
Zápis č. 1/2016 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory 
 
konaného dne 27. 2. 2016 na Správě CHKO Jizerské hory 
 
Přítomni: 
Členové OVK: Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek, Josef Koudelka, Jiří Vodrážka, Roman Živný 
Správci: Libor Čech, Karel Turpiš 
Hosté: Pavel Fajgl, Zdeněk Strnad 
 
 

I. Kontrola úkolů ze zápisu č. 1/2015 
 
Frýdštejn - prověřit možnost dohody s majitelem pozemku bránícím lezcům v přístupu ke skalním věžím 
Popravčí kámen a Bílá paní. Zajistí Živný a Šťastný 
 
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 předminulém 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. 
 

II. Správa oblastí 
 

Novoborsko - Po úmrtí Z. Nedvěda je v oblasti Lužických hor řada oblastí bez správce. Nové/ho 
správce navrhnou zástupci místních oddílů. Zajistí Vodrážka 
 

III. Různé 
 
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 následujících letech - především pak požadavky jednotlivých 
partnerů na správu a údržbu lokality. 
 
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. 
 
Nýty v Jizerských horách - V souvislosti s incidentem na skalce nad bedřichovskou úpravnou vody 
(vypadnutí expanzního nýtu po zatížení) OVK znovu upozorňuje, že použití obdobných trvalých jisticích 
prostředků na jizerskohorské žule je nebezpečné a nepřijatelné a odkazuje na své dřívější rozhodnutí, 
kterým stanovuje pro použití v Jizerských horách výhradně lepené nebo olovem temované trvalé jisticí 
prostředky. 
 
Stěhování skladu a materiál pro prvovýstupy - Sklad materiálu OVK byl přestěhován ze sídla Správy 
CHKO Jizerské hory do prostorů poskytnutých předsedou OVK v Sokolské ulici (Liberec). Výdej ze 
skladu je možný po dohodě s předsedou. ČHS dále poskytl naší OVK příspěvek ve výši 7650,- Kč. Tyto 



prostředky budou použity na nákup dotovaného jištění, které si mohou prvovýstupci za zvýhodněné ceny 
zakoupit. 
 
Elektronická evidence cest - OVK se shodla, že pro evidenci lezeckých směrů je možné využívat jak 
databázi ČHS, tak web Skalní oblasti pod správou Zdeňka Strnada. Každá z nabízených platforem má 
své čtenáře a proto budou data poskytována oběma webům, což zaručuje, že se informace dostanou k 
co nejširšímu okruhu lezců. Administrátorům webů budou zasílány skeny všech protokolů, které projdou 
schvalovacím řízením OVK. Zároveň bude na SO možné evidovat historické objekty a cesty, které 
nejsou v současnosti povoleny pro lezení z důvodu ochrany přírody. Tyto informace však nebudou 
veřejně viditelné a budou přístupné pouze členům OVK po přihlášení. Dotazem na Petra Jandíka, který 
se podílí na tvorbě svazové databáze, bylo zjištěno, že informování správců e-mailem v případě, že v 
oblasti pod jejich správou dojde k editaci dat, jako je tomu na SO, je možné a s jeho spuštěním se 
počítá. 
 
Jizerské hory - V Jizerských horách v současnosti dochází ve větší míře k tvorbě domnělých 
prvovýstupů směry, které již byly kdysi prostoupeny. O těchto cestách leckdy místní vědí, ale nejsou 
nikde evidovány (ať už z důvodu neexistence údajů o přelezu nebo častěji proto, že nikoho v minulosti 
nenapadlo, že by se i takto nevýznamné směry někdy evidovaly). Proto OVK prosí znalce oblasti, aby 
jim známé přelezené, ale dosud neevidované linie postupně zaznamenali a poskytli informace OVK. V 
souvislosti s tím platí i apel na lezce, kteří chtějí tvořit prvovýstup a nejsou si jisti, zda už nebyl dříve 
přelezen, aby zjistili stav věcí buď u správce dotčené oblasti nebo člověka, který má o přelezených 
směrech přehled. Určitě je to vhodné přinejmenším v případě, že do připravovaného prvovýstupu 
zamýšlejí osadit fixní jištění. S výše uvedeným souvisí i problematika tvorby cest na stále menší a méně 
významné objekty, která se v poslední době v některých oblastech (typicky Rudolfov) objevila. Databáze 
tak jsou čím dál tím více zaplevelovány objekty menšího než místního významu a příležitostný 
návštěvník může mít problém rozlišit skály, které jsou v kontextu oblasti hodnotné, od lokálních štěků. 
Proto OVK požádala Zdeňka Strnada, aby na SO pro podobné případy zavedl příznak Q (jako kvak) pro 
skalky, které naplňují výše uvedenou charakteristiku. Označení konkrétních skal příznakem Q bude 
posléze provedeno po shodě se správci oblastí a OVK. 
 
Podsvinče - Na již dříve lezený objekt Podsvinče (nad Viničnou cestou mimo území NPR 
Jizerskohorské bučiny) podal Tomáš Kolesa v roce 2013 množství protokolů a skálu pojmenoval názvem 
Králík. Rovněž na webu SO se skála objevila pod názvem Podsvinče a s uvedením cest s rozdílnými 
názvy. Archiv OVK obsahuje protokol na cesty Východní stěna a Východní sokolík od Petra Prachtela z 
června 1992. Lze tedy očekávat, že většina směrů byla vylezena někdy v tomto období. S ohledem na 
fakt, že je objekt již dlouho lezecky využíván, budou podané protokoly podrženy v evidenci a Petr 
Prachtel (v případě Východní stěny a Východního sokolíku) a Tomáš Kolesa budou uvedeni jako autoři 
prvního známého přelezu. Správce oblasti Doubrava posoudí na místě, zda některé cesty s osazeným 
fixním jištěním nebyly přelezeny již v minulosti a navrhne, jak v tomto případě uvést autorství. 


