Zápis
z jednání OVK Tisá, které se konalo dne 19. 10. 2016 v Tisé
Přítomni členové OVK: J. Rosol. G. Tschunko, D. Hölzl J. Nežerka
Hosté: O. Beneš, R. Litochleb, P. Bohunék, T. Sobotka, J. Ficek, P. Henke, D. Michovský
1. Zahájení
Předseda OVK přivítal přítomné a seznámil je s programem.
2. Projednání zrušených prvovýstupů na Modříně
OVK na svých minulých jednáních rozhodla o zrušení prvovýstupů, které byly provedeny v rozporu
s pravidly a o odstranění osazených jištění, což bylo i někde provedeno. Jedná se o prvovýstupy Martina
Pötschke z Drážďan, který toto způsobil opakovaně, a proto bylo přijato toto krajní řešení.
S tím nesouhlasil O. Beneš, a proto byl tento bod znovu zařazen na program OVK Tisá. V celé věci proběhla
rozsáhlá mailová korespondence i s německými lezci a cca 2 hodiny se diskutovalo na tomto jednání. Z toho
důvodu neuvádíme jeho obsah v tomto zápisu.
Na základě proběhlé diskuse OVK změnila své rozhodnutí tak, že u prvovýstupů, které byly provedeny
v rozporu s pravidly lezení se zruší autorství cest a některé borháky budou posunuty. Jedná se o následující:
6. Brádle
Volný jako pták RP VIIIb; Martin Pötschke, Hannah Schröder, 23.2.2014. Vlevo od „Cesty voliéry“ k 1.
BH, vlevo sokolíkem ke 2. BH. Vpravo stěnou k 3. BH. Doleva do spáry cesty „Modré pondělí“ a ke
slaňovacímu 4. BH.
4. slaňovacím BH dojistil cestu Modré pondělí.
OVK schválila tento prvovýstup, s tím že bude zrušeno autorsví. Všechny BH zůstanou.
72. Nová pekárna
Varianta Malé dalamánky péct RP VIIc; Martin Pötschke, H. Schröder, 12.10.2014. Vlevo od komína
hranou přes 2 BH ke K cesty „Dalamánek“ a tou n. v.
1. BH se posune cca. o 1 m výše, aby ho nebylo možno cvakat z komína cesty Dalamánek. 2. BH zůstane,
zruší se autorství.
Ve frontě v nedělí RP IXa; Martin Pötschke, T. Wuchter, B. Sieber, 29.09.2013. Spárou cesty „Tři oříšky
pro ochmelky“ až do úrovně převisu. Úkrok vlevo k 1. BH a vzhůru stěnou, podél žlábků, sokolíků a trhlin
přes 4 BH do římsy (nad ní 5. BH), zleva do šikmé trhlinky a jí zpět vpravo ke slaňovacímu K.
1. BH se odstraní nebo posune tak, aby byl 2 m od 2. BH této cesty – pokud bude pro něj místo. Slaňovací
K se posune alespoň 2 m do leva, zruší se autorství.
Varianta Pumprnikl RP Xb; Martin Pötschke, T. Wuchter, B. Sieber, 6.10.2013. Cestou „Ve frontě v
neděli“ ke 2. BH. Šikmo vpravo pod výraznou převislou trhlinu a tou přes další 2 BH na polici ke K cesty
„Tři oříšky pro ochmelky“. Tou n. v.
Zruší se autorství.
Borháky posune Ondra Beneš.
Konečné schválení upravených cest na Novou pekárnu proběhne na příští OVK.
Na základě výše uvedených zkušeností bylo rozhodnuto, že prvovýstupy v oblasti Modřín, Anglický parčík
mohou být provedeny pouze s předchozím souhlasem příslušného správce.
3. Požadavky na nové a schválení již realizovaných prvovýstupů v PP Tisá

P. Domanský požádal o prvovýstup na masiv Stolici v Malých stěnách, vpravo od cesty „Údolní komín“
stěnou pod slaněním.
Je zde lámavý a solivý pískovec, proto OVK žádost zamítla.
OVK schválila dokončený prvovýstup J. Poula:
Rychnovská stěna
Východní nebezpečí VIIa; Jan Paul, (jištěn), 26.7.2016. V levé části V stěny spárou přes převis a jí(SMkinderkopfy) n. v.
4. Schvalování prvovýstupů ve všech oblastech
Byly schváleny realizované prvovýstupy i nové žádosti v Ostrově. Protokoly a písemné žádosti má k
dispozici správce J. Nežerka. Nové cesty jsou zapisovány na web Skalní oblasti.
Správcové Rájce, Sněžníku a Tisé, předložili písemný seznam nových cest. Všechny byly schváleny.
V současné době se Pražská věž skládá ze dvou částí, přitom přechod mezi nimi je přeskok 1. Oba vrcholy
jsou několik metrů od sebe. Na návrh G. Tschunka OVK rozhodla že se rozdělí. Nový „útvar“ se bude
jmenovat Pražský sloup.
Seznam schválených cest mají k dispozici členové OVK, budou zapsány na web ČHS.
5. Požadavky na materiál pro údržbu v roce 2017
J. Rosol a J. Nežerka mají dost materiálu na údržbu. D. Hölzl požaduje borháky na prvovýstupy a krabice
s knihami, požadavek bude předán CVK.
G. Tschunko požaduje 4 dobíráky, které má J. Rosol k dispozici a předá mu je.
Správcové informovali o provedené údržbě ve svých oblastech. Většinou se jedná o výměnu vrcholových
knížek, osazování dobíráků.
6. Různé
J. Nežerka informoval, že nový průvodce pro Ostrov je před dokončením.
Zapsal 22.10. 2016
Jiří Rosol

