
Zápis č. 2/2012 z jednání OVK Lužické a Jizerské hory 
 
konaného dne 10.3.2012 na Správě CHKO Jizerské hory 
 
Přítomni:  
Členové OVK: Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek ml., David Kofr, Tomáš Kolesa, Josef 
Koudelka, Petr Maršíček, Roman Živný 
Správci: Martin Cháb, Zdeněk Nedvěd, Jiří Vodrážka 
Hosté: Ondřej Horáček, Martin Marek 
Nepřítomni (členové OVK): Zdeněk Bouda (omluven), Petr Hejtmánek (omluven), Jan 
Kusko (omluven), Jaroslav Šimek 
 

I. Kontrola úkol ů ze zápisu č. 1/2011 
 
Havran u Jítravy  - zajistit protokol k cestě Dárek dětem. Správci Černickému se nedaří 
kontaktovat prvovýstupce. 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, úkol trvá  
 
Milštejn  - kontaktovat J. Vršovského ohledně doplnění protokolu k cestě Se myslelo. Zajistí 
Živný, úkol trvá 
 
Zbirohy  - výměna prasklého kruhu v cestě Pilířek na věži Šnek. S návrhem správce odstranit 
oko a ponechat pouze dřík OVK souhlasí. Zajistí Mat ějec, úkol trvá 
 
Panteon - OVK odsouhlasila zrušení cesty P. Čermáka vlevo od Dobytí nebes, ponechat či 
odstranit jištění doporučí P. Hejtmánek. Zajistí Živný & Š ťastný, úkol trvá 
 
Jizerské hory - prověřit stav kruhů v cestách Archimédova spirála na Ostrou věž a Západní 
hrana na Homoli cukru. Skoba v cestě Utopie na Pevnost vyměněna. Zajistí Doubrava, úkol 
trvá 
 
Vajoletky  - po domluvě se správcem prověřit variantu cesty Dědictví (autor O. Sojka) na 
Malou věž. Živný cestu prověřil a po dohodě s autorem nebude varianta uznána z důvodu 
nevýznamnosti (jen málo odchylný postup po skále). Splněno - vypustit 
 
Císařské údolí - doplnit knížku na věži Chaloupka. Zajistí Černický, úkol trvá  
 
Císařské údolí - doplnit knížku a slaňák na věži Výr. Zajistí Černický, úkol trvá  
 
Klí č - možnost dohody se Správou CHKO Lužické hory na uvolnění lokality Klíč pro lezení 
v ledu. Jednání usnulo na pasivitě ze strany horolezců. V průběhu zimy byla zhodnocena 
situace a je třeba formulovat požadavky k jednání na Správě CHKO Lužické hory. V 
současné době vznesen požadavek na jednání mezi S CHKO Lužické hory a zástupci OVK 
(Cháb, Nedvěd, Vodrážka). 
 
Suché skály - upozornění na chatrné jištění a neodpovídající klasifikaci v Převislé cestě na 
Hlavní věž. Prověřit. Zajistí Kusko, úkol trvá   
 



Jizerské hory - v cestě Přes Torwächtera na Kozla posunout BH tak, aby nešel cvakat z 
cesty In memoriam Josefa Čihuly. Zajistí Doubrava, splněno - vypustit 
 
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, úkol trvá 
 
Jizerské hory - osadit dobírací dřík/slaňovací kruh na Spárové věži, aby bylo možné 
bezpečně dobírat na vrcholu. Zajistí Kolesa, úkol trvá 
 
Jizerské hory - před schválením jsou nová pravidla lezení v Jizerských horách, která 
vyžadují dílčí úpravy. Pravidla budou poskytnuta k připomínkování správcům jizerských 
oblastí a návrh znění pravidel bude po prodiskutování v komisi zaslán předsedovi CVK. 
Zajistí Hušek, splněno - vypustit 
 
Jizerské hory - Údolní cesta na Nos. Nadbytečný druhý BH nad třetím kruhem Údolní cesty. 
OVK konstatovala, že bylo schváleno osazení jištění místo uhnilé skoby – vinglu – mezi 
třetím a čtvrtým kruhem, navzdory tomuto rozhodnutí byl správcem dodán ještě jeden BH. 
OVK uložila správci odstranění tohoto druhého jištění a informování zástupců HO Hejnice o 
nepřípustnosti znovuosazení předmětného jištění. Zajistí Marší ček, úkol trvá 
 
Havran u Jítravy  - kultivace skal a zásahy do stávajících cest v rámci přípravy oblasti na 
akci EC Rocktrip 2011. Návrh správce R. Černického sejít se na místě a stanovisko OVK 
k situaci na Havranu formulovat až na základě šetření v terénu. Účast Černický, Duchoň a 
členové OVK, kteří budou mít čas a zájem. Terénní šetření proběhlo, zpráva o výsledku je 
obsažena v zápisu 1/2012. Splněno - vypustit 
 

II. Správa oblastí 
 
Měsíční údolí pod Kozákovem - Jmenovaný správce Květoslav Hejduk prohlašuje, že 
správcovství v oblasti předal už před lety Bedřichu Jónovi. Snaha kontaktovat B. Jóna nebyla 
úspěšná. OVK v současné době hledá nového správce pro oblast Měsíčního údolí. 
 
Lužické hory - novým správcem v oblastech Janovice v Podještědí, Vranovské skály, Skály u 
Hradčan, Tolštejn, Krkavčí kameny, Skály u Cvikova a Skály u Trávníku (přehled viz web 
Skalní oblasti) jmenován Zdeněk Nedvěd (zdenek.nedved@atlas.cz), případnou potřebnou 
výpomoc budou provádět kolegové z novoborského oddílu. 
 
Novoborsko - Ortel, Čedičová skála u Arnultovic. OVK opakovaně konstatovala 
nedostatečnou komunikaci a kontroverzní počínání ve věci vytváření prvovýstupů a 
spravování svěřených oblastí ze strany současného správce Jakuba Měkoty. Ten se na 
zasedání komise opět nedostavil a proto bylo o jeho setrvání ve funkci správce rozhodováno 
v jeho nepřítomnosti. OVK se shodla, že není vhodné, aby J. Měkota nadále spravoval 
svěřené oblasti. Správa oblastí Ortel a Čedičová skála u Arnultovic proto přechází na 
novoborský oddíl, jehož zástupci navrhnou komisi do příštího zasedání nového správce. 
 
Drábovna - z důvodu nečinnosti byl odvolán stávající správce Karel Tomeš. Novým 
správcem byl jmenován Dalibor Motl (datl@email.cz, 605951982). 
 
Radoňovice, Raubířské skály - potvrzen správce Petr Boček 



III. R ůzné 
 
Předsednictví OVK - Roman Živný oficiálně jmenován předsedou OVK. Předání agendy 
(materiál na výměnu, vrtačka...) mezi bývalým (V. Janko) a stávajícím předsedou proběhne v 
dubnu. 
 
Členství v OVK - Živný se pokusil kontaktovat dlouhodobě neaktivního člena OVK 
Jaroslava Šimka a vyzvat jej k aktivitě. J. Šimek na výzvy nereaguje, OVK Jizersko-lužická 
proto přistoupila k jeho odvolání. 
 
Svazová vrtačka - V držení Jakuba Měkoty se nachází vrtačka určená pro potřeby OVK 
Jizersko-lužické. S ohledem na odvolání J. Měkoty z funkce správce požaduje OVK 
navrácení svazové vrtačky. Předání zajistí Živný ve spolupráci s Wolfem. 
 
Informace o prvovýstupech - OVK v principu souhlasí s podáváním protokolů/informací o 
prvovýstupech jak papírovou, tak i elektronickou cestou z důvodu zjednodušení postupu pro 
prvovýstupce a tím pádem větší šance na získání informací. V případě Jizerských hor je 
zavedeno v praxi jak podávání papírových protokolů, tak i možnost zaslat scan vyplněného 
protokolu elektronickou poštou. V jednání je rovněž možnost využití webu ČHS Skalní 
oblasti tak, aby bylo do budoucna možné podávat protokoly i cestou zápisu do databáze. 
Problematikou se bude OVK zabývat na svém příštím zasedání. 
 
Sloup, Svojkov - V oblastech bylo v poslední době vytvořeno několik cest, které jsou v 
hrubém rozporu s platnými pravidly lezení (nižší než povolené vzdálenosti jištění bez 
předchozího souhlasu OVK, osazení jištění svrchu, necitlivá penetrace...). Za všechny 
jmenujme cestu Chytač snů. Na tyto cesty nebyly podány žádné protokoly. Vrcholová komise 
ukládá správcům zrušení a odstranění těchto cest, zdokumentování jejich podoby a postupu 
jejich odtraňování tak, aby dokumentace mohla být použita k informování lezecké veřejnosti 
o takových cestách a nepřípustnosti podobného přístupu při tvorbě směrů.  
 
Údolí Jizery - Na žádost OVK provedl M. Matějec inventarizaci lezeckých objektů v PR 
Údolí Jizery u Semil a Bítouchova. Dokument byl dále poskytnut M. Markovi k případnému 
doplnění a poté bude odeslán B. Valentové na sekretariát ČHS, aby mohlo být zahájeno 
jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje o provozování horolezecké činnosti ve 
zmíněném chráněném území. 
 
Bouldering - OVK na svém zasedání nadnesla problematiku boulderingu. Ten nebyl 
doposavad nijak řešen. OVK do budoucna neočekává, že by evidovala prvovýstupy 
boulderového charakteru (odůvodněné výjimky a mezní případy možné). Na svém příštím 
zasedání by se komise měla zabývat podobou boulderingu ve svěřených oblastech. 
 
Pamětní deska Zorky Prachtelové - S návrhem Petra Prachtela umístit pamětní desku na 
„turistické“ ochozové pěšině v údolní stěně Dolní Lysé skály OVK souhlasí. Výtvarný návrh 
desky projedná Doubrava s Petrem Prachtelem, možnosti realizace a kalkulace nákladů bude 
řešena s kovorytci. Návrh na financování formou sbírky na lezeckých stěnách a přednáškách 
Petra Prachtela. 
 
Prvovýstupy v CHKO Český ráj - OVK Jizersko-lužická upozorňuje prvovýstupce, že 
prvovýstupy ve vybraných oblastech na území CHKO Český ráj podléhají předschvalování 
Správou CHKO Český ráj. V případě, že tato podmínka nebude dodržena, může být ze strany 



Správy CHKO přistoupeno ke zrušení cesty, zahájení přestupkového řízení s prvovýstupcem a 
v krajním případě až k neudělení výjimky opravňující k lezení v dané oblasti. Omezení se 
týká následujících oblastí: Betlémské skály, Drábovna, Frýdštejn, Chléviště, Kalich, 
Klokočské skály, Měsíční údolí, Sokol, Zbirohy. 
 
Příští zasedání OVK - termín příštího zasedání OVK Jizersko-Lužické byl stanoven na říjen 
2012.  
 

IV. Řízení o prvovýstupech 
 
Seznam schválených prvovýstupů je obsažen v připojeném .xls souboru, který je součástí 
zápisu. 


