
Zápis 

z jednání OVK Tisá, které se konalo dne 28. 6. 2017 v Tisé 

 

Přítomni členové OVK: J. Rosol. G. Tschunko, D. Hölzl, J. Nežerka 

Hosté: Zdeněk Suchý místo O. Beneše 

 

1. Zahájení 

Předseda OVK přivítal přítomné a seznámil je s programem. 

 

2. Schvalování požadavku na nové prvovýstupy a provedených prvovýstupů v PP Tisá  

 

OVK schválila následující dokončené prvovýstupy: 

 

Bílá stěna 

Vzpomínka na Karla Pilcha VIIc, RP VIIIa; Jaroslav Salaba a Petr Kouba a Josef Nežerka, 22.5.2015. 

Vpravo od cesty „Heuréka“ stěnou přes 3 K a převis ke 4. slaňovacímu K. 

 

Severní Terasa – nový masiv vedle Bílé stěny 

Činoherní studium VIIb; Jaroslav Salaba, P. Kouba, L. Sádovský, O. Koubová, 24.6.2016. Libovolně na 

předskalí k 1. K, dále stěnou ke 2. K a trhlinou ke 3. K. Mírně zleva stěnou a rozporem ke 4. K, dále přímo 

stěnou k 5. slaňovacímu K. 

Varianta S Činoherním klubem ve věčné ztrátě VIIc, RP VIIIa; Petr Kouba, O. Koubová, 24.6.2016. Od 

3. K přímo hranou ke 4. K. 

 

Valcha 

Refomámie RP VIIIa; Lukáš Čermák a Jindřich Beneš, 3.5.2017. Nástup vpravo od cesty „Levá údolní 

spára“. Jemnou spárkou k 1. K, stěnou přímo přes 2. K ke slaňovacími 3. K.  

 

OVK projednala nové žádosti o prvovýstupy s uvedeným výsledkem: 

 

Petr Kouba: 

 

Poštolčí stěna 

Varianta cest Čaj o páté a o šesté 

Od 1. kruhu cesty Čaj od šesté, stěnou vpravo o 2. K cesty Čaj o páté. 

OVK žádost zamítla, protože nová část je velmi krátká cca. 2 m. Často se již leze. 

 

Pomocný masiv 

Varianta cesty Mlhavá clona – od jejího kruhu šikmo doprava. 

Skála je pevná, prostor pro variantu také. Proto OVK žádost schválila. 

 

Jiří Švadleňák: 

 

Malý bazar 

Vlevo od cesty Perníková válka.  

OVK žádost schválila, protože je dost místa pro novu cestu a pískovec je kvalitní. 

 

3. Schvalování prvovýstupů ve všech oblastech  

Na Sněžníku, v Rájci a Ostrově nebyly nahlášeny žádné nové lezecké cesty. 

J. Nežerka informoval, že použité jištění na masiv Olé v Ostrově jsou v pořádku. Viz mail předložený v této 

věci D. Hölzlem. 

 

Správce J.  Rosol předložil přehled nových cest na Modřínu a v Anglickém parčíku, které byly schváleny. 

 



 

4. Nový souhlas s provozováním horolezectví v PP Tiské stěny  

Na území PP Tiské stěny končí platnost současného rozhodnutí správy CHKO, kterým byl vydán souhlas 

s provozováním horolezectví v roce 2013 (ukončení platnosti k 31. 12. 2017). Proto je třeba znovu požádat. 

Členové OVK se shodli, že stávající podmínky jsou vyhovující.  

 

5. Různé 

J. Rosol předložil přehled zpřísnění a z přesnění pravidel v působnosti OVK Tisá: 

 

Magnesium: 

V CHKO Labské pískovce, tj. u nás vše vyjma PP Tiské stěny je možno používat magnézium pouze na 

cestách vytvořených po roce 1990, obtížnost vyšší než IXa. Tedy přesně podle upravených pravidel. 

V PP Tisá bylo používání magnesia zcela zakázáno z rozhodnutí OVK Tisá, nyní je v rozhodnutí CHKO 

Labské pískovce. 

 

Prvovýstupy: 

Prvovýstupy v PP Tisá (Malé a Velké stěny, Hřebenové stěny, Bürschlické stěny, Stěny za cestou) jsou 

povoleny jen s předchozím souhlasem správce oblasti (později celé OVK Tisá). Rozhodnutí platí od 1.7. 

2007. 

Nyní platí podmínky uvedené v rozhodnutí CHKO Labské pískovce. 

 

OVK Tisá 19.10.2016 – Tisá – Modřín, Anglický parčík 

Prvovýstupy v oblasti Modřín, Anglický parčík mohou být provedeny pouze s předchozím souhlasem 

příslušného správce. 

 

OVK Tisá 27.11.2013 - Ostrov 

Vzhledem k tomu, že většina možností pro nové cesty již byl vyčerpána bylo rozhodnuto, že nové 

prvovýstupy v celém Ostrově mohou být provedeny jen s předchozím souhlasem OVK Tisá. Žádosti 

shromažďuje správce oblasti Josefa Nežerka v Ostrově, který je předloží spolu se svým vyjádřením OVK ke 

schválení. 

 

OVK Tisá 4.11.2011 - Rájec – Ostříží stěny 

Vzhledem k tomu, že všechny logické směry pro lezecké cesty v této oblasti již byly vyčerpány, OVK 

rozhodla, že případné návrhy na prvovýstupy musí být předem odsouhlaseny správcem oblasti.   

 

OVK potvrdila jejich platnost. 

 

Zapsal 31. 10. 2017 

Jiří Rosol 


