Zápis č. 2/2018 z jednání OVK Jizerské a Lužické hory
konaného dne 8. 12. 2018 v sídle Správy CHKO Jizerské hory, Liberec
Přítomni:
Členové OVK: Petr Boček, Jiří Doubrava, Jiří Hušek ml., Tomáš Kolesa, Petr Maršíček, Jan Kusko,
Roman Živný
Správci: Zdeněk Bouda, Martin Cháb, Josef Koudelka, Miroslav Matějec, Dalibor Motl, Ondřej Sojka,
Karel Turpiš, Vladimír Výtiska
Hosté: Pavel Fajgl, Jiří Hušek, Petr Slanina, Zdeněk Strnad
I. Kontrola úkolů ze zápisu č. 1/2018
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. Dlouhodobý úkol dokončit
výrobu a umístění pamětní desky ve spolupráci s Prachtelem garantuje Doubrava.
II. Různé
Panteon – Proběhla třetí a poslední fáze brigády na Panteonu při sanaci svahu pod stěnou. Vymezený
prostor pod stěnou je nyní plně k dispozici lezecké veřejnosti.
Vrcholové knížky - Na žádost ČHS byla do Prahy zaslána k digitalizaci druhá část archivu
vrcholových knih OVK. ČHS v současnosti řeší úložiště na svých webových stránkách, kde budou
skeny knih zveřejněny.
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 výměnu
hlavního žebříku mezi Střední a Hlavní věží plus další drobné práce v prostoru Suchých skal.
Suché skály - OVK opětovně upozorňuje zájemce o vytvoření prvovýstupu, že je zapotřebí předem
žádat u správce oblasti. Kontakty jsou dostupné na webových stránkách ČHS, Skalní oblasti a v terénu
na kůlně pod jižními stěnami. Nové cesty v severní stěně Hlavní věže budou po dohodě se správcem
ponechány. OVK vyzývá autory, aby podali protokoly.
Suché skály - Po úrazu na Velké plotně, kdy došlo při pádu lezce pod kruhem k selhání jisticích
smyček, byl OVK předložen návrh na dojištění zmíněné cesty tak, aby se podobná situace nemohla
opakovat. Vzhledem k tomu, že se stejná otázka už v minulosti řešila a OVK má snahu nerozhodovat
od stolu „z pozice síly“ bez znalosti mínění veřejnosti, byl na adresy v rozdělovníku adresátů zápisu
OVK (místní lezci, zástupci oddílů) odeslán e-mail s dotazem, zda adresát souhlasí či nesouhlasí
s navrhovaným dojištěním. Zároveň byla výzva zveřejněna na webových stránkách Skalnioblasti.cz
a Horyinfo.cz. U odpovědí došlých e-mailem, kde bylo možné rozeznat tendenci k jedné
z navrhovaných možností, je zastoupení následující: pro dojištění Velké plotny v úseku pod 1. kruhem
se vyslovilo 11 respondentů, proti 25. V diskuzi pod příspěvky na Skalních oblastech a Hory info byl
poměr 1(2)/21 respektive 0/3. Rovněž asi pětkrát zazněl názor, že by se do Velké plotny jištění
dodávat nemělo, ale první kruh by měl být posunut tak, aby jej bylo možné cvaknout z římsy a byl tak
zajištěn ošemetný krok, který v současnosti předchází cvaknutí.
S vědomím výše uvedeného a na základě následné diskuze a vlastních zkušeností hlasovali přítomní
členové o níže uvedených otázkách s následujícím výsledkem.

1. Souhlasíte s umístěním fixního jištění pod 1. kruhem Velké plotny?
Ano: 1
Ne: 6
Zdržel se hlasování: 0
Souhlasíte s posunutím 1. kruhu na Velké plotně tak, aby jej bylo možné cvaknout z římsy?
Ano: 1
Ne: 4
Zdržel se hlasování: 2
V souladu s výše uvedenými výsledky hlasování OVK nesouhlasí s dojištěním ani přesouváním
stávajícího fixního jištění na Velké plotně
Zároveň opět upozorňuje lezce, že v úseku pod prvním kruhem je zapotřebí postupovat opatrně,
zodpovědně zakládat jisticí smyčky a kriticky zvážit své schopnosti a aktuální podmínky v cestě. OVK
dále apeluje na tvůrce průvodců a správce databází, aby toto upozornění jasně uvedli, byť se dle
názoru OVK Velká plotna nijak významně nevymyká svým charakterem a nebezpečností jiným
cestám v oblasti. Komise rovněž souhlasí s případným umístění výstražné cedulky pod nástupem.
Tato aktivita je na uvážení správce.
Jizerské hory - Na svém jarním zasedání potvrdila OVK rozhodnutí zrušit cestu Odjištěná a uložila
správci oblasti Stržový vrch odstranit osazená fixní jištění. Správce všechny tři borháky vytloukl 17.
5. 2018.
Jizerské hory - V roce 2018 se OVK dohodla s Horskou službou pro oblast Jizerských hor na
výpomoci při údržbě skal. V průběhu roku proběhla dvě zaškolení dobrovolníků z řad HS. Část
plánované údržby fixních jisticích prostředků tedy v současnosti po dohodě s příslušným správcem
oblasti provádějí pracovníci Horské služby, za což jim náleží dík.
Jizerské hory - Na zasedání OVK byl představen návrh na úpravu pravidel lezení v Jizerských horách.
Přítomní členové a správci s ním byli stručně seznámeni a následně jim byl odeslán k oponentuře. Po
zapracování případných připomínek bude o výsledném návrhu hlasováno buď korespondenčně
začátkem roku 2019, nebo nejpozději na jarním zasedání komise. Poté bude návrh pravidel
postoupen CVK a výkonnému výboru ČHS ke schválení.
V reakci na dotazy OVK uvádí, že specifická Jizerská pravidla se vztahují na tradiční žulové oblasti
Jizerských hor. Nevztahují se na další oblasti, které jsou z organizačních důvodů někdy řazeny pod
Jizerské hory, ale jejich historie a vývoj jsou odlišné (Skály v údolí Jizery a Kamenice, Kozinec, lomy
na Žulovém vrchu, skála u Tiby ve Frýdlantě, Hauerova skála v Sani a další).
Jizerské hory - OVK diskutovala situaci v oblasti Rudolfova, která má poněkud odlišný historický
vývoj než zbytek Jizerských hor. Toto specifikum vede některé lezce k nerespektování pravidel, která
jsou v současnosti pro celé území Jizerek společná. Z diskuze vyplynuly zatím následující možnosti:
1. Zachovat současný stav, kdy se na oblast Rudolfova vztahují jizerská pravidla a s ohledem
na specifika klasifikační stupnice zde užívané apelovat na prvovýstupce, aby do protokolů uváděli
ekvivalent obtížnosti v rozšířené jizerské klasifikační stupnici.
2. Rozlišovat v Rudolfově cesty, ve kterých se lezci jistí (ať už fixním či vyjímatelným jištěním),
a u těchto trvat na dodržování jizerských pravidel. U cest boulderového charakteru - tedy lezených
bez jištění - rezignovat na pravidla.
3. Zcela vypustit oblast Rudolfova z působnosti jizerských pravidel.
O těchto variantách (případně dalších) proběhne debata na dalším zasedání OVK. Do té doby platí
současný stav.

