
Zápis č. 1/2011 ze schůze OVK Lužické a Jizerské hory

konané dne 10.12.2011 na Správě CHKO Jizerské hory

Přítomni:
Členové OVK: Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek ml., Vladimír Janko, David Kofr, Josef 
Koudelka, Jan Kusko, Petr Maršíček
Správci: Radek Černický, Martin Cháb, Jiří Vodrážka
Hosté: Jan Duchoň, Pavel Fajgl, Ondřej Horáček, Jiří Hušek, Martin Marek, Ondřej Sojka, 
Roman Živný, Zdeněk Strnad
Nepřítomni  (členové  OVK):  Zdeněk  Bouda  (omluven),  Petr  Hejtmánek,  Tomáš  Kolesa 
(omluven), Jaroslav Šimek

I. Personální změny v     OVK Jizersko-Lužické  

1. výběr  kandidáta  na  předsedu  OVK  –  komisí  jednomyslně  přijat  Roman  Živný 
(kontaktní  údaje:  horoz@email.cz,  tel.  604230672)  –  kandidát  bude  navržen 
předsedovi CVK ke jmenování

2. výběr zástupce předsedy – Petr Hejtmánek odvolán z funkce místopředsedy,  nadále 
mu bude ponecháno členství v OVK bez hlasovacího práva – post odborníka, novým 
zástupcem jmenován Jiří Doubrava

3. jmenování zapisovatele: jmenován Jiří Hušek ml.

II. Kontrola úkolů ze zápisu č. 1/2010

Panteon –  přemístění  posledního  kruhu  v cestě  Dítě  představ  vyřešeno  přidáním  BH. 
Splněno, vypustit

Havran u Jítravy – zajistit  protokol k cestě Dárek dětem. Správci Černickému se nedaří 
kontaktovat prvovýstupce. Zajistí Janko, úkol trvá

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

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

Kytlice –  mixová  cesta  Nejistota  v oblasti  Břidličného  vrchu  autorů  Šatava,  Vrkoslav. 
Prvovýstupci nejsou schopni dodat údaje k cestě. Neevidovat. Vypustit

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

Havraní  hnízdo –  cesta  Ty vole,  jsou  tam.  Prvovýstupce  neznámý,  cesta  schválena  bez 
autorství. Nýty byly nahrazeny BH. Vypustit

Havraní hnízdo – Cesta za 10 000. Protokol doplněn. Vypustit
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Nová výjimka pro lezení v     Jizerských horách   – podklad bude vypracován ve spolupráci se 
Správou CHKO Jizerské hory, správci příslušných oblastí dají požadavky na zařazení nových 
lezeckých objektů formou výčtu jednotlivých věží či polygonů zahrnujících skalní objekty. 
Vypustit

Ferrata Jizerské hory – Lesy ČR, s.p., prozatím rezignovaly na snahu vybudovat via ferratu 
v lokalitě Kočičí kameny. Vypustit

Panteon – OVK odsouhlasila zrušení cesty P. Čermáka vlevo od Dobytí nebes, ponechat či 
odstranit jištění doporučí P. Hejtmánek. Zajistí Živný, úkol trvá

Archivace  protokolů  a  vrcholových  knížek –  OVK  odsouhlasila  možnost  archivovat 
protokoly o prvovýstupu a vrcholové knížky v objektu Správy CHKO Jizerské hory. Zde jsou 
archiválie volně přístupné veřejnosti a pokračují práce na jejich digitalizaci. Protokoly od P. 
Fajgla předány Huškovi ml. k archivaci na SCHKO JH. Dále apel na správce, aby poskytli 
protokoly a knížky, které mají ve své správě. Vypustit

Suché skály – správcem prověřeno a vyměněno jištění v cestě Vzdušné víry. Vypustit

Suché skály – borhák v Jižní cesta na Hladkou věž posunut níže. Vypustit

Jizerské hory – prověřit  stav kruhu v cestě Archimédova spirála na Ostrou věž, Západní 
hrany na Homoli cukru, vyměnit jištění v cestě Utopie na Pevnost.  Zajistí Doubrava, úkol 
trvá

Klokočí – nejasnosti v cestě Žebráček na masiv Mrzáček vyřešeny. Vypustit

Vajoletky – po domluvě se správcem prověřit variantu cesty Dědictví (autor O. Sojka) na 
Malou věž. Zajistí Živný, úkol trvá

Jizerské hory – doplněna tyčka a vložena knížka na Oldříškovi. 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

Klíč – 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 zhodnotit situaci a 
formulovat požadavky k jednání na Správě CHKO Lužické hory. 

Suché skály – v reakci na stížnosti na špatné jištění v Turnovské cestě dodán BH. Vypustit

Suché  skály –  upozornění  na  chatrné  jištění  v  Převislé  cestě  na  Hlavní  věž.  Dále 
neodpovídající klasifikace (obtížnější než uváděná VI). Prověřit. Zajistí Kusko, úkol trvá 



III. Různé

Jizerské hory -  provést  kontrolu stavu jištění  v  Západní  hraně na Homoli  cukru.  Zajistí 
Doubrava

Jizerské hory – v cestě Přes Torwächtera na Kozla posunout BH tak,  aby nešel cvakat z 
cesty In memoriam Josefa Čihuly. Zajistí Doubrava

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 ml.

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

Evidence cest – diskuse nad definováním skalního objektu, který ještě zaslouží být evidován, 
včetně cest,  které  na něj  vedou. Z.  Strnad uvádí  definici  platnou v systému ČHS "Skalní 
oblasti ČR": evidujeme pouze ty skály,  na které vede alespoň jedna cesta, kde se k jištění 
lezce používá lano. S touto definicí se OVK ztotožňuje a nadále bude evidovat a spravovat jen 
ty  skalní  objekty,  které  odpovídají  uvedené  definici.  Možné  výjimky  či  skály  na  hraně 
definice (viz. jizerské Žihadlo) jsou na posouzení komise.

Dále byla  diskutována možnost  zapisování prvovýstupů elektronickou formou přes systém 
Skalní  oblasti  ČR.  OVK na  svém příštím zasedání  vyřeší,  zda bude protokol  podaný via 
internet  dostačovat  (Z.Strnad  přislíbil  doplnit  na  Skalní  oblasti  ČR  možnost  zápisu 
prvovýstupu tak, aby to odpovídalo papírovému formuláři pro nahlášení prvovýstupu), nebo 
bude jako dosud trvat na podání papírového protokolu.

Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR – se současným stavem projektu 
seznámil komisi  Z. Strnad. Portál projektu je na  www.izsso.cz. Jizerky jsou již kompletně 
zpracovány (zpracoval a zapsal Karel Turpiš), výzva správcům ostatních oblastí, aby poskytli 
souřadnice  skalních  objektů  ve  svých  oblastech.  Kontaktní  osobou  je  Zdeněk  Strnad 
(zstrnad@netsystemas.com, tel.: 737988571).

Zapisování údržby skal do systému Skalní oblasti  ČR -  Z.Strnad požádal  o zapisování 
veškeré údržby jištění a vrcholových knížek na skalách, včetně uvedení použitého materiálu a 
jeho původu. Při údržbě skal s použitím materiálu od ČHS je zapsání na Skalní oblasti ČR 
podmínkou dodání materiálu.  Jakékoliv dotazy v tomto směry adresujte na Zdeněk Strnad 
(zstrnad@netsystemas.com, tel.: 737988571) nebo Vladimír Wolf (kontakt na webu svazu).

Zápisy  zákazů  a omezení  na Skalních oblastech ČR -  Z.  Strnad upozornil,  že  veškeré 
informace o zákazech a omezeních lezení, které mají být zveřejněny v systému Skalní oblasti 
ČR, musejí být podloženy faksimilí (PDF, JPG) příslušného dokumentu orgánu státní správy 
nebo ČHS, na základě kterého byla tato omezení vyhlášena. Dlouhodobým cílem je postupně 
eliminovat veškerá historicky zavedená omezení, která však nejsou podložena zdůvodněným 
rozhodnutím příslušného orgánu.

Členství v     OVK   – dlouhodobě nefunkční člen Jaroslav Šimek. Vyzvat k aktivitě, jinak zbavit 
členství. Zajistí Živný



Měsíční údolí pod Kozákovem – kontaktovat dlouhodobě nefunkčního správce Květoslava 
Hejduka a dotázat se, zda hodlá oblast spravovat. Zajistí Fajgl

Novoborsko – změna správců v oblastech Skály u Sloupu a Svojkova, Bílá paní, Skály u 
Radvánce,  Havraní skály.  Novým správcem jmenován Jiří  Vodrážka (jiri432@gmail.com), 
pomoc při správě provádí Martin Cháb (chabm@post.cz).

Dutý  kámen –  Krajským  úřadem  Libereckého  kraje,  jako  místně  příslušným  orgánem 
ochrany přírody, byl udělen souhlas umožňující lezení v PP Dutý kámen. Některé podmínky 
(hlášení četnosti výstupů na jednotlivé skalní útvary a množství lezců v oblasti) byly obtížně 
splnitelné.  ČHS se  proto  odvolal  a  MŽP odvolání  vyhovělo.  Podmínky  pro  provozování 
horolezecké činnosti  na Dutém kameni  jsou k nalezení  na Skalních oblastech ČR. Jednou 
z podmínek  je,  že  Dutý  kámen  bude  mít  funkčního  správce.  Tím  byl  jmenován  Zdeněk 
Nedvěd (zdenek.nedved@atlas.cz, tel: 724229740).

Skály  pod  Zeleným  vrchem,    Milštejn,  Křížová  věž,  Skály  u  Rousínova   –  správcem 
jmenován Zdeněk Nedvěd.

Souhlas  s     prvovýstupy   –  provádění  prvovýstupů  ve  Skalách  na  Slavíčku  a  Skalách  u 
Radvance je od 25.11.2011 podmíněno souhlasem správce oblasti. Toto opatření bylo přijato 
v korespondenčním hlasování OVK.

Svazová vrtačka – podle zpráv V. Janka je druhá vrtačka příslušející  k užívání Jizersko-
lužickou OVK v držení správce J. Měkoty. Komise požaduje, aby J. Měkota odevzdal vrtačku 
předsedovi OVK, aby tato mohla být dále používána všemi správci při nutné údržbě.

Novoborsko – správce Jakub Měkota. OVK konstatuje nedostatečnou komunikaci 
a  kontroverzní  počínání  ve  věci  vytváření  prvovýstupů  a  spravování  svěřených  oblastí. 
Komise  doporučuje  pozvat  J.  Měkotu  na  své  příští  zasedání,  aby  mohl  podat  vysvětlení. 
Pokud  se  odmítne  dostavit,  bude  o  jeho  setrvání  ve  funkci  správce  rozhodováno  v jeho 
nepřítomnosti. Zajistí Doubrava

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 ml.

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 Maršíček

Panteon – jmenován nový správce Jiří Šťastný (j.stastny@mammut.cz).

Suché  skály –  prvovýstup  vedle  Dušičkové  cesty  byl  proveden  v rozporu  s podmínkami, 
které stanovil správce oblasti. Jištění bylo následně odstraněno a cesta je nyní otevřena pro 
přelezení v rámci stanovených pravidel.
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Prvovýstupy – při schvalování prvovýstupů bude od 10.11.2011 OVK striktně postupovat 
v souladu s platnými pravidly jednotlivých skalních oblastí.

Via  ferrata v     údolí  Jizery   –  M. Marek informoval  o  vytváření  cest  a  stavbě  via  ferraty 
v oblasti údolí Jizery. Oblast vzniká jakou soukromá aktivita M. Marka, jednání s OOP bude 
údajně následovat.

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. Termín mezi vánočními svátky 2011.

Příští  zasedání  OVK –  termín  příštího  zasedání  OVK Jizersko-Lužické  byl  stanoven  na 
počátek dubna 2012. 

Poděkování odstupujícímu předsedovi – Členové OVK Jizersko-Lužické a správci skalních 
oblastí děkují Vladimíru Jankovi za úsilí, které v uplynulých 35 letech vynaložil na práci pro 
OVK tak, aby veškerá agenda, správa svěřených oblastí a administrace prvovýstupů mohly 
bez obtíží probíhat. Zejména mu pak patří dík a obdiv za trpělivost, s jakou řídil diskuse a 
dobíral se řešení nastalých situací. O tom, že to leckdy musel být nelehký úkol, svědčí mj. 
historické  zápisy  ze  zasedání  oblastní  vrcholové  komise.  OVK  přeje  odstupujícímu 
předsedovi do budoucna hodně zdaru a těší se na případnou spolupráci.

IV. Řízení o prvovýstupech

Suché skály
Sokolí věž – Mammutí štěk VII: J. Šťastný, V. Matouš, P. Waller. Schváleno
Sokolí věž – Vykuk VII: J. Šťastný x P. Waller, J. Koudelka. Schváleno

Havran u Jítravy
Havraní hnízdo – Cesta za „10.000,-“ VI: R. Černický, K. Krečman, S. Petrůj, M. Vích. 
Schváleno

Císařské údolí
Dětský koutek – Dětma nezatopíš IXb: J. Jandík, O. Sojka. Schváleno

Kozí hřbety
Žralok – Čelisti VIIIc (RP IXa): O. Sojka, J. Jandík. Schváleno
Žralok – Velkej bílej VIIb: J. Jandík, O. Sojka. Schváleno

Svojkov
Kužel – Zapomenutý skok 1/II: J. Paul. Schváleno
Klotylda – Svatojánský skok 2/III: J. Paul. Schváleno

Jizerské hory
Dolní Kuří věž – Spletená varianta VIb: J. Doubrava. Schváleno
Viklanová stěna – Futurama VIIIc: J. Doubrava. Schváleno
Poledníček – skála neodpovídá definici skalního objektu spravovaného OVK, jak je uvedeno 
výše v zápisu, protokol přijat k evidenci bez následného schvalování cest



Horní Lysá skála – Kohoutek snáší vajíčka VI: J. Koudelka, J. Kadlec. Schváleno
Horní Lysá skála – Tchýně v kompostu V: Č. Novotný, R. Černý, D. Kofr. Schváleno
Puklá – Jižní komín II: T. Kajínek. Schváleno
Komínové věže – Jizerský člověk V: J. Hušek ml., J. Koťátko, D. Kofr. Schváleno
Dvojitá věž – Šagrén VIc : J. Hušek ml., O. Benešová. Schváleno


