív Beseda v Burschlických stěnách mezi cestami Ryzák psanec a Starou cestou. 

Jaroslav Ježek - dodělání starého projektu na Východní věž, kde má starý borhák. 

Jan Masár - dostal souhlas na základě odsouhlasení mailem na 3 cesty na masivech za Tiskou jehlou. 

Němec Falk Stephan dostal souhlas na základě odsouhlasení mailem na 3 cesty. Ty dodělal a žádá o dalších 

7 – bude projednáno na příští OVK.  

 

Žádost Dominika Otto o dodělání staré cesty na Kamenného sněhuláka, hned vedle cesty AC-DC RP Xa 

byla zamítnuta z toho důvodu, že je ve spodní části velmi solivý pískovec. 

Vilda Patzelt - Tisá - Malé stěny, Nalezenec - sestupem z J masívu na polici a přeskokem na předvrchol. 

Žádost zamítnuta z důvodu nekvalitní skály. 

 

4. Schvalování nových lezeckých cest 

Byly projednány předložené prvovýstupy. Schválené cesty budou jako obvykle zapsány na web Skalní 

oblasti s pozvánkou „Schváleno na OVK Tisá 25. 9. 2012“. 

 

Na Šabotu byla schválena Přímá varianta VIIIa od J. Paula, L. Uhryna, která byla provedena dříve jak 

Varianta smaženek od Petra Slaniny.  

 

Zamítnuty byly následující prvovýstupy: 

Prvovýstupy od J. Paula na Rezavé věžky (Tisá), Horní věž – Horní a Západní skok byly zrušeny z toho 

důvodu, že nebyla dodržena vzdálenost dvou cest podle pravidel. 

 

Prvovýstup na Havraní cimbuří - Pokračuj nahoru III; Vilém Patzelt, František Kaván, 16. 9. 2012 - je 

totožný s existující cestou Severní hrana III, v průvodcích byla chybně uváděna. 

 

Prvovýstup Masiv u Pilátovy věže, „Vysoké schody s květinkou V; Jaroslav Houser, M. Cach, 29. 9. 2011. 

Vpravo od JZ spáry stěnou přes plošiny (2 K) n. v.“ byl omylem schválen na OVK Tisá 4. 11. 2011. Je to 

však totožné s cestou Jižní stěna. Proto byl zrušen a autorům bude uloženo šetrně odstranit kruhy. 



 

Prvovýstupy Peter Hähnel na Soví skálu a Strážce svahu v Rájci nahlášené A. Kittlerem byly zamítnuty 

proto, že neodpovídají pravidlům. 

 

Prvovýstupy v Ostrově budou schváleny na příští OVK. Josef Nežerka nám zašle nové cesty, které 

shromažďuje pro vydání nového průvodce v elektronické podobě. Správce Ostrova J. Hoblák vše 

zkontroluje. Vzhledem k velkému rozsahu mu s tím pomůžou ostatní členové OVK. 

 

Na Sněžníku byly schváleny prvovýstupy z roku 2011. Z roku 2012 budou schválena na příští OVK. K tomu 

je třeba upřesnit polohu nových masivů a cest, aby bylo možno cesty jednoznačně lokalizovat. 

 

5. Stanovisko k navrženým změnám pravidel lezení v pískovcích oblastech 

Přítomni s návrhem převážně souhlasí a navrhují následující doplnění: 

- ponechat současnou vzdálenost fixního jištění od navrtáku i směrem nahoru. 

- snížit vzdálenost dvou cest na 2 m, nebo to dát do pravomoci OVK 

 

6. Požadavky na materiál pro údržbu a na prvovýstupy na rok 2013 

Správci požadují: 

D. Hölzl – 15 knížek, 15 krabic a 15 tyček, odhaduje 50 BH na prvovýstupy. 

J. Hoblák – 10 knížek, 10 krabic a 10 tyček, náhradní akumulátor, 2 chemické kotvy. 

G. Tschunko – 5 knížek, 5 krabic a 5 tyček, 10 dobíráků a k tomu 3 chemické kotvy. Odhaduje 10 kruhů na 

prvovýstupy. 

J. Rosol – 3 chemické kotvy 

 

7. Archiv vrcholových knih v Děčíně 

Předseda předal do archivu v Děčíně 49 starých vrcholových knížek od G. Tschunka a za sebe. Na základě 

přiděleného grantu bude z prostředků ČHS opraveno asi 60 knih z naší OVK.  

 

8. Omezení prvovýstupů v Ostrově 

Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty již byly vyčerpány, OVK rozhodla o zákazu 

prvovýstupů v Ostrově na následující věže a masivy: 

 

Hříbek na hranici, Lesní kámen, Obelisk, Sírová věž, Hranol, Obr, Císař, Komorník, Nedělní věž, Hastrman, 

Kořenáč, Palcát, Rohová věž, Prostřední rohová věž, Západní rohová věž, Malá a Velká Ostrovská stěna, 

Popravčí kámen, Hamlet, Orel, Káča, Čert, Široká věž, Soudek, Turecká stěna, Netopýří stěna, Vztyčená 

jehla a věž, Severní a Jižní plotnová věž, Sluneční věž, Velká - , Prostření - , Malá nebeská stěna, Zelená 

stěna, Přepadlý blok, Mys dobré naděje, Tělocvična, Komáří věž, Stínovec, Soví věž, Sova, Rebeka, Tovární 

vrata, Mala a Velká tovární věž, Sokol, Trpaslík, Zarostlá věž, Zarostlý kužel a stěna, Panenská věž, Mrzák, 

Kachna, Srpnová věž, Čaroděj, Schůdná věž, Malá jehla. 

 

Předseda OVK poděkoval všem za účast a jednání ukončil. 

 

V Tisé dne 5. 10. 2012 

Zapsal: Jiří Rosol 


