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Abstrakt 

 

 

Název: 

 Lezecké stěny ve školách a volnočasových zařízeních. 

Angl. Název: 

        Artificial climbing walls in schools and leisure facilities 

 

 

Cíl práce: 

Srovnání využití školních stěn a komerčních zařízení v Čechách 

 

Metoda: 

Charakter práce při zpracování námi formulovaného cíle dovoluje využít 

empirických metod výzkumu, rozhovor a anketního šetření. 

 Téma diplomové práce, způsob zpracování a určitá atraktivita popisované reality 

směruje k formulační interpretaci esejistického charakteru. 

  

 

Výsledky: 

Stěny ve volnočasových a komerčních zařízeních se velmi liší od stěn 

školních. Největší rozdíly byly zaznamenány v počtech návštěvníků, otevíracích 

hodinách, profilech stěn, počtech chytů a organizaci lezení na těchto stěnách.  

 

 

Klíčová slova: 

Umělá lezecká stěna, vývoj, konstrukce, design, bezpečnost, vybavení 
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1. ÚVOD 

Sport je v současnosti výrazným jevem, jehož vlivy stále více pronikají do 

života jedince, nejrůznějších sociálních skupin i celé společnosti. Již dávno není 

záležitostí pouze uzavřeného okruhu lidí, ale naopak – stále více zasahuje mezi 

vrstvy obyvatelstva a stává se součástí jejich běžného každodenního života. 

Jádro sportu tvoří specifická závodní činnost, kterou sportovec vykonává na 

určité úrovni, odpovídající jeho individuálním možnostem (Kvapil, 2005). 

Lezení patří k základnímu pohybovému fondu člověka. Lezení k vytyčené 

metě je příkladem komplexního pohybového úkolu. Čtyři ze šesti smyslů jsou 

stále v činnosti (zrak, hmat, sluch a smysl pro udržování rovnováhy) a spolupracují 

při překonávání měnící se situace za stálého působení sil přitažlivosti. Lezení je 

ustavičná změna stavu jistoty a nejistoty, napětí a uvolnění. Vždy je přítomný 

strach z pádu do hloubky. Je to překonávání rizika, které přináší prožitky 

vzrušení a dobrodružství.(Neuman,Vomáčko,Vomáčková, 1999) 

V posledních letech se výrazně rozvinula celá škála lezeckých disciplín a vedle 

tradičního horolezectví vznikly nové dynamické sportovní disciplíny, poutající 

pozornost stále většího množství lidí. Popularita lezení mezi sportuchtivou 

veřejností neustále stoupá. Umělá stěna je jeden z prvních „horolezeckých" terénů, 

který můžeme coby „začínající adepti" navštívit. Je nejlépe dostupná veřejnosti, 

nejméně náročná na vybavení, na čas, je odolná vrtochům počasí.(Vomáčko, 

Boštíková, 2003) 

Problematika umělých stěn byla již v české literatuře v omezené míře 

publikována. V mé práci se budu zabývat využíváním lezeckých stěn školami i 

širokou lezeckou veřejností, pokusím se o srovnání se zahraničím a nastíním 

problematiku stavby a konstrukce umělých lezeckých stěn. 
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2. CÍL A ÚKOLY 

 

 

2.1Cíl diplomové práce 

 

Charakteristika umělých lezeckých stěn a srovnání jejich využití. 

Charakterizování rozdílů školních a komerčních zařízení v Čechách. 

 

 

2.2 Úkoly diplomové práce 

 

1. Charakteristika lezení jako sportovní disciplíny 

2. Nástin historického vývoje lezení u nás i ve světě 

3. Vybavení určené pro lezení 

4. Stavba umělých lezeckých stěn 

5. Vytíženost lezeckých stěn 

6. Sestavení seznamu stěn v České republice 
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3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

 

 

3.1 Popis deskriptivního výzkumu 

 

Výzkum obecně je systematickým prostředkem odpovědí na otázky, které 

nastoluje teorie a praxe. Pokouší se co nejtěsněji popsat, vysvětlit a extrapolovat 

základní fakta ve sledovaném problému či oboru. Výzkumné metody lze obecně 

rozdělit na metody empirického získávání, shromažďování, fixace, klasifikace, 

analýzy a zobecňování dat a na metody teoretického poznávání a zpracování 

informací, utváření teorií, formalizovaných modelů a abstrakcí (Rychtecký,1995). 

 

Charakter práce při zpracování mnou formulovaného cíle dovoluje využít 

empirických metod výzkumu. Téma diplomové práce, způsob zpracování a určitá 

atraktivita popisované reality směruje k formulační interpretaci esejistického 

charakteru. 

 

 

3.2 Metody práce  

 

Metody práce použité při psaní diplomové práce: 

1.  Analýza dokumentu 

2.  Analýza textů 

3. Empirické pozorování 

4. Anketní šetření doplněné řízeným rozhovorem s otevřenými otázkami. 

 

Sběr informací bude probíhat těmito způsoby: 

a. studium odborné literatury 

b. expertní konzultace s výrobci, správci a instruktory na umělých stěnách 

c. informace z internetu 

d. vlastní vědomosti a zkušenosti 
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Uspořádání sebraných informací dle uvedených úkolů do tvaru vhodného 

publikování. Byly použity metody zevšeobecnění, analýzy a dedukce.Velký 

význam vlastních zkušeností týkajících se sledované problematiky. Informace 

budou seřazeny logicky dle osnovy kopírující formulované úkoly. 

 

Následuje vlastní redakční práce na úpravě textu. Budou sledovány osnovy 

ostatních publikací z oboru. Bude zvolen odpovídající způsob prezentace textu a 

grafických ilustrací tak, aby výsledek působil přehledným a logickým dojmem. 
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4.1 CHARAKTERISTIKA SPORTU 

 

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

Často se stává, že přeroste z „obyčejného" sportu v životní názor a styl. Jestliže 

lezení propadneme, není možné s ním přestat. Nevyřešené problémy nás magicky 

přitahují a my se stále snažíme přiblížit ke svým lezeckým cílům. Lezení je pro 

mnohé z nás droga, ke které se vracíme a ona nám odkrývá stále nové obzory. 

(Vomáčko, Boštíková, 2003) 

Když lezeme, neuvědomujeme si jiné problémy. Lezení je svět sám pro sebe, 

který má význam taky jen sám o sobě. Je to záležitost soustředění. Lezci nebo 

horolezci vysvětlují, jaké to je, když dolezou cestu nebo vystoupí na vrchol. Jeden 

citát za všechny. Psycholog Mihaly Czikszentmihaly popisuje lezení asi takto: „Jste 

tak zaujatí tím, co právě děláte , že nemyslíte na sebe jako na bytost oddělenou 

od toho, co právě děláte... Nevnímáte zvlášť" sami sebe a svůj výkon. Lezení  vás 

zcela naplňuje". 

 

V lezení nerozhoduje jen síla svalů, ale správná technika a koordinace, citlivé 

hledání nejekonomičtějšího a efektivního způsobu, jak se dostat bez pádu k 

vytyčenému cíli. To vše vyžaduje mobilizaci nejen fyzických, ale i duševních 

sil. (Neuman,Vomáčko,Vomáčková, 1999) 

Lezení je vlastně hra, hra s gravitací. Každým krokem se lezci ukazuje na stěně 

nová situace. Při jejím řešení si hraje se stěnou i sám se sebou. Zvláště lezení 

nízko nad zemí (bouldering) přináší učastníkům radostné prožitky. 

(Neuman,Vomáčko,Vomáčková, 1999) 

Lezení je činnost, která je spojována se strachem, ale i s důvěrou. Lano spojuje 

lezce s partnerem, který ho jistí zvláštním a bezprostředním způsobem. Jistič musí 

být plně soustředěn na pohyb lezce a odhadovat, co udělá, rozvíjí se citlivá forma 

spolupráce. To se odráží v sociálním vztahu mezi lidmi a v budování důvěry. Kdo 

není schopen svěřit svůj život do cizích rukou, nemůže nikdy bezpečně lézt. Je to 

návod pro budování silného pocitu odpovědnosti a důvěry, což může být 

rozhodující pro životní zaměření mladých lidí. (Neuman,Vomáčko,Vomáčková, 

1999) 
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Obr.: 1  Schémarozdělení horolezectví dle Vomáčko 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme-li zařadit a charakterizovat lezení na umělých stěnách jako spontánní 

aktivitu, musíme se vrátit k tradičnímu pojmu horolezectví, nebo, jak se 

zpočátku nazývalo, alpinismu. Pod pojmem horolezectví se dnes neskrývá jen 

lezení v horských terénech, nýbrž zahrnuje celou paletu činností, které jsou 

svými cíli i nároky na organismus mnohdy navzájem dosti vzdálené. Lze to vyčíst 

i ze schématu, které představuje současné horolezecké disciplíny viz. obrázek 1.  

Jak je vidět, z horolezectví se postupně vyvinulo samostatné sportovní odvětví 

lezení na cvičných skalách (skalní lezení). Zprvu bylo využíváno k tréninku a 

přípravě před horskými výstupy. Časem se vyčlenily skupinky osob, které 

neměly zájem jezdit do hor, ale soustředily se jen na lezení na skalách, jež 

vyžadovalo specifickou techniku, trochu jiné způsoby jištění a dokonce i jiné 

hodnotící stupnice.  

Podobně se vyvinulo lezení na umělých stěnách. V málokteré lezecké oblasti 

byly ideální podmínky pro trénink po celý rok, a tak si horolezci začali stavět malé 

tréninkové stěny doma  ve sklepech, v garážích, na půdách. Konstrukce stěn se 

dále zdokonalovaly. Vyráběly se stěny s různými sklony, s ruzně velkými a 

obtížnými převisy, na ně se montovaly chyty různých tvarů určené pro různé 

obtížné kroky a sekvence lezeckých pohybů. Při lezení na těchto stěnkách bylo 
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rázem jasné, že se zde naskýtá možnost objektivního měření sil, a začaly se 

pořádat nejrůznější druhy závodů. Závodění nebylo původním smyslem 

horolezectví. Je to jeden z moderních trendů. (Neuman,Vomáčko,Vomáčková, 

1999)  

 

 

4.2 HISTORICKÝ VÝVOJ LEZENÍ NA UMĚLÝCH STĚNÁCH 

 

4.2.1 Vývoj lezení na umělých stěnách ve světě 

 

 

 Pravděpodobně první stěna byla postavena ve státě Washington poblíž města 

Seattle v roce 1941. V padesátých letech bylo postaveno několik stěn po celé 

Francii a tím byla nastolena slavná éra francouzského lezení. Francouzská tradice 

je dochovaná dodnes, jsou na tom nejlépe s využitím lezeckých stěn ve školách a 

mají společně s Itali nejpropracovanější didaktické postupy při výuce lezení.     

 Umělé lezecké stěny se staví také v Německu, Rakousku a lezení dětí a 

mládeže jde rychle dopředu i v těchto zemích. V roce 1960 byla postavena první 

umělá stěna v hale v Britském (Lake District). V roce 1967 postavil D. Robinson 

ve vestibulu katedry tělesné výchovy na univerzitě v Leedsu umělou lezecku 

stěnu, která ovlivnila mnohé zájemce o lezení. Dnes je po celé Británii na 3000 

stěn. Velmi stará stěna je také v tělocvičně Uralského technického institutu 

v Jekatěrinburku. Mohutný rozvoj lezeckých stěn je také zaznamenán 

v osmdesátých letech v Severní Americe, kde mnohé organizace a instituce 

vybudovaly mnoho stěn pro výchovné a rekreační účely.    

První závod  v lezení se konal v roce 1947 a cílem tohoto závodu bylo co 

nejrychleji zdolat vyznačenou cestu. Dále v roce 1948 se pak konalo první 

mistrovství SSSR a byla sestavena první pravidla lezení. Spousta podobných 

závodů následně probíhala po celém světě v šedesátých a sedmdesátých letech. 

Zlom nastal v roce 1987, kdy při závodech v Savojsku bylo velmi špatné počasí, 

málo diváků a špatné podmínky pro závodníky. Pořadatelé závodů začali uvažovat 

jak závody zabezpečit proti nepřízni počasí, kde a jak hledat stále nové terény, jak 

zajistit prostory pro diváky atd. To vedlo k úpravě cest, vrtání nových chytů, 
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kácení stromů kvůli výhledu pro diváky atd. To vše byly neúnosné zásahy do 

přírody. Proto se roku 1988 konají závody pouze na umělých stěnách. První 

závody na umělé stěně se konají v roce 1987 v Grenoblu. Jsou to také první 

závody schválené UIAA. V tomto období se také stanovila pravidla. Leze se 

způsobem (OS) ,,on sight“ pouze s jedním pokusem 

 Vývoj lezení na umělých stěnách pokračuje stále kupředu a díky čím dál 

většímu počtu lezecké veřejnosti a k našemu potěšení pořád stoupá počet umělých 

stěn na celém světě. 

 

 

 4.2.2 Vývoj lezení na umělých stěnách v Českých zemích 

 

 V českých zemích se bohužel lezení na umělých stěnách před rokem 1989 moc 

nedařilo a stěny se u nás začaly stavět až s příchodem demokracie. Začaly se stavět 

stěny nejprve ve velkých městech, ale v současné době se můžeme těšit z velkého 

počtu stěn po celé republice, který neustále stoupá. 

 Nejvíce lezeckých stěn v provozu je v Praze. Jedna z prvních stěn Profi line 

(TJ Ruzyně), kde se konalo mistrovství ČR. Stěna Brumlovka –hostila světový 

pohár v roce 1997 , bohužel v současné době po demolici. Stěny najdeme i ve 

spoustě dalších měst: Brně, Kladně, Berouně, Jihlavě, Trutnově, Vrchlabí, Hradci 

Králové, Plzni , Ostravě… a dalších. Rostoucímu počtu stěn se těší všechny typy 

škol a lezení je také zařazováno do výuky tělesné výchovy.       

 

 

4.3 VYBAVENÍ URČENÉ PRO LEZENÍ     

 

 V začátcích lezeckého sportu se v podstatě používalo normální oblečení, boty 

atd., až v pozdějších letech, jak šel vývoj dopředu, se začalo vybavení 

specializovat až do dnešní podoby.  

 

4.3.1 Oblečení, lezečky, magnesium 
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 Nejprve se budeme věnovat oblečení, tričko kalhoty a podobně. Dříve se 

používaly tepláky nebo montérky, které si člověk zastřihl podle potřeby. 

V současné době je spousta firem, která se zabývá výrobou speciálního lezeckého 

vybavení. Materiály jsou pevnější a pružnější, tudíž umožňují lezci snazší 

a pohodlnější pohyb. Kalhoty jsou většinou pod kolena, aby je chránila proti 

odření. 

Ostatní oblečení můžeme mít normální, pouze dost volné, aby nám nebránilo 

v pohybu. 

 

Obr.: 2  Plátěné lezecké kalhoty,  

bavlněné tričko a mikina. 

     

lezecké ¾  

kalhoty z elastické bavlny 

 

 

 Lezecké boty, jinak (lezečky), jsou vyrobené z kůže, která tvoří vrchní část 

boty a ze speciální gumové směsy, která je na podrážce. Tato guma má velmi 

dobré třecí vlastnosti, dobře přilne k povrchu skály a drží. Výrobců je spousta, 

i několik českých a každý používá jinou směs na podrážky, má jiný tvar boty 

i různě řešené ostatní detaily. Lezečky se rozlišují podle tvrdosti, druhu zapínání 

a tvaru. 

Šněrování: 

 klasické tkaničky 

 na suchý zip 

 ,,baletky“-nazouvací lezečky pouze na gumu 
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Tvrdost: 

 měkké 

 středně tvrdé 

 tvrdé 

 

Dále můžou být lezečky nízké, kotníkové nebo speciální na patě 

s podrážkou, jako pohorky pro lezení na zajištěných cestách.  

 

Obr.: 3   Různé typy lezeček-šněrovací, nazouvací, na suchý zip 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 Magnesium jinak (maglajz) je bílý prášek, kterým si lezci mažou ruce. 

Jedná se o vysoce adhezní magnesiový karbonát.Magnesium se používá 

pro vysušení zpocených rukou, tím se zabraňuje klouzání, zvyšuje se 

bezpečnost a nemáčí se chyty ostatním lezcům. Magnesiu se prodává 

v několika formách a to v kostkách (pevné- musí se odlomit a rozdrtit), v 

dózách (prášek) a v pytlích (větší balení prášku), nebo v kuličkách, kde je 

rozdrcený prášek, stačí je zmáčknout a máme potřebné množství prášku na 

ruce (výhodou kuliček je, že tolik nepráší a šetří magnesium) . 

 Na magnesium se prodávají speciální pytlíky (maglajzáky), jsou 

vyrobeny z různých materiálů, vnější část je po obvodu tuhá, aby se do 

pytlíku snadno sahalo.Vnitřní část je chlupatá, aby se prášek zachytil na 

stěnách, ruce se snadno ,,namáčely“ a  prášek neprášil.Velikosti pytlíků 

jsou různé, upínají se v zadní části na úvazek, nebo mají svůj popruh 

s přezkou. Na bouldrovacích stěnách se používají velké pytle, které jsou 

společné pro všechny lezce. 
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Obr.: 4    

 

 

Velký pytel na magnesium 

   

Kostka magnesia   

 

 

     Pytlíky na magnesium  

 

4.3.2 Úvazky 

 

 Sedací úvazek dále jen (sedák) se používá k propojení lezce s jistícím 

lanem. Skládá se z pasu a nohaviček. Podle typu sedáku se liší v šířce 

popruhů, jejich možnosti seřízení, polstrování, počtu přezek atd. (některé 

sedáky nemají stavitelné nohavičky). Od těchto parametrů se také odvíjí 

cena sedáku a jeho použití. Sedáky se vyrábějí ve velikostech označených 

jako oblečení, tedy (S,M,L) atd. Výrobci čím dál více dbají na bezpečnost, 

komfort a zlepšují design. Běžně najdete na přezkách sedáku nápis 

,,DANGER“, který je při správném provlečení zakryt. Sedáky jsou ze 

vzdušných a měkkých materiálů, které zajišťují komfort při delším pobytu 

v něm. Na sedácích se používají tři druhy přezek- průvlečná přezka 

(klasické provlečení + provlečení popruhu ještě zpět), dvě zavlékací přezky 

(každá je připevněná k jednomu popruhu, pouze se zatáhne za volný konec 

a utáhne-odpadá provlékání) a dvojitá přezka firmy ,,Petzl“(snadno se 

ovládá , větší bezpečnost, nevyžaduje protahování). 
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Obr.: 5       

        Klasický sedací úvazek 

   

 

 

 

 

       Jednoduchý sedací úvazek 

       (bez polstrování) 

 

 

 

 Celotělové úvazky, které se používají pro lezení dětí, začínajících lezců, 

jsou součástí vybavení lanových center a půjčoven. Tento úvazek spojuje 

ramena, boky a nohy do jednoho navazovacího bodu. Má větší stabilitu 

polohy těla při zavěšení do lana a je tudíž mnohem bezpečnější. 

 Ještě můžeme používat hrudní úvazek (tzv. ,,prsák“), ale pouze 

v kombinaci se sedacím úvazkem provázaným s prsním plochu smycí. 

Důvod této kombinace je stejný jako u celotělového úvazku. 

 

Obr.: 6       

 

   Kombinace prsního a          

   sedacího úvazku  

Celotělový 

Úvazek 
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U sedacích úvazků je důležité při jejich výběru dbát na správnou  

velikost a zda nám úvazek sedí, nedře, netlačí. Při užívání je nutné 

kontrolovat několik věcí:  

 úvazek nesmí vykazovat zjevné známky poškození 

 pokud spadneme bez prokluzu (,,natvrdo“) měli bychom 

sedák vyřadit 

 nevystavovat dlouhodobému slunečnímu záření, 

nadměrnému teplu a nebezpečným chemikáliím 

 kontrolovat švy 

 při častém lezení je životnost sedáku cca. dva roky 

 sedák by neměl být vystaven tření o lano (zvláště 

v místě navazování) 

 celková životnost sedáku by neměla překročit pět let 

 

   

4.3.3 Karabiny, expresky, jistící pomůcky 

 

 Karabiny jsou pomůcky k připnutí jistících pomůcek, k jištění, 

k připnutí lezce k nýtu apod.   

Karabin existuje mnoho typů a konstrukcí: 

 s pojistkou šroubovací 

 s pojistkou automatickou stahovací, nebo bajonetovou 

 podle tvaru- klasické, obyčejné, malé, HMS 

 karabiny bez pojistky 

 karabiny bez pojistky s drátovým zámkem 

 

Nejčastěji se používá karabina HMS z důvodů její univerzálnosti, je možné 

ji použít pro všechno jako karabiny klasické, ale je možné ji využít i pro 

jištění a slaňování pomocí polovičního lodního uzlu. 

 Karabiny mají normou stanovené minimální pevnosti v podélném 

směru  20kN (s pojistkou 25kN) a v příčném směru, nebo otevřeném 

zámku 7kN. 

 Pokud nám karabina upadne na tvrdý povrch, neměli bychom ji již dále 

používat. 
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Obr.: 7     Karabina bez pojistky 

 

 

 

       Karabina s bajonetovým 

       zámkem 

 

       HMS karabina 

 

 

 

 

  Karabina se šroubovacím 

  Zámkem keylock 

  

Expresky jsou sady dvou karabin spojených prošitou plochou smyčkou. 

Jedna karabina má rovný zámek a je určena pro zapínání do jistících bodů, 

druhá má zámek prohnutý z důvodu snadnějšího zapnutí do lana. 

Expreskové smyčky mají pevnost 20kN a vyrábějí se v délkách 10-24cm. 

 Expresky se používají k postupovému jištění prvolezce, umožňují 

volnější pohyb (vedení) lana oproti klasickým karabinám. Na umělých 

stěnách se setkáváme s tím, že místo karabin s rovným zámkem se do setu 

dá tzv. maillonka (ocelová karabina která se do nýtu zašroubuje napevno). 

 

Obr.: 8 

Expreska s karabinou  

rovnou, prohnutou 

 

 

 

Expreska s drátěným zámkem 
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 Jistící pomůcky mají za úkol pomocí tření lana zbrzdit a zastavit 

případný pád, nebo se používají pro slanění. Je mnoho druhů těchto 

pomůcek, ale vždy se používají v kombinaci- karabina s pojistkou a jistící 

prostředek. Klasikou v českých zemích je ,,osma“(může mít různé tvary i 

velikosti, ale je to stále osma se stejným použitím), dále můžeme mít 

kontrolory (kalíšek, Stichtova brzda, apod.), reverso, grigri v různých 

provedeních, avšak princip a způsob použití je vždy stejný. 

 

Obr.: 9  

      

Osma   Reverso 

 

  

 

 

     Kalíšek 

  

 Grigri 

 

 

4.3.4 Lana 

 

Lano bylo od začátku symbolem lezení. I ono procházelo svým 

vývojem od ,,prádelních šňůr“, přes konopná lana až k dnešním lanům ze 

syntetických materiálů. 

V současnosti se vyrábí mnoho druhů lan, ale dělení je velmi 

jednoduché. Základní dělení je na lana statická (pracovní, speleologická, 

jachtařská, záchranářská, na lanové překážky a canyoning) a dynamická 

(pro jištění při lezení, nebo pří práci). Dále se lana dělí na jednoduchá 

(určená pro lezení na skalách, stěnách, vyráběná v 9,6-12mm 

s označením 1), poloviční, určená pro lezení (vždy dvě lana zapínáme do 

jištění střídavě) a VHT (možnost použít samostatně), vyráběná v 8,2-

9mm s označením ½ ) a lana dvojitá, (určená pro lezení- vždy používáme 

dvě lana) 
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Obr.: 10  Značení lan 

   

  1      1/2 

 

     Jednoduchá   Poloviční      Dvojčata 

 

Každé lano musí mít visačku která obsahuje nezbytné údaje o lanu a to: 

 Jméno výrobce nebo prodejce 

 Rok výroby (výrobci dělají každý rok jinou barvu v 

opletu, která je pro něj charakteristická) 

 Délka lana (25-60m, dynamická lana, statická lana až 

120m ) 

 Typ lana (jednoduché, poloviční, dvojče) 

 Počet pádů (kolik normovaných pádů lano vydrží, min.5- 

podle kvality lana) 

 Hmotnost (v gramech na 1m délky) 

 Užitný průtah (při zatížení 80kg. mají statická lana 2,5% a 

lana dynamická 8-10%) 

 Maximální rázová síla (max. zatížení při pádu lezce 

hmotnosti 80kg  je stanovena na 12kN pro jednoduchá a 

dvojitá lana, 8kN pro půlky) 

 

Stárnutí lana je jev, kterému se nedá zabránit, lano se opotřebovává 

jako každý jiný materiál a pokud lezeme intenzivně (tj. několikrát týdně) je 

třeba měnit lano poměrně často cca jednou za šest měsíců. Pokud lezeme 

jen zřídka, lano nám vydrží o poznání déle, ale stejně se jeho výměně 

nevyhneme jeho hraniční životnost je pět let. Pokud na laně zjistíme zjevné 

poškození (porušený oplet, viditelné jádro, změnu tvaru průřezu, či hodně 

zkroucené lano, které nejde (,,vyzvonit“) musíme ho ihned vyřadit. Pokud 

dojde ke kontaktu lana se silnou chemikálií (kyselina, zásada atd.) 

nesmíme ho dále používat. Při slaňování můžeme spálit oplet lana, pokud 

pojedeme rychle, nebo můžeme lano poškodit o ostrou hranu. Všechny tyto 

záležitosti zkracují výrazně životnost lana. 
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Lano je třeba správně skladovat a udržovat čisté. Tím se prodlužuje 

jeho životnost. Pokud lano pereme, tak pouze ve vlažné mýdlové nebo čisté 

vodě, sušit se lano nesmí u tepelných zdrojů a přímém slunečním svitu. 

Skladovat lano bychom měli na suchém temném místě, smotané do 

,,panenky“ nebo volně v obalu na lana či v tašce.  

 

Obr.: 11       

         Poloviční lana  

 

 

 

 

 

           

    Obal na lano          

 

 

Statické lano  

  

      Dynamické lano jednoduché 
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4.4 STAVBA UMĚLÝCH LEZECKÝCH STĚN 

 

4.4.1 Typy lezeckých stěn, druhy konstrukcí, druhy kotvení 

 

 Lezecké stěny se postupem doby přizpůsobily požadavkům lezců. 

V dnešní době jsou stěny součástí lezeckých obchodů, parků, škol, 

sportovních hal a také mohou být zajímavou součástí prezentací různých 

firem.(Vomáčko, Boštíková 2003) 

 

 Díky požadavkům lezců, široké veřejnosti a odlišnosti lezeckých 

disciplín se staví stěny odlišné, které můžeme rozdělit do několika skupin: 

 Stěny jako součást obchodů-  malé stěny určené pro dekoraci a 

zkoušení lezeckého vybavení. 

 Stěny jako součást dětských hřišť- stěny malé, pouze na 

lezení bez jištění lanem, mohou být součástí celého systému 

atrakcí pro děti. 

 Stěny mobilní- vhodné pro krátkodobé akce, prezentace firem, 

atd., výška do 6m. Můžeme se také setkat se stěnami 

nafukovacími. 

 Stěny pro sportovní využití- bouldrovací stěny –stěny do 4m     

výšky, pouze lezení bez jištění. Velké stěny-výškou nad 4m, je 

nutné jištění lanem. Podle profilů je můžeme rozdělit na školní, 

komerční a závodní. 
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Obr.: 12 Mobilní lezecké stěny 

                                       Stěna závodní 

 

 

 

 

 

      Stěna školní 

 

 

 

         

 Stěny jako součást dětských hřišť   Bouldrovací stěny 

 

 

  

V současné době existuje několik základních druhů konstrukcí: 

 Dřevěné konstrukce- zhotovené z dřevěných hranolů a fošen. 

Nejčastěji se používá na malé stěny a bouldrovky. Nevýhodou 

je obtížné vytváření zaoblení profilu stěny. Výhodou jsou nízké 

náklady. 

 

 Konstrukce z perforovaných profilů o rozměrech 

50 x 70 x 5 mm nebo 50 x 50 x 5 mm. Jedná se o stavbu 

montovanou  pomocí šroubů. Nevýhodou je velká pracnost a 

vysoká cena. Jedná se o první typ konstrukce u nás. 

 

 Konstrukce svařované – Jedná se o konstrukce z profilů I ,U a 

jacklových profilů. Výhodou této konstrukce je vysoká pevnost. 

Nevýhodou je vysoká cena a technologická náročnost. 

Nejpoužívanější konstrukce velkých stěn. 
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 Konstrukce kombinované dřevo,ocel - Tyto konstrukce se 

provádějí na větších stěnách. Výhodou je snadné přichycení 

desek a snížení nákladů na konstrukci. Nevýhodou rozdílné 

vlastnosti použitých materiálů. 

 

 Montované lešenářské konstrukce - Používají se většinou pro 

stěny dočasného charakteru. 

 

 Stěny betonové - Tato konstrukce je velmi vhodná zvláště pro 

venkovní použití. Nevýhodou je náročnost technologie výroby. 

Výhodou je vysoká životnost a bezúdržbovost stěny. 

 

 Stěny z umělých kamenů nebo panelů - Tato konstrukce je 

vhodná především pro venkovní použití. Nevýhodou je vysoká 

cena. Výhodou rychlost provedení a dobrý povrch stěny. 

 

 Stěna z dřevěných kůlů - Konstrukce používaná venku 

v kombinaci s lanovými překážkovými drahami. 

 

 Kompozitové samonosné stěny - tyto konstrukce se využívají 

především u malých stěn. 

 

 Klasické stavební materiály - Tato konstrukce je využívána 

především pro svislé stěny. Výhodou je poměrně nízká cena. 

Nevýhodou pracnost a malá variabilita profilu stěny. 
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Obr.: 13         

 

      Ukázky základních 

 konstrukcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je několik možných druhů kotvení konstrukce stěny: 

 

 Samonosné stěny kotvené stabilizační zátěží. 

 Kotvení k betonovým základům nebo k nosným částem budovy 

pomocí chemického kotvení. 

 Kotvení k betonovým základům nebo k nosným částem budovy 

pomocí mechanických (rozpěrných) kotev. 

 Přivaření ke stávajícím ocelovým nosníkům 

 

Obr.: 14 

Ocelová plotna využívaná při kotvení do stávající stěny pomocí 

šroubovice. 

Jistící oko pro ukotvení 

táhla. 

 

 

 

 

              Chemická malta  
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4.4.2 Opláštění lezeckých stěn, povrchové úpravy 

 

 V Českých zemích je nejpoužívanějším materiálem pro opláštění stěny 

překližka, z důvodu pořizovací ceny, jinak je paleta materiálů celkem 

pestrá. Desky jsou opatřeny pískováním a nátěrem, nebo pouze nátěrem 

(bouldrovací stěny).  

 

Materiály opláštění lezeckých stěn: 

 Překližka o síle 15 - 20 mm (minimálně 7 vrstev dýhy, 

voděvzdorná) - Standardně je deska opískována a osazena 

narážecími maticemi M10 pro upevnění chytů (16 ks./m). Pro 

venkovní použití může být deska navíc opatřena ochrannou vrstvou 

z polyesterové pryskyřice. 

 

 Lisovaná dřevotříska DTD nebo dřevoštěpkové OSB desky 

tloušťky cca 22mm. Desky mají horší mechanické vlastnosti než 

překližka. Standardně je deska opískována a osazena narážecími 

maticemi M10 pro upevnění chytů (16 ks./m). Pro venkovní použití 

stejná úprava jako u překližkových desek. 

 

  Laminátové panely o síle 4 - 8 mm. Standardně jsou tyto 

kompozity opatřeny ocelovými plotnami s navařenou maticí M10 

pro upevnění chytů (16 ks./m) a opískovány. Jednotlivé panely jsou 

navrhovány tak, aby lezení po nich co nejvíce připomínalo skalní 

lezení. 

  

 Polypropylenové desky s UV stabilizátorem o síle 15 - 25 mm. 

Desky jsou osazeny narážecími maticemi M10 pro upevnění chytů. 

Desky nejsou dále nijak povrchově upravovány a proto jsou zcela 

hladké. Desky jsou vyrobené z recyklovaných PET lahví. 

 

 

 

http://www.lezeckesteny.cz/vystavba/oplasteni/oplasteni1.htm
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Obr.: 15 

 

 

Zatloukání buldoků. 

 

Pískování desek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Laminátové panely. 
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4.4.3 Struktury, chyty 

 

 Při výrobě opláštění můžeme vytvořit na deskách tzv. struktury. Reliéfy 

vytvořené z plastbetonu (směs křemičitého písku a lepidla). Nevýhodou je 

jejich stálost. V současné době se používají struktury laminátové které je 

možné otáčet nebo přemisťovat. Tyto struktury jsou připevněny pomocí 

vrutů do opláštění stěny. 

 

Obr.: 16         

      Struktury od různých výrobců 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Síť pro uchycení chytů: Zkušenosti s lezeckými stěnami nás opravňují 

konstatovat, že kvalitu stěny určuje z velké části variabilita lezeckých cest. 

Závisí  na struktuře sítě pro uchycení chytů. (Vomáčko, Boštíková, 2003)  

 Na stěnách se používá systém natloukacích matek (tzv.,,buldoků“ nebo 

,,dýblů“) se závitem M10. Jejich rozmístění je do rovnostranného 

trojúhelníku o straně 25 cm a pro bouldrovky 15cm. Pro uchycení chytů se 

používají šrouby M10 v různých délkách. V některých případech se pro 

stabilizaci chytu používají vruty. 

 

 Lezecké chyty mají imitovat skalní útvary a umožnit lezcům zdravý a 

bezpečný pohyb. Doba, kdy se věrně kopírovaly skalní chyty, je dnes za 

námi. V současnosti dává mnoho výrobců přednost výrobě chytů, na 
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kterých se dá dobře trénovat a při intenzivním lezení se nepoškozují klouby 

a šlachy prstů. Variabilita chytů je dána nápaditostí výrobce. Chyty jsou 

buď jednostranné, nebo mají více možností volby typu a velikosti. 

(Vomáčko, 2003)   

 

 V současnosti je několik druhů materiálů které se používají na výrobu 

chytů. U nás je nejrozšířenější plastbeton, který má však několik nevýhod, 

je poměrně křehký. Výrobci musí volit vhodné tvary kvůli jeho omezené 

pevnosti a tím jsou do určité míry limitováni. Chyty jsou těžší a při 

navlhnutí křehnou. Tyto zápory prozatím vyvažuje jejich nízká cena. 

Druhým materiálem je polyester je pevnější a tudíž je možno volit 

odvážnější tvary a má lepší povrch. Nevýhodou je vysoká cena. V současné 

době většina českých výrobců pracuje touto technologií. 

Chyty je možné rozdělit do dvou skupin: 

 Chyty externí- jsou používány častěji z důvodů lehčí 

montáže a lépe čitelné cesty. 

 Chyty interní- Jsou to chyty, které jsou zároveň s povrchem 

stěny. Jsou věrnější imitací skály, ale cesta se hůře načítá. 

Jsou připevněny k ocelovému účku, které je zezadu 

připevněno k plášti stěny. 

 

Dále dělíme chyty podle velikosti: 

 Micro- nejmenší chyty, které se do pláště stěny upevňují pomocí 

vrutů. 

 XS- velmi malé chyty nebo stupy. 

 S, M, L, XL… nebo 1, 2, 3, 4…- označení chytů podle velikosti 

(jako u oblečení). 

 Velké chyty se zvláštním označením- např. Had 

  

Dále je možno chyty vyrábět různobarevné, pro snadnější vytvoření 

jednotlivých cest. Také je možné pod chyty umístit barevné pásky které 

značí cestu. Výrobci do hmoty, která je šedá, přidávají různé pigmenty, 

čímž dosahují barevnosti chytů. 
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Počet a hustota chytů se odvíjí od účelu stěny. Stěna pro pokročilé 

lezce má cca. (8 a více chytů na m
2
), z důvodu možnosti volby cesty.  

Stěna pro začátečníka má menší hustotu chytů z důvodu 

přehlednosti cesty. Zjednodušíme lezci situaci, aby se mohl soustředit 

na pohyb.   

 

Obr.: 17 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyty různých barev a velikostí, zapuštěné chyty, vruty, šrouby, účko 

pro zapuštění chytu. 

 

 

4.4.4 Nýty, borháky, vrcholová jištění, zóny na stěně 

 

 Pro lezení s lanem je nutné, aby stěna byla vybavena fixními jistícími 

prvky jako jsou nýty nebo borháky. 

 První jištění je třeba umístit nejvýše ve 3,1m nad zemí. Druhé 4 m a tak 

dále. Evropská norma  uvádí vzorec pro výpočet vzdálenosti mezi 

jištěními: Maximální vzdálenost x pro umístění osobního zajišťovacího 

bodu následujícího po bodu ležícím ve výšce h (viz obrázek), musí být 

stanovena  podle rovnice X=(h+2)/5 ,  kde h je vzdálenost v metrech mezi 

bodem a zemí, nebo jakoukoliv nejbližší překážkou, měřeno svisle pod 
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bodem. U pevných zajišťovacích bodů, musí být maximální vzdálenost 

měřena od nejhlubšího vnitřního upevňovacího bodu (viz obrázek). 

 

Obr.: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní zajišťovací body: Zkouší tři zajišťovací body  každé výstupové 

cesty. Nejvyšší zajišťovací bod každé výstupové cesty musí být považován 

za zařízení pro horní jištění a musí být jako takový zkoušen. Zkušební 

zatížení je 8 kN. Maximální úhel směru působení síly je 12,5  měřený od 

svislice. (ČSN-EN 12572, 2003) 

 

Obr.: 18     
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Všechny zajišťovací body a stanoviště, kromě těch které jsou na 

výstupech z lezeckých cest, musí odpovídat obrázku 19. (ČSN-EN 12572, 

2003) 

 

Obr.: 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední jištění na umělých lezeckých cestách by mělo být vytvořeno ze 

dvou nezávislých jistících bodů (např. ze dvou karabin Mailon, smyčky a 

ocelové karabiny, smyčka může být nahrazena řetězem).  

 

Obr.: 20  Vrcholové jištění  

 

 

 

  

 

 

 

  

Stěnu je možno rozdělit do několika zón: 

 Zóna A- prostor pro lezení bez jištění. Tvoří ji spodní část stěny do 

výšky 3 m, která by měla být označena. 

 Zóna B- pásmo od 3-8 m. Prostor pro lezení s lanem, tato zóna je 

určena pro začátečníky (adaptace na výškovou expozici) 

 Zóna C- od 8 m výš. Je určena pro lezce se zkušenostmi.     
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4.4.5 Vybavení lezeckých stěn 

 

Do vybavení lezeckých stěn patří všechno, co není součástí stěny a je 

v prostoru okolo ní. Jedná se o žíněnky, dopadiště pod bouldrovkou, 

ribstole, lavičky, posilovací desky. Dále je možno zřídit klandry na nácvik 

navazování se na sedák, vázání uzlů. Je dobré zřídit pomocné jištění pro 

jističe, který je lehčí než lezec. 

 

Obr.: 21 

Ribstole, posilovací desky, dopadiště, žíněnka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 Návrh stěny, design, nové trendy 

 

 Než začneme stavět umělou stěnu, musíme nejprve udělat přípravu, 

která nám později ulehčí práci při provozu stěny: 

 Nejprve projednáme návrh na stavbu stěny s vlastníkem objektu ( je 

třeba si hned na začátku vyjasnit podrobnosti ohledně provozu 

objektu, finanční stránky atd.)   

 Je třeba se seznámit s prostorem, kde stěna má stát, zjistit 

konstrukci objektu- nosné zdi, překlady, stropy atd. 

 Vytvořit předběžný návrh na stavbu  

 Vytvořit finanční rozpočet pro stavbu stěny a nákup potřebných 

doplňků. 
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 Ujasnit si využití stěny- jestli bude převládat výuka nebo sportovní 

lezení 

 Zajistit zázemí stěny- toalety, šatny, sklady 

 Zadat poptávku specializované firmě nebo začít svépomocnou 

realizaci. 

 

 Poslední dobou  se stěny dělají velmi designově zajímavé. Jsou 

velmi tvarově pestré, díky strukturám a možnosti použití laminátových 

povrchů. Různé části stěny jsou většinou barevně odlišené, na stěnách 

určených pro děti jsou obrázky, nebo pohádkové postavičky atd. Také 

chyty jsou různobarevné.  

Když se u nás začaly stěny budovat, byla většina stavěna pro účely 

závodního lezení a až v druhé řadě pro účely výuky. Dnešní trend je  

opačný a staví se stěny pro výuku a komerční zaměření, protože tyto 

stěny poskytují mnoho prostoru právě široké lezecké veřejnosti. 

 

Obr.: 22    

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské stěny plné obrázků a návrh stěny. Každý profil má svoji 

barvu. 
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4.5 VYUŽITELNOST STĚN  

 

4.5.1 Ve škole 

 

 Provedl jsem anketní šetření ve dvou vybraných školách, kde mají 

lezeckou stěnu a to v gymnáziu Helichova a Keplerova. Rozdal jsem 

anketu, která je přiložena v příloze a v tomto dotazníku jsem se ptal na 

otázky týkající se velikosti, konstrukce a využívání stěny. Dostalo se mi 

následujících informací: 

 V obou případech se stěna nachází v prostorách tělocvičny a je 

majetkem školy. 

 Stáří stěn se pohybuje okolo 10-12let a prošly už nějakou menší 

rekonstrukcí 

 Na školní poměry mají stěny dost převislých částí, ale to vychází 

z jejich stáří (dříve se tak stěny stavěly). 

 Konstrukce stěn je klasická, ocelové perforované profily a pískované 

překližkové desky (tradiční konstrukce z dob začátku stavby stěn). 

 Velikost stěn je pro školní lezení dostačující plochy okolo 60 a 90m
2. 

 V obou případech se jedná o povrchovou úpravu pískování s nátěrem a 

na deskách jsou vytvořeny pevné struktury. 

 
Chyty jsou používány v obou případech plastbetonové (z důvodu ceny 

polyesterové chyty jsou příliš drahé). 

 Stěny v Keplerově ulici má 25 cest  +  možné kombinace oproti stěně 

v Helichově ul. která, má pouze cest 12 + možné kombinace. Vyplývá to 

nejen z velikosti stěny, ale především z jejího půdorysného tvaru. Počet 

vrcholových jištění je 7 na stěně v Keplerově ul. a 2 v Helichově ul. 

 Obě stěny mají výuku lezení v hodinách tělesné výchovy + hodiny 

lezení pod dozorem učitele, ale pouze stěna v Keplerově ul. má i hodiny 

pro veřejnost a to 4 x týdně, tj. 8-10hod./týden. 

 Kroužek lezení funguje pravidelně pouze v Keplerově ul. a na stěně 

v Helichově ul. jen po dohodě s učitelem a to jen občas. Zkušení lezci 

z vyšších ročníků chodí trénovat i sami. 
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 Na stěnách učí lezení kantoři tělocviku a instruktora lezení mají pouze 

dva učitelé ve škole v Helichově ul. 

 Nějaké další programy, jako program volného času, nebo protidrogový 

program nefunguje ani na jedné stěně. 

 Stěny mají vždy správce. Je to v obou případech jeden z učitelů tělesné 

výchovy. 

 Žáci jsou seznámeni s pravidly a chováním na stěně formou instruktáže 

a názorné ukázky a jsou poučeni o bezpečnostních pravidlech. 

 Údržbu stěny, čištění chytů a stavbu nových cest v obou případech 

dělají správci stěny sami s pomocí studentů. 

 Na stěně v Helichově ul. by bylo přáním kantorů, aby do jejich 

tělocvičny přibyla bouldrovací stěna. 

 

Porovnání stěn v Gymnáziích Helichova a Keplerova: 

 

 Myslím že provoz na těchto stěnách je obdobný s tím, že v Keplerově 

ulici stěnu využívají i částečně komerčně a probíhá na ní výuka studentů 

systematičtěji (formou různých kroužků). Vyplývá to z možností a 

velikosti, nebo spíš dispozičního uspořádání stěn. Jinak jsem žádné výrazné 

odlišnosti nezaznamenal. 

     
 
       

 

4.5.2 V komerčních zařízeních 

   

 Provedl jsem anketní šetření v lezecké škole Namche. Rozdal jsem 

anketu, která je přiložena v příloze a v tomto dotazníku jsem se ptal na 

otázky týkající se velikosti, konstrukce a využívání stěny. Dostalo se mi 

následujících informací: 

 Majitelem stěny je majitel domu - soukromá osoba. Namche má 

lezeckou školu a ručí za provoz a bezpečnost stěny.  

Stěna se budovala v roce 2003 a postupně se dostavovala až do roku 

2005. 



 41 

Stěna má cca 50%převislou část a 50% kolmou část a i přes to je stěna 

spíš pro lezeckou veřejnost než pro tréninky lezců. 

Konstrukci má stěna ocelovou svařovanou, na níž jsou přišroubovány 

překližkové desky. 

Stěna se skládá z několika částí a ty mají následující rozměry:  

Akvárko - kolmé - 5x3m půdorys, výška 5-7,20m; tj. „rozvinutá“ délka16m 

Převis - šířka 4,5m, výška 9m, přesah převisu cca 2,5m 

Bouldrovka - šířka (rozvinutá) 15m, výška 3m 

Zahrádka - kolmá - šířka 11m, výška 7,5m 

Bazén – rozvinutá šířka (leze se po třech stěnách, jako v „U“), výška 14m, 

po převisech se naleze 17m, přesah převisu 3m  

 Stěna má opískované překližkové desky opatřené nátěrem, struktury 

nejsou součástí stěny. 

 Chyty jsou plastbetonové i polyesterové, postupně se dokupují nové, 

nyní už pouze polyesterové. 

 Stěna má 35 jistících linií a na každé cca 2-3 cesty. 

 Otevírací doba stěny je od 9 do 23hodin o prázdninách omezený 

provoz. 

 Na stěně se odehrává 100% komerčního lezení a výuka, kurzy, kroužky 

se odehrávají ve večerních hodinách. 

 Součástí stěny je lezecká škola, která čítá 14 instruktorů. 

 Výuka na stěně funguje následujícím způsobem: Lezecká škola 

organizuje kurzy, jednotlivci si objednávají individuální výuku 

s instruktorem, nebo lidé chodí lézt i sami. 

 Na stěně občas probíhají nějaké programy: Dopoledne  chodí školy - 

zajímavá hodina tělesné výchovy, někdy v rámci protidrogového 

programu. 

 Správa stěny je zajištěna následujícím způsobem: Na recepci je člověk, 

který prodává vstupné, půjčuje vybavení. Stěna má určeného správce, který 

kontroluje stav stěny 3x týdně. 

 Bezpečnost a pravidla pohybu na stěně jsou zajištěna poučením na 

recepci  +  podpis. U všech stěn jsou obrázky, informace o bezpečnosti. 

Instruktoři, kteří učí kurz, dávají pozor i na ostatní lidi. 
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 Údržba a čištění chytů probíhá jednou za rok + přestavba všech cest 

jinak nepravidelně, po částech, jak je potřeba provádí to instruktoři + 

zaměstnanci stěny. 

 A na závěr pár přání majitelky Namche: „..aby se lidi chovali slušněji 

k materiálu, nekradli a aby si nemysleli, že všechno vědí. Často chodí na 

stěnu lidi, kteří hazardují se svým životem i životem okolo stojících lidí. 

Jištění viděli z rychlíku, ale už poučují pět svých kamarádů. Bohužel 

v demokracii stačí podepsat „lezu na vlastní nebezpečí“ a může se třeba 

zabít...“    

     

4.5.3 Srovnání komerčních a školních stěn 

 

Jedná se úplně o dva odlišné záměry Školní stěna je zaměřena pouze na 

výuku lezení, vzdělávání mládeže a odpadá zde faktor výdělku, pokud zde 

tento faktor je tak pouze jako doplňkový. Na stěně komerční je výuka 

lezení, ale stejně důležitý faktor výdělku. Jinak je zde mnoho společných 

faktorů, např. bezpečnost, údržba stěny atd. 

 Komerční stěna je větší než školní a to vyplívá již ze zmíněného 

faktoru výdělku peněz, protože kdyby např. na komerční stěně mohli lézt 

pouze dva lezci najednou, nikdy by stěny nevydělaly tolik prostředků, aby 

se vrátily investice a náklady + zisk.  

 Dalším faktorem je využitelnost. Komerční stěna je využívaná mnohem 

víc než školní. Probíhá zde jak výuka, tak volné lezení široké veřejnosti. 

Na stěně školní probíhá výuka a pouze v omezené míře, pokud vůbec, 

lezení veřejnosti. 

 U školní stěny je menší obtížnost cest než u komerční. Na komerční 

stěnu chodí trénovat lezci. 

 Spravování stěny, čištění a výměnu chytů v obou případech provádí 

osoby jako nevýdělečnou činnost dobrovolně. 
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4.6 ROZHOVOR O PROVOZU STĚNY 

 

Rozhovor o stěně Brumlovka s majitelkou Jarmilou Poslední: 

 

Místo stěny Praha 4, Sky Club Brumlovka- sportovně kulturní centrum. 

Datum zahájení a provozu stěny Říjen 1996, datum ukončení provozu 

prosinec 2004. 

 

Jaký byl vůbec začátek- jak to všechno probíhalo? 

 

No, tak nejprve jsem sháněla místo, kde by se stěna dala postavit a našla 

jsem Brumlovku. Dohodla jsem se s člověkem, který tento objekt měl 

v nájmu od městské části Praha 4 a začala jednat o stavbě stěny, nájemném 

atd. Dokonce tento člověk dostal část peněz na stěnu od města jako dotaci a 

tím se stal podílníkem. Podepsali jsme nájemní smlouvu a já začala shánět 

firmu, která by stavbu stěny realizovala. Nakonec jsem si vybrala Tomáše 

Pilku (firma- pilka kameny). Ten stěnu zrealizoval a mohl začít provoz. 

 

Co všechno předcházelo otevření stěny? 

 

Vlastně to nebylo tak složité. Stěna byla osazena chyty a jištěním od 

výrobce, takže jsem pouze sehnala jako sponzorský dar a částečně za 

vlastní náklady lezečky, lana, sedáky, jistící prostředky, karabiny atd., 

oslovila pár kamarádů lezců o pomoc a stěnu jsme otevřeli. 

 

Jak byl vlastně zajištěn provoz na stěně? 

 

Probíhalo to tak, že pokud jsem nebyla na stěně já, tak držel službu někdo 

jiný z mých kamarádů. Jeden člověk půjčoval vybavení, dohlížel na provoz 

stěny a věnoval se zákazníkům jako instruktor, pokud měl někdo zájem. 
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Jací lidé k tobě chodili a na čem jste vlastně nejvíc vydělávala? 

 

No, tak nejvíc chodili právě kamarádi, kteří vždycky pomáhali s provozem, 

organizací závodů, údržbou stěny atd. Za to si pak lezli, jak a kdy chtěli. 

Těch bylo tak 5%, dalších 10% bylo docela dobrých sportovních lezců a 

ten zbytek byla široká veřejnost, která buď neuměla lézt a učila se a nebo 

lezla, ale nebyli to žádní výkonnostní lezci. Na této skupině jsem 

vydělávala nejvíce. 

 

Měla jsi zde nějakou školní nebo jinou výuku mládeže? 

 

Ne přímo školní, ale výuku jsem zde měla- asi dvakrát týdně kroužek 

lezení pro děti, který jsem dělala sama a později jsem se střídala 

s kamarády. Byla to vysloveně zájmová činnost, protože děti platili 50kč na 

jeden a půl hodiny a všechno vybavení měli půjčené. 

 

Byl u Tebe na stěně nějaký program pro děti ze sociálních rodin nebo 

něco podobného? 

 

Měla jsem na stěně program protidrogové prevence. Vedla jsem část 

programu týkající se pohybové aktivity na stěně. Jinak měl program 

několik částí, které se odehrávaly v tělocvičně a venku. Tyto části vedl 

člověk, který vlastnil celý objekt Brumlovky a ten člověk na program 

dostával grant od Prahy 4.   

 

Pořádala jsi nějaké závody? 

 

Pořádala jsem pohárové, republikové a jednou světový pohár, ale tato 

činnost byla opravdu nevýdělečná a navíc na čtrnáct dní byla vždy stěna 

pro veřejnost uzavřena, takže další ztráta peněz. 
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Jak jsi měla vyřešeno zázemí pro stěnu a bylo součástí stěny nějaké 

občerstvení? 

 

Sprchy zde byly už součástí sálu, ve kterém byla stěna, ale bohužel chyběly 

šatny, takže se lezci převlékali na lavicích přímo v prostoru stěny. 

Občerstvení bylo součástí celého areálu, ale já jsem ke stěně vlastní 

neměla, protože jsem se k tomu zavázala ve smlouvě. 

 

Jaké jsi poskytovala služby v oblasti komerční výuky lezení? 

 

Správce, který držel službu se v rámci ceny za vstup věnoval lidem, kteří 

měli zájem. Jinak hodiny lezení za peníze s instruktorem, jsem 

neprovozovala. 

 

Jaké byly otevírací hodiny na stěně? 

 

Měli jsme sezónní provoz, a to od října do dubna od 10-22 hod. a mimo 

sezónní provoz a to od května do září pouze úterý.-čtvrtek. od  17-22 hod. 

 

Jaký byl ceník služeb? 

 

Jednotlivé vstupné bylo 80kč na dobu neomezenou, dále bylo možné 

zakoupit si permanentku. Ceny za půjčení vybavení byly symbolické, a to 

20kč za sedák a za lezečky a 40kč za lano. Jištění a karabina byly zdarma. 

 

Proč jsi vlastně zrušila stěnu? 

 

Celý areál se boural, pozemky se prodávaly a já jsem byla donucena stěnu 

demontovat a odejít.   
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4.7 SEZNAM STĚN V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Top rope 

 

Mgr. Tomáš Rakovič, Buš 106, 252 08 Slapy nad Vltavou, tel. 257 750 

347, fax. 257 750 406, mobil 603 417 334 

e-mail: info@LezeckeSteny.cz, www: http://www.LezeckeSteny.cz 

 

Rok 1997 

výška  šířka 

ZŠ Bítovská - Praha 4    7 m  3,6 m 

VÚ Prostějov     7 m  3,6 m 

VÚ Bechyně     8 m  3,6 m 

VÚ Benešov     5 m  3,6 m 

Litoměřice      8 m  4,4 m 

 

Rok 1998 

výška  šířka 

VÚ Ruzyně     8 m  2,8 m 

VÚ Jince       7 m  2,4 m 

VÚ Vyškov     10 m  20 m 

SEZAM Praha     10 m  20 m 

 

Rok 1999 

výška  šířka 

VÚ Prostějov     10 m  20 m 

VÚ Kroměříš     10 m  20 m 

VÚ Hranice     10 m  20 m 

VÚ Bechyně     10 m   20 m 

VÚ Benešov     10 m   20 m 

VÚ Vel. Hleďsebe    10 m   10 m 
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VÚ Janovice    10 m   10 m 

VÚ Liberec     10 m   10 m 

VÚ Chrudim    10 m   10 m 

VÚ Přerov     10 m   10 m 

VÚ Vyškov     10 m   20 m 

Mladá Boleslav - Debř     4,5 m   15 m 

ZŠ Jitřní – Praha     4 7 m  3,6 m 

ZŠ Filosofská - Praha 4     3,6 m   4,8 m 

VLA Hradec Králové    7 m   2,4 m 

 

Rok 2000 

výška  šířka 

VÚ Rakovník     10 m 20 m 

VÚ Humenné (Slovensko)   10 m  20 m 

VÚ Lešť (Slovensko)    10 m  20 m 

TESCO - Bratislava    3,5 m  5 m 

Hannah Plzeň     7 m  6 m 

VÚ Olomouc     10 m  20 m 

 

Rok 2001 

výška  šířka 

VÚ Žilina (Slovensko)    10 m  20 m 

VÚ Martin (Slovensko)    10 m  20 m 

VÚ Bardějov (Slovensko)   10 m  20 m 

VÚ Jindřichův Hradec    10 m  20 m 

MŠ Na Zvoničce - Praha 4   stěna se skluzavkou 

ZŠ Jižní IV - Praha 4    7,5 m  3,6 m 

ZŠ Křesomyslova - Praha   4 6 m  3,6 m 

ZŠ Sdružení - Praha 4    3,6 m   6 m 
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Rok 2002 

výška  šířka 

Chabry      4 m  3,75 m 

ZŠ Londýnská - Praha 2    3,6 m  6 m 

Moravské Budějovice    6 m  4,8 m 

DDM Modřany - Praha 13   6 m  2,5 m 

Hamry nad Sázavou    8 m  7 m 

VÚ Bučovice     10 m  20 m 

VÚ Kutná Hora     10 m  20 m 

VÚ Čáslav     10 m  20 m 

VÚ Náměšť     10 m  20 m 

VÚ Litoměřice     10 m  20 m 

ZOO Děčín     stěna se skluzavkou 

SZŠ 5. Května     23 m  4 m 

 

Rok 2003 

výška  šířka 

ZŠ Resslova - Praha 2    3 m  7,5 m 

TJ - Ruzyně     10 m 7,5 m 

Zahradní stěna     3 m  2,5 m 

Doubí u Třeboně     6 m  2,5 m 

Želetava      7 m  5 m 

ZŠ Tuchlovice     3 m  5 m 

ZŠ Příbram     3 m  3 m 

ZŠ Zeleneč     3 m  7 m 

SPŠ Masná - Praha 1   3 m 6 m 

HZS Plzeň Košutka    12,5 m 12 m 

 

 

Rok 2004 

výška  šířka 

Věžička s přemostěním Sokolov  3 m  13 m 

TJ Ruzyně (dostavba)    9,6 m  2,5 m 
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Bobová dráha Prosek    2,5 m  5 m 

STVS MO Ruzyně Praha 6   10 m  16 m 

ZŠ Slapy nad Vltavou   2,5 m  2,5 m 

Věžička s přemostěním Chomutov  3 m  13 m 

ZŠ Vsetín      6 m  16 m 

Věžička s přemostěním Tábor   3 m  13 m 

ZŠ Veselá n. Veličkou    7 m  7 m 

Věžička s přemostěním Plzeň   3 m  13 m 
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Výroba lezeckých stěn 

Makak, Lesní stezka 45, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420/483 318 

359, +420 602 143 826, e-mail: info@makak.cz 

 

 Lezecká stěna Brno 

 Lezecká stěna Liberec 

 Lezecká stěna Dlouhý Most 

 Lezecká stěna Hořice 

 Lezecká stěna Jičín 

 Lezecká stěna Svitavy 

 Lezecká stěna Adrenaline Pit 

 Lezecká stěna v Praze Týnské 

 Lezecká stěna Kadaň 

 Lezecká stěna Prostějov 

 Venkovní lezecká stěna Jablonec n./N. 

 Lezecká stěna Holešov 

 Lezecká stěna Karlovy Vary 

 Lezecká stěna Vrchlabí 

 Lezecká stěna AMU Poněšice 

 Lezecká stěna Česká Třebová 

 Lezecká stěna Železný Brod 

 Lezecká stěna České Budějovice 

 Lezecká stěna Francouzské gymnázium 

 Lezecká stěna Borovice 

 Lezecká stěna Mateřská školka 

 Lezecká stěna Újezd u Prahy 

 Boulderingová stěna Babice 

 Laminátová stěna Dobřichovice  

 Laminátová stěna Hejnice  

 Laminátová stěna Olomouc 

 Hudy Sport Jablonec n./N. 

 Hudy Sport Praha 

mailto:info@makak.cz
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=9
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=3
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=14
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=10
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=1
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=13
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=40
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=2
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=7
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=26
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=11
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=24
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=19
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=4
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=15
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=28
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=23
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=37
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=21
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=27
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=16
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=20
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=18
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=36
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=39
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=38
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=29
http://www.makak.cz/index.php?cont=steny&sub=velikost&stena=30
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Stavba lezeckých stěn Pilka Kameny 

 PILKA-Kameny, Tomáš Pilka, Brněnská 30, 695 01 Hodonín 

www.pilka-kameny.cz, e-mail: pilka@cmail.cz  

 
 

 

07/2006 - bouldrová stěna • stěna s jištěním Valašské Meziříčí  

04/2006 - dětská stěna Hradec Králové 

11/2005 - přestavba lezecké stěny, Pardubice •  

10/2005 - Saleziánské středisko mládeže, Pardubice  

02/2005 - Chotouchov,  

12/2004 - Brno Bystrc  

12/2004 - Havlíčkův Brod • Havlickuv Brod 

11/2004 - U Kostruhů,  

10/2004 - Bratislava 

08/2004 - DDM Rokycany • Rokycany  

06/2004 - Koupaliště Zlín • Lido Zlin, 02  

03/2004 - Lokal Blok Praha • Lokal Blok Prague, 02, 03, 04, 05  

01/2004 - Orel Břeclav • Orel Breclav  

12/2003 - Sokol Brno - Židenice • Sokol Brno Zidenice, 02  

11/2003 - Orel Náklo • Naklo  

10/2003 - DDM Rokycany • Rokycany  

05/2003 - Holice • Holice  

04/2003 - Třebíč • Trebic  

12/2002 - Rokycany • Rokycany  

11/2002 - Příbor • Pribor  

05/2002 - Bystřice nad Pernštejnem •  

04/2002 - HUDY Olomouc • HUDY Olomouc  

02/2002 - Brno • Brno  

12/2001 - Luhačovice • Luhacovice  

09/2001 - VUT Brno • High School Brno  

07/2001 - dětský koutek • Childrens wall  

06/2001 - dětská bouldrovka - Uničov • Childrens wall - Unicov  

http://www.pilka-kameny.cz/
mailto:pilka@cmail.cz
http://www.pilka-kameny.cz/img/vm1.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/hk.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/pa-1.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/pa-1.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/selesiani-P.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/selesiani-P.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st31chot2.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st32brno.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st30HavlBrod1.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st33vera1.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st34blava1.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st29rokycany.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st27zlin01.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st27zlin02.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st25Praha1.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st25Praha2.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st25Praha3.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st25Praha4.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st25Praha5.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st24breclav.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st26brno01.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st26brno02.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st23OrelNaklo11.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st22DDMRokycany10.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st20holice.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st19trebic.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st18rokycany.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st17pribor.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st16a.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st15a.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st13.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st12.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st14.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st11.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st10unicov.jpg
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05/2001 - Holice • Holice  

05/2001 - Ostrava • Ostrava  

04/2001 - Oslavany • Oslavany  

10/2000 - Brno • Brno  

07/2000 - ZŠ Javorník • Elementary school Javornik  

02/2000 - Pardubice - Staré Hradiště - komerční stěna •  

05/1999 - Brno - Líšeň - Saleziánské středisko mládeže •  

09/1998 - Kuba - Dubňany • Kuba - Dubnany  

03/1997 - Praha - Brumlovka - MS 1997 • Prague - Brumlovka - World 

Champ. 1997  

http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st08holice.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st04ostrava.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st07oslavany.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st01brno.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st02javornik.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/vy04pardubice.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/vy02brno.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/st05kuba.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/vy01praha.jpg
http://www.pilka-kameny.cz/02steny/vy01praha.jpg
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Stavba lezeckých stěn 

  

 Block Wall  LadislavVomáčko, Vltavská 270, Štěchovice, 252 07  

Tel.: 603242619, e-mail: svomacko@seznam.cz  

 

 

1999  dostavba lezecké stěny  VÚ Ruzyně 

  VÚ Kroměříž 

2000 stavba bouldrovací stěny VÚ Ruzyně 

  Mezinárodní škola Nebušice – bouldrovka, lano 

  ZŠ Louny  

2001 Sesiánské kluby mládeže Plzeň 

Sportovní centrum Evropská  

2002 ZŠ Vojtežšská  

2003 Venkovní lezecká stěna Selesiánské kluby Mládeže Uhříněves 

2005 Lezecká stěna VÚ Jince  

2006 bouldrovací stěna Selesiánské kluby Mládeže Uhříněves 
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Stavba lezeckých stěn 

Vít Novák, tel.: 381292427, e-mail: adrenalin@adrenalin.cz, 

www.adrenalin.cz   

 

▪ Dobříš 1.ZŠ - 25 m
2 

▪ Praha SPŠS Betlémská - 26 m
2 

▪ Tábor 1.ZŠ - 14 m
2 

▪ venkovní stěna Benátky (Itálie) pouze opláštění -  54 m
2
  

▪ 1.ZŠ Veselí n.Lužnicí - 16 m
2 

▪ 3.ZŠ Pelhřimov - 32 m
2 

▪ Gymnázium Milevsko - 28 m
2
 

▪ ZŠ Praha 4 - 7,5 m
2
 

▪ SPŠO Třeboň - 40 m
2 

▪ plavecký bazén Horažďovice - 140 m
2
 

▪ boulderingové centrum Adrenalin sport Tábor - 110 m
2 

▪ Gymnázium Plzeň - 60 m
2 

▪ Dětská léčebna Opařany - venkovní stěna - 44 m
2 

▪ boulderingová stěna Sportovní hala Praha - Lužiny - 90 m
2 

▪ učiliště požární ochrany Borovany - 36 m
2
 

▪ boulderingová stěna areál ČVUT Pod Juliskou - 180 m
2 

▪ lezecká stěna areál ČVUT Pod Juliskou - 240 m
2
 

▪ boulderingová stěna Jindřichův Hradec - 55 m
2 

▪ lezecká stěna areál kolejí ČVUT Strahov - 140 m
2 

▪ Biskupské gymnázium České Budějovice - 52 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adrenalin@adrenalin.cz
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#betlemska
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#1zs_tabor
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#1zs_veseli
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#3zs_pelhrim
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#gymn_milevsko
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#zs_praha4
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#spso_trebon
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#bazen_horazdovice
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#gymn_plzen
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#oparany_leceb
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#pha_luziny
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#borovany
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#juliska_bould
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#juliska_lezec
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#jindr_hradec
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#strahov
http://www.adrenalin.cz/fotogalerie.htm#biskup_gymn
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5. DISKUSE 

 

Počátky lezení na umělých stěnách lze hledat někde okolo poloviny 

20.století.  

Za posledních 17 let došlo k neuvěřitelnému posunu ve vývoji 

materiálového vybavení pro lezení a hlavně k rozšíření počtu umělých 

lezeckých stěn z jednotek na desítky. Tímto se výrazně rozšířila základna 

lezců a zlepšila možnost si zalézt i mimo přírodu. Současně se vyvíjely 

i soutěže od amatérských závodů v lezení, až k pořádání světového poháru. 

Díky rozšíření umělých lezeckých stěn a tím zvýšení počtu lezců se    

zvýšil i počet výkonnostních lezců a tím se stalo lezení výkonnostním 

sportem. Na druhé straně je to prožitková aktivita k posílení ducha i těla. 

Lezení se vyučuje i ve školách, jako doplňková aktivita tělesné výchovy 

a využívá se v programech využití volného času, protidrogové prevence 

a podobně.  

Další vývoj této aktivity jako náplně volného času mládeže, je na dobré 

cestě a pokračuje kupředu sice pomalu, ale jistě. 

Vývoj materiálu určeného pro lezení došel do fáze, kde už jsou jen 

omezené možnosti dalšího vývoje. Všichni lezci mají velkou možnost 

výběru vybavení podle vlastního uvážení protože zahraniční i český trh je 

dostatečně nasycený. 

 

V České republice je lezení na umělých stěnách poměrně nový sport 

a nabízí se otázka ,,jak dál“? Vedení mládeže mají na starosti často 

nekvalifikovaní lidé, mnohdy chybí finance a zájem ČHS o výuku mládeže 

není velký. Tuto skutečnost by mohl vyřešit zvýšený zájem ČHS 

o lezeckou mládež a její sdružování a vedení.       
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6. ZÁVĚR 

 

V diplomové práci jsem se věnoval nástinu využití lezeckých stěn ve 

školách a volnočasových zařízeních. Na základě tohoto cíle jsem si stanovil 

dílčí úkoly, jejichž splněním jsem se snažil získat podrobnější informace 

o lezení jako sportovní disciplíně, historickém vývoji lezení, vybavení 

určeném pro lezení, stavbě umělých lezeckých stěn, využitelnosti 

lezeckých stěn a množství lezeckých stěn u nás. 

V kapitole historický vývoj lezení, jsem poukázal na nejdůležitější 

milníky historického vývoje lezení na umělých stěnách u nás i ve světě. 

V kapitole o vybavení určeném pro lezení jsem sumarizoval informace 

o lezeckém vybavení a poukázal na nutnost správného používaní 

a udržování lezeckého materiálu. Dále jsem upozornil na nutnost používání 

pouze certifikovaných výrobků. 

V kapitole stavba umělých lezeckých stěn jsem se zabýval nutností 

dodržování norem pro stavbu umělých lezeckých stěn. Dále jsem uvedl 

typy konstrukcí, možnosti různých typů opláštění a poukázal jsem na 

velkou škálu lezeckých chytů. 

V kapitole využitelnost lezeckých stěn jsem porovnával využitelnost 

komerčních a školních stěn. 

V kapitole seznam lezeckých stěn v České republice jsem sestavil 

seznam všech stěn vybudovaných českými výrobci.  

 

Z uvedeného vyplývá že lezecké stěny se staly součástí tělocvičen, nebo 

prosperujícími sportovními zařízeními.         
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