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Anotace: 

Tato práce má sloužit jako pomocný materiál pro předmět Sportovní lezení na umělé stěně 

vyučovaný na Katedře tělesné výchovy. Pomůže budoucím učitelům zorientovat se 

v problematice lanových technik- uzlování, slaňování a zejména jištění. Měla by jim pomoci 

utvořit si přehled a motivovat je k zavedení výuky na umělé lezecké stěně do hodin školní 

tělesné výchovy. Dále doporučuje nejlepší metodu jištění a jistící pomůcku nejvhodnější pro 

výuku. 

Klíčová slova: 

lezecká stěna, sportovní lezení, přínos lezení, kvalifikace vyučujících, uzlování, slaňování, 

jištění, jistící pomůcky 
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Anotion: 

This work should be used as an auxiliary material for the subject Sport climbing on artificial 

wall taught on Department of Physical Education. It also helps to future teachers to get 

orientated in rope techniques- knotting, rappelling and especially belaying. It should help 

them to make view and motivate them for inclusion of artificial climbing wall education to 

school physical education lessons. Next recommendes the best method and the most 

preferable belay device for climbing. 

Keywords: 

climbing wall, sport climbing, benefits of clmbing, qualification of teachers, knotting, 

rappelling,  belaying, belay devices 
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1. Úvod 
Pocházím z Policka, kde se nachází hned několik skalních pískovcových oblastí. 

Dalo by se říci, že jsem z lezecké rodiny a sám jsem se dříve lezení intenzivně věnoval. 

Proto je můj vztah k němu velmi kladný a rád bych ho jednou zařadil do výuky tělesné 

výchovy. Nejschůdnější cestou jsou pro tento účel umělé lezecké stěny. 

Téma mé bakalářské práce je velice aktuální. Děti v dnešní moderní hypokinetické 

době již málokdy přicházejí přirozenou cestou do styku se šplháním a lezením. Pohyb 

dříve naprosto přirozený, doprovázející dětské hry, je nyní třeba dětem zprostředkovávat. 

A právě k tomu je ideální lezecká stěna.  

Lezci jsou ne náhodou označováni za sportovce s nejmenšími svalovými 

dysbalancemi. Rád bych svou prací motivoval budoucí učitele k tomu, aby zavedli výuku 

na lezecké stěně do hodin tělesné výchovy. Pokusím se shromáždit k tomu důvody a 

uvést přínos této cesty rozvoje nejen pohybových schopností. 

Práce je určená zejména studentům Katedry tělesné výchovy. Konkrétně by práce 

měla sloužit jako podpůrný materiál pro předmět Sportovní lezení na umělé stěně. Proto 

se pokusím zahrnout do své práce všechny body z osnovy tohoto předmětu. Hlavní 

pozornost chci věnovat lanovým technikám- uzlování, slaňování a jištění.  

Vím, že Malostranské gymnázium v Praze lezeckou stěnou disponuje, proto chci 

zjistit jak mé otázky ohledně jištění řeší při výuce tam. A také chci zjistit, jak intenzivní 

tam výuka na stěně je. 

Na trhu je nepřeberné množství jistících pomůcek a každá se obsluhuje trochu jinak. 

Práce by měla na závěr doporučit jistící pomůcku nejvhodnější pro výuku. 
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2. Problém a cíl práce 

2.1. Problém práce 

Jaký je přínos zařazení výuky na lezecké stěně do hodin školní tělesné výchovy? 

Jaké potřebuje vyučující vzdělání, aby mohl tuto výuku provádět? 

Jak pracovat s lanem a jak opravdu bezpečně jistit? Která metoda a jistící pomůcka 

je nejlepší? 
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2.2. Cíl práce 

Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro předmět Sportovní lezení na umělé 

stěně vyučovaný na Katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze a zároveň 

materiál pro budoucí učitele tělesné výchovy, který jim pomůže zorientovat se 

v problematice a doporučí jim jak jistit. 

 

Dílčí cíle 
Práce uvede důvody, proč výuku na lezecké stěně do hodin zařadit. 

Zmapuje vzdělávací systém instruktorů lezení na umělých stěnách v České 

republice. 

Shrne metody lanových technik- zejména jištění a doporučí nejlepší metodu a jistící 

pomůcku nejvhodnější pro výuku. 
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3. Teoretická část 

3.1. Přínos zařazení lezení do výuky tělesné výchovy 

 „Řekněte děckám o všem tom krásném v lezení, co jsme prožili. Ukažte jim prosluněný 

Prachov, Súl'ov plný podzimního listí i zamlžené tatranské doliny. Vemte je třeba na exkurzi 

k Tošovákovi a povězte jim o Šmíďákovi, Psotkovi nebo Mauglím, ale taky o Hudym, nebo 

Rakovi. Protáhnete je Šicím strojem, nebo je nechte vybát se třeba v Hokejce. Naučte je tomu 

všemu, co dalo lezení nám, i tomu, co muže dát jim. Naučte je vnímat a respektovat přírodu a 

lidi kolem sebe. Nezapomeňte při tom ale na jednu důležitou věc - současné lezení je 

především sport. Jako tvůrci jejich obrazu jim proto jasně vysvětlete rozdíl mezi pohodovým, 

„romanticko-tábornickým" lezením na straně jedné a na výkon a výsledek zaměřeným 

lezením na straně druhé.  

Nechte je zatím, ať se lezením baví - jsou to přece děti. Nechte je, ať si v pozdějším věku 

vyberou - zdali budou pozorovat červánky, příjemně unaveni po celodenním pochodu 

dolinou, zakončeném krásnou šestkou v pěkné skále, nebo se budou, rozbití na „hadry" po 

těžkém tréninku plazit z posilovny, a jediné co je bude držet na nohou bude jejich touha být 

nejlepší. Hlavně jim však vysvětlete, že obojí nezvládnou. Vysvětlete jim, co to znamená 

upsat se výkonu. Vysvětlete jim, že to je právě disciplína, řád a systém, které je přivedou k 

cíli. Vysvětlete jim, že to není potlačování jejich osobnosti a naučte je s těmito termíny 

samostatně a svobodně pracovat. Ale ze všeho nejdříve, pokud jste to ješte neudělali, 

vysvětlete to hlavně sami sobě. Jenom tak bude náš sport zdravý a přinese jak světové 

výkony, tak uchová i krásnou historii plnou svobody a volnosti.“ 

(Tefelner 1999) 

Myslím si, že Rudolf Tefelner krásně vystihl to, co je na lezení nejkrásnější. Sám citím 

lezení stejně. Rozhodně má lezení mnoho co dát. I ve školní tělesné výchově lze pojmout 

lezení buď jako „koření“ a zdroj zážitků, nebo může sloužit jako nástroj pro rozvoj 

pohybových schopností a kompenzace jednostrannosti. 

Z výzkumu, který provedla ve své bakalářské práci s názvem „Sportovní lezení a 

bouldering ve výuce TV na středních školách v Brně“ Iva Sedláčková vyplývá, že využití 

sportovního lezení v hodinách TV je minimální a to hlavně z důvodu nedostatku financí na zřízení 

vlastní stěny a také kvůli nechuti přesouvat se na stěnu mimo objekt školy. Rád bych proto uvedl 

jaký je přínos sportovního lezení pro hodiny TV. 
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 (1) 

Tělesný rozvoj 
Lezení bylo jedním ze základních pohybových fondů člověka. Zapojují se při něm 

totiž téměř všechny svalové skupiny, hlavně ale jde o svaly předloktí a pletence 

ramenního. Elitní sportovní lezci mají silný stisk ruky a dlouhou výdrž ve visu na prstech 

i ve shybu. Tito lezci se vyznačují často i velmi nízkou hmotností a procentem tělesného 

tuku. Lezení v položených profilech klade nároky na rovnováhové schopnosti, jejich 

rozvoj u lezců ukázaly výborné výsledky při balancování na úzké kladince. Stabilizační 

funkce organismu jsou aktivovány díky kontaktu těla se stěnou přes malé oporové 

plochy, což vyžaduje koordinovanou práci horních i dolních končetin. Při lezení se 

výrazně rozvíjí vědomé plánování pohybu. Lezec musí mít představu o svém těle v 

prostoru, aby mohl uskutečnit přesun po stěně nebo po skále. Dále lze lezení využít 

v terapeutické praxi při recidivujících bolestech páteře a úrazech hlezenního kloubu. 

Hlezenní kloub je totiž namáhán v různých polohách s odlehčením pažemi a to je ideální 

rehabilitační prostředek.  

(1)  

Sportovní lezení klade nároky na celý pohybový aparát člověka, pohyby nejsou 

cyklické, rozvíjí se všechny svalové skupiny. Důležitou roli hraje rozvoj síly, 

pohyblivosti, vytrvalosti, nervosvalové koordinace, rovnováhy, rychlosti a také psychické 

nároky. Lezení má kladný přínos na oběhový a dýchací systém, a také to velmi dobře 

formuje lidské tělo rozvojem pohybové soustavy. Lezení je sport velmi komplexní, na 

kterém se podílejí všechny části pohybové soustavy a dochází tak k jejich přirozenému a 

vyrovnanému rozvoji. To vše posiluje zdraví jedince a zvyšuje kvalitu jeho života. Lezci 

bývají označováni jako sportovci s nejméně svalovými dysbalancemi. 

(6) 

Psychologické aspekty 
Lezení může ve školní tělesné výchově plnit funkci stmelování kolektivu, 

prohlubování důvěry ve spolužáka či vyučujícího a také zvyšování zodpovědnosti. Při 

lezení na stěně se žáci musí naučit věřit tomu, kdo je jistí, musí se naučit spolu 

komunikovat a nést zodpovědnost za svého kamaráda, kterého jistí. Učitel může různými 

způsoby (např. hrami) zajistit, aby nebyli spolu ve dvojici vždy jen kamarádi, ale aby se 
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„lezec“ a „jistič“ vždy prostřídali. Důležitá je určitě i motivace ze strany učitele, který by 

se měl snažit, aby žáky pobyt na stěně bavil a přinesl jim nějaký příjemný prožitek. 

(8) 

Z pedagogického hlediska můžeme považovat za velmi kladný jev to, že lezení 

zvyšuje účinnost vzdělávacího procesu, protože lezení je plnění komplexního úkolu, 

který zaměstnává člověka jak po stránce tělesné, tak i duševní. Ke všemu je problém 

nutné řešit rychle. 

(8) 

Podle Neumana a kol. (1999) je lezení dobrodružná a prožitková aktivita, která je 

výchovně využitelná. Žáci jsou konfrontováni se silnými prožitky v aktivitách s určitým 

stupněm rizika a dobrodružství, překonáváním individuálních duševních i tělesných 

hranic, sebepoznávají se, získávají důvěru v sebe i v ostatní, dostávají možnost získání 

společných prožitků ve skupině, návod na aktivní trávení volného času a pomoc při 

nalézání místa ve světě. 

(3) 

Lezení klade nároky na sebekontrolu (strach z výšky, strach z pádu, důvěra ve své 

schopnosti, důvěra materiálu a spolulezci), vede uvědomělému chování a napomáhá 

pocitu zapojení i zodpovědnosti v rámci skupiny (role jističe, záchrany).  

(1)  

Bezpečnostní hledisko 
 Oproti tradičnímu horolezectví kde statistické údaje o počtu zranění nejsou vůbec 

příznivé, je situace ve sportovním lezení na umělé stěně mnohem lepší. Lezení na umělé 

stěně je dnes, hlavně díky kvalitním materiálům a pomůckám, poměrně bezpečné. Patnáct 

let probíhající studie Američanů Steffena a Stiehla dokonce dokázala, že výuka lezení a 

lanových překážkových drah je bezpečnější než tradiční tělesná výchova. 
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3.2. Požadavky na vyučujícího 

Doporučuje se, aby měl pedagogický pracovník vždy doplňující kvalifikaci a 

zkušenosti. Takovou kvalifikací může být instruktor lezení na umělé lezecké stěně – kurz 

akreditovaný MŠMT, nebo případně další možné kvalifikace z komerční i nekomerční 

sféry (instruktor sportovního lezení ČHS, instruktor skalního lezení ČHS, instruktor 

horolezectví ČHS,...).  

Pro úspěšné zvládnutí výuky sportovního lezení na II. stupni základních škol a 

středních školách je mimo dodržení obecně platných bezpečnostních doporučení 

nezbytná odpovídající kvalifikace vyučujícího a typu lezení odpovídající velikost 

výukové skupiny. Za maximum pro vedení výuky na boulderingové stěně je možné 

považovat skupinu 16 žáků, jako optimální je ale skupina do 10 žáků. Na lezení s lanem 

je maximem skupina 12 žáků, jako optimální pro kvalitu výuky považujeme skupinu 

osmi žáků. 

(1) 

 

Požadavky z praxe 
Lezení na umělé stěně, je z lezeckých a horolezeckých disciplín nejméně náročné na 

vzdělání. Objektivní riziko je zde nejmenší, protože je na stěnách fixní jištění. U lezce se 

proto vyžaduje znalost uzlů, lezeckého pohybu a základy techniky jištění. Všeobecně při 

lezení jsou důležité určité schopnosti lezce jako třeba silové schopnosti, obratnost, 

rovnováha, dobrá pohyblivost a rovněž i různé psychické vlastnosti. Zároveň se zde 

vyžaduje znalost první pomoci.  

(10) 

Požadavky ze zákona – ČR  
Při šetření na živnostenském úřadě bylo zjištěno, že pro ohlášení vázané živnosti 

„Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti… „ pro instruktory lezení na 

umělé stěně a instruktory skalního lezení je třeba mít vysokoškolské vzdělání nebo vyšší 

odborné vzdělání tělovýchovného směru nebo absolvovaný kurz akreditovaný 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož 
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působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, což se slučuje i s výkladem 

živnostenského zákona, který je znázorněn v následující tabulce.  

(11) 

Vzdělávací systém v ČR 
Vzdělávací systém v České republice je rozdělen na dva nezávislé systémy. Prvním 

je interní vzdělávací systém Českého horolezeckého svazu, druhým jsou pak kurzy 

akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

• Akreditace MŠMT – pro komerční využití 

Instruktor lezení na umělých stěnách 

Licence je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, je určena pro pedagogické pracovníky 

na všech stupních škol, vedoucím zájmových kroužků, provozovatelům umělých stěn a 

dozoru na umělých stěnách. 

(12) 

• Vzdělávání instruktorů a členů ČHS 

V současné době poskytuje Český horolezecký svaz (ČHS) prostřednictvím vlastního 

vzdělávacího systému interní kurzy vzdělávání, které jsou určeny pouze pro členy ČHS a 

jsou vedeny lektory Metodické komise ČHS.  

Kurzy nejsou akreditované u MŠMT, licence tedy opravňuje instruktora jen ke 

školení v rámci ČHS! 

 (13) 

Instruktor sportovního lezení 

Jde o nejzákladnější stupeň vzdělání ve vzdělávacím systému ČHS. Instruktor je 

vzdělán a přezkoušen v rozsahu standartu ČHS, a výuku poté může provádět na umělých 

lezeckých stěnách a ve skalních sportovních oblastech (bez zakládání bodů vlastních 

jistících bodů) do jedné lanové délky. Základní lezecký výcvik může vést v oddílech 

ČHS a výuku provádět v rámci oddílových stěn a úvodních částech horoškol. 

(13) 
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3.3. Disciplíny 

 Postupem času se z původního horolezectví, v němž bylo cílem zdolávat vrcholy 

hor, vyčlenila celá řada samostatných disciplín. Rozdíl mezi horolezectvím a lezením 

spočívá v terénu, kde se sport odehrává. Proto za horolezce označuji čistě ty, kdo se 

pohybují v horolezeckém terénu čili horách a velehorách, kde absolvují delší nástupy, 

vícedélkové lezení a podstupují většímu objektivnímu nebezpečí. Pro tento sport je třeba 

více dovedností a znalostí. Naopak ve své práci budu mluvit o lezení, a proto používám 

termín „lezecká stěna“ ačkoli se často (dle mého názoru mylně) označuje za 

horolezeckou. 

 (10) 

Dle přístupu lezců můžeme lezecké disciplíny dělit na dva typy: 

1. Sportovní lezení- kde spíše než psychické problémy překonává lezec ty 

fyzické. Strach je převážně eliminován zajištěním cest fixními prvky (nýty, kruhy, 

borháky) mezi nimiž jsou poměrně malé vzdálenosti. Tento způsob umožňuje lezení i 

méně psychicky odolným jedincům a těší se velké popularitě. 

2. Tradiční lezení- to vyžaduje sladění technické, fyzické a psychické 

připravenosti lezce. Je zde nutné zakládat postupové jištění a hledání cesty; je tedy 

nezbytná dobrá manipulace s lezeckým materiálem. Nárok na psychiku je často velký 

a tradiční lezení se úzce pojí s termínem „morál“, čímž je označován tréninkem 

potlačený strach z výšek.  

(10) 

 

Lezení lze také rozdělit na soutěžní a nesoutěžní disciplíny. Soutěžní disciplíny, 

které se odehrávají většinou na umělých lezeckých stěnách, jsou: 

1. Lezení na obtížnost- závodník má za úkol vylézt co nejvýše po neznámé cestě, 

kterou má možnost si prohlédnou až bezprostředně před soutěžním pokusem.  

2. Lezení na rychlost- tady má závodník za úkol vylézt danou cestu v co 

nejkratším čase.  

3. Bouldering- Cílem závodníka je zdolat určitý počet krátkých cest bez jištění 

s co nejméně pády. 

(10) 
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Soutěžní disciplíny mají až na rychlostní lezení i své nesoutěžní podoby.  

 

Dalšími nesoutěžními disciplínami jsou: 

1. Pískovcové skalní lezení- jedná se o tradiční disciplínu, která se do českých 

zemí dostala ze Saska. Lezení na pískovcových skalách je zajištěno masivními 

železnými kruhy (v poslední době se objevují často ale i borháky jako u sportovních 

cest), které bývají zpravidla daleko od sebe s prvním jištěním vysoko nad zemí. Proto 

se používají k dojištění cest smyčky, které se zakládají jednak do spár a dále se 

provazují možnými otvory tzv. „hodinami“. Z uvedeného plyne, že oproti jiným 

disciplínám je zde nárok na psychickou odolnost nesrovnatelně větší a i silově lehčí 

cesty často odrazují lezce bez dostatečného „morálu“ právě touto stránkou. Další 

specialitou je, že na pískovci je ve většině oblastí zakázáno používání magnézia. (14) 

 

2. Lezení na nepískovcových skalách- jinak také lezení po pevných materiálech 

jako je vápenec, žula, apod. Zde se setkáváme s tradičním i sportovním způsobem 

lezení. Výhodou je možnost užívání magnézia ke zvýšení adheze rukou.   

 

3. Lezení vícedélkových cest- zde se po každé lanové délce buduje postupové 

stanoviště, je tedy vyšší nárok na práci s lezeckým materiálem. 

 

4. Bigwalls- je název pro lezení velkých stěn (až 1500m) 

(10) 

 

 

3.4. Bouldering 

Název vznikl z anglického slova „boulder“, což znamená balvan. Bouldering je 

přelézání obtížných míst (tzv. „problémů“) nízko nad zemí. Často je k jejich překonání 

potřeba desítek pokusů. Při neúspěšném pokusu se odskakuje na zem. Dopad je tlumen 

speciální dopadovou matrací tzv. „bouldermatkou“. 

(14) 
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Vybavení  

• Lezečky 

Na lezení je ideální používat speciální obuv zvanou lezečky. Ty mají kožený svršek a 

podešev ze speciálních směsí pryže, které mají výborné třecí vlastnosti. Lze je rozlišit 

podle typu zapínání na:  

1. šněrovací- ty jsou nejrozšířenější, šněrování pevně stáhne nohu zajistí její 

kontakt se skálou. Zdlouhavé nazouvání je asi jediná nevýhoda, ale bota lze zase 

dobře roztáhnout až od špičky. 

2. na suchý zip- pohodlný a oblíbený typ, který se nehodí jedině do spár, kvůli 

nežádoucímu samovolnému rozepínání. 

3. nazouvací- místo tkaniček mají gumu, což je ideální při častém zouvání. Je to 

ale na úkor pevného obepnutí nohy.  

(10) 

Pokud není možné zajistit při výuce lezečky, dají se použít normální boty užívané 

v hale. Zakázané jsou na stěnách boty s černou podrážkou, která dělá čáry! Klasické boty 

jsou pohodlnější, ale je obtížné v nich stát na malých stupech. 

• Magnézium a pytlík na magnézium 

Tento bílý prášek používaný při lezení je vysoce adhezivní magnéziový karbonát. 

Zabraňuje pocení rukou, které způsobuje sklouzávání prstů z chytů. Alternativou je tekuté 

magnézium, které sice nepráší, ale je dražší a více vysušuje ruce. 

 Pro transport magnézia se používá tzv. „maglajzák“- pytlík, který má vevnitř 

dlouhý chloupek. Pro skupinovou výuku na stěně je ideální jeden velký společný pytel, 

jinak se pytlík nosí připnutý za pasem. 

(10) 

• Dopadiště 

 Při lezení v přírodním terénu se pro zajištění dopadu používá tzv. „bouldermatka“, což 

je speciální přenosná skládací žíněnka. Je to měkká podložka, kterou si lezec dá pod místo, 

kde by terénní nerovnosti mohly zapříčinit úraz nebo kde je překročena výška seskoku. 

Podložky jsou vyrobeny z materiálu, který je vysoce odolný proti oděru a jsou vyplněny 

měkkým, ale pevným materiálem, dobře tlumícím nárazy. V tělocvičnách s umělým 
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boulderem se užívá kompaktních matrací vysokých 30 – 50 centimetrů, které zaručují 

bezpečný seskok, ztlumení pádu a nerozjíždí se. 

(10)  

Traverzovací stěna 
Je to lezecká stěna, která vede místo nahoru rovnoběžně se zemí. Délka lze 

přizpůsobit prostorům, rozpočtu a požadavkům školy. Chyty jsou velké, tudíž umožňují 

otevřený a „zdravý“ úchop, který namáhá celá předloktí a nepřetěžuje šlachy prstů. 

Výrobce zaručuje bezpečnost těchto stěn, neboť stupy nejsou nikdy výše než 50 cm 

od země. Traverzovací stěna je určitě zajímavé zpestření, ale spíše pro mladší ročníky. Je 

spousta zajímavých her, při kterých děti zábavnou formou rozvíjejí své schopnosti. 

Myslím, že tato stěna se dá výborně využít v rušné části hodiny a v kombinaci se 

zajímavou hrou je ideální cestou pro rozhýbání celého těla. Děti si ani neuvědomí, jak 

důkladně cvičí. 

(16) 
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3.5. Lezení s lanem 

Klasifikace 
 Pro porovnání různých cest se užívá několik stupnic obtížnosti. Ve Francii se 

používá vlastní francouzská, ta se značí arabskými číslicemi (od 6. stupně ještě písmeny 

a, b, c příp. znaménky +/-) a je mezinárodně nejpoužívanější, protože Francie je centrum 

sportovního lezení.  

V německy mluvících státech se uplatňuje především stupnice UIAA označovaná 

římskými číslicemi (od V. stupně +/-). Římskými číslicemi se značí také Saská stupnice 

užívaná převážně na pískovcích.  

(10) 
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Lezecké styly a jejich zkratky 
 Pro upřesnění způsobu překonání cesty se používá mezinárodní označení, jehož 

zkratky se uvádějí za číslem obtížnosti. Nejpoužívanější z nich jsou: 

 

TR (Top Rope) – jde o horní jištění. Zde nehrozí takřka žádné nebezpečí spojené 

s délkou pádu, pád znamená (při správném jištění!) v podstatě jen odsednutí do lana. Ve 

výuce je tento styl proto asi nejpoužívanější. Mezi lezci není tento styl moc uznávaný. 

(10) 

Další styly (již vždy s dolním jištěním): 

RP (Red Point) – označení zavedené německým lezcem Kurtem Albertem, který se 

stal v 60. letech jeho propagátorem. Tento styl byl v době klasického lezení nezvyklý a 

průkopnický, ale ujal se. Jde v podstatě o základ sportovního přístupu k lezení. Při lezení 

se neodpočívá v jištění a nepoužívá se technických pomůcek, leze se tzv. „čistě“. Takže 

zkratka RP znamená, že lezec při zdolávání cesty nespadl, ani neodpočíval v bodu 

postupového jištění. Používal k jištění expresek zapínaných do jištění a lana. Cestu ale 

mohl již dříve zkoušet. Jedná se o jeden z nejtěžších stylů. 

(10) 

PP (Pink Point) – Jediná změna oproti RP je, že lezec má předem připravené 

expresky. 

(10) 

OS (On Sight) – tzv. „na první pohled“, lezec přišel, viděl, přelezl- bez pádu a 

odpočívání. Nesměl mít předem o cestě informace ani v ní vidět někoho lézt. Někdy si 

lezci nechávají zajímavé cesty na OS, takto přelezené cesty jsou nejhodnotnější. 

(10) 

OS flash – zde je rozdíl v tom, že lezec buď někoho viděl cestu lézt, nebo o ní měl 

informace. Jde o velký rozdíl, zejména v nejtěžších pasážích může jít o klíčový chyt. 

(10) 

AF (All Free) – při tomto „volném“ stylu může lezec spadnout a pokračovat od 

posledního jistícího bodu, k němuž může došplhat po laně, může také odpočívat. Takto 

lezou zejména začátečníci. 

Při hodnocení výkonů lezci uvádějí zpravidla nejtěžší OS a RP přelezy. 

(10) 
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Vybavení 

• Zachycovací postroje 

Zachycovací postroje jsou prostředky pro oporu těla při zachycení pádu jako součást 

systému zachycení pádu. Skládají se z primárních a sekundárních popruhů, které jsou 

vyrobeny z materiálů stejných vlastností jako polyamidová a polyesterová vlákna. 

Primární popruhy podepírají tělo, nebo na ně působí tlak při zastavení pádu osoby a po 

něm, ostatní popruhy jsou sekundární. Mohou být celotělové, nebo dělené. 

(16) 

•  Lana 

Lano je nejdůležitější součástí zajišťovacího řetězce. Dle konstrukce je dělíme na 

lana s jádrem a opletem a na stáčená. Podle účelu použití se vyrábějí jako nízko průtažná 

lana s opláštěným jádrem (statická), nebo lana s dynamickou charakteristikou 

(horolezecká), určená k zachycení pádu. Statická lana se používají na práci, záchranu, 

spouštění nebo vytahování. Dynamická lana se používají na jištění. Základním 

materiálem pro výrobu lan je polyamid a polyester.  

(16) 

Dynamické horolezecké lano je buď jednoduché, poloviční, nebo dvojité. 

Jednoduché je schopno zachytit pád v jednom prameni, dvojité ve dvou pramenech a 

poloviční též ve dvou pramenech, které jsou však vedeny jistícími body střídavě. Toho se 

užívá v terénu, kde hrozí předření, či přeseknutí lana. Bezpečnost se tímto způsobem 

výrazně zvýší. Lana jsou vyráběna jako lana s jádrem a opletem, Maximální rázová síla 

při zkušebním pádu nesmí překročit 12 kN u jednoduchých lan a lano musí vydržet 

nejméně 5 normových pádů. Při používání všech typů lan je nutno počítat se snížením 

pevnosti lan při namáhání přes hrany a v uzlech až o 40%! K výraznému snížení pevnosti 

dochází u mokrých a zejména zmrzlých lan až na 30% původních hodnot! 

(16) 

• Tlumiče pádů 

Tlumič pádu je technické zařízení, které jako součást systému zachycení pádu v 

normálních podmínkách používání zajišťuje bezpečné zastavení pádu z výšky. Tlumič 

pádu musí mít schopnost pohltit pádovou energii jejím rozptýlením tak, že padající osoba 
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nenese celou sílu nárazu. Tlumič pádu musí být konstruován tak, aby při zatížení 2 kN 

nenastalo trvalé prodloužení tlumiče.  

Brzdná síla při dynamické zkoušce se zkušebním tělesem o hmotnosti 100 kg nesmí 

překročit 6 kN. Prodloužení tlumiče při zachycení plné pádové síly nesmí být větší než 

1,75 metru. 

(16)  

• Karabiny 

Karabina je spojovací prvek, který spojuje jednotlivé články zajišťovacího řetězce. 

Minimální statická pevnost karabin je 22 kN ve směru podélné osy karabiny. Nejmenší 

příčná pevnost karabiny je 6 kN. Pro záchranářskou činnost se mohou používat pouze 

karabiny, které jsou vybaveny pojistkou zámku. Karabina musí být samočinně se 

zavírající a automaticky nebo ručně se zamykající. Na karabinách se používá několik 

typů pojistek. Jsou pojistky šroubovací, bajonetové, bajonetové otočné, převlékací, s 

pojistným čepem apod. Některé karabiny jsou tvarově upraveny proti zasekávání lana 

systémem Keylock. Karabiny se vyrábějí v různých tvarech, například oválné, 

ledvinovité, HMS, s prohnutými raménky a další speciální typy. Pro záchranářské účely 

jsou nejvhodnější karabiny s automatickou pojistkou zámku, nejlépe s dvojitou. 

(16) 

Podle materiálu se karabiny dělí na ocelové a z lehkých slitin. Ocelové se vyznačují 

obvykle vysokou pevností 30 – 50 kN a funkční spolehlivostí. Jsou méně náchylné na 

destrukci při namáhání přes hranu nebo při zkrutu. Dále jsou odolné proti nárazu a oděru. 

Oproti duralovým jsou však značně těžší. Jsou vhodné pro použití při kotvení. Karabiny z 

lehkých slitin jsou vyráběny ze slitin hliníku (duralové) nebo z titanu. Běžnější jsou 

karabiny duralové. U duralových karabin po úderu nebo pádu na tvrdou podložku hrozí 

změna struktury materiálu, která není vidět pouhým okem, ale materiál ztratí svoji 

pevnost a výrazně zvýší svoji křehkost.  

(16) 

• Slaňovací a jistící prostředky 

Těmto prostředkům se budu podrobněji věnovat v kapitole „Jištění, slaňování a 

uzlování“. 
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Slaňovací prostředek je zařízení, pomocí kterého může osoba v omezené rychlosti 

slaňovat z pozice vyšší na pozici nižší buď sama, nebo pomocí druhé osoby. Slaňovací 

prostředky pracují na systému tření a přeměny energie v teplo. 

Mezi nejjednodušší slaňovací prostředek patří slaňovací osma. Vyrábí se z duralu, 

eventuálně z oceli. Vyznačuje se vysokou statickou pevností mezi 30 až 50 kN. Osmu lze 

použít i na dvojitém laně.  

Další slaňovací prostředky jsou samosvorné, vybavené excentricky uloženým 

otočným palcem, který po uvolnění sevře lano a slaňování automaticky zastaví. Dále se 

vyrábí řada různých slaňovacích prostředků, které všechny pracují na principu tření. 

Některé jsou použitelné i pro slanění přes uzel a velmi dlouhá slanění.  

Některé slaňovací prostředky lze použít i pro jištění a spouštění. Jako slaňovací 

prostředek může být použita v souvislosti s poloviční lodní smyčkou i karabina HMS. 

  Jisticí prostředky pracují na principu automatického sevření lana způsobem, který 

umožňuje prokluz lana, a tím snížení přenosu rázové síly na člověka a na systému 

samoblokování. Používají se pro jištění prvolezce. Lze je využít i pro slaňování. V 

zajištěné poloze na laně drží velmi dobře. 

(16) 

• Prostředky pro výstup po laně 

Jinak se nazývají lanové svěry, blokanty či Jümary. Jsou to zařízení, která se 

nasazena na lano v jednom směru lehce posouvají a ve druhém směru lano blokují 

sevřením. Jsou opatřena pojistkou proti vypadnutí z lana. Blokovací funkci zajišťuje 

samoblokující palec s hroty, který při zatížení sevře lano a nedovolí blokantu 

proklouznout. Zatížení nesmí přesáhnout 4 kN. Lanové svěry nesmí být používány k 

zachycení volného pádu. Používají se též blokanty pro jištění na fixních lanech, které 

používají drážkovaný palec kvůli ochraně lana. 

Blokanty se vyrábějí ruční pro pravou i levou ruku nebo bez rukojeti, pro připnutí na 

hrudní část postroje, eventuálně na nohu. Dle konstrukce je možné rozdělit lanové svěry 

na pružinové a svírací. Dále se vyrábějí kompaktní blokanty pro sebejištění na laně a 

vysoké zatěžování. 

(16) 
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3.6.  Dynamika pádu 

Pádový faktor 
Pro síly působící v laně do jisté míry není rozhodující, z jaké výšky padáme. Se 

zvyšováním výšky pádu totiž zároveň roste činná délka lana, která přejímá větší množství 

energie. Čím větší úsek lana je zapojený do jištění v poměru ku výšce pádu, tím lépe. 

Proto je nutné zřizovat postupové zajišťovací body. Pro posouzení bezpečnosti při pádu, 

slouží vzorec pádového faktoru: 

(16) 

Pádový faktor f je poměr délky pádu ku činné délce lana, kde h je výška pádu a 1 je 

činná délka lana. 

f = h / l 

Pomocí vztahu jsem pro názornou ukázku vypočítal následující příklady: 

Příklad 1: Pokud bez postupového zajištění spadnu z výšky 5 m nad svým jistícím 

spolulezcem. Délka pádu je tedy 10 m a aktivní úsek lana je 5 m.  

Pádový faktor se bude rovnat 2. 

 

f = h / l = 10 / 5 = 2 

 

Příklad 2: Pokud bez postupového zajištění spadnu z výšky 10 m nad svým jistícím 

spolulezcem. Délka pádu je 20 m a aktivní úsek lana je 10 m. Pádový faktor se 

rovná 2. 

 

f = h / l = 20 / 10 = 2 

 

Příklad 3: Pokud budu vzdálen od jistícího spolulezce 40 m. Mám zřízeno 

několik postupových zajišťovacích bodů, poslední ve vzdálenosti 35 m. Pět metrů 

nad tímto zajištěním spadnu a jsem jím zachycen. Délka mého pádu činí 10 m, tak 

jako v prvním příkladu. Aktivní úsek lana však činí celá vzdálenost mezi mnou a 

jistícím, tedy 40 m. Pádový faktor se rovná 0,25. 

f = h / l = 10 / 40 = 0,25 
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Rázová síla 
Rázová síla je síla působící v laně během zastavování pádu. Tato síla se přenáší i na 

ostatní články jisticího řetězce. Pádového faktoru 1, se dosáhne podle předcházejících 

výpočtů třeba při použití lana 40 m a pádu dlouhého 40 m, ale stejně tak při pádu o délce 

10 m, jestliže je v činnosti 10 m lana. Při zkoumání pádu však nesmíme zapomenout na 

dobu působení síly. Každé těleso pohybující se určitou rychlostí, můžeme označit i tzv. 

impulsem. S rostoucí délkou pádu narůstá rychlost padajícího, a tím také jeho impuls. Při 

zabrzdění pádu se projeví tento impuls záchytným nárazem, působícím delší čas. 

Konečná rychlost pádu, a tím i impuls padajícího, je však v prvním případě dvakrát větší 

než v druhém. Při čtyřicetimetrovém pádu je tedy třeba udržet sílu dvakrát tak dlouho, 

než při pádu desetimetrovém. Zatížení, které vydržíme po krátký čas, nezvládneme, bude-

li působit delší dobu. Čím je pád delší, tím menší je pravděpodobnost bezpečného 

zachycení. 

(16) 

Z dynamiky volného pádu vyplývá, že rychlost padajícího stále vzrůstá, a tím roste i 

pádová energie. Během výstupu získává lezec potenciální (polohovou) energii. Ta se při 

pádu mění na energii kinetickou (pádovou). V průběhu pádu vzrůstá rychlost padajícího 

dle následující tabulky závislosti rychlosti pádu na výšce pádu. 

 

Výška pádu (m) Rychlost pádu (km / h) 

5 36 

10 50 

25 79 

40 100 

 

Jakmile se lano zachycením pádu napne, začne se natahovat. V laně roste reakční 

síla, která má největší hodnotu v okamžiku zabrzdění pádu - to je hodnota záchytného 

nárazu rázové síly. Maximální zatížení 12 kN, které pro jednoduché lano připouští norma, 

bylo stanoveno z fyziologických důvodů - nikoli náhodně. Člověk při zachycení pádu 

může vydržet přetížení 15 G tedy patnáctinásobek své hmotnosti (uvažována průměrná 

hmotnost lezce je 80 kg), norma tedy vychází přibližně z tohoto výpočtu:  

F = 800 x 15 = 1200 N = 12kN 
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Dobrá lana mají rázovou sílu podstatně nižší, a proto umožňují zachycení o mnoho 

měkčí. 

 
(16) 

Nyní pro upřesnění popíši předcházející obrázky: V prvním poli lezec padá bez 

postupového jištění z výšky 1 m nad stanovištěm, délka pádu tedy činí 2 m. Rázová síla 

působící na lezce je kvůli použití statického lana 18 kN, kterou podle výše uvedené 

normy lidský organismus nesnese, tento případ je tedy smrtelný! 

Na druhého lezce působí díky dynamickému lanu ve stejné situaci poloviční rázová 

síla, tedy 9 kN, což je také dost, ale asi by přežil.  

Na třetím příkladu vidíte obdobný příklad, pád je však delší. Rázová síla je však 

stejná jako na předchozím obrázku. Z předcházejícího textu však vyplívá, že tato síla 

potrvá déle a zachycení pádu bude náročnější.  
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Ze čtvrtého obrázku je vidět, že postupovým jištěním nízko nad výchozím 

stanovištěm se pádový faktor téměř nesnížil, zato bod postupového jištění je enormně 

namáhán. 

Pátý příklad ukazuje lezce, na kterého díky postupovému jištěním působí rázová síla 

jen 6 kN a pádový faktor je oproti předchozímu případu takřka poloviční- 1,1. 

A poslední případ je z přítomných ten nejlepší, lezec zapojil do jistícího řetězce 

dostatečnou činnou délku lana a postupovým jištěním snížil také délku pádu. Rázová síla, 

která na něho působí je 5 kN a pádový faktor jen 0,5!  

 

3.7. Uzlování 

 

V některých příručkách je uvedeno takové množství uzlů, že ani není možné si je 

zapamatovat. Při základní výuce na lezecké stěně stačí znát několik základních, které 

jsem vybral a lezec s nimi bohatě vystačí. Ty je však nutné dobře ovládat. Jejich zavázání 

i rozvázání musí být automatickou činností. Vhodné je nacvičit je i za ztížených 

podmínek například jednou rukou. 

  

Pravidla pro vázání uzlů: 

1. Prameny lana v uzlu musí být řádně srovnány, nesmí se křížit. 

2. Po uvázání uzel řádně dotáhněte rukou (všechny prameny). 

3. Volné konce lana vycházející z uzlů musí být dlouhé alespoň 10x průměr lana. 

4. Pojistný uzel se váže těsně za hlavní uzel, vzdálené pojistky neplní účel. 

5. Při navazování se soustřeďte, předejdete nehodám z nedokončených uzlů. 

6. Vizuálně i ručně kontrolujte své uzly i uzly spolulezců, po návázání vždy 

(včetně přezek úvazku). 

7. Myslet na to, že uzel snižuje pevnost lana. 

 (18) 
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Základní uzly 

• Vůdcovský uzel 

Vůdcovský uzel je malý a nemá tendenci se zachytávat, proto je nejvhodnější ke 

spojení lan při slaňování (volné konce by měly být dlouhé 30x průměr). Po zatížení jde 

však hůř rozvázat hlavně u starších lan. 

(14) 

 

 

 

 

 

 

• Protisměrný uzel (uzel UIAA) 

Jedná se o protisměrnou verzi vůdcovského uzlu. Tento uzel se používá především 

ke spojování plochých smyček (jediný možný uzel) a lan. Uzel nesmí být v systému v 

kontaktu se skálou (stěnou) aby nemohlo dojít k samovolnému rozvázání.  

(14) 
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Osmičkový uzel 

Používá se hlavně jako uzel k navázání na lano, ke kotvení, k vytvoření smyčky 

uprostřed lana, ke svázání dvou lan stejných průměrů. Výhodou je snadná kontrola 

správnosti provedení a snadné rozvázání. Pro navazování na lano ho musíme umět i z 

volného konce lana (viz obr.). 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lodní uzel 

Jedná se o nejjednodušší zadrhávací uzel, který je velmi často používaný. Oka 

mohou mít libovolný potřebný průměr. Další výhodou je, že po sejmutí z výčnělku či 

vycvaknutí karabiny se sám rozváže. Drží i při namáhání jednoho konce. Používá se pro 

sebejištění na stanovišti. 

(14) 
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• Poloviční lodní uzel 

V použití se speciální karabinou HMS se užívá 

k jištění a slaňování. 

(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prusíkovací uzel 

Využíval se pro nouzový výstup po laně. Také se jím lezci sebejistili, ale to se 

nedoporučuje! O tomto uzlu se zmíním více v kapitole o slaňování.  

(19) 

(14) 
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Snížení pevnosti lana 
Praktické pokusy ukázaly, že pokud se lano přetrhne, tak je na vině buď ostrá hrana, 

nebo to je v uzlu. Lano přetržené v uzlu má spečená vlákna a natavená vlákna opletu na 

jádro. Před několika lety byla v Lanexu provedena zkouška ověřující údaje o 

procentuálním snížení pevnosti lana vlivem uzlů. Při pokusech přesahoval konec lana od 

uzlu 12cm a nikdy nebyl vtažen do uzlu. Zkouška ukázala, že nejméně snižuje pevnost 

lana téměř neužívaný devítkový uzel. S ním má lano ještě 71 % své pevnosti. 

Osmičkový uzel snižuje pevnost na 55 % a dvojitý rybářský uzel na 56 %. Dříve 

uváděné hodnoty tedy neplatí. (Byly to tyto: devítkový uzel 61 %, osmičkový 62 % a 

dvojitý rybářský 58 %. 

(20) 

 

3.8. Slaňování 

 

Slanění patří mezi tradiční lezecké činnosti a slouží nám k sestupu v příkrém 

lezeckém terénu, kterým není možné scházet. Sestup po laně pomocí slanění se využívá 

také při práci ve výškách, speleologii, záchranářství a v armádě. 

(16) 

Při slaňování dochází k nehodám nejčastěji těchto důvodů: 

Při sestupu jsou horolezci unavení a dochází k fatálním omylům. 

Může dojít k chybě z automatismu při opakované činnosti. 

(21) 

 

Bezpečné slaňování 
Jelikož nejpoužívanější slaňovací pomůcky nejsou samoblokovací, je důležité 

dodatečně zajistit slaňovací pomůcku. Toto zajištění lze provést prostřednictvím 

samoblokovacího (tzv. Prusíkova) uzlu. Těchto uzlů existuje několik. Uzel vážeme z 

pomocné šňůry či ploché smyčky. V případě ztráty kontroly nad lanem zastaví 

samoblokovací uzel náš sjezd po laně. Je výhodnější vázat pojistný Prusíkův uzel pod 

slaňovací pomůcky, protože zatížení pak nese slaňovací pomůcka. Prusíkův uzel pouze 

nahrazuje sevření ruky a zároveň udržuje lano ve správném úhlu. Pokud by byl Prusíkův 
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uzel nad slaňovací pomůckou, nesla by při náhlém uvolnění brzdící ruky celou váhu 

právě pomocná šňůra, která se dá zatížená špatně povoluje. 

(21) 

Při slaňování tedy jednou rukou držíme lano pod slaňovací pomůckou a druhou 

stahujeme uvolněný Prusíkův uzel dolů po laně. Pojistný uzel se po uvolnění rukou nesmí 

dostat do kontaktu se slaňovací pomůckou- podle toho volíme délku pomocné šňůry. 

Prusíkův uzel by se opřel o hranu pomůcky a nezatáhl by se. (Pouze při použití slaňovací 

osmy by byl v lepším případě prusík zatažen do osmy a sjezd zastavil.) 

(21) 

Při slaňování pouze v sedacím úvazku musíme spojení slaňovací pomůcky s 

úvazkem prodloužit pomocí normované sešité ploché smyčky případně expresky se 

šroubovacími karabinami. Pomocnou šňůru přivázanou k pramenům lana Prusíkovým 

uzlem pak připevníme karabinou do navazovacího oka úvazku nebo konce pomocné 

šňůry provlečeme očkem sedáku a svážeme je vůdcovským uzlem. 

(21) 

Při slaňování v kombinovaném úvazku můžeme slaňovací pomůcku připevnit přímo 

do navazovacího bodu mezi prsním a sedacím úvazem a pomocnou šňůru do 

navazovacího oka na sedáku. 

(21)  

Slaňování po šikmé ploše 

Při spouštění po nepříliš strmé skále se také hodí pomocná jistící šňůra. Pokud 

situace vyžaduje volné obě ruce, slaňující si může odsednout- Prusíkův uzel se při 

zatížení zatáhne a poté lze snadno uvolnit i jednou rukou.  

 (21) 

Slaňovací stanoviště 

Abychom mohli jednoduché lano protáhnout slaňovacím stanovištěm přesně napůl, 

je vhodné si označit střed lana. To můžeme provést pomocí speciálního inkoustu. Fixy a 

lepící pásky s neznámým chemickým složením nejsou vhodné. 

Při slaňování již nemáme žádné další jištění, proto musí být slaňovací stanoviště 

zdvojené, jeho zatížení může dosahovat několikanásobku tělesné váhy. 

(21) 

 

Shrnutí: 
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Bezpečné slaňování krok za krokem 

1. Ke slaňování použijeme tzv. odsedávací plochou smyčku, ta je liščím uzlem 

spojena s navazovacím okem sedacího úvazku. Těsně pod polovinou je uvázaný 

vůdcovský uzel, čímž vzniklo další oko. 

2. Do slaňovacího stanoviště zacvakneme z odsedávací ploché smyčky karabinu a 

zašroubujeme pojistku karabiny. 

3. Do připravených pramenů lana založíme slaňovací pomůcku (dále SP) a 

karabinou ji spojíme s dolním okem uprostřed odsedávky. Zašroubujeme pojistku 

karabiny. 

4. Z pomocné šňůry uvážeme pod SP dvojitý Prusíkův uzel přes oba prameny 

lana. 

5. Karabinou spojíme pomocnou šňůru s navazovacím okem sedáku 

(zašroubujeme pojistku!). 

6. Překontrolujeme správné založení lana tím, že si do ní plnou vahou sedneme. 

Až tehdy, když jsme-li si jisti, že slaňování máme bezpečně připraveno, zrušíme 

sebejištění! Můžeme odlehčit odsedávku a vycvaknout ji ze stanoviště (jsme zajišteni 

samoblokovacím Prusíkovým uzlem).  

7. Uvolněnou karabinu zacvakneme přes pramen lana, který budeme stahovat. Po 

uvolnění lan na konci slaňování si tak můžeme být jisti, že v rukou držíme 

nepřekřížený stahovaný pramen. Tak značně snížíme riziko zaseknutí lana při 

stahování. 

8. Lana při slaňování držíme oběma rukama pod slaňovací pomůckou- jednou 

rukou posouváme dolů pojistný Prusíkův uzel. 

(21) 

  

Zásady bezpečného slaňování 

Zdvojený slaňovací bod 

Pojistný uzel pod slaňovací pomůckou. 

Karabiny s pojistkou zámku. 

Uzly na konci, které zabrání vyjetí z lana. 

Správné používání slaňovacích pomůcek. 

 

(21) 



 

 35

3.9. Jištění 

Jištění je manipulace s lanem, která zabezpečuje postup spolulezce a slouží ke 

snížení nebezpečí souvisejícího s pádem. Při jištění shora se toto nebezpečí zcela vyloučí. 

Jištění má pád zachytit pokud možno měkce a tak, aby byl co nejkratší. Jištění pohlcuje 

určitou část kinetické energie padajícího lezce, další část pohlcuje svou deformační prací 

lano (jenom malá část je pohlcena třením lana v karabinách postupového jištění). Veškerá 

další energie, která je dost značná, připadá vždy na živého člověka. Smyslem jištění je 

omezení rizika zranění padajícího lezce nárazy a zároveň omezení nebezpečí zranění 

rázovou silou lana na minimum. Rovněž musí snížit nadměrné zatížení a nebezpečí 

poranění nárazem hrozící také jistícímu. 

(16) 

Jištění druhé osoby, způsoby jištění, postupové jištění 
Nebezpečí poranění nárazem při pádu lze omezit vhodným vedením trasy výstupu a 

zkrácením možného pádu na minimum využíváním každého mezijištění. To snižuje 

pádový faktor a působí výrazné zmírnění rázové síly.  

Jsou dva způsoby, jak se může jistící lezec pokusit zachytit pád- statický a 

dynamický. Při statickém musí jistící za všech okolností zadržet pád bez vědomého 

povolení lana. Pádovou energii kromě lana zde pohlcují těla padajícího i jistícího. 

Výzkumy zcela jednoznačně prokázaly nevhodnost statického způsobu jištění. 

Dynamický způsob spočívá v tom, že jistící brzdí pád pomocí prokluzu lana v slaňovacím 

nebo jisticím prostředku. Rázová síla je snížena na úroveň brzdné síly. 

(16) 

Bezpečnostní standarty 
1. Kontrola mezi lezci- Selhání lidského faktoru (např. nezašroubovaná pojistka 

karabiny, vadný uzel, špatné založení lana,...) se dají odhalit metodou, která se nazývá 

v zahraničí „partnercheck“. Provedení kontroly vyžaduje pozornost a nesmí se stát 

rutinou. Vizuální kontrola je nedostatečná, je nutné zmáčknout zámek karabiny, vzít 

do ruky navazovací uzel, prsty zkontrolovat přezku sedáku.  

2. Využívání každého mezijištění- Vynechávání mezijištění je jedna z příčin 

pádů na zem.  

3. Používání JP, které rozumíme a kterou umíme ovládat- U začátečníků je 

nezbytná kontrola třetí osobou. 
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4. Svázat dlouhé vlasy- Vlasy se mohou zaplést do JP a způsobit přinejmenším 

šok. 

5. Používání jen normovaného vybavení 

6. Správné postavení při jištění- mimo pádovou zónu- Špatné postavení 

(nejčastěji oproti lezené cestě) je příčinou katapultování jistícího proti stěně a pod 

nohy padajícího. 

7. Uzel na konci lana- Pokud se stane, že jistící při povolování lana či spouštění 

dojde na konec lana, tak právě tento uzel zamezí jeho projetí rukou a JP.  

8. Nikdy nelézt s horním jištěním opačným směrem (tzn. přes mezijištění)- 

Technika, kterou lezci používají kvůli prodloužení životnosti lana- Lezec využije 

nacvakaných expresek v cestě, a leze TR s tím, že postupně snižuje jejich počet. 

V jednom okamžiku je tedy lezec vysoko nad zemí jištěn pouze přes jednu expresku, 

čímž se poruší zásada TR- dvojitý kotvící bod. 

9. Dostatečná pozornost při jištění- Absolutní pozornost je neproveditelná, proto 

je nutné správně obsluhovat JP, abychom byli schopni bezpečně zachytit i nečekaný 

pád.  

10. Správná pozice rukou při jištění- Jedna ruka nad JP a druhá pod (vyjímku 

tvoří pouze! HMS s poloviční lodní smyčkou, kde jsou obě ruce před jistítkem a 

prameny lana jdou paralelně) 

11. Nikdy nesmí jít lano přes lano- Hrozí jeho prodření. 

12. Dodržovat odstup- Znamená v praxi, že se nesmí lézt do cizích cest. 

13. Prvolezec se vždy navazuje přímo- Jediný správný způsob navázání 

prvolezce na lano je provlečení konce lana okem nohaviček i okem opasku a zavázání 

pojištěným osmičkovým uzlem. Jakýkoli jiný způsob je chybný.  

(22) 

 

Zajišťovací řetězec 

Při zachycení pádu se pádová energie změní na práci zajišťovacího řetězce. Dobrý, 

pevný a úplný zajišťovací řetězec přemění veškerou pádovou energii na práci a pád 

zachytí. Špatný nikoli.  

Rozložení pádové energie: 

40-80 % ….. deformační práce lana 
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20-55 % ...... deformační práce těla padajícího a jisticího lezce 

1 % ………. třecí práce lana o karabiny, zatažení uzlů a deformační práce smyček, 

kotevních bodů a karabin 

 Na základě pádových zkoušek s dynamickým lanem Edelrid o průměru 11 mm, 

odpovídajícím normě UIAA, byl sestaven graf závislosti rázové síly na pádovém faktoru 

a hmotnosti padajícího lezce v kg. 

Lano bylo uchyceno napevno jako při statickém jištění bez prokluzu, rázová síla je 

tedy maximální. Z grafu je velmi dobře patrná důležitost snižování pádového faktoru 

postupovým jištěním. V praxi to znamená zapojit k co nejmenší délce pádu do práce co 

nejdelší úsek lana. 

(14) 

Jak jsem již uvedl, nesmíme při zkoumání pádu zapomenout na dobu působení síly. S 

rostoucí délkou pádu narůstá rychlost padajícího, a tím i impuls. Vezmeme-li dva pády se 

stejným faktorem, ale různě dlouhé, je delší nebezpečnější. Kromě déletrvajícího zatížení 

zde hraje roli i zvýšené riziko poranění lezce v průběhu pádu. Pro lepší představu o 
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nárocích na zajišťovací řetězec lze při znalosti hmotnosti lezce orientačně snadno 

odhadnout, jakému zatížení jsou vystaveny kotevní body, karabiny, lano a my sami při 

pádu. Hodnotu pádového faktoru můžeme získat podle grafu:  

Například pokud prvolezec o hmotnosti 80 kg vystoupil 20 m a po 12ti m si zatloukl 

postupovou skobu. Výška pádu bude 16 m. Na pravé straně tabulky si najdeme bod 12 m 

a spojíme ho přímkou s bodem, který na levé straně udává poloviční délku pádu - 8 m. 

Průsečík této přímky s úhlopříčkou nám udává příslušný pádový faktor = 0,8.  

Pomocí tohoto zjištěného pádového faktoru najdeme na křivce předchozího grafu 

odpovídající rázovou sílu 6,85 kN. Na bodu postupového zajištění byla použita karabina s 

označenou pevností 22 kN. Tato karabina bude při pádu zatížena dvojnásobnou rázovou 

silou = 13,70 kN, protože zhruba stejnou silou na ni působí padající i jistící. To znamená, 

že tato karabina zatížení s pádovým faktorem 0,8 s přehledem vydrží. Do jaké výšky 
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pádu vydrží zatížení kotevní bod s udanou hodnotou 16 kN? Podle předchozího výkladu 

víme, že může vydržet dvojnásobnou rázovou sílu 2 x 8 = 16 kN. Příslušný pádový faktor 

na prvním grafu odpovídá hodnotě 1,14. Na druhém grafu spojíme bod pro pádový faktor 

1.14 s bodem na pravé straně, označujícím vzdálenost karabiny od stanoviště. 

Prodloužením přímky dostaneme údaj označující polovinu kritické délky pádu- asi 16 m. 

Tedy nejpozději 16 m po kotevním bodu, který zkoumáme, musí být zřízen další, aby v 

případě pádu vydržel. 

(14) 

 

 Z těchto teoretických úvah, vyplývají jednoduché závěry: 

 

l. Udržovat v dokonalém stavu všechny zajišťovací prostředky a zdokonalovat se v 

jejich používání. 

4. Jistit s prokluzem, nejlépe doporučenou metodou UIAA - poloviční lodní 

smyčkou. 

3. Rázovou sílu snižovat také využitím tlumičů pádu. (via ferraty) 

(16) 

Základní chyby a logika tří opor 
 

Walter Britschgi tvrdí, že většina úrazů na stěně není způsobená nepozorností, ale 

nedokonalým používáním JP. Pracuje v obří lezecké hale Gaswerk ve Švýcarsku a své 

tvrzení opírá o vlastní výzkum, který tam provedl. Za tři roky zaznamenal 15 pádů na 

zem (v jednom případě na samotného jističe). Očekávalo by se, že na vině bude 

nedostatečná pozornost, velký průvěs lana či špatné založení lana v jistící pomůcce. 

Nebylo to ale tak! Rozbor ukázal, že za 14 pádů na zem mohla špatná obsluha jistítka 

(příčina posledního je neznámá). 

Při 100 000 návštěvách za rok, není pět pádů tolik a halové lezení je, navzdory 

špatné obsluze jistících pomůcek, bezpečný sport. Další Walterova studie totiž ukázala, 

že polovina jističů obsluhuje jistící pomůcku stále stejně, ale špatně. Pády na podlahu lze 

navíc vyloučit úplně. Stačí jisti podle logiky tří opor, lano vést co nejvíce napnuté a 

cvakat expresky na úrovni lezcova sedáku. 

(22) 
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• Logika tří opor 

1.) Princip brzdící ruky 

Alespoň jedna ruka musí být na brzdícím laně a to musí být mezi ní a jistítkem 

napnuté. To platí i pro poloautomatická jistítka. 

2.) Brzdící mechanika jistící pomůcky 

Krom HMS karabiny fungují jistítka na principu „ohybu“ lana. Z toho plyne, že při 

dobírání lana je nutné, aby bylo lano popotaženo krátce nahoru a dopředu a rychle 

„ohnuto“ dolů a pod jistítko. Při nečekaném pádu zafunguje svírací reflex. 

3.) Reflexy člověka  

Svírací reflex- sevření a tah k sobě. Reflex funguje nezávisle na tom, jak je jistič 

vyděšen, ba naopak- je tím umocněn. 

(22) 

Škola jištění 
Pro dostatečné zažití pozornosti je dobré postupovat metodou „roztřídění“ do 

následujících školících kroků: 

 

1. třída 

Naučit se jistit podle logiky 3 opor za dozoru třetí osoby, zodpovídající za vizuální 

kontrolu. Dozor je nutný i pro pokročilé zkoušející nový typ jistítka. 

 

2. třída 

Až po 4. postupové jištění je nutno jistit s napnutým lanem a zrak jističe musí 

neustále sledovat lezce. Jistič stojí u stěny mimo linii cesty. Lezec musí podle okolností 

zakládat lano do mezijištění až když je jeho sedák na úrovni expresky. Tyto zásady 

spolehlivě zabrání pádu na zem. 

 

3. třída 

Nad 4. expreskou vzrůstá význam dynamického jištění, aby se vyvarovalo tvrdým 

kyvadlovitým nárazům padajícího na stěnu. Plynulé zabrzdění pádu navíc snižuje u 

prvolezců strach z padání, což vede k uvolnění a lepším výkonům.  
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Při podávání lana lezci je vhodné udělat pár kroků k cestě a současně povolit lano 

v jistítku. Poté co lezec cvakne lano do expresky, udělá se zase pár kroků zpět. Navíc je 

touto metodou zvyšována pozornost- jistič je v pohybu. 

(22) 

 

Dynamické jištění 
Statické jištění používáme v případě, že chceme zabránit hrozícímu pádu na podlahu. 

Pokud toto nebezpečí nehrozí, je výhodnější jistit dynamicky. Zabrání se tím prudkému 

nárazu lezce do stěny a jeho tělo nepocítí tvrdý dopad do sedáku. Při pádu vzniká vždy 

kyvadlový oblouk, pokud je lano zabržděno prudce. Čím dynamičtější je jistící pohyb 

(tzn. čím je delší prokluz lana jištěním), tím pomalejší je kyvadlo (rychlost se rozloží do 

větší vzdálenosti) a tím měkčí je přistání padajícího. Zvláště děti a lehké osoby musí být 

jištěny velmi dynamicky, protože průtah lana je u jednoduchých lan koncipován pro 

středně těžké a těžké osoby a proto je míra tlumení pádu u lehkých osob citelně nižší. 

(16) 

 

• Zásady dynamického jištění 

Při statickém jištění se změní převážná část 

pádové energie v deformační práci lana. Lano se při 

zachycení pádu natahuje, vzrůstá v něm pádová síla 

až do maxima, což je v okamžiku zastavení pádu. 

Rázová síla je závislá hlavně na hmotnosti lezce a 

pádovém faktoru. Popsaná deformační práce lana je 

zjednodušeně schematicky znázorněna na obrázku. 

Vidíme zde protažení lana o 3 m a rázovou sílu o 

max. hodnotě 8 kN. Vyšrafovaná plocha 

trojúhelníku představuje deformační práci lana Ad.  

(16)   
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Při dynamickém jištění rázová síla v laně vzrůstá jen do velikosti brzdné síly jisticího 

prostředku a dále již nestoupá. Lano místo dalšího natahování začne prokluzovat a třením 

v jisticím prostředku na určité dráze vykonává prokluzovou práci. Zjednodušený průběh 

je opět schematicky znázorněn na obrázku, kde vidíme protažení lana 1,5 m, prokluz 2,3 

m a maximum rázové síly na úrovni brzdné síly 4 kN. Vyšrafovaný trojúhelník 

představuje deformační práci lana Ad, zvýrazněná plocha obdélníku prokluzovou práci 

Ap. Z grafů vzniklých při testování lan firmy Mammut vyplývá, že dynamickým jištěním 

se sníží rázová síla, ale také se prodlouží délka pádu. 

  
K docílení téže prokluzové práce Ap můžeme jistit s malou brzdnou silou a dlouhým 

prokluzem, nebo naopak s velkou brzdnou silou a krátkým prokluzem. Požadavky jsou 

protichůdné, a tak musíme hledat kompromis.  

Při jištění s prokluzem se zvětšuje dráha pádu, a tím i nebezpečí zranění padajícího 

lezce, je tedy vhodné, pokud prodloužení dráhy pádu neznamená nebezpečí pro 

padajícího, tedy v kolmých a převislých stěnách.  

(16) 
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-Dynamické jištění jistící pomůckou 

Spočívá v kontrolovném prokluzu lana jistítkem. Nučit se vyladit správné načasování 

pro průchod lana jistítkem je složitější. Také délka a rychlost průběhu lana není snadno 

kontrolovatelná. Pro toto jištění se hodí všechny kyblíky, osma i HMS. 

(22) 

-Dynamické jištění tělem 

Jedna z mnoha variací je forma výpadu několika kroky. Měla by být dobře 

natrénovaná. Podle situace lze pohybem paží příp. trhnutím celého těla dávkovat brždění. 

V případě potřeby se dá mohutně odrazit od podlahy. 

(22) 

Leze-li stupňovitý převis (velké tření) lehký prvolezec je důležité kontrolovat průvěs 

lana. Nejlepší je držet volné lano jednou rukou za tělem a při pádu nechat ruku s brzdícím 

lanem strhnout až k jistítku. Poté se udělá plynule několik kroků až do úplného zastavení.  

(22) 

Správná obsluha jistících pomůcek 
Je nutné pochopit předepsanou manipulaci, natrénovat ji a zautomatizovat ji. Při 

výuce je nezbytný dohled třetí osoby. 

(22) 

• HMS karabina 

Jsou dva způsoby držení: ve Švýcarsku a Německu se vyučuje tzv. „V“ držení, 

v Rakousku je brzdící ruka pod karabinou. I v dolní poloze brzdící ruky nabízí HMS 

dostatečnou brzdnou sílu. Dochází však k většímu kroucení lana a není splněna logika tří 

opor- konkrétně princip brzdící mechaniky. 

Základní pravidla: 

Podávání (povolování) lana- Brzdící ruka je stále na brzdícím laně a klouže po něm 

do výchozí pozice („V“ příp. dolů) 

Dobírání lana/horní jištění- transparentní metoda- každá ruka drží stále jeden 

pramen lana. Po dobrání přehmátne ruka ruka z volného lana na brzdící, brzdící ruka poté 

může přehmátnout do výchozí polohy k jistítku a druhá ruka se vrátí na svůj pramen lana 

do pozice připravené k dalšímu dobrání. 
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Stop- Při delším odsednutí lezce můžeme pohodlně sevřít oba konce lana těsně u 

karabiny. Pozor, brzdící ruka nesmí pustit svůj pramen lana! 

Spouštění- Obě ruce jsou na brzdícím laně a to jimi kontrolovaně přiměřenou 

rychlostí prokluzuje.  

(22) 

• Kyblík 

Pro jednodélkové cesty je kyblík (angl. „tube“) 

nekompromisně nejjednodušší jistící pomůcka. 

Jednoduché je především založení lana.  

Základní pravidla: 

Palec brzdící ruky míří vždy ke kyblíku 

Povolování lana- Brzdící ruka je stále pod kyblíkem. 

Dobírání- Brzdící ruka jde krátce nahoru a dopředu, 

a okamžitě se vrací zpět. Lano přitom nesmí pustit, jen po 

něm sklouzne do výchozí pozice pod kyblík.  

Spouštění- Obě ruce jsou na brzdícím laně. 

(22) 

 

 

• Osma 

Pro osmu platí stejná pravidla jako pro kyblík. 

(22) 
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• Grigri 

Základní pravidla: 

Metoda Gaswerk- Brzdící ruka plní dva účely: palcem zabraňuje nechtěnému 

blokování Grigri a zároveň kontroluje lano. Palec může trvale tlačit na uvolňovací páku. 

Zbylé čtyři prsty uchopením lana kdyžtak spustí brzdící mechanismus. 

Stop- Jedna ruka je stále dole pod jistítkem na brzdícím laně. 

Spouštění- Brzdící ruka je na brzdícím laně, druhá pomalu táhne uvolňovací páku 

dozadu k tělu. 

 Dobírání- Ruce jsou stále na obou pramenech lana. 

(22) 
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4. Hypotézy 
1.) Domnívám se, že vyučující zařazují výuku do hodin tělesné výchovy jen jako 

zpestření, předpokládám tedy průměrně jednu návštěvu stěny za čtvrt roku. 

2.) Domnívám se, že 80% učitelů provádějících výuku na lezecké stěně, absolvovalo 

pouze příslušnou výuku na vysoké škole a nemá žádný další kurz.  

3.) Předpokládám, že jistit mohou pouze starší studenti tzn. středoškolského věku. 

4.) Myslím, že nejpoužívanější jistící pomůckou je osma, protože je navzdory svým 

nedostatkům stále tradiční a oblíbená. 

5.) Na základě svých poznatků a prostudovaných materiálů myslím, že nejlepší 

jistící pomůckou pro výuku je pro svou jednoduchost kyblík. 
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5. Metody a postup práce 
Z výzkumných metod empirického výzkumu jsem zvolil explorativní metodu, 

konkrétně anonymní dotazník. Hypotézy jsou jasné, a proto jsem kladl konkrétní 

uzavřené a polouzavřené otázky.  

(22) 

Pro zjišťování dalších informací jsem zvolil polostrukturovaný rozhovor s jedním 

z vyučujících.  

U ověřování poslední hypotézy jsem použil metodu experimentu. Experiment 

spočíval v podrobení vybraných jistících pomůcek požadavkům, které jsou uvedeny 

v interních materiálech Hasičských záchranných sborů „PRÁCE VE VÝŠCE A NAD 

VOLNOU HLOUBKOU V PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY“. Experiment jsem 

provedl pod dohledem náčelníka HZS ve Velkém Poříčí nad Metují, který provádí 

školení lezeckých družstev. Samozřejmě jsem s ním své výsledky pro větší objektivitu 

konzultoval a vyhodnocoval. 
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6. Výzkumná část  

6.1. Výzkumný soubor 

Na základě prostudování bakalářské práce „Sportovní lezení a bouldering ve výuce 

TV na středních školách v Brně“, kde autorka zjistila, že se lezecké stěny využívají 

minimálně, jsem se rozhodl nepoužít náhodný výběr výzkumného vzorku. Zajímá mě 

totiž, jak výuka probíhá a ne zda vůbec probíhá. Zvolil jsem proto školu, o které vím, že 

disponuje lezeckou stěnou a ta je využívána v hodinách tělesné výchovy. Mnou zvolená 

škola je tedy Malostranské gymnázium v Praze. 

Nejlepší jistící pomůcku jsem vybíral z těchto 4: 

Osma 

Poloviční lodní smyčka 

Grigri od firmy Petzl 

Kyblík- konkrétně Reverso od firmy Petzl 

Vybíral jsem je na základě prostudovaných materiálů a také podle již uskutečněných 

výzkumů. 

6.2. Popis výzkumu 

S dotazníkem jsem se obrátil přímo na vyučující tělesné výchovy, jelikož jsem však 

zvolil uzavřené a polouzavřené otázky, a také protože na Malostranském gymnáziu mají 

interní „Řád pro užívání lezecké stěny“, tak odpovědi všech učitelů byly identické. Proto 

jsem zvolil pro zjišťování dalších dat polostrukturovaný rozhovor s jedním z vyučujících, 

který kvůli stejným metodám výuky zastupoval všechny vyučující. Otázky byly 

zaměřeny na zjištění bližších informací ohledně intenzity výuky. 

Z kombinace dotazníku a rozhovoru jsem tedy nakonec získal odpovědi týkající se 

prvních čtyř hypotéz. Myslím si, že škola je zářným příkladem využití lezecké stěny. 

Mé hypotézy byly na základě zkoumání jiných prací ,týkajících se výuky na 

lezeckých stěnách na školách, skeptické. Malostranské gymnázium mě zaskočilo. 

Lezecká stěna je venkovní a v sezóně se využívá denně, což znamená, že ji každá třída 

navštíví přibližně jednou za čtrnáct dní. Není využívána jen jako zpestření, ale i jako 

prostředek pro rozvoj pohybových schopností a vyrovnávání svalových dysbalancí. 



 

 49

Všichni učitelé provádějící výuku na stěně mají od vedení školy nařízeno 

absolvování kurzu „Instruktor lezení na umělých stěnách“ akreditovanou MŠMT. Školení 

absolvovali v centru PROUD v Praze. 

Při výuce se na stěně jistí převážně studenti navzájem. Stěnu navštěvují studenti již 

od primy, tudíž mohou jistit od staršího školního věku. 

Jistí se převážně pomocí kyblíku, škola vlastní i jedno Grigri. Osma nejenže není 

používaná, ale podle interních pravidel je zakázaná. 

 

6.3. Popis experimentu 

Pro experiment jsem navštívil Hasičskou stanici ve Velkém Poříčí nad Metují s cílem 

vyzkoušet si metody dynamického i statického jištění na tamější lezecké stěně a zahrnout 

poznatky do své práce. 

Vyzkoušel jsem na cvičné stěně čtyři způsoby dynamického jištění: poloviční lodní 

smyčkou, osmou, dále pomocí Reverso 3 a Grigri (obě od firmy Petzl). Pokud to 

prostředek dovoloval, zachycoval jsem pád lezce nejprve staticky a následně dynamicky. 

Mohl jsem tak posoudit rozdíl. Vše jsem prováděl pod dohledem instruktora, který 

provádí školení lezeckých družstev v rámci HZS. 

Kromě praktické zkoušky dynamického jištění jsem ověřil také ostatní body, které 

musí splňovat jistící pomůcka pro dynamické jištění:  

 

 „Dynamické jištění musí zaručit: 

1. Spolehlivou funkci při kterémkoli směru zatížení. 

2. Brzdnou sílu v optimálním rozsahu brzdění. 

3. Zachycení pádu jen reflexivními reakcemi a pohyby. 

4. Vhodnou změnu velikosti brzdné síly podle směru zatížení (při tahu 

vzhůru požadujeme menší sílu, při tahu dolů větší). 

5. Funkci bez složitého speciálního zařízení. 

6. Možnost jištění bez rukavic. 

7. Všestranné použití k jištění prvolezce, druholezce, ale také při 

slaňování a záchranných pracích. 

8. Jednoduché fixování lana.“ 
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(PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU V PODMÍNKÁCH 

POŽÁRNÍ OCHRANY) 

 

Prakticky všechny požadavky splňuje zatím jediná jisticí metoda. Je to doporučené 

jištění poloviční lodní smyčkou, nazývané též metodou UIAA nebo HMS. Ostatní dále 

uvedené jisticí způsoby nejsou podle těchto kritérií již tak dobré (viz. Stručný přehled). 

 

Poloviční lodní smyčka 
Tato metoda jištění je doporučená UIAA. Genialita spočívá v jednoduchosti a 

poloviční lodní smyčka to potvrzuje. Nemanipulujete se složitou technikou a přece je 

tento způsob bezproblémový a velice efektivní.  

Pro jištění a slaňování stačí pouze karabina s mezinárodním označením HMS. Svým 

otevřeným hruškovitým tvarem bez ostrých ohybů zaručuje spolehlivou funkci. Poloviční 

lodní smyčka musí mít totiž volnost k průchodu karabinou oběma směry, při povolování 

a dobírání lana se musí v karabině volně přetáčet. Karabina HMS samozřejmě musí mít 

pojistku zámku. Brzdná síla se automaticky výhodně mění při změně směru zatížení. Je-li 

karabina zatížena směrem vzhůru, poloviční lodní smyčka je v ní méně ovinuta a brzdná 

síla je menší, čímž se šetří body postupového jištění. Naopak při tahu dolů je karabina 

poloviční lodní smyčkou ovinuta více a brzdná síla je větší. Lze jistit dynamicky i 

staticky. Cena je zde zanedbatelná, neboť jde pouze o zmíněnou HMS karabinu. 

 

Osma 
Osma je velice oblíbený prostředek, nesplňuje však 4. bod výše uvedených 

požadavků. Další nevýhodou je opotřebení osmy, osma se lanem rychle probrušuje a její 

nosnost se tím snižuje. Nespornou výhodou je nízká pořizovací cena. 

 

 „Kýbl“ (Reverso 3 od firmy Petzl) 
Vyzkoušel jsem kyblík Reverso 3, který je mimochodem jeden z nejlépe technicky 

provedených jistítek tohoto typu.  

Manipulace s Reversem je pohodlná, lze jistit dynamicky i staticky, jak z oka sedáku, 

tak z bodu postupového jištění.  
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Při jištění z bodu postupového jištění nad úrovní jističe však nastává problém, že 

nelze spustit lezce při případných komplikacích dolů. Lano se totiž v Reversu zasekne. 

Výhodou je možnost jistit nezávisle dva lezce na dvou různých lanech.  

 

GriGri 
Tento jistící prostředek vyrábí také firma Petzl. Výrobce uvádí, že se jedná o 

prostředek k dynamickému jištění. Při správném vedení lana jistítkem podle piktogramu 

(na těle GriGri) je ho schopna obsluhovat i nezkušená osoba, přičemž samoblokující 

palec brání nechtěnému proklouznutí lana. Při pádu lezce je možné ho komfortně spouštět 

pomocí páky. Nebezpečí hrozí při opačném založení lana. Nedochází poté k opásání lana 

a tudíž ani ke vzniku třecí síly pomáhající pád zastavit. 

Jak jsem se však mohl přesvědčit prokluz lana, díky němuž by mělo být jištění 

dynamické, je minimální, a proto nesouhlasím s výrobcem a označuji jistítko, jako jediné 

z mnou testovaných, za prostředek umožňující výhradně statické jištění. 
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Stručný přehled 
 

 
Poloviční lodní 

smyčka 
Osma Reverso 3 GriGri 

Statické jištění Ano Ano Ano Ano 

Dynamické 

jištění 
Ano Ano Ano Ne 

Horní jištění Ano Ne (nelze spouštět) Ano 

Slaňování Ano Ano Ano Ne 

Cena (od 200kč) od 200kč  od 600kč od 1400kč 

Hmotnost do 90 g (HMS) cca 100 g 72 g 225g 

Samoblokující 

schopnost 
Ne Ne Ne Ano 

Průměr lana Libovolný Libovolný od 7,7 mm 10-11 mm 

Výhody 

- jednoduchost 

- cena 

-splňuje všechny 

požadavky 

- jednoduchost 

- cena 

- možnost jistit dva 

lezce zároveň 

- hmotnost 

-jednoduchá 

manipulace 

Nevýhody 

 - probrušování  

- nesplňuje 4. 

požadavek 

- při horním jištění 

nelze spouštět 

- riziko 

opačného 

založení lana 

- hmotnost 
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7. Diskuse 
     

Výzkumnou částí této práce bylo zjištění, jak probíhá výuka na lezecké stěně v rámci 

školní tělesné výchovy na Malostranském gymnáziu a výběr nejvhodnější jistící 

pomůcky. 

Cílem práce je pomoci se zorientovat v problematice budoucím učitelům a motivovat 

je k zavedení výuky na lezecké stěně do hodin. Proto jsem zvolil Malostranské 

gymnázium v Praze, o kterém jsem věděl, že stěnou disponuje.  

Výsledky mé práce týkající se prvních čtyř hypotéz určitě nejdou zobecnit na 

všechny školy v České republice, ale to nebylo cílem práce. Nesnažil jsem se zmapovat 

plošně zda vůbec taková výuka probíhá. Mohou spíše posloužit jako příklad a ukázka 

toho, že lze cíleně začlenit do programu tělesné výchovy výuku na stěně a že se investice 

do tohoto zařízení vyplatí. 

Jednoznačná verifikace poslední hypotézy není snadná a není v mých možnostech 

objektivně určit, zda platí, či ne. S použitím zvolených prostředků, ale mohu doporučit 

pro výuku kyblík a podepřít to jednak teoretickými materiály, tak výzkumem. 

Podle kritérií, která na jistící pomůcky klade metodika HZS je sice nejlepší jistící 

pomůckou HMS spolu s poloviční lodní smyčkou, ale kyblík byl z výběru vyřazen jen 

kvůli problému při horním jištění z jistícího bodu, kde při spouštění dochází k zaseknutí 

lana. Při výuce na lezecké stěně však tato situace standardně nenastává. Je to problém, se 

kterým se  setkáváme ve skalnatém terénu. Proti této nevýhodě však stojí řada výhod a to 

zejména jednoduchost a výhodná pozice palce, který směřuje k jistítku (narozdíl od 

Poloviční lodní smyčky) stejně jako u jiných pomůcek- to je velká výhoda při pozdějším 

přechodu na jiné jistítko. Studenti si od začátku zafixují návyky, kterých se později těžko 

zbaví. Proto se odvažuji označit kyblík za nejvhodnější jistící pomůcku pro výuku a 

Poloviční lodní smyčku jako nejlepší pro praxi. 

 

Hypotézy: 

1. Domnívám se, že vyučující zařazují výuku do hodin jen jako zpestření, 

předpokládám tedy průměrně jednu návštěvu stěny za čtvrt roku. 
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Na základě získaných dat tuto hypotézu zamítám. Na Malostranském gymnáziu je 

výuka na stěně v sezóně prováděna intenzivně. Zhruba jednou za čtrnáct dní se na 

stěnu dostane každá třída. Stěna není navštěvována jen pro zpestření, ale také pro 

cílený rozvoj pohybových schopností a vyrovnávání dysbalancí. 

 

2. Domnívám se, že 80% učitelů provádějících výuku na lezecké stěně, 

absolvovalo pouze příslušnou výuku na vysoké škole a nemá žádný další 

kurz. 

 

Ani tato hypotéza se nepotvrdila. Všichni učitelé provádějící výuku mají licenci 

„Instruktor lezení na umělých stěnách“ akreditovanou MŠMT. Absolvování kurzu 

měli nařízeno od vedení školy. 

 

3. Předpokládám, že jistit mohou pouze starší studenti tzn. středoškolského 

věku. 

 

Na stěně se jistí převážně žáci navzájem a to již od  primy, což vyvrací tuto 

hypotézu. 

 

4. Myslím, že nejpoužívanější jistící pomůckou je osma, protože je 

navzdory svým nedostatkům stále tradiční a oblíbená. 

 

Na Malostranském gymnáziu je používání osmy dokonce výslovně zakázané 

„Řádem pro užívání stěny“. Proto se nepotvrdila ani čtvrtá hypotéza. 

 

5. Na základě svých poznatků a prostudovaných materiálů myslím, že 

nejlepší jistící pomůckou pro výuku je pro svou jednoduchost kyblík. 

 

Podle podmínek, které jsou kladeny na jistící pomůcky v metodice HZS je 

nejlepší jistící pomůckou HMS spolu s poloviční lodní smyčkou. Na základě 

prostudovaných materiálů a úvah podložených praxí a experimentem se odvažuji pro 

výuku doporučit kyblík. 
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8. Závěry 
Z mé práce vyplývají následující závěry: 

1.) Přínos výuky na umělé lezecké stěně do školní tělesné výchovy 

je veliký. Lezecká stěna není pouze zpestření a zdroj 

neobvyklých zážitků, ale lze ji využít jako nástroj pro rozvoj 

pohybových schopností a vyrovnávání svalových dysbalancí. 

2.) Zákon přímo nenařizuje další vzdělání učitelům tělesné výchovy, 

kteří v rámci studia absolvovali výuku na lezecké stěně. Přesto je 

toto vzdělání doporučeno a může být i vyžadováno vedením 

školy. 

3.) Pro zajištění maximální bezpečnosti je nutné jistit podle logiky 

tří opor, pokud možno dynamicky. Nejdůležitější je zafixovat si 

správnou obsluhu jistící pomůcky a správné ovládání vštěpovat 

již od začátku studentům. 

4.) Pro výuku na umělé lezecké stěně doporučuji používat kyblík. 

Toto doporučení se opírá o můj výzkum formou experimentu, 

doporučení vyučujících Malostranského gymnázia a také o 

úvahy Waltera Britschgiho. 
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10. Přílohy 
Příloha č. 1: Dotazník pro učitele  

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,  

Jsem student třetího ročníku Pedagogické fakulty UK v Praze a píši bakalářskou práci na 

téma Výuka na umělé lezecké stěně. Moc Vás prosím o vyplnění anonymního dotazníku, 

který bude použit pouze pro mou práci. 

 

1.) S jakým cílem zařazujete výuku na lezecké stěně do hodin TV? 

a) zpestření 

b) rozvoj pohybových schopností 

c) jiný (prosím doplňte) 

............................................................ 

 

2.) Jak často probíhá výuka na lezecké stěně? 

a) 1x týdně 

b) 1x za měsíc 

c) jinak 

 

3.) Jaký typ lezení při výuce preferujete? 

a) s horním jištěním 

b) vyvádění 

c) dle úrovně 

 

4.) Jakou jistící pomůcku nejvíce používáte? 

a) osmu 

b) kyblík 

c) poloviční lodní smyčku 

d) poloautomatickou 

e) jiné 

 

5.) Mají studenti možnost jistit? 
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a) ano (jakou jistící pomůckou?) 

....................................................... 

b) ne 

c) dle úrovně (jakou jistící pomůckou?) 

....................................................... 

 
 
Děkuji za Váš čas.  
S přáním hezkého dne Adam Just 
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 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 před 

její obhajobou 
Závěrečná práce 

Druh práce Bakalářská práce 

Název práce Výuka na umělé lezecké stěně 

Autor práce Adam Just 

 

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 
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Příloha č. 3 

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.         

 

 

 


