
Zápis č. 3/2013 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory

konaného dne 7.12.2013 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
Správci: Ondřej Horáček, Dalibor Motl, Zdeněk Novák, Jiří Vodrážka, Vladimír Výtiska, 
Hosté: Pavel Fajgl, Vladislav Hanzl, Jiří Hušek, Martin Marek, Zdeněk Strnad
Nepřítomni (členové OVK): Zdeněk Bouda (omluven)

I. Kontrola úkolů ze zápisu č. 1/2013

Havran u Jítravy - zajistit protokol k cestě Dárek dětem - kontaktovat prvovýstupce Pavla 
Mrázka. Zajistí Živný, úkol trvá

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

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

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

Císařské údolí - doplnit knížku na věži Chaloupka. Zajistí Horáček, splněno

Císařské údolí - doplnit knížku a slaňák na věži Výr. Zajistí Horáček, splněno

Císařské údolí - prověřit následující hlášené závady: Borovák (chybějící slaňák), Vyhlídková 
(chybějící slaňák), Ježibaba (chybějící knížka, krabice, tyčka) splněno, Jeníček (chybějící 
knížka, krabice, tyčka, slaňák). Zajistí Horáček, úkol trvá

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

Jizerské hory - prověřit stav kruhů v Západní hrana na Homoli cukru. Zajistí Doubrava, 
splněno

Jizerské hory - prověřit nutnost osazení slaňovacího kruhu na Stržové věžičce, případně 
osadit (buk, který dovoloval jištění a pohodlný sestup, je údajně ve špatném stavu). Zajistí 
Hušek, splněno

Jizerské hory - osadit dobírací dřík/slaňovací kruh na Spárové věži, aby bylo možné 
bezpečně dobírat na vrcholu. Zajistí Kolesa, splněno

II. Správa oblastí

Měsíční údolí pod Kozákovem - Ve věci správy oblasti osloven Martin Hasan, jednání 
pokračuje. Zajistí Hušek, Koudelka, úkol trvá



Děvínské polesí - změna kontaktu na správce Vladimíra Výtisku: vl2adik@seznam.cz.

Ještěd - OVK zbavuje správcovství Petra Maie, který byl dosavadním správcem oblastí na 
Ještědském hřbetu a v okolí Rašovky. Novým správcem byl jmenován Karel Turpiš 
(739059668, karel.turpis@volny.cz).

Havraní skály, Údolí samoty - OVK ustanovuje nového správce Zdeňka Nováka 
(737062571, Zdenek.Novak@jci.com).

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

Odvolání proti zrušení cesty Chytač Snů (Svojkov) - CVK na svém jarním zasedání 
potvrdila rozhodnutí OVK Jizerské a Lužické hory. Cesta Chytač snů je proto zrušena. OVK 
vyzývá jejího autora Jakuba Měkotu, aby odstranil osazené jištění a skálu uvedl do stavu co 
možná nejvíce blízkého stavu přirozenému do konce 30. 6. 2014.

Sklad materiálu - Na webu Skalní oblasti byl vytvořen modul Sklad OVK JLH, kde je 
zachycen současný stav materiálu. Tento modul slouží primárně pro evidenci přijatého a 
vydaného materiálu pro údržbu skalních oblastí a pro distribuci materiálu prvovýstupcům.

Průkazy správců oblastí - Sekretariát ČHS realizuje variantu, kdy bude funkce správce 
uvedena na členské průkazce ČHS.

Via ferrata Frýdlantské cimbuří - M. Marek a V. Hanzl prezentovali na zasedání OVK svůj 
záměr zřídit zajištěnou cestu v oblasti Frýdlantského cimbuří. Projekt v navržené podobě byl 
vrcholovou komisí odmítnut v říjnu 2013 (viz zápis 2/2013). Oba autoři návrhu nabídli členům 
OVK možnost probrat trasu via ferraty v terénu.

Výměna jištění - OVK konstatuje, že část správců neabsolvovala školení osazování fixního 
jištění a žádá tímto CVK, aby v této věci poskytla potřebnou metodickou pomoc. V úvahu 
připadá návštěva metodika a předvedení postupu. Počátkem roku 2014 se OVK pokusí 
dohodnout termín a místo pro metodické školení.

Jizerská pravidla - V loňském roce formulovala OVK nová pravidla pro lezení na skalách 
Jizerských hor. Tato pravidla byla postoupena CVK ke schválení. Odtud se vrátila k doplnění 
a sladění s pravidly pískovcovými (členění, použité termíny). Požadované úpravy byly 
provedeny a pravidla byla zaslána ke schválení.

Hlášení prvovýstupů přes web SO - OVK žádá prvovýstupce, kteří své prvovýstupy hlásí 
prostřednictvím webu Skalní oblasti, aby vyplnili kompletní formulář. Pouhé vložení scanu 
protokolu o prvovýstupu není dostačující formou podání.

Drábovna - V současné době je připravován nový lezecký průvodce, kam by měly být 
zahrnuty i objekty/cesty podléhající schválení ze strany ochrany přírody. Protože není 
situace kolem některých skal/lezeckých cest jasná (o povolení u OOP mají žádat 
prvovýstupci), pověřila OVK správce oblasti Dalibora Motla, aby společně s autory průvodce 
inicioval setkání se zástupci Správy CHKO Český ráj a dohodl zajištění stanoviska OOP.

Personální změny v OVK - Na své členství v OVK rezignoval Zdeněk Bouda. Na jeho místo 
byl navržen Jiří Vodrážka, který byl přijat hlasováním s výsledkem souhlasí: 9 hlasujících, 
nesouhlasí: 0 hlasujících, zdržel se hlasování: 0 hlasujících.



OVK děkuje Z. Boudovi za činnost v komisi a rozhodnutí i nadále vykonávat funkci správce v 
oblasti Odlehlé skály.

Havran - Na základě rozhodnutí OVK byly Romanem Živným a Petrem Červeněm v oblasti 
provedeny následující úpravy jištění:
V cestě Alaikum gothaj byl odstraněn 2. BH, který byl míněn jako vratný bod.
V cestě Lišajník smrdihlav jsou borháky příliš blízko. Vzhledem ke špatnému dopadu byl 
však podán návrh na dodatečnou výjimku z pravidel (minimální vzdálenost jištění).
Cesta El Choro, jež byla příliš blízko všem stávajícím cestám, byla kompletně zrušena.
Borháky byly odstraněny, slaňák ponechán.
V cestě Frankenjura byl ponechán 2. BH, který dojišťoval spáru P. Homolky (po dohodě s 
autorem dotčené cesty).
V cestě Čapa byl 3. BH přesunut tak, aby nedojišťoval cestu Východní.
Další činnost v oblasti bude pokračovat na jaře.

Granty ČHS - Jako každý rok bude ČHS pravděpodobně vyhlašovat granty na údržbu 
skalních oblastí. OVK vyzývá správce, aby si rozmysleli, zda mají nějaké činnosti (úprava 
přístupových stezek, značení, informační tabule...), jejichž realizace by mohla být podpořena 
grantovými penězi.

Záchranné boxy ve skalních oblastech - OVK se po dohodě se správci shodla, že ve 
skalních oblastech spadajících pod OVK JLH nebudou zřizovány záchranné boxy se 
zdravotnickým materiálem a nadále bude podporována cesta mapování skal, záchytných 
bodů a spolupráce na tvorbě traumatologického plánu v součinnosti s IZZS.

Bezděčín - V cestě Žlutá stěna na Malou kvočnu bylo správcem navrženo osazení dříku 
nahrazujícího uhnilý strom, který byl tradičním jisticím bodem. OVK toto rozhodnutí 
ponechává plně na uvážení správce.




