Zápis
z jednání OVK Tisá, která se konal dne 26. 5. 2015 v Tisé
Přítomni členové OVK: J. Rosol. G. Tschunko, D. Hölzl,
Neomluven: J. Nežerka
1. Zahájení
Předseda OVK přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.
2. Požadavky na nové a schválení již realizovaných prvovýstupů v PP Tisá
Nový požadavek od Petra Kouby:
Malá jehla
Středem severní stěny ke kruhu, přímo na poličku (smyčka). Dále do sokolíka, jím ke 2.
kruhu, odtud přímo na vrchol.
Vyjádření OVK:
Vlevo vede "Severní cesta VIIa", kterou by dojistil uvažovaným 2. kruhem. Žádost byla
schválena jen s 1. kruhem. Pískovec je ve spodní části kvalitní a je zde místo pro další cestu.
Použit musí být matný a ČHS schválený kruh pro tuto oblast.
OVK schválila následující cesty, které byly provedeny v souladu s pravidly:
Kosí Věž
Výměna generací RP XIa; Ondřej Beneš, 17. 3. 2015. Vpravo od cesty "Lobotomie"
převislou stěnou přímo přes K a BH n. v.
Poznámka: S O. Benešem byla domluvena výměna starého kruhu.
Masiv za Herkulem
Únik ze slávy VI; Jan Paul, Š. Paulová, 17. 6. 2014. Od 1. K cesty „Pangasius“ vlevo spárou
n. v.
Medvědí věž
Poslední leč 3; Jan Paul, 30. 12. 2013. Asi 5 m vpravo od cesty „Medvědí krok“ dlouhým
skokem na polici a lehce n. v.
Následující cesty byly provedeny v rozporu s platnými podmínkami pro PP Tisá, a proto byly
zrušeny:
Ostravská stěna
Přímá jižní cesta VIIIb, Jan Paul, M. Polák, V. Nehasil, 28.8.14 - Stěnou při hraně (K).
Hranou ke kruhu Jižní cesty a tou n. v.
Žádost o prvovýstup byl zamítnut na OVK Tisá konané dne 28. 5. 2014, přesto
proveden.
Níže uvedené cesty byly udělány bez předchozího souhlasu OVK. CHKO Labské pískovce
z vlastní iniciativy to zjistila a zahájila správní řízení s K. Bělinou. Prvovýstupy neuzná.
Východní věž
LUSTRAČNÍ ZÁKON VI, 22. 3. 2014, Karel Bělina, Tomáš Vlček. Z pilíře do leva na hranu
a po ní přes dva kruhy na vrchol.

ŠMIGRUST VIIb, 21. 4. 2014, Tomáš Vlček, Karel Bělina. V pravé části údolní stěny k
prvému kruhu a sokolíkovou spárou k druhému kruhu. Dále mírně vlevo k třetímu kruhu a
přímo stěnou k čtvrtému kruhu. Od něj mírně vpravo do vhloubení a na vrchol.
3. Schvalování prvovýstupů ve všech oblastech
Byly schváleny prvovýstupy na Modříně. Seznam mají k dispozici členové OVK.
Na Sněžníku, v Rájci a Ostrov nebyly nahlášeny nové cesty.
Úkol z minulé OVK „Správce oblasti odstraní 1. a 4. BH, v cestě Skyline, na Čtyřzubec,
Sněžník“ trvá.
4. Schvalování požadavků na prvovýstupy v Ostrově
Dle sdělení správce nebyly předloženy nové žádosti.
5. Různé
Předseda informoval o stanovisku VV ČHS k boulderingu.
V Tisé 8. 6. 2015
Zapsal: Jiří Rosol

