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Abstrakt 

 

Název: Posouzení validity hodnocení klasifikace obtížností v nové bouldrové oblasti. 

Cíle: Cílem této práce je posoudit validitu klasifikace obtížnosti výstupů při boulderingu 

v nové oblasti. 

Metody: Ověření klasifikace obtížností prováděl soubor šesti mužů a čtyř žen. Hodnocení 

probíhalo během jedné kontinuální návštěvy skal s individuální dobou odpočinku mezi 

problémy. Lezci klasifikovali 10 výstupů okamžitě po dokončení jednotlivého výstupu a 

individuálně, bez možnosti radit se o svých odhadech. Navrhovaná obtížnost výstupů pro 

klasifikaci se pohybovala mezi obtížnostmi 12 až 17 IRCRA.  

Výsledky: Průměrné hodnocení klasifikace obtížnosti cest vyšlo o 0,89 bodu IRCRA 

vyšší než prvotní návrh s výskytem drobných rozdílů mezi muži a ženami.  

Vliv výkonnosti lezců na jejich hodnocení obtížnosti je statisticky nevýznamný. 

Závěr: Prvovýstupci bouldrů v oblasti Goethovy skalky podhodnocují lezeckou 

klasifikaci, což dokazuje, že určování obtížnosti v lokálních centrech lezení může být 

značně zkreslené oproti ustáleným normám. 

 

Klíčová slova: bouldering, klasifikace obtížností, validita, IRCRA 

 



Abstract 

Title: Validity assessment of the grading scale evaluation in a new bouldering area. 

Objectives: The aim of this work is to assess the grading scale validity of bouldering 

routes  in a new area. 

Methods: Routes grading was verified by a group of six men and four women. The 

evaluation took place during one continuous visit in the rocks with an individual rest 

period between problems. The classification of each of the 10 ascents was conducted 

immediately after finishing the specific problem. It was done individually, without the 

possibility to consult their guesses and ideas. The proposed difficulties of the classified 

routes ranged from 12 to 17 IRCRA. 

 

Results: The average rating of the route difficulty classification was 0.89 IRCRA points 

higher than the initial suggestion, with minor differences between men and women. 

The influence of climbers' performance on their ability to assess routes' difficulty was 

statistically insignificant. 

  

Conclusion: The first climbers of boulders in the area of Goethe rock underestimate the 

climbing grades, which proves that the determination of difficulty in local climbing 

centers can be significantly skewed compared to established standards. 

 

Keywords: bouldering, grading scales, IRCRA, validity 
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1 Úvod 

Lezení mě minimálně v rekreační formě provází, co si pamatuji a studium pod katedrou 

věnující se sportům v přírodě můj zájem jen prohloubilo. Zároveň jsem se však začal zajímat  

i o jiné aspekty, než jen pohyb samotný, ale také o klasifikaci, mapování oblastí a objevování 

nových lezeckých terénů.  

Na jaře 2020 propukla pandemie v drtivé většině Evropy a byl rapidně omezen pohyb mezi 

státy i vnitrostátní, stejně tak jakékoliv skupinové aktivity počínaje školou a konče koníčky  

a vyžitím ve volném čase. Omezení cestování však výrazně zvedlo zájem  

o lokální možnosti v místě bydliště. Už od mala zde chodíme občas lézt na Goethovy skalky, 

přírodní památku nedaleko Aše. Existuje sem horolezecký průvodce z roku 2000, který však 

neobsahuje ani zmínku o boulderingových možnostech. Vzhledem k velikosti skal (nejdelší 

cesty dosahují 12-17 m) jsme usoudili, že by bylo zajímavé, zkusit zde zmapovat a objevit 

možnosti pro bouldering skrývající se v bezpočtu kamenů, které nestojí za nýt.  

Při prvních návštěvách s kartáči a lany jsme vycítili potenciál pro budoucí oblast  

a se skupinou přátel se dali do očišťování cest a hledání starých značek na skále. Správce místní 

oblasti nám řekl o modrých šipkách, značících bouldrová místa a my jsme je během pár dní 

všechny našly, očistily a postupem času začali přelézat. Ze začátku jsme se  

o klasifikaci bavili jen s nadsázkou a nevěřili jsme, že by se tu z toho teoreticky mohla stát 

oblast. Při jedné návštěvě nás při opětovném hledání cest napadlo vytvořit průvodce, jelikož 

jsme začínali ztrácet přehled o množství cest a variant. Po zjištění, že máme již přes padesát 

cest a další se objevují jako houby po dešti, jsme se rozhodli průvodce vytvořit a ideálně časem 

i publikovat pro veřejnost, ne jen pro pár místních lezců.  

Celá tato aktivita mi v jarní karanténě vnukla nápad na diplomovou práci zabývající se 

mapováním a klasifikací obtížnosti v nové oblasti a po zjištění, že jde v oboru lezení  

o celkem netypické téma, jsem se rozhodl namířit svou diplomovou práci tímto směrem. Jedna 

z dalších inspirací byla v podobě karanténních přelezů našich lezců, kteří na konečných 

zastávkách v rodném městě anebo v blízkém lese přelezli, co se dalo a vymýšleli stále nové 

kousky.   
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Lezecké aktivity 

Rozdělení lezeckých aktivit je, jak zmiňuje Baláš (2019) poměrně komplikované  

a vyznačuje se nejednotností názorů primárně v zastřešujícím termínu. Pro některé autory je 

svrchovaným termínem “horolezectví” (Dieška, Širl, 1984) jinde je tento termín používán spíše 

v souvislosti s okruhem aktivit směřujícím k horskému/velehorskému terénu (Baláš et al. 2013). 

Většina nejednotnosti vychází z vnímání vývoje lezeckých aktivit a jejich hlavního účelu- 

zdolávání nejvyšších a nejobtížnějších hor vs. lezení pro lezení samotné i na malých balvanech 

nebo krátkých stěnách. Pro účel této práce se přikloním k rozdělení Baláše et al.  

Obrázek 1. Návrh klasifikace lezeckých aktivit a vztah lezení k horolezectví (Baláš et al 2013) 

 S ohledem na zaměření této práce se budu dále věnovat částem Horolezectví, Sportovní 

lezení a tradiční lezení, jelikož jsou nutné k pochopení některých vývojových částí a vzniku 

lezeckých aktivit. V práci jsou dále pouze stručnější části problematiky jednotlivých oddílů  

a aktivit, jelikož hluboký rozbor i jen jedné by vydal více než na samostatnou další tvorbu.  
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2.2 Horolezectví 

 

Co je to vlastně horolezectví? Podle úvodu u Procházky (1979) je tento termín sice 

samovysvětlující, ale snaha o jeho definování je poměrně obtížná a hledá odpověď v pochopení 

impulzů vedoucí k počátkům alpinismu a historii horolezectví. Velice podobně definuje 

horolezectví Dieška a Širl (1989), kteří tvrdí, že základem je pochopit a seznámit se s historií  

a alespoň hlavními etapami vývoje, šířkou záběru co do provedení i společenského významu, 

sportovními zásadami, četností a pestrostí lezeckých terénů a jejich využitelností a možnostmi 

rozvoje.   

Procházka (1979) však přichází s reálnou definicí, kde se opírá o popis, který vytvořil 

Bajo (1969). Tvrdí zde, že horolezectví začíná při pohybu v horském terénu až  ve chvíli, kdy 

v terénu hrozí zřícení (pád) při ztrátě opory či rovnováhy- převládne gravitace. Logicky je tudíž 

pro nás tento pohyb provázen pocitem nebezpečí, pudem sebezáchovy, větším nebo menším 

strachem, který je třeba ovládat. 

 A proč se vůbec lidé do těchto nebezpečných končin s hrozícím nebezpečím, pádem 

lavin/sesuvy, řidším vzduchem, chladem a všeobecnou nehostinností vydávají? Ne vždy je  

k tomu vede touha po výkonu, někteří se tam vydávají lovit, zkoumat a nebo trénovat v rámci 

své profese. Na druhou stranu se množství lidí vydává do hor pro požitek z překonaného 

nebezpečí, pro radost z hledání a nalezení cesty vzhůru (nebo i dolů) nebo ovládnutí vlastního 

strachu. Hledat tedy definici v motivu návštěvy hor není nejideálnější. 

“Horolezectví je pohybová činnost v horském terénu, kde v důsledku převládající vnější 

síly- gravitace- jsme vystaveni riziku zřícení a kde proto musíme překonávat volním úsilím pud 

sebezáchovy.” (Procházka, 1979) 

 

2.3 Sportovní lezení  

Podle Baláše (2016) se definice sportovního lezení dělí na dva hlavní typy. První, kde je 

lezení považováno za podsložku horolezectví a řeší se zde především teorie vývoje a druhé, 

kde je sportovní lezení považováno za samostatnou kategorii, která obsahuje soutěžní disciplíny 

(lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost) 

a zabývá se lezeckým pohybem jako takovým.  Zároveň Baláš, Strejcová a Vomáčko (2008) 

zmiňují, že ve sportovním lezení jde primárně o minimalizaci objektivních rizik a soustředění 

se na pohyb a klasifikaci přelezu, tudíž se zvýrazňují silové a vytrvalostní složky aktivity.  
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„Je podskupinou lezeckých aktivit s danými pravidly, která je provozována  

na umělých stěnách nebo v přírodních terénech. V těchto aktivitách je minimalizována míra 

objektivního rizika. Smyslem je pohyb jako takový. Pravidla zahrnují styl  

a klasifikaci přelezu, místní doporučení a restrikce. K disciplínám sportovního lezení patří 

lezení zajištěných cest na skalách, lezení na umělé stěně, bouldering, případně  

i sportovní lezení v ledu.“ (Baláš, Strejcová, Vomáčko, 2008, s.8) 

 

2.3.1 Lezení na obtížnost 

„V anglosaské literatuře se setkáme s termínem „lead cimbing“, který označuje lezení, 

při kterém je lezec navázán na lano a zapíná postupové jištění. Platí jak pro sportovní, tak pro 

tradiční lezení. „Lead climbing“ rovněž označuje v angličtině soutěžní disciplínu, pro kterou 

je v českém prostředí vžitý název lezení na obtížnost.“ (Baláš, 2016, s.13)  

Lezci v této disciplíně potřebují značnou dávku vytrvalosti, především v předloktí, pouze 

s výjimkou klíčových kroků tzv. crux (nejtěžších úseků stěny), tudíž předpokládáme, že aerobní 

metabolismus hraje dominatní roli v energetickém krytí (Billat, Palleja, Charlaix, Rizzardo, & 

Janel, 1995; Fryer et al., 2012). 

Top rope lezení neboli také lezení s horním jištěním, je považováno za velice bezpečný 

způsob zdolávání stěn. Na vrcholu skály se nachází pevný jistící bod protažený lanem. Na jedné 

straně lana se nachází lezec a na druhé osoba lezce jistící, která kontroluje průvěs a prokluz 

jištění. Jelikož lezec může spadnout maximálně délku průvěsu, který mu je dán jističem, 

vyskytují se tu velké pády jen velmi zřídka.  

Sportovní lezení je druhem lezení na obtížnost nebo také lezením „na prvního“, kdy lezec 

nemá horní jištění. Během výstupu stěny lezec zapíná tzv. expresky (dvě karabiny spojené 

sešívanou smyčkou) do nýtů, které jsou připevněny na stěně.  

Ve chvíli, kdy je vrchní karabina přicvaknuta k nýtu, procvakává lezec spodní karabinou lano 

a tím vytváří jistící bod. Přestože je tento typ lezení považován  

za poměrně bezpečný a jednoduchý pro překonávání cest, může být zároveň celkem 

nebezpečný v závislosti na množství nýtů v cestě a jejich umístění. Lezec při pádu padá 

dvojnásobek délky vystoupané nad poslední jistící bod. To znamená, že pokud je nýt každé tři 

metry, tak možnost pádu je až 6 metrů. Lezci mohou preferovat lezení  



13 

 

„na prvního“ před tzv. top rope lezením, jelikož zde není potřeba vytvářet vrchní jistící bod 

(Phillips, Sassaman, Smoliga, 2012). 

2.3.2 Bouldering  

Podle IFSC (2017) je bouldering charakterizován jako krátký lezecký úsek, který je 

zdoláván bez použití lana, zato s dopadem do matrací, pro ochranu. Množství vylezených 

bouldrů určuje lezcovo pořadí v závodě.  Při pozorování bouldristů byla zjištěna velmi dobrá 

síla prstů a celkový rozvoj síly (Fanchini, Violette, Impellizzeri, & Maffiuletti, 2013).  

Bouldering je nejjednodušší a nejpřímější druh lezení. Cesta lezce ke zdolání stěny je 

označována jako „problém“. Typický bouldrový problém sestává ze sekvence obtížných 

pohybů následovaných finálním chytem nebo výlezem (tzv. top out), během kterého musí lezec 

dostat celé své tělo pře hranu, aby byla cesta považována  

za zdolanou. Výška problémů se obvykle pohybuje mezi 2,5 a 4,5 m, ale minimální ani 

maximální výška nejsou omezeny nebo jinak standardizovány. Z důvodu nižší výšky problémů 

se k jištění nepoužívá lana a jistících bodů, ale využívá místo toho dopadové matrace (nebo 

také „bouldermatky“) velice podobné gymnastickým matracím/žíněnkám a tak zvaného 

„spottera“ (chytače) ke zbrzdění a usměrnění pádu. Bouldering je běžně využíván jako 

tréninkový prvek pro zlepšení síly, vytrvalosti a techniky v dobře kontrolovaném  

a kontrolovatelném prostředí, a zároveň se stal samostatným sportem. Také se využívá při 

opakování náročných pohybů pro trénování specifické neurosvalové koordinace pro zvláštní 

pohyby a polohy těla lezce    ( Phillips, Sassaman, Smoliga, 2012). 

Bouldering pochází z anglického slova boulder - kámen/balvan. Jedná se o lezení 

extrémně náročných kroků v nevelké výšce (do výšky bezpečného odskoku) a bez použití 

bezpečnostních pomůcek (lana, úvazku, helmy) používá se vesměs pouze dopadová matrace, 

tzv. “bouldermatka” (Jirous, 2002). 

Podle Shermena (1994) je bouldering lezení bez lana, kde při pádu nehrozí fatální 

následky. Jde o překonání problému a adaptování se na obtížnost pohybů dané výzvy.  

U boulderingu se používá minimum vybavení, ale o to více techniky pohybu, síly a schopnosti 

řešit problémy.  

Günther (2009) jej popisuje jako směr horolezení bez jištění, kde se lezec pohybuje do 

výšky, kdy je možné bezpečně odskočit. Jedná se o sport, který běžně sestává z pár až několika 

seti velice obtížných kroků.  
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Winter (2004) zmiňuje taktéž gymnastický aspekt boulderingu vzhledem k relativní 

bezpečnosti a odstranění strachu z pádu zdůrazňuje možnost věnovat se nejnáročnějším 

pohybům a problémům. Dodává, že někteří považují bouldering za “královskou” disciplínu 

vzhledem k nutnosti k využívání všech aspektů lezení a precizní práce s těžištěm.  

Jak je z výše popsaného patrné, existuje v odborné terminologii množství různých názorů 

a pohledů na „to samé“. Většinou se v definicích různých autorů podílí faktor, který je podle 

dané osoby důležitý- fyziologie, vztah k přírodě, vztah k nalezeným metrům, bezpečnost 

aktivity, vztah k jiným aktivitám apod.  

 

2.3.2.1 Historie boulderingu 

Dopátrat se počátků boulderingu je téměř nemožný úkol. Prameny se liší téměř od 200 

let od roku 1800 a prvních bouldrů pro ukrácení deštivých dní (Gill, 2017) po 90 léta 20. 

století  a moderní bouldering v podání Chrise Sharmy. Některé prameny mezi tyto dva póly 

řadí Johna Gilla v 50. letech 20. století v Americe, některé směřují dále k Pierru Allainovi  

z Francie a oblasti Fontainebleau k letem 30. a 40. 20. století a nebo Osckarovi Eckensteinovi 

do Anglie a 90. let 19. století (Baláš, Vomáčko, Strejcová, 2008). Přiblížím proto každou etapu 

a rozhodnutí o tom, kdo byl opravdovým zakladatelem, ponechám dalšímu průzkumu  

a debatám.  

 

Původní bouldering, jakožto trénink pro horolezení se datuje do druhé poloviny 19. 

století a sám John Gill, některými prameny považovaný za zakladatele boulderingu v 50. letech 

20. století, poukazuje na paralelní vývoj počáteční éry na několika různých místech a značně 

dříve.  

Bouldering se začal vyskytovat jako trénink pro horolezení ve vysokých horách, kdy 

byl využíván nejčastěji jako tréninkové ukrácení dnů za špatného počasí, místo snahy 

dosáhnout vrcholků hor za každou cenu. Tato počáteční éra však není v podstatě 

dokumentována. Dokumentace boulderingu začíná o něco později (okolo roku 1930)  

a je Gillem spojována se jménem Pierre Alain a lezeckou oblastí Fontainebleau ve Francii. 

 Gill zde poukazuje na dlouhodobé “škrábání se” na bouldry již od počátku 19. století, 

pochybuje však, že se to dá označit za bouldering jako takový. K oblasti Fontainebleau přidává, 

že je to v podstatě jediné místo, kde se bouldering drží od počátků až do dnešních dní a kde 
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byla založena jedna z nejužívanějších bouldrových klasifikačních stupnic. K oblasti 

Fontainebleau se tedy datuje i klasifikace cest  a posouvání místní obtížnosti. Ve snaze dohnat 

tehdejší Anglické lezce pohybující se v Alpských zemích zde byly přelezeny první bouldry 

označované jako obtížnost 3 (pravděpodobně první byla spára Le Carré d´As v oblasti Cuvier, 

dnes známá jako La Fissure Wehrlin přelezená lezcem Jacquesem Wehrlinem). O šest let 

později (v roce 1914) posunul Jacques de Lépiney obtížnost o stupeň výše cestou La Fissure 

Prestat.  

Odklon od tradice tréninku - bouldering sloužící pouze jako trénink pro horolezení, se 

spojuje s opět s Francii, Pierrem Allainem a oblastí Fontainebleau, kde začaly ve 30. a 40. letech 

20. století bouldrovat jen pro bouldering, začali provádět dynamičtější a silovější pohyby, začali 

nosit “bouldrové koberce” do skal a používat speciální boty (johngill.net, 2017). Značná část 

pokroku v oblasti Fontainebleau a i v boulderingu jako takovém se váže ke zmiňovanému 

jménu Pierre Allain. Jeho přístup a zdůraznění speciálního tréninku pro horolezce, v podstatě 

položení základu lezeckých bot a i množství dalších zásluh směřujících spíše k lezení ve 

vysokých horách je určitě nutné zmínit. Podle jeho prvních bot s kaučukovou podrážkou jsou 

tvořeny boty pro lezení do dnešní doby, akorát se místo kaučuku používá měkká přilnavá guma  

a v neposlední řadě také jeho publikace z roku 1949 Alpinisme et Compétition, kde prezentuje 

bouldering ve Fontainebleau jako čisté lezení a samostatné umění.  

O něco dříve, okolo roku 1880, se datuje bouldering do Velké Británie a ke jménu Oscar 

Eckenstein. Zde byl bouldering brán vážněji a nebyl vázán tolik na jednu oblast jako ve Francii. 

Eckenstein je brán jako jeden z prvních, kdo byl dedikovaným bouldristou, trénujícím speciálně 

pro tento sport a posunující hranice v té době možného a rozvíjející filozofii a praxi  

v boulderingu (Evans, 2010). Bouldering v této době sloužil k tréninku do vysokých hor, avšak 

Eckenstein jej bral jako velice užitečný nástroj pro zdokonalení techniky lezení. Datace lezení 

v této době je téměř nemožná, avšak obecně se rozděluje na lezení lehkými cestami na vrchol 

„easy way“ s pozdějším přesunem do žlabů a komínů „gully and chimney“ a počátkem 

boulderingu a přesunem na hrany a do stěn „ridge and arete“.  

 

Historie moderního boulderingu se podle Günthera (2009) traduje do let 1950  

a ke jménu John Gill, který přišel s gymnastickým základem a začal jej uplatňovat  

na skalách. Původně byl využíván k rozvoji techniky a silových dovedností pro lezení,  

od 90. let se stal postupně samostatnou disciplínou s rostoucí popularitou. Byl také první, kdo 
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do boulderingu a lezení přinesl z gymnastické tělocvičny magnézium. Sám Gill v rozhovoru 

pro Climbing Gold Chapter 4 (2021) hovoří rozsáhle o počátcích boulderingu z jeho oblasti, 

kdy o tomto sportu téměř neměl ponětí a do skal se dostal při pomoci známé, jakožto gymnasta 

a trochu i dobrodruh. Byl naučen základní práci s lanem při sestupu k cílové oblasti a pobyt  

ve skalách se mu zalíbil. Časem začal skály navštěvovat a lézt po nich pro potěšení z fyzické 

aktivity. Alex Honnold zmiňuje nedocenění Johna Gilla a jeho aktivit a z rozhovoru je patrné, 

že jedním z faktorů byl Gillův nezájem o vrcholy skal. Lezl pro potěšení, eleganci a preciznost 

pohybu, a když se dostal do míst, kde to bylo již moc lehké nebo zbytečné, sestoupil zpět, aniž 

by se dotkl vrcholu skály, tudíž jeho výstupy nebyly dlouhé roky uznávány nikým z lezecké 

komunity ani oficiálními lezeckými orgány. Americký lezecký klub dokonce odmítal zanést 

jeho přelezy do záznamů s tvrzením, že to není přelez, pokud dotyčný nevylezl až na vrchol. 

Druhou jeho zvláštností byl nezájem o tehdejší americký „svatý grál“ lezců – Yosemity.  

Ze začátku nikdo nechápal, co může Johna Gilla bavit na „škrábání“ se na balvany uprostřed 

ničeho a jak by mohl opomenout obrovské stěny Yosemit a dát přednosti zbytkům balvanů.  

 John Gill popisuje tehdejší lezení bez jakéhokoliv zajištění (což k boulderingu patří), 

ale v té době zároveň bez použití dopadových matrací, kterými proslul bouldering v dnešní 

době. Ve Francii bouldristé nosili koberce, které si dávali pod skálu, ale to dopad zpříjemní jen 

minimálně. Z dnešního pohledu je obdivuhodné, jak tehdejší lezci překonávali někdy i poměrně 

vysoké bouldry s odskokem pouze na zem a tudíž podstatně vážnějšími následky v případě 

nekontrolovaného pádu. Jak uvádí Alex Honnold v dnešní době bouldrování nad „mořem 

pěny“, která má vylepšit dopad bývá i tak někdy dost strašidelná aktivita. Gillův přístup byl 

v tomhle směru poměrně razantní. Zmiňuje četná zranění z pádů na bouldrech a ze špatných 

doskoků. Zároveň ale také uvádí svůj způsob boje s tímto „problémem“. Představoval  

si neviditelné lano, které měl na sobě uvázané. Pokud byl problém nový a těžký, stávalo se, že 

lano vedlo dolů, tudíž musel překonat jeho odpor a lezení bylo těžší. Pokud se mu podařilo 

problém zvládnout vícekrát a porozuměl technice a taktice daného výstupu, vedlo lano vzhůru 

a napomáhalo mu k dokončení cesty. Spolu s Johnem Shermanem (Sherman, 1994) označují 

bouldering za „koncentrované“ lezení, kde se vyskytují faktory ovlivňující často i dlouhé 

výstupy ve volném lezení od čistě sportovního výkonu v obtížnosti kroků po strach z pádu při 

výlezu na vyšších cestách připomínající odlez od posledního jistícího bodu.  

 Ať už se sám John Gill považuje za průkopníka moderního boulderingu nebo ne, nelze 

mu ani v nejmenším upřít posun této disciplíny. Často se o někom říká, že předběhl svojí dobu. 

Obtížnost jeho výstupů však místy předběhla dobu i o dvacet až třicet let. V době kdy se 
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v Americe lezlo kolem stupně 5.9, přelezl Gill boulder obtížnosti 5.12+ ( The Kamps Groove 

Direct, 5.12+/francouzské 7a/7a+ roku 1965) a již roku 1959 přelezl cestu obtížnosti V9. Pro 

představu ikonická cesta Midnight Lightning byla přelezena až roku 1978 a je hodnocena 

obtížností V8. 

 V počátcích rozvoje boulderingu jako samostatné aktivity je třeba pozorovat všechna 

místa rozvíjející tento sport. V řádcích výše vidíme počátky v Anglii a oblasti Lake District 

roky před boulderingem jako takový, Fontainebleau a tamní rozvoj postupující až do dnešních 

dní a vznik boulderingu v jižní Dakotě s gymnastickým a sportovně výkonnostním přístupem 

k pohybu. V dalších etapách se však tato místa ovlivňovala již vzájemně. Působení Johna Gilla 

mělo vliv na posun klasifikace v „Bleau“ (jak se často říká zkráceně oblasti Fontainebleau)  

a prolomilo stagnaci tamější klasifikace, která se pohybovala těsně na hranici 7a stupně 

obtížnosti. Roku 1977 otevřel Jerome Jean-Charles stupeň obtížnosti 7b těžkou převislou cestou 

Carnage v oblasti Cuvier. Zde se již setkáváme v podstatě s dnešním přístupem k obtížným 

přelezům, kdy lezec musí delší dobu specificky trénovat, aby se naučil a zvládl kroky tak 

obtížného výstupu a jde zde o specifické pohyby a specifickou zdatnost a přizpůsobení se 

danému problému, nikoliv „pouze“ o obecnou lezeckou zdatnost. Další krůček v obtížnosti 

podnikl o šest let později Pierre Richard bouldrem La Bérézina opět v oblasti Cuvier.  

 Nastupujícím výrazným jménem dalšího období boulderingu je Jacky Godoffe, který 

podobně jako Pierre Allain, nastoupil jako nová generace a záhy začal posouvat hranici 

možného. Zde už se hovoří o moderním pojetí boulderingu. Intenzivní specifický trénink, 

nekonečná motivace, obrovská síla v souladu s technikou a věčná snaha o co nejtěžší lezecké 

kroky. V oblasti Cuvier Rempart v roce 1984 přelezl Jacky Godoffe boulder C´etait Demain  

o obtížnosti 8a. Tímto vznikla první 8a ve Fontainebleau. O pět let později přelezl první 8b, 

boulder Le Mouvement Perpétual v oblasti Cuvier.  

 Rozvoj boulderingu pokračoval a pokračuje stále. Výše je patrné, že posun obtížnosti 

často trval roky, někdy dokonce desetiletí, než se posunul i jen o jeden stupeň nebo o „pouhé“ 

znaménko plus. V dnešní době je možné provozovat bouldering na umělých stěnách stejně jako 

v přírodě. Od roku 1998 je bouldering oficiální součástí soutěží IFSC. V roce 1998 byly 

uspořádány první oficiální bouldrové závody s názvem “The Top Rock Challenge” a jejich 

úspěch vedl k založení světového poháru o rok později (Gripped Magazine, 2019). 
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2.3.2.2 Shrnutí 

Bouldering se vyvinul z materiálově a časově relativně úsporného tréninku do 

velehorských výstupů, kdy lezci hledali v okolí svého bydliště dostupná místa již od konce 19. 

století (Anglie). Časem našli určití lezci zalíbení v „koncentrovaném“ lezení, jak se boulderingu 

někdy přezdívá, a věnovali se následně především zdokonalování a posouvání v této konkrétní 

disciplíně. Z historické dokumentace je jasně patrné, že období by se dala členit poměrně 

snadno podle výrazných jmen dané doby. Počínaje Oscarem Eckensteinem přes Pierra Allaina, 

Johna Gilla, Jackyho Godoffa až k dnešním lezcům jako je Chris Sharma, Adam Ondra a mnozí 

další. Pravdou je, že v dnešní době by už toto dělení nevydrželo moc dlouho, jelikož jmen na 

špičce je citelně více a i tento směr sportu je mnohem populárnější a rozšířenější, než býval.  

Během vývoje boulderingu se také dá mluvit o etapách přístupu, kdy z počátku jsme 

mohli pozorovat bouldrování pro tréninkové účely postupně přecházející v bouldrování jako cíl 

aktivity. Postupný přesun k dynamičtějšímu a citelně silovějšímu projevu pohybů a zmenšení 

chytů. Důraz na provedení pohybu, preciznost a čistotu, před dosažením vrcholu daného bloku. 

Lezení bez lana místy na hranici tzv. sólování bez zabezpečení dopadu přes bouldering nad 

„mořem pěny“ a rozšíření z čistě venkovní aktivity i do vnitřního prostředí.  

 

2.4 Klasifikace obtížností 

“Hranice lidských možností není ani v horolezectví známa. Proto klasifikace bude  

i v budoucnu otevřenou záležitostí. A vždy bude- proti jiným měřitelným výkonům  

ve sportu- výsledkem subjektivního hodnocení.” (Procházka a kol. 1990). 

Podle Ludovice (2017) informuje klasifikace lezce o relativní obtížnosti daného lezení 

(cesty). Klasifikace se u cest udává téměř stejně dlouho, jako lezení samo existuje. Více než 

120 let dávají lezci určité stupně přelezeným nebo vytvořeným (indoorové stěny) cestám. 

Klasifikace cest je společná pro všechny disciplíny od horolezení, přes indoorové stěny, po 

mixové lezení a deep water solo, i když pro každou disciplínu existuje vlastní (minimálně jedna, 

většinou však i více) klasifikační stupnice.  Jak uvádí Procházka a kol. (1990), snaha o určení 

objektivní obtížnosti výstupu vedla právě ke vzniku jednotlivých disciplín a klasifikačních 

stupnic. 

Typický přístup pro hodnocení nové cesty je, že první, kdo přelezl cestu, navrhne stupeň 

obtížnosti a další přelezy tento stupeň zpřesňují. Přesto, že hodnocení cest je velice subjektivní, 
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často se tímto způsobem zpřesnění obtížnost přelezu. Tento princip je v lezení zdrojem možná 

nejbohatších a nejvášnivějších debat. Jak uvádí Procházka a kol. (1990) je posuzování 

obtížnosti výstupu velice nesnadné, protože se nejedná o objektivní hodnotu (nedá se nijak 

změřit) a přesto se shledáváme se snahou co nejlepšího hodnocení, aby lezec byl schopen podle 

pohledu na klasifikaci cesty určit, zda je schopen cestu vylézt, či nikoli. V praxi to však stále 

znamená nejdříve se seznámit s lokálním materiálem a „tvrdostí“ klasifikace na lehkých cestách 

a postupně se přesunout blíže k osobní hranici, zároveň se často stává, že v jedné oblasti se liší 

obtížnosti podle stavěče. Ideálním příkladem je na to lezení na pískovcích, kde je velice dobré 

vědět, zda cestu stavěl někdo jako Karel Bělina, Bernd Arnold anebo Petr (Špek) Slanina (jedná 

se o významné osobnosti pískovcového lezení, které mají na svědomí množství cest a často 

vyzařují osobitý styl a způsob přemýšlení stavěče/prvolezce vzhledem k počtu jištění, 

vzdálenosti mezi jištěním i odvážností lezecké linie).  

V dnešní době, kdy je lezení už známý a rozšířený sport narážíme poměrně často na 

problémy s klasifikací cest, respektive na problémy při pokusech o převádění obtížností z jedné 

klasifikace do jiné. Na umělých stěnách se často používá více různých klasifikací i v rámci 

jednoho města a přírodní lezení má často lokální klasifikaci, naprosto odlišnou od ostatních 

(např. bouldrová oblast u Opočna). Během let se však zažily nejpoužívanější varianty. Jsou 

téměř vždy ovlivněny historií v dané oblasti (UIAA a “francouzská” klasifikace v Evropě, 

decimální 5.10 klasifikace v USA, britská klasifikace zahrnující psychickou náročnost). Jak 

uvádí Dieška, Širl (1984) různé podoby klasifikací, jejich varianty a obměny složí především 

k podání co nejpřesnější informace o konkrétním výstupu. V klasifikačních stupnicích se 

objevují číslice, písmena, znaménka plus a minus, slovní popisy a jejich kombinace a i když 

nejčastěji udávané obtížnostní číslo výstupu je důležité, v praxi mívá bez dodatečných 

informací poměrně malou hodnotu. Dokonalost výpovědi o obtížnosti cesty závisí často právě 

na dodatečných informacích dohromady s číslem. Jednou z prvních komplexních hodnotících 

stupnic se stala stupnice UIAA (viz 2.4.1.).  

2.4.1 Historický vývoj klasifikace  

Proč existuje tak obrovské množství různých klasifikací, nám vysvětluje primárně 

historie aktivit. Zpočátku, jak uvádí Dieška, Širl (1984) nebylo nutné výstupy nijak hodnotit 

anebo se využívalo slovního hodnocení lehké/těžké popřípadě lehké, těžké velmi těžké. 

Primárním důvodem pro vznik detailnějších klasifikací bylo posunutí lezecké úrovně a stejně 

jako nám nestačí kmenové počítání na málo- akorát- moc, přestala stačit původní stupnice, která 
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již nebyla schopna obsáhnout komplexnost výstupů na různých materiálech a místech, což 

vedlo ke vzniku prvních klasifikačních stupnic.  

Podle Diešky a Širla (1984) má hodnocení lezeckých výstupů dvě hranice. Začíná 

v místech, kde chůze již není možná a mění se v lezení a končí na hranici lidských možností 

v určitém časovém období. Prvotní stupnice byly uzavřené. Jedním z prvních, podle Procházky 

a kol. (1990), kdo se zajímal o hodnocení obtížnosti výstupů, byl Emil Zsigmondy již kolem 

roku 1885. 

2.4.1.1  Prvotní uzavřené klasifikační stupnice 

V počátcích klasifikování cest s uzavřenými stupnicemi byl vrcholný stupeň stále 

stejný. Při posouvání výkonů tudíž bylo potřeba pokaždé znovu překlasifikovat již přelezené 

výstupy podle růstu schopností horolezců. Klasifikační stupnice měly vždy různé množství 

stupňů, který povětšinou s rozvojem horolezectví stoupal (ze tří až k sedmi). Sedm stupňů bylo 

považováno za adekvátní počet pro hodnocení, přičemž později se k detailnějšímu hodnocení 

začalo užívat znamének plus a minus.  Uzavřených stupnic byla celá řada a používaly se 

většinou pouze lokálně a většina z nich časem vymizela, avšak některé udaly směr pro další 

rozvoj klasifikací (například pro technické lezení nebo pro budoucí otevřené stupnice).  

2.4.1.1.1 Prvotní uzavřené stupnice: 

- Beneschova od roku 1894, obsahovala sedm stupňů klasifikace označovaných I – VII. 

Používaná byla v dolnorakouských předhůřích. 

- Mnichovská od roku 1914 s pěti stupni slovního hodnocení lehké, středně těžké, těžké, 

velmi těžké a neobyčejně těžké. Kombinována později s Dülferovou porovnávací 

tabulkou. Používána ve východních Alpách. 

- Welzenbachova od roku 1926 s kombinací slovního a číselného hodnocení. I až VI: I- 

lehké, II- středně těžké, III- těžké, IV- velmi těžké, V- neobyčejně těžké, VI- krajně 

těžké. Později zde byly přidány mezistupně nahoru i dolů. Původně byla užívána 

v Alpách, později s úpravami i jinde.  

- Hessova a Pichlova od roku 1930, která měla původně čtyři stupně, od roku 1922 šest a 

od roku 1930 sedm. Tímto rozšiřováním bez přehodnocování ve finále vznikly tři 

samostatné, i když návazné, uzavřené stupnice. Používány byly v pohoří Gesäuse.  

- Schinkova se šesti stupni značených slovně i číselně. Neujala se, ale udala směr vývoji 

ve značení s pomocí „ht“ (hakentechnisch) pro lezení s pomocí skob.  
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- Rudatisova z roku 1935 používal označení slovní i číselné dohromady se znaménky +- 

pro rozšíření Welzenbachovy stupnice. Používána byla v Dolomitech a později složila 

jako předloha stupnice UIAA. (Dieška, Širl, 1984) 

- B – stupnice: John Gill 1958, návrh na klasifikaci doplňující tehdy již existující 

Yosemitskou decimální klasifikaci. Hodnocení problémů B1- B3. B1 byl velice obtížný 

výstup na hranici tehdejšího tradičního lezení, B2 bylo velmi obtížné, přesahující 

hranici tradičních horolezců a B3 (bouldrová úroveň) bylo limitem a označoval se tak 

problém přelezený pouze jednou. Pokud byl problém opakovaně přelezen, automaticky 

se mu snižovala obtížnost. V tehdejší době již Gill přelezl množství cest, které by dneska 

byly hodnoceny za V9 až V10, ale tehdy by to bylo jednoduše B3, jelikož to bylo těžší 

než horolezecké 5.10.  

- E – stupnice: Navrhnutá také Johnem Gillem spočívala v eliminačním postupu a byla 

pro nejtěžší přelezy. E- 1 by byl problém přelezený pouze jednou a jedním lezcem. E- 

2 by mělo dva výstupy a tak dále až do E- 10, poté by cesta již nebyla hodnocena, 

protože jí přelezlo moc lidí (Samet, 2012). 

2.4.1.2 Otevřené klasifikační stupnice 

„Jak ukázala praxe, moderní klasifikační stupnice musí být i přes všechny nevýhody otevřená.“ 

(Dieška, Širl, 1984)  

V jejich publikaci dále uvádějí, že všechny problémy s klasifikací v lezeckém sportu se 

projevují v jedné z disciplín, která se od počátku rozvíjí ve volném lezení a tím je lezení na 

pískovcích. Dieška, Širl (1984) v tomto směru vidí nejvyšší přínos Čechů a Němců do rozvoje 

volného lezení vůbec. Klasifikovat pískovcové výstupy se začalo již na počátku 20. stl. 

v Labských pískovcích (primárně lezené kouty a komíny) a tak nějak přirozeně se vžilo 

označování cest I – V s pouze pár existujícími cestami za V, což bývaly úzké komíny místy 

přecházející až do spár.  

Přesun lezců do stěn zde rozšířil klasifikaci o dva stupně, tedy do stupně VII. První 

existující VI byla roku 1906 (výstup Waltra Hüniga na Grosser Wehlturm v Rathen) a o týden 

později se objevila první VII na věži Jungfer ve Schrammsteinech (Walter Hünig, Willy 

Baudisch, Oliver Perry Smith).  Rozšíření stupnic však nikdy nebylo (a stále není) nijak snadné. 

Emontana  ve svém článku Prolomit klasu (2017) trefně popisuje, že aby si lezec mohl troufnout 

navrhnout těžší klasifikaci, než cokoliv jiného aktuálně existujícího, vyžaduje si tato akce 
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množství zkušeností a síly. Ideální varianta je, že lezec již přelezl alespoň většinu nejtěžších 

cest, které již existují a poté „ohromil“ lezecký svět nějakým vlastním projektem.  

V tehdejším průvodci z roku 1908 byla ještě stále stupnice do VI obtížnosti, ale v roce 

1923 již průvodce od Rudolfa Fehrmanna obsahoval stupňů VII. Tehdejší výstupy se hodnotili 

podle nejtěžšího místa v cestě. Tato tzv. Fehrmannova stupnice se velice rychle vžila a byla 

rychle akceptována a používána i českými lezci a vznikaly stále těžší a těžší přelezy. Cesty 

značené nejtěžším stupněm (VII) však začínaly být velice rozdílné a místy se dalo diskutovat  

o rozdílu dvou až tří stupňů. První, kdo se však odvážil stupnici rozšířit dále, byl až roku 1942 

Joska Smítka z hruboskalských pískařů, a to Kouřovou cestou na Daliborku, označením VIIb. 

Dodnes se neví, proč nepoužil jednoduše další stupeň VIII a ani jeho nejtěžší cesta nebyla 

označena za VIII, ale označil ji VIIc (na bývalý Dominstein, nyní Smítkova skála). Označení 

výstupů I až VIIc se používalo v Hruboskalsku a časem i ve většině Českého Ráje už 

v padesátých letech. Definice nejtěžší obtížnosti VIIc byla: dlouhý výstup s krajně těžkými 

lezeckými místy od prvního do posledního sáhnutí na skálu.  

Němečtí lezci velice záhy začali také používat rozdělení VII stupně na VIIa, VIIb, VIIc 

a po chvíli také neoficiální stupeň VIIM, kam spadalo několik specifických cest z obtížnosti 

VIIc označených jako Meisterklasse – Meisterweg. Výkonnost se však stále posouvala  

a koncem sedmdesátých let už ani aktuální množství stupňů nestačilo a používalo se  

i k rozlišení Meisterwegů ještě VIIM/1, VIIM/2 atd. Toto rozdělení nebylo nikdy oficiální.  

Otevření dalších stupňů trvalo poměrně dlouhou dobu a povedlo se až skupině lezců 

kolem Bernda Arnolda, přidaly se stupně VIII a IX už rovnou s podstupni a, b, c. Schválení této 

stupnice proběhlo až roku 1980, kdy už aktuální lezecké maxim bylo označováno Xa, Xb, Xc.  

Postupné rozšiřování stupnice mělo za následek rozsáhlé překlasifikování starých cest 

a potvrdil se zde odhad, že do dřívějšího označení VII se vešly výstupy v rozdílu až pěti stupňů. 

Tímto překlasifikováním se zároveň ustálily dohady, kdo přelezl první VIIa, VIIb atd.  

a množství lidí bylo překvapeno, že VIIc se lezlo v Sasku již roku 1910 ve spárách. Obtížnosti 

VIIIa dosáhl Emanuel Strubich cestou na západní hranu Wilderkopfu už roku 1918. Zde se při 

klasifikaci cest utvrdila domněnka, že určit klasifikaci výstup je možné až po vícenásobném 

přelezení cesty a srovnání s jinými výstupy. Německé rozšíření inspirovalo opět i České lezce  

a přineslo rozšíření i do zde používané stupnice (do té doby končící VIIc) a často se následně 

v Čechách uvádělo porovnání se stupnicí z NDR popř. s UIAA.  
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2.4.1.2.1 Nejrozšířenější otevřené stupnice 

 UIAA: Stupnice vycházející z modifikace Welzenbachovy stupnice z roku 1926 

zavedena jako první celosvětově platná stupnice roku 1971. Nejdříve se k původnímu 

značení I – VI přidala znaménka plus a minus (dávající 12 obtížnostních stupňů), čímž 

vznikla roku 1947 tzv. Internacionale Alpenskala a stala se podkladem pro samotnou 

UIAA. Podle Diešky, Širla (1990) se ještě samotná UIAA upravovala, jelikož měla do 

roku 1978 pouze šest stupňů obtížnosti a až poté byla otevřena. V praxi byla však 

používána převážně v alpských zemích (a i tak ne ve všech). Tato stupnice rozlišuje 

mezi volným lezením (značeným stupni I, II, II-) a technickým lezením (značeným A0-

A5). Výstup se zde popisuje/zakresluje po částech, takže pokud se jedná o vícedélkovou 

cestu, nepoužívá se souhrnné obtížnosti pro celý výstup, ale cesta je rozdělena do 

samostatně hodnocených úseků společně s doplňujícími údaji. Klasifikace pro volné 

lezení má číselné hodnocení obtížnosti dohromady se slovním a slovní definicí stupně. 

Tato stupnice je směrem vzhůru otevřená: 

o I – Lehké:  Nejjednodušší forma skalního lezení, ne však již pouze  

a bezvýhradně chodecký terén. K zabezpečení rovnováhy je třeba rukou. 

o II - Mírně těžké: Začátek lezení, při kterém je vyžadována technika tří pevných 

bodů. 

o III - Středně těžké: Na exponovaných místech je již doporučováno mezijištění. 

o IV - Těžké: Jsou nezbytné lezecké zkušenosti, úseky tohoto stupně již obvykle 

vyžadují více mezijištění. 

o V - Velmi těžké: Lezení již klade značné nároky na trénovanost lezce. Mnohdy 

se již jedná o převislé úseky. 

o VI - Neobyčejně těžké: Nezbytná je dobrá technika a spolehlivé jištění. 

o VII - Mimořádně těžké: Velká expozice se často spojuje s malými možnostmi 

jištění, i výborní lezci potřebují pro každý druh skály speciální přípravu, aby 

výstupy tohoto stupně vylezli bez pádu. 

o VIII a dále - Stupňování předchozích obtížnosti, vyžaduje již velmi specifický 

trénink. Obvykle je tato obtížnost nedostupná lezcům, kteří netrénují na umělé 

stěně a nevěnují značnou část svého tréninkového plánu specifickému 

posilování. Běžné lezení v těchto stupních obtížnosti je vyhrazeno vrcholovým 

sportovcům (dostupné  

z: https://horolezeckametodika.cz/klasifikace-obtiznosti). 

https://horolezeckametodika.cz/klasifikace-obtiznosti
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o XII+ Je s největší pravděpodobností aktuální nejtěžší přelezený navrhovaný 

stupeň (Adam Ondra, cesta Silence 3. 9. 2017 a Alex Megos, cesta Bibliographie 

8. 5. 2020).  

 Francouzská stupnice: Původně používaná pouze ve Francii, ale s úspěchy lezců se 

rozšířila téměř do celého světa. Ke značení se používá číslic dohromady se znaménky 

plus a minus a od stupně obtížnosti 6 také písmen a, b, c k jemnějšímu rozlišení 

obtížnosti přelezu (dostupné z: https://horolezeckametodika.cz/klasifikace-obtiznosti). 

V dnešní době je nejtěžší cesta označována 9c: cesta Silence (Ondra, 2017) a cesta 

Bibliographie (Megos, 2020).  

  Francouzská boulderová stupnice (Fb): Často také nazývána Font scale (klasifikace 

z Fontainebleau) je jedna ze dvou nejužívanějších bouldrových stupnic dnešní doby 

pochází logicky z oblasti Fontainebleau nedaleko Paříže a nejspíše největší Evropské 

boulderové oblasti. Vznikla kolem čtyřicátých let dvacátého století. Původně se zde 

lezlo primárně pro trénink do horského terénu (převážně do Alp). Klasifikace výstupů 

zde vychází z Francouzské klasifikační stupnice pro volné lezení, jen je obecně „tvrdší 

a přísnější“ podle srovnávacích tabulek asi o jeden stupeň (obtížnost pro volné lezení 

6a odpovídá přibližně boulderu o obtížnosti 5c ). Hodnotí se zde stejně, pomocí číslic 

se znaménky plus a minus, ale rozlišuje se zde (nejspíše z důvodu „tvrdosti“) již pátý 

stupeň pomocí písmen a, b, c.  

 Americká decimální stupnice: (také označována jako Yosemitská) Takto klasifikační 

stupnice vychází z hodnocení celkového pohybu v horském terénu a platí od 

turistických cest po strmé stěny. Určuje se třemi faktory: prvním faktorem je doba trvání 

označována I – VI, I – III jsou akce na méně než den, IV znamená celý den, V jeden až 

dva dny a VI je více než dva dny. Druhým faktorem je obtížnost výstupu vlastní silou 

označována 1 – 5, 1 – 4 znamená turistiku až lezení do cca. III stupně UIAA, 5 je lezení 

v náročném terénu s nutností jištění. Dělení lezení je pomocí desetinných míst za číslicí 

5 (5.0, 5.9, 5.10 a otevřeno vzhůru) od stupně 5.10 se používá ještě písmen a, b, c, d. 

Třetím faktorem je použití umělých pomůcek (pokud jsou použity), které se značí A0 – 

A5+.  

 Americká bouldrová stupnice (V scale): (nebo také Huesco scale) Je vzhůru otevřená 

stupnice založená Johnem Shermanem (přezdívaným Verm nebo Vermin – z přezdívky 

odvozeno V – scale) kolem roku 1980 v Huseco Tanks v Texasu. John Sherman toto 

značení původně používal pouze se skupinou přátel a údajně jej nikdy neměl v plánu 

https://horolezeckametodika.cz/klasifikace-obtiznosti
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zveřejnit a formalizovat. Původně předal k publikaci průvodce, kde žádný z výstupů 

nebyl označen obtížností, ale nakladatel odmítl takového průvodce vydat a John 

Sherman byl tímto donucen následně výstupy ohodnotit, zformalizovat svou hodnotící 

stupnici a až poté mu byl průvodce vydán. Vydání Shermenova průvodce rozšířilo jeho 

způsob klasifikace po Spojených Státech a následně i do dalších částí světa. Označuje 

se písmenem V a číslem, počínaje V0 nebo také VB (pro basic- počáteční)  

a momentálně konče na V17. Je zde možné přidávat znaménka plus a minus. Občas se 

vyskytuje také označení VF (F – fun) nebo VW (W – weird) pro zábavný nebo divný 

boulder s jiným označením, jelikož cesty „nesedí“ do tradičního klasifikačního systému 

(Bealae, 2018).  

 IRCRA statistická stupnice: Nepatří ani mezi rozšířené, ani mezi lezcům známé 

stupnice. Jedná se o převodní stupnici vytvořenou Mezinárodní lezeckou výzkumnou 

asociací (International Rock Climbing Research Association- IRCRA) v roce 2014. 

Vznikla pro statistické zpracování lezeckých obtížností  

a možnost porovnávat vědecké studie. Dříve byla používána většinou nejrozšířenější 

stupnice v dané oblasti, což činilo vědecké studie velice těžko porovnatelné, jelikož by 

bylo pro porovnání nutné vždy převést všechny výsledky do místní klasifikace 

(Yosemitský decimální systém v Americe vs. UIAA nebo Fr. stupnice v Evropě). 

Stupnice je v celých arabských číslech počínaje 1. (Draper, Giles, Schöffl et al., 2016). 

Tato stupnice je použita pro zpracování dat naměřených pro tuto práci.  

2.5 Styl přelezu 

„Kdyby lezecké družstvo vyšlo na túru s metrickým centem nýtů, stačila by technická 

zručnost ve vrtání horniny, aby nýty byly na dosah, a žádná stěna by se nemohla ubránit náporu 

horolezců.“ (Procházka 1979) 

Během let se přirozeně vyvinulo množství různých stylů přelezů od vyznavačů železa  

a vrtaček přes „puritány“ snažící se za sebou na skále nezanechat jedinou stopu, od lezců 

„přeskakujících“ těžká místa za pomoci techniky a pomůcek, po jedince snažící se přelézt 

nejtěžší úseky jen a pouze vlastní silou. Vývoj jednotlivých stylů je často vázán na oblasti nebo 

určité skupiny lidí  

Rozdělení stylů přelezu podle Diešky. Širla (1984) v následujících odstavcích, poslední 

dva jsou spíše s ohledem na etiku lezení a ochranu přírody. 

 AF (all free/alles frei) 
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„Lezec používá k postupu jen přírodní útvary a zemskou přitažlivost překonává pouze 

vlastní silou. Jistící body (skoby, vklíněnce, smyčky apod.) může použít k odpočinku – v dalším 

postupu pak pokračuje z místa přerušení. (Časté přerušování a odpočinky snižují sportovní 

hodnotu výstupu).“ 

 RP (rot punk/red point) 

„ Styl volného lezení, při kterém je cesta překonána s využitím jen terénem daných 

přirozených útvarů, jistící body se užívají pouze k jištění, odpočinek je povolen jen na 

přirozených stanovištích (kde lezec může stát bez držení rukama, tzv. „no hand rest“). Výstup 

má být přelezen pokud možno bez pádů. Po pádu anebo neúspěšném pokusu lze začít nový 

pokus až z posledního „no hand restu“ a lezec musí nad sebou zrušit jištění (stáhnout lano 

z jistících bodů). 

 OS (on sight) 

„Obecně to znamená přelezení cesty na první pohled, tedy beze všech předchozích 

nácviků s jištěním shora i zdola, bez předchozího zakládání jistících bodů a také bez pádů. 

V praxi se vztahuje ke stylu RP – OS znamená vlastně přelezení ve stylu RP na první pokus bez 

pádů. S výjimkou jižní Francie se považuje za nejvyšší stupeň sportovní hodnoty lezení 

s jištěním.“ 

 RK (rot kreis/jo-jo) 

„Styl volného lezení „ve smyslu červeného kruhu“. K postupu se užívají jen terénem 

dané přirozené útvary, jistící body se používají jen k jištění, každou lanovou délku je žádoucí 

přelézt souvisle, ne po částech. Pády a neúspěšné pokusy se připouštějí, při dalších pokusech 

není třeba nad prvolezcem rušit jištění (jako při RP). Styl je méně sportovně hodnotný než RP. 

Jestliže prvolezec při tomto stylu opakovaně padá, říká se mu také „jo-jo“ („yo-yoing“).“ 

 RC (Red cross/rotkreuz) 

„Styl volného lezení „ve smyslu červeného kříže“. Je to vlastně lezení s jištěním shora, 

označované též anglickým názvem „top rope“ anebo „toproping“. Cestu je žádoucí přelézt 

souvisle, bez vyvěšování do lana. U nás se tento způsob považuje za sportovně bezvýznamný, 

s funkcí pouze tréninkovou.“ 

 PP (pinkt point) 
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„Růžový bod/“ Ve smyslu růžového bodu“. Původně styl volného lezení, odpovídající RP, ale 

s použitím jen takového jištění, jaké na cestě použil prvovýstupce, případně s použitím jen 

starých, fixních jistících bodů, bez přidávání vlastního jištění. Souvisí s hnutím na ochranu 

přírody „Think pink“ (růžové myšlení) a je prakticky přijímán jen v USA, i když by nalezl 

uplatnění i na pískovcích u nás, zejména při opakování starších cest. Nyní „PP“ znamená 

přelezení ve stylu RP po předchozím vybavení cesty jistícími body (preprotecting) a vztah  

k „růžovému myšlení“ se vytratil.“ 

 Zelený bod 

„V základní formě znamená jakékoliv volné lezení bez užití magnezia, tedy „s čistýma rukama“ 

a není rozhodující, zdali RP nebo RK. V další fázi znamená úplné vyloučení jakýchkoliv 

pomůcek, které zanechávají stopy na skále, tedy třeba i bot s přilnavou podrážkou. Je přijímán 

pouze některými lezci nebo skupinami. Ve spojení s OS představuje výkon o nejvyšší sportovní 

hodnotě.“ 

 

2.5.1 Faktory ovlivňující tvorbu klasifikačních stupnic 

„Určit klasifikaci výstup je možné až po vícenásobném přelezení cesty a srovnání 

s jinými výstupy.“ (Dieška, Širl, 1984) 

Od chvíle, kdy se lezci začali zajímat o obtížnost přelezů, působí toto téma v lezecké 

komunitě rozruch a je zdrojem množství vášní a debat, primárně mezi elitními lezci. Jak je 

patrné v kapitole Historický vývoj klasifikace každý posun v klasifikaci, každá změna byla často 

provázena průtahy, nebyla přijímána anebo se pohybovala mimo klasifikaci po dlouhé roky. 

Jak uvádí Procházka a kol. (1990) posouzení obtížnosti výstupu je velice obtížný úkol. Není 

zde žádný způsob, jak měřit výkon objektivně (jako například plavání nebo atletiku, kde je 

možné měřit v sekundách nebo centimetrech) a dále je hodnocení značně ovlivňováno místními 

geomorfologickými podmínkami, jak podotýká Dieška, Širl (1990).  

Klasifikace obtížnosti je podmíněna množstvím faktorů a většinové tvrzení je, že není 

nikdy objektivní. Velkou roli hraje množství faktorů jako materiál v oblasti, typ cesty, četnost 

jištění/bezpečnost dopadu, ne/používání magnezia, lokální zvyklosti, prvolezec (tvůrce cesty) 

a jeho lezecké schopnosti, zvyklost na místní materiál, výška a další. Z kapitoly Historický 

vývoj klasifikace je patrné, že změny v nejvyšších obtížnostech doby jsou vázány v drtivé 

většině ke slavným jménům a ikonickým lezcům, jak to ale bylo s tvorbou nových oblastí  
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a objevováním nových lezeckých lokalit je jen těžko říci. Když se mapuje a přelézá nová oblast 

někde na kraji země, těžko tam přijede Adam Ondra nebo Chris Sharma, aby v místní 

klasifikaci udělal pořádek a potvrdil nebo vyvrátil obtížnosti. Jak je zmíněno v začátku kapitoly, 

zabývali se tímto problémem již dříve (Dieška, Širl, 1984) a usoudili, že co nejpřesnější 

klasifikace cesty přichází až s vícenásobným přelezením různými lezci, přičemž ale často platí, 

že prvovýstupce  určí obtížnost cesty a po dalších přelezech se může klasifikace mírně upravit. 

Liší se zde hodnocení problémů venku na přírodních skalách a na umělých stěnách. Úprava 

klasifikace často přichází na přírodních skalách, ale v indoorovém prostředí cesty nezůstávají 

natolik dlouho, aby se často přehodnocovaly, tudíž zde více platí názor stavěče (Beale, 2018). 

Problémem v tomto ohledu je bezesporu subjektivita hodnocení obtížnosti výstupů, na kterou 

poukazuje Draper et al. (2011) a která značně komplikuje vědeckou práci v této oblasti.  

Velice silný vliv na klasifikaci však mají bezpochyby lokální nebo národní zvyklosti. 

Pro sportovního lezce je obrovský rozdíl, jestli leze na vápně, kde bývá jištění sportovního typu 

téměř shodné s indoorovými stěnami nebo jestli leze na pískovci v tradiční oblasti, kde jsou na 

cestu dva nebo tři fixní jistící body a zbytek se nejistí nebo pouze s vlastním materiálem 

v podobě smyček a uzlů anebo leze tradičně v Anglii, popřípadě v Americe a je nucen používat 

rozmanitou škálu kovových pomůcek od vklíněnců po friendy a hexy. Jak zmiňují Tom Randall 

a Pete Whittaker (Wide Boyz, Spreadventure, 2017) ve snímku od Hannibalu, jejich návštěva 

v Adršpachu v nich zanechala silný dojem právě z důvodu lokálních zvyklostí, kdy se na 

pískovci používá poměrně málo fixních jistících bodů. Zároveň konstatují rozdílný přístup 

místních lezců, kdy při, řekněme tradičním, pískovcovém lezení jsou poměrně běžné relativně 

dlouhé pády a odlezy. Jejich porovnání s lezením v Británii je celkem barvité s tím, že co je 

v Adršpachu běžný pád, by bylo u nich téměř nemyslitelné a lezec by se bál o svůj život 

popřípadě o vážné poranění.  

Na druhou stranu lezci James Pearson a Jacopo Larcher  (Gripped Magazine, 2021) 

vedli poměrně rozsáhlou debatu o nedůležitosti hodnocení tradiční (vlastní silou zajištěné) cesty 

při hodnocení linie Tribe v oblasti Cadarese v Itálii. Oba lezci cestu secvičili a vylezli pouze 

s použitím vlastního jištění a ani jeden z nich neodpověděl na otázku obtížnosti s tvrzením, že 

to není třeba. Oba zhodnotili cestu jako svůj nejtěžší lezecký počin (mají rozsáhlé zkušenosti 

z různých cest, materiálů a kontinentů), ale stejně odmítli cestu oklasifikovat. Zdůvodněním 

byl odkaz na moderní „hon na čísla“, kdy je mezi elitou snaha dosáhnout co nejvyšší obtížnosti 

a stále posouvat hranice a oni  se nechtějí podílet.  
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Ke zmiňovaným faktorům podle Baláše (2016) patří také antropometrické  

a funkční charakteristiky sportovních lezců. Aktuální elitní sportovní lezci se v lezení na 

obtížnost i boulderingu vyznačují středně vysokou postavou, nižší hmotností a nízkým 

procentem tělesného tuku. Vyšší tělesná výška byla naopak shledána jako nevýhoda v závodech 

světového poháru v boulderingu (Michailov et al., 2009). Zde se však jedná o měření  

a pozorování čistě elitních sportovců a závodů světových pohárů. Při lezení v přírodě a na vyšší, 

ne však elitní, obtížnosti se naopak často jeví vyšší tělesná výška, jako značná výhoda pro 

překonání klíčových kroků cesty. Je pravda, že neschopnost dosáhnout na chyt je často 

spojována s nižší technickou zdatností lezce, ale pokud se pohybuje lezec v oblasti, kde cesty 

vymýšlel a připravoval vyšší člověk (například porovnání mezi muži s +- 180 cm a ženami s +- 

160 cm) bývají tyto cesty pro menší lezce citelně obtížnější. Jak zmiňuje například Edita 

Vopatová (3. 4. 2021) je pro ní lezení na pískovci často velká výzva právě pro nižší tělesnou 

výšku.  

2.5.2 Problematika hodnocení nových výstupů 

Při určování obtížnosti nového výstupu se vyskytuje řada úskalí znesnadňující tento 

proces a pro některé posouvá hodnocení nového výstupu do značně nežádoucích činností. 

Jak již bylo zmiňováno v předchozích kapitolách, hodnocení obtížnosti výstupu je značně 

subjektivní a to hned z několik zřejmých důvodů. Prvním by mohla být lezecká zdatnost 

prvovýstupce, kdy se při vysoké lezecké dovednosti může snadno stát, že lehké výstupy bude 

ještě podhodnocovat vzhledem ke své síle a převaze na nutnými lezeckými pohyby. Dalším 

by bez pochyb mohla být výška lezce, která je sice brána diskutabilně (Baláš, 2016) a vyšší 

tělesná výška byla prokazována spíše jako záporný vliv na výstup, avšak ve skalním lezení 

často velice pomáhá a jsou kroky, které lezci/lezkyně menší postavy nejsou schopni provést 

nebo je to pro ně výrazně namáhavější, jak zmiňuje ve svém příspěvku Edita Vopatová (2021).  

Komplikovanost hodnocení zmiňují Draper et al. (2011) při vědecké činnosti v lezeckých 

oborech vzhledem k subjektivitě hodnocení a velkému množství hodnotících škál používaných 

napříč kontinenty. Zároveň s tímto problémem uvádí dále problémy  

s porovnáváním studií mezi sebou, když je každá zpracována v místní převažující klasifikaci, 

což vedlo časem k tvorbě škály IRCRA (viz Historický vývoj klasifikace).  

Mimo jiné můžeme pozorovat problematiku hodnocení nových výstupů  

i v rozhovoru Johna Gilla, Johna Shermena a Niny Williams pro Climbing Gold (2021), kdy 

John Gill dlouhou dobu své přelezy vůbec nehodnotil, později navrhl dvě stupnice nebo dva 

způsoby hodnocení obtížnosti (E stupnice: eliminační, B stupnice: elitní bouldering) přičemž 
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ani jeden způsob se neujal. Můžeme namítat, že je to již historie  

a z dnešního pohledu by toto hodnocení naprosto nemělo význam vzhledem k rozšíření sportu, 

množství lidí, množství cest, stejně jako to v rozhovoru uvádí sám naopak hodnotící způsob 

Johna Shermena, který jej zprvu ani nechtěl publikovat, ale byl přinucen pro vydání 

boulderingového průvodce, se rozšířil velice rychle a snadno.  

K hodnocení problému potřebuje lezec bezpochyby zkušenost. Nejedná se zde pouze  

o nalezené metry a roky, ale o zkušenost s materiály (geomorfologické zvláštnosti), přelezy 

různých druhů cest od kolmých stěn přes silové převise po nejisté plotny  

a schopnost všechny tyto informace a zkušenosti si uchovat a použít při hodnocení nového 

výstupu. Ne nadarmo je Adam Ondra uváděn jako velice precizní a přesný v odhadování 

obtížnosti cest. Není to jen tím, že leze na nejvyšší momentálně možné úrovni, ale spíše také 

jeho zkušeností, dobou strávenou lezením spojenou s cestováním po kontinentech, 

navštěvování různých míst, materiálů a přístupů k lezení.  

Draper et al. (2011) vytvořili studii zaměřující se na shodu uváděného lezeckého maxima 

lezců ve vztahu k jejich aktuální formě a lezeckých schopnostech. Provedená studie došla 

k závěru, že v uvedené maximální obtížnosti a reálně vylezené maximální obtížnosti při OS 

pokusech nebyly naměřeny žádný podstatné rozdíly a že zkušení lezci bývají schopni velice 

dobře odhadnout své schopnosti. Mírné nadhodnocování svých schopností bylo pozorováno  

u mužů, zatímco ženy měly tendenci se mírně podhodnocovat. Jak však uvádí, výzkum byl 

proveden na elitních zkušených lezcích, a tudíž jej nelze zcela přenést pro zájmové lezce, 

v závislosti na této problematice byla vytvořena studie pro možnost členění lezců do skupin 

podle jejich schopností pro přesnější práci při výzkumné činnosti. 

V návaznosti na výše zmíněnou studii zabývající se schopností elitních lezců ohodnotit 

sami sebe byla vytvořena následující studie (Draper et al. 2011) se záměrem vytvořit návrh pro 

standardizaci prezentace charakteristik soboru lezců při výzkumu, navrhnout tabulky pro 

klasifikaci schopností žen a mužů pro budoucí výzkumy a navrhnout souhrnnou hodnotící škálu 

pro snazší porovnávání mezi výzkumy (což vedlo ke vzniku IRCRA škály, viz Historický vývoj 

klasifikace). Ke vzniku těchto návrhů vedla značná zmatečnost v dřívějších výzkumech, kdy 

byl čtenář často zanechán s množstvím otázek ohledně souboru testovaných jedinců a vládla 

zde značná nekonzistentnost. V návaznosti na tyto problémy navrhují souhrn základních dat 

vhodných pro lezecký výzkum, kterými jsou obecná biografická data: věk, výška, hmotnost, 

procento tělesného tuku, aerobní kapacita, a dále také data o lezeckých schopnostech souboru 
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jako: délka lezení a množství zkušeností, počet tréninkových dní a hodin, převládající disciplína  

a nejlepší OS a RP pokusy v trénovaných disciplínách, což přináší mnohem komplexnější  

a validnější informace o výzkumu, než bývaly dříve k dispozici. Návrh tabulky hodnocení 

schopností jednotlivých lezců vychází z problematiky termínů jako „rekreační“ „elitní“ nebo 

„začínající“ lezec, které se často ve výzkumech objevují, ale poskytují velice nejasné 

informace, jelikož postrádají definici a hranice. Navrhovaná tabulka rozděluje lezce podle 

schopností do 5 skupin (obtížnost psána ve Francouzské sportovní klasifikaci).   

 Ženy Muži 

Úroveň 1 (lower grade) 1 – 5 1 – 5  

Úroveň 2 (intermediate) 5+ - 6b+ 5+ - 7a 

Úroveň 3 (advanced) 6c – 7c  7a+ - 8a 

Úroveň 4 (elite)  7c+ - 8b+ 8a+ - 8c+ 

Úroveň 5 (higher elite) 8c a dále 9a a dále 

2.5.2.1 Geologický původ oblasti: Goethovy skalky 

Jak uvádí Matula a Pašek (1986) Český masiv je velice složitým systémem různě starých, 

různě velkých a různě důležitých ker. V praxi to znamená, že Česká Republika nabízí širokou 

škálu lezeckých terénů a materiálů. Avšak i přes zjevnou materiálovou pestrost České 

Republiky jsou Goethovy skalky velice neobvyklým místem a jednou z unikátních lezeckých 

oblastí. 

 Goethovy skalky vznikly někdy před 300 miliony lety (variské/hercynské stáří vyvřelin) 

jako výplň trhliny v podloží a jsou součástí Smrčinského žulového masivu a Ašského nebo také 

Hazlovského křemenného valu (součást Českého křemenného valu navazujícího na Bavorský 

křemenný val na jihovýchodní straně). Jedná se o vypreparovanou křemennou žílu vyskytující 

se souběžně s tektonickým zlomem Českého lesa. Ač je Český křemenný val poměrně rozsáhlý, 

křemenné části vystupují na povrch pouze zřídka a tvoří velice specifické struktury a tvary  

a jsou tvořeny granitem s vysokou příměsí žilného křemene (místní geotop- geoturistická 

zajímavost). 

 Vzhledem ke své unikátnosti byly Goethovy skalky roku 1972 vyhlášeny přírodní 

památkou jakožto geologická lokalita. Popsáno jako”bizarní křemencové skalky  

s mrazovými sruby a srázy, balvany, věžemi a viklany” (http://lokality.geology.cz/352). 

http://lokality.geology.cz/352
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2.6 Shrnutí 

Lezecký sport je stále poměrně mladá a rozšiřující se aktivita a jako taková se neustále 

vyvíjí.  V historii tohoto sportu můžeme pozorovat vznik nových disciplín, jejich posun  

a rozkvět, zvyšující či klesající oblíbenost. Různé myšlenky a nápady ovlivňující tento sport 

(jako například očištění horolezectví od nadbytečného množství skob a nýtů zanechávaných ve 

skále/vznik lezecké obuvi apod.). Můžeme pozorovat etapy vývoje vázající se ke jménu (Pierre 

Allain, John Gill, Jacky Godoffe, Reinhold Messner, Bernd Arnold a další) anebo k oblasti 

(Lake District, Fontainebleau, Alpy, Himálaj, Yosemity a další). Záleží čistě na způsobu 

náhledu do historických pramenů.  

Při pročítání historických pramenů se nám vyobrazí vývoj jednotlivých disciplín. Pomalý 

přesun z lehkých výstupových cest směrem k exponovanějším místům, na hrany a posléze do 

stěn. Přesun od tradičního horolezectví, kdy se lezci zajišťovali pomocí skob, uzlů, smyček  

a faktor psychiky zde hrál silnou roli po vznik disciplíny sportovního lezení, kde dominuje 

faktor fyzický vzhledem k zajištění cesty. Přerod boulderingu z tréninkového prostředku pro 

výstupy v samostatnou disciplínu se speciálním tréninkem a stále se rozšiřující základnou 

sportovců.  

Celkový vývoj celého sportu a jeho hodnocení, kde z prvotních uzavřených klasifikací 

s hodnocením na třech až sedmi stupních vznikly klasifikace obtížností otevřené vzhůru, 

některé zahrnující i jiné faktory než „jen“ obtížnost přelezu (délky  

a následky pádů, možnosti jištění apod.). Také postupný vznik hodnocení stylu přelezu, kde by 

se dalo mluvit o sportovní hodnotě výkonu. Přelezení cesty na první pokus, po nacvičení 

sekvencí, vkuse nebo s odpočinkem apod. Zároveň zde však můžeme pozorovat nit diskuzí, 

táhnoucí se celou historií lezení. Kdo klasifikuje obtížnost výstupů? Je třeba tuto obtížnost 

kontrolovat nebo diskutovat s ostatními lezci? V kapitole Historický vývoj klasifikace je patrné, 

že většinu hodnocení udával prvolezec cesty, avšak Dieška a Širl zdůrazňují nutnost 

vícenásobného přelezu pro určení klasifikace obtížnosti a často tak byla klasifikace pozměněna 

a upravena směrem k názoru více lezců. Z pramenů vyplývá, že tento spor současně s rozvojem 

lezecké úrovně nejspíše vedle i k prolomení a posunu klasifikačních stupnic.  

Čeho se v historických pramenech vyskytuje poměrně málo, je klasifikace obtížností 

v nově vznikající oblasti. Drobná zmínka padá u vzniku klasifikace v Huesco Tanks, avšak ta 

se váže spíše ke vzniku klasifikace jako takové, než k obtížnosti problémů a jejímu porovnávání 

u nově přelézaných cest.  
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Všechna výše zmíněná fakta v souvislosti s pestrostí lezeckých materiálů v Čechách mne 

dovedla k tématu této práce. Jak se bude lišit hodnocení prvovýstupce a následné hodnocení 

skupinou lezců, kteří nebudou vědět obtížnost předem? Jak se zde promítne zkušenost a lezecká 

zdatnost jedinců do hodnocení klasifikace?  

3 Cíle a úkoly 

3.1 Cíl práce 

Cílem této práce je posoudit validitu hodnocení klasifikace obtížnosti nové bouldrové oblasti 

Goethovy skalky.  

3.2 Úkoly práce 

Zmapovat rozložení označených bouldrů v místní oblasti (označených modrou šipkou)  

a z nich vybrat vhodný vzorek deseti cest pro hodnocení skupinou lezců. Následně přelézt 

všechny vybrané cesty a oklasifikovat jejich obtížnost.  

Najít adekvátně velký soubor lezců se zkušeností a zdatností dostačující pro přelezení 

všech vybraných cest tzn. lezci schopni vylézt alespoň 6b (Fb) obtížnosti a ochotni dopravit se 

do dané oblasti v daný termín, účastnit se na celém měření a zachovat stejné podmínky pro 

všechny přelezy.  

Zjistit základní informace o souboru lezců jako věk, pohlaví, délku aktivního lezení, 

maximální vylezenou obtížnost při sportovním lezení na RP a OS a maximální vylezenou 

obtížnost při boulderingu na RP a OS.  

Za vhodného počasí dorazit do oblasti se všemi zúčastněnými lezci, vysvětlit jim 

jednotlivé cesty a způsob individuálního hodnocení klasifikace bez předchozí znalosti 

obtížnosti cest a zároveň udržet hodnocení v individuální rovině (lezci se mezi sebou nesmí 

radit a navzájem si předávat informace o osobním hodnocení přelezu). Následně přelézt 

všechny vybrané cesty a zanést hodnocení obtížnosti do přiložených protokolů (viz. Příloha 1). 

Zjištěné hodnoty převést do škály IRCRA a následně zpracovat do publikovatelné formy 

vhodné pro diplomovou práci, vyhodnotit naměřené výsledky a vyvodit závěry (popřípadě 

upravit klasifikaci obtížností přelezených cest).  
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4 Metodika diplomové práce 

4.1 Metodologický přístup 

Tato práce se snaží determinovat shodu mezi návrhem klasifikační obtížnosti 

prvovýstupce a názorem skupiny lezců u 10 bouldrových výstupů. Přičemž během průběhu 

sběru dat je velice důležité dbát na individuální hodnocení jedinců a co nejmenší vzájemné 

ovlivňování lezců při určování obtížnosti výstupu, jelikož obecně se velice snadno stane, že 

kvalitní a silní lezci ovlivňují zbytek skupiny a tím posouvají hodnocení obtížnosti blíže ke své 

představě.  

4.2 Soubor 

Výzkumný soubor se skládal z 10 jedinců, z toho 6 mužů a 4 ženy ve věku 16 až 55 let 

s průměrem 27,1 let.  Délka aktivního lezení se pohybovala mezi 4 a 35 lety s průměrem 12,8 

let. Průměrná výkonnost ve sportovním lezení byla při RP pokusech 17,3 (7a Fr) IRCRA 

s rozpětím od 13(6b Fr) po 26(8b+ Fr) a při OS pokusech s průměrem 14,4 (6b+/6c Fr) v rozpětí 

od 11(6a Fr) po 21(7c Fr). Při boulderingu byla průměrná obtížnost při RP pokusech 19,9 (7a 

Fb) s rozpětím od 17 (6b Fb) po 27 (8a+ Fb) a při OS pokusech 16,9 (6b Fb) s rozpětím od 15 

(5+ Fb) po 23 (7b+ Fb). Přičemž podle rozdělení ze studie Drapera et al. (2011) spadají dvě 

zúčastněné ženy do kategorie 2 (intermediate) s maximální obtížností 6a+ a 6b (Fr) a dvě do 

kategorie 3 (advanced) s maximální obtížností 7a a 7a+ (Fr). U mužů tři spadají do kategorie 2 

(intermediate) s maximálními výkony 6b+, 6c a 7a (Fr), dva spadají do kategorie 3 (advanced) 

s maximálními výkony 7a+, 7b a jeden spadá do kategorie 4 (elite) s maximálním výkonem 

8b+.  

Všichni lezci byli nejdříve seznámeni s postupem hodnocení obtížností a cílem měření  

a také s dobrovolností celého testování a možností vynechat jakoukoliv cestu z osobních 

důvodů (obtížnost, strach ze zranění, nepříjemný dopad apod.). Všichni lezci byli požádáni  

o vyplnění vstupních informací (obsah dotazníku- příloha 1) a následně byli seznámeni 

s cestami pro hodnocení.  

4.3 Design výzkumu 

Výzkum zahrnuje individuální hodnocení každé z 10 cest lezcem okamžitě po překonání 

jednotlivé lezecké cesty. Všechna měření probíhala ve stejný den a stejný časový úsek, aby byly 

zachovány stejné podmínky pro všechny zúčastněné lezce.  
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4.3.1 Průběh měření 

Měření probíhalo na Goethovo skalkách u Aše během jednoho odpoledne. Všichni 

zúčastnění jedinci se rozcvičili podle vlastního uvážení, aniž by věděli, co je čeká za obtížnost 

cest. Předem jim bylo pouze sděleno, že by měli být schopni podle uvedených dat v protokolu 

přelézt všechny plánované cesty a zakázáno radit se společně o obtížnosti přelezených 

problémů. Pokaždé byl lezcům představen problém s ukázkou startovních chytů a topu, způsob 

přelezení byl nechán na lezcích. Ihned po překonání problému lezci individuálně zapisovali 

odhadovanou obtížnost výstupu. Doba odpočinku mezi přelezy byla individuální.  

5 Vyhodnocení výsledků  

Pro větší přehlednost výsledků jsou data uvedena primárně v grafech (s použitím programu 

MS Excel a MS Word). Zaměření zobrazení je na dovednost lezce dohromady s jeho 

hodnocením pro každý individuální problém s proložením navrhované obtížnosti prvolezcem, 

tudíž je zde 10 grafů, jeden pro každý hodnocený výstup a poté grafy zahrnující všechny cesty 

a všechny lezce dohromady pro zobrazení trendů a odhadů u cest. Pro snazší a přehlednější 

zpracování jsou obtížnosti převedeny do stupnice IRCRA, která je doporučována pro statistické 

zpracování dat lezecké obtížnosti.  

Graf č. 1 nám zobrazuje četnost výskytu odchylek od navrhovaného hodnocení v IRCRA 

škále. Na ose X zde vidíme velikost odchylky od navrhované obtížnosti (pokud je hodnocení 

Graf 1: Histogram četnosti výskytu odchylek od navrhovaného hodnocení 



36 

 

lezce shodné s návrhem obtížnosti odpovídá 0) a na ose Y je vyobrazena četnost výskytu 

jednotlivých odchylek. Průměrná velikost odchylky pro všechna měření je rovna 0,89 bodu 

IRCRA škály, tudíž obecná tendence skupiny byla hodnotit cesty obtížněji, než původní návrh.  

Při otestování normality dat pomocí Anderson-Darlingova testu se ukázalo, že rozdělení 

dat není normální (p=0,0001) a tudíž není možné do dalšího vyhodnocování dat zařadit 

parametrické testy.  

Pro lepší orientaci se následně podíváme na vyhodnocení dat ve vztahu ke skupině lezců, 

ke všem hodnoceným cestám a k jednotlivým cestám.  

 

 

 

 

Graf č. 2 nám zde zobrazuje na ose X lezce 1 – 10 a na ose Y odchylky od hodnocení  

u jednotlivých cest v jednotlivých bodech IRCRA škály. Graf je vycentrován, takže 0 zde 

odpovídá navrhovanému hodnocení podle prvolezce pro každou cestu, hodnoty plusové 

znamenají hodnocení těžší, než bylo navrženo a hodnoty mínusové znamenají hodnocení lehčí, 

než bylo navrženo, tudíž je tu vizuálně zobrazeno subjektivní hodnocení lezců, jak těžké jim 

Graf 2: Odchylky od navrhované klasifikace pro jednotlivé lezce 
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připadaly jednotlivé přelezy. Vzhledem k prvnímu grafu je patrné obecné nadhodnocování 

problémů v hodnocení souboru lezců. Spojnice zde představuje průměrnou odchylku od 

navrhovaného hodnocení cest u jednotlivých lezců. Ze spojnice je patrné, že dva lezci (lezec 1 

a lezec 5) hodnotili velice podobně, jako byly návrhy prvolezce, avšak zbytek lezců zpravidla 

hodnotil cesty jako těžší, než bylo původně navrženo. Můžeme zde vidět, že lezci 4, 6 a 9 

v průměru hodnotili problémy až o 1,6 stupně (například rozdíl mezi obtížností 6b až 6c Fb) 

obtížněji oproti prvotním odhadům. Průměrná odchylka hodnocení od prvotního návrhu se  

u jednotlivých lezců pohybovala od -0,5 u lezce č. 5 po 1,6 u lezce č. 6 a 9. Při hledání trendu 

v hodnocení mužů a žen se ukázalo, že ženy hodnotily v průměru cesty jako těžší o 1-1,6 bodu 

a muži hodnotili v průměru cesty „přísněji“ mezi -0,5-1,4 bodu.  

Pro získání bližších informací o vztahu mezi výkonností lezce a jeho hodnocením jsem 

vypočetl Spearmanův koeficient pořadové korelace a ukázalo se, že závislost hodnocení lezce 

na jeho lezecké výkonnosti je statisticky nevýznamná. Spearmanův koeficient pořadové 

korelace vyšel -0,128 a pro statistickou významnost musí jeho absolutní hodnota přesáhnout 

0,197 (pro hladinu významnosti 0,05 a rozsah vzorku n = 100). 

Následující graf (č. 3) vyobrazuje odchylky od hodnocení pro jednotlivé cesty. Na ose X 

jsou zde vyobrazeny cesty 1 – 10 a na ose Y odchylky při hodnocení od navržené obtížnosti 

prvolezcem aneb je zde vizuálně zobrazeno, jak se skupina lezců shodla nebo neshodla s návrhy 

prvovýstupce a vidíme zde, které cesty připadali skupině lezců těžší nebo lehčí, než navrhoval 

prvovýstupce.  

Graf 3: Odchylky od navrhované klasifikace pro jednotlivé cesty  
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V obecné rovině je zde patrné, že 2 cesty byly ohodnoceny velice podobně, jako prvotní 

navržení obtížnosti (cesty 1 a 3), 1 byla ohodnocena jako cesta lehčí (cesta č. 2) a zbylých 7 

cest bylo ohodnoceno v průměru o 1–2 obtížnostní body těžší, než původně navrhoval 

prvolezec. V průměru se hodnocení jednotlivých cest pohybovalo mimo prvotní odhad od -1 (u 

cesty č. 2) po 2,2 (u cesty č. 4) obtížnostních bodů.  
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V rámci hodnocení výstupů byl vytvořen pro jednotlivé cesty graf, zobrazující 

navrhovanou klasifikaci cesty prvovýstupcem a následné návrhy všech zúčastněných lezců 

vzhledem k jejich lezeckým schopnostem, jako ukázka zde poslouží tři hodnocené cesty (zbylé 

grafy a fotky jednotlivých cest jsou obsaženy v příloze práce). Jedna, kde hodnocení přibližně 

odpovídá prvotnímu návrhu a poté cesta nejvíce podhodnocená a cesta nejvíce nadhodnocená, 

přičemž grafy pro zbylé cesty jsou v příloze. V grafech je proložená přímka lineární regrese  

a zobrazené R2. Souhrnné vyhodnocení R2 se nachází na konci kapitoly.  

 Cesta č. 1 

První cesta měla návrh klasifikace 14 (5a Fb) a byla odhadována jako jedna z nejlehčích 

cest v souboru hodnocení. Sestávala z relativně obtížného (na svou klasifikaci) nástupu, kroku 

do velkých chytů, výšvihu, dlouhého nátahu a jednoduchého výlezu. První dva kroky cesty jsou 

v mírném převisu. Jako obtížným krokem se pro většinu zúčastněných jevil zmíněný výšvih 

s nátahem do následujícího chytu. 

V grafu č. 4 můžeme vidět červeně zobrazenou navrhovanou obtížnost prvolezcem (bez 

určení prvolezcovi lezecké dovednosti) a modrými body vyobrazený odhad obtížnosti podle 

skupiny 10 lezců s tečkovaně proloženou lineární spojnicí trendu. Osa Y zde představuje 

obtížnost problému a osa X zobrazuje lezecké dovednosti hodnotících lezců. Z číselných 

hodnot můžeme vidět, že se hodnocení skupinou pohybovalo od obtížnosti 12 po obtížnost 15, 

Graf 4: Hodnocení cesty č. 1 
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přičemž průměr vyšel 13,9 a odhadovaná obtížnost prvolezcem byla 14. U tohoto problému se 

průměrný odhad lezců nejvíce shodl s prvotním návrhem obtížnosti.  

 Cesta č. 2 

Druhá cesta, s odhadovanou obtížností 15 (5b Fb), hodnocení se nachází hned vedle první 

s podobným stylem nástupu, přesahem do velice dobrého chytu („madla“), výšvihem přes 

vysokou nohu a lehkým výlezem. Jako problémový úsek se jevil nástup s prvním krokem.  

 

Graf č. 5 zde zobrazuje nejvíce podhodnocenou cestu. Je v něm velice zřejmá shoda většiny 

lezců, kde se pouze 2 odlišili od obecného názoru, a zbylých 8 uvedlo totožnou obtížnost.  

 

 

 Cesta č. 3 

Třetí cesta, s odhadovanou obtížností 15 (5b Fb), se nacházela na hraně kamene a byla 

z větší části převislá. Vedla po sérii dobrých plochých chytů (poličkách) po hraně kamene 

k výlezu přes vysokou nohu s dobrým chytem. Průměrné hodnocení od skupiny zde udává 14,7 

s rozsahem od 12 po 16. Při pozorování zde nebyl žádný, pro soubor lezců zrádný, krok.  

Graf 5: Hodnocení cesty č. 2 
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 Cesta č. 4 

Čtvrtá cesta hodnocení, s návrhem obtížnosti 12 (4/4+ Fb), je kolmá. Nastupuje se ze dvou 

jemných chytů a relativně malých stupů s přesahem do dobrého chytu v horizontální spáře, 

přesahem přes malou stříšku a poměrně nepříjemný výlezem nakulením se přes hranu s jednou 

vysokou nohou. Problematická část zde pro řadu lezců byla ve výlezu (nakulení se přes hranu), 

ale několik jich mělo problémy také na startovních chytech.  

Graf č. 6 zde zobrazuje nejvíce nadhodnocenou cestu lezci (nebo podhodnocenou cestu 

prvolezcem), kde se názor následných přelezů od prvotního lišil v průměru o 2,2 obtížnostní 

body. Z grafu je patrné, že pouze 2 lezci hodnotili problém stejnou obtížností, jako byl prvotní 

návrh a zbylých 8 lezců posoudilo problém jako znatelně těžší (od 2-4 obtížnostní body). Návrh 

obtížnosti zde byl zmíněných 12 a návrh skupiny v průměru 14,2 s rozsahem od 12 po 16.  

 

 

 

 Cesta č. 5 

Pátá cesta hodnocení, s návrhem obtížnosti 15 (5b), se nacházela na hraně kamene 

s nízkým startem, přesahem do bočního chytu, vysokou nohou, stiskem na hraně, zvednutím 

Graf 6: Hodnocení cesty č. 4 
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přes nohu do dírky a zdvihem do finálního chytu s následným přelezem hrany. Průměrné 

hodnocení skupiny zde bylo 15,9 s rozsahem od 14 po 17. Problematickým úsekem pro většinu 

lezců zde byla vysoká noha s přesahem do stisku.  

 Cesta č. 6 

Šestá cesta hodnocení, s návrhem obtížnosti 14 (5a Fb), se nacházela ve svahu, na mírně 

pozitivně položené hraně kamene. Jednalo se o poměrně těžký start, přesah po hraně s nejistými 

stupy, sáhnutí do spáry, zdvih do lepších stupů a balanční přesah na vrchní hranu. Průměrná 

obtížnost podle skupiny zde byla 15,6 s rozsahem od 15 po 18. Problematickým místem zde 

byl nástup s prvním krokem.  

 Cesta č. 7 

Sedmá cesta hodnocení, s navrhovanou obtížností 17 (6b), se nacházela po převisem. 

Jednalo se o delší traverz ve spáře pod převisem s jemnými stupy i chyty. Obtížná pasáž je 

vyklonění se přes špatné chyty a mírné „břicho“ s nátahem do špatných oblých chytů a téměř 

žádnými stupy. Průměrné hodnocení skupiny zde bylo 18 s rozsahem od 16 po 20. Jednalo se 

o nejtěžší cestu z klasifikační sestavy.  

 Cesta č. 8 

Osmá cesta hodnocení, s navrhovanou obtížností 15 (5b+ Fb), se nacházela na hraně 

převislého kamene s nástupem v převisu, patováním na hraně, přechodem přes boční chyty do 

stisku na hraně, navalením na nohu, přesáhnutím po hraně a následném sáhnutí do díry v kolmé 

části stěny. Průměrná obtížnost navrhovaná skupinou zde byla 16,7 s rozsahem od 16 po 19. 

Problémovou částí se zde jevil nástup z převislé polohy.  

 Cesta č. 9 

Devátá cesta hodnocení, s navrhovanou obtížností 14 (5a Fb), se nacházela na vyšším 

kameni ve svahu v mírně převislé části. Jedná se o sérii delších kroků po velice dobrých 

chytech. Průměrná navrhovaná obtížnost skupinou zde byla 15,6 s rozsahem od 14 po 17. 

Obtížnou částí zde byla nejspíš psychika lezců, jelikož je zde vizuálně špatný odskok a boulder 

se nachází na vršku svahu.  

 Cesta č. 10 
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Desátá cesta hodnocení, s navrhovanou obtížností 12 (4/4+ Fb), se nachází vlevo od 

cesty devátá. Jedná se o jednoduchý traverz po velkých chytech s kolmým výlezem na konci. 

Průměrná navrhovaná obtížnost od skupiny byla 13,3 s rozsahem od 12 po 16. Obtížnost zde 

opět připisuji pohybu nad srázem s možností špatného odskoku.  

Grafy 3, 4 a 5 vykazují určitý trend hodnocení přelezů poukazující na rozdílný způsob 

hodnocení lezců různých obtížností. Podle rozdělení Drapera et al. to působí, že stejné 

výkonnostní skupiny mají tendenci hodnotit obtížnost výstupu podobně i při různé zkušenosti 

(délce lezení) lezců. Zároveň je zde patrný, avšak neprokazatelný, trend, že při vyšší lezecké 

výkonnosti má lezec tendenci považovat problémy za lehčí.  

Analýza R2 pro všechny cesty 

Analýza koeficientů R2 ukázala, že dovednost lezců 

zpřesňuje hodnocení obtížnosti o průměrných 11,99%, ale 

s rozsahem od 0,67% u cesty č. 2 až po 34,43% u cesty č. 7. 

 

  

Číslo cesty Hodnota R2 

1 0,1509 

2 0,0067 

3 0,0175 

4 0,1402 

5 0,0294 

6 0,2066 

7 0,3443 

8 0,1136 

9 0,0651 

10 0,1247 

průměr 0,1199 

Tabulka 1: Hodnoty R2 
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6 Diskuze 

Cílem této práce bylo posoudit validitu hodnocení klasifikace obtížnosti na souboru 

vybraných bouldrových problémů v nové oblasti. Po zpracování dat jsou zřejmé náznaky 

v trendech při hodnocení větším počtem lezců, ale relativně malý rozsah souboru lezců 

znemožňuje vyvozování vážnějších závěrů. V grafech je pozorovatelný pokles navrhované 

obtížnosti od silnějších lezců, mírně vyšší hodnocení obtížnosti lezkyněmi a naopak nižší muži, 

což odpovídá zjištění Drapera et al. (2011). 

Dle mého názoru je nejdůležitějším zjištěním obecné nadhodnocování obtížnosti lezeckých 

problémů (v průměru o 0,89 bodu IRCRA škály) souborem lezců oproti prvotnímu návrhu 

klasifikace. Vyplývá z toho, že se lezcům vybrané problémy zdály subjektivně těžší (ať už 

z důvodu tělesné výšky, materiálu, dopadu apod.), než bylo původně navrženo. Znamená to 

nutnost zamyšlení na klasifikací obtížností v této oblasti a nejspíše by to mělo být důrazné 

doporučení o mírný posun obtížnosti směrem vzhůru. Jako snazší byla ohodnocena jedna cesta. 

Stejnou obtížnost jako prvolezec navrhla skupina dvěma cestám a zbylých sedm bylo označeno 

jako těžší, než bylo navrženo prvolezci. Vyplývá z toho dojem, že lezci shledali místní 

klasifikaci poměrně „tvrdou“ (jak je zmiňováno v teoretické části) a problémy k přelezení 

pocitově obtížnými. Jako jeden z klíčových faktorů tohoto jevu mi přijde zmíněný místní 

materiál. Z celé skupiny měli větší množství zkušeností s místním materiálem tři lezci. Zbytek 

měl zkušenosti malé, v rámci jedné nebo dvou návštěv v minulých letech, nebo žádné a lezl na 

místním materiálu poprvé v životě. Dalším faktorem by mohl být ráz cest. Vzhledem k relativní 

„nepřátelskosti“ materiálu se zde poměrně špatně využívají přídrže nebo dělají dynamičtější 

pohyby, potažmo skoky, tudíž delší kroky, kde je pro menší lezce nutnost odhodlat se do 

pohybu a tzv. „to poslat“ je zde často vykoupena strženou kůží a proto tyto typy kroků odrazují. 

Bohužel i snadné cesty z hodnocení často obsahovaly právě nějaký dlouhý krok, sice po 

dobrých chytech, ale s nutností jisté dynamiky nebo odhodlání, což mohlo pocitově značně 

přidat na obtížnosti cesty. Zároveň je zde relativně obtížné vizuálně vyhledat chyty (tzv. přečíst 

skálu), pokud nejsou již viditelně zabělené magneziem, což často i z cesty po dobrých chytech 

dělá komplikovanou záležitost (byli jsme zde letos první vetší skupina, takže magnezium na 

skalách nebylo po zimě v podstatě žádné). Všechny tyto faktory odkazují na obtížnost 

hodnocení, které uvádí Procházka a kol. (1990), kdy obtížnost lezecké cesty nejde nijak změřit 
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ani zvážit. Jedná se zde o čistě subjektivní posouzení v závislosti na fyzické formě  

a zkušenostech.  

Hlavním cílem této práce je posoudit validitu hodnocení klasifikace obtížností bouldrové 

oblasti, což je vzhledem k charakteru klasifikace lezeckých obtížnostní nesnadný úkol. Jak je 

v práci četně zmiňováno, klasifikace je podle Procházky a kol. (1990) velice subjektivní. Snaha 

o objektivitu v tomto směru dala vzniknout množství různých hodnotících škál, ale panuje stále 

obecná shoda, že klasifikace byla, je a bude subjektivní. Vzhledem k obecné podobnosti 

naměřených hodnot obtížností s původním návrhem (návrh je níže, než obecný průměr)  

a rozptylům dat místy činícím až 4 body IRCRA škály si myslím, že zde můžeme potvrdit 

subjektivitu hodnocení. Zároveň pro vyvození přímějších závěrů, zda se naměřená data liší od 

návrhu příliš, či nikoliv, by bylo vhodné provést podobný výzkum znovu s větším souborem 

lezců i větším počtem testovacích cest a popřípadě provést hlubší analýzu naměřených výsledků 

k porovnání.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části, jako výška lezce podle výzkumů na elitních 

sportovcích ovlivňuje výkon spíše negativně (i přesto, že jeden z nejvyšších lezců ve světovém 

žebříčku soutěží je Adam Ondra). Z proběhnuvších měření jsem však nabyl dojmu, že u lezců 

nižších úrovní (podle Drapera et al. úroveň 2/3 z 5) se zdá býti nevýhodou spíše nižší tělesná 

výška. Tento dojem bych připsal nižší technické vyspělosti lezců oproti elitě, ale určitě by bylo 

záhodno v této oblasti provést další výzkum vzhledem k větší popularitě a rozšířenosti tohoto 

sportu (Draper et al. 2011) i do „rekreační“ úrovně. Pravděpodobně vzhledem k nižší technické 

vyspělosti i specifické lezecké síle bylo při zdejším měření často znát rozdíly ve výšce lezců  

a stávalo se, že nižší lezci opakovali vícekrát cestu vzhledem k nutnosti mezikroků nebo výběru 

horších chytů, jelikož nebyli schopni obtížné místo „přesáhnout“ popřípadě se pro ně ukazovala 

jako klíčová jiná místa v cestě, než bylo původně očekáváno.  

Co se týče místních podmínek, daly by se, vzhledem ke geologickému původu, označit za 

poměrně specifické. Každý materiál je specifický svým způsobem. Tření, lámavost/drolivost, 

typy chytů, struktura a typy poruch, které skála tvoří, chování za různých povětrnostních 

podmínek, rychlost vysychání apod. Jelikož se zde jedná  

o materiál s vysokou příměsí křemene, tvoří se zde množství velice ostrých krystalů  

a hran a i geologický portál zdejší tvary skal popisuje jako bizarní, lámavost je zde velice malá 

(jak jsem se doslechl od místních lezců se zkušenostmi i přes 30 let, ulomit zde chyt je docela 

umění, jelikož vám spíš pořeže prsty, než aby povolil). Materiál však nepřipomíná ani 
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v nejmenším hrubozrnnou žulu s množstvím malých krystalků, jako například Petrohrad nebo 

Jizerské hory. Vyskytují se zde spíše velké krystaly tvořící ostré ale velice hladké chyty. 

Vlhkost nebo mokro zde hrají vysokou roli, jelikož se skála v mokro chová téměř jako moderní 

dual-texture chyty (hladká a hrubá struktura), přičemž za mokra se téměř vše zde chová jako 

hladká struktura bez tření. Pocitově je zdejší materiál označován jako značně ostrý a nepřátelský 

pro kůži i prsty. Například bouldering na Děčínském Sněžníku má tendenci kůži obrousit. 

Místní skály mají tendenci spíše pořezat a ostrými hroty promačkat ruce lezců, tudíž se zde 

obtížně leze více dní po sobě. 

Naměřená data vykazují určité trendy. Je to pozorovatelné v grafech jednotlivých cest 

(Příloha 2) i odchylkách od navrhované obtížnosti. Občas se zde objevil nějaký outliner, 

vybočující z trendu, ale to je u takovýchto měření v přírodě poměrně normální. Vzhledem 

k typu problémů mohli někteří lezci do obtížnosti zahrnout i nepříjemný odskok anebo již 

zmiňovanou variabilitu v tělesné výšce.  

Jeden, již zmiňovaný trend, je podobnost hodnocení lidí s podobnou výkoností relativně 

nezávisle na jejich zkušenostech (viditelné shlukování odhadu obtížnosti v grafech). Druhým 

pozorovatelným a pochopitelným trendem je odhad nižší obtížnosti od silnějších (v tomto 

případě od nejsilnějšího) lezce. Tento trend je poměrně sporný vzhledem k množství probandů 

a množství přelezených problém a určitě by si zasloužil hlubší zkoumání, avšak zde bylo patrné, 

že lezec s nejvyšší výkoností měl tendenci hodnotit cesty „přísněji“ respektive jako lehčí, než 

zbytek skupiny. Neprokazatelný je tento trend z prostého důvodu rozdělení výkonnosti ve 

skupině, kde byl citelný odskok mezi nejsilnějším jedincem a zbytkem skupiny a bylo by 

vhodné pro validaci tohoto výroku otestovat skupinu s rovnoměrně rozloženou výkonností 

jedinců. Avšak při snaze zjistit, jak moc ovlivňují hodnocení lezce jeho lezecké dovednosti, 

jsem zjistil, že vyšší lezecké dovednosti zde zpřesní hodnocení v průměru o 11,99% avšak 

v rozsahu od 0,67% po 34,43%. I tak se jedná o velice malé zpřesnění při rozdílu ve výkonnosti 

až o 9 stupňů IRCRA škály.  

Největší rozdíl v hodnocení skupiny oproti návrhu zde byl u cesty č. 4, kde připisuji osobně 

obtížnost malým startovním chytům a nepříjemnému výlezu přes hranu, který vyžaduje využití 

netypické techniky a rozmyšlení si kroků předem. Podhodnocení cesty č. 2 mne naopak 

poměrně překvapilo, jelikož jsou tam obdobné pohyby jako u cesty č. 1, ale účastníci ji zvládli 

snáze nejspíše z důvodu kratšího přesahu do dalších chytů.  
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Při tvorbě této práce jsem narazil na množství okruhů a směrů, které by si zasloužili hlubší 

zkoumání v budoucí činnosti. Tvorba nové oblasti se zdá býti činností, které se věnuje málokdo, 

a z vlastní zkušenosti vím, že obtížnost výstupů je věčnou debatou mezi všemi lezci. 

V indoorovém prostředí umělých stěn se tento problém řeší většinou poměrně rychle vzhledem 

k častému obměňování problémů, ale venku na skalách mi přijde důležitost správné klasifikace 

značně vyšší. Bylo by zajímavé (a z hlediska validity i více než vhodné) uskutečnit studii 

s výrazně větším souborem s rovnoměrným rozdělením výkonnosti. Bohužel tento projekt je 

značně mimo mé možnosti a vzhledem k probíhajícímu stavu epidemie a náhledu na 

shromažďování lidí byl i v posledním roce a půl téměř nemožným.  

Pár otázek na závěr k proběhnuvšímu tématu. Jak ovlivňuje lezecká výkonnost vnímání 

obtížnosti přelezu, pokud je lezec schopen problém zdolat? Jsou stejně jako, použijme zde 

Draperem et al. neoblíbenou terminologii, elitní lezci i rekreační lezci s určitou mírou 

zkušeností poměrně přesně určit své schopnosti (aneb jsou data v tomto výzkumu doopravdy 

validní)? Jaký je teoreticky nejlepší způsob klasifikace nových problémů, měla by se přikládat 

větší váha opakovaným přelezům nebo návrhu prvolezce?  
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7 Závěr 

Ze zpracovaných dat je patrný celkový rozdíl mezi návrhem klasifikace obtížnosti  

a následným průměrným hodnocením pestrou skupinou lezců. Cesty jsou v průměru hodnoceny 

jako těžší o 0,89 bodu IRCRA v celkovém rozsahu od -3 bodů po +4 body IRCRA, tudíž 

můžeme dojít k závěru, že místní klasifikace je obecně tvrdší, ale kolísání hodnocení je 

znatelné.  

Při zkoumání výsledků vzhledem k cestám vidíme, že cesta č. 2 byla podhodnocena 

v průměru o 1 bod IRCRA s rozsahem od -3 do +1 bodu IRCRA. Cesty číslo 1. a 3. byly 

ohodnoceny velice podobně jako původní návrh s rozdílem 0,1 (cesta č. 1) a 0,3 (cesta č. 3) 

bodu IRCRA. Zbylých 7 cest bylo hodnoceno jako těžší než prvotní návrh obtížnosti o 1 (cesta 

č. 7) až 1,9 (cesta č. 5) bodu IRCRA.  

Při zkoumání výsledků hodnocení vzhledem k lezcům je patrné mírně odlišné hodnocení 

ze strany mužů a žen. Muži hodnotili cesty v průměru o 0,58 bodu IRCRA těžší s průměrným 

rozsahem od -0,5 po 1,4 bodu IRCRA a ženy hodnotily cesty v průměru o 1,35 bodu IRCRA 

těžší s průměrným rozsahem od 1 po 1,6 bodu IRCRA. Zároveň je z grafů patrné hodnocení 

dvou mužů velice se blížící prvotnímu odhadu m. 1 s průměrnou odchylkou -0,2 stupně IRCRA 

a m. 5 s průměrnou odchylkou -0,5 IRCRA a naopak nadhodnocení dvou lezkyň, ž. 6 v průměru 

o 1,6 IRCRA a ž. 9 také od 1,6 IRCRA.  

Vliv zkušenosti lezců (doby lezení) na hodnocení obtížnosti se vzhledem ke statistické 

nevýznamnosti výsledků Spearmanova koeficientu pořadové korelace neprokázal (výsledek -

0,128 pro p=0.05 a n=100 nepřesáhl v absolutní hodnotě nutnou hranici 0,197) a vyšší lezecká 

výkonnost zde možná zpřesňuje odhad obtížnosti o 11,99% s rozsahem od 0,67% po 34,43%. 
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9 Přílohy 

9.1 Příloha č. 1: Protokol pro hodnocení obtížnosti cest 
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9.2 Příloha č. 2: Grafy hodnocení obtížnosti jednotlivých cest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Hodnocení cesty č. 3 

Graf 8: Hodnocení cesty č. 5 

Graf 9: Hodnocení cesty č. 6 
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Graf 10: Hodnocení cesty č. 7 

Graf 11: Hodnocení cesty č. 8 

Graf 12: Hodnocení cesty č. 9 
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Graf 13:Hodnocení cesty č. 10 
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9.3 Příloha č. 3: Tabulka hodnocení obtížnosti 

  

Tabulka 2: Hodnocení cest  
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9.4 Příloha č. 4: Foto hodnocených cest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Hodnocené cesty 1-3 

Obrázek 3: Hodnocené cesty 4, 5 
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Obrázek 4: Hodnocená cesta 6 

Obrázek 5: Hodnocená cesta 7 
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Obrázek 6: Hodnocená cesta 8 

Obrázek 7: Hodnocené cesty 9, 10 
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9.5 Příloha č. 5: Převodní tabulka obtížností 

 

Tabulka 3: Převodní tabulka obtížností (Draper et al., 2011) 


