
Zápis č. 1/2015 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory 
 
konaného dne 12. 12. 2015 na Správě CHKO Jizerské hory 
 
Přítomni: 
Členové OVK: Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek, Tomáš Kolesa, Josef Koudelka, Jan Kusko, Jiří 
Vodrážka, Roman Živný 
Správci: Radek Černický, Petr Červeň, Michal Hlaváč, Dalibor Motl, Zdeněk Novák, Ondřej Sojka, 
Vladimír Výtiska  
Hosté: Karel Berndt, Pavel Fajgl, Jiří Hušek, Petr Slanina, Zdeněk Strnad 
 
 

I. Kontrola úkolů ze zápisu č. 2/2014 
 
Frýdštejn - prověřit možnost dohody s majitelem pozemku bránícím lezcům v přístupu ke skalním věžím 
Popravčí kámen a Bílá paní. Zajistí Živný a Šťastný 
 
Zbirohy - správce odstranil zbytky prasklého kruhu v cestě Pilířek na věži Šnek. Na Králi Východní cesta 
byl osazen nový kruh, původní bude odstraněn na jaře 2016. Na věži Vratidlo byl osazen slaňovací BH. 
 

II. Správa oblastí 
 

Měsíční údolí pod Kozákovem - Správcem oblasti ustanoven Libor Čech (libor.cech@dalton.cz) s 
výpomocí kolegů z oddílu TJ Jiskra Jablonec – v současné době probíhá mapování oblasti, přelézání 
stávajících směrů a snaha srovnat klasifikaci. 
 
Novoborsko - Po úmrtí Z. Nedvěda je v oblasti Lužických hor řada oblastí bez správce. Nové/ho 
správce navrhnou zástupci místních oddílů. Zajistí Vodrážka 
 
Skály u Rynoltic - Pro skalní oblasti v okolí Rynoltic v Lužických horách byl potvrzen správce Michal 
Hlaváč (michal.hlavac@email.cz). 
 
Skály u Rokytnice nad Jizerou - správou oblasti byl pověřen Zdeněk Hák (skihacek@seznam.cz). 
 

III. Různé 
 
Krkavčí skála u Semil - Po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad) s grantovou 
podporou ČHS zajistil Roman Živný úpravu přístupové stezky. 
 
Panteon - V oblasti došlo k úrazu lezce padajícím kamenem, který byl pravděpodobně uvolněn 
návštěvníky hradu. Správce umístil v areálu hradu cedule s informací, že se na úpatí skal pohybují lidé. 
Informační cedule o možnosti pádu kamení hodlá správce umístit i pod stěnami, a to do dubna 2016. 
 
Jizerské hory - Zvon - Na základě hlasování, které probíhalo na minulém zasedání OVK, je správce 
oblasti Srázy, Poledník pověřen umístit dřík do díry v Údolní cestě na Zvon. Zajistí Doubrava 
 
Pamětní deska Zorky Prachtelové - Výtvarný návrh a výrobu desky zajišťuje Petr Prachtel ve své režii. 
Peníze, které v dobrovolné sbírce na tuto činnost vybrala OVK, jsou stále uloženy v pokladně a po 
dohodě budou na tento účel uvolněny. Zajistí Doubrava 
 
Výjimka z pravidel - Jizerské hory - Jiří Doubrava žádá OVK o udělení výjimky z pravidel lezení v 
Jizerských horách (konkrétně ustanovení o minimální vzdálenosti jištění) pro možnost realizovat 
prvovýstup na Podzimní stěně. OVK žádá správce oblasti (Kolesa) o posouzení situace a stanovisko 
 
Výjimka z pravidel - Jizerské hory - Prvovýstupcům Jandík, Doubrava se dodatečně povoluje výjimka 
z pravidel lezení v Jizerských horách (konkrétně ustanovení o minimální vzdálenosti jištění) pro jejich 
cestu na Masivu OVK v oblasti Tišina. Podmínkou uznání cesty je podání řádného protokolu o 
prvovýstupu. 



 
Vajoletky - Pozemky, na kterých se skály nacházejí, byly předmětem církevních restitucí. Nový majitel 
nemá námitek proti provozování horolezecké činnosti, v současné době probíhá dohoda na obsahu a 
umístění informační cedule, která bude situaci v oblasti shrnovat. S ohledem na přání majitele, aby v 
oblasti nebylo umisťováno nové fixní jištění, mohou být prvovýstupy s osazením fixního jištění tvořeny 
pouze s předchozím souhlasem OVK a po dohodě s majitelem pozemků. 
 
Suché skály - Na jaře 2016 dojde v oblasti ke společnému terénnímu šetření zástupců OVK, orgánu 
ochrany přírody a v případě zájmu i zástupců příslušné obce, jehož výsledkem by měla být dohoda o 
podobě provozování horolezecké činnosti v následujícíh letech - především pak požadavky jednotlivých 
partnerů na správu a údržbu lokality. 
 
OVK a via ferraty - Předseda OVK informoval o záměru vedení ČHS pojmout do svazu i příznivce a 
tvůrce zajištěných cest na území ČR. K hlasování o této možnosti by mělo dojít na valné hromadě ČHS, 
která se uskuteční na jaře roku 2016. OVK a správci oblastí přítomní na zasedání v souvislosti s tímto 
záměrem prohlašují, že se odmítají podílet na údržbě a správě zajištěných cest na území v působnosti 
OVK Jizerské a Lužické hory. 
 
Ještědský hřbet - Na skalách v okolí vrcholu Ještědu osadil v uplynulém roce Petr Barna řadu fixních 
jištění do klasických cest a vytvořil několik dalších prvovýstupů. Ke svým prvovýstupům nepodává 
protokoly a se správcem oblasti nekomunikuje. Dojišťování stávajících směrů je bez souhlasu OVK 
nepřípustné. Vrcholová komise proto shání funkční kontakt na Petra Barnu, aby s ním mohla vzniklou 
situaci řešit. 


