
Zápis č.1/2002

z jednání  Vrcholové komise  Jizersko-lužické  oblasti  dne  20.4.2002 v zasedačce  Liberecké 
tělovýchovné sportovní organizace.

Přítomni:  P.Boček,  P.Hejtmánek,  V.Janko,  T.Kolesa,  J.Kusko,  J.Mertlík,  S.Šilhán,  K.Tomeš, 
P.Fajgl (host),  M.Dědek (host), L.Rakoncaj (host) 

Nepřítomni: P.Prachtel, J.Šimek

I. Kontrola úkolů ze zápisu č.1/2001

• Vrcholové krabice a knížky  . Knížky (vázané) zadány u knihaře, část s nápisem Jizerské hory. 
Předpoklad dodání podzim 2002. Dva typy – slabá a tlustá.  

• Nos - SV hrana  . Chybějící jištění mezi nástupem  a prvním kruhem uvedené v průvodci. Jištění 
osazeno - zajistil S. Šilhán.

• Výjimka ze zákona umožňující lezení v     Jizerských horách  . Ministerstvo životního prostředí 
udělilo výjimku 21.3.2002 platnou do 31.12.2006. Pár bodů z výjimky:
• Výjimka  platí  pro  členy  ČHS  a  pro  adepty  horolezeckého  sportu  (čekatele)  v doprovodu 

instruktora ČHS.
• Horolezci  jsou  povinni  se  prokázat  na  žádost  oprávněných  kontrolních  orgánů  platným 

členským průkazem ČHS.
• Horolezci nebudou používat magnézium.
• ČHS se souhlasem CHKO JH zajistí pravidelnou údržbu stávajícího horolezeckého značení.

• Jištění  pro  Jizerské  hory    (JH).  Připomínka  k borhákům,  že  jejich  lesklý  povrch  je  zcela 
nevyhovující.  Závěr:  prověřit  možnost  úpravy  jištění  u  výrobců  tak,  aby  povrch  nebyl 
lesklý.Zajistí P.Hejtmánek.

• Černý Potok v     JH   – značení cest ke skalkám zajišťoval J.Mertlík. Hřeben Poledních kamenů 
dokončen, zbývá renovace značení k Hlídačům. Zajistí Mertlík.

• Umístění informačních tabulí   o oprávněnosti lézt v chráněných oblastech JH pouze členy ČHS. 
Nebude realizováno, veškeré obdobné informační tabule jsou ničeny.

• Suché skály.    Správce požaduje nosítka. Závěr: nosítka je možno zakoupit – proplacení zajistí 
P.Hejtmánek.

• Prověření osazeného jištění  . S.Šilhán zajistí prověření kruhů P.Prachtela ze tří jeho rozdělaných 
cest.

• Závady jištění.   VK upozorněna J.Doubravou na špatný stav kruhů.
• Malá Frýdlantská -  Bariéra. Závěr: na kruh teče voda, zatím neměnit.
• Rozeklaná – Podzimní cesta. Závěr: Kruh vyměnit – zajistí správce T.Kolesa.

• Na internetu – stránka ČHS - je formulář pro nahlášení vadných jisticích prostředků v kterékoliv 
lezecké oblasti ČR. Adresa www.horosvaz.cz.   Kliknout na ikonu Skály a hory, dále kliknout 
na „hlášení o poškozeném jištění“. Vyplnit a kliknout na odeslat.

• Zákaz používání magnézia v JH   - informování lezců. Komise stanovila i přes obavy ničení dvě 
místa  pro  umístění  informačních  cedulí:  Oldřichovské  sedlo  a  parkoviště  ve  Ferdinandově. 
Zajistí správcové.

• Zvon   – vrcholový emblém, cepín + instalace druhého slaňovacího kruhu. Slaňák dodán, cepín 
opraven.

http://www.horosvaz.cz.Kliknout/


• Panteon  : špatné jištění (chatrná skobička) v Branecké cestě na Vyhlídku ve stěně pod převisem 
nad velkou plošinou. Opravil P.Hejtmánek.

• Jizerky   –  nový  objekt  „Podzimní  stěna“  ve  Velkém  Štolpichu.  Před  vypršením  platnosti 
dosavadní  výjimky (r.2006)  bude  objekt  zařazen  do  žádosti  o  prodloužení  výjimky. Zajistí: 
P.Hejtmánek.

II. Řízení o prvovýstupech

Jizerky

• Borová věž – Zelená hrana, VI b. T.Kolesa, P.Tyrala. Schváleno.
•  Borová věž – Oříšek, VII. T.Kolesa, P.Tyrala. Schváleno.
• Frýdlantská věž – Motýlek, VII. T.Kolesa x S.Šilhán. Schváleno.
• Žabí kůň – Želé,VI b.T.Kolesa. Schváleno.
• Homole cukru – Ťuhýk skalní, VI. T.Zákora, R.Tilňák, M.Peč, Z.Veselý, V.Šatava ml., O.Rypl. 

Vpravo od cesty „Čistá práce“ středem plotny přes kruh na předskalí. Schváleno.
• Skalní brána – Pseudo P, VIII a. V.Šatava ml., J.Fajgl, J.Havel. Vlevo od „Převislého komína“ 

převisem k borháku a zleva plotnou na vrchol. Schváleno.
• Želva  – Želví poskok, VII b. P.Prachtel. Převislým sokolíkem za krystaly na odštěp a hřbetem 

na vrchol. Schváleno.
• Srdce – Tanec ischemiků, VI c. P.Prachtel, Z.Prachtelová, J.Vojtíšková. Schváleno.
• Srdce – Pavor nocturnus, VII c. P.Prachtel. Schváleno.
• Zahradní stěna – Spirálová plotna: Hogo – fogo, VI b. T.Kolesa, P.Tyrala, L.Hamáček, O. Maš-

tálko, S.Tyrala. Schváleno.
• Zahradní stěna – Zahrádka: Receptář, VI. T.Kolesa, L.Hamáček. Schváleno.
• Zahradní stěna – Zahrádka: Pahorek, VI b. T. Kolesa. Schváleno.
• Zahradní stěna – Zahrádka: Impuls, VI b. T.Kolesa. Schváleno.
• Zahradní   stěna –  Krauseho  plotna:  Smrt  z  vyjančení,  VI.  T.Kolesa,  L.  Hamáček,  P. 

Tyrala, O.Maštálko. Schváleno.
• Zahradní stěna – Velké břicho: Kabaret, VI b. T. Kolesa, S. Tyrala. Schváleno.
• Hláska (Srázy) – Digitální hrana, IX. V.Šatava ml., R.Tilňák, T. Zákora. Schváleno.
• Hromová  věž (Polední  kameny,  nový  objekt)  –  Kristova  léta,  VII.  T.Kolesa,  L.Hamáček. 

Schváleno.
• Hromová věž – Krystalová lázeň, VI. T.Kolesa, L.Hamáček. Schváleno.
• Šolcova stěna – Jurský park, VII. T.Kolesa. Schváleno.
• Šolcova stěna – varianta Dynamo,VI b. T. Kolesa. Schváleno.
• Okrajová (Stržový vrch) – Jižní trhlina, VI. T. Kolesa, P.Tyrala, S.Tyrala. Schváleno.
• Pilíř u Okrajové – Amok, VI b. T.Kolesa, P.Tyrala. Schváleno.

Suché skály

• Čihulova věž – Mazací hlava, VIII c. R.Kašpárek. Schváleno.

Klokočí

• Mucholapka (masiv) – Zabijeme komára, VIII c – IX a. P.Slanina, L.Ulrych. Schváleno.
• Mucholapka (masiv) – Bzzz variant, VII c. P.Slanina. Schváleno.
• Ivanovy masivy – Oáza: Volání pouště, VII b. J. Koudelka, J.Kadlec. Schváleno.
• Ivanovy masivy – Archa: Znamení duhy,VII b. J.Koudelka, J.Kadlec. Schváleno.

2



• Ivanovy masivy – Negr: Black samuraj, VIII c. P. Slanina x P. Hejtmánek, L.Ulrych, S.Šilhán. 
Schváleno  .  

• Ivanovy masivy – Rivrr: No toto? IX a-b. P.Slanina, L.Ulrych. Schváleno  .  
• Ivanovy masivy – vlevo od Negra: Strýček Váňa, VIII c. P.Slanina, L.Ulrych. Schváleno  .  
• Mototechna (masiv) – Brzdové destičky, VII c. T.Zákora x R.Tilňák, M.Homolka ml. Schváleno.
• Masiv protinožců – cesta stejnonožců, VIII b. P.Slanina, L.Ulrych. Schváleno  .  
• Putyka (masiv) – Tři rumy na futro,VIII c. P.Slanina, L.Ulrych, Majzlík. Schváleno  .  
• Putyka (masiv) – U Zlatýho dědka, VIII c. P.Slanina, L.Ulrych. Schváleno  .  
• Mrzáček (masiv) – Raněná, VII c (špatně jištěno). P.Slanina, S.Šilhán. Schváleno  .  
• Negr (masiv) – Interpreti z televize, VIII b-c. L.Ulrych x P.Slanina, M.Dědek. Schváleno.
• Afrika (masiv) – Temno, VIII b (špatně jištěno).L.Ulrych x P.Slanina, P.Hejtmánek. Schváleno. 
• Afrika (masiv) – V transu, VIII. P.Hejtmánek, L.Ulrych, P.Slanina. Schváleno.
• Amerika (masiv) – Květa se nekoná, VIII (špatně jištěno,dunivé sokolíky). P.Slanina, L.Ulrych, 

P.Hejtmánek. Schváleno.
• Pětichlapka – Tříkolka, VIII c. L.Ulrych x P.Slanina. Schváleno.
• Pětichlapka – Plíživá tma, VIII a. P.Slanina, L.Ulrych. Schváleno.
• Království (masiv) – Šaškárna, IX c. P.Slanina x P.Hejtmánek. Upřesnit, zda je to masiv či věž, 

umístění. Neschváleno.
• Cesta  Vyžvejklá bambule, VII c. K.Tilňák x T. Zákora, F. Molata.Nedostatečný protokol – chybí 

název věže či masivu. Neschváleno. 

Skály na Sokolu - Kalich  

• Kozel (masiv) – Vyžvejklá bambule, VII b. V.Šatava ml., K. Tauchman. Schváleno.
• Bukanýr – Železná stěnka, varianta, VII c. V.Šatava ml., K.Tauchman. Schváleno.
• Janis (masiv) – varianta Koznek, VII c. T.Zákora. Schváleno.
• Cicero (masiv) – Nový vůz, VII c. K.Tilňák x T. Zákora. Schváleno  .  
• Jeskyně (masiv) – Morero, VIII. T.Zákora x K.Tilňák. Schváleno.
• Kokudžín – Black samuraj, VII c. V. Šatava, T.Zákora, K.Tilňák. Doplnit, zda jde o věž či masiv. 

Neschváleno .

III. Různé
• Panteon – přidané borháky  

• Bez souhlasu správce Panteonu (P.Hejtmánek) byly u 5 cest osazeny další borháky. Květnová 
(3), Návrat (3), Dobytí nebe (2), Dohoda jistá (1) a Coloradical (2). Kladem je, že původci 
dojištění  (M.Dědek,  L.Rakoncaj)  přišli  na  jednání  komise  svoji  činnost  obhájit.  Komise 
konstatuje, že jde o porušení pravidel lezení, která jsou členové ČHS povinni dodržovat. Aby 
se  nedevastovala  skála  rušením  jištění,  bylo   rozhodnuto  přidané  jištění  v tomto  případě 
ponechat. Komise nesouhlasí s dojišťováním  dalších cest  a všechna zjištěná přidaná jištění 
budou odstraněna.

• U dalších  dvou cest  –  Tutáč  varianta  a  Dítě  představ,  souhlasí  VK s přemístěním jištění 
v případě, že autor toto přejištění odsouhlasí.

• Suché skály – Hladká, Jižní cesta.VK schvaluje přidání jištění ve spodní části cesty.

• Uznává  se  používání  lepení  jisticích  prostředků.  Na  výměnu  může  správce  obdržet 
od P.Hejtmánka borháky + lepidlo. Bude se přecházet na tento způsob instalace jištění.

•  Správcům jednotlivých oblastí  JH se ukládá dotázat se na správě CHKO JH, zda dosavadní 
označení přístupů ke skalám jej již vyhovující.
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• Komis  doporučuje označení rozdělaných cest  barevným označením pro informaci,  od kdy je 
cesta  rozdělána (nebo zápisem do zadní  části  vrcholové knížky). Pro rok 2003 se  stanovuje 
zelená barva.

• JH – Zevloun. Přišla připomínka na špatný kruh na Převislé cestě, osadit slaňák (žádný není) a 
dát tyčku k vrcholové knížce. Podle správce: Krabice byla vždy v díře, slanit se dá za stromek v 
„lesíku“ či  kořen, případně sejít.  Kruh bude prozkoumán.  Závěr:  Komise souhlasí  s instalací 
slaňáku.

• Připomínka  k vzhledu  borháků  na  Stržové  plotně  a  Žábě.  Závěr:  Správce  T.Kolesa  zajistí 
natření.

• Vladimír Vršovský (Hlína) vzhledem ke své lezecké neaktivitě rezignuje na správcovství oblasti 
V  Jizerek  –  Paličník  a  Tišina.  Komise  Vláďovi  Vršovskému  děkuje  za  dosavadní  činnost. 
Novým správcem byl odsouhlasen: David Kofr, Na Pískovně 648/6, 460 14 Liberec 14. Mobil 
606239559.

• Komise  byla seznámena  s písemnými informacemi  od  správce Zdeňka  Melichara,  oblast  JH 
Srázy – Poledník.
• Na Viničné plotně osazen slaňák, je u knížky.
• Na Zvonu dočasné řetězy odstraněny.
• Návrh na slaňák na Sedlo a Kozla.

• JH – nový objekt „Zahrádka“ v Zahradní stěně, nedaleko Stojky. Podat žádost na CHKO JH o 
zařazení  do  lezeckých  objektů.  Zajistí  P.Hejtmánek  v roce  2006  před  žádostí  o  prodloužení 
výjimky.

• VK doporučuje používat na Suškách při osazování jištění lepení.

• JH - VK souhlasí s novou lezeckou skálou „Hromová věž“ nedaleko Březové věžičky. Umístění 
je mimo NPR Frýdlantské cimbuří.

• JH,  nový objekt  „Molo“ v těsné blízkosti  Ostrého rohu – Srázy. Objekt  se schvaluje.  Podat 
žádost na CHKO  JH o zařazení do lezeckých objektů. Zajistí P.Hejtmánek.

• JH – Jeskynní věž. Přidat borhák na druhý vrchol. Zajistí správce.

• JH – Kozel: VK souhlasí s přidáním slaňáku. Zajistí správce.

• JH – Zvon, cesta Výlom 98. Vyměnit skobu za funkční jištění. Zajistí správce.

• Čihulova jehla. Umístit řádné jištění (jizerský kruh) do původního místa. Zajistí správce.

• Jizerky – návrh na dojištění 6 cest v Zahradní stěně.
• Jizerská melta – I. část, pod a nad 1. kruhem.
• Pozdrav Skaláku – pod kruhem.
• Velká plotna – levá cesta, ploténka k sokolíku.
• Jizerská melta – II. část, pod 2. kruhem.
• Spárová plotna – Ruleta, nad kruhem.
• Spárová plotna – Salto. Dojistit mezi vodorovnou spárou a kruhem.

Závěr: Navrhovatelé předložit souhlas autorů uvedených cest. V příští komisi znovu projednat.

• Jizerky – Nos,  Údolní  cesta.  V úrovni Nosu provedena náhrada původního jištění.  Další  zlatý 
borhák osazen neznámo kým. 

Vladimír  Janko
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předseda komise
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