
Zápis č. 1/2017 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory 
 
konaného dne 26. 11. 2017 na Správě CHKO Jizerské hory 
 
Přítomni: 
Členové OVK: Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek ml., David Kofr, Jan Kusko, Petr Maršíček, 
Roman Živný 
Správci: Zdeněk Bouda, Libor Čech, Radek Černický, Pavel Henke, Josef Koudelka, Dalibor Motl, 
Ondřej Sojka, Karel Turpiš, Vladimír Výtiska  
Hosté: Karel Berndt, Pavel Fajgl, Jiří Hušek, Petr Slanina, Michal Strnad, Luděk Šlechta, Jakub Trylč 
 
 

I. Kontrola úkolů ze zápisu č. 2/2016 
 
Jizerské hory - Zvon - Na základě hlasování umístil správce oblasti Srázy, Poledník dřík do díry v 
Údolní cestě na Zvon. Splněno, vypustit 
 
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. Ve věci se neudál žádný posun. Petr Prachtel v 
současnosti není aktivní a připravovat vlastní návrh pamětní desky bez jeho spolupráce není 
žádoucí. Dlouhodobý úkol dokončit výrobu a umístění pamětní desky ve spolupráci s Prachtelem 
garantuje Doubrava 
 

II. Správa oblastí 
 
Havran u Jitravy - Oblasti Havran u Jitravy i Císařské údolí nadále budou pod správou zástupců 
Hrádeckého oddílu. Radek Černický je pověřeným správcem oblastí a je možné se na něj obrátit s 
případnou nabídkou výpomoci při údržbě. 
 

III. Různé 
 
Panteon - Dne 25. 11. 2017 proběhla pod stěnami v centrální části Panteonu brigáda, při které byla 
vyskládána protierozní zeď a srovnána plocha pod nástupy. Na jaře budou práce pokračovat 
druhou etapou s konečným cílem vytvořit prostor pro lezce tak, aby byl umožněn pohyb pod 
stěnami a zároveň nedocházelo k sešlapávání terénu pod vytvořenou zídkou, kde by se měl obnovit 
původní porost. Prosíme všechny lezce, aby vzniklá opatření respektovali. 
 
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. Vrcholové knížky z oblastí pod správou Hrádeckého oddílu, jsou 
uloženy na horolezecké chatě vlastněné oddílem a jsou rovněž po dohodě dostupné. Zároveň Karel 
Berndt informoval o možnosti poskytnout archiválie na ústředí ČHS, kde zajistí jejich digitalizaci a 
uložení v památníku národního písemnictví. 
 



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 souhlasu. Od roku 2017 jsou lokality, ve kterých 
je v rámci NPR Jizerskohorské bučiny lezení povoleno, promítnuty do mobilní aplikace Skalní 
oblasti. Uživatel této aplikace tedy při synchronizaci se systémem GPS dostává informaci, zda se 
nachází v „povoleném“ či „zakázaném“ území. 
 
Sklad materiálu  - V současné době je sklad plně vyzásoben jak k údržbě, tak k odběru materiálu 
pro prvovýstupy. Odběr je možný po domluvě na tel: 604 230 672 - pište sms (skladník Roman 
Živný). Ceny za materiál pro prvovýstupy zůstávají stejné, tedy 75,- za kruh a 30,- za borhák. 
Materiál na údržbu je zdarma. V případě zjištěného nedostatku ve skalních oblastech spadajících 
pod OVK Jizerské a Lužické hory se obracejte na správce oblasti a dohodněte s ním i provedení 
údržby. 
 
Nárok na odměnu za provedenou údržbu - Karel Berndt informoval správce, že za provedenou 
údržbu mají možnost obdržet od ČHS finanční odměnu. Seznam plateb za konkrétní úkony 
poskytne předseda OVK na vyžádání. 
 
Místní příslušnost - V současné době spadá pod naši  OVK šest celků: 
Jizerské hory 
Lužické hory až k hranicím CHKO Labské pískovce včetně Novoborska 
Ralská pahorkatina 
Severní oblasti Českého ráje 
Ještědský hřbet 
Skály v údolí Jizery a Kamenice 
 
Suché skály - V oblasti se občas objevují upozornění od lezců na havarijní stav žebříků, které 
nejsou v majetku obce ani ČHS, ale společnosti Outdoor Discovery, s. r. o. Jedná se o žebříky u 
Vlajkové věže. Správce oblasti odmítá nést odpovědnost za stav těchto žebříků. OVK souhlasí s tím, 
aby na kůlně, která je materiálovým zázemím správce a na které visí rovněž schránka na vzkazy a 
základní kontakty, byl umístěn kontakt na zmíněnou společnost spolu s informací o tom, která část 
návštěvnické infrastruktury se nachází v jejím vlastnictví. Rovněž zde bude přímý kontakt na 
pracovníky Správy CHKO Český ráj, který bude sloužit k nahlášení situací týkajících se ochrany 
přírody (typicky zjištění zahnízdění ptáků). 
 
Bezděčín - Majitel pozemku pod prvními třemi skalami zemřel, ale dědicové nemají problém 
akceptovat horolezeckou činnost ve stávající podobě. Cesta přes louku ke skalám je obecní, a tedy 
veřejně přístupná. Pozemek JZD je však potřeba obejít (ideálně zprava), protože jeho majitel 
nesouhlasí s průchodem osob a samozřejmě též parkováním motorových vozidel. 
 
Jizerské hory - cesta Odjištěná - Na Dolní Lysou skálu v oblasti Stržového vrchu byl Janem a 
Zuzanou Maděrovými 9. 9. 2017 vytvořen prvovýstup cestou, kterou nazvali „Odjištěná“ a 
oklasifikovali stupněm VI jizerské klasifikace. Cesta nastupuje stejně jako cesty Přechodová a 
Šmirgl a dále probíhá v koridoru mezi nimi. Odjištěná je v přímé kolizi se stávajícími směry a 
rovněž nerespektuje pravidla lezení v oblasti Jizerské hory. První borhák Odjištěné jednoznačně 
dojišťuje jak Přechodovou cestu (v nástupu do kouta z police je možné po krátkém traverzu 
přicvaknout zmíněný borhák), tak i Šmirgl (traverz po polici Šmirglu probíhá přímo kolem 



borháku). Tento úsek cesty je navíc v porovnání se zbytkem relativně jednoduchý a uspokojivě 
odjistitelný vyjímatelnými jisticími prostředky v koutě Přechodové cesty. Pravidla sice explicitně 
neuvádějí, že vytvořením nové cesty nesmí dojít k dojištění stávajících cest, ale takovýto postup je v 
zásadním rozporu s tradicí horolezeckého sportu v oblasti Jizerských hor a OVK jej pokládá za 
nepřijatelný. Odjištěná dále nerespektuje zmíněná pravidla v ustanoveních článku 5, bodu 3., kdy 
nedodržuje minimální stanovenou vzdálenost mezi cestami. Tímto nerespektováním je dotčena jak 
Přechodová cesta, ve které je možné si po ukročení cvaknout druhý borhák Odjištěné, tak i Šmirgl. 
OVK vnímá linii cesty nikoli jako prostou přímku spojující fixní jištění, ale jako přirozený širší 
koridor, ve kterém se lezec při výstupu pohybuje. Z tohoto pohledu je linie Odjištěné z velké části ve 
styku s linií Šmirglu a obě cesty používají k postupu týchž krystalů. Ke kolizi s pravidly došlo též v 
případě osazení druhého borháku Odjištěné, kdy byl porušen článek 5, bod 4., kde je uvedeno, že k 
osazení fixního jištění je prvovýstupce oprávněn tehdy, nejde-li zajistit vyjímatelnými prostředky. 
Morfologie skály v místě druhého borháku nabízí hned několik míst pro umístění friendu či 
vklíněnce. Tento borhák je tedy zcela nadbytečný. Prvovýstupce se rovněž netají tím, že linii pro 
prvovýstup vymyslel, když přes ni slaňoval (jak vyplývá z e-mailové korespondence při diskusi nad 
níže uvedeným otevřeným dopisem). Tento postup by byl rovněž v rozporu s pravidly. Jelikož jej 
však OVK nemá nijak dokladován, nemůže k němu ve svém rozhodnutí přihlížet. Ve věci 
prvovýstupu Odjištěnou byl vrcholové OVK směřován otevřený dopis, jehož autorem je Jiří Hušek. 
OVK se na svém jednání zabývala informacemi obsaženými ve zmíněném dopise a stanoviskem 
Zdeňka Háka, Ondřeje Sojky a Jiřího Huška ml., kteří Odjištěnou přelezli. Pro hlasování o dalším 
osudu Odjištěné byly stanoveny tři následující varianty, mezi kterými mohli členové OVK zvolit: 
 
varianta 1: Cestu Odjištěná zrušit a osazená fixní jištění odstranit. 
 
varianta 2: Cestu Odjištěná schválit s odstraněním fixních jištění, která jsou v rozporu s výše 
uvedenými pravidly (tedy první dva borháky), a ve věci nedodržení stanovené minimální 
vzdálenosti mezi lezeckými směry udělit dodatečnou výjimku. 
 
varianta 3: Cestu Odjištěná schválit ve stávající podobě. 

 
Hlasování o první variantě přineslo následující výsledek: 
 
S variantou 1 souhlasí: 8/9 hlasujících (předseda Roman Živný hlasoval s pověřením 
nepřítomného člena OVK Jiřího Vodrážky) 
 
S variantou 1 nesouhlasí: 0/9 hlasujících 
 
Zdržel se hlasování: 1/9 hlasujících 
 
Vzhledem k výše uvedenému výsledku se dále upustilo od hlasování o variantách 2 a 3. 
 
OVK se tedy shodla na zrušení cesty „Odjištěná“. Dnem zveřejnění zápisu začíná běžet 
tříměsíční lhůta, během které se v souladu s pravidly může autor prvovýstupu odvolat proti 
rozhodnutí o jeho zrušení. O případném odvolání rozhoduje Centrální vrcholová komise 
ČHS. 
 
V souvislosti se vzniklou situací OVK znovu uvádí, že je nepřípustné, aby nově vznikající 
prvovýstupy zasahovaly do charakteru stávajících cest. Do jarního zasedání vypracují členové OVK 
návrhy, jak podobným problémům do budoucna předcházet (výklad pravidel nebo jejich doplnění 
či upřesnění). 
 



Havran u Jitravy - Jelikož nedošlo k dohodě mezi autory dotčených cest, souhlasí OVK s tím, aby 
správce oblasti odstranil ta fixní jištění z cesty „Přelet nad havraním hnízdem“ na masivu Havraní 
hnízdo, která dojišťují „Houbařskou cestu“. 
 
Pravidla lezení ve skalních oblastech - OVK Jizerské a Lužické hory spravuje skalní oblasti, na 
které se vztahují troje různá pravidla lezení. Lezení v pískovcových skalních oblastech se řídí 
pravidly pro lezení na pískovcích. Lezení v klasických žulových oblastech Jizerských hor (tedy 
Stržový vrch a Kopřivník, Srázy a Poledník, Štolpichy, Polední kameny a Hlídači, Paličník, Tišina, 
Odlehlé skály, Rudolfov a skály na hřebeni Černé studnice) podléhá speciálním jizerským 
pravidlům. Lezení v ostatních nepískovcových oblastech pod správou OVK Jizerské a Lužické hory 
se řídí pravidly lezení na nepískovcových skalách. Úplná znění zmíněných pravidel lze nalézt na 
webu ČHS a webu Skalní oblasti. 
 
Děvínské polesí - Správce Vladimír Výtiska ve spolupráci s bývalým správcem a znalcem Pavlem 
Henkem sestaví do jarního zasedání seznam sporných či problematických cest a variant v oblasti a 
předloží OVK návrh k řešení. 
 
 
přílohy zápisu: 
1. otevřený dopis Jiřího Huška adresovaný OVK Jizerské a Lužické hory 
2. pravidla lezení v oblasti Jizerské hory 
3. seznam vrcholových knih uložených v archivu OVK Jizerské a Lužické hory 


