
Zápis č. 2/2016 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory 
 
konaného dne 10. 12. 2016 na Správě CHKO Jizerské hory 
 
Přítomni: 
Členové OVK : Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek, David Kofr, Tomáš Kolesa, Jan Kusko, Petr 
Maršíček, Jiří Vodrážka, Roman Živný 
Správci : Zdeněk Bouda, Ondřej Horáček, Josef Koudelka, Dalibor Motl, Ondřej Sojka, Vladimír Výtiska 
Hosté : Pavel Fajgl, Jiří Hušek, Miroslav Peč, Petr Slanina, Zdeněk Strnad, Luděk Šlechta, Michal 
Tregler 
 
 

I. Kontrola úkol ů ze zápisu č. 1/2016 
 
Frýdštejn - Majitel pozemku bránící lezcům v přístupu ke skalním věžím Popravčí kámen a Bílá paní 
není přístupný jakékoli dohodě. Vstup na pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní 
plocha, je tedy nežádoucí a případná lezecká činnost na uvedených věžích je na uvážení a 
zodpovědnosti každého lezce. 
 
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 jara 2017.  
 
Jizerské hory - Zvon  - Na základě hlasování je správce oblasti Srázy, Poledník pověřen umístit dřík do 
díry v Údolní cestě na Zvon. Zajistí Doubrava, úkol trvá  
 
Pamětní deska Zorky Prachtelové  - Peníze, které v dobrovolné sbírce na tuto činnost vybrala OVK, 
jsou stále uloženy v pokladně a po dohodě budou na tento účel uvolněny. Doubrava kontaktoval Petra 
Prachtela ve věci výtvarného návrhu a několik rytců, kteří by byli ochotni desku na základě předloženého 
návrhu vyrobit. Další postup zajistí Doubrava  
 
Výjimka z pravidel - Jizerské hory  - OVK na základě žádosti Jiřího Doubravy a stanoviska správce 
Tomáše Kolesy souhlasí s udělením výjimky z pravidel lezení v Jizerských horách (konkrétně ustanovení 
o minimální vzdálenosti jištění) pro možnost realizovat prvovýstup na Podzimní stěně. Výjimka z pravidel 
se uděluje v podobě možnosti jednou v zamýšlené cestě nedodržet stanovenou minimální vzdálenost 
mezi fixními jištěními. 
 

II. Správa oblastí 
 

Novoborsko - Po úmrtí Z. Nedvěda je v oblasti Lužických hor řada oblastí bez správce. V současnosti 
není v oblasti žádný schopný nástupce. Jednotlivé akce údržby a správy bezprizorných oblastí budou 
zástupci místních oddílů řešeny ad hoc a do budoucna bude snaha „vychovat“ nového správce. 
 
Havran u Jitravy  - V současné době je oblast pod správou zástupců Hrádeckého oddílu. OVK souhlasí 
s tím, aby byl správcem oblasti nově ustanoven Ondřej Horáček a Císařské údolí, které v současnosti 
spravuje, bylo nově s ohledem na logickou místní a historickou příslušnost spravováno Hrádeckým 
oddílem. Dohodu zúčastněných zajistí Horá ček a Živný 
 

III. Různé 
 
Suché skály  - Dne 8. 4. 2017 se počítá s uspořádáním obdobné brigády, jaká se uskutečnila v letošním 
roce. Cílem brigády je dořešit vybrané akce údržby. 
 
Nýty v Jizerských horách  - OVK opět 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 jak pro účely údržby, tak pro prvovýstupy po dohodě na tel. 604 230 672 či e-mailu 
horoz@email.cz 
 
Bouldering  - V souvislosti s rozmáhajícím se boulderingem ve skalních oblastech vyzývá OVK 
boulderisty k aktivitě ve věci jednání potřebných pro provozování této discipliny. V OVK v současnosti 
není přítomen člověk, který by byl schopen a ochoten tlumočit požadavky boulderistů směrem k 
příslušným orgánům a zajistit tak legálnost této aktivity tam, kde je z nějakého titulu zapovězena či 
omezena. 
 
Vrcholové knížky  - OVK žádá každého, kdo na území v její působnosti mění popsané vrcholové knížky, 
aby tuto svou aktivitu oznámil a stažené knížky poskytl k archivaci. Výměnu knih by měl primárně 
obstarávat správce oblasti, ale v mnoha případech tomu tak není. Popsané knihy tak často končí v 
soukromých rukou a jejich zpřístupnění veřejnosti a případná digitalizace jsou velmi obtížné. V minulosti 
probíhala jednání se Severočeským muzeem o možnosti deponovat vrcholové knížky v jeho fondu. Tato 
jednání však dosud nebyla úspěšná, a proto je v současnosti archiv OVK veden v budově Správy CHKO 
Jizerské hory, kde jsou po předchozí dohodě veškeré archiválie v držení OVK přístupné veřejnosti. 
 
Elektronická evidence cest  - Petr Jandík, který se podílí na tvorbě svazové databáze, informuje, že od 
března 2016 funguje systém informování správců skal následujícím způsobem: automaticky se odesílají 
e-maily pokud dojde ke vložení nové cesty jakýmkoliv způsobem (veřejný web, redakční 
systém), smazání cesty (redakční systém), schválení cesty (redakční systém) a zrušení schválení cesty 
(redakční systém). Dále může kterýkoliv návštěvník databáze na webu kliknutím na jméno dole odeslat 
e-mail správci nebo hlášení závady. Tento e-mail jde správci, předsedovi OVK, na sekretariát a správci 
databáze.  
 
Jizerské hory  - Lezení v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny je možné na základě 
souhlasu Správy CHKO s vyhrazením terénů pro horolezeckou činnost. V tomto aktu jsou definovány 
povolené horolezecké terény třemi způsoby. Jednak výčtem konkrétních věží, jednak definováním 
takzvaných polygonů na území rezervace, což je zjednodušeně řečeno přesně vymezená oblast, kde je 
možné lézt na všechny objekty, které se v ní nacházejí, a konečně pomocí takzvaných linií, což jsou 
především skalnaté hřebínky definované okrajovými body, kde je možné lézt na všechny objekty, které 
jsou logickou součástí hřebínku. Všechny tři typy terénů jsou popsány a graficky znázorněny ve výše 
zmíněném rozhodnutí. Zároveň probíhají pod taktovkou Zdeňka Strnada práce na promítání těchto 
povolených terénů do aplikace Skalní oblasti a uživatelé této aplikace tak měli možnost dostat informaci 
o povolených terénech přímo ve skalách. 


