
Zdůvodnění zrušení cest v oblasti Svojkov. 
 
Na schůzi OVK JLH konané 10.12.2011 padla stížnost zástupců novoborských lezců na 
nedodržování pravidel pískovcového lezení v oblasti Svojkov. Na základě této stížnosti bylo 
přistoupeno k terénnímu šetření na místě, kterého se zúčastnil předseda OVK, správce oblasti 
a zástupci novoborského oddílu. Účastníci terénního šetření konstatovali, že u vybraných cest 
(Chytač snů, Kailova levá, Kailova pravá) došlo k závažnému porušení pravidel při tvorbě 
prvovýstupů, aniž by bylo o postupu v rozporu s pravidly dopředu jednáno s OVK.  
Na následují schůzi OVK konané 10.3.2012 bylo hlasováno na základě výše uvedeného 
terénního šetření pro zrušení níže uvedených cest z těchto důvodů:  

 
Kailova levá a Kailova pravá (autor M. Kail dle EC portálu) 

 
- Uměle tvořené chyty (90% všech chytů) 
- Jištění osazeno shora 
- Chybějící protokol o prvovýstupu – autorství nejasné  

 
Chytač snů (autor Jakub Měkota, Aleš Petrův dle EC portálu) 

 
- Vzdálenost fixního jištění neodpovídá pravidlům pro provádění prvovýstupů na 

pískovcích – 130 -140cm mezi jištěním.  
- Cesta po 9 metrech traverzu navazuje na sekanou cestu M. Kaila, kde se nedá vyloučit 

postup po vysekaných chytech.  
- Chybějící protokol o prvovýstupu – autorství nejasné 

 
 
OVK JLH konstatuje přetrvávající nedostatečnou komunikaci Jakuba Měkoty ve funkci správce 
oblastí, které mu byly svěřeny a to jak s bývalým předsedou Vladimírem Jankem, tak i s novým 
vedením OVK. Ve snaze získat vyjádření k dění na Novoborsku z jeho strany, byl na toto 
zasedání J. Měkota zván telefonicky i emailově, bohužel se však nedostavil a ani jiným 
způsobem nepodal vysvětlení situace k diskutovaným oblastem.  
V zápisu z tohoto jednání, který byl zaslán i Jakubovi Měkotovi a je rovněž ke stažení na SO, je 
opět konstatována nedostatečná komunikace a uveden předpokládaný termín dalšího zasedání 
OVK. Ze strany J. Měkoty na zaslaný zápis nepřišla žádná reakce a ani na další zasedání OVK 
konané 10.3.2012 se nedostavil. 
 
Výše uvedené cesty představují precedens pro dělání dalších cest na písku způsobem, kdy je 
prvovýstup proveden proti pravidlům (Kailovy cesty), cesta není tehdejším platným správcem (J. 
Měkota) zrušena a nakonec je vytvořen prvovýstup (Chytač snů) opět proti pravidlům, který se 
do předchozí cesty napojuje.  
 
V případě, že by J. Měkota spravoval oblast dle pravidel, mělo dojít ke zrušení cest M.Kaila  a 
při tvorbě cesty Chytač snů , kdy již nevykonával správce dané oblasti, požádat o výjimku. 
Místo toho byly J.Měkotou instalovány (v rámci údržby!!!) do Kailových cest nové kruhy a 
původní byly v cestách ponechány a směrem k současnému správci ani na OVK nebyl v době 
tvorby Chytače vznesen požadavek na udělení výjimky na umístění jištění výše uvedeným 
způsobem. 
 
Tento postup je zcela nepřípustný a OVK přistoupila ke zrušení jmenovaných cest.  
 
Pozn.:  



K dnešnímu datu již byly Kailovy cesty společně s autorem sanovány (odstraněno původní 
jištění a zahlazeny stopy po sekaných chytech). V cestách byly ponechány kruhy instalované 
J.Měkotou do doby, než se vyřeší jeho odvolání ohledně cesty Chytač snů.  
 
 
V Liberci 7.5.2012 
 
 
 
Za OVK Jizerské a Lužické hory           
 
    předseda     Roman Živný 
 



Několik dokumentačních snímků: 
 

 
Zapis J.Měkoty na SO ohledně přejištění Kailovy levé cesty 
 



 
Doplnění kruhů na Levé Kailově + uměle vytvořené chyty 
 



 
Vzdálenost jištění na cestě Chytač snů 
 
 
 



 
Levá Kailova cesta – umělé zpevněné chyty  


