
OVK Jizersko-lužická

Zápis č. 1/2012

z terénního šetření na skále Havran u Jítravy dne 30.12.2011

Přítomni: 
členové OVK: Jiří Doubrava, Jiří Hušek, Roman Živný
správce oblasti: Radek Černický
hosté: Petr Červeň, Jan Duchoň, Kamil Krečman, Stanislav Petrůj, Petr Vinklárek

V souladu s dohodou učiněnou na zasedání OVK Jizersko-lužické dne 10.12.2011 bylo 
provedeno terénní šetření na skále Havran u Jítravy, kde bylo v uplynulých letech vytvořeno 
množství nových cest. Některé z těchto cest byly vytvořeny v rozporu s pravidly lezení platnými 
v dotčené skalní oblasti. Prvovýstupce většiny nových směrů, Jan Duchoň, byl vrcholovou 
komisí vyzván, aby se zúčastnil terénního šetření a k problematickým cestám podal vysvětlení. 
Výsledky šetření a diskuse spolu s úkoly, které z nich vyplývají, jsou uvedeny dále. Nakonec byl 
Jan Duchoň vyzván, aby bez zbytečných odkladů vypracoval protokoly o prvovýstupu k jím 
vytvořeným cestám.

Havran

Lišajník smrdihlav - problematické umístění 1. a 2. borháku. Vzdálenost mezi nimi je menší 
než povolené 2 metry. OVK požaduje přemístění borháků či jejich redukci tak, aby výsledné 
jištění bylo v souladu s pravidly.

Čapa - 3. borhák posunout tak, aby jej nebylo možné cvaknout z Pravé východní - zajistí 
Duchoň

Great roof - problematický je poslední borhák v traverzu, který je nyní možné cvaknout z 
Nebeské cesty. Komise požaduje, aby byl tento borhák odstraněn či v intencích platných 
pravidel přemístěn tak, aby nedojišťoval Nebeskou cestu. Rozhodnutí zda přesunout či odstranit 
je na uvážení prvovýstupce - zajistí Duchoň

Stará údolní cesta - první borhák dojišťující cestu osazen neznámo kým. Dotaz na 
prvovýstupce cesty Výmyk Václava Šatavu, zda má o osazení borháku informace - zajistí 
Hušek

Frankenjura - prvovýstupce porušil pravidla ve dvou bodech - 1. nově osazeným jištěním byla 
dojištěna existující cesta Kráá či Kráá autora P. Homolky, 2. nebyla dodržena podmínka 
minimální vzdálenosti mezi dvěma směry. Závěr: odstranit 2. a 3. borhák, 1. borhák ponechat a 
původní směr, který tento borhák využívá, definovat jako přímou variantu Kráá či Kráá - zajistí 
Duchoň

El chorro - stejné výhrady jako v případě cesty Frankenjura. Závěr: odstranit 3. borhák - zajistí 
Duchoň

Správce oblasti v dohledné době prověří cesty vedoucí z police v horní části východní stěny. 
Tyto směry nebyly v rámci terénního šetření z časových důvodů posuzovány.



Malý Havran

V cestách Žlutá ponorka, Salám junior, Alaikum gothai jsou na výlezu osazeny spouštěcí 
borháky (celkem 3 ks) v místech, kde už je buď dolezeno, či lze zajistit smyčkami. Vzhledem k 
přítomnosti dobíracího borháku a slaňovacího kruhu na vrcholu Malého Havrana vrcholová 
komise požaduje odstranění těchto nadbytečných vratných bodů - zajistí Duchoň

Větrný háky - vzdálenost mezi borháky je menší než dovolují pravidla. S ohledem na charakter 
cesty (krátká, převislá s boulderovou pasáží) a fakt, že cvakání prvního borháku probíhá z 
dobrého chytu, požaduje OVK vytlučení druhého borháku a přesunutí prvního výše - zajistí 
Duchoň

Stará známá - cesta zůstává beze změny

Havraní hnízdo 

Přelet nad havraním hnízdem - 3. a 4. borhák byly umístěny tak, že dojišťují existující 
Houbařskou cestu. Zda borháky ponechat či odstranit závisí na dohodě mezi prvovýstupci 
Černickým (Houbařská) a Duchoněm (Přelet)

Tak šup - dodané jištění schváleno správcem

Další připomínky k cestám na Havranu, jejich zrušení, vytlučení či přemístění trvalých jisticích 
prostředků, budou řešeny na řádném zasedání OVK.




