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Abstrakt 

Název práce: Socio - demografická analýza vzorku lezecké populace navštěvující umělé 

lezecké stěny v Praze 

Socio - demographic analysis of the climbing sample visiting selected 

artificial climbing walls in Prague 

Cíle práce: Socio - demografickým šetřením zjistit u lezců na umělých stěnách v Praze 

jejich vztah k lezení jako takovému (umělé stěny, skály) spolu 

s vybranými demografickými charakteristikami. Zjistit jejich návyky 

spojené s cestami za lezením, porovnat různé geografické charakteristiky 

spojené s cestou za lezením (délka cesty, časová dostupnost vybraných 

lezeckých center, migrace lezců za skalním lezením .... ), demografické 

charakteristiky (věk, vzdělání, příjmy ... ) a tím zpracovat ucelený náhled 

na danou problematiku. 

Metodologie: V práci jsou použity kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu. V rámci 

terénního šetření je použito dotazníku vytvořeného univerzitou 

v Bayreuthu, který se již osvědčil při výzkumu v Německu a Itálii. 

Výsledky: Výsledky práce budou použity jako podklad k širšímu výzkumu. Dále pak 

je možné použít práce k zlepšení a zkvalitnění služeb pro lezce, dostupnost 

lezeckých stěn .. . 

Klíčová slova: volnočasové aktivity, lezení na umělých stěnách, lezení, dojížďka za 

lezením, demografie 
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1. ÚVOD 

Lezení je sport, který v současné době zažívá obrovský "boom". Není to však 

vznik nového sportu, je to pouze oživení odvětví, které existovalo již dříve. 

V posledních letech se rozvinula celá škála lezeckých disciplín a vedle tradičního lezení 

na skalách vznikly nové dynamické sportovní disciplíny, které lákají stále větší 

množství lidí. Zatím co dříve se lezení uskutečňovalo převážně v přírodě, s primitivním 

materiálem a s vysokou mírou nebezpečí, bylo využíváno pouze nevelkou skupinou 

jedinců. Dnes se stává stále masovější záležitostí díky vzniku umělých lezeckých stěn a 

větší informovanosti. 

Lezení na umělých stěnách je dobře dostupné veřejnosti, nejméně náročné na 

vybavení, není závislé na počasí a při dodržování základních pravidel je relativně 

bezpečné. Lezením na skalách a lezením obecně se zabývá řada publikací, existuje 

mnoho webových stránek. O lezení na umělé stěně jako novém trendu je publikací stále 

relativně málo. 

Rozhodla jsem se svoji diplomovou práci věnovat právě problematice lezení na 

umělých stěnách. Nezabývám se však technikou lezení, o které bylo napsáno nespočet 

publikací, ale zabývám se přímo charakteristikou náhodně vybraného vzorku 

návštěvníků lezecké stěny. Lézt na umělé stěny chodí specifická skupina jedinců. Cílem 

mojí diplomové práce je charakterizovat tuto skupinu jedinců, rozpoznat jejich vztah 

k lezení, jejich zařazení do společnosti - finanční, vzdělanostní atd., najít určité 

pravidelnosti a souvislosti. 

Lezení se věnuji několik let, navštěvuji umělé lezecké stěny, jezdím lézt do skal. 

Dalo by se říci, že lezení je pro mě určitým životním stylem. Při lezení se setkáváte 

s různými lidmi, různými životními názory a zkušenostmi. Problematika lezení na 

umělých stěnách je pro mě zajímavým tématem pro bližší zpracování. Výsledky 

diplomové práce mohou sloužit jako podklad k dalšímu výzkumu týkajícího se umístění 

a rozvoje nových lezeckých center, zajištění kvalitních služeb zákazníkovi a další. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 DEMOGRAFIE A GEOGRAFIE OBYVATELSTVA 

Při studiu populačního vývoje spolupracuje demografie s geografií obyvatelstva 

(ta se zabývá migracemi a rozmístěním obyvatelstva), protože populační vývoj je nejen 

výsledkem přirozené obnovy populace (rozením a vymíráním), ale zároveň výsledkem 

prostorové mobility (migrace). 

Společenský převrat koncem 80. let a následná hospodářská transformace 

změniU:podstatně společenské prostředí. Demografie je věda, která je dnes nezbytná pro 

pochopení základních vztahů mezi populací a ekonomikou obecně. Dalším důležitým 

cílem je popsat i přiblížit aktuální demografickou situaci a populační vývoj naší země. 

Zkoumání demografické struktury obyvatelstva by nám mohlo osvětlit, jaké 

skupiny obyvatelstva hlavně navštěvují lezecké stěny. Cílem práce je zjistit vztahy a 

souvislosti právě demografických charakteristik (tj. průměrný věk obyvatelstva 

navštěvujícího lezecké stěny, pohlaví, dosažené vzdělání, dojížďka za lezením, 

výdělečná činnost .... ) a lezením na umělých stěnách, jako relativně novém způsobu 

využívání volného času obyvatelstvem. 

2.1.1 Vymezení pojmu demografie 

Termín je odvozen z řeckého demos -lid a grafein - psáti, popisovati. Objektem 

demografického studia jsou lidské populace. Předmětem studia demografie je 

demografická I populační reprodukce, tj. neustálá obnova populací v důsledku 

probíhajících procesů rození a umírání. Od demografické reprodukce je nutné odlišit 

demografický I populační vývoj - obsahově širší pojem, který v sobě zahrnuje také 

prostorovou mobilitu obyvatelstva (tj. stěhování, migrace), která výsledek 

demografického vývoje ovlivňuje tím více, čím menší je územní jednotka. Naopak při 

demografickém studiu populace světa jako celku význam prostorové mobility zcela 

zaniká (často je zanedbatelný již na úrovni státních celků). Právě zájmem o 

demografický I populační vývoj (zahrnutí migrací) a zájmem o rozmístění lidí na Zemi 
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a jeho podmíněnost (vnější faktory, kauzalita) se od demografie odlišuje geografie 

obyvatelstva (URL: Ohttp://www.geografie.webzdarma.cz/skripta.htmO). 

Je nutné odlišovat termíny obyvatelstvo a (lidská) populace: 

• obyvatelstvo - soubor lidí žijících v určitém území (stát, kraj, obec), 

• (lidská) populace- soubor lidí, mezi nimiž dochází k demografické reprodukci. 

Obyvatelstvo jednoho státu se může skládat z několika relativně izolovaných 

populací a naopak politické hranice mohou rozdělit jednu populaci, tato vymezení však 

nejsou nezávislá a v historické době se mění. Ve vymezení obyvatelstva i populace 

hraje klíčovou roli území - zejména v moderní době existuje ve vyspělých zemích 

tendence ke splynutí různých populací v jednu (potom by vymezení obyvatelstva a 

populace splynulo), může však dojít i k procesu opačnému - k rozdělení původně jedné 

populace mezi dvě "obyvatelstva" a v důsledku toho i ke vzniku dvou populací. 

Vymezení populace je svou podstatou biologické, a má tedy primární a trvalejší povahu 

než vymezení obyvatelstva, které je sekundární a zpravidla vázané na územně 

společenský útvar. Skutečnost je však komplikovanější, protože k biologickému 

vymezení populace přistupují kulturní (etnické) a ekonomické znaky (viz např. 

postavení židovské populace ve střední Evropě ve středověku) 

(URL: Ohttp://www.geografie.webzdarma.cz/skripta.htmO). 

Zpřesnění přináší vymezení lidských populací jakožto demografických I 

populačních systémů, jež sestávají z lidí, jejich vlastností (které podmiňují 

demografickou reprodukci) a demografických vztahů mezi nimi - tím jsou určeny i 

hranice mezi systémy, protože intenzita demografických vztahů s jednotkami jiných 

systémů je relativně nízká. Rozsah demografického systému je ovšem relativní 

vzhledem k možnosti vytvoření subsystémů nebo naopak zahrnutí více systémů do 

systému řádově většího (až k demografickému systému zahrnujícímu celý svět) 

(URL: O http:/ /www. geografie. webzdarma.cz/skripta.htm O). 

5 



Na základě uvedeného lze demografii v podstatě vymezit dvojím způsobem: 

1. jako elementární specifický obor, poznávající zákonitosti vývoje demografických 

systémů, tj. demografické reprodukce jako omezeného výsledného procesu; 

2. jako obor různé úrovně komplexity, zahrnující do předmětu svého studia nejen 

vývoj demografických systémů jako výsledný proces, ale i podmínky a důsledky 

tohoto procesu, a to nejen v bezprostřední návaznosti na demografickou reprodukci. 

Ač se tato dvě pojetí velmi podstatně liší, neexistuje mezi nimi přesně vymezitelná 

hranice. V zájmu vysvětlit vývoj demografických systémů v jeho všestrannosti, se nelze 

spokojit se studiem vnitřních složek (struktur) těchto systémů, ale je nutné zkoumat i 

vnější podmínky jejich existence. Tyto podmínky je nutné hledat v celé společenské, 

biologické i geografické sféře života lidských populací a kritériem jejich 

"demografičnosti" (tj. zda mají být zkoumány demografií) je pouze jejich váha, kterou 

působí na demografickou reprodukci. Některé faktory se prakticky považují za 

demografické (URL:Dhttp://www.geografie.webzdarma.cz/skripta.htmD). 

2.1.2 Vymezení pojmu geografie obvvatelstva 

Objektem studia je obyvatelstvo. Geografie obyvatelstva je vědní disciplína 

humánní geografie, která zkoumá základní znaky a zákonitosti vývoje, velikosti, 

rozmístění, složení (struktury) a dynamiky prostorových struktur obyvatelstva, v jeho 

vzájemných vazbách s ostatními geografickými prvky těchto struktur. 

Úlohy výzkumu geografie obyvatelstva: 

1. Poznání vývoje prostorových struktur obyvatelstva představuje nutnou podmínku 

poznání a vysvětlení populačních jevů a procesů současnosti, ale také pro stanovení 

jejich prognóz. Současné struktury obyvatelstva jsou bezprostředně svázané 

s minulým vývojem (např. současná věková struktura je výsledkem populačních 

procesů za posledních 100 let a bude mít vliv na průběh těchto procesů ještě dalších 

sto roků). 
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2. Velikost a rozmístění charakterizují základní kvantitativní vlastnosti prostorových 

struktur obyvatelstva. Vyjádřené jsou buď absolutními (počet) nebo relativními 

údaji (hustota obyvatelstva). Při studiu rozmístění obyvatelstva se pozornost 

zaměřuje na poznání regionálních rozdílů hustoty a vysvětlení jejich vazeb s prvky 

prostorových struktur. 

3. Analýza složení (struktury) obyvatelstva se orientuje na jeho poznání podle 

charakteristických biologických (věk, pohlaví aj.), ekonomických (povolání, 

zaměstnání, odvětvová struktura aj.) a kulturních znaků (vzdělání, národnost aj.) 

v různých regionálních jednotkách. 

4. Studium dynamiky obyvatelstva zahrnuje takové významné procesy, jako je 

přirozený pohyb (porodnost, úmrtnost, sňatečnost aj.) a mechanický pohyb 

obyvatelstva (geografická mobilita- dojížďka do zaměstnání a škol, migrace aj.). 

Při studiu těchto skutečností se v geografii obyvatelstva výrazně projevuje 

časoprostorový princip a orientace na poznání kauzality populačních jevů a procesů 

s relevantními přírodními a socioekonomickými prvky 

(URL: O http:/ /www. geografie. webzdarma.cz/skripta.htm p). 

2.1.3 Zkoumání demografického stavu obyvatelstva 

Demografie a statistika 

Demografie čerpá konkrétní údaje potřebné ke svému výzkumu ze statistiky 

obyvatelstva, často označované jako demografická statistika. Souvislost demografie a 

statistiky není ovšem vyčerpána jen tímto faktem. Demografická statistika je praktická 

činnost směřující k profesionálnímu získávání dat potřebných pro demografickou 

analýzu a prognózu (Roubíček, 1997). Předmětem zkoumání demografie jsou jevy 

hromadné nikoli individuální, proto jsou statistické metody dobře použitelné 

v demografii. 
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Zkoumání struktury obyvatelstva 

Zkoumání demografické struktury obyvatelstva se opírá o třídění podle věku a 

pohlaví. Toto třídění, které je v podstatě tříděním biologickým, je jedním 

z nejdůležitějších a pro demografii nejzákladnějším a nejcharakterističtějším tříděním 

(Roubíček, 1997). Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví je totiž výsledkem 

demografických procesů probíhajících v populaci po řadu uplynulých desetiletí a 

zároveň předurčuje populační vývoj desetiletí budoucích. Je třeba poznamenat, že i řada 

ekonomických a sociálních jevů jsou svou intenzitou závislé na věku a pohlaví. Třídění 

podle věku a pohlaví má i značný praktický význam. mj. pro hodnocení stavu a výhledu 

např. vývoje zaměstnanosti, věkového složení. ... Tzn. znalost věku a pohlaví je nutná 

pro demografické výpočty zejména pro perspektivní odhady vývoje obyvatelstva. Věk 

je též zajímavou sociologickou charakteristikou. Ukazuje jednak příslušnost k určité 

generaci, charakterizované určitými převládajícími postoji a názory, jednak individuální 

postavení v životním cyklu (dětství, dospívání, dospělost, povolání, zakládání rodiny ... ) 

Pohlaví 

Třídění podle pohlaví je již pro značnou objektivitu zjišťování velmi jednoduché 

a přesné. Případy, kdy dojde ke změně pohlaví, doprovázené případně i operativním 

zákrokem, jsou poměrně řídké a z demografického hlediska nevýznamné. Složení 

obyvatelstva podle pohlaví by mělo být celkem vyrovnané. Poměr obou pohlaví mezi 

narozenými je poměrně stálý, na 1000 narozených děvčat připadá asi 1060 chlapců. 

Následkem vyšší mužské úmrtnosti však převaha mužů ve vyšších věkových skupinách 

klesá. 
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Věk 

Přesný věk je časová vzdálenost mezi okamžikem narození a okamžikem 

pozorování. Přesného věku v celých letech se tedy jednotlivec dožívá jen o svých 

narozeninách. Dokončený věk je tedy přesný věk zaokrouhlený na celé roky (Roubíček, 

1997). Pro zajímavost uvedu přehled základních škál generací obyvatelstva: 

Tabulka č. 1: Generace obyvatelstva 

Přehled biologických generací 
I. Generace dětí O - 14 dokončených let 
II. Generace rodičů 15 - 49 dokončených let 
III. Generace prarodičů 50+ dokončených let 
Přehled ekonomických generací 

I. Osoby v předprodukčním věku O - 14 dokončených let 
II. Osoby v produkčním věku 15 - 64/59 dokončených let 
III. Osoby v poprodukčním věku 65+/60+ dokončených let 

Rozbor demografické struktury obyvatelstva 

Věkové složení obyvatelstva je ovlivněno řadou činitelů. Porodnost, úmrtnost, 

války, nemoci ... Věková struktura obyvatelstva je obrazem předchozího populačního 

vývoje za několik desítek let, odráží se v ní přechodné i trvalejší poklesy i vzestupy 

porodnosti, prudké vzestupy úmrtnosti v období politických nestabilit a z části i 

okolnost, zda uvažované území je územím vysoké nebo nízké migrační mobility 

(Roubíček, 1997). Velmi názorným obrazem věkové struktury je strom života. 
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2.1.4 Zkoumání sociálně - právní struktury obvvatelstva 

Struktura obyvatelstva podle vzdělanosti 

Vzdělaností obyvatelstva se rozumí dosažený stupeň vzdělání. Za elementární 

vzdělání se považuje tzv. triviální vzdělání (znalost čtení, psaní a počítání). S tímto 

souvisí pojem gramotnost obyvatelstva (právě zmíněná znalost čtení a psaní) -

negramotnost neboli analfabetismus (Roubíček, 1997). 

Obecně se rozeznávají tři stupně školství: školství prvního stupně (základní 

školství), školství druhého stupně (střední školství) a vysoké školství. Za charakteristiku 

vzdělanosti se pak považují podíly osob s nejvyšším dokončeným vzděláním 1., 2., 3. 

stupně (Roubíček, 1997). 

2.1.5 Zkoumání ekonomické struktury obvvatelstva 

Ekonomická aktivita, výdělečná činnost, zdroje příjmu 

Základním hlediskem zkoumání ekonomické struktury obyvatelstva je zkoumání 

podle ekonomické aktivity, tj. z hlediska rozdělení obyvatelstva na ekonomicky aktivní 

a obyvatelstvo ekonomicky neaktivní. Jiným pohledem na ekonomickou strukturu 

obyvatelstva podle výdělečné činnosti je obyvatelstvo výdělečně činné a obyvatelstvo 

bez výdělečné činnosti. Další pohled může být dán rozdělením na obyvatelstvo se 

samostatným zdrojem příjmů a obyvatelstvo bez samostatného zdroje příjmů. Na první 

pohled se zdá, že ekonomická aktivita, výdělečná činnost a samostatný zdroj příjmů se 

mohoujevitjako synonyma (Roubíček, 1997). Jedná se ale o pojmy, jež vyjadřují různé 

stránky ekonomické struktury obyvatelstva. 

Ekonomická aktivita je každá lidská činnost v odvětvích výroby a služeb, která 

souvisí s vytvářením produktu celé společnosti. Výdělečná činnost je takový druh 

hospodářské činnosti, který svému nositeli poskytuje výdělek ve formě zisku, mzdy 

nebo platu (Roubíček, 1997). 
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2.1.6 Zkoumání pohybu obyvatelstva 

Stav obyvatelstva daný počtem, strukturou a rozmístěním se neustále mění a 

změny tohoto stavu obyvatelstva se nazývají pohyb obyvatelstva. Podle formy těchto 

změn se rozlišuje přirozená měna obyvatelstva - reprodukce obyvatelstva (dáno 

porodností a úmrtností), mechanická měna obyvatelstva - migrace obyvatelstva a 

sociální měna obyvatelstva (povolání, rodinný stav, ekonomické znaky) (Roubíček, 

1997). V našem případě je pro naše výzkumy stěžejní migrace obyvatelstva popř. 

sociální měna obyvatelstva. 

Zkoumání prostorového pohybu obyvatelstva 

Podle směru migrace se rozeznává vystěhování - emigrace a přistěhování -

imigrace. Ovšem obě tyto změny jsou podmíněny trvalou změnou pobytu, tj. změnou 

bydliště. Pro nás je důležitá spíše krátkodobá forma prostorového pohybu, jež nevede ke 

změně bydliště (dojížďka za lezením na umělé stěny, dojížďka do skal...). Pojem 

hybnost - mobilita zahrnuje všechny druhy prostorových pohybů, včetně přechodných, 

za různým účelem, na různé vzdálenosti ... Specifickou formou prostorové mobility 

obyvatelstva je tzv. kyvadlová migrace (dojížďka za zaměstnáním, občasná vyjížďka 

za službami a třeba i za lezením na umělou stěnu). 

Dojížďka (pohyb do cílové oblasti) a vyjížďka (pohyb ze zdrojové oblasti) jsou 

charakteristikou tzv. spádového obyvatelstva. Pro nás je tedy důležitá dojížďka za 

lezením (stěny, skály). 
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2.2 VOLNÝ ČAS 

2.2.1 Definice volného času 

Volný čas (angl. leisure time, franc. le loisir) je čas, kdy člověk nevykonává činnosti 

pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti 

zachovat svůj život. Někdy se vymezuje jako čas, který zbývá po splnění pracovních i 

nepracovních povinností- to je tzv. zbytková, reziduální teorie volného času rozšířená 

zejména v německé literatuře. Přesnější a úplnější je však jeho charakteristika jako 

činnosti, do níž člověk vstupuje s očekáváním, účastní se jí na základě svého 

svobodného rozhodnutí, která mu pňnáší příjemné zážitky a uspokojení. Jako hlavní 

funkce volného času se uvádějí: odpočinek (regenerace pracovní síly), zábava 

(regenerace duševních sil), rozvoj osobnosti (spoluúčast na vytváření kultury). Vývoj 

jeho pojetí lze ukázat na vymezeních několika autorů posledních desetiletí, kteří 

vycházejí ze zásadně shodného, dostatečně širokého základu a odlišují se pouze mírou 

konkretizace základního pojmu. Vývoj pojetí a terminologie této oblasti v různých 

zeměpisných a jazykových oblastech by si vyžadoval samostatnou pozornost. 

Roger Sue, soudobý francouzský sociolog volného času, jako jeho funkce uvádí: 

• psychosociologickou (uvolnění, zábavu, rozvoj) 

• sociální (socializaci, symbolickou příslušnost k některé sociální skupině) 

• terapeutickou 

• ekonomickou (pozitivní vliv na uplatnění člověka v profesní činnosti, výdaje 

účastníků vynakládané na aktivity volného času, pojetí volného času jako 

prožívání, anebo pouhé spotřeby vedoucí k odcizení). 

Funkce sociální zahrnuje socializaci v různých sociálních prostředích včetně rodiny 

a sdružování, symbolická příslušnost vyjadřuje vztah ke skupině a obsahuje potvrzení 

vlastní osobnosti a sociální uznání. Dosud opomíjená funkce terapeutická zahrnuje 

hledisko zdravotní, smyslový rozvoj, prevenci chorob, zdravý životní styl. Zdůrazněním 

ekonomické funkce se - oproti koncepcím z počátku 20. století, jež volný čas pokládaly 

za čas promarněný a neproduktivní doceňuje hospodářský význam volného času pro 
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jednotlivce i společnost. Vyvstává však otázka, kdy je činnost ve volném čase žádoucí 

spotřebou a kdy se jejím přeceněním člověk odcizuje sám sobě; dvojznačnost této 

funkce je aktuálním problémem i dnes. 

2.2.2 Vznik a rozvoj volného času 

Mezi předpoklady rozvoje patřil růst jeho rozsahu jako důsledek zkracování 

pracovní doby u dospělých (a jejího odstraňování u dětí a mladistvých), rozšiřování 

celkového objemu volného času celé populace (a v tom opět zvláště mladé generace) i 

kumulace volného času do měst, jejichž počet obyvatel v procesu urbanizace rychle 

rostl celkově i vzhledem k celé populaci. 

Zkracování pracovní doby 

Ke konci předminulého století se velmi výrazně zkrátila pracovní doba a narostl čas, 

který člověk nemusel věnovat práci. V průběhu století se pracovní doba zkracovala až 

na osmihodinovou pracovní dobu, která byla uzákoněna mezi roky 1917 a 1921. Vliv na 

zkracování pracovní doby měli různé faktory. Jedním z nich byly například ropné krize, 

které zapříčinili nejen zkrácení pracovní doby, ale i zavedení nových technologií 

vedoucích k úsporám energií, ale i lidské práce. Zvyšující se produktivita práce 

umožňuje méně pracovat a roste podíl volného času. Uvedené skutečnosti měly na 

druhé straně také negativní dopad. Se zvyšující se produktivitou práce se snižovali 
.. 

počty pracovníků v podnicích. Vznikla nezaměstnanost. Nezaměstnaní lidé mají 

relativně hodně volného času. Otázkou zůstává, jak si tento čas užijí a zda je jim vůbec 

příjemný. Dá se tedy hovořit i o negativním vlivu ekonomického růstu. Zkracování 

doby práce dospělých, mládeže a dětí umožnilo přeměnu významné části jejich života z 

času nutnosti a podřízenosti v čas vlastní volby a dobrovolné účasti (Slepičková, 2005). 
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Průmysl volného času 

V současné době vzniká mnoho odvětví, která si přímo věnují oblasti volného času, 

respektive se snaží o to lidem jejich volný čas vyplnit, zpříjemnit. Obchodní centra, 

hotely, cestovní kanceláře, rekreační střediska, fitness centra, lezecká centra ... ale dnes 

i mnohem bizardnější nabídky- thajské masáže, parašutismus, vysokohorská turistika 

s průvodcem a třeba i různé formy lezení. V řadě zemí se stal průmysl volného času 

prosperujícím odvětvím národního hospodářství. 

Migrace lidí do měst 

Na kumulaci celkového objemu volného času do určitého územního a sociálního 

prostoru má dnes podstatný vliv absolutní i relativní růst počtu obyvatel žijících ve 

městě (urbanizace). Ve světě se rozšiřuje počet velkých měst i rozsáhlých obydlených 

území o mnoha milionech obyvatel (megalopole ). Do měst různé velikosti se tak 

soustřeďuje rostoucí počet obyvatel i fond jejich volného času. Jeho kumulace do téhož 

prostoru a času vytváří specifické prostředí, jež možnosti účastníků rozšiřuje, současně 

však také problematizuje a od člověka i společnosti vyžaduje neustále hledat vhodná 

řešení. 

Život ve městech různé velikosti a sociálního profilu má společné rysy. Dětem a 

mladým lidem umožňuje neformální individuální i společné zájmové nebo veřejně 

prospěšné činnosti. Při volnočasových aktivitách organizovaných institucemi a 

sdruženími se lze setkávat s mnoha vrstevníky i příslušníky starších generací, vytvářet 

četné kontakty a být zároveň chráněn před zdravotními, bezpečnostními, sociálními a 

výchovnými riziky. Město je však současně prostředím, v němž převažuje anonymita a 

odtažitost sociálních vztahů, někdy také nezávaznost a neodpovědnost vzhledem k sobě 

i svému okolí. Projevují se sociálně patologické jevy (zdravotní a ekologické problémy, 

násilí, negativní závislosti, růst počtu lidí pod hranicí chudoby, rozšiřování počtu 

bezdomovců apod.). Počátkem 19. století v městech žila pouze 3% světové populace, 

tento podíl však rychle rostl a kolem roku 1900 již dosáhl 13%, v roce 1950 bezmála 

30% a ve druhé polovině devadesátých let minulého století 45%. Ve výhledu se 

předpokládá růst tohoto ukazatele až na více než polovinu lidstva; vývoj však byl velmi 
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nerovnoměrný. V polovině devadesátých let 20. století žilo ve městech takových zemí 

jako USA, Mexiko, Brazílie nebo Japonsko kolem tří čtvrtin populace země, zatímco v 

rozvojových zemích se podíl městského obyvatelstva pohyboval na nižší úrovni 

Rychlý průběh kumulace volného času ve městech vytváří velké možnosti častého 

informálního i neformálního působení; současně vyvolává také problémy, pokud se 

souběžně nevytvářejí vhodné podmínky života jejich dospělých i mladých obyvatel. 

Městská společenství a jejich součásti začaly proto vytvářet nástroje komunikace a 

spolupráce (sdružení, instituce, způsoby navazování kontaktů). Těchto možností začala 

využívat již dřívější řemeslnická a měšťanská rodina. Původně byla před širším 

společenským prostředím převážně uzavřena a do značné míry tak před jeho vlivy i 

chráněna. Postupně se jim však začala otevírat a přijímat podněty odtud přicházející. 

Individuální i skupinové názory, postoje i jednání ve volném čase se prosazovaly a další 

prostor získávaly prostřednictvím školy, aktivit volného času a života v obci. Všechna 

tato prostředí jsou až dodneška charakterizována značnými rozdíly v možnostech 

účastm'ků, podmíněných jejich sociálním postavením, bydlením, životní úrovní i dalšími 

podmínkami života. 

Rostoucí rozsah volného času a jeho pokračující kumulace tak i v tomto ohledu staví 

před města a mnohé jejich mladé obyvatele nové, náročné výzvy a požadavky. 

Výraznou proměnou prochází realizace volného času mimo město, kam nemalou 

část svých aktivit přenášejí městské rodiny (chalupaření, chataření, různé způsoby 

pobytu v přírodě). Mnohé z jejich dětí si takové způsoby realizace svého volného času 

natrvalo osvojují i pro svůj další život. Změnami však dnes prochází také volný čas 

samotných obyvatel vesnice. Klesá jejich celkový počet (včetně dětí a mládeže), takže 

na některých místech zanikají kulturní zařízení nebo školy, které tradičně představovaly 

činitel rozvoje obce. Současně s tím však roste mobilita místních dětí a mladých lidí, 

stále častějšími jsou možnosti jejich účasti na volnočasových aktivitách mimo bydliště 

(soutěže různých oborů, zájezdy apod.). Také rozvoj hromadných sdělovacích 

prostředků "zkracuje" vzdálenosti a rozšiřuje možnosti komunikace s domácími nebo 

zahraničními vrstevníky. 
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Na vesnici však současně dále přetrvávají některé tradiční způsoby pasivního trávení 

volného času. Přestože se rozdíly mezi venkovskou a městskou populací postupně 

zmenšují, zůstává získávání dětí a mladých lidí na vesnici pro lepší využívání volného 

času náročným úkolem. 

Charakteristiky volného času 

Volný čas lze chápat jako záležitost: 

a) svobodné volby 

b) časový prostor 

c) formu činnosti 

d) symbol sociálního statusu 

e) sociální nástroj 

f) funkci sociálních skupin a životního stylu (Slepičková, 2005). 

a) svobodná volba - představuje svobodu pro činnost, pro její volbu a využití podle 

vlastní vůle. Zjednodušeně lze volný čas chápat jako osvobození od práce, zbavení se 

všech povinností, který člověku život ukládá, aby přežil. Volný čas lze také chápat jako 

dobu, pro kterou není určena náplň. 

b) časový prostor - volný čas je dobou navíc, dobou kdy se lidé mohou svobodně 

věnovat vybraným činnostem. 

c) forma činnosti - předpokládá se, že volný čas přináší naplnění přání člověka 

nezávisle na pracovních a jiných povinnostech (Slepičková, 2005). Lidé ve svém 

volném čase dělají věci, které si sami zvolili. Vytváří jakousi činnost. Je tu také 

možnost, že člověk ve svém volném čase nemusí dělat nic. 

d) symbol sociálního statusu - volný čas se mění společně se změnami společnosti. Pro 

volný čas ve společnosti existují určité podmínky a normy. Volný čas se stal, jako téměř 

všechny kulturní produkty záležitostí mas. I přes tuto masovost se do volného času 

promítá sociální postavení. Lidé, kteří mají vysoké ekonomické postavení, si mohou 

zvolit jakýkoli způsob využití volného času, než ti, kteří mají slabé finanční zázemí. 
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Volný čas lidé tráví nejen způsobem odpovídajícím jejich sociálnímu postavení. Mohou 

se tak dostat do jiné sociální vrstvy než ke které ve skutečnosti patří. 

e) sociální nástroj - prostřednictvím vhodné organizace a náplně volného času lze 

přispět k uspokojování potřeb a tužeb lidí, kteří se nacházejí v nepříznivých životních 

podmínkách (Slepičková, 2005). 

f) funkce sociální skupiny- každý jedinec je součástí sociálních skupin. Významnou 

úlohu mají skupiny, v nichž tráví jedinec svůj volný čas. Právě z pohledu volného času 

se jeví jako nejdůležitější podněty pro zařazení se do skupiny: 

- podobné zájmy ve volném čase 

-životní styl skupiny, který se projevuje právě v chování ve volném čase 

- členství ve skupině je založeno na faktorech podmiňující volný čas (rodina, věk, 

pohlaví, místo bydliště atp. (Slepičková, 2005). 

Sport a volný čas 

V dnešní době je spektrum možných aktivit velmi široké. Sportu však konkuruje celá 

řada možností, aktivit, jimiž je volný čas možné naplnit. Atraktivita jednotlivých 

činností je dána hodnotami uznávanými a prosazovanými společností (Slepičková, 

2005). Není samozřejmostí, že každý bude mít zájem věnovat se ve svém volném čase 

sportovním aktivitám nebo alespoň aktivitám založených na pohybu. Sportu ve volném 

čase konkurují nejrůznější další aktivity, jejichž množství narostlo právě kvůli 

masovosti volného času. Vedle toho pasivní zábava zatlačuje do pozadí aktivity tvořivé, 

vyžadující mentální i fyzické úsilí typické pro sport (Slepičková, 2005). Tento trend je 

patrný nejen pro dospělé, ale i pro mládež. Ukazuje se, že lidé si často neumí vlastní 

volný čas zorganizovat, neumí hospodařit s vlastním časem. A však pravdou je, že kdo 

chce sportovat, vždy si nějaký čas nejde. 

17 



2.2.3 Výchovné zhodnocení volného času 

Aktivity a instituce volného času se dnes uplatňují ve všech prostředích života a 

výchovy dětí a mládeže: v rodině a činnosti školy mimo vyučování, ve specifických 

institucích a sdruženích, v obci a médiích jako dalších prostředcích každodenního 

života. Staly se trvalou součástí politiky společnosti vhledem k mladé generaci v 

celostátním i mezinárodním měřítku. Všechny tyto dimenze jsou vzájemně spjaty 

mnohostrannými, spontánními i záměrnými vazbami, jejichž význam v současných 

podmínkách vzrůstá. 

Aktivity volného času obsáhly v posledních desetiletích rozsáhlé, výrazně se 

diferencující spektrum činností různorodých obsahů a realizačních způsobů, odlišné 

odborné specializace a výchovné náročnosti. Vstoupily do všech pracovních dnů žáků 

škol i dospělých, do jejich víkendů a prázdnin v průběhu školního roku a v létě, i do 

dovolených. Staly se nedílnou součástí všech fází lidského života od dětství a dospívání 

přes dospělost až po seniorský věk. Jejich účastníky jsou příslušníci všech sociálních a 

zájmových skupin společnosti. Rostoucí mnohotvárnost a dynamika těchto činností 

poskytuje mladým účastníkům mnoho možností rozvoje; současně však na ně klade 

nároky a vyžaduje, aby se pro účast na nich připravoval. Je to proces souběžného i 

postupného působení činitelů odlišné povahy a dosahu. Nejprve se děti setkávají s 

volným časem vlastním i druhých lidí v rodině, do níž se rodí, a ve škole, kterou 

povinně navštěvují. Již zde poznávají možnosti i úskalí volného času (svého, rodinných 

příslušníků, spolužáků) a získávají v tomto ohledu první zkušenosti. Zatímco o své 

příslušnosti do uvedených prostředí (rodiny, školy) děti zatím nemohly samy 

rozhodovat, postupně vstupují i do dalších prostředí, kde se jim (rovněž za podpory 

dospělých) již nabízejí možnosti alternativní volby. Do nich mohou ve vyšší míře vnášet 

vlastní přání a ambice a zde samy rozhodují o svém praktickém konání, kterým rozvíjejí 

vlastní osobnost i prostředí, v němž žijí. Nacházejí při tom zdroje nového poznání, 

vytvářejí sociální vztahy a poznávají samy sebe. Prožívají radost z úspěchů i zklamání z 

nezdarů; rozvojem vlastních zájmů a sociálních kontaktů spoluvytvářejí svůj životní 

program. Obsahem tohoto procesu je nikdy nekončící snaha prosazovat pozitivní 

přístupy a omezovat negativní vlivy. Volný čas ve své individuální, skupinové i 
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společenské dimenzi má význam jak pro přítomný, dnešní život dětí a mladých lidí, tak 

také pro jejich celoživotní perspektivu. 

Dosavadní vývoj jeho výchovného zhodnocování můžeme u nás i v mezinárodním 

měřítku hodnotit jako celkově pozitivní a úspěšný, i když zdaleka nikoli bez překážek a 

obtíží, zakolísání a ústupů. 

2.2.4 Přirozené prostředí, umělé prostředí a jeho vvužití ve volném čase 

Vyhledávaným prostorem realizace volného času se natrvalo stala příroda 

umožňující oddechové i poznávací příležitostné činnosti nebo dlouhodobé pobyty. V 

posledních letech se volnočasová kultivace přirozených prostor denního života 

uskutečňuje v zahraničí i u nás stále více rovněž prostřednictvím sportovních aktivit. 

Vlivem urbanizace, tzn. zvětšováním měst, se řada volnočasových aktivit přesunula do 

sportovních areálů, které jsou součástí měst. Mezi takové areály mohou patřit i umělé 

stěny, které jsou dnes hojně navštěvovány. Zejména v největších městech je možné najít 

několik lezeckých stěn1a to jak ve vnitřních prostorách, tak i pod širým nebem. 
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2.3 LEZENI NA UMELYCH STENACH 

Lezení na umělých stěnách je při zachování všech bezpečnostních pravidel 

bezpečný sport. Při nedodržení bezpečnostních pravidel a zásad se stává lezení sportem, 

při kterém hrozí zranění a v některých případech i smrt. Lezení nás tedy nutí pracovat 

zodpovědně, být obezřetný při každém pohybu, nepolevovat v soustředění. 

2.3.1 Pro koho je lezení a proč se věnovat právě jemu 

Lezení je sport pro malé kluky i holky, ale stejně tak pro zralé muže a ženy. 

Často se stává, že přeroste z obyčejného sportu v životní názor a styl. Když lezeme, 

neuvědomujeme si jiné problémy. Lezení je svět sám pro sebe. Je to záležitost 

soustředění, sebekontroly a zodpovědnosti. Psycholog Mihaly Czikszentmihali popisuje 

lezení takto: "Jste tak zaujatí tím, co právě děláte, že nemyslíte na sebe jako na bytost 

oddělenou od toho, co právě děláte ... Nevnímáte zvlášť sami sebe a svůj úkol. Lezení 

vás zcela naplňuje." (Vomáčko, Boštíková, 2003). 

Lezení na umělých stěnách i venku v přírodě prožívá v současné době obrovský 

"boom". Není to však vznik nového sportu, ale spíše renesance, oživení sportovního 

odvětví, které už dříve bylo. První doklady o lezení najdeme již v 18. století 

v programech filantropistů. Tehdy bylo málokdy zařazeno samostatně, ale spíše jako 

jedna z možností překonání překážek. V posledních letech se rozvinula celá škála 

lezeckých disciplín (Vomáčko, Boštíková, 2003). Vedle tradičního horolezectví vznikly 

nové dynamické sportovní disciplíny. Horolezecká stěna je jedním z prvních 

"horolezeckých" terénů, který může každý navštívit za jakéhokoli počasí, zkušený lezec 

i začátečník. Je nejlépe dostupná veřejnosti, nejméně náročná na vybavení a na čas. 
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2.3.2 Start lezecké kariéry 

Lezení patří od pradávna k základnímu pohybovému fondu člověka. 

Zaměstnáváme při něm čtyři ze šesti smyslů (zrak, sluch, hmat a smysl pro udržování 

rovnováhy). Lezení je pro člověka pohybem přirozeným (Vomáčko, Boštíková, 2003). 

Dříve bylo nutnou dovedností umět vyšplhat na strom pro kořist, nebo abychom se sami 

kořistí nestaly. Později také sklidit úrodu z ovocných stromů. Civilizace nás těchto 

dovedností zbavuje. Touha lézt, stoupat vzhůru, překonávat překážky je stále v nás. 

Příkladem mohou být malé děti, které po svém narození nejprve začnou lézt po zemi, 

poté se pomocí uchopovacího reflexu snaží postavit na nohy. Stále se snaží někam 

vylézt, vystoupat. Vzpomeňme si na vlastní dětství, kolikrát jsme lezli na stromy, na 

střechu nebo na nějaký velký kámen. S tím je spojen zážitek z pohybu vzhůru, 

s překonávání sama sebe, z objevování něčeho nového. S lezením člověk začíná velmi 

brzy, aniž by k tomu potřebovallezeckou stěnu. Lezení je neustálé střídání stavu jistoty 

a nejistoty, napětí a uvolnění. Na každém kroku musíme řešit rizikové situace, 

překonávat strach z pádu, z hloubky (Vomáčko, Boštíková, 2003). Musíme se soustředit 

na každý krok, nasazovat všechny své síly a neustále překonávat výzvy obtížnosti čímž 

posilujeme vlastní schopnosti. Dokážeme se rychleji rozhodovat, věřit sami sobě, lépe 

se chovat v krizových situacích, zkrátka více důvěřovat sami sobě. 

Lezení může být sportem pro všechny. Bereme-li při lezení ohled na věkové 

fyziologické zvláštnosti, každý si může sám zvolit obtížnost, kterou se snaží překonat 

(Vomáčko, Boštíková, 2003). V lezení nerozhoduje jen síla svalů, ale také správná 

technika a koordinace. Lezení vyžaduje mobilizaci jak fyzických tak psychických sil, 

proto může být výzvou pro mladé ale i starší, pro silné i slabé. Při lezení totiž platí, že 

hrubá síla není zárukou úspěchu, ten kdo přemýšlí, často ušetří spoustu sil i energie 

(Vomáčko, Boštíková, 2003). Souhra všech jednotlivých detailů ovlivňuje celkový 

výsledek lezeckého snažení. 

S lezením na umělé stěně je dobré začít nejdříve mezi osmým a devátým rokem. 

V tomto věku se děti dokáží velmi snadno učit novým pohybům a dobře si je pamatují. 

Závodníci na umělých stěnách začínají s náročnějším tréninkem kolem dvanáctého roku 

(Vomáčko, Boštíková, 2003). Jak už jsme ale říkali, s lezením je možné začít 

v jakémkoli věku. Mnoho sportovců hledá v lezení relaxaci a pohodu. Lezení je 
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nenásilný sport a v rekreační podobě přináší všem věkovým skupinám radost z pohybu 

a vlastního překonání. Lezení ani nepatří mezi sporty, které by vylučovaly 

handicapované. Je mnoho lezců s různě rozsáhlou amputací dolní končetiny, 

s poškozeným zrakem, kteří se aktivně lezení věnují. 

Výhody lezení na umělých stěnách 

První výhodou je, že můžeme lézt za každého počasí, v každém ročním období a 

nejsme odkázáni na rozmary počasí. Odpadá přesouvání lidí a materiálu do lezeckých 

oblastí. Nespomou výhodou je i menší časová náročnost. Během dvou hodin můžete mít 

odlezeno. Trénink si lze organizovat podle vlastních schopností, nastavit si obtížnosti 

cest tak, abychom je zvládli. Stěny přinášejí menší míru rizika, ale vše záleží na vlastní 

pozornosti a zodpovědnosti. Umělé lezecké stěny se často staví v místech, kde se 

nenacházejí přírodní lezecké terény. V souvislosti s přírodními lezeckými terény stěny 

mnohem méně zatěžují životní prostředí. 

Nevýhody lezení na umělých stěnách 

Hlavní nevýhodou, kterou odsouhlasí většina lezců je omezení prožitku jak 

z okolí, tak z lezení. Skalní lezci vnímají okolní prostředí, které umocňuje hloubku 

prožitku. Také srovnání prožitku vylezené cesty na stěně a např. na pískovcové věži je 

nemožné. Lezeckou stěnu lze také brát jako další specifický druh tělocvičny či dokonce 

posilovny. Mnozí lezci na umělých lezeckých stěnách používají sypané magnézium, 

které činí prostředí velice prašné. Další nevýhodou může být přeplněnost cest v 

inkriminovaných hodinách. Často je třeba čekat na uvolnění cesty, kterou jsme chtěli 

lézt. 
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2.3.3 Bezpečné lezení na umělých stěnách 

Statistické údaje o počtu vážných zranění a úmrtí při tradičním horolezectví 

nejsou vůbec příznivé. Ve sportovním lezení na umělé stěně je situace mnohem lepší, 

avšak kvůli velkému fyzickému zatížení si lezci často odnášejí i degenerativní změny na 

kloubech ruky, ruptury vazů, šlach či svalů (Vomáčko, Boštíková, 2003). 

Lezení na umělých stěnách je v dnešní době, díky kvalitním materiálům a 

pomůckám, poměrně bezpečným sportem. Je to způsobeno jednak přenesením lezení do 

prostředí, kde se dá vyloučit objektivní nebezpečí (pád na kámen, vypadnutí" jištění, 

laviny apod.), dále pak rapidním zkrácením úseků mezi dobrým fixně osazeným 

jištěním, zkvalitněním lezecké výstroje a výzbroje, nestresovým prostředím tělocvičny a 

množstvím informací o bezpečnosti při lezení (Vomáčko, Boštíková, 2003). 

Ve výjimečném případě, kdy dojde k pádu na zem, jsou délky pádu kratší a 

dopad bezpečnější než na skalách, takže závažnost zranění není většinou velká. Úrazy 

jsou dnes většinou způsobeny chybou člověka v systému jištění a to jak těmi, kdo na 

umělé stěně udržuje jištění, tak přímo lezci samotnými. Nejčastějšími chybami při 

nehodách bývají špatné navázání na lano, špatné zapnutí úvazku, chyby při jištění lezce 

a při chytání pádu, otevření nezašroubované karabiny a vycvaknutí špatně zapnuté 

karabiny postupového jištění. Ve většině případů jde o začínající lezce, kteří nebyli 

dostatečně poučeni. 

2.3.4 Lezecké vybavení 

Sportovní vybavení prošlo v posledních desetiletích výrazným vývojem. 

Postupně se specializovalo podle požadavků lezení či horolezectví. V současné době 

existuje speciální vybavení pro lezení, které je lehké, pevné, spolehlivé a umožňuje 

lepší a hodnotnější výkon. Pro lezení na umělé stěně nám postačí sedací úvazek, 

karabina se zámkem (HMS), slaňovací osmu (Reverso, Controlor) a do dvojice lano 

(dynamické s minimální délkou 30m). Obuv uzpůsobená na lezení se doporučuje, ale 

pro začátečníky je zbytečné investovat nemalou částku do lezeckých bot, postačí i 

sportovní obuv. Pokud se nám potí ruce, používá se magnézium, které tlumí potivost 

rukou. 
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Boty na lezení - lezečky 

Lezečky mají kožený svršek a podrážku ze speciální gumové směsi, která má 

velmi dobré třecí vlastnosti. Lezečky se rozlišují podle druhu zapínání na sněrovací, na 

suchý zip a nazouvací. Každá bota má odlišnou tvrdost (lezci je střídají podle různých 

lezeckých terénů), proto při výběru dělíme boty na měkké, středně tvrdé a tvrdé. Pro 

začátečníky se doporučují lezečky tvrdé (Vomáčko, Boštíková, 2003). 

Magnézium 

Magnézium je bílý prášek, kterým si lezci natírají ruce. Přesněji se jedná o 

vysoce adhezní magneziový karbonát. Používá se na umělé stěně, ale i na některých 

površích skal, pro vyšší bezpečnost, pro dobrý pocit z lezení. Zabraňuje pocení a tím 

klouzání a máčení chytů ostatním lezcům. K uskladnění magnézia se používá 

magnéziový pytlík (Vomáčko, Boštíková, 2003 ). 

Úvazky 

Úvazky se nyní šijí ze speciálních pevnostních popruhů speciálními nitěmi. Jsou 

konstruovány tak, aby byly pohodlné a bezpečné. Podle konstrukce se dělí na sedací, 

tělové a kombinované. Na umělých lezeckých stěnách se setkáme především s úvazky 

sedacími. Sedací úvazky se skládají z pasu a nohaviček. Celotělové úvazky se používají 

především pro děti. Tento typ úvazku spojuje hruď, ramena, záda a kyčle do jednoho 

navazovacího bodu. Tím je zajištěna stabilita trupu při spouštění nebo visu. 

24 



Jistící pomůcky 

Jistící pomůcky mají za úkol pomocí tření lana ztlumit a zbrzdit případný pád. 

V současnosti se lezeckých a jistících pomůcek vyrábí velmi mnoho. K jištění na umělé 

stěně nám postačí pouze některé z nich. Základem jištění je karabina s pojistkou a k ní 

zapnutá jistící pomůcka. 

Osma - může být malá či velká, kulatá či hranatá, barevná nebo stříbrná. Používá se na 

slaňování, na jištění prvolezce i druholezce. Pro jištění osmou lze využívat lana všech 

průměrů, jednoduchá i dvojitá. 

Controlor - "kyblík, kalíšekl" - využívají se na jištění prvolezce, druholezce i slanění. 

Tyto pomůcky jsou výborné na slaňování - každý pramen lana je v jednom oku, takže 

se lano zbytečně nekroutí a nepřetáčí přes sebe. 

Reverso- všestranně využitelné. Navíc je velmi dobře uzpůsobeno pro uchycení mimo 

úvazek, tedy na jistícím stanovišti Ge samoblokovací). 

Karabiny 

Karabiny mohou sloužit k připnutí jistících pomůcek na úvazek, jištění a dalším 

činnostem při lezení. Existuje mnoho karabin různých typů a konstrukcí. 

Karabiny s pojistkou - karabiny s pojistkou využijeme hlavně k jištění na stanovištích, 

k zajištění spolulezce. Vždy před slaňováním, jištěním a lezením se musím přesvědčit, 

zda je zámek zašroubován. 

Karabiny bez pojistky- bývají většinou menší a lehčí. Vyrábí se buď s rovným, nebo 

prohnutým zámkem. Pro samostatné použití jsou určeny karabiny s rovným zámkem. 
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Lana 

Každé lano se skládá z jádra a opletu. Jádro slouží k chytání pádů a oplet chrání 

jádro před odřením. Lana mohou být statická a dynamická. Pro lezení na umělé stěně 

používáme lana dynamická. V případě pádu lano zapruží, čímž pohltí a rozptýlí rázovou 

energii, která vznikla při pádu vlivem gravitace a hmotnosti lezce. 

2.3.5 Stručná historie lezení na umělých stěnách 

Lezení na umělých stěnách není módní záležitostí posledního desetiletí. Jednu 

z prvních lezeckých stěn postavili studenti společně s vyučujícími na universitě 

v Leedsu již v roce 1957. Velmi stará stěna se nachází také v tělocvičně Uralského 

technického institutu v Jekatěrinburgu. Postupně se stěny dostávaly do škol a různých 

sportovišť. Až v druhé polovině 80. let se začali v zahraničí stěny stavět velmi rychlým 

tempem. Na počátku 90. let, společně se změnou společenského systému, tato vlna 

dorazila k nám. V současné době se nejvíce stěn staví na školách, víceúčelových 

hřištích a velmi často jsou součástí nově vznikajících sportovních komplexů (Vomáčko, 

Boštíková, 2003). V současnosti jsem se setkala s umělými lezeckými stěnami ve 

starých průmyslových halách, dalo by se mluvit o revitalizaci budov městských 

brownfields. Lezecké stěny nalezneme téměř na všech vysokých školách, kde se 

vyučuje tělesná výchova. 
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2.4 ZKOUMANÉ LEZECKÉ STĚNY 

2.4.1 Lezecká stěna SmíchOFF 

Obrázek č. 1: Lezecká stěna Smíchoff 

Umělá lezecká stěna představuje v současné chvíli nepochybně největší 

sportoviště svého druhu v České republice. V hale o rozměrech 16 x 32 metrů se totiž 

nalézá umělá lezecká stěna o výšce 14 metrů. Zmíněných čtrnácti metrů dosahují 

všechny profily. Vybrané profily pak dokonce dosahují výšky úctyhodných 15,5 metru. 

Jedná se tedy o 1600 metrů čtverečních lezecké plochy. 

Při stavbě stěny bylo myšleno opravdu na všechny výkonnostní kategorie lezců, 

od úplných začátečníků až po vyspělé, sportovně založené lezce. Naleznete zde tudíž 

širokou škálu profilů od obtížného převisu přes mírně převislé linie a kolmice až po 

ukloněné rajbasy. Nechybí ani spáry. Vyjma klasických překližkových profilů je k 

vidění i několik laminátových skvostů. Celý povrch stěny je opatřen kvalitním 

pískováním. Aktuálně zde naleznete 48 linií jištění se 110 cestami v obtížnostech od 4 

do 1 O UIAA. V brzké době by mělo přibýt 500 čtverečních metrů lezecké plochy 

v podobě boulderové stěny. 
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Obrázek č. 2: Lezecké profily Obrázek č. 3: Převisy 

2.4.2 Lezecké centrum Mammut Holešovice 

Obrázek č. 4: Mammut Holešovice 

Stěna v Holešovicích, lezecké centrum Mammut, se brzy po svém zprovoznění 

dostala na pevné místo v návštěvnosti pražských i okolních lezců. Jedná se o jednu z 

největších lezeckých stěn v ČR. Najdete zde přes 350 značených cest nejrůznější 

obtížnosti od 3- po 9+, dlouhé až 12 metrů, stěny, kouty, spáry, převisy, rajbasy i 

sokolíky. Je tu též boulderová sekce a drytooling, kde lze trénovat lezení s cepíny a 

mačkami. Lezecké centrum Mammut se rozšířilo o další prostor - velmi zajímavou 

laminátovou jeskyni. Povrch je bohatě členěný a umožňuje lezení nejen po 

28 



našroubovaných chytech, ale i po struktuře. 3D stěna je prostor, obestavěný 

laminátovou strukturou téměř ze všech stran. 3D stěna má kromě mírně ukloněné části i 

" část převislou, kde najdete jak relativně lehké cesty po.madlech, tak i těžší a těžké. Pro 

lezce a lezkyně je tu i několik cest ve stropech . 

. , 

' Obrázek č. 5: Boulder 

Obrázek č. 6: Profily 
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2.4.3 Lezecká stěna Praha Ruzyně 

Obrázek č. 7: Lezecká stěna Ruzyně 

Ve svém nejvyšším bodě stěna dosahuje bezmála 12 metrů a na ploše 

600 čtverečních metrů v současné době naleznete přibližně 111 označených cest, 

na kterých průběžně obměňováno okolo 4000 chytů. Všechny cesty jsou rovnoměrně 

rozmístěny v 30 liniích jištění. Součástí centra je i boulderová stěna a posilovna. 

Obrázek č. 8: Převislé profily 

30 



2.4.4 Umělá horolezecká stěna Praha Strašnice- GutOFFka 

Venkovní lezecká stěna. Jedná se o betonový skelet o obvodu 80 metrů, 

dosahující ve svém nejvyšším bodě až 13 metrů výšky. Průměrná výška stěny se pak 

pohybuje od 10 do 12 metrů. Lézt je možné jak po samotném rastru stěny, tak i po 

montovaných chytech. Profily zde najdete jak položené, tak kolmé i celkem převislé. V 

převislé části stěny se dá lézt, i když se počasí zrovna nevydaří. V celkem 46 liniích 

jištění aktuálně najdete 90 cest v obtížnostech od 3 do 9- UIAA. 

Obrázek č. 10: Profily ve dne Obrázek č. ll: Profily v noci 
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2.4.5 Lezecká stěna a boulder N amche Palmovka 

V lezeckém centru najdeme 4 haly s celkovou lezeckou plochou 700m 2
• Výška 

lezecké stěny dosahuje až 14 metrů. Počet lezeckých cest se obvykle pohybuje okolo 

120. V místě najdeme půjčovnu veškerého lezeckého vybavení (sedák, lezečky, lano, 

karabina+osma, magnézium v pytlíku). Jak je dnes již obvyklé můžeme využít velkého 

množství lezeckých kurzů, jak pro začátečníky, tak i pokročilé. K vidění jsou profily 

pro úplné začátečníky i pro pokročilé. "Bazén" je 14 metrová stěna s kolmým a 

převislým profilem. "Zahrádka" je další lezecká tréninková kolmá stěna s profily. Pro 

pokročilejší nechybí ani "Převisy" což je 8 metrová stěna s převislým profilem. 

K neobvyklým tvarům patří "Akvárko", stěna s umělými krápníky a strukturou. Pro 

vyznavače boulderového lezení je připravena "Nová boulderová jeskyně" a "Starý 

boulder". 

Obrázek č. 13: Profily na Palmovce 
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2.4.6 Lokal Blok 

LOKAL BLOK je největší boulderová stěna v České republice. Profesionálům i 

začínajícím lezcům nabízí přes 500 m2 lezeckých profilů s více než 60 ti vyznačenými 

cestami různé obtížnosti. Stěna nebývá většinou příliš vysoká. V Lokal Bloku dosahuje 

maximálně 4,5 metru. Na zemi jsou vysoké měkké matrace, do kterých lezci padají. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíle a hypotézy 

Diplomová práce vznikla na základě dotazníku, který zjišťuje specifické údaje o 

lezcích, jejich vztahu k lezení a to jak k lezení venku na skalách tak uvnitř na umělých 

stěnách. Výsledky studie se mohou stát podkladem k dalšímu plánování rozvoje 

lezeckých stěn. 

Socio - demografickým šetřením zjistit u lezců na umělých stěnách v Praze 

jejich vztah k lezení. Zjistit jejich návyky spojené s cestami za lezením, porovnat různé 

geografické a demografické charakteristiky a tím zpracovat · ucelený náhled na danou 

problematiku. 

Pro analýzu byly stanoveny tyto hypotézy: 

Hypotézy vztahující se k části dotazníku věnující se lezení na umělých stěnách: 

Můj výzkum se týká především lezení na umělých stěnách a lidí, které je 

navštěvují. Předpokládám, že většina lezců, kteří navštěvují stěny má určité návyky, 

které se stávají objektem výzkumu. 

Hl: Většina lezců leze dvakrát týdně. 

Předpokládám, že pokud si někdo vybere lezení jako volnočasovou aktivitu, která ho 

naplňuje, bude lézt minimálně dvakrát týdně, kvůli získání potřebné kondice a s tím 

spojené radosti z lezeckého pohybu a úspěšným překonáváním lezeckých překážek 

různých obtížností. 

H2: Lezci chápou lezení především jako zábavu nebo jako sport. 

Na lezení jako téměř na každou aktivitu lze nahlížet z několika směrů. Zajímalo mě, 

které tvrzení bude mezi lezci převládat. 

H3: Lezci jsou ochotni dojíždět za lezením na umělé stěně maximálně jednu hodinu. 

Lokace lezecké stěny je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje její návštěvnost. 
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H4: Většina lezců střídá lezecké stěny. 

Lezení je spojené s prožitkem objevování nového - nové způsoby přelezení překážek, 

nové cesty, nové prostředí. V každém lezeckém centru je omezený počet cest, které lze 

překonávat. Lezec rád objevuje nové cesty, proto musí střídat lezecké stěny, stejně jako 

skály. Na druhou stranu se rád vrací ke svým oblíbeným cestám a tak dochází k migraci 

mezi lezeckými centry. 

HS: Lezci mají nejčastěji své vlastní vybavení. 

Pokud se člověk věnuje aktivně sportu, obvykle vlastní vybavení. Je to 1 otázka 

bezpečnosti a hygieny. 

Hypotézy vztahující se k demografické části dotazníku: 

H6: Většina lezců má středoškolské vzdělání. 

H7: Většina lezců na umělých stěnách jsou studenti a jejich příjmy nedosahují ani 10 

tisíc za měsíc. 
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3.2. Postup a metody práce 

Prvním krokem bylo obdržení dotazníku a konzultování jeho vhodnosti pro náš 

výzkum. 

Dalším krokem byl výběr lezeckých stěn, které by odpovídaly celkovému 

záměru projektu. Po přezkoumání několika největších stěn v Praze a na základě jejich 

návštěvnosti a mých zkušeností s danými lezeckými stěnami byly vybrány tyto lezecké 

stěny: Lezecké centrum SmíchOFF, Lezecké centrum Mammut Holešovice a boulder 

bar Lokal Blok. V těchto lezeckých centrech byl proveden terénní výzkum. Dotazování 

bylo zaměřeno na volně příchozí lezce. Dotazníky byly vyplňovány lezci přímo 

v lezeckém centru, tedy v prostředí dotazovaném. Při výběru respondentů nebylo 

použito žádného omezení, dotazník mohl vyplnit každý. Pro výzkum je zajímavé vědět 

jaké věkové kategorie, a to od těch nejmladších, navštěvují lezecké stěny. Některé 

otázky nemohli nejmladší zodpovídat, a to především otázky týkající se financí (otázka 

o měsíčních příjmech). 

Pro sběr dat jsem využila návštěvníky vybraných lezeckých center v Praze. 

Výzkum probíhal v listopadu 2007 přibližně mezi 10. - 20. listopadem. Dotazování 

bylo zahájeno ve vybraných umělých stěnách najednou. Po vyplnění 1 00 dotazníků, 

byly výsledky doplněny do tabulky a označené odpovědi označeny hodnotou 1. 

Charakteristika dotazníku 

Návštěvnici dobrovolně vyplnili anketní formulář, který obsahuje tři základní 

typy otázek. První skupina otázek se týká demografických údajů (věk, pohlaví, 

bydliště, stav atd.). Druhá skupina otázek je zaměřena na vlastní lezeckou aktivitu 

(intenzita lezení, navštěvované stěny, výše útraty, dojížďka atd.). Třetí skupina otázek 

se týká lezeckých aktivit na skalách. V našem výzkumu používáme jak nominálních 

proměnných, ale také intervalových. V některých otázkách se objevují také proměnné 

pořadové. 
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se týká lezeckých aktivit na skalách. V našem výzkumu používáme jak nominálních 

proměnných, ale také intervalových. V některých otázkách se objevují také proměnné 

pořadové. 

Nominální proměnná je ta, která popiSUJe určitý stav např. pohlaví 

dotazovaných. Intervalové proměnné rozčleňují dotazované dle určitého kritéria např. 

věk, příjem, atd. Pořadové proměnné neboli ordinální jsou seřazeny dle určité 

hierarchie. V našem výzkumu se neobjevují spojité proměnné. 

Metody práce 

Jedná se o studii zaměřenou kvantitativně resp. práce je terénní studii nebo také 

dle Ferjenčíka (2000) orientačním výzkumem. Cílem orientačního výzkumu je vykonat 

sondu a získat vhled do určitého problému, v našem případě zjistit složení návštěvníků 

lezeckých center. 

Naše výsledky JSme získali na základě četností v jednotlivých otázkách. 

Nemůžeme v tomto výzkumu hovořit o reprezentativním vzorku návštěvníků, protože 

vzorek byl pouze 100 návštěvníků. 

Pro vyhodnocování ankety jsme použili programy Word, Ex cel a statistický 

vyhodnocovací program SPSS. 

3.3 Popis zkoumaného vzorku 

Celkem bylo dotazováno 102 lezců ve vybraných lezeckých centrech. Po 

následné analýze bylo přijato 100 dotazníků. Zbylé dotazníky byly vyplněny jen 

částečně, proto nemohla být data použita. 

Jak jsem předpokládala, většinu dotazovaných tvoří muži - 65%, zbytek tvoří 

ženy 35%. Přesto, ze své vlastní zkušenosti vím, že tento sport začíná být stále 

oblíbenější i u žen. Na lezeckých stěnách (více než při skalním lezení) je možné často 

vidět ženské páry. Převaha mužů je nejspíše spojena s rozdílnými psychickými a 

fyzickými vlastnostmi žen a mužů. 
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Graf č. 1: Návštěvnost lezeckých center podle pohlaví 

Pohlaví 

• muži 

• zeny 

Věk dotazovaných kolísá mezi 12 a 56 lety. Průměrný věk činí 26 let. 

Nejčetnější věk návštěvníků se pohybuje mezi 22 až 26lety. Detailněji viz tabulka č. 2. 
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Graf č. 3 nám demonstruje, že většina lezců 4 7% má dokončené středoškolské 

vzdělání s maturitou. Je to hlavně proto, že lezení na umělých stěnách se stále více 

věnují mladší generace z důvodu jeho současné atraktivnosti a relativně vysoké 

bezpečnosti. Naproti tomu je patrná významná skupina vysokoškolsky vzdělaných lezců 

28%, kteří buď v blízké minulosti dokončili studium na vysoké škole, nebo jsou to 

"tradiční" skálolezci, kteří se lezení věnují už desítky let a po celý rok k udržení své 

kondice. Třetí významnou skupinu - lezci se základním vzděláním - 13%, tvoří děti, 

které buď sami rodiče učí lézt, nebo jsou přihlášeni do výukových kurzů lezení pod 

vedením instruktora lezeckého centra. Kurzy lezení pro děti jsou dnes dalším 

rozvíjejícím se trendem. 

Graf č. 3: Dosažené vzdělání 
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Graf č. 4 potvrzuje nejčastější návštěvnost studenty - 43%. Umělé lezecké 

stěny, které nabízí atraktivní využití volného času, vysoce emocionální zážitek, 

relativně bezpečný sport (oproti lezení v přírodě), časovou dostupnost jsou ideálním 

místem, kde si student, ale i zaměstnaný (skupina 36% dotazovaných) může zpříjemnit 

svůj volný čas a zároveň se věnovat sportu. Otevírací doba lezeckých center je příznivá 

pro všechny kategorie návštěvníků. Bývá otvírána zpravidla v dopoledních hodinách 

(vhodné pro studenty) a zavírána kolem 22 hodiny večerní (vhodné pro zaměstnané). 
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Graf č. 4: Ekonomická aktivita 
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Většina lezců na umělých stěnách je svobodných - 82%, pouze 18% je 

ženatých, vdaných (viz graf č. 5). Je to důsledek větší návštěvnosti mladých zájemců. V 

současnosti jsem se několikrát setkala s celou lezeckou rodinou. Otec i matka jistí své 

děti a to od nejmenších. V takovém případě lze již mluvit o lezení jako stylu života (viz 

níže). Mezi dotazovanými se našlo několik lezců, kteří už mají vlastní potomky. 6% 

dotazovaných má dvě děti, 5% dotazovaných má jedno dítě a 3% dokonce děti tři. 

Zbylých 86% je bezdětných. 

Graf č. 5: Rodinný stav 

Rodinný stav 

• 5vobodný/svobodná 

• zcnatý/vdaná 
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Graf č. 6: Počet dětí 

Počet dětí 
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V naší anketě jsem se také zajímala o finanční zajištěnost lezců. Většina lezců na 

umělé stěně jsou studenti (viz graf č. 4), což se odráží v jejich finanční zajištěnosti. 

Celkem u 39% dotazovaných nepřek:račují příjmy za měsíc hodnotu 1 O tis. Kč/měs. 

Studenti při studiu vysoké, střední školy málokdy mohou pracovat na plný úvazek, 

proto dávají přednost jednodenním, ale i vícedenním pracím jako brigádníci. Skupina 

23% dotazovaných vydělává měsíčně mezi 15 až 20 tis. Kč za měsíc, 15% 

dotazovaných si vydělá 20 až 30 tis. Kč za měsíc a l l% dotazovaných dokonce přes 30 

tis. Kč za měsíc. Jak bylo dříve uvedeno, tvoří velkou část lezců na umělé stěně 

zaměstnaní, kteří jsou schopni si vydělat podstatně více. V rozhovoru s některými lezci 

jsem se také dozvěděla, že řada z nich si vydělává přímo lezením, v pozměněné podobě 

-výškové práce. To vysvětluje relativně vysoké zastoupení osob samostatně výdělečně 

činných. Podrobněji v grafu č. 7. 
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Graf č. 7: Hrubé měsíční příjmy 
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3.4 Vnímání lezení mezi lezci 

První stěžejní otázkou, kterou položíte lezci je, zda je členem Českého 

horolezeckého svazu. Kupodivu pouze 47% odpovědělo, že ano a zbylých 53% členy 

ČHS nejsou. Dalo by se to vysvětlit tím, že při lezení na umělé stěně není nutné být 

členem. Pokud ale jezdíte lézt do skal, měli by jste členem ČHS být. Pokud dotazovaní 

jsou členy ČHS zajímalo nás, jak dlouho jsou členy. Podrobněji viz tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Počet roků členství ČHS 

Počet roků Počet 

členství odpovědí % 

1 6 17,6 

2 s 14,7 

3 7 20,6 

4 s 14,7 

s 3 8,8 

6 2 S,9 

7 o o 
8 1 2,9 

9 o o 
10 3 8,8 

16 1 2,9 

2S 1 2,9 

Celkem 34 100 

Hodnocením vnímání lezení mezi lezci se podrobně zabývá otázka číslo 5. 

Abychom rozpoznali, jak lezení vnímá řada dotazovaných, uvedli jsme v otázce několik 

možných náhledů na lezení, jako možné činnosti trávení volného času. Dotazovaní se 

zde mohou zamyslet, co pro ně lezení znamená a v jakém rozsahu berou lezení jako 

zábavu, kondiční činnost, životní styl a sport. K ohodnocení intenzity si mohou vybrat 

ze stupnice ne- spíš ne- spíš ano- ano- nevím. Na otázku zda dotazovaní vnímají 

lezení jako zábavu, odpovídalo jednoznačně 86 % dotazovaných ano (viz graf č. 8). 

Výsledek jednoznačně vyplývá z faktu, že pokud člověk věnuje svůj volný čas nějaké 

činnosti, očekává, že mu vybraná činnost přinese pozitivní pocity, uvolnění a zábavu. 
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Graf č. 8: Lezení jako zábava 
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Řada lezeckých stěn je v současnosti vnímána jako "fitness". Mnozí návštěvníci 

se lezení věnují pouze na umělých stěnách nebo v boulder barech a to pro udržení své 

kondice, získání mohutnějšího svalového korzetu v oblasti trupu a horních končetin. 

Bouldering - původně lezení po kamenech, v současné době lezecká disciplína, ve které 

se lezec snaží přelézt velmi obtížné kroky nízko nad zemí bez jištění, velice fyzicky 

namáhavé (Vomáčko, Boštíková, 2003). Je to nový náhled na lezení jako kondiční 

činnost. Vše je dobře viditelné v grafu č. 9, kde 58% dotazovaných odpovědělo, že 

lezení chápou jako kondiční činnost, 23% odpovědělo spíše ano a pouze 16% 

odpovědělo, že lezení nevnímají nebo spíše nevnímají jako kondiční činnost. 
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Graf č. 9: Lezení jako kondiční činnost 
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Lidé, kteří lezení zcela propadnou, podřídí mu svůj veškerý volný čas včetně 

dovolených, víkendů přijímají lezení jako vlastní životní styl. Tento životní styl je úzce 

spjat s přírodou, s pobytem v přírodě, se zákony přírody i ekologie. Lezci jezdí lézt 

především do skal, většinou na vícedenní lezení, které je spojené s přenocováním v dané 

oblasti. Lezení na umělých stěnách je pouze doplňkovou aktivitou v zimních měsících, 

kdy jsou k lezení na skalách nevhodné podmínky. Někteří odvážlivci se během zimních 

měsíců věnují ledolezení (lezení po zamrzlých vodopádech s pomocí cepínů). 41% 

dotazovaných označuje lezení jako svůj životní styl, 20% se přiklání také k lezení jako 

životnímu stylu (viz graf č. 1 0). Naproti tomu je zde početná skupina 32% 

dotazovaných, kteří lezení jako svůj životní styl spíše neberou nebo neberou vůbec. 
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Graf č. 10: Lezení jako životní styl 
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Lezení jako sport je možné chápat buď jako sportovní lezení, nebo jako sport pro 

vlastní vyplnění volného času, pro zvýšení vlastní kondice. 

Sportovní lezení je směr lezení, při němž převládají fyzické problémy nad 

psychickými. Jedná se převážně o lezení na vynýtovaných cestách, vzdálenosti mezi 

těmito jistícími body jsou poměrně malé (max. 4 m). V současnosti je tento způsob 

lezení velice populární a umožnil lezení také méně psychicky odolným jedincům 

(Vomáčko, Boštíková, 2003). 

Graf č. ll nám podrobněji ukazuje přístup lezců k lezení jako sportu. 69% 

dotazovaných lezení chápe jako sport. 18% dotazovaných se také přiklání k názoru, že 

lezení pro ně je sport. Pouze menšina 8% dotazovaných lezení jako sport nechápou. 
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Graf č. ll: Lezení jako sport 
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3.5 Vnímání lezení na umělých stěnách jejich návštěvníky 

• počet 

Následující otázky v dotazníku jsou přímo zaměřené na umělé stěny, na jejich 

dopravní dostupnost (čas, km), na jejich fmanční dostupnost a na návyky jejich 

návštěvníků. 

3.5.1 Časová a dopravní dostupnost 

Předností každého lezeckého centra je blízkost významných městských center. 

Časová dostupnost vybrané volnočasové aktivity je častým předmětem její volby. 

Z výzkumu vyplývá, že 33% dotazovaných je ochotno za lezením na wnělých stěnách 

dojíždět do 30 min z místa bydliště. 61% je ochotno dojíždět za lezením na umělé stěně 

do 60 min. Pouze 6% dotazovaných je ochotno dojíždět více než hodinu. Pro vznik 

nových lezeckých center je ohled na časovou dostupnost zásadním, proto by se nová 

lezecká centra měla situovat do lokalit do 1 hodiny od významných center měst. 

Detailněji graf č. 12 a 13. 
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Graf č. 12: Dostupnost lezeckých center 
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Graf č. 13: Dopravní dostupnost 
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3.5.2 Výběr a návštěvnost lezeckých stěn 

Lezeckých center bývá ve větším městě několik. V Praze jich najdeme okolo 20. 

Zajímalo nás, zda lezci lezecké stěny střídají nebo si oblíbí jednu a navštěvují pouze ji. 

Při lezení ve skalách lezci často střídají oblasti, do kterých jezdí za lezením. Důvodů 

může být několik- poznání nové oblasti, nové krajiny, vyhledávání nových nelezených 

cest, větší různorodost povrchu skal, tudíž objevování nových možností přelezení cesty 

apod. Na umělých lezeckých stěnách jsou cesty označeny buď jinak barevnými chyty 

nebo různobarevnými páskami. Cesty zůstávají stále stejné, dokud není nahrazena 

novou cestou. Také variabilita přelezení cesty není tak barvitá jako ve skalách. Proto 

okolo 67% dotazovaných odpovědělo, že lezecké stěny střídá (viz graf č. 13). Příčinou 

mohou být důvody uvedené výše, ale také různý rukopis autorů lezeckých cest 

v různých centrech. Viz graf č. 14 a 15. 

Graf č. 14: Výběr lezecké stěny 
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Graf č. 15: Nejnavštěvovanější pražské lezecké stěny 
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3.5.3 Finanční dostupnost 

• pocet 

V současné době se cena za vstupenku do lezeckého centra pohybuje okolo 100 

Kč na neomezenou dobu. Zajímavé je, že doba není omezena a to z jednoho důvodu. 

Lezení je fyzicky i psychicky náročný sport a nelze ho provozovat celý den. Záleží 

samozřejmě na fyzické kondici jednotlivce, na zvolené intenzitě lezení a na psychickém 

stavu. Po odlezení určitého počtu cest dojdou síly každému. Většinou nedochází 

k přeplnění lezeckého centra, protože bývají poměrně velkých prostorů s mnoha 

cestami. S finanční dostupností úzce souvisí i počet dní v týdnu, kdy dotazovaný 

lezeckou stěnu navštěvuje. Největší četnost ( 41%) na tuto otázku zaznamenala odpověď 

"lezu dvakrát týdně". 32% dotazovaných leze dokonce třikrát týdně a 7% dotazovaných 

vícekrát za týden. Podrobněji graf č. 16. 

Existuje přímá úměra mezi počtem návštěv stěny v týdnu a finanční náročností -

čím častěji se chodí lézt, tím více peněz lezení na umělé stěně stojí. Z grafu č. 17 je 

patrné kolik návštěvníci utrácí v lezeckých centrech za týden. 
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Graf č. 16: Návštěvnost stěny v týdnu 
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Graf č. 17: Finanční náročnost lezení v týdnu 
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3.5.4 Lezecké vybavení 

Lezení na umělé stěně se neobejde bez potřebného vybavení. Na lezeckou stěnu 

musíte bezpodmínečně mít jistidlo (karabina HMS a vlastní jistící pomůcka), sedací 

úvazek, vhodné boty (nejlépe boty přímo určené na lezení) a lano. Existuje řada 

výrobců karabin, sedáků, lezeček a dalšího vybavení. Při výběru značky je třeba uvážit 

kvalitu výrobků a cenu. Ceny jednotlivých výrobců se často podstatně liší, u známých 

značek bývají nadhodnocené, platíme pak hlavně značku. Otázky 9 a 10 se zabývají 

vybavením dotazovaných lezců a zbožím, které si kupují. 

Lezeck:é t stěny zpravidla mají své vlastní půjčovny, ve kterých si za úplatek 

můžete lezecké vybavení půjčit. Okolo 86% dotazovaných má své vlastní lezecké 

vybavení, zbylých 14% si vybavení půjčuje (viz graf č. 18). Návštěvníci centra si 

vybavení půjčují buď veškeré, nebo pouze část. Pokud si lezci své vybavení kupují 

naprostá většina (82%) dává přednost poměru kvalita cena (blíže viz graf č. 19). 

Vybavení na umělou lezeckou stěnu není finančně náročné. Pokud si koupíte 

boty, sedací úvazek, jistidlo investujete do sportu zhruba 3000 Kč. Toto vybavení vám 

vydrží i několik let. Vzhledem k bezpečnosti se doporučuje vybavení po několika letech 

vyměnit. Záleží na stupni zatěžování a počtu pádů. 

Graf č. 18: Lezecké vybavení 
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Graf č. 19: Jaké vybavení si kupuji 
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4. DISKUSE 

Zpracování dotazm'ků a výsledky z toho vzešlé daly poměrně jasné odpovědi na 

některé otázky. Částečně jsou již některé zmíněny ve výzkumné části v jednotlivých 

kapitolách. Nyní se je pokusím sumarizovat a doplnit. V průběhu interpretace výsledků 

budou také konfrontovány jednotlivé hypotézy. 

Z bloku otázek demografické části, která byla zaměřena na popis náhodného vzorku, 

vzešly následující údaje. Věk respondentů se pohyboval od 12 do 56 let. Průměrný věk 

dotazovaných činil 26 let. Z výsledků vyplývá, že generace lezců je u nás velice mladá. 

Dalo by se to vysvětlit faktem, že se tento sport u nás výrazně zpopularizoval až po 

změně režimu, takže v současné době dorůstá generace, která byla na začátku vlny 

zájmu. Většinu návštěvníků stěn tvoří muži - 65% a zbylých - 35% tvoří ženy. 82% 

dotazovaných je svobodných a zbylý počet 18% je vdaných, ženatých. Na otázku, jaké 

mají návštěvníci stěn dokončené vzdělání, odpovědělo 4 7% dotazovaných -

středoškolské. Tento výsledek je platným důkazem a potvrzením H6. Jak bylo dříve 

uvedeno, generace lezců v České republice je velice mladá, z čehož se dá usoudit, že se 

jedná především o studenty. Problematika byla zjišťována otázkou 18., kde 43% 

odpovědělo, že je student, 36% zaměstnaný a 18% osoby samostatně výdělečně činné. 

Při charakterizování vybraného vzorku respondentů byla zajímavá otázka týkající se 

hrubých měsíčních příjmů. Vzhledem k tomu, že většina dotazovaných jsou studenti, 

dalo se očekávat, že jejich plat nebude dosahovat ani deseti tisíc Kč za měsíc. Důkazem 

je vyhodnocení otázky číslo 19, která potvrzuje moji hypotézu H7. 39% dotazovaných 

má příjmy pod deset tis. za měsíc, je zde ale patrná skupina 23% dotazovaných, která 

má plat vyšší. Jedná se o lezce zaměstnané nebo osoby samostatně výdělečně činné. 

Blok otázek týkající se lezení na umělých stěnách jsem uvedla otázkou č. 5, která 

podrobně rozebírá vnímání lezení mezi lezci samotnými. Z výsledků vyplynulo, že je 

lezení především vnímáno jako zábava - 86%. Pokud člověk věnuje dobrovolně 

něčemu svůj volný čas, předpokládá se, že by mu činnost měla přinést pozitivní pocity, 

radost, zábavu. Dnešní trend "lezení na umělých stěnách jako fitness", chápání lezení 

jako kondiční činnost potvrdilo 58% respondentů. Lezení (stěnolezení, ale především 

skálolezení) je činnost, která spojuje velmi silné emocionální zážitky - strach, 

překonání sama sebe, dosažení vrcholu, pocit radosti . .. , proto řada lidí tomuto sportu 
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zcela propadne, stane se jeho životním stylem. Lezení jako životní styl chápe 41% 

dotazovaných. Posledním hodnocením, jak by mohlo být lezení chápáno, je lezení jako 

sport. K tomuto hodnocení se přiklonilo 69%. Podrobný rozbor této otázky potvrdil 

moji hypotézu H2. Vysoká procenta u ostatních charakteristik lezení nabízí otázku, zda 

by oblast vnímání lezení mezi lezci neměla být podrobněji prozkoumána. 

Dostupnost lezení na umělých stěnách - finanční, dopravní, časová a kvalita 

lezeckých stěn jsou řešeny v otázkách 3, 4, 6, 7, a 8. Z šetření vyplynulo, že většina 

lezců - 61% je ochotna na umělou lezeckou stěnu dojíždět max. jednu hodinu (H3) 

nebo do 20 km od místa bydliště popř. centra města. V Praze toto kritérium splňují 

téměř všechny lezecké stěny. 

Okolo 67% lezců lezecké stěny střídá, což potvrzuje H4. Jednou z vlastností lezení 

Je také objevování nových možností překonání překážek a objevování nových 

neznámých překážek. K tomu je potřeba střídání prostředí na lezení - uvnitř, venku, 

ledy, skála, různé povrchy a tudíž střídání lokalit 1 lezeckých stěn. 

K nejnavštěvovanějším pražským stěnám patří Marnmut Holešovice (56%), Ruzyně 

(39%), Lokal Blok (37%) a Smíchoff(34%). 

Hl byla potvrzena odpověďmi na otázku č. 3. Dvakrát v týdnu leze 41%, třikrát 

32% a jednou 20% dotazovaných. Pokud vezmeme v úvahu, že cena vstupu se pohybuje 

okolo 100 Kč a nejčastěji lezci chodí lézt dvakrát týdně, utratí za tuto volnočasovou 

aktivitu okolo 200 Kč za týden (31 %). Stále častěji si lezci kupují permanentku- 21%. 

K lezení na umělé stěně je zapotřebí vybavení. Otázky 9 a 1 O se zabývají 

problematikou vybavení. Návštěvníci stěny mají převážně své vlastní vybavení- 86% 

(H5), zbylých 14% si vybavení půjčuje přímo na lezecké stěně. Při nákupu lezeckého 

vybavení dává 82% dotazovaných přednost vybavení s vyrovnaným poměrem mezi 

kvalitou a cenou. Zajímavé je, že okolo 5% si kupuje vybavení nejlevnější a 6% naopak 

vybavení nejdražší. 

Problematika lezení na umělých stěnách je a bude do budoucna řešeným 

problémem, kvůli velkému zájmu veřejnosti o tento sport. Řada výsledků z této práce 

může být podkladem pro další výzkum. 
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5. ZÁVĚR 

Tato práce byla vypracována jako podkladová studie pro potřeby mezinárodního 

projektu. Jako samostatná práce má částečně vyprofilovat lezce na umělých stěnách 

jako specifickou skupinu. 

V první části byla zpracována teoretická východiska jak z oblasti lezení obecně 

tak z oblasti lezení na umělých stěnách. Část o lezení na umělých stěnách je podrobně 

zpracována ve výzkumné části. V teoretické části je podrobně rozebrán pojem 

demografie a geografie obyvatelstva, protože v diplomové práci pracujeme 

s demografickými daty. Pojem geografie obyvatelstva s demografií úzce souvisí. Další 

část teoretické části je věnována volnému času a jeho využití. Volný čas je 

v současnosti využíván mnoha způsoby, jedním ze způsobů je navštěvování umělých 

lezeckých stěn. Lezení na stěnách se stává populárnější a oslovuje stále větší masu lidí. 

Ve výzkumné části jsme se nejprve seznámili s cíli i hypotézami a následně 

s postupem práce, kde byly představeny metody sběru, výzkumu a analýzy dat. 

Výzkumná část obsahuje bloky, které se věnují již samotnému zpracování dat a 

výstupům z nich. Všechna získaná data jsou graficky znázorněna a v textu vysvětlena. 

Grafy nám velice názorně popisují vybraný vzorek, seznamují nás s tím, jak lezci 

vnímají lezecké stěny, jak vnímají lezení, jak často jsou ochotni chodit lézt, kolik jsou 

ochotni do lezení investovat a s dalšími charakteristikami. 

Většinu dotazovaných tvoří muži - 65%. Průměrný věk se pohybuje okolo 26 

let. Rodinný stav - 82% svobodných. V otázce týkající se dokončeného vzdělání 

odpovědělo 47% dotazovaných- středoškolské, výraznou skupinu tvoří vysokoškoláci-

28%. Ekonomická aktivita - 43% tvoří studenti, 36% zaměstnaní a 18% tvoří OSVČ. 

Hrubé měsíční příjmy dosahují u 39% pod 10 tis Kč/měs., 23% vydělává 15 - 20 tis 

Kč/měs. a 15% vydělává 20-30 tis Kč/měs. 

V závěru byly jednotlivé výstupy analyzovány, dány do souvislostí a 

konfrontovány s výsledky dříve stanovených hypotéz. Řada hypotéz se potvrdila a 

některé nás donutili se zamyslet, zda by neměla být daná problematika zpracována 

podrobněji. Jedná se především o část vnímání lezení mezi lezci. Co vlastně lezení pro 

lezce znamená. 
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Celkově může tato práce být nejen žádoucím podkladem velkého projektu, ale je 

možné, nebo spíše vhodné ji dále využít pro následné rozšíření a prohloubení. Získané 

výsledky ukazují fundovaný obraz dotazovaných lezců, který v této práci nemohl být ve 

všech svých detailech kompletně prezentován. 
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S. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 : Dotazník 

ANKETA O LEZENÍ NA UMĚLÝCH STĚNÁCH 

Katedra Sportů v prirodě, UK FTVS v Praze a Horolezecký oddíl na UK FTVS v Praze 

Legenda: Vámi vybranou odpověď zakroužkujte. 
Otázky se vztahují k lezení na umělých stěnách (1- 10). 

1. Jste členy CHS? Pokud ano, jak dlouho? 

a) ano, .. . ... ... . 

b) ne 

:\•.ri~)<;-:{," ·~- ~; :_\· ,:'·~-I:•~.)::~zYtl·:·<-P:~.(~--·{}.: . .;.·_ ·~,,-,. 

2. Upl'ednostl'\ujete lezenf: ': -· ·: ,,?, 
a) na umělé stěně s lanem (na obtížnost) 

b) na boulderovacích stěnách 

c) v přírodě na skalách 

3. Kolikrát ijdně lezete? 

a) jednou 

b) dvakrát 

c) vícekrát, kolikrát .... .. ... 

d) cca .......... za měsíc 

4. Kolik utratrte Kč za vstupné za týden? 

a) do 100 Kč 
b) 1 00-200 Kč 

c) 200 a více 

d) mám permanentku na ...... vstupů, za ..... Kč 

·: 9.) Vybaveni mám:'''· 
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a) vlastní 

b) půjčuji si vše 

c) půjčuji si : ........ .. 

10.) V prrpadě, že máte vlastni vybaveni, tak 
kupujete? -i'~ 

a) nejlevnější 

b) nejdražší 

c) dávám přednost poměru kvalita-cena 

d dostávám 

Otázky se týkají lezení ve skalách (11-15) 

11.) V letnfch měslclch uprednostl'\uji lezenl: 
(ot. č. 12-14 

a) na umělých stěnách nevyplňujte) 

b) na skalách 

12.) Kolik vlkendí.l v roce strávlte ve skalách? 



5. L~enl beretejako: 
zábavu 

kondiční činnost 

životní styl 

s ort 

6. ·Jak dlouho cJ()jf!dfte za Jezeni ITI na umělou stěn~? 
a) méně než 30 minut 
b) 30 až 60 minut 

c) více ......... . 

13.) JaKdaleko do skal dojfždfte? 
a) do 20 km 

b) 20-100 km 

c) více, kolik ........ . 

14.) Trévlte dovolenou Jezenlm?t 
a) ano 
b) ne 

7.) Jak daleko (km) Jste ochotni za lezenfm na ~lou stě.nu dojft.dět? ···· ... · · 15.) Kolik km ujedete v rámci lez~ké dovolené? 

8,) StfJd~te lezecké s~ny'? Pokud al}o, tak jaké? 
a) ne, navštěvuji pouze 
b) ano, navštěvuji 

Demografické údaje . 

16.) Kolik jE! Vám Jet? 

17.) Jakéje Valel1koneené vzděláni? . 
a) základní 
b) vyučen bez maturity 

c) vyučen s maturitou 
d) středoškolské s maturitou 

e v sokoškolské 

21.) Máte děti? Pokud ano, tak kolik? 
a) ne 
b) ano, .. .. .... . 

22.)Jste 1. ,~,., 
a) žena 
b) muž 
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18.} Jaká~ VaAe ekon()m~ aktivita? 
a) student 

b) zaměstnaný 

c) OSVC 

d) nezaměstnaný 

v domácnosti 

19.) Jakéjsou VAe hrubé měsl~f prfjmy? . -
a) pod 1 O tisíc Kč 

b) 10 až 15 tisíc Kč 

c) 15 až 20 tisíc Kč 

d) 20 až 30 tisíc Kč 

e) 30 tisíc Kč a vice 

20.) RodjMj ~v: . . " ·.·· :: . 
a) svobodný/svobodná 

b) ženatý/vdaná 

Děkujeme za Vaši spolupráci. 

· ~:~~ci;, 23~) ~aké je v~ trvalé bydliště? ' ,, • ·~~~t:r{~}S]t<.: 
město .......... ; čtvrť .. .. .... .. 

24.) Jste-li student/tka, studujete v: };;;:,:;k~,[J~>;ii~'?<':~+'. 
město .. ...... .. 

Pokud by jste nám chtěli ještě jednou pomoci, napište nám prosím váš email, na který bychom Vám na jaře zaslali 

dotazník. Dotazníky slouží jako podklad pro náš výzkum, týkající se lezeckých oblasti v CR. 

Vášemail: ... ...... ..... . .. ... . ..... .. .... . 

Horolezecký oddíl UK FTVS a Katedra sportů v přírodě UK FTVS 
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