Zápis
z jednání OVK Tisá, která se konala dne 29.5.2019 v Tisa.
Přítomni: D. Hölzl, J. Rosol, G. Tschunko, P. Stádník jako host
Omluven: J. Nežerka
1. Úvod
Předseda seznámil přítomné s programem. Petr Stádník byl pozván, protože chce spolupracovat na
údržbě ve skalách především v Rájci.
2. Schvalování prvovýstůpů ve všech oblastech
Tisá
Správce zjistil, že byl proveden následující prvovýstup, bez jeho předchozího souhlasu:
Modřín, Stolová hora - vpravo od cesty Krása jásá, jsou 4 expanzní nýty.
Thomas Küntscher člen SBB i ČHS zjistil, že prvovýstup udělal němec, lezec z Drázďan. Nechce
žádat o povolení ani hlásit cestu, nechce komunikovat s OVK.
OVK proto cestu zrušila a expanzní nýty nebo jen planžety budou odstraněny.
Rájec
G. Tschunko předložil žádost o prvovýstup Jiřího Šlégla na Lidský masiv (Ostříží stěny), vpravo
od cesty Orel nebo panna
OVK na jeho doporučení žádost schválila.
Dále předložil písemně protokol o prvovýstupu na Rynek, cesta Pondělí IV, J. Štýbr, G. Tschunko.
OVK prvovýstup schválila.
J. Rosol našel pod Strážcem svahu malou věž, která nebyla nikdy nahlášena:
Ptačí stěny – Malý Strážce svahu
5 lehkých cest, první z roku 2012, je VK a krabice v česko – němčině. Cesty se lezou.
OVK dodatečně vrchol schválil s uvedeným názvem, cesty nechat bez autorů.
Do aplikace skalycr byly přeneseny z webu giplbuch náseludjicí objekty u Strážce svahu (Ptačí
stěny):
Masiv Keš - 5 lehkých cest od Němců. Nikdy nenahlášeno, bude vymazáno z webu.
Masiv Šibal - 1 cesta od Němců. Nikdy nenahlášeno, bude vymazáno z webu.
Věžička Karel – asi 5 cest, některé s borháky a je VK. J. Rosol zjistí kdo je udělal (K. Bělina?) a
v jakém jsou stavu borháky a bude infornovat příští OVK.
Dále i
Tisá, Burslické stěny, masiv Naiva. Nikdy nenahlášeno. Bude vymazáno z webu.
Z aplikace skálycr je návrh na změnu obtížnosti cesty Žlutý pes, Pražská věž, (Rájecké údolí),
navrhovaná klasifikace VIIc, místo současných VIIIa.
OVK trvá na stávající klasifikaci.
Ostrov
J. Nežerka předložil žádost o prvovýstup Honzy Krejcara na Netopýří stěnu. Je to v linii cest
"Pravá cesta", "Je dohráno" a "Klavír".
OVK na základě jeho vyjádření žádost zamítla.
D. Hölzl má od roku 2018 tyto žádosti:

Bukový masiv - pilířek
Karel - 2 cesty náhorka a údolka
Tlustý kuchař - 2x, levá údolní hrana a varianta Chlebové pochoutky
OVK všechny žádosti schválila.
G. Tschunko předložil žádosti o prvovýstupy na Cestářku a Velkou nebeskou stěnu. Na základě
dodatečného vyjádření správce OVK schválila žádost na Cestářku, na Velkou nebeskou stěnu
zamítla, protože tam není dost místa pro další cestu.
3. Závěr
Předseda poděkoval všem za účast.

Zapsal 1.7.2019

