
Zápis č.1/2005

z jednání Vrcholové komise Jizersko-lužické oblasti dne 3.12.2005 v  Liberecké tělovýchovné sportovní 
organizaci - Jablonecká ulice, Liberec.

Přítomni: P. Boček, T. Bulíř, P. Janda, V. Janko, D. Kofr, T. Kolesa, J. Kusko, S. Šilhán, J. Šimek,  
P. Fajgl (host), J. Hušek (host), L. Šlechta (host). 
Nepřítomni: Z. Bouda (omluven), K. Hejduk, P. Hejtmánek (omluven), L. Chalupka, P. Mai, J. Mertlík, 
K. Tomeš (omluven), J. Turek (omluven), P. Vinklárek.  

I. Kontrola úkolů ze zápisu č.1/2004
• Závady jištění.   Jizerky – Rozeklaná: Podzimní cesta. Vyměnit kruh (T. Kolesa). Úkol trvá.

• Panteon.   U cesty „Dítě představ“ přemístit poslední kruh níže. Zajistí P. Hejtmánek – úkol trvá. 

• Jizerky  

• Zevloun  . Osazen nový kruh na Převislé cestě. Zbývá instalovat slaňovací kruh - zajistí D. Kofr. 

• Stržová plotna a Žába  . Úkol natřít lesklé borháky - správce T. Kolesa. Splněno.

• Kozel  . Osadit slaňovací kruh - správce P. Janda. Splněno.

• Oldřichovská věž (nová věž)  , cesty „Labyrint světa“ a „Ráj srdce“. Schválení v zápise č. 1/2004 se 
upřesňuje tak, že je podmíněno zařazením této nové věže do seznamu lezeckých věží ve výjimce 
ze zákona.

• Kozlí jehla  , cesta Létající Čestmír, VI c. Nové osazení jištění - zajistí T. Kolesa.

• Homole cukru  ,  cesta  Sestra  v lásce,  VI -  VI b.  Znovu poslat  protokol  správci  k prověření  (P. 
Janda). Úkol trvá.

• Černý  potok,  Mufloní  plotna  .  Cesta  Denisa  Chládková  a  Petr  Korda.  Klasifikace  upřesněna 
na VI b. Schváleno.

• Tišina,     Kauschkova věž.   Cesta  Pětiletá hrana. Řádný protokol dosud nebyl předložen.

• Věž loučení (nová věž). Dosud nepředloženy řádné protokoly – 4 cesty.

• Hrázný   (nová věž). Úkol ověřit, zda je věž v NPR. Zjištěno, že není. Jsou evidovány a schváleny 
tyto cesty: Vzdušná hrana, V; Západní sokolík, IV-V; Přes pecku, II; JV hrana, II; Jižní komín,II; 
Normální cesta, I; Alešova stěna, II a Jižní hrana, IV. Splněno.

• Návrh správce pro oblast Odlehlé skály  . Správcovstvím pověřen Zdeněk Bouda, který souhlasí. 
Bude mít v péči oblasti: Kozinec, Černá studnice (celý hřeben) a Odlehlé skály dle průvodce JH 
P. Fajgl. Splněno.

• Sviní kámen  . Osadit slaňovací kruh (P.Janda). Úkol trvá.

• Jeřábová  skála  .Varianta  Pietní  cesty,VII.  Cesta  bude  schválena  po  osazení  jištění.  Zajistí     T.   
Kolesa.

• Paličník   –  Dvojče  (Pavlova  stěna).  Jalová,  VI  b.  Komise  souhlasí  s jištěním  osazeným 
prvovýstupci. Schváleno.

• Paličník   – Dvojče (Pavlova stěna). Vybitý baterky,VII b. Komise souhlasí  s jištěním osazeným 
prvovýstupci. Schváleno.

• Zahradní  stěna,  oblast  Ohrada,    cesty „Káně“  a  „Sokol“.Znovu  osadit  vytlučené jisticí  nýty. 
Zajistí T. Kolesa.



• Vrcholové  knížky  .  Byl  záměr  archivovat  popsané  vrcholové  knížky v Severočeském muzeu  v 
Liberci – okresní archiv. Podle posledního zjištění tato možnost  archivace již neplatí. Dočasně lze 
umístit popsané knížky na CHKO JH.

• Lesklé  nýty  .  V předchozím  zápise  bylo  uloženo  správcům  odstraňovat  tato  jištění  u 
neregistrovaných skalek.  Tento  úkol  se  doplňuje  tím,  že  odstranění  se  provede  až  na  základě 
výsledku posouzení správcem, zda je třeba jištění odstranit.

• Oblast  Černý  potok  .  Správcem  této  oblasti  se  stanovuje  David  Kofr,  606239559, 
david.kofr@mouse.cz.

• Kazatelna   – Větrná spára. Úkol vyměnit skobu za borhák či dřík se ruší.

• Sněhulák   – cesta „Žuláci“. Bude projednáno až po předložení protokolu správcem. 

• Havran  –  Dárek  dětem  ,  III.  Internetové  zveřejnění  prvovýstupu  zasláno  správci  (P.  Vinklárek) 
k prověření a případně k napsání protokolu o prvovýstupu. Správce nekomunikuje.  Zajistit obnovu 
činnosti správcovství – V. Janko.

• Suché  skály   – Alabastrová  věž,  cesta  „Šíleně  smutná  Maruška“,VII b  –  c.  Klasifikace  ověřena. 
Chybně uvedený prvovýstupce J. Pejna a pořadí lezců. Oprava: J. Sejna  x P. Binhák. Schváleno. 

• Černá studnice.   Prověření přidaného jištění komisí V. Janko, P. Hejtmánek, J. Šimek + správce + 
případně M. Peč se přesouvá na rok 2006.

• Horní skály   – Smrtka. Nový slaňovací kruh je již v pořádku.

• Kozinec –     přejištění  . Přejištění provedeno správcem Z. Boudou z 90 %. Autor většiny cest J. Sochor s 
přejištěním souhlasí. Zbývá vyměnit jištění u Začátečníka (cca 4 skoby), Listu (1 skoba) a na Dlouhém 
hřebeni (3 skoby). Dokončit přejištění u zbývajících cest.

• Volby  VK.   Opravuje  se  informace  o  provedené  volbě  (zapracoval  šotek).  Místopředsedou  byl 
jmenován St. Šilhán, nikoliv P. Hejtmánek.

• Kruhy těsněné ferofixem.   Zkušebně prověřit stav vytáhnutím jednoho takového kruhu. Úkol trvá.

• Frýdštejn   – Popravčí kámen.  Úko  l   zajišťovaný P.Hejtmánkem prověřit  velikost  pozemku majitele 
bránícího vstupu lezců k této věži trvá.

II. Řízení o prvovýstupech
Suché skály – Sokolí věž. Cesta Dobrův nápad, VII b. Bez autorů. Schváleno.

Havran u Jítravy

• Vedlejší masív.    Předloženy protokoly cest „Zálesácké koule“ a „Natrženej áršloch“. L. Šlechta, J. 
Havel,  V.  Šatava,  J.  Vršovský.  K projednání  chybí  náčrtek  masivu  +  popis  přístupové  cesty. 
Projednáno bude po doplnění..

• Velký Havran   – Los sketos, VIII b. M. Vrkoslav, J. Havel, V. Šatava, L. Šlechta, P. Slanina. Je třeba 
doplnit náčrtkem cesty.

• Velký Havran   – Dachóza ukrutný, VIII c. P.Slanina x V. Šatava x J. Havel, L. Šlechta, M. Vrkoslav. 
Je třeba doplnit protokol náčrtkem cesty.

• Velký Havran   – Výmyk, X a/b. V. Šatava x L. Šlechta, J. Havel. Je třeba doplnit protokol náčrtkem 
cesty.

Milštejn

• Hlavní věž   –  Se myslelo…, VIII b. J. Havel, V. Šatava, F. Čepelka, Fryč, Homolka, J. Vršovský. 
Protokol je třeba doplnit náčrtkem cesty.
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• Hlavní věž   –  Ždim zachovej, VIII c. V. Šatava,L. Šlechta, F. Čepelka. Chybí nákres.
• Hlavní věž   – AC/DC, VIII c. V. Šatava x L. Šlechta, J.Havel, J.Vršovský, Fryč, Homolka, Čepelka. 

Chybí nákres.

Kytlice

• Masiv   – Nejistota, M7 + WI5. V. Šatava, M. Vrkoslav. Chybí lokalizace masivu a nákres cesty. Bude 
projednáno až po doplnění.

Jizerky

• Zahradní stěna, Bradlo  . Cesta „Fiesta“, VI b. J. Hušek ml., J. Hušek. Schváleno.
• Zahradní stěna, Jeskynní stěna   – Konštelace, IX. J. Havel x V. Šatava, L. Šlechta. Schváleno.
• Zahradní  stěna,  Jeskynní  stěna   – Štelace,  V.  V.  Šatava,  x  L.  Šlechta,  J.  Vršovský,  J.  Havel. 

Schváleno.
• Plotnová  věž   – Sejdeme se na Bártlovce, VI c. J. Doubrava, D. Kofr. Klasifikace upravena na VII b. 

Schváleno.
• Paličník  .  Předloženy pouze tištěné kopie cest Velký cirkus, Cesta horských (s)vůdců a No nazdar, 

autoři P. Kotúček a M. Peč. Cesty budou projednány až po předložení protokolů o prvovýstupu.
• Mechová věž   – Dráždi hada bosou nohou, VI b. J. Doubrava, D. Kofr. Schváleno.

Klíč 

• Západní stěna   – Krvavá lázeň, M 8 + WI 5. L. Mázl, V. Šatava, L. Šlechta. Schváleno.
• Západní stěna   – Tykvárium, M 7 + WI 5. V. Šatava, L. Šlechta. Schváleno.
• Západní stěna   – Kostěj nesmrtelný, M 8 + WI 5. V. Šatava, L. Šlechta. Schváleno.
• Západní stěna   – Obludárium, M 8 + WI 5. V. Šatava, L. Šlechta. Schváleno.
• JZ stěna   –  Dětský koutek,  M  5  +  WI  2+.  V.  Šatava,  L.  Šlechta,  P.  Kopáček,  M.  Vrkoslav. 

Schváleno. 
• Východní  stěna   –  Tatranské hrátky, M 3 + WI 2+.  V.  Šatava,  P.  Kopáček.  Chybí náčrt  cesty. 

Neschváleno. 

III. Různé
• Evidence  protokolů  o  prvovýstupech  .  Dosud  se  originály protokolů  o  prvovýstupech předávají 

příslušným správcům do úschovy. Vzhledem k roztříštěnosti  úschovy protokolů  a jejich případné 
nedostupnosti  při  změně  správce  se  mění  úschova  protokolů  takto:  Originální  protokoly  budou 
shromažďovány u předsedy komise a správci obdrží na vyžádání kopii protokolů z jejich oblasti.

• Zbirohy – poškozené jištění  . Na stránkách ČHS hlášeno poškozené jištění: Zbirohy, skála Šnek, 
cesta Pilířek, prasklý stěnový kruh. Zajistit opravu - správce L. Chalupka.

• Výjimka pro  lezení  na  Suchých  skalách  .Pro  dosud  platnou  výjimku  ze  zákona  pro  lezení  na 
Suchých skalách byla podmínka ze strany CHKO Český ráj trvalá a průběžná činnost spravování 
zajišťovaná placeným správcem. Komise je názoru, že pro novou výjimku by mělo být  v uvedeném 
placeném správcovství pokračováno.

• Lezení v     JH  . Vedoucí CHKO JH doporučuje pro novou výjimku k lezení v Jizerkách předat seznam 
skal,  které nejsou  v dosavadním seznamu a jsou v oblasti  NPR.  Předložit  i  popis  umístění  věže. 
Termín konec dubna 2006. Zajistí – V.Janko.

• Projednávání  prvovýstupů  .  Jakékoliv  jiné  materiály než  protokoly o prvovýstupu nemohou být 
podkladem pro jednání komise o nových cestách. Například pouhý seznam  nových cest u Bezděčína 
či pouhý popis cest na Paličník.
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• Zveřejňování  protokolů  .  Komisi  předložen  syrový  návrh  (námět)  zveřejňovat  protokoly 
např. na stránkách  ČHS.  Nutno  řešit  řadu  věcí  s tím  spojených.  Kdo  bude  spravovat  systém 
(skenování, opravy apod.), stabilita správce atd.

• Nové  cesty  . Jištění u nových cest musí být pouze schváleným jisticím prostředkem.

• Horní skály – Smrtka  . Cesta Jižní stěna, hlášeno poškozené (chatrné) jištění. Informovat správce 
oblasti (P. Vinklárek). Zajistí V. Janko. 

• Klasifikace  cest  v     Jizerských horách  .  Tato klasifikace je  založena na klasické Welzenbachově 
stupnici,  která byla rozšířena o stupně VI b a VI c a v roce 1987 dále rozšířena nahoru nad VI 
c.Rozšíření  nad  VI  c  se  používá  málo  a  podle  vyjádření  některých  lezců  z důvodu,  že  nejsou 
standardy pro jednotlivé stupně a mezistupně. U těžkých cest používají lezci pouze poslední stupeň 
VI c a přidávají ohodnocení dle UIAA. Příklad: cesta, VI c (9+ AF). Vzhledem k tomu, že je v tomto 
případě zcela matoucí jizerské ohodnocení VI c při těžkosti 9+ UIAA a platí rozšířená stupnice, je 
třeba stanovit standardy pro rozšířené stupně a mezistupně – tedy od VI c včetně výše. Za klasický 
standard  spárového  lezení  byla považována  Čihulova  spára  na  Zvon.  U rozšířené  stupnice  bylo 
dohodnuto neužívat stupně „a“, tedy neužívat VII a  atd. Pro stanovení standardů budou osloveni tito 
lezci:  J.  Doubrava,  J. Kašpar, T. Kolesa,  V.  Šatava  a  P.  Prachtel.  Zajisti:  V.  Janko,  termín  I. 
pololetí 2006. 

• Matoušova skála  . Komise konstatuje, že do její kompetence spadá i Matoušova skála  v Křižanech.

• Cesty P. Prachtla v JH  . Podle zjištění VK nepoužívá P. Prachtel schválená jištění a nepředkládá 
protokoly  o  prvovýstupu.  Z tohoto  důvodu  budou  jeho  nepředložené  cesty  uznány  jako  první 
sportovní přelez těm lezcům, kteří cesty přelezou, osadí schválené jištění a toto písemně oznámí VK.
Dále  je informace od některých lezců, že jištění v jejich nových cestách byla P.Prachtlem vytlučena – 
bez souhlasu VK. Komise vyzývá P. Prachtla k respektování vytvořených cest a aby případné spory 
řešil přes VK. Přidávat či odstraňovat jištění na základě rozhodnutí vrcholové komise je oprávněn 
pouze správce oblasti.

• Statut  Oblastní  vrcholové komise (OVK)  .   Předseda komise  upozornil  na  „docházkovou“  část 
platného statutu OVK. Člen je povinen se zúčastnit více než 50 % naplánovaných  členských schůzí 
OVK  v kalendářním  roce.  V případě  své  neúčasti  je  člen  povinen  se  omluvit  předsedovi  nebo 
místopředsedovi  OVK  před  konáním  členské  schůze.  Pokud  se  člen  nezúčastní  dvou  schůzí 
v kalendářním roce bez omluvy, má členská schůze právo tohoto člena vyloučit,.

.

Vladimír  Janko

předseda komise
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