
Zápis č. 1/2018 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory 
 
konaného dne 8. 4. 2018 v budově MZ Liberec 
 
Přítomni: 
Členové OVK: Jiří Doubrava, Jiří Hušek ml., David Kofr, Jiří Vodrážka, Roman Živný 
Správci: Karel Turpiš, Vladimír Výtiska  
Hosté: Heřman Dinda, Pavel Fajgl, Zdeněk Strnad 
 
 

I. Kontrola úkolů ze zápisu č. 2/2016 
 
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. Různé 
 
Panteon - V listopadu 2017 a v dubnu 2018 proběhla na Panteonu brigáda s cílem sanovat svah 
pod hlavní stěnou. Z pískovcových bloků byla vytvořena podesta o délce cca 60 metrů v cca 3 metry, 
která vytváří prostor pro lezce. Na rok 2019 je plánováno akci Panteon dokončit. O termínu brigády 
budeme informovat.  
 
Vrcholové knížky - Na žádost ČHS byla do Prahy zaslána k digitalizaci část vrcholových knih z 
archivu OVK. Podmínkou poskytnutí knih bylo, že po naskenování či nafocení budou vráceny do 
regionu a nebudou uloženy v depozitáři v Praze, jak bylo ze strany svazu nabízeno. V případě, že 
bude první fáze digitalizace úspěšně provedena, počítá OVK s uvolněním i zbytku archivu. 
 
Suché skály - Na Suchých skalách proběhla koncem dubna 2018 již tradiční brigáda, při níž byly 
opraveny vybrané žebříky. Další brigáda je plánována na rok 2019 a tentokrát půjde o větší rozsah 
prací při výměně částí žebříků a stabilizaci svahu mezi Střední a Hlavní věží.  
 
Jizerské hory - cesta Odjištěná - Svůj postoj ke zrušení cesty Odjištěná na Dolní Lysou skálu v 
Jizerských horách (úplná zpráva v zápisu 1/2017 ze zasedání OVK) osobně prezentoval její autor - 
Jan Maděra. Prohlásil, že cestu vytvořil při výstupu zdola bez použití magnesia a vrtal vždy z volné 
pozice. Trvá na tom, že problematický je pouze první borhák, který prokazatelně dojišťuje původní 
cestu Šmirgl, a pokud jej k tomu autoři Šmirglu vyzvou, je připraven jej odstranit. Další dva osazené 
borháky jsou z jeho pohledu zcela v souladu s aktuálně platnými pravidly lezení v Jizerských 
horách. Dále navrhuje cestu ve stávající podobě ponechat, po sezóně vyhodnotit její oblíbenost u 
lezecké veřejnosti a následně rozhodnout o jejím dalším osudu. Proti rozhodnutí o zrušení cesty se 
prvovýstupce ve lhůtě stanovené pravidly neodvolal. 
 
OVK trvá na tom, že trvalé jisticí body v cestě Odjištěná jsou osazeny v rozporu s pravidly (dochází 
k dojištění a kolizi se stávajícími směry, v případě druhého borháku navíc jeho nadbytečnost pro 
dostačující možnosti zajištění vyjímatelnými prostředky). Z pohledu OVK došlo prvovýstupem 
Odjištěné k dotčení okolních cest Koutová a Šmirgl, jejichž charakter byl umístěním fixních jisticích 
prostředků v Odjištěné pozměněn. Požadavek ponechání zrušené cesty po dobu lezecké sezóny a 
následné zhodnocení je z pohledu OVK nepřijatelným precedentem. 



Z výše uvedených důvodů trvá OVK Jizerské a Lužické hory na svém rozhodnutí zrušit cestu 
Odjištěná a ukládá správci oblasti Stržový vrch odstranit osazená fixní jištění. Zajistí Hušek ml. 
 
Vypracování návrhů řešení, která by do budoucna pomohla předcházet podobným situacím, 
přesunula OVK na sezónu 2018. Návrhy budou předneseny a diskutovány na podzimním zasedání 
OVK. Otevřena bude rovněž problematika platnosti jizerských pravidel v oblastech s odlišným 
historickým vývojem (specifická oblast Rudolfova). 
 
Děvínské polesí - Správce Vladimír Výtiska předložil OVK k posouzení návrh na řešení sporných 
cest v oblasti.  
Na Věži Kravího dolu byl Petrem Novákem a Davidem Slánským osazen kruh do směru, kterým již 
vedla dřívější cesta Podlešková (klas. V) autorů Gantze, Müller, Popelka, Kropáček, ve které bylo 
stavění. Novák se Slánským vylezli cestu bez stavění s navrhovanou obtížností VIII. Správce 
navrhuje kruh ponechat, protože jeho odstraněním by mohlo dojít k významnému zásahu do skály, 
a Novákovi se Slánským, kteří provedli první přelez bez stavění, zrušit autorství. 
U směrů přelezených Petrem Hartigem a protokolovaným jako Kravina (Věž Kravího dolu) a Žlábek 
(Děvínská palice) navrhuje správce jejich překlasifikování na varianty Zrození telátka respektive 
Převislé stěny z důvodu nedostatečné délky pro přijetí za samostatnou cestu (oba zmíněné výstupy 
jsou napřímeními starších cest). 
OVK s návrhy správce souhlasí. 
 
Jizerské hory - Průchozí skála - Dalibor Motl žádá OVK o udělení souhlasu se stavěním při 
zamýšleném prvovýstupu na Průchozí skále dle čl. 5, odst. 6. pravidel. Přítomní členové OVK s 
udělením souhlasí za podmínky, že při tomto prvovýstupu nebude osazováno fixní jištění. 
Speciálním přáním některých členů OVK je, aby z prvovýstupu bylo natočeno alespoň krátké video - 
i bafuňáři se chtějí pobavit. 
 
 
 
 
 
Příloha k zápisu: seznam vrcholových knížek poskytnutých ČHS k digitalizaci. 


