
1 

 

 

 

 

 

 

2013 

Marek Wirth 

Bakalářská práce 

METODIKA LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ SE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM LEZCEM 

 

 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Pedagogická fakulta 

Metodika lezení na umělé stěně se zrakově postiženým lezcem 

Methodology artificial wall climbing with visually impaired climbers 

Autor: Marek Wirth 

Katedra tělesné výchovy  

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

Studijní program: Specializace v pedagogice Bi-TvS 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci „Metodika lezení na umělé stěně se zrakově postiženým 

lezcem“ vypracoval samostatně podle uvedených pramenů a zdrojů  

literatury. Tuto práci předávám k obhajobě pouze na Pedagogické fakultě Univerzity  

Karlovy v Praze.  

Souhlasím s tím, aby práce byla v případě zájmu zpřístupněna pro další osoby nebo instituce.  

Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna v elektronické podobě.  

V Praze dne 17. 6. 2013, Marek Wirth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych poděkoval panu PhDr. PaedDr. Ladislavu Kašparovi, Ph.D. za odborné rady a 

vedení bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat mému lezeckému instruktorovi Bc. Petru 

Záleskému za cenné rady a připomínky. Za gramatickou korekci bakalářské práce děkuji panu 

Ing. Ladislavu Paluskovi, za podporu své partnerce Lucii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

  

ABSTRAKT 

Tématem této práce je metodika vedení lezeckých kurzů na umělé stěně se zrakově 

postiženým lezcem. Tato práce by měla být pro instruktory vodítkem, jak správně s 

nevidomým lezcem pracovat a jak ho naučit základní lezecké dovednosti tak, aby lezení mohl 

bezpečně provozovat a neohrozil tím svůj život, ani životy ostatních spolulezců.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

metodika, lezení, stěna, jištění, lano, karabina, spouštění, lezečky, zrakově postižený, 

komunikace, slepý, handicap 
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ABSTRACT 

The theme of this work is a methodology courses lead climbing on an artificial wall with 

visually impaired climber. This work should be a guide for instructors on how to work with 

the blind climber and how to learn basic climbing skills so that he could climb safely operate 

and thereby endanger their lives or the lives of other companions. 

KEY WORD 

methodology, climbing wall, belaying, rope, carabiner, rappel, climbing shoes, visually 

impaired, communication, blind, handicap 
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1. ÚVOD 

 

 

Lezení. Můj sport číslo 1 v životě. Sport, který ovlivnil můj životní styl a pohled na život. 

Sport, kterému jsem obětoval nejeden vztah a absolvoval nejednu hádku. Strávil tisíce hodin 

v práci a stovky hodin tréninkem. Sport, který je krásný, drsný a neodpouští chyby. Sport, při 

kterém mi málem umřel nejlepší kamarád. Sport, kde přátelství se měří na život a na smrt. 

Sport, díky němuž mám vzpomínky, které mi nikdo nikdy nevezme. 

Ve 13 letech na dětském turistickém táboře v Rokytnici nad Jizerou jsem se poprvé dotkl 

skály a zakusil své první lezení. Byl to skvělý zážitek, už to nebylo obyčejné šlapání do 

kopce, které může dělat každý. Tohle bylo jiné, ne pro každého. Jedni se báli, druzí nechápali 

uzle. Po návratu z tábora jsem navštívil lezeckou stěnu. V 16 letech jsem odjel v zimě do 

Rakouska na svůj první ledovcový kurz. Brány vysokých hor byly otevřeny. Ve svých 18 

letech jsem vystoupil na nejvyšší horu Evropy na, Mont Blanc. V 19 letech jsem vystoupil na 

kavkazský Elbrus (5632 m. n. m.) a o rok později jsem odletěl do kyrgyzského Pamíru na 

7134 metrů vysoký štít Pik Lenina. Během následujících let jsem absolvoval kurzy MŠMT 

Horský průvodce a Instruktor lezení na umělých stěnách. Jsem členem horolezeckého oddílu 

HO-Negatif. 

Tři roky pracuji jako instruktor lezení na lezecké stěně Gutovka. Vždy, během hlavní sezóny, 

mi projdou rukama stovky lidí. Výukový systém, jak vše podstatné předat velice jednoduchou 

formou, jsem si vytvořil sám. Jednoho dne jsem byl postaven před úkol vedení kurzu 

s nevidomými lidmi. Oříšek to byl zapeklitý, ale nevidomí byli báječní a chápali, že nejsou 

standardními zákazníky. Proto jsem se rozhodl, při výběru bakalářské práce, věnovat se této 

problematice. V České republice momentálně není žádná metodická příručka pro instruktory, 

jak vést kurz s nevidomými lezci.  
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2. CÍLE  

 

Cílem bakalářské práce je: 

1) Vytvořit základní jednoduchou příručku pro instruktory k lezení na umělých stěnách s 

nevidomými 

2) Rozšířit základní metodiku lezení na umělé stěně, aby byla použitelná pro nevidomé 

3) Úkoly:  

 Porovnat v metodické části nácvik a provedení jednotlivých lezeckých činností 

se zdravým a nevidomým lezcem 

 Určit, zda nevidomí lezci jsou schopni lézt jako zdraví lezci a pokud ano, co je 

pro to třeba udělat. 

 

3. KRITIKA ZDROJŮ  

 

Ke své práci jsem si vybral knihy s lezeckou a lékařskou tématikou. Nejvíce jsem čerpal 

z knihy Lezení na umělých stěnách od autora Slávka Vomáčka z fakulty tělesné výchovy a 

sportu. Kniha se celým svým obsahem dotýkala metodiky lezení na umělé stěně, veškeré 

kapitoly byly logicky seřazeny a vše názorně popsáno. Práci jsem postupně doplňoval 

z knižní publikace Horolezecká abeceda od Tomáše Franka a kolektivu. Tato kniha je velice 

obsáhlá a je zde zahrnuto vše, co se lezení, pohybu a pobytu v horách týká. Z knihy autora 

Jiřího Baláže Lezeme a šplháme jsem použil pouze část o historii lezení, zbytek knihy se 

ubíral jiným směrem. Knihu od Stefana Wintera Sportovní lezení jsem používal pouze 

k ujištění se správného výkladu a neopomenutí důležitých věcí. Knih s lékařskou tématikou, 

které se věnují zrakovému handicapu v České republice, dle mého názoru, příliš není, použil 

jsem tedy veškeré, které byly k dispozici v Národní knihovně. Zde jsem čerpal z různých částí 

dostupných knih. Nejvíce zajímavá byla kniha Prostorová orientace zrakově postižených od 

pana Pavla Weinera, která byla pro práci velice přínosná z hlediska pohybu s nevidomým. 

Stejně tak i souborná kniha Komunikace s lidmi s postižením od Josefa Slowíka. Kniha 

Terapie zrakového handicapu od Pavla Weinera byla velice zajímavá a taktéž jsem několik 

kapitol přečetl, ale do práce se nehodila, zaobírala se trochu jiným tématem. 
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4. STRUČNÁ HISTORIE LEZENÍ NA UMĚLÝCH STĚNÁCH 

V ČESKÉ REPUBLICE 

 

První, kdo zařadil šplhání a lezení, jako cvičení nezbytná pro rozvoj tělesné zdatnosti, byl 

spoluzakladatel Sokola dr. Miroslav Tyrš. Ve svém díle Základové tělocviku (1887) zařadil 

šplhání do cvičení na nářadí. Roku 1921 uveřejnil František Kožíšek první samostatnou 

publikaci Šplhání o šplhání na nářadí, lanech a tyčích s podrobnou terminologií. První 

jmenovaný docent tělesné výchovy v českých zemích František Smotlacha se věnoval lezení a 

šplhání ve svých dvou pracích Záliby člověka ve stoupání, šplhu a visu. Jejich vývoj a význam 

(1927) a Biologické záliby člověka ve šplhu a visu (1930). S Milošem Zapletalem pak sepsali 

knihu Cvičení v přírodě (1971), kde je představeno šplhání a lezení v přírodních podmínkách. 

Bohumil Kos navázal na sokolské tradice používání lezení a šplhání v knize Lezení-šplhání 

(1960). Zde přisuzuje lezení a šplhání přínos v celkovém zlepšení fyzické kondice, odvahy, 

obratnosti, síly a vytrvalosti. Na historické tradici přirozených cvičení a nářaďovém tělocviku 

staví Neumann s kol. (1999) své pojetí lezení na překážkových drahách a umělé stěně a 

zařazuje lezecké aktivity do hlubších kontextů. Autoři nepojímají lezení jen jako prostředek 

ke zlepšení tělesné zdatnosti, ale především jako pedagogický nástroj uplatnitelný ve výchově 

(Baláš, 2008). 
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5. LEZECKÉ VYBAVENÍ VHODNÉ PRO NEVIDOMÉ LEZCE 

V této kapitole si představíme základní lezecké vybavení. Mezi nepostradatelné součásti 

vybavení patří sedák, lezečky, jistící pomůcka s karabinou a lano. Nevidomý by měl své 

vybavení umět bezpečně používat a být na něj přivyklý. Nikdy by neměl používat půjčené 

jistící pomůcky. Helma by při jakémkoliv lezení měla být samozřejmostí, jako prevence před 

poraněním zbylých vjemových orgánů. 

5.1.  Oblečení 

Ideální oblečení na lezeckou stěnu se skládá z trička a lezeckých kalhot. Kalhoty nejlépe 

tříčtvrteční pod kolena nebo dlouhé, jelikož nejčastější újmou začátečníků jsou odřená kolena. 

Kalhoty by měly být volné a neomezovat v pohybu. Dobré lezecké kalhoty mají všitý klín v 

rozkroku. Triko může být klasické bavlněné, nebo funkční, buď ze syntetického, nebo 

vlněného materiálu. 

Ideálním doplňkem v chladnějších obdobích je fleecová mikina nebo vesta. Pokud nelezeme a 

jistíme, udrží nás v teple před prochladnutím. Celou dobu pobytu na stěně se v lebečkách 

vydržet nedá, tak abychom nestáli bosi, nebo neničili lezečky sešlapáváním paty, můžeme si 

s sebou na stěnu vzít sandály nebo žabky.   

Vhodným doplňkem pro jištění jsou kožené rukavice, chránící jističovi dlaně před spálením 

od lana. Zvláště u nevidomých jističů, kdy se může stát, že pád lezce nebudou čekat. 

 

5.2.  Lezecké boty  

Botám na lezení se říká lezečky (dále jen lezečky). Jsou vyrobeny z pravé nebo syntetické 

kůže, uvnitř mohou být vypodšívkovány nebo ne. Lepší jsou bez podšívky, jelikož během 

používání tolik nepáchnou. Podrážka je ze speciální směsice gumy, které se odborně říká 

lepička. Každá lepička má jiné adhezivní vlastnosti. Lezečky se kupují o půl až 3 velikosti 

menší, než máme nohu. Prsty musí být v lezečkách pokrčeny, abychom mohli stát i na 

opravdu malých stupech. Při zatížení lezečky na stupu dojde k jejímu propnutí a narovnání 

prstů ve špičce. Pokud by nám byla lezečka velká, dojde k vytvoření prostoru mezi prsty a 

špičkou lezečky a následné ztrátě kontaktu s podložkou. Proto výběr vhodné velikosti je 

velice důležitý, musíme však brát v potaz, že lezečka se během užívání vytáhne i o 1 velikost. 
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Lezečka nám musí sedět i v oblasti paty, klenby a nártu, na noze se nesmí přetáčet. Zadní 

poutka slouží k usnadnění nazouvání. 

 

Lezečky můžeme rozdělit podle zapínání či tvrdosti. 

 Lezečky šněrovací (obr. 1) klasický a stále nejrozšířenější typ lezecké obuvi. 

Výhodou je možnost roztažení při nazouvání a pevného stažení lezečky už od špičky. 

 Lezečky na suchý zip (obr. 2) jsou stále oblíbenější variantou pro jejich snadné 

nazouvání a vyzouvání, kdy odpadá zdlouhavé šněrování.  

 Téměř vymírající kategorií jsou nazouvací lezečky (obr. 3). Upínacím mediem zde 

byla pouze elastická guma, žádné tkaničky, žádné suché zipy. Výhodou byla rychlost 

nazutí a vyzutí, nevýhodou může být vytahání gumy a následné přetáčení lezečky na 

noze (Vomáčko, 2003). 

 Zvláštní variantou lezeček jsou lezečky kotníkové, které jsou určeny pro lezení spár 

(ochrana kotníku, lepší fixace na noze), nebo na lezení ve vyšších horách. Na lezeckou 

stěnu jsou nevhodné. 

                        
Obr. 1,  lezečky šněrovací                   Obr. 2,  lezečky na suchý zip             Obr. 3, lezečky nazouvací  

 

                                 

Lezečky ovšem můžeme rozdělit také podle tvrdosti na tvrdé, středně tvrdé a měkké. Tvrdost 

lezeček se odvíjí od materiálu, na kterém budeme lézt. Tvrdé lezečky se používají na tvrdých 

materiálech, jako je vápenec a žula, na malých stupech a lištách. Středně tvrdé lezečky jsou 

univerzální a jsou vhodné pro začátečníky a pokročilé lezce. Měkké lezečky se používají na 

pískovci a podobně měkkých površích. Tvar lezečky je také důležitým aspektem při výběru, 

rovné lezečky bez prohnutí a vyhnutí jsou vhodné pro začátečníky, kteří nemají omačkanou a 

navyklou nohu na stísněné lezečky. Výkonnostní lezci používají zahnuté lezečky, tzv. 
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„banány“, které jinak obepínají a podpírají nohu a tím dovolují lezci se postavit na mnohem 

menších stupech.  

Novinkou roku 2012 je tzv. „No Edge“ špička lezeček (obr. 4) od italské firmy La Sportiva. 

Špička lezečky je zaoblená, tudíž bez hrany a lezecký krok se odvaluje. Vhodné na 

pískovcové povrchy.  

 

Obr. 4, lezečky s technologií No Edge 

 

Nejvhodnějším modelem lezeček pro nevidomé budou ty modely, které jsou určeny pro 

začátečníky a mají zesílenou lepičku v oblasti špičky a vnitřní strany chodidla. Takové 

lezečky poskytují dobrou oporu, cit, jsou komfortní a dlouho vydrží.  

 

5.3.  Magnézium 

Magnézium je bílý prášek sloužící k vysušení pokožky na rukou a tím zlepšení třecích 

vlastností. Chyty nekloužou, lezení je bezpečnější, zejména tedy v létě, kdy se člověk více 

potí. Přesněji se jedná o vysoce adhezní magnéziový karbonát s chemickým vzorcem 

4MgCO3Mg(OH)24H2O (Vomáčko, 2003). Magnézium se kupuje v kostkách o hmotnostech 

60g. Větší balení je v dózách nebo pytlích v rozmezí 100 až 300g. Na lezeckých stěnách se 

však používají tzv. koule, tedy punčoška s magnéziem uvnitř. Důvod je jednoduchý, punčoška 

v uzavřených prostorách stěny tolik nepráší a při náhodném upuštění „maglajzpytlíku“ se 

magnézium nerozsype po zemi. Punčošky se dají koupit i znovu plnitelné. Novinkou 

posledních let je tzv. tekuté magnézium. Jedná se o magnézium rozpuštěné v alkoholu, po 

aplikaci z lahvičky na ruce alkohol vysublimuje a na pokožce zůstane jen bílý prášek. 
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5.3.1. Pytlík na magnézium 

Magnézium se nosí, slangově řečeno, v „maglajz 

pytlíku“ (obr. 5), umístěném na zadní straně 

sedacího úvazku, přidělaném buď malou 

karabinkou nebo popruhem s rychlopřezkou kolem 

pasu. Je to pytlík vyrobený z vnější strany z odolné 

textilie, často doplněný veselým motivem. Vnitřní 

strana je chlupatá, aby držela magnézium a to 

zbytečně neprášilo. Celý pytlík se uzavírá tkanicí 

se sponou. 

 

5.4.  Úvazky 

Úvazky se v dnešní době šijí ze speciálních pevnostních materiálů speciálními nitěmi. Vše je 

pečlivě odzkoušeno na trhacích strojích dle norem UIAA (Union Internationale des 

Associations d'Alpinisme, česky Mezinárodní svaz horolezeckých asociací). Vždy je dbáno na 

co nejvyšší bezpečnost lezců. Každý rok firmy přicházejí s inovacemi. Mezi takto progresivní 

firmy se může zařadit i česká firma z Poniklé Singing Rock se svojí patentovanou 

rychlosponou Lock&Rock. Úvazky můžeme rozdělit do tří skupin dle konstrukce na sedací, 

celotělové a kombinované. 

 

5.4.1. Sedací úvazky 

Sedací úvazek, nebo-li sedák (dále jen sedák) je nejrozšířenějším a nejpoužívanějším 

typem. Sedák se skládá z pasu, centrálního oka a nohaviček. Podle určení úvazu se liší 

tloušťka a mocnost polstrování, počet poutek na materiál a počet spon.  

o Nejzákladnější modely, často označované jako sportovní (obr. 6), mají pouze 

jednu sponu v pase, 2 až 4 poutka na materiál a nemají stavitelné nohavičky. 

Polstrování je velice spartánské, většinou tenká síťka s PU pěnou, kvůli 

větrání. Tyto modely vynikají lehkostí a sbalitelností, limitující je však určení 

                Obr. 5, pytlíky na magnézium 
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pouze na teplé měsíce, jelikož nedovolují větší nastavení nohaviček pro další 

vrstvy oblečení.  

o Velice jim podobné jsou modely určené na ledovcovou turistiku a 

alpinismus. Téměř nulové polstrování, 2 – 4 poutka na materiál, nohavičky 

jsou opatřeny plastovými sponami, které umožňují obléknutí sedáku s 

nandanými mačkami nebo lyžemi. Hlavní důraz je kladen na hmotnost a 

sbalený objem.  

o Klasické, univerzální sedáky (obr. 7) mají 1 až 2 spony v pase, které 

umožňují dokonalé nastavení v jakémkoliv ročním období. Standardem jsou 4 

poutka na materiál + jedno zvláštní poutko vzadu, označované jako tahací. 

Nohavičky jsou stavitelné. Polstrování je mocnější, dovolující delší sezení v 

sedáku. 

o Okrajovou kategorií jsou sedáky na Bigwall, které mají 2 navazovací oka, mají 

4-8 poutek na materiál a velikostí plochy pasu a nohaviček se přibližují 

postrojům určeným pro práci ve výškách.  

                                        

                        Obr. 6, sportovní sedák                                           Obr. 7, univerzální sedák 

                

Spony na sedacích úvazech 

V současné době jsou na trhu k dostání 4 typy přezek: 

1. Průvlečná přezka je za prostřední sloupek přišitá k pasu úvazku. Popruhem druhé 

části úvazku se třikrát provléká. Na sponě bývá většinou nápis DANGER, který 

třetím provléknutím zmizí. Zůstane koukat pouze volný popruh. Doporučená délka 

koukajícího popruhu je alespoň 8 cm za sponou, aby nemohlo dojít k 
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samovolnému vyklouznutí ze spony při zatížení. Zapínání je klasické, zdlouhavé 

ale bezpečné (Vomáčko, 2003). Vhodné pro začátečníky, tyto spony jsou u 

nejlevnějších úvazků. 

2. Systém dvou zavlékacích přezek. Jedna je masivnější, širší a nižší. Druhá je 

naopak užší a vyšší. Každá je přišitá k jednomu konci popruhu na pase. 

Vzájemným provlečením a zaklesnutím systém drží (Vomáčko, 2003). Tento 

způsob je zastaralý a na ústupu.  

3. Třetím typem je dvojitá přezka, kterou představila firma Petzl. Velice snadno se 

ovládá a poskytuje mnohem větší bezpečnost. Je upravena tak, že nevyžaduje 

zdlouhavé trojité protahování popruhu přezkou (Vomáčko, 2003). Tato spona se 

skládá ze dvou navzájem položených obdélníkových destiček a popruh je jimi 

provlíknut natrvalo. Pouze vyosením destičky do kolmé polohy se spona povoluje. 

V podélné poloze je popruh ve sponě pevně zaklesnut. Dnes standard na všech 

sedacích úvazcích. 

4. Posledním modelem je patentovaná spona firmy Singing Rock, která vychází z 

dvojité spony firmy Petzl, vývojáři však svrchní průvlečnou desku svrchu otevřeli 

a umožnili tím tak rychlejší provléknutí popruhu.  

Pro nevidomého lezce bude nejvhodnější sedák takový, který není nijak přetechnizovaný a 

nevidomý do něho vždy správně nastoupí, tedy žádná atypická poutka, odnímatelné gumičky 

na nohavičkách, 2 centrální oka atd. Automatické spony přidají na bezpečnosti, zamezí se tím 

rizika nedostatečného provlíknutí spon popruhem. Sedák by měl mít nevidomí nějak 

označený, aby si ho kdykoliv, např. v šatně poznal…  

 

5.4.2. Celotělové úvazky 

Celotělové úvazky (obr. 8) se používají na lezeckých 

stěnách zejména pro děti. Tento typ úvazku spojuje hruď, 

ramena, záda a kyčle do jednoho navazovacího bodu, čímž 

je zajištěna stabilita trupu při spouštění nebo ve visu 

(Vomáčko, 2003). Vyrábějí se ve dvou velikostech a jsou 

určeny dětem do 10 let věku.   

     Obr. 8, celotělový úvazek 
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5.4.3. Kombinovaný úvazek 

Kombinovaný úvazek se skládá z klasického sedáku a prsního úvazku, tzv. prsáku. 

Celý systém je propojen plochou smyčkou, vůdcovským uzlem a protisměrným 

osmičkovým uzlem. Použitím prsního úvazu přesuneme těžiště výše k hrudní kosti z 

oblasti pupíku a tím zabráníme při eventuelním těžkém pádu fatálnímu poranění zad. 

Na lezeckých stěnách se však prsní úvaz nepoužívá.  

Pozor! Prsní úvaz nikdy nesmíme použít samostatně, tedy bez sedáku.  

V rámci lezení nevidomých se použití sedacího a prsního úvazu na stěně nevylučuje. 

Tato kombinace může sloužit jako prevence zranění při pádu nevidomého.  

5.5.  Jistící pomůcky 

Jistící pomůcky (dále jen jistidla) se vždy používají v součinnosti s lanem a karabinou s 

pojistkou k jištění lezce. Při eventuálním pádu tato sestava slouží k jeho zbrždění. 

Jistidla můžeme rozdělit do 2 kategorií, a to na jistidla mechanická a poloautomatická. 

5.5.1. Mechanická jistidla 

o Slaňovací osma 

Slaňovací osma (obr. 9), jak je zřejmé z názvu, slouží především ke slaňování, 

avšak v Česku se používá i na jištění. Osma slouží k jištění prvolezce, 

druholezce a slaňování. Pokud je osma 

dostatečně velká, dá se uzamknout i s 

dvojitým lanem. Nejvíce je rozšířena mezi 

starými lezci „klasiky“ a u začátečníků z 

důvodu nízké pořizovací ceny. Z 

metodického hlediska však není úplně 

bezpečná, jelikož na sedáku se vzhledem k 

postavení karabiny může přetáčet. Při 

špatné manipulaci na ní z lana může 

vzniknout liščí smyčka a při zatížení HMS 

(náhlém pádu lezce) se z toho stává neřešitelná situace. Při dlouhém slanění 

      Obr. 9, slaňovací osma s karabinou  

 

HMS 
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cuchá lano (lano prochází nad a pod rovinu osmi a při dlouhém slanění se lano 

zahřívá a postupně získává tvar „založeného lana v osmě“).  

o Kyblíky 

Modernější jistící pomůcky konstrukčně vycházejí z tzv. Stichlovy destičky, 

zlepšováku starém téměř 45 let. Kyblíky (obr.10) slouží k jištění prvolezce, 

druholezce a slaňování. Jejich výhody jsou nesporné. Nepřetáčí se na sedáku, 

necuchají lano, dá se regulovat prokluz lana, jedním jistidlem se dají nezávisle 

jistit 2 lezci, na štandu vhodným založením z jistidla vznikne samoblokující 

brzda.  

 

Obr. 10, mechanická jistidla – kyblíky 

 

 

5.5.2. Poloautomatická jistidla 

Poloautomatická jistidla (obr. 11) pracují na 

jiném principu než jistidla mechanická. 

Hlavním rozdílem je jiná mechanika 

zachycení pádu. Zatímco u mechanických 

jistidel brzdným elementem je jističům stisk 

lana rukou, u těchto jistidel jistič lano pouští 

a nechává pomůcku lano zablokovat samu, 

dojde k samosvornému blokování lana. 

Povolení lana se provádí pomocí páčky. 

Dnešní jistidla jsou vhodná jak na jištění          Obr. 11,  poloautomatické jistidlo GRI-GRI 
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prvolezce, tak na dobírání druholezce. Jsou určena pro lana o průměru 8,5 – 11 mm, 

tenčí nezpůsobí samosvorný efekt, tlustší lana budou pomůcku samoblokovat 

(Vomáčko, 2003). Ovšem dá se na nich jistit pouze jednoduchými lany, pro 2 prameny 

nejsou konstruována. Poloautomatická jistidla jsou vhodná například pro nestejně 

váhově vyrovnané lezecké dvojice, např. partnerské dvojice, kdy hrozí, že lehčí žena 

neudrží těžšího muže. 

 

5.5.3. Kombinovaná poloautomatická jistidla 

Novinkou roku 2012 je kombinované 

poloautomatické jistidlo italské firmy Climbing 

Technology, model AlpineUp (obr. 12). Firma 

„zkřížila“ klasický kyblík a poloautomatický 

blokant. Jistidlo se dodává přímo s karabinou, která 

má přesný rádius, kvůli blokaci lana. Tedy pozor! S 

jinou karabinou lano bude prokluzovat! Toto jistidlo 

se dá okamžitě přizpůsobit potřebě lezce pouze 

vhodným založením karabiny do otvorů v těle 

jistidla. Buď může fungovat jako klasický kyblík na 

jednoduché i dvojité lano, nebo poloautomatický 

blokant jak na jednoduché, tak i dvojité lano, což je 

absolutně převratné (možnost slaňování na dvojitém 

laně). 

Poloautomatické jistící pomůcky bych pro nevidomé vůbec nedoporučoval, jelikož 

manipulace s nimi je relativně složitá a správné založení lana dělá často problém i 

zdravému člověku. Vhodné je mechanické jistidlo typu „kyblík“, se kterým je 

manipulace jednoduchá a bezpečná. 

5.6.   Karabiny 

Karabiny dnes slouží k mnoha účelům. Nejdůležitější funkcí je pojidlo mezi jističem a jistící 

pomůckou, dále k jištění lezce, jištění na stanovišti, k budování postupového jištění i jako 

nosič materiálu. Každá karabina má své určení, tím i svůj tvar i velikost. Každá však musí 

splňovat normu UIAA, tedy předepsanou pevnost v podélném a příčném směru a s otevřeným 

    Obr. 12,  jistidlo Alpine Up  
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zámkem. Minimální pevnost v podélném směru je 22kN (kilo Newtonů), tedy 22 000 

kilogramů, tedy 2,2 tuny.  

5.6.1. Karabiny s pojistkou 

Karabiny s pojistkou se používají ve všech případech, kdy se jedná o život, tedy jištění 

sebe, jištění lezce, pobyt na jistícím stanovišti, kotvení lan atd. Karabiny mohou být 

různých tvarů a velikostí, rozlišujeme tvary D (déčka), O (ovál), HMS (z německého 

HalbMastwurfSicherung) karabiny určené pro jištění přes poloviční lodní uzel. 

Pojistka je důležitá součást karabiny, zamezuje samovolnému otevření zámku. 

Pojistka může být: 

o šroubovací (tzv. ScrewLock),(obr. 13), kdy se musí pojistka zašroubovat a o 

půl závit pootočit zpět, abychom zamezili zakousnutí závitu a pojistky do sebe 

při velikém zatížení. 

o automatická (tzv. TwistLock),(obr. 14), kde pojistka se nešroubuje, ale otáčí 

se v 1 až 2 směrech. Většinou se pojistka musí stlačit nahoru a otočit o 180°, 

aby se zámek otevřel. Nutnost častější údržby.  

                                  

                       Obr. 13, šroubovací karabina                       Obr. 14, automatická karabina  

 

                               

Novinka roku 2012: firma Black Diamond představila Magnetron (obr. 15), revoluční 

HMS karabina s pojistkou na magnet.  
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Obr. 15, karabina Black Diamond Magnetron 

             

5.6.2. Karabiny bez pojistky 

Karabiny bez pojistky jsou většinou menší a lehčí (Vomáčko, 2003). Tvar můžou mít 

oválný nebo klasický D. Rozdílný je zámek, může být rovný, nebo prohnutý (je 

zejména na expreskách z důvodů lepšího cvakání lana). Také provedení zámku může 

být rozdílné, a to buď zámek plný nebo drátěný. Drátěný je lehčí, nezamrzá a nezanáší 

se tolik nepořádkem. 

Karabiny si nevidomý vybere podle sebe. Ale určitě by je měl být označené, buď 

páskou, která se dá nahmatat, nebo nějakým jiným znamením, např. pilkou udělaná 

drážka na těle zámku.    

 

 

5.7.  Expresky 

Expreska je set tvořený 2 karabinami bez pojistky spojený speciální sešitou smyčkou. 

Expreska (obr. 16) slouží jako článek postupového jištění, kdy jedna karabina s rovným 

zámkem se cvaká do nýtu nebo skoby a do druhé karabiny s prohnutým zámkem se cvaká 

lano lezce. Smyčka v expresce je různých délek a šířek, nejčastěji se setkáme s délkou 16 cm 
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a šíří popruhu 20 mm (Vomáčko, 2003). Odlehčené 

verze expresek mají drátěné zámky a smyčky s 

materiálu dyneema, kdy šíře popruhu je 12 mm. Celý 

expreskový set je konstruován na zatížení 22 kN v 

podélném směru. Pro zvýšení bezpečnosti se mezi 

karabinu, která se cvaká do nýtu a smyčku navléká 

gumová botička, která zamezuje přetáčení karabiny ve 

smyčce. 

 

                                                                                                                      Obr. 16, expreska 

 

5.8.  Lana 

Lana se dnes vyrábějí ze syntetických materiálů. Lano se skládá z jádra a opletu. Jádro má 

pevností funkci, tedy pohlcení pádové energie a oplet má na starost mechanickou ochranu 

jádra. Vyrábějí se v různých průměrech, nejčastějí od 8 do 11,5 mm a délkách 50 až 60 metrů, 

výjimečně 80 metrů. Lana se základně dělí na statická a dynamická.  

 Statická lana neposkytují žádné prodloužení, používají se na práci, speleologii, 

canyoning, slaňování.  

 Dynamická lana se používají pro jištění při lezení a pracovních činnostech ve výškách. 

Tato lana dokážou pohltit a rozptýlit rázovou energii při pádu lezce. Dynamická lana:  

o Jednoduchá lana (s označením 1) jsou vyráběna o průměrech 9,2 až 11,5 mm a 

jsou určena pro lezení a jištění na skalách a stěnách. 

o Poloviční lana (s označením ½) se vyrábějí o průměrech 8,2 až 9 mm, pro 

lezení je vždy nutné použít dvě poloviční lana, která se do jištění zapínají 

střídavě.  

o Dvojitá lana (s označením dvou navzájem propojených kruhů) jsou určena pro 

lezení a vždy se bez výjimky musí použít obě lana současně (Vomáčko, 2003).  



23 

 

Dnes některé firmy vyrábějí lana, která splňují 

normy na všechny typy. Dají se tedy použít jako 

jednoduché lano na sportovní lezení, tak i jako 

dvojče na lezení ledů.  

Na lezení na umělé stěně je doporučeno mít 

jedno lano o délce 30 -ti metrů a na letní 

sportovní lezení druhé lano o standardní délce, 

tedy 50-60 metrů. Lano na stěně se mnohem více 

ničí kvůli vratnému bodu na vrcholu cesty.  

Lana se váží do takzvané panenky. Způsob 

vázání je nejrůznější, na jednoducho nebo na 

dvojito, kdy se začíná od konců lan a končí se 

středem lana. Smyčky se mohou při motání házet 

přes ramena, nebo skládat v ruce.  

Lana se skladují v suchých a tmavých prostorech, 

nejlépe ve vacích na to určených. Lana nikdy 

neukládáme mokrá. Vyvarujeme se kontaktu lana 

s kyselinou nebo zásadou. 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 17, postup vázání panenky 
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6. TECHNIKA LEZENÍ  

Lezení má svá specifická pravidla a z důvodu bezpečnosti byly zavedeny ustálené pojmy a 

postupy, které by měly dvojice dodržovat. Mějme na paměti, že lezení je sport, při kterém se 

může stát vážný až smrtelný úraz a proto by se bezpečností hledisko nemělo zanedbávat.  

6.1.  Základní lezecká pravidla 

 Vzájemná kontrola   

Lezec vždy kontroluje jističe, zda má správně provlíknuté a dotažené spony na sedáku, 

správně založené lano v jistící pomůcce a karabina je zašroubovaná a o půl závit 

pootočená zpět. Jistič naopak kontroluje lezce, zda má taktéž dotažené spony na 

sedacím úvazu a je správně navázán osmičkovým uzlem. Uzel musí být provlíknut 

nejdříve pasem, poté nohavičkami sedáku, správně uvázán a poskládán, dotáhnutý a 

volný konec lana by měl být dlouhý alespoň 12 cm.  

 Komunikace na stěně 

Lezení má jasně předepsané komunikační postupy, které zajistí lezcovu i jističovu 

bezpečnost. K nehodě může na přeplněné stěně dojít velice snadno, zvláště pokud 

kolem nás se pohybují ostatní lezci. Chyba může nastat, že: 

o Jistič neslyší lezcův povel a naopak 

o Jistič nebo lezec provede úkon, jelikož slyší podobný hlas od vedlejší dvojice.  

Proto se vždy oslovujeme jménem! 

Před zahájením samotného lezení lezec oznámí jističi pokyn, např.: „Honzo, lezu“. 

Jistič, pokud je připraven, odpovídá lezci pokynem „Tome, jistím, můžeš lézt“, načež 

lezec ještě jednou odpoví „Honzo, lezu!“. Během lezení a cvakání postupového jištění 

se používají povely „Povol“ a „Dober“, tedy signalizace jističi, aby upravil délku lana.  

Po vylezení cesty, nebo v případě, že si chce lezec v cestě odpočinout, lezec oznamuje 

jističi, „Dober, sedám“. Jistič dobere natvrdo, lezec si sedá po odpovědi jističe 

„Dobráno“. Po spuštění na zem můžeme použít ještě povel „Zruš“, tedy zrušení jištění, 

vycvaknutí lana z jistidla. 

 

6.2.  Seznámení se stěnou 

V dnešní době, pokud navštívíme lezeckou stěnu, je na recepci podrobný plánek stěny se 

všemi cestami a jejich klasifikacemi. Můžeme se tedy rozhodnout, zda je stěna pro nás 

vyhovující, vzhledem k obtížnosti, jakou jsme schopni vylézt. Dobrá stěna má postavené 

cesty ve všech klasifikacích a dokáže tím uspokojit širokou škálu lezců různé výkonnosti.  
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 Klasifikace cest a jejich značení 

Všechny cesty na stěnách jsou postaveny z barevných chytů stejné barvy, aby lépe 

vedly lezce a usnadňovaly orientaci. Pokud není cesta postavena ze stejně barevných 

chytů, tak bývají různobarevné chyty označeny stejnobarevnou barevnou páskou.  

V dolních partiích cesty bývá označení cesty, nejčastěji plastová průhledná folie 

s papírkem přichycená pod chytem. Na papírku je název cesty, její klasifikace a 

v některých případech nějaká specifika, například, že nohy mohou pouze po vrutech. 

Ve většině případů se dnes značí cesty mezinárodní stupnicí UIAA. 

Klasifikační stupnice UIAA 

I Lehké Nejjednodušší forma skalního lezení, ne však již pouze a 

bezvýhradně chodecký terén. K zabezpečení rovnováhy je třeba 

rukou. 

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

bodů 

III Středně těžké Na exponovaných místech je již doporučováno mezijištění 

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

vyžadují více mezijištění 

V Velmi těžké Lezení již klade značné nároky na trénovanost lezce. Mnohdy se 

již jedná o převislé úseky. 

VI Neobyčejně těžké Nezbytná je dobrá technika a spolehlivé jištění 

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. 

VIII až X  

Stupňování 

předchozích obtížností 

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. 

XI  

Současná hranice 

Zpravidla je nezbytné předchozí nacvičování cesty, a ani špičkoví 

lezci nejsou schopni úseky tohoto stupně opakovat často. K 

překonání jsou nezbytné ideální podmínky, špičková forma a 
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lezeckých možností naprosté soustředění na výkon. Tento stupeň obtížnosti bývá často 

překonáván s předem osazeným jištěním 

Stupnice UIAA je směrem nahoru otevřená. Pro přesnější rozlišení se k číselné 

hodnotě přidávají znaménka plus (+) a minus (-). Cesta klasifikace 5+ je tedy lehčí než 

cesta za 5, ovšem o něco těžší než 4-.   

 

 

6.3.  Lezecké způsoby 

Pod pojmem lezecký způsob si vybavíme způsob, jakým je vylezena lezecká cesta, ať už na 

umělé stěně nebo v reálném prostředí na skále.  

 TP (Top Rope) – nejzákladnější a nejbezpečnější styl lezení, kdy lano vede od lezce 

do horního vratného bodu a odtud zpět k jističi. Při tomto stylu nehrozí žádný dlouhý 

pád.  

 

 RP (Red Point, Rot Punkt) – styl, při kterém lezec zapíná postupové jištění, cestu 

vyleze bez odsednutí k odpočinku a bez pádu.  

 

 PP (Pink Point) – obdobný styl jako Red point, ale s tím rozdílem, že lezec má již 

předem nacvakané expresky a nyní zapíná pouze lano do nich. 

 

 OS (On Sight) – styl používaný na skalách, kdy lezec vyleze cestu na první pokus, bez 

nacvičování kritických míst, s cvakáním vlastního jištění, bez odsedu a bez pádu. 

 

6.4.  Lezecký pohyb 

Lezci začátečníci zprvu dodržují pravidlo 3 bodů. Pravidlo 3 bodů znamená, že se vždy 3 

končetiny dotýkají stěny a jen jedna končetina se pohybuje. Paže se drží chytů, nohy spočívají 

na stupech. Vhodné pro představu je připodobnit lezecký pohyb k lezení po žebříku.  

Lezecký pohyb musí být hlavně co nejvíce ekonomický, aby se lezec okamžitě neunavil. 

Nohy jsou mnohonásobně silnější než ruce, tudíž používání nohou je základem lezeckého 

pohybu. V reálné situaci se lezec nejdříve koukne pod sebe, kde má další stup, přesune na něj 

nohu, zatíží ho a poté se na noze zvedá. Ruce slouží pouze jako přidržovací medium. Jednou 

ze základních dovedností lezce je udělat dřep na jedné noze.  
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                                                                        Obr. 18, držení těžiště 

Důležitým faktorem při pohybu na stěně je těžiště. Těžiště musí vždy směřovat dolů mezi 

nohy v ose lezce (Obr. 18.). Při lezení se zbytečně netiskneme předklonem ke stěně, ani není 

dobré natahovat ruce při uchopování chytů neustále do úporného vzpažení. Rukama je dobré 

pracovat ve výši očí (Frank et al, 2007). Paže by měly být napnuty, aby se zbytečně 

neunavovaly. 

 

6.4.1. Základní druhy chytů 

Názvy chytů se odvíjejí podle druhu úchopu nebo směru zatěžování 

 Kapsa – velký chyt na všechny články prstů nebo celou dlaň 

 Boční chyt – chyt, který se musí zatížit z boku, aby správně pracoval 

 Lišta – většinou dlouhý chyt menší velikosti, může sloužit i na nohy 

 Spodní chyt („spoďák“) – chyt, který se zatěžuje tahem odspoda nahoru 

 Chyt na tření („rajbas“) – oblý chyt, který funguje na principu tření, většinou na něj 

pokládáme co  největší plochu dlaně 

 Chyt na stisk – chyt, při kterém je palec v opozici oproti ostatním prstům 

 Úchop s prolomenými prsty – pro začátečníky relativně nezdravý způsob, zprvu se 

tento úchop nedoporučuje dělat. Jinak se jedná o velmi efektivní úchop, zejména 

malých lišt  
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6.4.2.  Základní druhy stupů 

 Stup kolmo – nejzákladnější postavení lezcovi nohy, lezec využívá k udržení své váhy 

sílu Achillovy šlachy 

 Stup na hraně – rozlišujeme stup na vnitřní nebo vnější hraně lezečky 

 Stup na tření („rajbas“) – v tomto případě se na stup pokládá co největší plocha 

lezečky, využívá se principu tření  

 Použití paty („patička“) – toto používají zkušenější lezci v těžkých cestách a zejména 

v převisech. Jedná se o zahákování paty v chytu, pozor však na vyzutí lezečky. 
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7. METODIKA LEZENÍ PRO ZDRAVÉ LEZCE 

7.1.  Oblékání sedacího úvazku 

Před každým lezením kontrolujeme stav sedacího úvazku, zejména upevnění přezek a 

neporušenost popruhů. Je-li vše v pořádku, můžeme začít s oblékáním. Nejdřív musíme 

úvazek zorientovat.  Uchopíme ho za jeho bederní část a otočíme tak, aby gumičky, které 

spojují pás a nohavice, byly na jeho spodním okraji. Nohavičky musí volně viset pod 

bederní částí. Orientovat se též můžeme podle poutek na materiál. Po zorientování úvazku 

ho položíme před sebe na zem a „nastoupíme“ do něj tak, aby část s centrálním okem 

směřovala dopředu na břicho a široká bederní část na záda. Poté zapneme přezky. 

Všechny přezky musí být třikrát provlečeny (Vomáčko, 2003), pokud sedák nemá 

automatické spony. Na většině úvazků je správné zapnutí přezek kontrolováno nápisem 

„danger“, který se zakryje při správném postupu a ten je navíc znázorněn obrázkem. 

Popruhy musí z přezek vyčnívat alespoň 8 cm. Pas úvazku by mě být tak vysoko, aby 

přesahoval přes výčnělky lopaty kosti kyčelní. Pas by měl být co nejvíc utažen, aby 

úvazek dobře seděl na těle. Minimálně nesmí jít přetáhnout přes kyčelní kosti dolů. 

Nohavice mohou být volnější, určitě však nesmí omezovat nohu v ohybu (Vomáčko, 

2003). 

 

7.2.  Navázání  na lano 

Ke spojení lezce s lanem se vždy používají k tomu určené uzly. Nikdy bychom neměli 

používat karabinu. Uzel by měl jít jednoduše uvázat (v případě potřeby i jednou rukou), 

při správném použití by měl dobře držet a nerozvazovat se. Po zatížení by měl jít snadno 

rozvázat (Vomáčko, 2003). 

Ovšem každý uzel snižuje pevnost lana o několik procent (některé až o polovinu), proto 

nekombinujeme uzly na laně zbytečně, viz. Tabulka 1. Při vázání dbáme na správně 

srovnané, nepřekroucené prameny lana. Správně uvázaný uzel nejenže lépe vypadá, lépe 

drží, nerozvazuje se sám od sebe a jde snadno rozvázat, ale hlavně se dá lépe 

zkontrolovat. Aby se uzel nerozvázal, musí být volný konec alespoň desetinásobně delší, 

než je průměr lana. Pokud tedy máme lano o průměru 11 mm, musí být volný konec 



30 

 

dlouhý minimálně 11 cm. Ještě lepší je udělat na úplném konci „pojistku“ (Vomáčko, 

2003).  

Tabulka 1.  Jednotlivé uzly a procentuální snížení pevnosti lana při jejich použití. 

 

7.3.  Používané uzly 

 Osmičkový uzel je doporučený uzel pro navázání na lano. Asi 1 metr od konce lana 

uvážeme osmičku, lano pak provlékneme úvazkem (nejdříve shora za pás a za 

nohavičky), osmičku přitáhneme k úvazku a okopírujeme, poté srovnáme, dotáhneme 

a doplníme pojistkou. Pokud chceme osmičkový uzel použít na spojení dvou lan či na 

vytvoření smyčky, pak na jeden konec lana uvážeme osmičku a druhým koncem lana 

ji protisměrně okopírujeme. 

 Vůdcovský uzel je nejjednodušší uzel z hlediska vázání, byl to oblíbený uzel 

horských vůdců. Uzel je vhodný na uchycení lana napevno, používá se pro sebejištění 

na stanovišti. Snadno se váže jednou rukou, avšak po zatížení se těžko rozvazuje. Na 

laně vytvoříme libovolně velkou smyčku (přehnutím lana), jejím přeložením vznikne 

očko, kterým smyčku provlečeme.  

 Liščí smyčka je nejjednodušší uzel, který se váže na smyčce. Uzel slouží k uchycení 

lana napevno, čím více je zatěžován, tím pevněji svírá. Po odlehčení jde velice snadno 

rozvázat (Vomáčko, 2003). Používá se například na sebejistící smyčku - Prusíkův 

uzel.  

 Prusíkův uzel je vícekrát provlíknutá liščí smyčka. Jedná se o uzel výstupový, který 

lze uvázat jednou rukou. Při zatížení se prusík zatáhne a udrží váhu lezce. Není-li pod 

zatížením, lze jej relativně snadno posunout vzhůru (Frank et al, 2007).   

 Poloviční lodní smyčka je základní jistící uzel, jehož bezchybná znalost je naprosto 

nezbytná, zejména při pohybu v horách. S jeho pomocí lze nouzově slaňovat na HMS 

karabině. Při jištění vykazuje mnohem větší brzdné síly než oblíbené jištění přes 

Název uzlu Pevnost lana s uzlem oproti nominální pevnosti lana 

Osmičkový uzel 55% 

Dračí smyčka 52% 

Vůdcovská smyčka 50% 



31 

 

slaňovací osmu. Při slaňování však i oproti osmičce nepoměrně víc kroutí lano (Frank 

et al, 2007).   

 Lodní smyčka je zadrhávací uzel všestranného použití, oka lodního uzlu mohou mít 

jakýkoliv rozměr. Lodní uzel je možno použít kdekoliv, kde potřebujeme uchytit lano 

napevno, jeho výhodou je, že ho kdykoliv po odlehčení lze posunout nebo rozvázat 

(sejmout z karabiny) a můžeme zatěžovat jeden konec. Nevýhodou je výrazné snížení 

pevnosti. Kdekoliv na laně vytvoříme oko a vedle stejným způsobem a stejným 

směrem druhé oko, až vzniknou tzv. brýle. Pak pravé oko zasuneme pod levé (ale 

přitom oka nepřetáčíme) tak, aby se lano v uzlu překřížilo. Lodní smyčka se dá 

navázat i takto: zkříženýma rukama (levou nad pravou) uchopíme lano nadhmatem 

(levou nad pravou) uchopíme lano nadhmatem, ruce vrátíme do normální polohy (ruce 

přitom nepřetáčíme!). V každé ruce nám vznikne jedno oko, levou ruku přesuneme 

před pravou a vznikne lodní uzel (Vomáčko, 2003).  

 

7.4.  Nácvik jištění 

Nácvik jištění se dá provádět samostatně, ale lepší je vždy ve dvojici. Při samostatném 

nácviku si přivážeme lano k žebřinám nebo jinému pevnému bodu a místo spolulezce budeme 

dobírat sebe. Vše se bude odehrávat jako při lezení, pouze nahradíme vertikální rovinu 

směrem horizontálním (Vomáčko, 2003).  Nejlepší je nacvičovat jištění s lanem vedeným 

přes horní vratný bod, tzv. jištění Top Rope. Tento způsob je nejbezpečnější, jelikož nehrozí 

žádný vážnější pád.  

7.4.1. Lezení s horním jištěním 

Lano vede od lezce nahoru do jistící karabiny a z ní opět dolů k jističi, který ho pomocí jistící 

pomůcky jistí. Vše se odehrává v malé výšce, maximálně do 3 metrů nad zemí. Lezec leze 

pomalu po velkých chytech a stupech, aby se neunavil a jistič měl dostatek času a klid na 

nácvik. Po zastavení lezce dobere „natvrdo“, tedy do mírného napnutí lana. Lezec si odsedne 

do lana a jistič ho začne pomalu, plynule spouštět dolů (Vomáčko, 2003). Během nácviku se 

role vyměňují. Po zvládnutí základních dovedností jističe může lezec cesty dolézat až 

k vrcholu. 
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 Nácvik jištění s kyblíkem 

Jak bylo zmíněno v kapitole o vybavení, dnešním standardem v jištění je používání 

kyblíků. Kyblíky slouží k jištění prvolezce, druholezce a slaňování. Jejich výhody 

jsou nesporné. Nepřetáčí se na sedáku, necuchají lano, dá se regulovat prokluz 

lana, jedním jistidlem se dají nezávisle jistit 2 lezci, na štandu vhodným založením 

z jistidla vznikne samoblokující brzda. 

 

 Založení lana 

V místě, kde se lano běžící po stěně stýká se zemí, ho vezmeme, na laně uděláme 

ohyb (očko) a protáhneme jedním otvorem na těle kyblíku. Poté vzniklým 

lanovým očkem společně s pevným okem kyblíku procvakneme karabinu 

s pojistkou a celý set cvakneme do centrálního oka sedáku. Dbáme na to, aby 

kyblík byl správně zorientován, aby nedošlo k samosvornému postavení kyblíku.  

 

 Dobírání 

Dobírání je nejdůležitější fází celého jistícího cyklu a dělá se při něm nejvíce chyb, 

které mohou ohrozit život.  

Jistič levou rukou, dlaň je nahoru, cca půl metru od kyblíku, přitahuje lano ke 

kyblíku. Lano nesmí být příliš prověšené. Pravou rukou, ta je pod kyblíkem, 

hřbetem nahoru, drží pramen lana z jistidla vycházející a lano odtahuje. Prameny 

lana musí být rovnoběžné, pokud prameny svírají úhel více jak 30°, práce s lanem 

bude namáhavá a pomalá. Poté, co se levá ruka s lanem přiblíží k jistidlu, musí 

dojít k přehmátnutí. Pravá ruka přehnutím lana v jistidle putuje pod jistidlo, mezi 

genitál a kolena. V této fázi maximálně využíváme brzdících možností kyblíku, 

avšak nikdy nesmíme spodní pramen lana pustit. Dochází k přehmatu, levá ruka 

pouští lano u jistidla a putuje nad pravou ruku pod jistidlo. Pevně lano chytá, pravá 

ruka lano pouští a putuje nad levou ruku a zase lano chytá. Levá ruka lano pouští a 

vrací se zpět do výchozí polohy cca 50 cm nad kyblík k lanu, které směřuje k lezci. 

Celý cyklus je mechanický, opakující se. Vždy dojde k jednomu přehmatu nad 

jistidlem a třem pod jistidlem. Jiné varianty nejsou zdaleka tak účinné a hlavně 

bezpečné. 
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 Odsednutí 

Pokud si chce lezec v cestě odpočinout, nebo při dolezení cesty si sednout ke 

spuštění, musíme lano dobrat a zabrzdit. Nejčastěji si ještě lehce povyskočíme se 

současným dobráním, aby lano bylo skutečně napnuté, tzv. dobrané natvrdo 

(Vomáčko, 2003). Pro lepší udržení lezce si můžeme horní levou rukou 

přehmátnout pod jistidlo a držet ho tak oběma rukama.   

 Spouštění 

Lezec si po dobrání odsedne do lana a zatíží ho celou vahou. Je otočený čelem ke 

stěně, opírá se o ni mírně pokrčenýma nohama, poté nohy během spouštění napne 

a bude je mít rozkročené více než je šíře pánve. Po stěně „cupitá“, neskáče a 

neodráží se. Ruce si dá na svůj navazovací uzel, aby ho nesvádělo chytat se chytů a 

tím narušovat plynulost spouštění.  

Jistič pro lepší udržení lezce zaujme stabilní polohu, nakročí si například jednou 

nohou dopředu a pokrčí se lehce v kolenou. Horní levou rukou přehmátne pod 

jistidlo, aby lano držel oběma rukama (cca 15 cm pod jistidlo) a pomalu regulací 

stisku dlaní popouští lano. Dává pozor, aby se mu ruce nedostaly do jistidla, hrozí 

rozmačkání kůže na prstech. 

Po spuštění lezce jistič vytáhne z jistidla ještě cca 2 metry lana, aby lezec měl 

dostatek lana na povolení a rozvázání uzle.  

 

7.4.2. Lezení s dolním jištěním, vyvádění cest 

 

Pokud lezecká dvojice bezproblémově ovládá komunikaci, jištění a již ji lezení s horním 

jištěním nebaví a po lezecké stránce si věří, můžeme se pustit do podstaty lezení, vyvádění 

cest. V určitých fázích je lezení s horním jištěním podobné se stylem Top Rope, v některých 

se rozbíhají a na ty právě upozorníme. 

 Založení lana 

Ve vzdálenosti cca 3 metry od lezcova navazovacího uzlu si vezmeme lano, 

uděláme na něm ohyb (očko) a protáhneme jedním otvorem na těle kyblíku. Poté 

vzniklým lanovým očkem společně s pevným okem kyblíku procvakneme 

karabinu s pojistkou a celý set cvakneme do centrálního oka sedáku. Dbáme na to, 
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aby kyblík byl správně zorientován, aby nedošlo k samosvornému postavení 

kyblíku.  

 

 Jištění 

Lezec začne stoupat vzhůru, a dokud nezapne první postupové jištění (expresku), 

tak ho jistič přijišťuje napnutými pažemi, aby se jeho eventuelní pád na zem 

ztlumil. Jakmile lezec zapne první postupové jištění, jistič začíná pracovat 

s jistidlem, staví se ke stěně a již musí reagovat na lezcův pohyb neustálým 

střídáním povolování a dobírání lana. Během lezení by měl lezec dodržovat 

pravidlo nemít lano mezi nohama, zvláště pokud ještě necvakl třetí expresku. Jistič 

od třetí expresky může poodstoupit od stěny, aby viděl na lezce čelně a měl 

přehled o jeho pohybu.  

 

 Povolování lana jističem 

Jistič levou rukou drží lano, které jde k lezci, zhruba 10 cm nad kyblíkem. Pravá 

ruka drží lano cca půl metru pod kyblíkem. Při povolování lana lezci levá ruka od 

kyblíku lano odtahuje, pravá ruka lano do kyblíku posouvá. V okamžiku, kdy 

máme pravou ruku od kyblíku 5 centimetrů, musíme levou rukou přehmátnout pod 

pravou. Levou ruku následně posuneme po laně na vzdálenost 50 cm od kyblíku 

(Vomáčko, 2003). Celý cyklus se neustále rychle opakuje, jistič tyto pohyby musí 

provádět rychle a přesně a neustále délku lana přizpůsobovat lezcovým pohybům.    

 

 Cvakání lana do expresek 

Velice důležité je také vedení lana expreskami. Má své zásady, které mají zabránit 

vycvaknutí lana při případném pádu. Lano vede od jističe stále po stěně a pak 

nepřetočenou expreskou – karabinou k lezci. Při traverzování musíme karabinu 

vždy procvaknout tak, aby ji lano plynule procházelo a nepřetáčelo ji. Platí 

pravidlo, že zámek karabiny, kudy vede lano, je orientován na opačnou stranu, než 

leze lezec. Tedy pokud lezcovi kroky směřují doprava, karabina má zámek 

směřující vlevo. 

 

Uchopíme lano asi metr od úvazku a zapneme ho do karabiny. 

Možnosti cvakání expresek: 
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o zapínání palcem 

o zapínání celou rukou 

 

 Chytání pádů 

Pád je nedílnou součástí lezení s dolním jištěním. Na umělých stěnách velké pády 

nehrozí, ale není od věci si ho vyzkoušet. Je to vhodné především pro jističe, aby 

věděl, co ho může čekat a aby byl schopen reagovat. Nejlépe se pád nacvičuje 

v převislém profilu, kde nehrozí poranění pro padajícího lezce.  

Pád můžeme chytat: 

o natvrdo bez prokluzu lana, nejčastěji nad zemí, kdy hrozí dopad až na zem 

o naměkko s prokluzem lana, zde je nutná určitá zkušenost, ideální je, pokud 

má jistič rukavice, aby nedošlo ke spálení dlaní 

Nejčastěji lezec oznamuje pád slovy „padám“, ovšem někdy nestačí říct zhola nic a 

letí. Proto jistič musí lezcovi pohyby sledovat a pokud vidí, že například u cvakání 

expresky se „klepe“ a nedaří se mu ji dlouhou dobu cvaknout, měl by automaticky 

zaujmout stabilní postoj a být připraven na pád. Ten je u cvakání expresky 

většinou nejdelší, jelikož lezec má nabrané lano k jejímu cvaknutí. Délka pádu se 

rovná dvojnásobku vzdálenosti, kterou nastoupá nad své poslední postupové 

jištění. K ní musíme přičíst průtažnost lana (Vomáčko, 2003). 

 Dobírání 

Stejné jako u lezení Top Rope 

 Odsednutí  

Stejné jako u lezení Top Rope 

 Spouštění   

Stejné jako u lezení Top Rope 
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8. CHARAKTERISTIKA ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ 

 

8.1.  Člověk se zrakovým postižením  

Zrakové postižení je velmi často způsobeno vrozenými zrakovými vadami nebo je dáno 

geneticky. V pozdějším věku mohou být příčinou slepoty zákaly (šedý-katakarta, želený-

glaukom), nádory, následky úrazů nebo intoxikací. Příčinou mohou být i patologické změny 

sítnice (renopatie) vyvolané například cukrovkou nebo cévním onemocněním (Slowík, 2010). 

Závažnost zrakového postižení je klasifikována podle mezinárodní stupnice WHO. Zásadním 

údajem je vizus, což je hodnota zrakové ostrosti udávající poměr mezi největší vzdáleností 

v metrech, na kterou postižený člověk ještě zřetelně vidí, a vzdáleností, na kterou vidí se 

zdravým okem (například 6/60)(Slowík, 2010).   

Tabulka 1. stupnice zrakového postižení podle MKN-10 (WHO, 2006; zdroj:SONS) 

1 Střední slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

maximum menší než 6/18 (0,30) – minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10-

1/10, kategorie zrakového postižení 1 

2 Silná slabozrakost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

maximum menší než 6/60 (0,10) – minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10-

10/20, kategorie zrakového postižení 2 

3 Těžce slabý zrak 

a)  zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

maximum menší než 3/60 (0,05) – minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20-

1/50, kategorie zrakového postižení 3 

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně 

zdatného oka pod úhel 45 stupňů 

4 Praktická nevidomost 

zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 1/60 (0,02), 1/50 až světlocitnebo 

omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost 

není postižena,  

kategorie zrakového postižení 4 

5 Úplná nevidomost 
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Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu 

s chybnou světelnou projekcí, 

kategorie zrakového postižení 5 

 

8.2.  Kompenzace zrakového postižení ostatními smysly 

 

Sluch hraje velkou roli v procesu prostorové orientace zrakově postižených osob. Zrakově 

postižený používá sluch jako analyzátor k identifikaci zvuků ve svém okolí a zejména k 

určení zdroje a směru zvuku. Toto zvládnutí zpracování informací přispívá k lepší orientaci 

zrakově postiženého v prostoru a jeho aktuální dokreslení představ o prostředí, ve kterém se 

nachází (Weiner, 2006).  

K rozvíjení sluchových schopností se do jisté míry váže i schopnost odhadovat překážky na 

základě ozvěny - echolokaci (Weiner, 2006) 

Významné využití má hmat. Jako kontraktilní analyzátor poskytuje zrakově postiženému 

informace z nejbližšího okolí. Větší vypovídající hodnotu má pro nevidomého si něco 

ohmatat, než aby mu to bylo pouze popsáno. 

Využití čichu k orientačním účelům se týká hlavně rozpoznávání určitých míst podle jejich 

charakteristických vůní a zápachů. (různé místnosti, obchody apod.). Tato schopnost může 

také přispívat k upřesnění vlastního stanoviště na trase (Weiner, 2006).    

 

 

9. KOMUNIKACE S NEVIDOMÝM 

9.1.  Pravidla komunikace s nevidomým 

 

Při setkání s nevidomým člověkem by měl jako první oslovovat vidoucí, pozdrav a 

představení je vhodné, aby později nevidomý věděl, s kým mluví. Společenská etiketa zde 

nehraje roli, vztah muž vs. žena, starší vs. mladší, nadřízený vs. podřízený zde nehraje roli. 

Přestože nevidomý nevidí, vždy stojíme k němu čelem, jelikož nevidomí mají citlivější sluch 
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a poznají, že se při hovoru díváme jinam, že se jim nevěnujeme, nesoustředíme se apod. 

Z našeho rozhovoru by měl být cítit zájem. My bychom měli mluvit standardně rychle, ale 

současně se více soustředit na artikulaci a intonaci. 

Naše chování by mělo být zcela normální, přirozené, nenásilné a měli bychom se vyvarovat 

přílišného soucitu nad jeho osudem. Před podáváním ruky ho na to upozorníme, abychom 

nevidomého náhlým dotykem nevylekali. Při odchodu nebo vzdálení se od nevidomého, 

bychom ho měli informovat. Může pak působit nevhodně a pro nevidomého trapně, že mluví 

do prázdna. Pokud se s někým potkáme a vedeme rozhovor, je vhodné dotyčného 

nevidomému taktéž představit (Slowík, 2010). 

Nejprospěšnější při komunikaci s nevidomým je vše co nejpodrobněji a nejdetailněji 

popisovat, udávat velikost, tvar, vzdálenost. Pokud nevidomý ztratil zrak v průběhu života, 

můžeme mu sdělit i barvu. Pokud probíhá nějaký děj či situace, taktéž ji nevidomému 

popisujeme. Pro veškeré rozestavění osob, věcí a překážek v prostoru použijeme systému 

hodinového číselníku (například rozestavení věcí na stole) (Slowík, 2010). 

Držme se zásady, že komunikace je základem úspěchu, musíme nevidomému říci vše 

podstatné a důležité, ale zase na druhou stranu ho nepřehlcovat informacemi. Nevidomého 

nestresujeme náhlými výkřiky, nespecifickými slovy „Pozor!“ a pro komunikaci záměrně 

vybíráme nehlučná místa.  

 

9.2.  Pohyb s vidícím průvodcem 

Průvodce jde vždy jako první. Je tím tak zajištěna jeho bezpečnost, jelikož průvodce podává 

informace o terénu, třeba o schodišti, kabelu přes cestu, zábradlím apod. Zrakově postižený 

jde vždy půl kroku za ním a drží se ho zezadu za paži, těsně nad loktem. Průvodcova paže 

může být v lokti pokrčena, nebo může volně viset dolů. Nevidomý jde vždy na bezpečnější 

straně (Weiner, 2006).  

9.2.1. Chůze zúženým profilem 

 

Průvodce pohne paží, za kterou ho nevidomý drží, mírně vzad, šikmo k páteři. Pro zrakově 

postiženého je tento pohyb signálem, aby se zařadil za průvodce. Zároveň nevidomý natáhne 

ruku, kterou se průvodce drží a tím zvětší vzdálenost mezi sebou (Weiner, 2006).  
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9.2.2. Schodiště   

 

Při chůzi do schodů a ze schodů jde vždy průvodce před nevidomým, vzdálenost na 

propnutou paži, aby nevidomý měl možnost reakce na průvodcův pohyb. Upozornit 

nevidomého na to, že budou schody nebo říct: „Pozor, schody!“, nestačí. Měli bychom 

nevidomému sdělit, že budou schody nahoru nebo dolů a počet, zda 3 nebo 30. Stejné 

pravidlo platí i pro obrubníky. K těmto překážkám se vždy přistupuje kolmo (Weiner, 2006).  

 

9.2.3. Procházení dveřmi 

 

Při procházení dveřmi průvodce uchopí kliku rukou, za kterou se ho nevidomý drží. 

Nevidomý sjede volnou rukou po průvodcově paži ke klice a sám otevírá. Zde je vhodné, aby 

průvodce oznámil postiženému, že budou procházet dveřmi a zda se dveře otevírají „Tam“ 

nebo „K sobě“. Nevidomý tedy musí stát na té straně dveří, kde jsou panty. Zrakově postižený 

tedy dveře otevírá a zavírá sám, ale do místnosti vždy vstupuje jako první průvodce (Weiner, 

2006).  

9.2.4. Vedení více zrakově postižených 

Tato situace může nastat a instruktor se s ní musí vypořádat.  

Pokud průvodce vede 2 postižené, nejlepším způsobem je napojení nevidomých za sebe do 

housenky. Vzniklé těleso je relativně úzké, je dodržena bezpečnostní půlmetrová mezera a 

každý má dostatečný prostor pro chůzi.   
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Nejvhodnější způsob, jak vést početnější skupinu je systém pyramidy, kdy na vrcholu je 

průvodce, 2 se ho drží za paži, 4 se drží dvojky a šestka se drží čtyřky. Stejné tomu je na 

opačné straně. Průvodce však musí dávat pozor, zda takhle široké těleso projde zamýšlenou 

trasou a musí celé těleso včas instruovat. Výhodou tohoto vedení je prostor pro chůzi všech 

zúčastněných (Weiner, 2006).   

 

 

Za zcela nevhodný se považuje systém listu, kdy se každý chce držet průvodce. Zde jsou 

porušena základní pravidla správného pohybu s průvodcem ve skupině. Nevidomí si 

navzájem překážejí, není zde dodržena zásada půlmetrové vzdálenosti, zrakově postižený 

nemůže reagovat na průvodcovi pohyby. V případě práce s dětmi toto vede k vytváření 

špatných návyků. Pro vedení skupiny dětí systémem pyramida zvolíme hru, například na 

housenku, nebo na mašinku s vagónky (Weiner, 2006).   
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10.  POUŽITÉ METODY VÝZKUMU 

 

Pro bakalářskou práci jsem využil data, které jsem nasbíral při práci s nevidomými. Měřeným 

kritériem byla úspěšnost provedení a čas potřebný k dosažení výsledků. Výzkumný vzorek 

byl vždy příliš malý, abych mohl získat adekvátní výsledky. Jedná se tedy o teoretickou práci 

s možností potvrzení či vyvrácení poznatků až déletrvající praxí používaní této metodiky. 

11.  PRAKTICKÁ ČÁST 

Úkoly práce:  

 Porovnat v metodické části nácvik a provedení jednotlivých lezeckých činností se 

zdravým a nevidomým lezcem 

 Určit, zda nevidomí lezci jsou schopni lézt jako zdraví lezci a pokud ano, co je pro 

to třeba udělat. 

 

Porovnání dovedností na základě neúspěšných pokusů: viz Tabulka 1. 

 Nasazování sedacího úvazku 

Za správně nasazený sedací úvazek se považoval pouze úvazek, který nebyl nikde přetočen a 

měl veškeré spony správně provlečeny a dotáhnuty. Každý měl 10 pokusů, v grafu jsou 

zaneseny neúspěšné pokusy. Pokusy byly počítány po 2 předvedeních instruktorem.  

 Navazování osmičkového uzle na sedák  

Za správně navázaný osmičkový uzel byl považován ten, který byl kompletně uvázaný a 

volný konec byl dlouhý jako desetinásobek průměru lana. Každý měl 10 pokusů, v grafu jsou 

zaneseny chybné pokusy. Pokusy byly počítány po 2 předvedeních instruktorem.  

Navázání uzle při druhém opakování probíhalo s odezvou 20 minut po prvním seznámení 

s uzlem a jeho naučením se. 
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Tabulka 1. Porovnání neúspěšných pokusů mezi nevidomými a zdravými lezci 

 

Závěr:  

 Nasazení sedacího 

úvazku 

Vázání osmičkového 

uzlu na sedák 

Navázání osmičkového 

uzlu v druhém 

opakování 

Nevidomý lezec 7,75 chyby 7,5 chyby 2 chyby 

Zdravý lezec 2,5 chyby 5,25 chyby 3 chyby 

 

Nevidomí lezci v prvních dvou cvičeních vykazovali vyšší chybovost. Ve třetím cvičení 

„vázání osmičkového uzlu s odezvou 20 minut“ vykázali nižší chybovost než zdraví lezci. 

Tento jev připisuji lepšímu motorickému učení a lepší paměti nevidomých jako kompenzaci 

za ztrátu zraku. 
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Porovnání dovedností na základě časových údajů: viz Tabulka 2. 

Za správně nasazený sedací úvazek se považoval pouze úvazek, který nebyl nikde přetočen a 

měl veškeré spony správně provlečeny a dotáhnuty. Měření započalo po 2 předvedeních 

instruktorem.  

Za správně navázaný osmičkový uzel byl považován ten, který byl kompletně uvázaný a 

volný konec byl dlouhý jako desetinásobek průměru lana. Měření započalo po 2 předvedeních 

instruktorem.  

Navázání uzle při druhém opakování probíhalo s odezvou 20 minut po prvním seznámení 

s uzlem a jeho naučením se. 

Tabulka 2. Porovnání dovedností v závislosti na čase mezi nevidomými a zdravými lezci 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

nasazení sedacího úvazku 

navázání osmičkového uzle 

navázání osmičkového uzle při 
druhém opakování 



44 

 

Závěr:  

 Nasazení sedacího 

úvazku 

Vázání osmičkového 

uzlu na sedák 

Navázání osmičkového 

uzlu v druhém 

opakování 

Nevidomý lezec 12,25 minuty 18 minut 3 minuty 

Zdravý lezec 4 minuty 8,5 minuty 4,75 minuty 

 

Nevidomí lezci v prvních dvou cvičeních potřebovali více času ke zvládnutí úkolu. Ve třetím 

cvičení „vázání osmičkového uzlu s odezvou 20 minut“ byli nevidomí lezci rychlejší než 

zdraví lezci. Tento jev připisuji lepšímu motorickému učení a lepší paměti nevidomých jako 

kompenzaci za ztrátu zraku. 
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Porovnání dovedností na základě neúspěšných pokusů: viz Tabulka 3. 

 Zakládání lana do jistící pomůcky 

Za správně založené lano v jistící pomůcce se považovalo pouze to, které vedlo k jističi 

z vratného bodu, lano nebylo zbytečně prověšené, jistící pomůcka byla správně zorientována, 

celý systém byl správně procvaknut karabinou, karabina byla správně provléknuta centrálním 

okem na sedáku a zašroubovaná. V grafu jsou zaneseny neúspěšné pokusy. Pokusy byly 

počítány po 2 předvedeních instruktorem.  

Zakládání lana do jistící pomůcky ve druhém opakování probíhalo s odezvou 20 minut po 

prvním cvičení zakládání lana do jistící pomůcky. Kritéria na provedení byla stejná.  

 

Tabulka 3. Porovnání dovedností mezi nevidomými a zdravými lezci 

 

Závěr: 

 Zakládání  lana do 

jistící pomůcky 

Zakládání lana do 

jistící pomůcky 

v druhém opakování 

Nevidomý lezec 2,25 chyby 1,25 chyby 

Zdravý lezec 1,5 chyby 1,25 chyby 
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Nevidomí lezci v prvním cvičení vykazovali vyšší chybovost. Ve druhém cvičení „zakládání 

lana do jistící pomůcky v druhém opakování“ vykázali zlepšení a stejnou chybovost jako 

zdraví lezci. Tento jev připisuji lepšímu motorickému učení a lepší paměti nevidomých jako 

kompenzaci za ztrátu zraku. 

 

Porovnání dovedností na základě časových údajů: viz Tabulka 4. 

Za správně provedený způsob jištění při lezení Top Rope byl považován ten, který obsahoval 

veškeré bezpečností prvky.  Měření započalo po 2 předvedeních instruktorem.  

 

Tabulka 4. Porovnání dovedností v závislosti na čase mezi nevidomými a zdravými lezci 

 

 

Závěr: 

 Nácvik ještění 

způsobem Top Rope 

Nevidomý lezec 14,5 minuty 

Zdravý lezec 8,5 minuty 

 

Nevidomí lezci byli zanedbatelně pomalejší v nácviku jištění.  
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Cíle práce: 

 Vytvořit základní jednoduchou příručku pro instruktory k lezení na umělých 

stěnách s nevidomými 

 Rozšířit základní metodiku lezení na umělé stěně, aby byla použitelná pro 

nevidomé 

 

11.1. Seznámení se stěnou 

Personál nebo instruktor nevidomého po stěně a zázemí provede. Ukáže mu šatny a toalety, 

řekne mu, kde jsou schody nebo stupínky a další nepřehledná místa. Vždy mu k tomu udá 

vzdálenosti a eventuelní překážky, jako je lavička, odpadkový koš, otevřená dvířka skříněk 

apod.  

11.2. Oblékání sedacího úvazku 

Instruktor popíše kurzistovi správný postup při navlékání sedacího úvazku a dotahování spon. 

Upozorní ho na možné chyby, jako je: pas „vzhůru nohama“, zamotané nohavičky, přetočené 

centrální oko, spony na nohavičkách na vnitřní straně stehen… Kurzista posléze zkouší sedák 

správně nasadit. 

U nevidomého toto probíhá podobně s tím, že si musí ohmatat sedák ve správné poloze 

umístěný na zemi. Tedy správně zorientovaný sedák, nepřetočené centrální oko, spony na 

nohavičkách na vnější straně stehen. X krát si nevidomý vyzkouší nasadit sedák, pokaždé 

popisuje instruktorovi, co momentálně provádí, aby sedák nasadil správně. Během vzájemné 

kontroly nevidomý kontroluje správně provlečené spony pohmatem.  

11.3. Vázání uzlů, navazování na lano 

Kurzistům se vždy ukazuje nejzákladnější uzel k navázání na lano, tedy uzel osmičkový. 

Instruktor popisuje jednotlivé kroky vázání, kurzisté každý krok opakují se svým koncem 

lana. Stejný postup i při nácviku navázání lana k sedacímu úvazku. 

Nevidomému lezci se popíše způsob vázání uzle a během popisování jednotlivých kroků se 

dávají nevidomému do rukou na ohmatání postupné fáze uzle. Poté je nevidomému do rukou 

dáno lano, instruktor nevidomému vede ruce a postupně spolu umotají požadovaný uzel. 
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Následně nevidomý zkouší umotat uzel sám pouze s pokyny instruktora. Stejný postup bude i 

při nácviku navázání lana k sedacímu úvazku, kdy se nevidomému ukazují pohmatem 

jednotlivé fáze provázání lana sedacím úvazkem. Během vzájemné kontroly nevidomý 

kontroluje správně navázaný osmičkový uzel pohmatem. Vždy musí 2 prameny lana do uzlu 

vstupovat a 2 prameny z něho vystupovat. 

11.4. Nácvik jištění 

Nácvik jištění probíhá stylem Top Rope, kdy lano je vedeno od lezce přes horní vratný bod 

zpět k jističi. Může se použít i horizontální rovina k nácviku (Vomáčko, 2003), ale ne každá 

stěna má žebřiny k vedení lana.  

Instruktor nejdříve jistí lezce, jistič kurzista se dívá. Vše se odehrává v malé výšce, 

maximálně do 3 metrů nad zemí. Kurzista sleduje instruktorovu práci s jistidlem a lanem, a 

celkové jeho postavení u stěny. Poté se role kurzistů vyměňují a nyní kurzista, který lezl 

první, se dívá na instruktora jak jistí. V druhém kole se role opět mění. Nyní kurzista jistí 

lezce, instruktor kurzistu pouze kontroluje a radí, eventuelně vede jeho pohyby paží, aby 

jištění lezce prováděl správně a efektivně. 

S nevidomým lezcem se nácvik jištění o mnoho lišit nebude. Od začátku, tedy od založení 

lana do jistící pomůcky až po práci s lanem, se budou jeho pohyby provádět za dopomoci 

instruktora, který mu povede paže. O co méně slepý lezec vidí, o to více musí jistič s lezcem 

komunikovat. A komunikace musí probíhat oboustranně. Ba naopak, lezec musí stále 

nevidomému popisovat, jak moc je lano povolené, zda potřebuje dobrat, zda si chce 

odsednout nebo zda bude padat, atd. 

Nyní na nevidomého dohlíží instruktor, ale v reálné situaci, před samotným lezením, musí 

vidoucí lezec nevidomého jističe v prostoru stěny umístit do ideálního postavení, aby nebyl 

ohrožen ničím okolo, například spouštěným nebo padajícím lezcem z jiné lezecké dvojice. 

Pokud je lezecká dvojice váhově rozdílná, doporučuje se pro nevidomého použít odsedávací 

smyčka s karabinou, kterou si cvakne do nýtu. Ta zamezí, aby nevidomý byl při náhodném 

pádu lezce stržen. Nemusí se ani jednat o pád, stačí, když se bude lézt na venkovní stěně a 

prostor kolem stěny bude vysypán štěrkem a při spouštění může jistit pod lezcovou váhou 

„ujíždět“.   
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  Nácvik jištění s kyblíkem 

Pro nevidomého člověka bude ideálním jistícím prostředkem kyblík ATC Guide od 

firmy Black Diamond nebo Reverzo od firmy Petzl. Jejich designy mají 

nezaměnitelný tvar a díky dolní otevřené hraně ve tvaru V se nikdy nestane, že by se 

zaměnila jeho horní strana s dolní a tím došlo k samoblokaci lana při zatížení. Výběr 

vhodné pomůcky má tedy funkci zejména bezpečností. Blokanty jako Gri-Gri bych 

nedoporučoval zejména vzhledem ke složitému založení lana a tedy hrozbě pádu lezce 

až na zem… 

 

 Založení lana 

Založení lana se nevidomému vysvětlí a postupně ukáže pomocí hmatu, kdy se 

nejdříve ohmatá jistící pomůcka, poté pomůcka s lanem a ve finále pomůcka 

s lanem a karabinou v sedáku. Nevidomí si x krát vyzkouší založení lana do 

pomůcky vždy pod dozorem a slovním doprovodem instruktora. 

 V reálné situaci lezec podá nevidomému jističi lano tak, aby nevidomý po 

založení lana do kyblíku nemusel zbytečně moc lana dobírat. 

 

 Dobírání 

Dobírání je nejdůležitější fází celého jistícího cyklu a dělá se při ní nejvíce chyb, 

které mohou ohrozit život. Pro jistotu zopakuji z minule kapitoly: 

„Jistič levou rukou, dlaň je nahoru, cca půl metru od kyblíku, přitahuje lano ke 

kyblíku. Lano nesmí být příliš prověšené. Pravou rukou, ta je pod kyblíkem, 

hřbetem nahoru, drží pramen lana z jistidla vycházející a lano odtahuje. Prameny 

lana musí být rovnoběžné, pokud prameny svírají úhel více jak 30°, práce s lanem 

bude namáhavá a pomalá. Poté, co se levá ruka s lanem přiblíží k jistidlu, musí 

dojít k přehmátnutí. Pravá ruka přehnutím lana v jistidle putuje pod jistidlo, mezi 

genitál a kolena. V této fázi maximálně využíváme brzdících možností kyblíku, 

avšak nikdy nesmíme spodní pramen lana pustit. Dochází k přehmatu, levá ruka 

pouští lano u jistidla a putuje nad pravou ruku pod jistidlo. Pevně lano chytá, pravá 

ruka lano pouští a putuje nad levou ruku a zase lano chytá. Levá ruka lano pouští a 

vrací se zpět do výchozí polohy cca 50 cm nad kyblík k lanu, které směřuje k lezci. 

Celý cyklus je mechanický, opakující se. Vždy dojde k jednomu přehmatu nad 
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jistidlem a třem pod jistidlem. Jiné varianty nejsou zdaleka tak účinné a hlavně 

bezpečné.“  

Tato teorie je platná pro všechny, nácvik bude veden pouze s tím rozdílem, že 

instruktor se postaví za nevidomého a povede jeho paže přesně tak, jak by měli být 

vedeny. Je jasné, že toto nemusí být každému příjemné, ale pro správný nácvik 

zcela nezbytné. Vše je samozřejmě doprovázeno vzájemnou komunikací, kdy lezec 

říká, jak moc jistič má lano dobírat. Lano v tomto případě musí být mírně 

prověšené. 

 

 Odsednutí 

Pokud si chce lezec v cestě odpočinout, nebo lezenou cestu dolezl, vždy o tom 

musí informovat jističe, aby ho dobral natvrdo a že si odsedne. Při tomto nácviku 

bohužel instruktor nedokáže s nevidomým jističem nadskočit a současně dobrat 

lano, tak jako se to dělá standardně. Tím pádem lezec si odsedne do méně 

napnutého lana a jistič na to musí být připraven. Proto je vhodné, aby ho na toto 

instruktor upozornil a doporučil mu nakročení jednou nohou a zaujmutí stabilnější 

polohy. V prvních fázích nácviku ho instruktor může přidržet i za sedák.  

 

 Spouštění 

Jistič pro lepší udržení lezce zaujme stabilní polohu, nakročí si například jednou 

nohou dopředu a pokrčí se lehce v kolenou. Horní levou rukou přehmátne pod 

jistidlo, aby lano držel oběma rukama (cca 15 cm pod jistidlem) a pomalu regulací 

stisku dlaní popouští lano. Dává pozor, aby se mu ruce nedostaly do jistidla, hrozí 

rozmačkání kůže na prstech. 

Po spuštění lezce jistič vytáhne z jistidla ještě cca 2 metry lana, aby lezec měl 

dostatek lana na povolení a rozvázání uzle.  

 

Tento scénář je pro nevidomého jističe téměř úplně stejný, pouze s tím rozdílem, 

že reaguje na pokyny spouštěného lezce. Zejména pokud spouštěný lezec potřebuje 

překročit lano, aby se o něj nespálil. V případě, že se blíží podlaha, měl by jistič 

rychlost spouštění uzpůsobit, aby si spouštěný lezec např. „neodrazil“ paty.  
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11.5. Lezení s horním jištěním 

Po vysvětlení základních pravidel lezení, jako je pravidlo 3 bodů a udržení těžiště pod sebou, 

po vysvětlení základní techniky - lezení přední stranou lezečky a zvedání své váhy nohami, se 

může kurzista pustit k samotnému lezení. Instruktor během úvodního povídání vše názorně 

ukazuje, během ukázky popisuje chyty a až přehnaně ukazuje lezecký krok a pohyb na stěně. 

Poté pouze slovně pomáhá kurzistovi a spíše dozoruje kurzistu jističe. 

Lezení s nevidomým bude časové náročnější, jelikož si chyty musí „najít“. Ideální pro tento 

způsob výuky je, aby měl instruktor, chyty všech druhů, tedy kapsy, bočáky, lišty atd. ve 

velkém provedení namontované hned vedle sebe na jednom místě na stěně a nevidomý si je 

mohl ohmatat a instruktor ho nemusel „vláčet“ okolo stěny a vše mu ukazovat zvlášť. 

Vhodným terénem pro počáteční lezecké kroky nevidomého je například dětský profil, kde je 

mnoho velkých chytů na malé ploše. Při samotného lezení můžeme uplatnit techniku 

hodinového ciferníku, kdy nevidomému popisujeme rozložení chytů a stupů na stěně 

následovně: „Honzo, na dvou hodinách, metr daleko máš velký chyt. Je to kapsa, bere 

zprava“. „Na sedmi hodinách, u kolene, je stup, velká lišta.“   

Další variantou je navádění paží nevidomého vidoucím lezcem přímo na stěně. Máme tedy 

lezeckou dvojici z nevidomého a vidoucího kurzisty a 2 instruktory, z nichž jeden dozoruje 

jističe a druhý vede pohyby nevidomého na stěně.   

V dolní části nástupu cesty je dobré, aby si nevidomý ohmatal stupy, na které bude pokládat 

nohy. Bude tak v prvních krocích vědět, kam si může stoupnout. Také si může vyzkoušet tzv. 

traverz, tedy oblézání stěny v malé výšce. 

V každém případě je vhodné, aby se pod nástup cesty umístila žíněnka, duchna nebo 

„bouldermatka“, kdyby lezec těsně nad zemí spadl a lano bylo povolené, aby se nezranil…  

 Odsednutí a spouštění 

Odsednutí a spouštění bude pro nevidomého zcela nezvyklý pohyb a může navozovat 

rozporuplné pocity, kdy si musí sednout nad volnou hloubkou do pár sešitých popruhů. 

Proto je vhodné nacvičit spouštění pár metrů nad zemí, kdy ho má instruktor na dosah 

paží a pomůže nevidomému zaujmout správnou polohu v sedacím úvazku, zejména 

postavení a rozestoupení nohou. 
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11.6. Lezení s dolním jištěním, vyvádění cest 

 

Pokud lezecká dvojice bezproblémově ovládá komunikaci, nevidomý lezec zvládá jištění 

stylem Top Rope a samotné lezení mu nedělá problémy, můžeme se pomalu pustit do lezení 

s horním jištěním.  

V rámci bezpečnosti nevidomý lezec vyvádí pouze cesty, které má již nalezené z předchozích 

lekcí systémem Top Rope.   

 Založení lana 

Při zakládání lana do jistící pomůcky se vidoucí jistič orientuje zrakem, nevidomý 

hmatem, nebo si nechá od lezce lano podat. Lano vkládá do jistící pomůcky zhruba 

3 metry od lezcova navazovacího uzlu. Ostatní kroky se neliší od předchozí 

kapitoly lezení Top Rope. Dbáme na to, aby kyblík byl správně zorientován, aby 

nedošlo k samosvornému postavení kyblíku.  

 

 Jištění 

Lezec začne stoupat vzhůru, a dokud nezapne první postupové jištění (expresku), 

tak ho jistič přijišťuje napnutými pažemi, aby se jeho eventuelní pád na zem 

ztlumil. Jakmile lezec zapne první postupové jištění, jistič začíná pracovat 

s jistidlem, staví se ke stěně a již musí reagovat na lezcův pohyb neustálým 

střídáním povolování a dobírání lana. Během lezení by měl lezec dodržovat 

pravidlo nemít lano mezi nohama, zvláště pokud ještě necvakl třetí expresku. Jistič 

od třetí expresky může poodstoupit od stěny, aby viděl na lezce čelně a měl 

přehled o jeho pohybu. 

 

V případě nevidomého jističe od tohoto způsobu chytání lezce do napnutých paží 

opustíme. Je zde veliké riziko zranění a efektivita téměř nulová. Vhodnější by bylo 

použít duchnu nebo bouldermatku na ztlumení lezcova pádu. Po zapnutí prvního 

postupového jištění probíhá pouze hlasová komunikace mezi lezcem a jističem, 

zejména pokud se jedná o povolování a dobírání lana. 

 

 



53 

 

 Povolování lana jističem 

Jistič levou rukou drží lano, které jde k lezci, zhruba 10 cm nad kyblíkem. Pravá 

ruka drží lano cca půl metru pod kyblíkem. Při povolování lana lezci levá ruka od 

kyblíku lano odtahuje, pravá ruka lano do kyblíku posouvá. V okamžiku, kdy 

máme pravou ruku od kyblíku 5 centimetrů, musíme levou rukou přehmátnout pod 

pravou. Levou ruku následně posuneme po laně na vzdálenost 50 cm od kyblíku. 

Celý cyklus se neustále rychle opakuje, jistič tyto pohyby musí provádět rychle a 

přesně a neustále délku lana přizpůsobovat lezcovým pohybům.    

 

Toto nacvičíme stejně jako dobírání lana v předchozí kapitole, tedy s instruktorem 

za zády a společnými pohyby paží. Posléze jistič jistí sám pod dozorem instruktora 

a reaguje na pokyny lezce pro dobírání/povolování lana. 

  

 Cvakání lana do expresek 

Cvakání lana do expresek se naučí nevidomý lezec dole u stěny, kde si vše pečlivě 

nacvičí. Instruktor pomalu předvádí a popisuje své pohyby a každý úsek cvakání 

expresky si nevidomý ohmatá. Pak si zkouší celý akt, tedy na sedáku vzít 

expresku, souvislým pohybem ji vycvaknout ze sedáku, na pokyny jističe ji 

cvaknout do nýtu, od sedáku si nabrat lano a cvaknout ho do expresky.  

V reálné situaci při lezení si však nejdříve najde pohmatem nýt a poté teprve 

vymakává expresku za sedáku, cvaká ji do nýtu a posléze do ní lano.  Vše může 

být nacvičeno vedením paží instruktorem. 

 

Pravidla cvakání expresek jsou popsány v kapitolách výše. Aby u nevidomého 

bylo docíleno správného cvakání expresek, tedy zámků karabin proti směru lezení, 

musí mu jistič říci, kam cesta vede a zda je zámek správně či naopak.  

 

 Dobírání 

Stejné jako u lezení způsobem Top Rope 

 

 Odsednutí  

Stejné jako u lezení způsobem Top Rope 
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 Spouštění   

Stejné jako u lezení způsobem Top Rope 

 

12.   DISKUZE 

 

Bakalářská práce vznikla na popud chybějícího výukového materiálu k výuce lezení na 

umělých stěnách s nevidomými lezci. Práce by měla instruktorům ukázat možnost, jak se 

v rychlosti seznámit se vším podstatným, na co si dát pozor a na co nezapomínat, při práci 

s nevidomými. Je patrné, že samotná výuka nezačíná pod stěnou, ale již na recepci, kam 

nevidomý přijde. Zde už začíná práce instruktora, který by měl projevit znalost vedení 

nevidomého či skupiny nevidomých po areálu. Pro mě osobně měla práce velký přínos, 

jelikož jsem se naučil tuto jednoduchou věc a nyní se nabídnu např. v dopravních prostředcích 

pomoci nevidomému. Nejčastějším problémem je zde ostych slepého a hlavně neochota 

druhých…  

Veškeré měření probíhalo v reálných podmínkách na venkovní lezecké stěně Gutovka. Díky 

tomu, že stěna je venkovní a tím pádem členitá (jsou zde betonové i přírodní schody, travnaté 

srázy a úzké uličky), ukázala mi mnoho úskalí, která by mě na vnitřní zastřešené stěně ani 

nenapadla.  

Největším problémem však bylo sehnat nevidomé lezce, kteří měli zájem o výuku. 

Samozřejmě vyvstal problém, co u takové práce bude kritériem a co budu měřit, aby hodnoty 

měli vypovídající charakter. Uchýlil jsem se k 4 základním a dle mého názoru důležitým 

kritériím, které jsou pro bezpečný pohyb na stěně nezbytné.  

Jako v každém zaměstnání je základem úspěchu kolektiv lidí, se kterým pracujete. Já mám 

vždy štěstí na výborné kolektivy a jinak tomu nebylo ani na Gutovce. Při prvním lezení 

s nevidomými jsem se mohl opřít o zkušenosti kolegů, kteří již praxi měli. Jejich rady byly 

přínosné, stejně tak jako rady a vzájemná pomoc od nevidomých lezců.  
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13.  ZÁVĚRY 

 

Práce je rozdělena systematicky na kapitoly, které na sebe navzájem navazují.  

Práce se věnuje technice a metodice lezení. Knih s tématikou lezení bylo napsáno na desítky, 

vždy se jedná o jednu a tutéž věc, akorát napsanou jinými slovy autora. Metodiku pro celý 

svět vydává mezinárodní organizace UIAA a ta je závazná pro všechny země. V ČR jsou lezci 

sdruženi v lezeckých oddílech a ty spadají pod Český horolezecký svaz a ten se řídí pravidly 

UIAA.  

V práci je zmínka o materiálovém vybavení k lezení. Je zde představeno i zcela nové 

vybavení, které přišlo na trh v posledních pěti letech. Nejmladší publikace věnující se lezení a 

materiálu vyšla v ČR v roce 2007. Jsou zde i poznámky k vybavení pro nevidomé lezce. 

V práci se věnuji zrakovému postižení a zejména pochopení obecných zásad pohybu 

nevidomých. Právě tato část většině instruktorů, kteří jsou zvyklí pracovat se zdravou vidící 

populací, pomůže v práci s nevidomým člověkem.  

V praktické části v souladu s cíli práce je porovnání metodiky lezení se zdravým a 

nevidomým lezcem a vytvoření jednoduchého manuálu pro instruktora, jak s nevidomými 

lezci lézt. Vše je podrobně popsáno jak metodicky, tak didakticky. Metodika popsaná 

v praktické části je podpořena výzkumem, který jsem provedl se zdravými a nevidomými 

lezci v reálném prostředí lezecké stěny. Byla zde poměřována 4 kritéria s dvěma parametry: 

Parametry: 

a) Čas 

b) Neúspěšné pokusy 

Kritéria: 

1) Nasazení sedacího úvazku 

2) Navázání a) osmičkového uzle  

b) osmičkového uzle v druhém opakování (prodleva 20 minut) 

3) Založení lana  a) do jistící pomůcky 

   b) do jistící pomůcky v druhém opakování (prodleva 20 minut) 
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4) Nácvik jištění Top Rope  

 

Při porovnávání parametrů času a neúspěšných pokusů si vždy lépe vedli zdraví lezci. Zrakem 

přijímáme 80-90% podnětů, zdraví lezci se tedy museli dříve a s menším počtem chyb naučit 

zmíněné dovednosti. Překvapující bylo zjištění, že nevidomí lezci si vedli lépe nebo stejně ve 

cvičeních „v druhém opakování“ s prodlevou 20 minut, než zdraví lezci. Připisuji to více 

rozvinutému smyslu si pamatovat, lepšímu motorickému učení a větší soustředěnosti při 

úvodním nácviku.  

Na základě zjištěných údajů jsem dospěl k výsledku, že nevidomí lidé jsou schopni se naučit a 

bezpečně používat lanové techniky. Pouze je k tomu zapotřebí více času a více trpělivosti 

při nácviku. 

Věřím, že informace z této práce jsou použitelné a přínosné pro další instruktory a širší 

lezeckou veřejnost. 
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15.  OBRAZOVÉ ZDROJE 

 

1. Obr. 1. Lezečky šněrovací  

http://www.rocksports.de/shop/products/de/Bergsport/Kletterschuhe/La-

SportivaTestarossa/La-Sportiva-Kletterschuh-Testarossa-Gr-385.html 

2. Obr. 2. Lezečky na suchý zip 

http://www.rockclimbing.com/gear/Shoes/Climbing_Shoes/Velcro/Miura_VS_4490.html 

3. Obr. 3. Lezečky nazouvací 

http://www.backcountry.com/la-sportiva-cobra-climbing-shoe-discontinued-rubber 

4. Obr. 4. Lezečky s technologií No Edge 

http://www.zappos.com/la-sportiva-futura?zfcTest=fcl%3A3 

5. Obr. 5. Pytlíky na magnézium 

http://www.e-outdoor.co.uk/2755/products/black_diamond_printed_chalk_bag.aspx 

6. Obr. 6. Sportovní sedák 

http://blog.incipeindustries.com/petzl-hirundos-climbing-harness 

7. Obr. 7. Univerzální sedák 

http://www.rockrun.com/products/Black-Diamond-Momentum-3S-Harness.html 

8. Obr. 8. Celotělový úvazek 

http://uvazky.heureka.cz/rock-empire-sella/galerie/ 

9. Obr. 9. Slaňovací osma s karabinou 

http://www.affekt.cz/ocun-sedaky-expresky-bouldermatky-ocun-osma-ocun-hms-sroubovaci-

karabina-204.html 

10. Obr. 10. Mechanická jistidla – kyblíky 

http://wspinanie.pl/biznes/product.pl.php?id=54 
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http://u-log.upndownoutdoors.com/grivel-master-pro-belay-climbing-equipment/2011/05/ 

http://www.hudy.cz/jistitka_kladky/59285,reverso-4.html 

11. Obr. 11. Poloautomatické jistidlo GRI-GRI 

http://www.vertical.cz/cs/vertical/novinky/petzl-grigri-2_20-246/ 

12. Obr. 12 jistidlo Alpine Up 

http://www.rcoutdoor.cz/rcoutdoor/eshop/4-1-Horolezectvi/39-2-Jistici-vybaveni/5/3262-CT-

jistitko-ALPINE-UP-HMS 

13. Obr. 13 Šroubovací karabina 

http://www.rei.com/product/737864/petzl-william-screwgate-carabiner 

14. Obr. 14 Automatická karabina 

http://www.bouldering.com/climbing-gear/carabiners/petzl-william-triact-carabiner.html 

15. Obr. 15. Karabina Black Diamond Magnetron 

http://www.urbanrock.com/magnetron-rocklock 

16. Obr. 16. Expreska 

http://www.hudy.cz/expresky/72468,livewire-set.html 

17. Obr. 17. Postup vázání panenky 

http://gord.gringo.cz/Uzly/index.html?Text=Lana.html 

18. Obr. 18. Držení těžiště 

http://www.horolezeckametodika.cz/horolezectvi/horolezectvi-a-sport/volne-lezeni 
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16.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce před její 

obhajobou 

 Závěrečná práce: 

Druh práce  

Název práce  

Autor práce  

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani 

nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

 Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. Jsem si 

vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady 

a že úhrada nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla 

stanovena na 5 Kč. 

V Praze dne …............………………… 

Jméno a příjmení žadatele  

Adresa trvalého bydliště  

 

_____________________________ 

     Podpis žadatele 



61 

 

 

Příloha č. 2  

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani 

nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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