
Zápis č. 1/2014 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory

konaného dne 29.3.2014 na Správě CHKO Jizerské hory

Přítomni:
Členové OVK: Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek, David Kofr, Tomáš Kolesa, Josef Koudelka, Jan 
Kusko, Petr Maršíček, Roman Živný, Jiří Vodrážka
Správci: Zdeněk Bouda, Martin Cháb, Zdeněk Novák, Jiří Šťastný, Karel Turpiš

I. Kontrola úkolů ze zápisu č. 3/2013

Havran u Jítravy - zajistit protokol k cestě Dárek dětem - kontaktovat prvovýstupce Pavla Mrázka.
Zajistí Živný Pozn.: tento úkol se táhne již od roku 2003 (loni pěkné desetileté jubileum). Je otázka, zda 
i nadále je třeba řešit tuto cestu (klasifikace III) - autora se kontaktovat nedaří a směr rozhodně není 
vyřešením „posledního velkého problému oblasti“.

Frýdštejn - prověřit možnost dohody s majitelem pozemku bránícím lezcům v přístupu ke skalním věžím 
Popravčí kámen a Bílá paní. Zajistí Živný a Šťastný

Milštejn - kontaktovat J. Vršovského ohledně doplnění protokolu k cestě Se myslelo. Zajistí Živný a 
Hušek

Zbirohy - výměna prasklého kruhu v cestě Pilířek na věži Šnek. S návrhem správce odstranit oko a 
ponechat pouze dřík OVK souhlasí. Zajistí Matějec

Obrvégry - prověřit hlášené závady: Zub (chybějící slaňák, krabice, knížka). Zajistí Červeň

II. Správa oblastí

Měsíční údolí pod Kozákovem - V současnosti oblast nemá fungujícího správce. Svou pomoc za TJ 
Jiskra Jablonec nabídl Libor Čech. Další postup zajistí Hušek

Novoborsko - Po úmrtí Z. Nedvěda je v oblasti Lužických hor řada oblastí bez správce. Nové/ho 
správce navrhnou zástupci místních oddílů. Zajistí Vodrážka

III. Různé

Via ferrata Kočičí kameny - OVK byla seznámena se záměrem obce Bílý Potok vybudovat via ferratu 
na Kočičích kamenech podle projektu, který v minulosti zpracovaly Lesy ČR, s.p., a který nebyl 
realizován. Navržená trasa via ferraty je významným zásahem do stávajících lezeckých směrů. O tomto 
návrhu bylo hlasováno následovně:

otázka: Souhlasíte se zřízením via ferraty podle předloženého návrhu?

Souhlasí: 0/10 hlasujících
Nesouhlasí: 9/10 hlasujících
Zdržel se hlasování: 1/10 hlasujících

OVK nesouhlasí se zřízením via ferraty na Kočičích kamenech podle předloženého návrhu.
V souvislosti s tím žádá sekretariát ČHS o pomoc s vyhotovením dopisu, který bude stanovisko OVK 
tlumočit obci Bílý Potok.

Výměna jištění - OVK konstatovala, že část správců neabsolvovala školení osazování fixního jištění a 
žádala CVK, aby v této věci poskytla potřebnou metodickou pomoc. Školení bylo dohodnuto na 
29.3.2014 po konání zasedání OVK. Místem školení se staly Skály u Horního Sedla. Zajištění metodici 
(Wolf a Těšitel) předvedli přípustné způsoby osazení fixního jištění a provedli i trhací zkoušky. Školení 



se zúčastnili zájemci z řad členů a správců OVK JLH a zástupci místních oddílů, ale i „přespolní“ z 
oblastí českorájských a labských.

Jizerská pravidla - CVK opětovně vrátila pravidla k přepracování tak, aby řazením odpovídala 
pískovcovým pravidlům a požaduje některé dílčí úpravy. Zajistí Hušek, Živný

Drábovna - Dne 13.3.2014 proběhla v oblasti pochůzka pracovníků S CHKO Český ráj a zástupců OVK 
(Motl, Fajgl, Hušek). Pracovníci OP akceptovali současný stav provozování horolezecké činnosti v 
oblasti od červeně značené cesty směrem k Záborčí. Ve zbytku oblasti proběhla pouze letmá pochůzka 
s příslibem, že správce oblasti/zástupce OVK poskytne pracovníkům OP potřebné podklady, případně 
bude přítomen na další pochůzce. OVK žádá znalce oblasti Josefa Koudelku, aby byl při jednání 
nápomocen. Zajistí Koudelka, Motl

Havran - V cestě Lišajník smrdihlav jsou borháky příliš blízko. Vzhledem ke špatnému dopadu byl však 
podán návrh na dodatečnou výjimku z pravidel (minimální vzdálenost jištění). O tomto návrhu bylo 
hlasováno následovně:

otázka: Souhlasíte s ponecháním fixního jištění v cestě Lišajník smrdihlav v současném stavu?

Souhlasí: 9/10 hlasujících
Nesouhlasí: 0/10 hlasujících
Zdržel se hlasování: 1/10 hlasujících

OVK tedy uděluje výjimku z pravidel lezení a souhlasí se snížením minimální vzdálenosti 
fixního jištění v cestě Lišajník smrdihlav.

Granty ČHS - Na financování prostřednictvím grantu ČHS byla navržena úprava přístupové stezky ke 
Krkavce u Semil. Dohodu s místními lezci, příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad) a 
možnost financování zajistí Živný

Skály u Polesí - Skalní objekty kolem osady Polesí v Lužických horách byly doposud bez správce. O 
tuto oblast projevil zájem místní lezec Michal Hlaváč. Další jednání zajistí Živný

Panteon - V oblasti došlo k úrazu lezce padajícím kamenem, který byl pravděpodobně uvolněn 
návštěvníky hradu. Správce ve spolupráci s nájemcem hradu a obcí Malá Skála proto pracuje na tvorbě 
cedulí, které budou umístěny jednak na hradě a budou upozorňovat návštěvníky na fakt, že se pod nimi 
nacházejí lidé, a jednak na přístupu ke skalám, kde budou lezci upozorněni na riziko pádu kamení. 

Maloskalsko - Jiří Šťasný opětovně předkládá k úvaze návrh na osamostatnění severních oblastí 
Českého ráje do samostatné OVK Maloskalsko. Výsledkem by měla být relativně ucelená a flexibilní 
komise. Pro svůj návrh musí předně získat správce místních oblastí.

Novoborsko - Novým správcem Havraních skal a Skal u Radvánce byl jmenován Zdeněk Novák.
  
  - Jiřímu Vodrážkovi byl předán nový akumulátor pro vrtačku, která je určena pro údržbu skal 

na novoborsku (v současnosti je v držení Josefa Beňa). V souvislosti s tím upozorňuje OVK na to, že 
vrtačka musí být k disposici všem správcům, kteří plánují provádět údržbu ve svěřených oblastech.

Skalní oblasti - Karel Turpiš žádá všechny, kdo zapisují nové lezecké objekty na web Skalní oblasti, 
aby ke skále vždy připojili buď souřadnice GPS nebo jasný popis polohy ideálně s odkazem na okolní 
objekty.

Jizerské hory - V Údolní cestě na Zvon je díra po vytlučeném/neosazeném kruhu. Její historie je natolik 
dávná, že žádný z účastníků zasedání OVK ji nebyl schopen objasnit. Tato díra je v současnosti 
používána jako pomoc pro zlezení cesty. OVK se shodla na tom, že tato nevyhovující situace by měla 
být vyřešena. Možnosti byly nastíněny dvě:
1) Díru zamáznout, cesta bude nadále lezena bez díry, standardně s jištěním schwebe od 1. kruhu 
Severní cesty.



2) Do díry osadit fixní jištění tak, aby cesta byla lezena odspodu a nebylo používáno schwebe od 1. 
kruhu Severní cesty.
Každopádně by mělo být znemožněno používat onu díru jako chyt a stup.
O návrzích bylo hlasováno následovně:

otázka: Souhlasíte s osazením fixního jištění do stávající díry v Údolní cestě na Zvon?

Souhlasí: 9/10 hlasujících
Nesouhlasí: 0/10 hlasujících
Zdržel se hlasování: 1/10 hlasujících

OVK tedy souhlasí s osazením fixního jištění v Údolní cestě na Zvon a pověřuje správce 
oblasti, aby tuto možnost prověřil. 

Zároveň proto, že se jedná o fenomén související s místní historií a tedy vcelku velký zásah do 
podoby cesty, který si zaslouží být diskutován, prosí komise pamětníky, aby pomohli objasnit situaci 
kolem vzniku díry, a místní lezce, aby se k problematice vyjádřili. Připomínky zasílejte na e-mailovou 
adresu Jiřího Huška ml. - jirihus@seznam.cz, případně možno kontaktovat na tel. 602874344.

Pamětní deska Zorky Prachtelové - Výtvarný návrh a výrobu desky zajišťuje Petr Prachtel ve své režii. 
Peníze, které v dobrovolné sbírce na tuto činnost vybrala OVK, jsou stále uloženy v pokladně a po 
dohodě budou na tento účel uvolněny.




