
Zápis č.1/2003

z jednání Vrcholové komise Jizersko-lužické oblasti dne 17.5.2003 v zasedací místnosti Liberecké 
tělovýchovné sportovní organizace.

Přítomni: V.Janko, T.Kolesa, J.Kusko, Z.Melichar, S.Šilhán, J.Šimek, K.Tomeš. 
Hosté: Z.Bouda, P.Dostál, J.Doubrava, M.Duda, L.Hamáček, J.Hušek, V.Sojka. 

Nepřítomni: P.Boček, P.Hejtmánek, J.Mertlík, P.Prachtel.

I. Kontrola úkolů ze zápisu č.1/2002

• Vrcholové krabice a knížky  . Na podzim 2002 měly být k dispozici. Pro nepřítomnost P.Hejt-
mánka není informace.  

• Jištění pro Jizerské hory   (JH). U stávajících lesklých jištění zajistí správcové v případech „do 
očí bijících“ natření šedou matnou barvou. Úhrada materiálu P.Hejtmánek.Všeobecná metodika 
pou-žití jištění:
- Pro tvrdou skálu antikorozní lepení (Jizerky,Sušky), pro měkkou skálu klasické jištění.
- Tmavé provedení, borháky, délka 12-16 cm.
- Kruh převážně měnit za kruh.
- Tvar, délky a průřez jištění bude záležitostí bezpečnostní komise ČHS.
- Varianta nerezových jištění – žíhání, tedy tmavé a nelesklé.

• Černý Potok v     JH   – renovace značení k Hlídačům provedeno. Splněno.

• Suché  skály    –   nosítka.   Nosítka pro  dopravu  zraněného zajištěna  a  umístěna  na  boku 
správcovské boudičky pod jižními stěnami. Splněno.

• Prověření osazeného jištění  . Cesty P.Prachtla. Od ověření se upouští. Zásada – každý správce 
odpovídá za svůj spravovaný úsek.

• Závady jištění.   VK upozorněna na špatný stav kruhů. Rozeklaná – Podzimní cesta.  Úkol kruh 
vyměnit (správce T.Kolesa) trvá.

• Zákaz používání magnézia v     JH.   Informační tabule umístit v Oldřichovském sedle a ve Ferdi-
nandově – parkoviště. Splněno.

• Klokočí – Království (masiv),   Šaškárna, IXc. P.Slanina x P. Hejtmánek. Prvovýstupci nedodali 
upřesnění, zda jde o masiv či věž. Neschváleno.

• Skály  na  Sokolu  –  Kalichu  .  Kokudžava  –  Black  samuraj.  V.Šatava,  T.Zákora,  K.Tilňák. 
Protokol nebyl doplněn, zda jde o masiv či věž a chybí nákres umístění.

• Panteon.   U  cest  „Tutáč variant“ a „Dítě  představ“ souhlasí  autor  s přemístěním posledních 
kruhů níže.  Posunutí  uvedených kruhů u obou cest  se  schvaluje.  Přemístění  kruhu u „Tutáč 
variant“ předběžně odsouhlaseno VK v březnu 2003.

• Značení rozdělaných cest.   Jde o informaci,  od kdy je cesta rozdělána.  Buď zápis  do zadní 
strany vrcholové knížky nebo postupové jištění opatřit barevným označením. Pro rok 2004 se 
stanovuje červená barva. 

• Jizerky   –  Zevloun.  Instalovat  slaňovací  kruh.  Pro  nepřítomnost  P.Prachtla  není  informace 
o osazení. Též není názor správce na připomínku o špatném kruhu na Převislé cestě. Kontaktovat 
P.Prachtla – zajistí V.Janko.

• JH – lesklé borháky na Stržové plotně a Žábě  . Úkol natřít trvá. Správce T. Kolesa.

• JH – Jeskynní věž  . Přidat borhák na druhý vrchol. Splněno.



• JH – Kozel  , přidání slaňovacího kruhu. Úkol trvá – zajistí správce oblasti II (Srázy, Poledník).

• JH – Zvon  , cesta Výlom 98. Výměna skoby za kruh nebo borhák trvá – zajistí správce.

• Čihulova jehla  . Jizerský kruh umístěn do původního místa. Splněno.

• JH  –  návrh  na  dojištění  pěti  cest  v     Zahradní  stěně   z důvodu  „olezení  cesty“  a  zajištění 
bezpečnosti dle § 5 bod 6 Pravidel, přičemž obtížnost cest je již vyšší než v průvodci. Z předchozí 
komise byl závěr zajistit u navrhovaných cest souhlas autorů s dojištěním.
• Jizerská Melta: P.Němec nemá námitek, H.Michel již neleze.
• Pozdrav Skaláku: P.Binhák, R.Balek. Stanovisko autorů není.
• Velká plotna – levá cesta.P.Němec nemá námitek,T.Melichar a M.Maděra – názor není.
• Spárová plotna – Ruleta. J.Jíra, F.Šída – názor není (J.Jíra již nežije).
• Spárová plotna – Salto. T.Kolesa – nemá námitek.

Po diskusi bylo hlasováno globálně o všech cestách. K hlasování byli mimo členů VK přizváni 
dva přítomní správci – nečlenové komise. Výsledek pět proti - dva pro, dojištění neschváleno.

II. Řízení o prvovýstupech
Suché skály
• Hlavní věž – severní stěna. Kladivo na čarodějnice, VIII c. M.Dědek, L.Rakoncaj. Schváleno.
• Sokolí věž – Minolta, VII. P.Hejtmánek, L.Ulrych. Schváleno.

Jizerské hory
• Zahradní stěna – Ohrada (nová stěna).  Přístup:Traverz od Spárové plotny  vpravo cca 50 m. 

Cesta Sokol, VI b. T.Kolesa, S.Tyrala. Schváleno.
• Zahradní stěna – Ohrada. Káně, VI c. T.Kolesa – jištěn. Schváleno.
• Stržový  vrch – Podsvětí (nový objekt).Umístění:  V úrovni  Dolní  Lysé skály přes   zelenou 

značku  příchozí  od  Oldřichovského  sedla.  Cesta  Soumrak  bohů,  VII.  T.  Kolesa  (jištěn). 
Schváleno.

• Protokoly na cesty „Labyrint světa“ a „Ráj srdce“.  Jde o cesty na novou skálu (bez názvu) 
v oblasti Stržový vrch. Odloženo do příští komise.

• Poledník – Kozlí jehla, Létající Čestmír, VI c. T.Kolesa, M.Zatloukal, L.Hamáček. Rozhodnutí 
odloženo vzhledem k tomu, že cesta byla rozdělána jiným lezcem. Podle Pravidel je nárok na 
dokončení cesty po dvou letech od data zahájení pokusu o prvovýstup.

• Poledník – Homole cukru. Sestra v lásce, VI-VI b. J.Doubrava, Šimon, P.Hons. Protokol bude 
předán správci oblasti k prověření (i klasifikace).

• Paličník – Supí hlava, Kozovy mydlinky, V. D.Kofr, J.Doubrava. Schváleno.
• Paličník  – Supí hlava, cesta pro Velblouda, VI c, namáhavé. J.Doubrava, D. Kofr. Schváleno 

s klasifikací VII.
• Paličník  – Supí hlava, Lokomoce, III-IV. Nutno doplnit jména prvovýstupců (Lubas, Bonďák, 

Go, Sokolík??). Zatím neschváleno.
• Černý potok – Mufloní plotny, cesta Denisa Chládková a Petr Korda, VI – VI b. Ověřit jména 

autorů Go a Sokol + klasifikace – zajistí D. Kofr. Zatím neschváleno.
• Tišina  – Kauschkova věž,  Pětiletá  hrana,  VI c.  Prvovýstup zveřejněn na www. horosvaz.cz. 

Spojit se s M.Maděrou, ať zašle řádný protokol. Zajistí: Janko.
• Havran  – Dárek dětem,III. Prvovýstup zveřejněn na  www.horosvaz.cz. Je  nutno kontaktovat 

přes mail adresu autora, aby zaslal protokol. Zajistí: Janko.

III. Různé
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• JH – Podsvětí.    Schvaluje se nový objekt „Podsvětí“  v blízkosti Lysých skal těsně za hranicí 
rezervace. Pro zařazení mezi lezecké objekty není třeba schválení CHKO. 

• JH  –  návrh  na  novou  věž.  Francouzské  kameny –  Věž  loučení.  Není  předloženo  mapové 
zakreslení.  Bude  projednáno  po  dodání  mapového  podkladu.  Dále  předložen  nepodepsaný 
protokol  zahrnující  čtyři  cesty na  tuto  věž.  Protokol  bude  projednán  až  po  schválení  věže, 
přičemž  pro  řízení  je  třeba  na  každou  cestu  samostatný  protokol  s náležitostmi  (podpisy, 
obtížnost..).

• Personální změny ve VK. P.Prachtel, dosud člen VK a správce, pro neúčasti na schůzích VK 
pouze správce. VK byla doplněna Petrem Vinklárkem, správcem Císařského údolí, Havraních 
skal, Krkavčích skal, Havrana a Trojzubce.

• JH – správce oblasti II, Srázy  – Poledník Zdeněk Melichar požádal o zproštění správcovství. 
Doporučen za správce Petr Janda z Liberce, který bude pozván na příští komisi.

• JH - nová věž „Hrázný“. Mapový podklad  a prověření návrhu zajistí Zd. Bouda.

• Metodické cvičiště – Betlémské skály.  Pro toto cvičiště  v lomu „Na Pánvičkách“ je vydán 
provozní řád, který je nutno respektovat, jinak hrozí zrušení tohoto cvičiště. Např.:
- provoz 1.4. – 31.10., přičemž není omezen vlhkostí pískovce,
- výcvik musím být dohodnut se správcem – A.Rössler, Jablonec n.N., tel. 483705582,
- zákaz rozdělávání ohně,
- zákaz zajíždění aut po lesní cestě směrem ke cvičišti (i doprava kladkostroje).

Provozní řád s nákresem možností  nácviku obdrží vedoucí výcviku od správce cvičiště spolu 
s kladkostrojem.

• Můžeme všude lézt? V prosinci 2002 byla CHKO Český ráj rozšířena o „severní oblast“, kam 
spadají  také  skály  na  Sokolu,  Zbirohu,  Drábovně  a  Panteonu  –  dříve  oblasti  nechráněné. 
Vyhláška stanoví,  že  s lezením na území  CHKO  musí souhlasit  Správa CHKO, zde  CHKO 
Český ráj. Pro NPP Suché skály a Kozákov povolení udělovalo MŽP ČR, nyní bude udělovat 
Správa CHKO Český ráj.
Současný stav: O souhlas písemně požádal P.Hejtmánek. Lezení bude pravděpodobně povoleno 
téměř na celém území CHKO Český ráj. Zakázáno v Klokočí v „Zeleném dole“ pro nesouhlas 
majitele  pozemků  –  Lesy ČR.  Bude  zákaz  všem osobám vzhledem  k nemožnosti  likvidace 
případného požáru pro špatný přístup.  Zástupce Lesů povolí  nácvik chytání pádů v lomu „V 
Pánvičkách“ pod podmínkou přísného dodržování provozního řádu.

• Sušky přešly pod Správu CHKO Český ráj, neboť zanikl referát životního prostředí v Jablonci 
n.N. ČHS se zavázal provádět údržbu na vlastní náklady a sám bude rozhodovat, kdo tyto práce 
bude provádět. Byly zahájeny práce na opravě poškozených žebříků – provádí správce J.Kusko.

• Panteon.  VK souhlasí s výměnou kruhů od R.Brta za lepené nerezové z důvodu bezpečnosti. 
Např. 2. kruh cesty „Dohoda jistá“ má svár zcela nedostatečný.

• Panteon. VK souhlasí s posunutím 1. kruhu na cestě „Trenažér“ doprava o něco výše vzhledem 
k nebezpečí pádu na zem při dolezu. Předběžně schváleno VK v březnu 2003.

• Panteon. Cesta „Satisfakce“. VK souhlasí s přesunutím 2. kruhu více doprava, neboť v případě 
pádu hrozilo natržení lana o ostrou hranu. Předběžné schválení VK v březnu 2003.

• JH – schválení použití „dříků“ bezpečnostní komisí ČHS zajistí P.Hejtmánek.

• Správce P.Vinklárek požádal o 4 stěnové kruhy, 2 slaňovací kruhy, 6 krabic a 6 knížek. Zajistí: 
Janko.
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• Děvínské polesí. Nahrazena skoba kruhem na Velké Kavčí skále. Pokračují krádeže vrcholových 
knížek z nižších  věží  ve Skalním amfiteátru.  Nařezány dvě zabetonované tyčky na vrcholové 
krabice. Na věž Ondřej jsou dvě nové cesty V a VI. Prvovýstupy opsány z vrcholové knížky a 
jeden došel mailem. Nové cesty  jsou na adrese: pruvodce.webpark.cz. Sdělil  správce J.Turek.

• Kozinec. Změna správce. Dosud Petr Polanecký, nyní Zdeněk Bouda, Huť 141, 468 26, e-mail 
zdend@quick.cz.

• Černá studnice – hřeben, změna správce. Dosud Vl.Vršovský (též všechny odlehlé skály), nyní 
Zdeněk Bouda. Na příští komisi projednat správcovství odlehlých skal, např. Houba.

• JH – Kazatelna. Na cestě Větrná spára přidán borhák pod 2. kruhem bez vědomí VK. Prověří 
oprávněnost správce P.Prachtel a podá informaci.

• VK obdržela podklady pro jednáni VK ČHS 28.6.2002 v Ádru. Předmětem byl návrh výjimky 
z pravidel  lezení  na  pískovci  pro  území  CHKO  Broumovsko.  Podstatou  návrhu  je,  že 
prvovýstupce může pro extrémní místo cesty požádat VK o výjimku osazení jistícího prostředku 
shora. Pokud tak neučiní a jištění bude osazeno shora, cesta bude zrušena a vytlučena všechna 
jištění. Není informace o výsledku jednání VK ČHS v Ádru (P.Hejtmánek). 

• Nové protokoly. Inovované Protokoly zašle na požádání V.Janko (v.janko@iol.cz).

• Panteon – Jízda králů. Třetí jištění od země.Kruh prodřený v místě dříku. Nahlášeno přes www 
ČHS. Prověří správce P.Hejtmánek.

• JH – Nos.  Přes www ČHS upozornil A.Rössler  na zkorodované 4.  jištění  od země. Prověří 
správce P.Prachtel.

• Panteon – Tělocvična. Přes www ČHS upozornění, že druhý kruh je předřený v místě dříku. 
Prověří správce P.Hejtmánek.

• 24.10.2002  zaslány správci  P.Hejtmánkovi  dosud  neprojednané  starší  protokoly z Frýdštejna 
k prověření. Podat informaci.

• Černá studnice. M.Peč informoval o připravovaném miniprůvodci v oblasti Černá studnice.

• JH – slaňovací kruh na Sviním kameni byl neznámo kým vytlučen. Komise souhlasí s novým 
osazením slaňovacího kruhu na tomto objektu. Zajistí správce oblasti. 

Vladimír  Janko

předseda komise
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