
 
 

 

Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018        Nela Eflerová 



 
 

 

Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Katedra tělesné výchovy 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Podmínky k realizaci výuky lezení na ZŠ  

The prerequisites for the implementation of climbing in elementary school  

Nela Eflerová 

Vedoucí práce:  PaedDr. Ivan Přibyl 

 

Studijní program:  

 

Učitelství pro základní školy 

 

Studijní obor:  

 

I.ST 

2018 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdáním této diplomové práce na téma Podmínky k realizaci výuky lezení na ZŠ 

potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci 

uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu. 

 

20. 4. 2018 Svoboda nad Úpou 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na toto místě bych poděkovala svému vedoucímu práce PaedDr. Ivanu Přibylovi za 

připomínky k vypracování této práce. 

Ráda bych poděkovala všem přátelům, kteří mi poskytovali cenné rady a konzultace 

v období vypracovávání mé diplomové práce. Vážím si spolupráce s Mgr. Soňou 

Boštíkovou, která mi poskytovala cenné konzultace v oblasti výuky lezení. Velmi si vážím 

podpory rodiny a velké dík patří zesnulému příteli Ing. Tomáši Němcovi, který mi poskytl 

nepřeberné množství odborné literatury a podporu v zázemí. Děkuji Mgr. et Mgr. Martině 

Kurowski, Ph.D. za spolupráci a trpělivé konzultace, Ing. Věře Hubačíkové, Ph. D. za 

motivaci a také firmě Namche.  



 
 

Abstrakt 

Tématem diplomové práce jsou podmínky, za kterých se realizuje výuka lezení na 

základních školách. Cílem práce je identifikace a analýza podmínek k realizaci výuky 

horolezectví na základních školách v hodinách tělesné výchovy. Teoretická část je zaměřena 

na historii lezení a lezeckých stěn, detailním popisu lezeckého materiálu a objasnění lezení 

jako vhodného pohybu pro zařazení do výuky TV. V praktické části se věnuji podmínkám, 

za kterých vznikly horolezecké stěny na Trutnovsku. 
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ABSTRACT 

The theme of this thesis are terms that delimit realisation of teaching the climbing sport in 

basic schools.  The aim of the these is to identify and analyse the terms for the realisation of 

teaching the climbing sport in schools during the PE classes. The theoretical part is aimed at 

the history of climbing and climbing walls, on a detailed description of the climbing material, 

and on the elucidation of climbing sport as an appropriate activity for the PE classes. The 

practical part is aimed at the conditions under which the climbing walls in region Trutnovsko 

were founded. 
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ÚVOD 

Problematika horolezectví mne zajímala už od dětství, kdy jsem pozorně poslouchala 

vyprávění své maminky o tom, v jakém kroužku lezla a jaká u toho zažívala s kamarády 

dobrodružství. Já sama žiji v oblasti Krkonoš a Adršpašských skal, kde má horolezectví 

dlouholetou tradici. K lezení a k životnímu stylu, který tento sport představuje, jsem se 

prakticky dostala až v osmé třídě na základní škole, kdy jsem si zcela nevědomky vybrala 

volnočasový kroužek „outdoorové aktivity“, jehož náplň mne naprosto uchvátila, neboť se 

jednalo o vysokohorskou turistiku, cyklistiku, lezení na skalách i umělých stěnách apod. 

Začala jsem se lezení aktivně věnovat při studiu, na střední i vysoké škole jsem vedla lezecké 

kurzy pro děti. 

S přibývajícím věkem narůstaly i mé lezecké zkušenosti a kromě samotného sportu mne 

začala zajímat i organizace lezení v oblasti neformálního vzdělávání, v rámci volnočasových 

kroužků, ale i možnost výuky lezení v průběhu školního vyučování. V dubnu 2015 jsem 

měla možnost navštívit trutnovský Jetti klub pod vedením Martina Macka, který mi 

představil koncept klubu a nabídl mi možnost účastnit se všech tréninků, které realizoval 

(závodní i předzávodní, vedení kompenzačních chvil, ale i doplňkové soustředění). Díky této 

zkušenosti jsem měla možnost zjistit, jak lezecké kluby (oddíly) fungují, a dokonce jsem 

dostala příležitost po předchozí konzultaci lekce samostatně vést.  

Horolezecký klub Jetti je zřízen při základní škole, ve které je postavena i horolezecká stěna. 

Zajímalo mne tedy, zda výuka lezení probíhá i na základní škole v rámci hodin tělesné 

výchovy. Při zběžném dotazování pedagogů jsem se dozvěděla, že nejčastěji je lezení 

zařazeno do výuky tělesné výchovy jako zpestření hodiny nikoli jako pravidelná náplň 

vyučovací jednotky. Z mého pohledu se jedná o velmi nedoceněný sport, vždyť díky lezení 

děti rozvíjí nejen schopnosti, ale osvojují si i nové dovednosti a návyky, formulují tak celou 

svou osobnost. Téma lezení na základních školách jsem měla možnost konzultovat se Soňou 

Boštíkovou1, která vnímá ve výuce lezení v hodinách tělesné výchovy na ZŠ mnohá úskalí 

                                                           
1 Soňa Boštíková je česká horolezkyně, která jako první Češka zdolala Mount McKinley (6 193 m. n. m). 
Zúčastnila se expedice Himalaya 8000, kde zdolali horu Makalu (8 463 m. n. m) a zde jako první žena při 
výstupu nepoužila kyslík. Vystudovala pedagogiku na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 
obor matematika a tělocvik se zaměřením na sporty v přírodě. Mezi roky 1996- 2004 pracovala na Katedře 
sportů v přírodě, kde přednášela o outdoorových aktivitách- lezení, vysokohorská turistika a skialpinismus. 
Nyní je Soňa Boštíková spojována se společností Namche, která zastřešuje horolezecký obchod, lezeckou 
školu i cestovní kancelář. 
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a spíše doporučuje i vzhledem k početným třídám výuku boulderingu2. Lezení je z hlediska 

zdravotní tělesné výchovy brán jako nejideálnější sport pro všechny věkové kategorie. 

Diplomová práce „Podmínky k realizaci výuky lezení na základní škole“ si klade za cíl 

identifikovat a analyzovat podmínky pro výuku horolezectví v rámci školní tělesné výchovy 

na základní škole. K zajištění tohoto cíle jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. 

Analyzovaná data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů se třemi informanty 

(více k výzkumu viz 7). 

Studuji obor učitelství 1. stupně se specializací tělesná výchova. V budoucí pedagogické 

praxi se dostanu do kontaktu s dětmi, které jsou v období tzv. zlaté motoriky3. Pokud bych 

chtěla svým žákům zprostředkovat všestranný pohybový základ, tak horolezectví je jasná 

volba pro komplexní tělesný rozvoj dětí. Doufám, že i závěry mé diplomové práce budou 

užitečné nejen mně, ale i dalším kolegům, kteří hledají cestu, jak lezení v běžných hodinách 

tělesné výchovy realizovat.        

 

  

                                                           
2 Bouldering je druh lezení bez lana na nízkých stěnách. 
3 Zlatý věk motoriky je vývojové období jedince mladšího školního věku (7- 11 let), ve kterém si, za 
správného přístupu, děti snáze a rychleji osvojují nové pohybové dovednosti. 
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1 CÍLE PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je identifikovat a analyzovat podmínky k realizaci výuky 

horolezectví na základní škole. Na základě prostudované literatury podrobně objasnit pojmy, 

se kterými se v oblasti horolezectví běžně setkáváme. Definovat lezení jako pohybovou 

činnost. 

Na základě kvalitativního výzkumu objasním, za jakých podmínek se realizuje výuka 

horolezectví na základních školách na Trutnovsku. 

Z uvedených cílů vyplývají úkoly 

a) Objasnit pojem horolezectví jako pohybovou činnost  

b) Zjistit za jakých podmínek probíhá výuka lezení v rámci školní tělesné výchovy 
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2 POČÁTKY HOROLEZECKÝCH SPORTŮ A STRUČNÁ 

HISTORIE STĚN 

V pramenech nemusíme pátrat zas až tak daleko, stačí nahlédnout do bývalého Sovětského 

svazu, ve kterém se objevily první pokusy zabývat se lezením závodně. Díky nové závodní 

disciplíně, lezení na rychlost, se zrodily myšlenky pro výstavbu umělých lezeckých stěn. 

Dieška a Širl (1989) ve své knize uvádí, že rychlost v horolezectví je půl bezpečnosti. Čím 

kratší dobu budeme v ohrožovaném terénu, tím víc snížíme vlastní ohrožení. Proto hraje 

v horolezectví důležitou roli i čas. Avšak rychlost je v horolezectví za jistých okolností  

i měřítkem lezeckého umění, zdatnosti a schopností. Proto je úplně zákonité, že se lezení na 

čas vyvinulo v samostatnou závodní disciplínu. (Dieška, Širl, 1989) 

První závod na rychlost, který se poté opakoval každé dva roky, se uskutečnil v roce 1947 

na Krymu. Lezci zde lezli s horním jištěním a hodnotil se čas vylezení a slanění cesty. Během 

let 60. a 70. se po světě odehrálo mnoho závodů, soutěžilo se zde neoficiálně. Pouze se určil 

vítěz závodu a to bylo vše. V roce 1966 vstoupil do UIAA (Mezinárodní horolezecký svaz) 

také svaz Sovětský a roku 1971 pozval ostatní země na své závody. Roku 1976 se v SSSR 

konal mezinárodní závod, který se stal tradicí a opakoval se každé dva roky. 

V květnu 1985 se konali v nově objevené lezecké oblasti v italském Arcu závody (dnes tyto 

mezinárodně známé závody nalezneme pod názvem Arco Rock Master). Následně v červnu 

téhož roku se o necelých 500 km dále v městě Bardonecchia konali první závody na 

obtížnost. Lezci se pokouší vylézt cestu co nejrychleji a bez pádu, tzn. na OS „on- sight“ (na 

první pohled, lezci danou cestu nikdy nezkoušeli lézt). Pokud lezec spadne, tak je jeho 

poslední dosažený chyt zaznamenán. Tento záznam posléze slouží k určení pořadí. Vítězem 

se stane ten, kdo se v nejkratším čase chytí TOPU (nejvyšší chyt v cestě). 

Zásadním přelomem v závodním lezení se staly závody na skalách Bioux v Savjsku v červnu 

1987. Deštivé počasí, málo diváků a špatné podmínky pro závodníky přinutili pořadatele 

k zamyšlení o budoucnosti závodů. Děsili se závislosti závodů na počasí, stále náročnější 

přípravy lezeckých cest a prostorů pro diváky ve volné přírodě. Vše začalo směřovat 

k pořádání závodů na umělých stěnách. (Vomáčko, Boštíková, 2008) 

Za druhé světové války vznikla významná horolezecká stěna v Paříži, kdy německá armáda 

zakázala lezení ve Fontainbleau. Nenasytní lezci však tento zákaz vyřešili po svém, a tak si 

postavili vlastní umělou stěnu. Další pojem, který stojí za zmínku je Schurmanova skála. 
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Tento pojem náleží Spojeným státům americkým, kdy v polovině čtyřicátých let 20. století 

byla vybudována poblíž města Seattle umělá stěna z kamenů.  

„O dalších stěnách víme až v poválečném období z anglického Leedsu. Velmi důležitou 

úlohou v rozvoji lezení sehrála lezecká stěna v tělocvičně Uralského technického institutu 

v Jekatěrinburgu. Další stěny začaly vznikat v šedesátých letech, ale skutečný rozvoj lze 

sledovat až od počátku let osmdesátých. V České republice vznikla první stěna na konci 

osmdesátých let na pilíři nepostaveného postu poblíž Brna. Skutečný rozvoj staveb nastal 

v druhé polovině devadesátých let. Dnes je v Čechách nespočet stěn, které vyhledává stále 

více lezců.“ (Vomáčko, Boštíková, 2008) 
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(Vomáčko- Boštíková, 2008) 

2. 1 PRIMÁRNÍ DĚLENÍ HOROLEZECTVÍ 

„Základně dělíme sportovní lezení na dvě oblasti. Lezení na umělých stěnách, především 

v tréninkovém a závodním pojetí. Druhou oblastí je pak lezení na skalách, kde se však již 

někdy přesné hranice sportovního a tradičního lezení dají vymezit jen velmi těžko a dochází 

k jejich prolínání.“ (Lienerth, Baláš, 2011) 

Lezení na umělých stěnách patří mezi tréninkový prostředek lezců, díky kterému zvyšují 

svou výkonnost ve skalách, ale také slouží k rekreaci, a dokonce i ke vzájemnému 

porovnávání lezecké výkonnosti při závodech. 

 

Obrázek 1 Současný stav horolezectví a jeho disciplíny 
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„Z hlediska přístupu k lezení na umělých stěnách jsme dříve rozlišovali pojetí tréninkové a 

pojetí závodní. V posledních cca 10 letech však došlo k masivnímu rozvoji sportovního lezení 

na umělých stěnách v úrovni rekreačního pojetí Lezení se tak stává oblíbeným a rozšířeným 

sportem i mezi lidmi, jejichž cílem návštěvy umělé lezecké stěny není zvýšení své lezecké 

výkonnosti nebo účast na závodech, ale umělá lezecká stěna je pro ně místem aktivního 

odpočinku.“ (Lienerth – Baláš, 2011) 

Obrázek 1 nám graficky rozděluje horolezectví do mnoha disciplín, které je schopen člověk 

provozovat. Ještě před tím, než nastíním popis některých disciplín, budu se věnovat rozdílu 

v pojmech lezení a horolezectví. Mezi těmito pojmy určitý rozdíl je. Jedná se o to, že za 

lezení můžeme považovat jakýkoliv pohyb, který jedinec provádí ve vertikální rovině a je 

ve spojení např. s dětskou hrou. Jedná se o lezení na prolézačkách, lezení po stromech apod. 

Nebo se jedná o aktivitu, která je provozovaná na umělých stěnách. Naproti tomu tu máme 

horolezectví, kde už z rozboru slova můžeme oddělit „horo“ a „lezectví“. Jedná se tedy o 

činnost jedince, která je vykonávána venku ve velkých horách, kde cílem je zdolání vrcholu 

nebo věže. 

Lezení na skalách, neboli tradiční lezení je založené na technické připravenosti jedince 

zakládat vlastní postupové jištění a také na jeho úrovni fyzické kondice. Je mnohem 

náročnější na psychiku, protože daleko častěji hrozí dlouhé pády do vlastního jištění, které 

si lezci sami založí. Ve skalách můžeme pojmout lezení dvěma způsoby: tradičně nebo 

gymnasticky, u těchto případů záleží na velikosti (výšce) skal. Skalní lezení se v České 

republice nejvíce rozvíjelo a rozvíjí v oblastech pískovcových skal (Český ráj, Broumovsko, 

České- Švýcarsko). Nenalezneme tu však jen pískovcové lezení, máme tu i skály vápencové 

nebo žulové, pro tyto všechny ostatní skály se vžil pojem „nepískovcové“ oblasti, které 

můžeme najít v okolí Jeseníků, Prahy nebo Pálavy. 

Pískovcové lezení 

Pískovcové lezení je jedním z nejspecifičtějším druhem lezení. Skála je většinou tvořena 

měkkým a velmi křehkým pískovcem, a proto má lezení na písku i svá pravidla. Nesmí se 

lézt za mokra, nesmí se používat tvrdé jistící prostředky, tzn. prostředky, které jsou vyrobeny 

z kovu, a při lezení by se nemělo používat magnézium. Doporučovanými jistícími 

prostředky jsou všechny, které jsou vyrobeny z měkkého materiálu, jako např.: lana, sešité 

smyčky. V pískovcových oblastech však můžeme nalézt trvale osazené jistící prostředky, 
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které mají funkci jakéhosi „postupového“ jištění a jsou umístěny pouze na nejnutnějších 

místech. Proto je lezení na pískovcích bráno jako psychicky velmi náročné. 

Vícedélkové lezení  

Jak už nám název napoví, jedná se o více délek, které lezec musí přelézt. Za zmínku určitě 

stojí, že v tomto způsobu se leze se dvěma lany. Další specifikací je to, že lezci zdolávají 

cestu, která je poměrně dlouhá a musí vždy po určité délce založit „štand4“ a dobrat jističe 

k sobě.  

Alpský styl 

„Nejhodnotnější styl výstupu. Horolezci se většinou aklimatizují na okolních kopcích. 

Po dostatečné aklimatizaci se tým soustředí na svůj hlavní cíl. Výstup provádí na jeden 

zátah, bez postupových táborů a bez návratu do základního tábora. Horolezci mají v batohu 

nejnutnější vybavení, lezecký materiál, jídlo, pití, stany a popřípadě komunikační techniku. 

V některých strmých stěnách nelze ani postavit stan, a tak horolezci bivakují ve vysekaných 

plošinách. Příznivcem tohoto stylu je náš přední horolezec Marek Holeček.“ (Ulmonová, 

2015) 

Skialpinismus 

Skialpinismus je jakýmsi vygradováním a spojením několika extrémních činností v jedno. 

Podle tradičního modelu se jedná a spojení horolezecké aktivity v horách, lyžařskými 

přechody a následným lyžařským sjezdem ve volném terénu. Lehčí forma, kterou provozuje 

velká většina jedinců, se nazývá skitouring, při kterém jedinec na lyžích vystoupá na vrchol 

a následně sjede volným terénem. 

 

  

                                                           
4 Štand= jistící stanoviště, které se nachází na skále 

https://blog.hudy.cz/ambasadori/marek-holecek/
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2.2 LEZECKÉ STYLY, JEJICH ZKRATKY A KLASIFIKACE 

OBTÍŽNOSTI 

Z metodického hlediska je důležité znát lezecké styly. Nejen, že díky nim můžeme popisovat 

výkony jedinců, ale snáze se budeme orientovat v odborné literatuře. Klasifikace obtížnosti 

je vhodné uvést z toho důvodu, že ne všechny lezecké stěny mají klasifikaci stejnou. Hodně 

záleží na tom, v jaké oblasti je lezecká stěna postavena, nebo i kdo je autorem postavených 

cest. 

Lezecké zkratky vznikly z důvodů mezinárodní spolupráce. Kdy než aby se sáhodlouze 

vysvětlovalo, jak lezec danou cestu přelezl, tak teď stačí říct pouze: „…vylezl to na OS…“ 

a všem je hned jasné, oč se jedná. 

Nejčastější zkratky lezeckých stylů (Vomáčko- Boštíková, 2008) 

TR („top rope“) - lezec je jištěn horním lanem. Těmto lezcům nehrozí žádné nebezpeční, 

protože jsou jištěni shora a případný pád je pouhé odsednutí do lana. Tento styl lezení 

můžeme nejčastěji vidět u začátečníků v horolezeckých školách nebo při nacvičování (tzv. 

krokování) cest.  

RP („red point/ rot punkt“) - lezec leze jako prvolezec. Cestu již může mít natrénovanou 

z předchozích pokusů, ale nyní cestu vylezl bez pádů, odsednutí a cvaká si postupové jištění. 

Toto označení zavedl přední německý lezec Kurt Albert, který se v 60. letech minulého 

století stal propagátorem nového lezeckého stylu. Červenou barvou si označoval cesty, které 

přelezl čistě, bez odpočívání v jištění, bez využití technických prostředků. Tento styl byl 

v jeho době nezvyklý a průkopnický, ale jak je zřejmé, ujal se.  

PP („pink point“) - jedná se o podobný styl jako RP s tou výjimkou, že lezec má předem 

připravené jištění (expresky/ smyčky) v cestě. 

OS („on sight“) - jak již z historie víme, jedná se o styl přelezu na první pohled. Lezec vyleze 

cestu na první pokus, aniž by někdy dříve cestu viděl, bez pádu a bez odsednutí. Mezi 

přeborníka v tomto stylu lezení se nestydím jmenovat českého reprezentanta Adama Ondru, 

který má na svém kontě nespočet přelezených cest na OS a řadí se tak mezi celosvětovou 

lezeckou špičku. 

OS flash - velmi podobné stylu OS s výjimkou, že lezec v dané cestě někoho viděl nebo 

dostal informace o cestě. 
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http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/horolezectvi-a-sport/klasifikace-obtiznosti 

AF („all free, ales frei“) - lezec může odpočívat v postupovém jištění, má nespočet 

pokusů/pádů, od kterého dále smí pokračovat vzhůru, dokonce ke svému poslednímu 

jistícímu bodu může po laně došplhat. Tento styl využívají především začínající lezci. 

Klasifikace obtížnosti 

Horolezectví, stejně jako další sporty, musím mít vytyčená pravidla pro hodnocení výkonu. 

Hodnotícím aspektem je jak náročnost, která nám vyjadřuje škálu vyčerpání po činnosti, ale 

i obtížnost. Ta označuje překážku, kterou musíme překonat, nebo se alespoň o překonání 

pokusíme. Proto jsou základním nástrojem pro hodnocení klasifikační stupnice. 

Klasifikačních stupnic máme velkou řadu. Při jejich vzniku hodně záleželo, v jakých 

oblastech a v jakém čase se horolezectví vyvíjelo. Mezinárodní horolezecká organizace 

UIAA se pokusila o sestavení standardní stupnice obtížnosti. Tato stupnice se používá na 

mnoha místech, na lezeckých stěnách převážně, ale v určitých oblastech, budeme-li se bavit 

o skalním lezení, se zachovaly původní místní stupnice obtížnosti. Mezi další klasifikační 

stupnice výstupů patří např.: americká, ruská, francouzská nebo saská. V České republice se 

kromě stupnice UIAA používá francouzská a ve skalních oblastech Adršpach a Jizerské 

 

Obrázek 2 Převod obtížnosti  
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hory, a lezeckých stěn jimi blízkým, saská stupnice obtížnosti. Pro větší upřesnění různých 

klasifikačních stupnic existuje tzv. „srovnávací tabulka“. (Obrázek 2)  

  



20 
 

Fotogalerie David Goll 2014 

2. 3 DĚLENÍ LEZENÍ NA UMĚLÝCH STĚNÁCH 

Lezení můžeme provádět mnoha způsoby - v různých disciplínách. Každému jedninci 

nemusí svědčit výška zdolávané stěny nebo náročnost terénu či podmínky, za kterých lezení 

probíhá. Touto kapitolou přiblížím všechny možné druhy lezení, které může člověk 

praktikovat. Na základě tohoto dělení bychom si mohli rozmyslet i využití budoucí stěny, 

kterou bychom si chtěli postavit. 

Bouldering 

Tento název vychází z anglického slova boulder - balvan. Jedná se o druh lezení bez lana 

na nízkých skalách nebo malých skalních blocích. 

Boulderová stěna dosahuje do 3,5 až 4,5 m výšky, má bohatý profil a velkou škálou 

lezeckých chytů. Lezecké chyty mají různý tvar od úzkých oblých, přes široké oblé chyty, 

až po ostré lišty, či prstové dírky. Pod stěnou se nachází tzv. dopadiště, které je zaplněno 

měkkým kobercem nebo žíněnkami. Pro venkovní boulderování je vhodná tzv. boulermatka, 

což je přenosná měkká podložka (žíněnka), která stejně jako na umělých stěnách, slouží k 

tlumení pádů. 

Další podstatnou roli hraje jistič, který však nejistí lezce lanem, nýbrž vlastníma rukama. 

Snaží se tak případný pád lezce zbrzdit a nasměrovat na správné místo (připravenou 

bouldermatku). 

Tento způsob lezení se zamlouvá začínajícím lezců, kteří touží po viditelných výsledcích. Je 

oblíbený také z důvodů finanční a materiální nenáročnosti. Má své opodstatnění i u lezců, 

 

Obrázek 3 Venkovní bouldering 
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https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/639096-jako-

fotbalem-se-neuzivim-ale-nestezuji-si-rika-lezecky-carodej-

adam-ondra.html 

kteří si přes zimu potřebují někde potrénovat a udržet své tělo v takové kondici, jako měli 

na konci „venkovní“ sezóny, ne-li lepší. 

  

Lezení na obtížnost 

Lezení na obtížnost patří do lezeckých soutěžních disciplín, kde se lezec snaží vylézt 

neznámou cestu co nejvýše. Lezec neměl možnost si cestu dříve vyzkoušet, tzn. 

„nakrokovat“. Celou cestu si prohlédne těsně před začátkem lezení. Tato disciplína je mezi 

sortou lezců nazývána jako „královská“ a stylem se velmi přibližuje k lezení venku. 

Lezci se jistí lanem a na rozdíl od bouleringu již mají na sobě i sedací úvazek („sedák). 

S lezením na obtížnost se v nesoutěžních disciplínách setkáme na spoustě lezeckých stěn, 

které jsou dostupné veřejnosti. Stěny jsou od 5m vysoké až do 30 a slouží k nácviku 

lezeckých technik a k rozvoji určitých svalových skupin. Stěny mají kolmý až převislý 

profil. A záleží jen na lezci, který profil a jakou cestou poleze. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Adam Ondra- Lezení na 
obtížnost  
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https://www.robertharding.com/index.php?lang=en&page=search&s=ice%2Bclimbing&smode=0&zoom=1&display=5&sortby=0&bgcolour=white 

https://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/dnes-zacina-ms-v-lezeni-na-obtiznost-a-rychlost/ 

 Lezení na rychlost 

Lezení na rychlost, neboli „ speed climbing“ je forma sportovního lezení, kdy se lezec snaží 

vylézt cestu co nejrychleji. V tomto směru se nejedná o lezení jako technicko- 

gymnastickém, ale spíše se rovná atletickému výkonu.  

Tento způsob je podobný způsobu lezení na obtížnou, ale s tou odlišností, že je lezec jištěn 

horním jištěním (lanem), takže mu nehrozí nijak dlouhý pád. Soutěží se vždy ve dvojicích, 

tzn., že soutěžící lezou paralelně a vítězí ten, který se rychleji dostane do TOPU, nebo výš 

než jeho soupeř.  

 

Lezení na umělém ledu- drytooling 

„Jedná se o velmi specifickou odnož mixového lezení. Drytooling je lezeckou disciplínou, 

při níž skalní úseky mezi ledovými pasážemi překonává lezec pomocí zavěšování a klínění 

cepínů a maček do skalních nerovností a dokáže tak přelézt celou cestu „volně“, tzn. vlastní 

silou bez použití jistících bodů k postupu.“ (Dvořák V., 2004)  

 

Obrázek 5Lezení na rychlost  

 

 

Obrázek 6 Drytooling  
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Pro drytooling je nesmírně důležitá správná výbava. Lezecké zbraně (cepíny) jsou silně 

zahnuté tak, aby byly optimálně zatížené v převislém sklonu, a mají několik možností 

uchopení. Podstatné je, aby byl hrot zbraně vždy precizně nabroušen. Co se týče obuvi tak 

tu mají lezci dvě možnosti. Buď mačky s monohrotem, nebo speciální drytoolingové lezečky 

u nichž jsou hroty přišroubovány přímo na podešev. Z důvodů bezpečnosti lezci musí lézt 

v lezecké přilbě a s rukavicemi.  
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https://www.pohora.cz/trenink-a-zdravi/lana-a-uzly/ 

2. 4 VYBAVENÍ 

Kapitola se věnuje detailnímu popisu veškerého materiálu, který je nutný mít, aby probíhala 

bezpečná a komfortní výuka lezení na základních školách. Snažila jsem se nastínit 

nejmodernější jistící pomůcky a také uvést firmy u kterých si daný materiál můžeme pořídit. 

2. 4. 1 Lana 

Obecně se lana dělí na statické a dynamické. Pro horolezectví jsou však podstatná lana 

dynamická. Tato lana se ještě dále dělí do třech podkategorií, v nichž se liší počtem 

pádových faktorů, využitím a způsobem jištěním.  

Jednoduché lano („standardní“) označeno jedničkou v kroužku, je nejpoužívanějším lanem 

jak na umělých stěnách, tak i ve skalách. Tloušťka těchto lan se pohybuje od 8, 5 mm (Beal 

Opera 8,5 unicorne) - do 12 mm. Podstatné jsou i jistící pomůcky k těmto lanům, mezi 

nejčastější patří Grigri a reversa s danými velikostmi otvorů. 

Mezi další druh lan patří lana dvojitá („dvojiče“). Dvě lana vedou, („cvakáme ho“), 

neoddělitelně spolu přes všechna jištění. Tento způsob jištění se nejvíce používá při lezení 

v ledu.  

Posledním- třetím typem lan je lano poloviční, označujeme ho jako ½ v kroužku. Lezeme se 

dvěma lany, při jištění vedou vedle sebe, ale lana prvolezec zakládá („cvaká“) střídavě. 

Jedno lano vede v lichých postupových jištěních a druhé v sudých jištěních. Pro lepší 

orientaci má každé lano jinou barvu. Tloušťka těchto lan začíná již na 7, 0 mm (Tendon 

Master 7,0). Tyto lana se velmi používají při lezeních v horách. 

 

Obrázek 7 Značení lan  
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Lana, která jsou součástí lezeckých stěn, musí být často kontrolována a především musí mít 

správnou délku a šířku. Ta je dána výškou stěny krát dva a ještě se k ní připočítává šest metrů 

a šířka by se měla pohybovat okolo 10 mm. Pokud je jistící lano používá pouze jištění 

prvolezce, musí být často měněno. 

 

2. 4. 2 Sedací a celotělové úvazky 

Budeme-li se zajímat o sedací úvazky pro děti základních škol, musíme si přiznat, že jsme 

nuceni vybírat univerzální velikosti. Na prvním místě je vždy bezpečnost, což znamená, že 

sedák musí mít příslušnou certifikaci, ale podstatné je i to, aby nám jedinec ze sedáku 

nevypadával. Pokud si člověk kupuje vlastní sedací úvazek, pořídí si ho přímo na sebe. Do 

školy, nebo i lezeckých stěn, však pořizujeme úvazky, se kterými se dá jednoduše 

manipulovat, a mají alespoň dvě velikosti, tzn. větší variabilnost.  

Do České republiky se dovážejí úvazky od světoznámých firem, jako je Black Diamond, 

Petzel atd. Na trhu se však objevují značky z Čech a ty bych pro školní výuku doporučila. 

Jedná se o značku Singing Rock z Poniklé nebo Ocún (dřívější název Rock Pillars) 

z Poličky. Obě firmy vyrábí celotělové úvazky pro děti, které jsou nejbezpečnějšími úvazky. 

Drobné dítě z něj nemá šanci vypadnout a ani se při pádu přetočit.  

Sedací úvazky jako takové se vyrábějí od velikostí XS přes M, L, XL, ale někdy i XXL. Do 

školní výuky z vlastních zkušenosti doporučuji velkou většinu malých (SX, S) sedáků a pár 

větších. Při výběru sedáku se musíme dívat na přesné rozměry ok, protože každá firma má 

jiné velikosti.  

Sedací úvazky dle Vomáčka- Boštíkové (2008) se vždy skládají z pasu a nohaviček, dělíme 

je na: 

 Nejlehčí úvazky- tenké popruhy, jednoduché polstrování, jedna přezka a pas je 

opatřen sponou, díky které je možná sedák velikostně upravovat- dotahovat v oblasti 

pasu. Velikost nohaviček je pevně dána. Tento typ sedáku je určen převážně k lezení 

na stěnách a závodům. 

 Univerzální úvazky- tří-přezkové, dvě na nohavičkách a jedna v pase. Pohodlné 

úvazky, které se pomocí přezek dají úplně rozepnout a tím libovolně regulovat 

velikost. 
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http://www.prolez.cz/lezecky-obchod/eshop/1-

1-LEZENI/-4-/5/19-Edelrid-Fraggle 

http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/uvazy 

 Úvazky pro lezení v horských podmínkách mají pas opatřen dvěma sponami (tzn. 

povolování/rozepínání z jakékoliv strany), regulovatelné nohavičky. Tyto sedáky 

jsou robustnější a více polstrované. 

 Nepolstrované úvazky určené převážně pro skialpinismus a vysokohorskou turistiku. 

V těchto úvazcích se nepředpokládá dlouhé sezení.  

 Celotělové úvazky jsou určeny pro lezení na umělých stěnách nebo lanových 

překážkách zejména pro děti. Úvazek spojuje hruď, ramena, záda a kyčle do jednoho 

navazovacího bodu, čímž je zajištěna stabilita trupu při spuštění a nevypadnutí 

jedince. 

 

  

2. 4. 3 Lezecká obuv 

Nedílnou součástí výuky lezení je vhodná obuv, nejlépe lezecká. Pokud bychom se rozhodli 

vybavit svou tělocvičnu lezeckými botami (dále jen „lezečky), musíme počítat s velkou 

finanční částkou, neboť cena lezeček za jeden pár se pohybuje okolo jednoho tisíce korun.  

Pro úplné začátečník postačí klasické cvičky, nebo tenisky s hladkou podrážkou a kulatou 

špičkou, ba dokonce i kopačky s obroušenými špunty. Rozhodně není vhodná obuv, která 

má vysokou a hrubou podrážku. Lezec pak není schopen cítit stupy na nohou. Vrátíme-li se 

 

Obrázek 9Celotělový úvazek  

 

 

Obrázek 8 Popis sedacího úvazku 
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https://www.9b-plus.com/cs/lezecky/380022-panda-kids-.html http://www.ocun.com/produkty/lezecky.html 

zpět k lezečkám, je nutné tento pojem vysvětlit. Boty na lezení jsou lezečky. Jsou specifické 

tvarem kopyta (boty), materiálem (kožený svršek a speciální gumová vrstva na podrážce). 

Díky gumové směsi „drží“ na různém povrchu. Pro lezce začátečníky nebo pro žáky se 

doporučují lezečky měkčí. Jsou pohodlnější a nedeformují chodidlo lezce. S nabývající 

lezcovou aktivitou se i mění požadavky na výběr obuvi. V případě velkého zájmu o tuto 

 

obuv bych doporučila firmy, které lezečky v Čechách vyrábějí. Jedná se o již zmiňovanou 

firmu Ocún, která vyrábí měkké a pohodlné lezečky pro začátečníky (Strike Lu, nebo Crest 

LU), pohybují se okolo 1090 Kč. Pro děti je to model Hero QC, u kterých jsou lezečky 

k dostání ve velikostech 27- 35 EUR. Jako další firmu bych doporučila lezečky značky 

Saltic. Taktéž vyrábí lezečky pro začátečníky a pohybují se okolo 1200 Kč, ale i pro děti 

(Saltic Panda 940 Kč v nejmenší velikostech 9/3 UK). Oproti značce Ocún má Saltic 

výhodu, a tou je pozáruční servis. Tzn. pokud je lezečka prolezená (objeví se na ní dírka- 

známka opotřebení), je zde možnost danou botu podrazit (tzn. opravit, nalepit na ní novou 

podrážku). 

 

2. 4. 4 Jistící pomůcky 

Mezi jistící pomůcky řadíme: GRI - GRI, REVERSA, KALÍŠKY, CLICK UP, OSMY a 

KARABINY.  

V samotném počátku lezení se jistilo konopným lanem přes záda. „Avšak když prvolezec 

spadl, jeho jistič měl často obrovské problémy udržet lano a lezce na něm. Proto se začaly 

používat jistící pomůcky, které mají za úkol pomocí tření lana ztlumit a zbrzdit (zachytit) 

případný pád.“ (Vomáčko - Boštíková, 2008) V současné době se vyrábí velká většina 

 

Obrázek 11 Dětské lezečky na suchý zip  

 

 

Obrázek 10 Lezečky Ocun na tkaničky 
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http://www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/app/index.php?page=prave_ctu&bookid=1128&lang=EN 

jistících pomůcek, která se liší manipulací a zejména cenou, úkol však mají stejný. Výběr 

jistící pomůcky je věc individuální, kdy si lezec sám zvolí pro něj vhodnou jistící pomůcku. 

Nejprve se jedná o věc designovou, avšak s přibývajícími zkušenostmi se lezci řídí věcí 

manipulačně funkční. Co se týče vybavení umělých stěn, převážně těch školních, postačí 

jednoduché jistící pomůcky. K jištění se používá vždy karabina s pojistkou a jistící pomůcka 

v ní zapnutá. 

Karabiny slouží k připnutí jistících pomůcek na úvazek, k postupovému jištění, k jištění 

spolulezce nebo k zajištění lezce na skále na jistícím stanovišti. Vzhledem k tomu, že 

karabiny mají tolik využití, je důležité používat karabiny podle druhu lezení a jejich využití. 

Každá karabina se může zlomit, či při nesprávném zacházení otevřít. 

  

Karabiny s pojistkou neboli HMS (z německého „HalbMastwurfSicherung“- jištění 

polovičním lodním uzlem) mají dva druhy pojistky - šroubovací nebo automatickou. Jedná 

se o nejčastěji používanou karabinu, která slouží k sebejištění na stanovištích nebo 

k zajištění spolulezce. Pokaždé před jištěním s lezením spolulezce nebo slaňováním se 

musíme přesvědčit, že je zámek správně zajištěn, tedy zašroubovaný a povolený na půl 

závitu zpět. Tímto povolením se předchází problému s otevřením karabiny po velkém 

zatížení.  

 „Karabiny bez pojistky bývají většinou menší a lehčí a také mají menší pevnost. 

Vyrábějí se buď s rovným, nebo prohnutým zámkem. Pro samostatné určení jsou určeny 

 

Obrázek 12 Podrobný popis karabiny  
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(Boštíková, Vomáčko, 2011)                               https://www.hudy.cz/expresky/mammut 

převážně karabiny s rovným zámkem, který může být v plném nebo drátěném provedení. 

Drátěné zámky vypadají na první pohled nedůvěryhodně, jsou však většinou pevnější než 

karabiny se zámkem klasickým. Karabina může být normální (klasická) nebo odlehčená 

(„placatá“), příp. i speciálního tvaru. Karabiny s prohnutý, zámkem jsou určeny především 

do expresek, díky prohnutému tvaru západky se do karabiny snadněji zapíná lano.“ 

(Vomáčko, Boštíková, 2008) 

Expresky („presa/expresní set“) jsou trojdílné sady skládající se ze dvou karabin bez 

pojistky zámku a krátké šité smyčky. (Matějka, Kurowski, 2014) Používají se k postupovému 

jištění prvolezce. Expresky prodlužují postupové jištění a reagují na pohyb lana do strany, 

tím usnadňují vedení lana. Na umělých stěnách se používají speciální sety expresek. Kde je 

jedna karabina nahrazena maillonkou (ocelová karabina, která se do nýtu zašroubuje 

napevno, tím se nemůže z nýtu vypnout). 

 

 

Obrázek 13 Expreska (hudy.cz, 2018) 

 

 

Obrázek 14 Expreska 
nahrazena maillonkou 

(Boštíková, Vomáčko, 2011) 

 



30 
 

https://www.hudy.cz/jistitka_kladky/petzl-reverso-4,24478-grey.html 

https://www.hudy.cz/jistitka_kladky/petzl-grigri-2-d14b,100033841-turquoise.html               (Boštíková, Vomáčko, 2011) 

GRI - GRI je jistící pomůcka, která se používá pro jištění prvolezce i druholezce pouze na 

jednoduchém laně. Lano musí být silnějšího průměru, jinak by nefungoval 

 

samoblokovací systém. Gri-gri funguje na samosvorném principu, tzn. při pomalém- 

jemném protahování lano volně prochází, při prudkém pohybu se samo zablokuje. Pomocí 

postranní áčky je možné jistítko odbrzdit a lezce buď spustit, nebo ho jistit dál. 

REVERSO se používá k jištění i slaňování na jednoduchém, ale i dvojitém laně. Kombinuje 

princip Stichtovy brzdy5 s destičkou. S touto jistící pomůckou poprvé přišla francouzská 

firma Petzl v roce 2000, která se přes různé typy jistících revers (typ 1, 2) dopracovala do 

dnešní poměrně dokonale propracované podoby. 

 

                                                           
5 Stichtova brzda jistící pomůcka, která má tvar oválné destičky se dvěma oky. 

 

Obrázek 16 Gri- gri  

 

 

Obrázek 17 Reverso  

 

 

Obrázek 15 Gri- gri samosvěrná jistící pomůcka (Boštíková, 
Vomáčko 2011) 
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https://www.hudy.cz/jistitka_kladky/?&fi[77]=231 

KALÍŠKY „se nazývá několik podobných výrobků od různých světových firem. Využívají 

se na jištění prvolezce, druholezce i na slanění. Liší se v detailech, princip využití je však u 

všech těchto pomůcek podobný. Lze je využívat na lana všech průměrů, i na dvojitá  

 

a poloviční. Tyto pomůcky jsou výborné na slaňování. Každý pramen lana je v jednom oku, 

takže se lano zbytečně nekroutí a nepřetáčí přes sebe.“ (Vomáčko- Boštíková, 2008) 

Všechny tyto pomůcky postupně vytlačili osmu. 

CLICK UP je poměrně novinkou v jistících pomůckách. Funguje na principu kyblíku/ 

reversa, ale s tou odlišností, že je samoblokovací. Používá se pouze k jištění jednoduchého 

lana. „S pomůckou se při jištění pracuje podobně jako s klasickým kyblíkem. Změna 

nastává až při pádu lezce nebo jeho odsednutí do lana. Jeho hmotnost způsobí, že 

karabina samovolně přeskočí do blokující polohy. V tomto režimu přitlačuje tělo 

karabiny lano k jistítku, čímž zamezuje jeho prokluzu. O to, aby lano během jištění 

 

Obrázek 18 Jistící kalíšek  

 

 

Obrázek 19 Click- ip  

 



32 
 

https://www.pandaoutdoor.cz/2056/edelrid-bud-slanovaci-osma?currency_code=EUR 

mohlo volně prokluzovat a karabina setrvávala v původní poloze se stará červený 

plastový zobáček. Ten je pružinkou odtlačován od středového plastového dílu jistítka. 

Zároveň tak tlačí na procházející lano. Zobáček je tak vlastně jedinou pohyblivou částí. 

Tuhost pružinky je tak silná, že dostatečně zvládne odtlačovat lano při jeho dobírání 

nebo povolování, aniž by se sekalo. Procházející lano tím pádem udržuje HMS karabinu 

v dolní pozici, takže lano stále může volně procházet. Odsednutí nebo pád lezce však 

způsobí napnutí lana, jehož tlak na zobáček s pružinou způsobí jejich zatlačení směrem 

k plastovému dílu. Karabinu tak již lano nedrží v dolní poloze, takže přeskočí do horní 

blokovací polohy. Pro opětovné odblokování pak stačí nejistící horní rukou pomůcku 

uchopit do dlaně a natočit do svislé polohy. To způsobí, že karabina s lanem opět 

přeskočí do spodní části profilované drážky a lano může pomůckou opět volně 

prokluzovat. Uchopením do dlaně a natáčením pomůcky do svislé polohy lze citlivě 

regulovat rychlost spouštěného lezce, což je velmi pohodlné. Jistící ruka samozřejmě 

stále musí držet spodní konec lana stejně jako při jištění!“ (Karlos, 2011) 

6. 4. 7 OSMA nebo-li „osmička“ byla sestrojena především za účelem slaňování. „Někteří 

lezci využívají osmu pro jištění. Z hlediska jištění můžeme osmu akceptovat v prostoru umělé 

stěny, maximálně při sportovním lezení a jištění TR. Současně však musíme počítat s tím, že 

její brzdné síly jsou velmi nízké.“ (Lienerth, 2006) Osma pojme všechny průměry lan 

jednoduchých, polovičních i dvojitých. Záleží na velikosti ok osmy. Velkou nevýhodou, (a 

to je důvod, proč ji lezci mění), je obrovské tření a kroucení lan. 

 

Magnésium je bílý prášek, který slouží k vysoušení rukou, díky němu se lezci ruce nepotí, 

lezení se pro lezce stává bezpečnější, nehrozí tak nepředpokládané uklouznutí ruky z chytu. 

Při lezení na umělých stěnách má lezec magnésium připevněné ve speciálním pytlíku 

 

Obrázek 20 Jistící osma  

 



33 
 

http://aixakce.blogspot.cz/2009/12/ 

(„maglajzák“) na sobě, pokud se jedná o lezení s lanem. Bavíme-li se o bouderingu, tak vak 

s magnésiem je položen pod stěnou, lezec si ho tak netáhne při nácviku cesty s sebou.  

2.5 CHYTY 

Objevují se tři druhy chytů, záleží na charakteru daného chytu, dle něj se poté uplatňuje jeho 

umístění. Patří mezi ně chyty zapuštěné, jejichž vrchní plocha zapadá do úrovně stěny a k  

 

držení je uzpůsobena vnitřní část, poté chyty umělé, které se přikládají na plochu stěny a 

upevňují šroubem s protimaticí, a chyty umělé s upravenou strukturou. Ty se přidělávají na 

stěnu a k chytání může sloužit jak okraj chytu, tak jeho vnitřní upravená část. Chyty jsou 

vyrobeny ze speciální směsi polyesteru a plastbetonu, kde základní barvou chytů je šedivá. 

Pro vytvoření různě obtížných cest se chyty vyrábějí i v barevném provedení nebo se pod 

každý chyt přidává barevná páska, která tak odliší postavenou cestu/ obtížnost. 

 

Umělé chyty, které mají vnitřní strukturu, jsou nejvděčnější prvky umělé stěny. Pro jejich 

umístění je potřeba mít připravenou síť otvorů s protimaticemi (tzv. buldoky). Chyty se 

mohou pak libovolně měnit, tím dochází k velké variabilnosti cest. Rozmístění závisí na 

druhu nosné konstrukce, která si vynucuje využití pouze určitých, nebo speciálních šroubů. 

Dále se musí brát ohled na věk a individuální zvláštnosti žáků a v neposlední řadě na finanční 

možnosti, které rozhodují o počtu buldoků, šroubů a chytů. 

 

 

Obrázek 21 Chyty AIX  
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Značení velikosti chytů je podobné jako u oblečení 

 Micro- nejmenší chyty, upevněné vruty do pláště stěny 

 XS- velká většina stupů nebo velmi malé chyty 

 S, M, L, XL- značení dle velikost 

 Big/ Anakonda- chyty velkých rozměrů ze zvláštním značením 

 speciální chyty- tvary zvířátek, písmen, číslic  

 

3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI LEZENÍ 

Lezení na umělé stěně je dnes zařazováno mezi nejbezpečnější sporty, pokud se dodržují 

základní pravidla bezpečnosti. Vznik případných zranění může být ze strany objektivní 

(špatný technický i provozní stav stěn a jistících bodů, nesprávné- nedotažení chyty, či jejich 

upevnění, atd.), ale i ze strany subjektivní. Mezi subjektivní, bohužel častější, příčiny úrazu 

se zařazují nezkušenosti lezců, nesprávné nebo nevhodné zacházení s jistícími pomůckami, 

nedostatečná připravenost jak ze stránky psychické, tak i ze strany fyzické, přetrénovanost, 

vyčerpání, nesoustředěnost, nevědomost. 

Pokud je lezení zařazeno do školního vyučovacího procesu, je nutné, aby učitelé dodržovali 

pevně daná pravidla bezpečnosti o počtech žáků na jednoho vyučujícího. Jestliže v rámci 

hodin školní tělesné výchovy se vyučuje bouldering, pak je počet žáků na učitele 16. Pokud 

je náplní lezení s lanem, nesmí počet žáků přesáhnout 12 jedinců na učitele. Úplně 

nejpřijatelnější je ještě rozdělení žáků do dvou skupin, kde jedna skupina cvičí na žebřinách, 

či prování jiný zadaný úkol a druhá skupina se věnuje lezení na stěně. (Černá, 2011) 

Michal Bulička a kolektiv (2011) se věnuje základům bezpečného lezení. V následujících 

odstavcích se pokusím tyto zásady volně reprodukovat. 

Horolezectví patří mezi sporty, ve kterém se jedinec setkává s určitou mírou rizika. Ať už se 

bavím o horolezectví nebo třeba sjezdovém lyžování, vždy je na prvním místě bezpečnost. 

Pokud jedinec nebude dodržovat základní zásady bezpečnosti, či si nedostatečně neosvojí 

techniky např. jištění, hrozí nebezpečí pádu a v důsledku může vzniknout velká újma na 

zdraví.  
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Mezi zásady bezpečnosti lezení patří (Bulička, 2011) 

 důvěřuj svému vybavení  

Vybavení ve školách, ale i lezeckých oddílech, či běžné veřejnosti, by mělo splňovat 

příslušnou normu (CE, nebo UIAA). 

 

 před lezením se rozcvič 

Stejně tak, jak tomu je před jakýmkoliv sportem, je důležité zahřátí svalů, tzv. 

příprava na zátěž. Docílíme ho strečinkem nebo jednoduchým rozlezením. Díky 

tomu eliminujeme své klouby, svalstvo a vazy zranění.  

 

 vzájemně se kontrolujte (vzájemná kontrola lezců) 

Před každou cestou je nutné, aby se lezci vzájemně zkontrolovali, u začínajících 

lezců je důležitá přítomnost třetí osoby (pokud se jedná o školní lezení, tak vždy 

učitel), aby zkontroloval navazovací uzel, zapnutí sedáku, založení lana v jistící 

pomůcce, zašroubovanou pojistku zámku karabiny, která spojuje sedák s jistící 

pomůckou, a v neposlední řadě uzel na konci lana, který dokáže zamezit 

proklouznutí lana jistící pomůckou. 

 

 jištění věnuj plnou pozornost 

Důležitá je kontrola lezce, zda se např. neodchyluje od své cesty. Podstatné je i 

správné zvolení místa pro jištění a neustálé svírání brzdného pramene lana. 

 

 dej partnerovi vědět, co se děje 

Informovování se navzájem zabrání případným nedorozuměním. Vhodné je, aby 

lezec informoval jistícího ve chvíli, kdy si potřebuje odsednout, či když bude 

proveden řízený pád, tzv. odskočení. Na oplátku je vhodné, aby jistič hlásil případné 

komplikace lezoucím, např. zamotané lano nebo blížící se konec lana. 

 

 pozor při provlékání lana 

„Spouštět partnera je dovoleno jenom po laně zavěšeném v kovovém kruhu nebo 

karabině s pojistkou, případně ve dvou expreskách (jediná expreska nestačí). Je 

zakázáno zavěšovat lano do karabiny nebo kruhu, který je už obsazen jiným lanem. 

Tření lan o sebe může být příčinou jejich poškození nebo přetržení vlivem vývinu 
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tepla tření. Horní jištěn nebo spouštění nikdy neprovádějte přes smyčku z pomocné 

šňůry nebo ploché smyčky. Při tření dvou textilií dojde k rychlému přepálení, které 

může mít fatální následky.“ (Bulička. M. 2011) 

 

 chraň si hlavu 

Toto pravidlo platí převážně při venkovním lezení. Jedná se o alpské lezení (ledy, 

mixy, skála), ve skalních terénech- vysokohorská turistika. Své opodstatnění má 

helma i při jištění prvolezce v lámavém terénu/ skále, ale i na cvičných stěnách a to 

v roli prvolezce. Nevylučitelně je potřebná při pohybu na zajištěných cestách, tzv. 

via ferratách. 

 

 chovej se ohleduplně 

Jedno z pravidel, které by měl mít na paměti každý, kdo se mezi horolezectvím 

pohybuje. Bohužel se v dnešní době můžeme setkat s jeho naprostým 

nerespektováním.  

Dalo by se charakterizovat v heslech:  

 pozoruj své okolí,  

 respektuj ostatní lezce,  

 informuj lezce ve tvém okolí,  

 počkej na uvolnění cesty,  

 dodržuj zákazy a omezení  

 měj přehled o dění nad sebou. 

3. 1 Nejčastější úrazy 

Obtížnost cest se během posledních 20- 25 let dostala až za hranice lidských možností. Zátěž 

na prsty lezců je z pohledu biomechanického naprosto abnormální. Úrazů a různých 

poranění rapidně přibývá.  

V běžné výuce školního lezení se však většinou nesetkáme s těmito případy. S čím se však 

běžně vyučující setká, jsou drobné odřeniny, či zlomeniny. Léčbu poranění způsobených 

sportovním lezením uvedla ve své diplomové práci Karešová Eliška 2012: 

Léčba poranění  

 Odřeniny- vydesinfikujeme 

 Zlomeniny- ošetří lékař 
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 Poranění a zánět šlach, natržení a přetržení šlachových poutek na prstech rukou- 

hojí se nejméně 2- 3 týdny, v případě nutnosti sešití je nehybnost zhruba 4 týdny 

 Zánět šlachy a šlachovité pochvy se projevuje bolestí podél jejího průběhu, často až 

do dlaně, třecím šelestem a případnou tvorbou uzlíků na šlaše a vznikem tzv. 

„lupavého prstu“. Léčí se klidem, 10- 15 minutovými masážemi kostkami ledu, 

třikrát denně po dobu jednoho týdne, výhodná je ordinace protizánětlivých léků 

 Nejčastější nebezpeční u lezců bývají úrazy a poranění prstů a ruky, dále lokte 

ramenního kloubu, páteře (a to zejména krčního a dolního bederního úseku) a nohou. 

(Karešová. E., DP 2012) 

 

4. KONCEPT ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Ke zřetelné změně chápání pohybové aktivnosti, která slouží k nárůstu tělesné zdatnosti, 

podle Mužíka a Süsse (2009) dochází na konci 20. století. Podmínky pro žáky v 21. století 

jsou odlišné od dob minulých. Pohybová aktivita, a především běžná tělovýchovná jednotka, 

by měla snižovat rizika chorob, která jsou spojena s životním stylem na konci 20. století a 

začátku 21. století.  

Školní tělesná výchova má, dle Mužíka a Süsse (2009), jako jediný vyučovací předmět 

bezprostřední dopad na zdraví dětí. Tělesná výchova má za úkol zvyšovat pravidelnou 

pohybovou aktivnost žáků, sloužit jako prevence a všechny osvojené zkušenosti by měly být 

využity v budoucím životě jedince. 

„Podpora pravidelné pohybové aktivnosti u dětí a dospívajících je v plném souladu s 

podobnými preventivními strategiemi jako je podpora správné výživy, boj proti kouření a 

obezitě. Výzkumně potvrzená existence přímé vazby mezi pohybovou aktivností, zdravím 

dítěte či dospívajícího a školním prospěchem vyvolává potřebu změnit tradiční pojetí tělesné 

výchovy.“ (Mužík a Süss, 2009) 

„Současný životní styl je charakterizován nedostatkem pohybové zátěže. Reálný pohybový 

režim u většiny české populace už není schopen pokrýt biologickou potřebu pohybového 

zatížení jedince. Výsledkem je řada tzv. civilizačních problémů, které mají základní příčinu 

v hypokinezi. Příkladem může být snižující se zdatnost populace, která znamená snižování 

pracovní výkonnosti a zhoršování zdravotního stavu populace. Významným důsledkem 

nedostatečné pohybové zátěže současné populace je rychle vzrůstající procento jedinců s 

nadváhou nebo obezitou.“ (Mužík, Süss, 2009)   
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Z tohoto vyplývá, že je důležité se zamýšlet nad konceptem dnešní školní tělesné výchovy, 

protože se mění kultura, ale i podmínky pro jakékoliv pohybové aktivity. Z dob minulých to 

jsou převážně sociální podmínky, změny životního prostředí, které tak ochuzují děti o běžný 

přirozený pohybový rozvoj. 

4. 1 LEZENÍ JAKO POHYBOVÁ ČINNOST NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Dnes se s horolezectvím setkáme spíše ve smyslu životního stylu nebo se díky němu snažíme 

trávit svůj volný čas. Z historického hlediska již nepotřebujeme lezení jako takovému dávat 

velký důraz. Dříve si lidé museli pro ovoce vyšplhat na strom, dnes již navštíví supermarket, 

proč se tedy učit lézt? Poměrně trefně danou problematiku popsali před více než dvaceti lety 

Kronbichler, Funke, Wieneke (1993), kde vytyčili zásadní argumenty, proč se lezením 

zabývat a proč ho zařazovat do školní výuky. 

a/ umět lézt je nutné - lezení je neodmyslitelnou součástí každodenního života a je 

potřebné i při vykonávání některých povolání, 

b/ lezení vychovává v pravém smyslu slova - pomáhá rozvíjet pohybovou stránku 

člověka a rozvíjí tělesné i duševní schopnosti, 

c/ lezení je prevencí proti nehodám - mírní, kontroluje a rozvíjí mimo jiné i 

nebezpečnou pohybovou aktivitu a spontánnost u dětí a mládeže, 

d/ lezení je emancipující - pomáhá řešit nesmělost a rozpaky a jeho zvládnutí 

umožňuje získat člověku suverenitu za určitých okolností a v určitých situacích. Je základem 

přímého vztahu ke světu ("přelez, ale nepodlez"). 

 

4. 2 PŮSOBENÍ LEZENÍ NA TĚLESNÝ VÝVOJ DĚTÍ 

Lezení jako pohybová činnost kladně působí na rozvoj pohybového aparátu jedince. Díky 

lezení se aktivují a rozvíjí všechny svalové skupiny, protože pohyb není cyklický a přirozeně 

se tak rozvíjí síla, rychlost, vytrvalost, flexibilita, rovnováha, nervosvalová koordinace, ale 

i psychika žáka. 

Lezení pomáhá najít individuální rovnováhu mezi vnímáním a vlastním pohybem, kterou je 

jedinec schopen snést psychicky a vydržet tělesně. U žáků se vytváří zcela odlišné způsoby 

vnímání situace na danou pohybovou činnost, protože se každý lezec pohybuje 

v individuálním lezeckém světě, uvnitř kterého své lezení prožívá naprosto odlišně. Tuto 

individuální rovinu by měl respektovat, a zároveň ji chránit, ne každý vyučující. 
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Tomuto sportu se mohou věnovat úplně všichni, kteří mají zájem o pohyb, který nám byl 

kdysi dávno přirozeným a byl nedílnou součástí života jedince. Naprosto nezáleží na věku, 

váze nebo schopnostech. Horolezectví se mohou věnovat dokonce i jedinci, kteří mají lehký 

handicap. V tomto případě handicapovaný jedinec musí mít po ruce speciálně vyškoleného 

instruktora. 

4. 3. VĚKOVÉ CHARAKTERISTIKY LEZENÍ DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE   

Podle dostupné literatury je možné s lezením začít již v předškolním věku (3- 6 let), kde 

velkou roli hraje motivace jak se strany rodičů, sourozenců nebo instruktora, ale i variabilita 

lezecké stěny (barevné chyty ve tvaru zvířátek). Děti v tomto věku nedokáží udržet dlouho 

pozornost, proto musí být činnosti velice rozmanité, ale zároveň by u dětí měly vytvářet 

adekvátní zásobu pohybů. Měla by zde převažovat potřeba hry a přirozeného lezení.  

V období „Zlatého věku motoriky“, tzn. 6- 11 let (mladší školní věk) může pohyb na stěně 

sloužit k utváření kladného postoje jedince k aktivnímu pohybu. V tomto období žáci zkouší 

co nejvíce činností na lezecké stěně (lezení s lanem, jištění, nácvik chytání pádů, tahaní- 

vodění cesty). Neměly by se však opomíjet ani ostatní sporty, jako jsou základy pohybových 

dovedností v plavání, lyžování, bruslení, ale především i gymnastiky. V tomto období by 

mělo docházet ke všeobecnému kondičnímu rozvoji jedince. Proto se nesmí stát, že lezení 

bude jedinou sportovní disciplínou v činnosti dítěte. Během tohoto období se jedinec snáze 

učí pohybům, ale obtížně si je zapamatovává. Z toho vyplývá, že je potřeba dát žákům 

dostatečné povědomí o základech sportovního tréninku a při posilování pracovat pouze 

s vlastní vahou. 

Starší školní věk (12- 15 let) je specifickým obdobím, kdy ubývá všeobecných tréninků a 

tréninková příprava se více zaměřuje na individuální přípravu jedince. Vyučující nesmí 

zapomenout, že se jedincům v tomto věku proporcionálně mění tělo a dochází ke změnám 

hormonálních procesů. Proto by se výuka měla sestavit individuálně dle schopností a 

dovedností jednotlivých žáků. (Vomáčko- Boštíková, 2008) 

 

11. 1 Síla 

„ Silová schopnost je schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. 

Svalové kontrakce dělíme podle toho, zda nedochází či dochází ke zkrácení svalu a v jakém 
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směru.“ (Choutka, Dovalil, 1991) Dle Dovalila (2002) V případě sportovního lezení se 

odporem rozumí gravitace. (Boštíková, Vomáčko 2008) Máme různé druhy silových 

schopností: 

 Izometrickou- nedochází ke zkrácení svalu, ale mění se napětí- tonus svalu 

 Koncentrickou- dochází ke zkrácení svalu, směrem k tělu a napětí svalu se nemění 

 Excentrickou- ke zkrácení svalu dochází směrem od těla a napětí svalu se nemění 

Při lezení se využívají dvě metody využívání síly- maximální a vytrvalostní. Maximální sílu 

jedinec vyvíjí při jednorázovém překování maximálně těžkého odporu, tzn. udržet se chytu, 

dochází tak k hypertrofii svalu. Vytrvalostní síla se projevuje při lezení v delším časovém 

úseku bez odpočinku, kde lezec opakovaně a dlouhodobě překonává lehčí odpor. Lezci 

potřebují sílu v horní části těla, zejména pak sílu v prstech. Během silových výkonech je 

nedílnou součástí nervosvalová a mezisvalová koordinace. (Tefelner, 2012) 

11. 2 Flexibilita 

Flexibilita, též pohyblivost je schopnost provádět pohyb v patřičném rozsahu o plné 

amplitudě. Jde o schopnost kloubu, který umožňuje plynulý pohyb v plném rozsahu 

(Měkota, Novosad, 2007) 

„Cílem tréninku pohyblivosti je dosáhnout jejího potřebného stupně rozvoje a zajistit tak 

speciální požadavky různých sportovních odvětví. Může jít o zachování nebo znovuzískání 

přirozené pohyblivosti, jaká je u dětí a mládeže. Toto věkové období je i pro rozvoj velmi 

příznivé, v 10-14 letech se pohyblivost rozvíjí podstatně rychleji než kdykoliv později. V 

úvahu je třeba brát i skutečnost, že předpoklady k pohyblivosti jsou různé, různá je proto i 

individuální výchozí pozice pro rozvoj. Rychleji se rozvíjí pohyblivost v kloubu ramenním, 

loketním, kolenním a hlezenním, o něco pomaleji v kloubu kyčelním a páteři. Pohyblivost 

lze zlepšit: 

• zvýšením pružnosti svalů obklopující kloub, protažením vazivového aparátu,  

• dosažením potřebného uvolnění svalů, 

• využitím dalších podmínek, jako je rozcvičení, teplo, netrénováním pohyblivosti ve značné 

únavě. Stanoveného cíle se dosahuje kombinací protahovacích, uvolňovacích a posilovacích 

cvičení, jejich využívání je základem odpovídajících metod.“ (Choutka, Dovalil, 1991) 
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V lezení je flexibilita velmi podstatná, díky ní je lezec schopen dosáhnout na vzdálenější 

stupy a chyty a provádět tak delší a pohybově těžší kroky. Flexibilita hraje roli i v prevenci 

zranění vazů, kloubů a šlach, které mohou vznikat v některých složitějších lezeckých 

případech. (Tefelner, 2012) 

13. 3 Vytrvalost 

„Vytrvalostní schopnost je schopnost provádět opakovaně pohybovou činnost  

submaximální, střední a mírné intenzity bez snížení její efektivity (intenzita je dána 

pohybovým úkolem). Je to soubor předpokladů cvičit určitou nižší intenzitou, co nejdéle 

nebo stanovenou dobu, co nejintenzivněji.“ (Choutka, Dovalil, 1991) Rozlišují se dva druhy 

vytrvalosti: obecná a speciální. Obecná vytrvalost je vytrvalost organismu jako celku, kde 

se zapojují nejméně 2/3 svalstva těla. Speciální vytrvalost svědčí o vytrvalosti jednotlivých 

svalů nebo svalových skupin, kde je zatěžováno méně než 1/3 svalstva. Pro lezení je důležitá 

vytrvalost svalů speciální, kde největší nároky na vytrvalost jsou kladeny na svaly horní části 

těla, zejména předloktí. (Tefelner, 2012) 

11. 4 Obratnost 

Koordinace je schopnost rychle a účelně řešit pohybově náročnější úkoly a schopnost učit 

se rychle novým pohybům. V lezení tvoří všeobecný základ. Koordinace bývá z řad lezců 

velmi často podceňována, proto je důležité se i touto složkou zabývat při výuce lezení, ale i 

v běžné vyučovací jednotce tělesné výchovy. 

„Koordinace nebo také obratnost je považována v tréninku dětí za schopnost, které by měla 

být věnována největší pozornost.“ (Perič, 2004) 

Koordinace je souhrn poměrně samostatných vlastností, které jsou propojeny v jeden celek 

koordinačních funkcí centrální nervové soustavy. 

11.  5 Technika 

Velmi zajímavým způsobem popsal techniku Tefelner ve své knize Trénink sportovního 

lezce (2012). „Technika je způsob. Způsob, jakým lezete po skále, nebo umělé stěně. 

Způsob, jakým si vybíráte chyty a supy, v jakém pořadí je používáte, jak za ně berete a jak 

se na ně stavíte“  
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Zavítáme-li do odborné literatury, tak „je technika souborem tělesných dispozic, kondičních 

schopností, psychických vlastností a řídící činnosti centrální nervové soustavy.“ (Tefelner, 

2012) 

Technika patří mezi nejdůležitější složky výuky. Díky ní se jedinec dokáže projevit, projeví 

se nejen jeho síla, pohyblivost nebo vytrvalost, ale díky technice se projeví i jeho 

temperament. Správná technika naučí lezce jak účelně využít své tělo, tzn. výšku, váhu, ale 

také jedincovu odvahu či rozvážnost.  

 

4. 4. SOUHRN POTŘEBNÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ 

UČITELE NEBO VEDOUCÍHO LEKCÍ SPORTOVNÍHO LEZENÍ 

NA ŠKOLÁCH  

Pokud chce učitel tělocviku vyučovat lezení v rámci školní tělesné výchovy, je nutné, aby 

on sám něco věděl o lezení a jištění na umělých stěnách a měl osvojené základní lezecké 

pohyby a techniky. Pokud bude splňovat tyto vstupní požadavky, měl by se začít zajímat o 

vzdělávání v oblasti didaktiky lezení a jeho vyučování. Pro výuku lezení v rámci hodin 

školní tělesné výchovy je nutné absolvovat kurz „Instruktora lezení na umělé stěně“, který 

je akreditovaný MŠMT. Díky tomuto kurzu si vyučující osvojí základní metodiku lezení, 

první pomoc při úrazech způsobených v lezeckém prostředí a získá základy trenérství 

sportovního lezení. Po dokončení tohoto kurzu učitel získá průkaz opravňující výuku lezení 

na umělé stěně a také licenci C- trenér sportovního lezení. 

Instruktor (učitel) umí vyjmenovat jednotlivé části lezecké výstroje, lezeckého materiálu a 

popsat základní použití, především správné oblečení sedáku. Musí umět uvázat vůdcovský 

uzel, lodní smyčku, osmičkový nebo dračí uzel. Dále popsat rozdíly mezi 

poloautomatickými jistítky a kyblíkem a umět přes ně jistit (včetně jištění přes HMS a 

osmu). Umět chytit pád prvolezce, umět jistit, slaňovat a vylézt bez problému cestu 

minimální obtížnosti IV stupnice UIAA a dokázat vylézt cestu se spodním jištěním dle 

vlastního úsudku. Musí umět správně cvakat karabiny, při horním jištění se vždy ujistit, že 

máme dva pevné body a umět se navázat na lano. Prakticky zvládat techniku lezení (těžiště, 

ruka/noha křížem, správný stoj na stupu, druhy úchopu chytů a pohyb dál). Součástí kurzu 

je i zdravověda, která se zaměřuje na cvičení před a po lezení. Ukázky a popis zatěžovaných 

svalů a šlach a jejich náprava. Pokud se jedná o didaktiku lezení, tak se objevují okruhy jako 
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např.: jak motivovat žáky, jak pracovat s různými lidmi (pokud se bojí nebo jsou 

hyperaktivní), vysvětlení základní bezpečnosti pohybu na lezecké stěně (zejména 

upozornění, že po první hodině nikdo neleze bezchybně, kontrola dostatečně dlouhého lana 

a jistících pomůcek). A poslední řadě se jedná o správné plánování vyučovací jednotky 

s různými praktickými zkušenostmi, jako jsou třeba zátěžové testy (shyb s visu, síla stisku 

nebo výdrž ve visu). (Köstermeyer, 2014) 

 

4. 5. PLÁNOVÁNÍ LEZENÍ V RÁMCI HODIN TĚLESNÉ VÝCHOVY 

„Plánování hodiny sportovního lezení v hodinách TV je závislé na několika faktorech. V 

první řadě záleží na typu stěny, kterou škola disponuje. Dalším důležitým faktorem je věk 

žáků (studentů), počet možných instruktorů nebo asistentů k počtu žáků (studentů) a v 

neposlední řadě i množství lezeckého vybavení. Nejdůležitějším faktorem je zajištění 

bezpečnosti všech žáků (studentů).“ (Rajfová, DP) 

Lezecká stěna nemusí být vždy využívána jen k hlavní části vyučovací jednotky, ale může 

sloužit pouze jako zpestření hodin TV. Pokud se však bude jednat o hodinu TV zaměřenou 

na lezení, je důležité, aby vyučující správně rozčlenil vyučovací jednotku. Podle Boštíkové, 

Vomáčka (2008) se dodržování tohoto rozčlenění neprojeví okamžitým efektem, ale jeho 

nedodržení může mít okamžité následky. Jedná se o skladbu hodiny, která se sestavuje: 

 ze zahřátí nebo rozcvičení 

 hlavní (lezecké) části 

 závěrečné části- docvičení 

Zahřátí nebo rozcvičení 

 Rozcvičení dělíme do dvou fází- obecná a speciální.  

V obecné fázi se provádí cvičení na rozhýbání celého těla (běh, poskoky) a následuje 

protahování, které však někdy můžu způsobit úbytek síly, proto by se mělo zařazovat 

s rozvahou, může se nahradit rotacemi nebo hmity. 

Do speciální fáze rozcvičení se zařazuje tzv. „rozlézání“ na stěně. Primárně na 

jednoduchých a lehkých cestách, postupně se však zvyšují nároky. 

Celý tento proces rozcvičení by měl zabrat okolo 10 minut výuky. 
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Hlavní lezecká část 

 „V hlavní části můžeme naplňovat různé cíle, které si stanovíme na začátku hodiny. 

Může to být rozvoj různých pohybových schopností jako je síla, vytrvalost, obratnost, 

koordinace, rychlost, ale také můžeme rozvíjet vztahy ve skupině, spolupráci, vytvářet 

důvěru žáku ke spolulezcům, sobě i materiálu. Do této části patří i kompenzační cvičení, 

která kompenzují lezeckou činnost. U těchto cvičení zatěžujeme jiné svaly než během 

vlastního lezení a uvolňujeme a protahujeme svalové skupiny zatěžované.“ (Sedláčková, I. 

2012)  

Závěrečná část- docvičení 

Nedílnou součástí každé sportovní aktivity je závěrečná část, kdy se snažíme uvést tělo 

pozvolna do klidu, tento proces se nazývá docvičení. „Dělí se na dvě části: aktivní, kdy 

snižováním zátěže uvedeme tělo do nižších tepových frekvencí, a pasivní. V pasivní části se 

uplatní hlavně strečink s delšími výdržemi. Svaly byly v průběhu tréninku zatěžovány, čímž 

zkrátily svoji délku, nyní je musíme uvést do původního stavu. Zvláštní pozornost věnujeme 

protažení svalů předloktí a prstů.“ (Boštíková, Vomáčko, 2008) 

5 LEZENÍ ZAKOTVENÉ V RVP 

Kapitola o RVP je zde uvedena z toho důvodu, abychom si uvědomili, do jaké míry je lezení 

pro žáky všech stupních přínosné. I přes to, že lezení není v RVP přímo doporučováno, víme, 

že rozvíjí všechny klíčové kompetence jedince a formuluje tak jeho osobnost. O které 

kompetence se přímo jedná se dozvíme v následujících odstavcích.  

12. 1 Definice RVP 

Rámcový vzdělávací program spolu s Bílou knihou formulují ve školství České republiky 

nejvyšší možnou úroveň vzdělávání. V roce 2004 MŠMT přistoupilo na nové principy 

v oblasti vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Díky těmto principům vznikly nové kurikulární 

dokumenty, které jsou vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni školské a na úrovni státní.    

„Rámcové vzdělávací programy:  

 vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností 

v praktickém životě;  

 vycházejí z koncepce společného vzdělávání a celoživotního učení;  
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 formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy 

jednotlivých etap vzdělávání;  

 podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky 

vzdělávání“ (RVP, 2017) 

12. 2 Vymezení pojmů „klíčové kompetence“ a jejich charakteristika 

„Klíčové kompetence jsou něčím, co žák rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, 

jsou to jisté univerzální způsobilosti: umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, 

jednat demokraticky, řešit problémy, pracovat soustředěně. Takové kompetence slouží 

žákovi v každém předmětu i v dalším životě. Děti si je neosvojí, když si je nacvičují jenom v 

jednom z vyučovacích předmětů. Například k tomu, aby se žák dobře dorozumíval, musí mít 

 • znalosti z mateřského jazyka – znát významy slov,  

• dovednosti – dobře stavět věty, vyptat se na význam neznámého slova,  

• postoje – mít vypěstovánu určitou zvídavost, dále vstřícnost k druhým lidem, umět při řeči 

pomáhat druhým k tomu, aby porozuměli, vysvětlovat nedorozumění, klást otázky tak, aby 

šly k jádru věci a přitom byly slušné k partnerovi atd.“(VÚP, 2007) 

Mít kompetenci znamená, že jedinec je vybaven celým složitým souhrnem vědomostí, 

dovedností a postojů, ve kterém je vše preferenčně propojeno, že díky tomu jedinec může 

úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci, ale i v osobním 

životě. Mít určitou kompetenci znamená, že se dokážeme v určité přirozené situaci 

přiměřeně orientovat, provádět vhodné činnosti, zaujmout přínosný postoj. (VÚP, 2007) 

Klíčové kompetence k řešení problémů 

Dle Metodické příručky VÚP 2011 nastíníme konkrétní hladiny klíčových kompetencí 

v rovině žáka při tělesné výchově: 

Klíčové kompetence k řešení problémů 

 vybírá řešení (z navržených možností), sám některé navrhuje a diskutuje o jeho 

vhodnosti 

 prakticky zkouší navržená řešení 

 společně s učitelem přichází na to, co by mohlo být při řešení problému (úkolu) 

rizikové 
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Klíčové kompetence komunikativní 

„Týmové hledání řešení nelze uskutečnit bez vzájemného dohadování, respektování názorů 

a hodnocení jednotlivých situací.“ (VÚP, 2011) 

 žák přemýšlí o názorech druhých a respektuje, že mohou mít názory odlišné 

 popisuje, co se mu líbí a nelíbí na názoru či výsledku práce druhé osoby- osob 

Kompetence sociální a personální 

 žák účinně spolupracuje ve skupině 

 žák vyslechne, co mu druzí žáci nebo učitel (o jeho práci) říkají, radí se s nimi, jak 

zlepšit své a další jednání na základě toho, co se dozvěděl ze zpětné vazby (VÚP, 

2011) 

6 Horolezecká stěna 

„Co je potřeba udělat pro vznik horolezecké stěny“ 

Takto nazvanou kapitolu má Boštíková, Vomáčko, (2008) ve své knize „Lezení na umělých 

stěnách“. Kapitolu sem stručně zařazuji jen z důvodu, abychom si předběžně udělali nějaký 

obrázek, co vše je potřeba, než nějaká stěna vznikne a než se na ní začne lézt. Podrobněji se 

tomuto tématu budu zabývat ve své „Praktické části“. 

Dle Boštíkové, Vomáčka (2008) je podstatné:  

 vybrat objekt nebo prostor pro stěnu 

 seznámit se s prostorem a konstrukcí obvodového zdiva, vytvořit předběžný návrh 

na stavbu, včetně chytů, jištění, atd. 

 vytvořit finanční rozpočet pro stavbu díla a nákup jistících pomůcek 

 ujasnit si využití stěny- školní výuka, trénink, zájmová činnost atd. 

 zajistit zázemí stěny- uložení materiálu, sociální zařízení atd. 

 zadat poptávku specializované firmě nebo po poradě zahájit svépomocnou realizaci 

Typy lezeckých stěn 

Během pár desítek let vznikly různé typy stěn, které jsou například součástí dětských hřišť, 

parků, sportovních hal, ale dokonce i outdoorových obchodů. Proto dělíme stěny do několika 

skupin: 

1. Stěny pro sportovní vyžití 
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a. Boulderovací stěny slouží k tréninku, mají velmi převislé profily, dosahují 

výšky max. 4 m,  

b. Velké stěny dosahují výšky větší než 4 m, nutné je jištění lanem. Podle profilu 

se dělí na školní, komerční a závodní. Školní stěna má jednodušší profily 

(položený, kolmý, mírně převislý, kouty, hrany atd.), komerční stěna 

poskytuje celé spektrum profilů a velké množství různě obtížných cest. 

Závodní stěna má převážně převislé profily, pro lezení veřejnosti může být 

nevhodná. Pro závody se pak mnohdy využívají velké komerční stěny, jen se 

upraví počet chytů a obtížnost lezeckých cest. 

2. Stěny, které tvoří součást firemních prezentací (např. na výstavách), dosahují výšky 

cca 6 metrů a nabízejí několik lezeckých cest. Lezci jsou jištěni lanem 

3. Stěny jako součást dětských hřišť jsou určené hlavně dětem, malé stěny mohou být 

součástí systému prolézaček. Na obou těchto stěnách se leze bez jištění lanem. 

4. Stěny jako součást lezeckých obchodů. Často se jedná o dekoraci prodejny, ale 

částečně jsou tyto stěny využívány pro zkoušení obuvi, sedacích úvazků, karabin atd. 

Jedná se o malé stěnky s max. výškou 2,5 m, které nejsou dimenzované pro skutečné 

lezení. 

5. Můžeme se také setkat s různými nafukovacími stěnami, které mají např. tvary 

kreditní karty, láhve od Coca-Coly, bájného hradu apod. (Boštíková, Vomáčko, 

2008) 

Technická vizualizace stěny 

V první řadě je nutno podotknout, k čemu stěna bude určena. Stěny pro běžnou výuku lezení 

se rapidně liší od stěn určených k závodění. Budeme-li se bavit o stěnách určených pouze 

k výuce, musíme počítat s velkou variabilností nejen chytů, ale i lezeckých profilů. Stěna by 

se měla podobat venkovnímu lezení, tzn.: že žák je nucen používat celé tělo a učit se umět 

stát na nohou. Proto se doporučuje výstavba komínů, koutů a vytvoření různých hran. Jako 

možné řešení je i využití stěny a ribstolů, které navazují na lezecký prostor nebo zapojení 

šplhacích lan či lezecké sítě.      

Opláštění stěn     

V České republice nalezneme nejvíce stěn vyrobených z překližky. Jejich pořizovací cena je 

oproti jiným materiálům nejnižší. Překližka se většinou upravuje opískováním nebo 

disperzním zdravotně nezávadným nátěrem. Mezi další možnosti opláštění patří dřevotříska 
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(OSB nebo DTD). Tato varianta je sice ještě levnější, ale nemá tak kvalitní nosné parametry, 

jako je překližka. 

„U stěn vystavených rozmarům počasí se můžeme setkat s opláštěním z překližky, která je 

povrchově upravena laminací a m tloušťku 16- 18 mm. Velmi kvalitní provedení desek je 

znát na vyšší pořizovací ceně. V letních centrech pobytu v přírodě najdeme stěny z fošen- 

Tyto opláštěné stěny patří k nejstarším a nutno podotknout, že velmi kvalitním.“ (Boštíková, 

Vomáčko, 2008) 

Konstrukce stěn 

Dle Rakoviče (2018) konstrukční materiály dělí do čtyř skupin:  

 Dřevěné konstrukce 

 Svařované ocelové konstrukce 

 Montované ocelové konstrukce 

 Lešenářské konstrukce 

Se stavbou dřevěných konstrukcí se setkáme u jednoduchých stěn. Dostupnost ceny a 

ekologičnost materiálu je na prvním místě, mezi nevýhody těchto konstrukcí se uvádějí 

zaoblené profily. 

„Mezi další možnosti tvorby nosné konstrukce patří svařovaná konstrukce z jacklových 

profilů, která umožňuje vytvoření zaoblení. Někteří výrobci vytváření z jacklových profilů 

příhradové nosníky v kombinaci s dřevěnými hranoly. Nevýhodou svařované konstrukce je 

nezbytnost velkého vstupního otvoru a tuhost konstrukce. Dále mezi zápory řadíme nutnost 

svařování daného materiálu v objektu. 

Též se může stěna vytvořit ze šroubované konstrukce z perforovaných L-profilů. Avšak stěna 

se pracně sestavuje a má omezenou možnost zhotovit zaoblené profily. Výhodou montované 

konstrukce je její rychlá montáž, jelikož L profily jsou tvořeny z prefabrikovaných dílců, není 
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http://tr-walls.eu/sluzby/lezecke-steny/nosna-konstrukce/ 

 

http://www.anatomic.sk/horolezecka-stena/71-lezecka-stena-sihelne 

je zapotřebí svařovat. Limitujícím faktorem je vysoká hmotnost jednotlivých dílců a velikost 

vstupního otvoru.  

 

Obrázek 23 Dřevěná konstrukce stěny  

 

 

Obrázek 22 Svařované ocelové konstrukce  
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Posledním možným řešením je výstavba umělé lezecké stěn pomocí lešenářského opláštění. 

Mezi výhody můžeme zmínit rychlost a snadnost montáže a demontáže, avšak do záporů při 

použití tohoto materiálu patří vyšší cena lešení.“ (Zelená. A, 2013) 

 

Jištění a jeho umístění 

Všechny lezecké stěny by se měly řídit evropskými normami CE EN 12 572. Je důležité, 

aby byla stěna vybavena postupovým jištěním na lezeckých profilech- nýty nebo borháky. 

Se shodou evropských norem je nutné umístit první postupové jištění maximálně 3, 10 m 

nad zemí, druhé 4 m. Existuje norma, která uvádí všeobecný vzorec pro vzdálenost mezi  

 

Obrázek 25 Umístění jištění na umělé stěně  

 

 

Obrázek 24 Lešenářská konstrukce 

 

http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/turistika/?stranka=lezeni_lano 

http://tr-walls.eu/sluzby/lezecke-steny/nosna-konstrukce/ 
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jištěním X= (H+ 2)/2. Kde X je vzdálenost mezi jištěním a H vzdálenost od země 

k poslednímu jištění. Pokud je poslední jištění umístěno ve 4 metrech, mělo by být další 

jištění umístěno ve výšce (4+2)/5= 1,2 m nad posledním jištěním, tedy maximálně 5, 2 metrů 

nad zemí. Za zmínku stojí také umístění jištění v převislých profilech je delší než v kolmých. 

„V případě lezení ve stropě, který je 3 metry nad zemí, nesmí být vzdálenost mezi jištěním 

větší než 1 metr, aby nedošlo k pádu na zem.“ (Baláš. J, Strejcová. B, Vomáčko. L., 2008) 

Poslední jištění by mělo být vytvořeno ze dvou, na sobě nezávislých, jistících bodů- dva 

nýty ve stejné úrovni ve vzdálenosti 10 cm od sebe, v nich řetěz nebo smyčka a na konci 

spojené kruhem a v něm zamykací karabina. 

Vzhledem k bezpečnosti je doporučováno, aby firma, která se podílela na výstavbě 

horolezecké stěny, nebo sám provozovatel, jednou ročně zkontrolovali kvalitu ukotvení 

konstrukce stěny, postupové jištění, vratné jištění a prověřili rozmístění jistících elementů- 

prvků. 
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7 METODOLOGIE VÝZKUMNHO ŠETŘENÍ  

Tato kapitola se věnuje popisu metodologických postupů a metodám, které byly aplikovány 

ke zjištění výzkumné otázky- Jaké jsou podmínky pro výuku horolezectví v rámci školní TV 

na ZŠ. Seznámíme se s technikou sběru dat, analýzou a interpretací. Charakterizuji osoby, 

se kterými bylo provedeno výzkumné šetření. Na základě rozhovorů identifikuji a analyzuji 

podmínky pro výuku horolezectví v rámci školní tělesné výchovy na ZŠ (na Trutnovsku). A 

dále uvedu a popíšu hlavní a dílčí výzkumné otázky.  

 

 

 

7. 1 CÍLE VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Lezení je pro člověka nejpřirozenějším pohybem. Rámcově vzdělávací program se nám 

snaží předložit výčet klíčových kompetencí, které by měl učitel pomocí tělesné výchovy na 

žácích aplikovat. Bohužel se však o lezení, jakožto vhodnou aktivitou, nikde nepíše. 

Z vlastní zkušenosti vím, že je lezení vyzdvihováno i ve zdravotní tělesné výchově a mezi 

učiteli je pár jedinců, kteří lezení do své výuky zařazují. Na základě těchto informací je 

založena i má diplomová práce „Podmínky k realizaci výuky lezení na ZŠ“. 

„Cíle výzkumu společně s výzkumnými otázkami představují pomyslný kompas, podle nějž 

bychom se měli v průběhu celého výzkumného procesu orientovat…“ (Škvaříček, 2007) 

Hlavní výzkumnou otázku jsem zvolila: Jaké jsou podmínky pro výuku horolezectví v rámci 

školní TV na ZŠ? Pro zodpovězení této otázky jsem si dále zvolila dílčí výzkumné otázky, 

které předkládám v následující tabulce.  

 

Obrázek 26 Základní model výzkumu (Punch, 2008) 
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Dílčí výzkumné otázky pro učitele horolezectví v rámci školní TV na ZŠ 

DVO Operacionalizované 
pojmy 

Operacionalizované 
otázky/ Otázky 
k rozhovoru 

Použitá 
technika 
sběru dat 

Za jakých 
podmínek je 
umožněna 
výuka 
horolezectví v 
rámci školní TV 
na ZŠ? 

Vznik HS, 
prostorové 
podmínky, 
bezpečnostní 
podmínky, 
vybavení, personál, 
finance  

Jak došlo ke vzniku 
horolezecké stěny u vás na 
škole?  

Jakém byly prostorové 
požadavky?  

Kdo přesně horolezeckou 
stěnu navrhl, kdo byl 
projektantem?  

Kdo vznik horolezecké 
stěny podpořil?  

Jaké potřebujete k výuce 
lezení vybavení, co je 
nutné minimum? 

Jaké jsou bezpečnostní 
podmínky při výuce? 

Co vše musí splňovat 
personál, který výuku 
lezení v rámci školní TV na 
ZŠ realizuje? 

Jaký kurz licenci máte vy? 

- rozhovor 

Jak probíhá 
výuka 
horolezectví v 
rámci školní TV 
na ZŠ? 

Průběh hodiny, 
počet žáků, povinné 
x volitelné, 
úrazovost, přínos 
pro žáky, outdoor 
výuka 

Jak probíhá výuka? 

V jakém počtu probíhá 
výuka lezení?  

Probíhá výuka lezení 
v rámci povinného 
předmětu či jen 
volitelného? Co dle učitele 
výuka lezení žákům 
přináší? Jaké jsou další 
možnosti výuky lezení 
v rámci škol ní TV? 

- rozhovor 

(- 
pozorování) 

Jaké jsou další 
možnosti výuky 
horolezectví na 
ZŠ? 

 

Oddíl, volitelný 
kroužek, veřejnost, 
v rámci odpolední 
družiny/klubu 

Komu dalšímu je dostupná 
výuka lezení na ZŠ? Kdo 
další může využívat 
horolezeckou stěnu?? Lze 
využít HS v rámci 
odpoledního pobytu žáků 
ve ŠD či klubu? 

- rozhovor 

 

Tabulka 1 Dílčí výzkumné otázky 
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7. 2 CÍLOVÁ SKUPINA 

Pro sběr dat byli vybráni učitelé tělesné výchovy, kteří do hodin TV zařazují lezení. Ve 

výzkumu se setkáváme se začínající učitelkou, která na škole působí necelé 3 roky, tak i 

s učiteli, kteří na škole působí déle jak 5 let. Výběr těchto učitelů byl dán již před začátkem 

rozhovorů, kdy jsem si zjistila, kdo na dané škole tělesnou výchovu vyučuje. Za základě 

e-mailové korespondence jsme se dohodli na termínu uskutečnění rozhovoru. Všichni 

respondenti mají dlouholetou horolezeckou zkušenost jak s výukou, tak například se 

stavěním cest. Tím, že je horolezectví považováno ještě za novodobý sport, věk respondentů 

nepřesahuje 45 let. Bližší popis dotazovaných nalezneme v následujících řádcích. 

Rozhovor 1 

Jan 38 let, na škole ve Strži učí již 9 rokem. Vystudoval učitelství UHK, obor tělesná 

výchova a biologie. K horolezectví se dostal již jako dítě a jeho domovinou jsou písky 

(Adršpašsko- Teplické skály). Na svém kontě má nepřeberné množství přelezených cest po 

celém světě, nejvíce si váží vrcholu El Capitana. Lezení se snaží zařazovat i do běžných 

hodin TV. Spolupracuje se školním oddílem, který má na starost jeho kolega. 

Rozhovor 2 

Eva 29 let na škole v Bukách působí pouze 2, 5 roku. Vystudovala UHK, obor tělesná 

výchova a biologie. K lezení se dostala až na VŠ, kde tomuto sportu podlehla. Při výběru 

jejího budoucího působiště prý také hrálo roli, zda škola má alespoň malou horolezeckou 

stěnu. Její hodiny jsou mnohdy na přípravu velmi náročné, ale jak sama uvedla, práce ji baví 

a nedokáže si představit monotónnost při vyučování. Přiznala se, že toho o historii stěny moc 

neví, ale s rozhovorem souhlasila. 

Rozhovor 3 

Martin 44 let působí na škole J.A.K. v Trutnově více než 20 let. Vystudoval UHK obor 

tělesná výchova a zeměpis. Je dlouholetým instruktorem lezení ČHS a při škole založil i 

horolezecký oddíl Jetti club. Tento klub vychoval nepřeberné množství horolezců a dokonce 

i reprezentantů. Lezení do hodin TV zařazuje spíše formou bouleringu, ale nevyhýbá se ani 

lezení na laně. Avšak je náročné skloubit „nelezecké děti s lezeckými“, protože náročnost 

na přípravu a bezpečnost je velmi vysoká. 
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8 Design výzkumu 

Zde stručně charakterizuji, jaké postupy a prostředky jsem zvolila k získání odpovědí na 

dílčí otázky. Pro praktickou část diplomové práce jsem zvolila kvalitativní výzkumný 

přístup, protože jsem chtěla proniknout detailně do problematiky, která mne zajímá. 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických 

tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří 

komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ (Creswell, 2009). Data textového 

charakteru jsem získala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s informanty, kteří 

odpovídali mému cílenému výběru. Díky rozhovoru jsem se dostala do terénu, kde jsem se 

osobně setkala nejen s vyučujícími lezení, ale také jsem mohla nahlédnout do prostor 

horolezeckých stěn. Vytvořila jsem baterii otevřených otázek, které jsem pak v průběhu 

samotného rozhovoru doplňovala o témata, která mi připadala zajímavá a k věci.  

Analýza dat pak byla provedena jako kvalitativní obsahová analýza na pomezí otevřeného 

kódování a tematické analýzy. Mým cílem bylo konceptualizovat data a postupně vytvářet 

pojmy, které zachycují „esenci“ konkrétních analyzovaných jevů. (Řiháček, Hytych, 2018)  

Textový materiál jsem si dle cílů výzkumu a výzkumných otázek rozdělila na několik dílčích 

témat, ke kterým jsem pak přiřazovala konkrétní výpovědi jednotlivých informantů 

výzkumu. Tyto výpovědi jsem dále kódovala. Získaný materiál jsem roztřídila do 

příslušných témat a jednotlivá témata jsem pro lepší názornost charakterizovala jejich 

vlastnostmi a dimenzionálním rozsahem. Podrobný postup mé analýzy zachycuje následující 

obrázek. 
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8.1 Analýza a interpretace zjištěných dat 

Tato kapitola prezentuje výsledky výzkumného šetření. Ze zajištěných dat se mi podařilo 

podrobně popsat a analyzovat 3 témata, která úzce souvisí s výzkumným cílem:  

- „Co všechno je potřeba, aby se u nás ve škole lezlo“ 

- „Jak se leze v tělocviku“  

- „Horolezecká stěna ve škole…a co dál?“ 

Každé téma je charakterizováno konkrétními vlastnostmi, jimž se podrobněji věnuji jak 

konfrontací s výpověďmi informantů, tak i s teoretickými podklady. Dimenze jednotlivých 

vlastností představují rozsah, v jakém se daná vlastnost u našich informantů vyskytovala.  

 

Obrázek 27Otevřené kódování (autorka, 2018) 
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„Co všechno je potřeba, aby se u nás ve škole lezlo“ 

Vlastnosti Dimenze 

Motivovanost učitele Vysoká- nízká 

Prostorové a materiální podmínky Vhodné- nevyhovující 

Finanční prostředky Dostatečné- nedostatečné 

Dodržování pravidel Striktní- volné 

Osobnost pedagoga Horolezec bez certifikace- horolezec 

s certifikátem indoorového lezení 

 

Na základě provedených rozhovorů jsem rozdělila podmínky, za kterých probíhá výuka 

lezení do několika podkategorií- vlastností. Tyto vlastnosti pojednávají o tom, co je potřeba, 

aby byla výuka realizována. U všech respondentů se objevila vlastní iniciativa, 

motivovanost učitele6 postavit stěnu a splnit si tak tím svůj sen. „…někdy před rokem 2000 

probíhala dostavba školy a zároveň výstavba haly. Tak jsem využil příležitosti a původně 

nám teda měli postavit zároveň stěnu s tím.“ „… kolega, který tu už neučí, protlačil nápad 

o výstavbě téhle stěny.“ Z mého pohledu byl jejich nápad nadčasový, tzn., že vznikl daleko 

dřív, než nastal „bum“ horolezeckých stěn a jejich zájem o ně. Důvodem prosazení jejich 

nápadu byl vlastní zájem o tento sport. Důkazem vysoké vnitřní motivovanosti je i založení 

lezeckých kroužků nebo oddílů. „Jsme tady založili horolezecký oddíl, hned jak jsem přišel 

po vejšce a pak jsme první rok postavili stěnu v malý tělocvičně, více méně svépomocí…“ 

Školy mají pro horolezeckou/ké stěny striktně vymezené prostory. Tím předcházejí 

možným komplikacím, které by mohly v běžné výuce nastat. „… největší výhodu to má, že 

to není v tělocvičně, že to je samostatná místnost. Stěny, které jsou malé, si učitelé navrhli a 

postavili svépomocně, avšak stěny, které slouží nejen pro žáky školy, byly po konzultaci 

s učiteli navrhnuty projektanty. Pokud stěna vznikla v již postaveném prostoru, tak její 

rozměry byly dané. „Prostorové požadavky byly celkem dané z toho důvodu, že v tý době se 

stavěla velká sportovní hala při základní škole.“ U těchto stěn se dalo hýbat už jen se stupni 

                                                           
6 Tučně vyznačená slova je vlastnost charakterizující analyzovanou kategorii, kterou jsem na základě 
rozhovorů definovala. 
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náklonu lezeckého profilu. „Prostorové požadavky, no, když se na tu stěnu podíváte, tak 

nebyly velké, spíš se jen jednalo o to, kam ji umístit. No a nejlepší bylo ji dát sem ven, zeď je 

nosná, tohle byl asi hluchý prostor, tak proč ne.“ V případě, že stěna byla součástí 

navrženého projektu a ne ještě ve fázi výstavby, dalo se s rozměry trochu hýbat. „…původně 

nabízeli prostor 6,5 x 6 m, což je teda zoufalost.“ „…udělat půdorys 8x 7 a výška stěny je 

zhruba 12 m.“ Na základě domluvy se obě strany (učitel a projektant) domluvili na 

kompromisu a vrhli se do výstavby stěny. Školy jsou materiálově zabezpečeny výborně. 

Velkou roly ve výbavě hraje oddíl, který má svého materiálu nespočet a umožňuje tak 

půjčení vybavení do hodin tělesné výchovy. „…těm je všechno k zapůjčení z klubu.“ 

V dalším případě se jedná o variabilnost materiálů, které se v dnešní době vyrábějí. 

„Vybavení nám postačí základní, máme tu univerzální sedáky, kde je jeden sedák na 2-3 

velikosti.“ Mezi nejpodstatnější materiálové vybavení patří sedáky, lezečky, lana a karabiny. 

Množství jistících pomůcek je na školách obrovská. „Nemáme omezení, jako to je na 

některých stěnách, kde se teda může jistit jen s kyblíkem. Protože jsme pískařská oblast, tak 

osmy jsou povoleny, vlastně tu je povoleno plus mínus všechno.“ 

Osobně jsem se domnívala, že se dozvím o úskalí zisku financí. Nikdo z respondentů se 

však o tomto problému ani nezmínil. Financování stěny bylo dostatečné, avšak překvapením 

pro mě bylo dotování stěny z oddílových peněz, nikoliv školních. „Základní financování 

bylo tak, že se víc než polovina hradila z oddílových peněz…“ Ve dvou případech byly lehce 

naznačeny zisky z grantů Královehradeckého kraje, ale nepovažují je za stěžejní. Ovšem to 

se netýkalo jedné stěny, u které z přebytku financí stěna vznikla. 

Výuka lezení probíhá v rámci striktního dodržování pravidel, které si učitelé s žáky sami 

nastavili. Jedná se o specifická pravidla každé školy. „Nejdřív jsem si musela třídu trochu 

vychovat, bylo potřeba, aby opravdu dělali, co říkám, nelítali všude možně a tak a když jsem 

nastavila nějaká pravidla toho, jak se budou na stěně chovat, tak pak už to jde.“ Tato 

pravidla nenalezneme nikde oficiálně sepsány, ale z rozhovorů nám vyplynuly: a) učitel 

musí žáky pozorovat b) musí je kontrolovat c) dodržování pravidel d) předcházet možným 

úrazům (např.: sundání prstýnků). Mezi další pravidla, které se na stěně dodržují, patří 

pravidla, která jsou striktně dána ČHS nebo UIAA. „No, při tom lezení standardní, co je 

předepsáno UIAA nebo ČHS, to tady nebudu vyjmenovávat.“  

Stejně, jako vnitřní motivovanost učitele je pro výuku důležitá, tak i vztah učitele k lezení. 

Všichni dotazovaní jsou nejen vystudovaní učitelé tělocviku, ale i horolezci, dalo by se říci 
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tělem i duší. Díky tomu mohou oficiálně vyučovat lezení v rámci hodin tělesné výchovy. 

Z rozhovorů vyplynula škála vzdělanosti v oblasti lezení. Úplně tou primární je učitel jako 

lezec „nebo člověk, který sám leze“, druhým stupněm je učitel, který si v rámci své vlastní 

iniciativy prošel kurzem lezení na umělých stěnách „Já mám právě ten certifikát 

indoorového lezení od ČHS. Kurz jsem si dělala někdy při vejšce…“. A posledním zjištěným 

stupněm vzdělanosti je instruktor lezení ČHS „Já mám horolezecký průkaz a jsem 

dlouholetým instruktorem ČHS.“.  

„Jak se leze v tělocviku“  

Vlastnosti Dimenze 

Lezení ve výuce 

 

Spíše ano- spíše ne 

Organizace výuky Jednoduchá- komplikovaná 

Rozvoj kompetencí Minimální- maximální 

 

Školy na Trutnovsku, které vlastní horolezeckou stěnu se nejprve výukou lezení v rámci 

běžné školní TV zabývali poměrně hodně. S odstupem času však lezení zařazují spíše mezi 

rozcvičky, kde chodí na boulderovku. „…jdeme na boulderovku, není to tak náročné na 

čas.“ nebo pro zpestření hodiny. Na jedné ze škol probíhá lezení v rámci TV při menším 

počtu žáků, což může mít svá negativa, kde žáci, kteří častěji chybí, tak se k lezení vůbec 

nemusí dostat. Svá specifika má druhá škola, která má umístění lezecké stěny venku. 

V podzimním či zimním období hrozí nebezpečí promrznutí prstů, lezení tak zařadili do 

povinné výuky až na poslední měsíc ve školním roce - červen, kdy je relativně ustálené a 

teplé počasí. Tento postoj považuji za geniální nápad. Na poslední dotazované škole již 

výuka lezení v rámci školní TV spíše neprobíhá, lezení se zaměřuje na výběrové děti, tzn. 

oddílové děti, který daný klub navštěvují. K ústupu od zařazení do výuky je vedli velmi 

početné třídy nebo nedostatek personálu. Lezení není úplně odsunuté, ale spíše se provádí 

ve formě seznamovací nebo náborové. „Výuka moc neprobíhá, spíš je to forma seznamovací, 

nebo třeba nábor do oddílů.“ 
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Z rozhovorů nám vyplynula jedna z mnoha užitečných informací a tou je spolupráce školy 

a oddílu/klubu. Podle BOZP smí jeden učitel mít 12 dětí na stěně a 16 dětí na boulderovce 

na hlavu. Na školách s touto informací pracují tak, že si domluví starší členy oddílu, aby jim 

přišli pomoci s výukou. Ti natáhnou cesty a jistí žáky, kteří se s lezením teprve seznamují. 

„Výuku nevedu sám, je nás tam víc, popř. vezmu si do výuky kluky z oddílu, kteří mají čas. 

Děti si rozdělíme na 5 skupin.“  Další možností organice je, že si vyučující rozdělí žáky do 

dvou skupin, kde se jedna skupina věnuje méně náročné činnosti a druhá skupina se rozdělí 

do dvojic a lezou. „Jedna skupina dostane netradiční náčiní (lítající talíř, líný tenis) a musí 

se zabavit podle sebe no a druhá skupina začíná lézt.“ U tohoto typu musí učitel počítat 

s větší přípravou před hodinou - natažené cesty, připravené jiné aktivity a pomůcky pro 

nelezoucí skupinu. Poslední možností je využití žáků, kteří chodí do oddílu. Ti pouze jistí, 

každý má na starost svou cestu a jen si mezi sebou střídají spolužáky, kteří lezecký oddíl 

nenavštěvují. U organizaci záleží na typu učitele, jak si umí rozvrhnout efektivitu vyučovací 

hodiny, ale také na okolních možnostech, kterými jsou např. dostatek prostoru, nabídka 

dalšího netradičního náčiní nebo dostatek dobrovolníků, kteří hodinu navštíví. 

V předchozích odstavcích jsem lehce nastínila jakési separování oddílových dětí od 

neoddílových. „Tam je potřeba, tím že je stěna menší, tak se dá reálně udělat to, že jsou 

jističi zkušení, takže max. 8 lidí, že lezou, 8 lidí jistí. (Jističe teda mám z oddílu). Natáhnou 

lana a odjistí neoddílové děti.“ Toto oddělení není udělané z důvodu prosazování svého 

klubu, ale spíše z důvodu, kde děti, které oddíl navštěvují, tak mají o tento sport zájem a 

chtějí se nějakým způsobem v něm rozvíjet. Výuka lezení je samozřejmě dostupná v rámci 

školní TV všem, ale jen v omezené míře činností. Opět je důvod velký počet a málo času. 

Od tohoto se liší oddíl, kde každý trénink je připraven přesně po děti, který ho mají. Tzn. 

přiměřená zátěž a zejména individuální přístup. 

V různých příručkách se můžeme dočíst, že lezení je pro člověka jeden z nejpřirozenějších 

pohybů vůbec. Tuto informaci mají zakódovanou všichni učitelé lezení a možná to je ten 

důvod, proč se jím stále zabývají. „Obecně lezeckej pohyb je nejpřirozenější pohyb, přeci 

jen jsme z opic, takže to tělo zlepšuje svou rovnováhu, sílu no a hlavně je to prostě zpestření, 

když to učitel použije.“ A pak samozřejmě maximálně rozvíjí všechny schopnosti. Podle mě 

si děti uvědomí, že jsou zodpovědni nejen za sebe, ale i za toho, kdo je na druhém konci lana. 

A pak samozřejmě, že posilujou celé tělo.“ „Tak děti si osvojí v podstatě nový sport, takže 

třeba schopnost se udržet na stěně, správně zatížit stupy, pracování se svým těžištěm. Je to 

nová aktivita, která by se mohla projevit v dalších sportech.“ 
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„Horolezecká stěna ve škole…a co dál?“  

Vlastnosti Dimenze 

Organizace lezení mimo 

vyučování 

Časté- výjimečné 

Využití stěny externisty Minimální- časté 

 

Vzhledem k tomu, že školy nabízejí odpolední horolezecký kroužek nebo je v rámci 

horolezecké stěny založen lezecký oddíl, tak je využití stěny poměrně jasné. Všechny stěny 

jsou primárně určeny pro tréninky, nikoli pro lezení široké veřejnost. „Vše je spojené 

s kroužkem lezení, kam děti mohou chodit už od 3. třídy, ale je to opravdu volitelné.“ Stěna 

je tedy zpřístupněna lidem, kteří k lezení mají vztah a ne lidem, kteří si lezení chtějí jen 

vyzkoušet, protože právě teď přišlo do módy. 

Zajímala jsem se o odpolední využití lezení v rámci školního klubu nebo družiny. „Asi ano, 

ale nepraktikuje se to tady.“ Výsledky, ke kterým jsem se dostala, byly poměrně 

překvapující. V první řadě záleží na motivaci vychovatele. „Teď mě teda jedna vychovatelka 

oslovila, ale chtějí jít jen na boulderovku ne na lana.“ Dále také za zmínku stojí počet žáků, 

kteří by stěnu chtěli využít. „No vím, že jsme to 2x zkoušeli, ale moc se to neosvědčilo, 

protože družina přijde ve větším počtu.“ Poté také záleží na vzdělání vychovatele nebo spíše 

domluvě mezi vychovatelem a vyučujícím lezení. „Kurz mám jenom já a nevím, zda by si 

někdo z vychovatelů vzal na triko, že půjde s dětmi na stěnu.“  

Vytíženost stěny je také dána svou velikostí. Častější využití stěny mají stěny převážně 

vysoké. Tyto stěny jsou zpřístupněny jiným oddílům, které chodí na stěnu trénovat a 

v poslední řadě jsou zpřístupněny veřejnosti. Od žádného z dotazovaného jsem se přímo 

nedozvěděla, proč tomu to tak je, ale z tvrzení usuzuji, že se převážně jedná o klasifikaci 

obtížnosti, která je na stěně nastavena. „Nejsme komerční stěna, takže to tu spíš funguje pro 

partičky, kde to někteří znají, jak to tu chodí a tak. Klasifikace tu je tvrdší, takže by si tu ani 

běžná veřejnost příjemně nezalezla.“ Minimálně vytíženou stěnou je malá venkovní, která 

slouží pouze pro školní lezení. Tato konkrétní stěna se ani neprofiluje jako lezecká stěna pro 
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veřejnost. „…vždyť ta stěna je malá a sloužím opravdu jen dětem ze školy. Normální člověk 

by ji měl přelezenou za 20 minut.“ 

 

 9 Diskuze 

Všichni dotazovaní odpovídali věcně na položené otázky. Důvodem, že otázku nerozvedli 

do dalších vět, byl možná stres z času. Se všemi jsem se sice setkala po vyučování, ale 

všichni měli v plánu další aktivity (oddíl, zájmový kroužek).  

Podmínky, za kterých vznikla horolezecká stěna nebo podmínky, za kterých probíhá výuka 

lezení na ZŠ, se v ledasčem u respondentů shodují. O jakési vnitřní motivovanosti učitele 

zařazovat lezení do školní TV jsem neměla ani ponětí. Na druhou stranu, když se podíváme, 

jaké jsou jejich volnočasové zájmy, tak z nich můžeme vyvodit alespoň snahu ukázat svým 

žákům něco nového. Ve dvou případech jsme se setkali s rekonstrukcí školy, kde učitelé 

včas zareagovali a prosadili návrh na výstavbu horolezecké stěny, v těchto dvou případech 

stěna vznikla. Posledním případem je opět vznik stěny, který však neměl z prvopočátku 

přesně daný účel, ale jen z nadbytku financí se dostal na povrch nápad o výstavbě 

horolezecké stěny. 

Prostorové a materiální podmínky mají na školách zařízené perfektně. Dotazovaní ve svých 

výpovědí vždy uvedli jakousi spolupráci školy a oddílu. Důvodem této poznámky byl ten, 

že všichni učitelé vedou nebo vedli lezecký kroužek při ZŠ, nebo dokonce mají vlastní 

lezecké oddíly.  

Z rozhovorů jsem neměla pocit, že učitelé svůj zájmový kroužek nebo oddíl nějak prosazují, 

ale zajímavým zjištěním pro mě bylo čerpání financí. Opět u dvou škol se objevily finance 

z oddílových peněz a v poslední řadě to byla škola. Škola minimálně zafinancovala stěnu 

zřejmě jen z důvodu toho, že jí patří prostory, nikoliv stěna jako taková a materiály k ní 

potřebné.  

Na základě mé osobní zkušenosti z praxe (duben 2015) jsem předpokládala, že výuka lezení 

na ZŠ v rámci školní TV probíhá. Z rozhovorů jsme zjistili, že výuka sice probíhá, ale jen 

v omezené míře. Tzn. boulderová stěna nebo zařazení lezení jen na začátek hodiny nebo jen 

lezení na konci školního roku. Důvodem odpovědí bylo zřejmě to, že lezení není povinně 

zařazeno do RVP, ale mohou ho však mít zařazené ve svém ŠVP, na úkor nějaké jiné 

činnosti.  
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Dalším úskalím je velký počet žáků na jednoho vyučujícího. Výuka může probíhat, ale záleží 

na kreativitě učitele nebo na ochotě spolupráce oddílu a školy, kdy oddíloví členové (mohli 

bychom je nazvat i externisty) jsou ochotni přijít do hodin školní TV ve svém volném čase. 

Bohužel nikdo z dotazovaných nás nezmínil, jaký věk externistům je nebo zda mají nějaké 

lezecké vzdělání.  

Všichni dotazovaní se nezávisle na sobě shodli na tom, že lezení je nejpřirozenějším 

pohybem pro člověka vůbec. Z osobního setkání s nimi bych mohla říci, že ať se leze 

v jakémkoliv věku, tělo jedince je ve skvělém stavu, alespoň co se vnějších okolností týče.  

Díky vlastní zkušenosti, kde jsem při studiu na vysoké škole vedla kurzy lezení nejen pro 

děti, ale i dospělé, mohu porovnat využití lezecké stěny i mimo vyučování. V Trutnovském 

okrese využití lezeckých stěn mimo školní výuku není zas až tak velký, jako tomu je 

například v Praze. Na Trutnovsku se stěny postavili za účelem soukromým nebo výchovně 

vzdělávacím. Naopak v Praze jsou stěny stavěny pro širokou veřejnost a kurzy, které se na 

nich pro děti vyučují, nejsou zaměřeny na trénink, ale spíše na seznámení s jinou sportovní 

aktivitou. Trutnovské stěny si drží jakousi svou individualitu, kde jsou zpřístupněny, jak 

bylo pojmenováno v jednom z rozhovorů, partičkám, které již znají okolnosti, za kterých 

mohou stěnu navštěvovat nebo dále dalším lezeckým oddílům. 

Z jiných zdrojů vím, že výuka lezení pro širší veřejnost je spíše prováděna z řad soukromých 

instruktorů, kteří své klienty vezmou na komerční stěny nebo rovnou do skal. Důvody, proč 

jsou Trutnovské stěny takto omezeny, by mohly být podnětem pro další výzkumnou část pro 

budoucí bakalářské nebo diplomové práce. 

Shrnutí  

Na základě provedených rozhovorů jsem se dopracovala k získání odpovědí na dílčí 

výzkumné otázky. 

Podmínky (Obrázek 28), za kterých je umožněna výuka lezení v rámci školní TV, jsou 

následující. Nejprve záleží na vyučujících a jejich vnitřní motivaci tento sport zařazovat do 

hodin tělesné výchovy. S tím také souvisí prostory lezecké stěny. I na velké lezecké stěně se 

dá provádět bouldering, který je v hodinách zařazován častěji, opačně výuka aplikovat nelze. 

Pro výstavbu lezeckých stěn bylo použito oddílové financování nebo financování z grantů a 

v poslední řadě příspěvek školy. Materiálové vybavení si poté každý vyučující zajistil sám.  
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Pří výuce musí být z řad žáku striktně dodržována pravidla. Jednak si učitelé pravidla 

nastavili sami a jednak se řídí oficiálními pravidly ČHS nebo UIAA. 

Co se týče personální vzdělanosti vyučujícího, musí to být buď učitel tělesné výchovy se 

vztahem k horolezectví, nebo instruktor indoorového lezení, nebo člen ČHS a licencí 

„instruktor ČHS“. 

 

Výuka lezení v rámci hodin již moc neprobíhá, a když ano, má svá specifika. Žáků musí být 

buď málo, nebo se do hodin musí přizvat externisté, anebo probíhá pouze na boulerové stěně. 

Lezení s lanem je jak časově, tak i materiálně náročnější. Východiskem je však možné 

zařazení na konci školního roku nebo rozdělení do méně početných skupin. Učitelé se snaží 

lezení zařazovat do svých hodin, protože vědí, že lezecký pohyb je nejpřirozenějším 

pohybem pro člověka a díky němu se rozvíjí všechny schopnosti, osvojují si tím i nové 

dovednosti a dokonce si uvědomí, že mají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za toho druhého. 

Další využití horolezecké stěny je pouze v okruhu oddílů nebo zájmových kroužků při 

základní škole. Ani jedna ze stěn není komerční, tzn. není zpřístupněna široké veřejnosti. 

Slouží pouze k tréninku oddílů nebo dětem ze základní školy. Z těchto důvodů se na stěnách 

nepořádají kurzy pro veřejnost. V ojedinělých případech je stěna zpřístupněna školní družině 

nebo příměstským táborům, které však musí být personálně spřízněny se školou nebo 

oddílem. 

  

 

Obrázek 28 Podmínky k umožnění výuky (autorka, 2018) 
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 Závěr 

V této práci jsem identifikovala a analyzovala podmínky, za kterých je umožněna výuka 

lezení na základních školách v okrese Trutnov. Na základě prostudované literatury jsem ve 

své teoretické části sestavila detailní popis všech věcí, které je nezbytné zajistit jak před 

výstavnou stěny, tak i v průběhu plánování výuky lezení v rámci hodin tělesné výchovy. 

Problematika lezení v rámci školní tělesné výchovy je ještě zcela neprozkoumanou oblastí. 

Důkazem je nedostatek literatury. Proto jsem jako vhodné volila i internetové zdroje, na 

kterých je problematika alespoň nastíněna. Největším přínosem však pro mne byly soukromé 

konzultace s Mgr. Soňou Boštíkovou, která nejen, že se sama problematikou lezení v rámci 

školní TV zabývala, ale také mi poskytla nespočet cenných rad a poznatků. 

Vedení rozhovorů s respondenty byly pro mě obrovským přínosem. Hned na začátku jsem 

si uvědomila, že se vše vyvíjí neskutečně rychle a tak, jak to bylo před pár lety, neznamená, 

že se praktikuje dodnes. Důkazem toho je jeden z rozhovorů, ve kterém pan učitel říká, že 

se lezení v rámci hodin TV spíše nepraktikuje, a když ano, tak jen na boulderové stěně. Má 

představa byla však úplně jiná.  

Za nejpodstatnější informaci celé mé práce považuji to, že, aby bylo vůbec lezení do škol 

zařazeno, musí být obrovská vnitřní motivace učitele tělesné výchovy. Za zmínku také stojí 

převaha boulderingu nad lezením s lanem. I přes to, že všichni dotazovaní učitelé mají velké 

materiální zajištění pro své žáky, volí lezení bez lana z důvodu malé časové náročnosti a 

většího počtu cvičících při hodině. 

Doufám, že se v následujících letech bude lezení zařazovat daleko více do hodin školní TV 

a stane se tak i jednou z doporučovaných činností v RVP, díky které se budou moci žáci 

přirozeně rozvíjet. 
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Resumé 

V mé diplomové práci jsem se věnovala historii lezení, lezeckým disciplínám a podrobnému 

popisu lezeckého materiálu. Objasnila jsem důvody, proč zařazovat lezení do běžné školní 

výuky tělesné výchovy a zohlednila jsem i postoj lezení ve vztahu k RVP. Charakterizovala 

jsem přínos lezeckého pohybu vzhledem k rozvoji schopností jedince. Praktická část byla 

zaměřena na rozhovory s učiteli, kteří lezení do běžných hodin TV zařazují. Na základě 

otevřeného kódování jsem vytvořila tabulky vlastností a dimenzí a ty jsem následně 

komentovala. Z rozhovorů vyplynulo, že lezení je zařazováno do běžných hodin TV 

výjimečně, záleží na vnitřní motivovanosti učitele, podmínkách (prostorové, ale i 

materiální), počtu žáků a časové dotaci. 

 

Resume 

In this theses, I dealt with a history of the climbing sport, climbing disciplines and detailed 

description of climbing equipment.  I clarified the reasons for the use of climbing sport in 

regular PE classes and took into consideration the relation of climbing sport towards the 

RVP. I stated the benefits of climbing movements towards the development of sports 

abilities of an individual. The practical part was aimed at discussions with teachers who use 

climbing sport in their classes. Based on clarified coding I created a chart of attributes and 

proportions which I later commented on. The outcome is that climbing sport is used in 

regular PE classes rarely and that it depends on the inner motivation of the teacher, space, 

and material conditions and number of students and time endowment. 
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Dobrovolný a informovaný souhlas: 

Souhlasím s provedením interview s Nelou Eflerovou v rámci výzkumné části její 

diplomové práce. Výzkum se týká podmínek pro realizaci výuky lezení na základních 

školách. Výstupem tohoto výzkumu je popsat možné problémy, které by mohli při výstavbě 

stěny nebo výuce nastat.  

Prohlašuji, že jsem byl/-a seznámen/-a s podmínkami účasti na výzkumu a se všemi etickými 

aspekty výzkumu. Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou 

anonymní a nebudou použity jinak, nežli k interpretaci sledovaných dat. Rovněž beru na 

vědomí, že mám právo na vybrané otázky neodpovídat a z výzkumu, podle svého vlastního 

uvážení, vystoupit. 

Dne:       Jméno a příjmení: 

      Podpis: 

 

Rozhovory  

Rozhovor 1 

Jan 38 let, na škole ve Strži učí již 9 rokem. Vystudoval učitelství UHK, obor tělesná 

výchova a biologie. K horolezectví se dostal již jako dítě a jeho domovinou jsou písky 

(Adršpašsko- Teplické skály). Na svém kontě má nepřeberné množství přelezených cest po 

celém svět, nejvíce si váží vrcholu El Capitana. Lezení se snaží zařazovat i do běžných 

hodin TV. Spolupracuje se školním oddílem, který má na starost jeho kolega. 

Za jakých podmínek je umožněna výuka horolezectví v rámci školní 

TV na ZŠ? 

Jak došlo ke vzniku horolezecké stěny u vás na škole?  
Horolezeckou stěnu, typuju tak před 20 lety, navrhl jeden známý krkonošský specialista na 

lavinovou problematiku Viktor. Se svými kamarády se rozhodl protlačit svůj nápad- 

postavit lezeckou stěnu, když zjistil, že se u nás na škole má stavět nová sportovní hala. 
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Jaké byly prostorové požadavky?  
Prostorové požadavky byly celkem dané z toho důvodu, že v tý době se stavěla velká 

sportovní hala při základní škole. A už dopředu se navrhl určitý půdorys, který by tý stěně 

vyhovoval. Přesný rozměry nevím, ale typuju tak 10x 8 m. 

Kdo přesně horolezeckou stěnu navrhl, kdo byl projektantem?  
Jak jsem říkal, navrhl si to Viktor s kamarády a pak to samozřejmě nějak probírali se 

stavebním technikem a projektantem celé haly. 

 

Kdo vznik horolezecké stěny podpořil 
Z velké části to byla snaha Viktora, který vede už 20 let kroužek při základní škole, on 

vlastně začal stavět první cesty, dokonce si i sám vyráběl chyty. Jo a první pokusnou stěnu 

již před revolucí postavili kluci na gymplu. A všechno to finančně hodně podpořil oddíl, 

protože to byl takový jejich sen mít vlastní oddílovou stěnu. 

 

Jaké jsou bezpečnostní podmínky při výuce? 
Jistí se ve trojicích, kdy jeden leze, druhý jistí a třetí kontroluje, zda je všechno v pořádku. 

Dřív jsme děti učili jistit osmou, teď máme reversa nebo click-up a jistič je přickvaknutý 

ke stěně. Aby když by byl neočekávaný pád, tak aby se nepotkali v půlce stěny. A na čem 

teda pracujeme úplně nejvíc je disiplína, kde děti opravdu musí vědět, co smí a co ne. Pak 

teda zejména u holek opravdu musím kontrolovat, zda nemají prstýnky. To se takhle jedno 

lezec uklouzne ti ruka z chytu a máš skalp prstu. 

Jaké potřebujete k výuce lezení vybavení, co je nutné minimum? 
Tak nutné minimum, žáci, kteří se chtějí lezení vyzkoušet, což znamená, že do budoucna 

nebudou kupovat vybavení, tak těm je všechno k zapůjčení z klubu. Je to sedák s jistítkem, 

lano a lezečky. Je to dobrý, protože ve škole funguje oddíl, takže je velká variabilita věcí. 

Co vše musí splňovat personál, který výuku lezení v rámci školní TV na ZŠ realizuje? 
Tak buď to musí být instruktor lezení na umělých stěnách, nebo alespoň kvalifikovaný 

tělocvikář, anebo člověk, který sám leze. 

Jaký kurz/ licenci máte vy? 
Já jsem vystudovaný tělocvikář, ale lezení se u nás na vejšce ještě neučilo. Horolezectví se 

však věnuju již od puberty, takže mám spoustu zkušeností a s vedením jsme se domluvily, 

že učit lezení můžu, neboť mám certifikát, že můžu stavět cesty venku (tzn. skalní cesty, 

osazování kruhů a slaňáků). 

Jak probíhá výuka horolezectví v rámci školní TV na ZŠ? 

Jak výuka probíhá? 
Výuku nevedu sám, je nás tam víc, popř. vezmu si do výuky kluky z oddílu, kteří mají čas. 

Děti si rozdělíme na 5 skupin. Kde každá skupina nebo instruktor natáhne cestu a pak se 

děti na cestách střídají.  
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V které části hodiny se lezení děje, předchází tomu něco? 

 No když jdeme lízt, tak je to na celou hodinu a stejně jako před každou činností, tak 

je zahřátí a protažení. Nejdůležitější je to po lezení, kdy s dětmi protahujeme převážně 

prsty a ruce.  

Musí se všichni zapojit? 

 Do výuky nikoho nutit nemůžeme, ale mám tu zkušenost, že lezení si chtějí 

vyzkoušet všichni. 

 

V jakém počtu to probíhá 
Záleží na třídě, samozřejmě, že je nejlepší méně početná třída. Pohodová výuka je pro 20 

dětí naráz, ale tam jsme opravdu minimálně 2 učitelé. 

   

Probíhá výuka lezení v rámci povinného předmětu či jen volitelného? 
Lezení není v osnovách pro žáky, ale v 6. třídě je turistický kurz, kde zařazujeme slaňování 

a v 8. ročníku s dětmi jedeme na rafty, kde je jeden den náplň lezení venku. Co se týče 

lezení jako v rámci tv, tak se s dětmi chodí na stěnu, ale musí na to být instruktoři nebo 

dětí musí být málo a také musí být lezecká stěna volná. 

Co dle učitele výuka lezení žákům přináší? 
Tak děti si osvojí v podstatě nový sport, takže třeba schopnost se udržet na stěně, správně 

zatížit stupy, pracování se svým těžištěm. Je to nová aktivita, která by se mohla projevit 

v dalších sportech. 

Jaké jsou další možnosti výuky lezení v rámci školní TV? 
Jak jsem říkal, u nás se lezení praktikuje spíš venku, je to teda takový paradox, když teda 

škola vlastní stěnu. Občas v rámci rozcvičky si chodíme jen tak zabouldřit na stěnu a pak 

se zase vrátíme do haly. 

 

 

Jaké jsou další možnosti výuky horolezectví na ZŠ? 
 

Komu dalšímu je dostupná výuka lezení 
Vše je spojené s kroužkem lezení, kam děti mohou chodit už od 3. třídy, ale je to opravdu 

volitelné. Jinak kurzy na stěnách jako to je ve velkých městech, tak to u nás neprovádíme. 

 

Kdo další může využívat stěnu 
Stěna krom domácího oddílu je zpřístupněna jiným oddílům a poté ve večerních hodinách i 

veřejnost záleží na telefonické domluvě se správcem. 
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Lze využít HS v rámci odpoledního pobytu žáků ve ŠD či klubu? 
No vím, že jsme to 2x zkoušeli, ale moc se to neosvědčilo, protože družina přijde ve 

větším počtu. Některé děti si stihly vylézt jen jednu cestu a spíš tam převládal zmatek, do 

toho pro někoho si přišli rodiče a dítě zrovna bylo v půlce cesty, pak byly zbytečné 

komplikace s organizací a tak. 

Rozhovor 2 

Eva 29 let na škole v Bukách působí pouze 2. 5 roku. Vystudovala UHK obor tělesná 

výchova a biologie. K lezení se dostala až na VŠ, kde tomuto sportu podlehla. Při výběru 

jejího budoucího působiště prý také hrálo roli, zda škola má alespoň malou horolezeckou 

stěnu. Její hodiny jsou mnohdy na přípravu velmi náročné, ale jak sama uvedla, práce ji 

baví a nedokáže si představit monotónnost při vyučování. Přiznala se, že toho o historii 

stěny moc neví, ale s rozhovorem souhlasila.  

Za jakých podmínek je umožněna výuka horolezectví v rámci školní 

TV na ZŠ? 

Jak došlo ke vzniku horolezecké stěny u vás na škole?  
Jak přesně, tak to nevím. Co jsem tak zaslechla tak zbyly nějaké peníze z dotací, tak 

kolega, který tu už neučí, protlačil nápad o výstavbě téhle stěny. 

 

Jaké byly prostorové požadavky?  
Prostorové požadavky, no, když se na tu stěnu podíváte, tak nebyly velké, spíš se jen 

jednalo o to, kam ji umístit. No a nejlepší bylo ji dát sem ven, zeď je nosná, tohle byl asi 

hluchý prostor, tak proč ne. 

Kdo přesně horolezeckou stěnu navrhl, kdo byl projektantem?  
To netuším, ale vzhledem k tomu, že nápad protlačil kolega, tak bych se ani nedivila, když 

by ji navrhl on sám. 

 

Kdo vznik horolezecké stěny podpořil 
Na začátku jsem říkala, že stěna vznikla z přebytku peněz z dotací. 

 

Jaké jsou bezpečnostní podmínky při výuce? 
No, hlavně si dávat pozor. Nejdřív jsem si musela třídu trochu vychovat, bylo potřeba, aby 

opravdu dělali, co říkám, nelítali všude možně a tak a když jsem nastavila nějaká pravidla 

toho, jak se budou na stěně chovat, tak pak už to jde. Důležitá je kontrola, pokaždé, než 

jdou žáci lézt a jistit, tak na mě houknou a já zkontroluju správné navázání na lano a dobře 

protažené lano jistítkem. Pak můžou lézt. Stěna je venku, a když kolem projíždí auta, tak 

není moc slyšet, takže máme pravidlo, že většinou se při lezení moc nemluví, a když už 
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někdo něco říká, tak je to opravdu věcné. No a pak taky to, že jistič nesmí být od stěny 

vzdálen víc jak 2 m a musí neustále kontrolovat lezoucího. 

Jaké potřebujete k výuce lezení vybavení, co je nutné minimum? 
Vybavení nám postačí základní, máme tu univerzální sedáky, kde je jeden sedák na 2-3 

velikosti. Pak samozřejmě dynamická lana dvacetimetrová, různá jistítka od osmy až po 

gri-gri. A pár lezaček. S těma lezačkama to je horší, jako přála bych si, aby tu měli všichni 

svou velikost, ale to je tak náročný, že nejmenší tu lezou normálně v teniskách. A jak 

vidíte, tak presky, které jsou z jedné strany majlonkou připnutý ke stěně a na konci je 

karabina. 

Co vše musí splňovat personál, který výuku lezení v rámci školní TV na ZŠ realizuje? 
Certifikát indoorového lezení, který uděluje někdo od ČHS. Ale možná se mýlím. 

Jaký kurz/ licenci máte vy? 
Já mám právě ten certifikát indoorového lezení od ČHS. Kurz jsem si dělala někdy při 

vejšce a po pravdě, moc si nepamatuju, kdo přesně nám to uděloval. 

Jak probíhá výuka horolezectví v rámci školní TV na ZŠ? 

Jak výuka probíhá? 
Na začátku si rozdělím děti do dvou skupin, ve skupinách se pak rozdělí do dvojic. Jedna skupina 

dostane netradiční náčiní (lítající talíř, líný tenis) a musí se zabavit podle sebe no a druhá skupina 

začíná lézt. Cesty teda před hodinou natáhnu. 

V které části hodiny se lezení děje, předchází tomu něco? 

 Předchází tomu kratičká rozcvička no a potom to je rozdělený po 15- 20 minutách. 

Ale abych držela takovou tu posloupnost zahřátí- hlavní část- relaxace, to na to nemám čas. 

Musí být buď jedno anebo druhé.  

Musí se všichni zapojit? 

 Nemusí, ale nestalo se mi, že by někdo nechtěl lézt. Samozřejmě, pokud nemají 

nějakou sádru či tak něco…(Cha,cha) 

 

V jakém počtu to probíhá 
Jako lezení? Nikdy tam nemám víc jak 12 dětí. 

   

Probíhá výuka lezení v rámci povinného předmětu či jen volitelného? 
Lezení jsem zařadila do běžné výuky tělocviku, ale vždycky teda až na červen, kdy je 

venku pěkně. Samozřejmě, že teda mám i nějakou lezeckou průpravu na žebřinách 

v tělocvičně během roku, ale to není tak zajímavý jako lezení po barevných chytech. 

Co dle učitele výuka lezení žákům přináší? 
Podle mě si děti uvědomí, že jsou zodpovědni nejen za sebe, ale i za toho, kdo je na 

druhém konci lana. A pak samozřejmě, že posilujou celé tělo.  
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Jaké jsou další možnosti výuky lezení v rámci školní TV? 
Další možnosti? Teď mě nic nenapadá… Pardon… 

 

Jaké jsou další možnosti výuky horolezectví na ZŠ? 
 

Komu dalšímu je dostupná výuka lezení 
Výuka lezení je dostupná jen žákům naší školy v rámci kroužku lezení, ale ten se bohužel 

letos neotevřel. 

 

Kdo další může využívat stěnu 
Nikdo, vždyť ta stěna je malá a sloužím opravdu jen dětem ze školy. Normální člověk by ji 

měl přelezenou za 20 minut. 

 

Lze využít HS v rámci odpoledního pobytu žáků ve ŠD či klubu? 
Asi ano, ale nepraktikuje se to tady. Kurz mám jenom já a nevím, zda by si někdo 

z vychovatelů vzal na triko, že půjde s dětmi na stěnu. Ale děkuji za nápad, zkusím to 

navrhnout na příští rok. 

 

Rozhovor 3 

Martin 44 let působí na škole J.A.K. v Trutnově více než 20 let. Vystudoval UHK obor 

tělesná výchova a zeměpis. Je dlouholetým instruktorem lezení ČHS a při škole založil i 

horolezecký oddíl Jetti club. Tento klub vychoval nepřeberné množství horolezců a 

dokonce i reprezentantů. Lezení do hodin TV zařazuje spíše formou bouleringu, ale 

nevyhýbá se ani lezení na laně. Avšak je náročné skloubit „nelezecké děti s lezeckými“, 

protože náročnost na přípravu a bezpečnost je velmi vysoká. 

Za jakých podmínek je umožněna výuka horolezectví v rámci školní 

TV na ZŠ? 

Jak došlo ke vzniku horolezecké stěny u vás na škole?  

Jsme tady založili horolezecký oddíl, hned jak jsem přišel o vejšce a pak jsme první rok 

postavili stěnu v malý tělocvičně, více méně svépomocí a pak někdy před rokem 2000 

probíhala dostavba školy a zároveň výstavba haly. Tak jsem využil příležitosti a původně 

nám teda měli postavit zároveň stěnu s tím. Klasicky, když bude dostatek peněz, že jo. Tak 

pak nám vyčlenili jen prostor. Pak jsme se teda s projektantama hádali, protože nám 

původně nabízeli prostor 6,5 x 6 m, což je teda zoufalost. A pak se naštěstí podařilo, 

protože jsem se tam s těma architektama znal, udělat půdorys 8x 7 a výška stěny je zhruba 

12 m, největší výhodu to má, že to není v tělocvičně, že to je samostatná místnost. 
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Jaké byly prostorové požadavky?  

Jak jsem říkal, nejprve nám nabídli 6x 6,5 m půdorys, pak jsme se domluvili na 8x 7 m. 

Kdo přesně horolezeckou stěnu navrhl, kdo byl projektantem?  

Přímo prostor kolem stěny byl součástí plánu dostavby školy, to tu dělal trutnovský ATIP a 

přímo stěnu to se soutěžilo mezi Makakem a Mountsplitem trutnovským, kde to teda 

moutsplit vyhrál. 

 

Kdo vznik horolezecké stěny podpořil 

Základní financování bylo tak, že se víc než polovina hradila z oddílových peněz, zbytek 

se podělil grant Královehradecký a malou část přispěla i škola. 

Jaké jsou bezpečnostní podmínky při výuce? 

No, při tom lezení standardní, co je předepsáno UIAA nebo ČHS, to tady nebudu 

vyjmenovávat. Nemáme omezení, jako to je na některých stěnách, kde se teda může jistit 

jen s kyblíkem. Protože jsme pískařská oblast, tak osmy jsou povoleny, vlastně tu je 

povoleno plus mínus všechno. Důležitý je teda naučit děti hlavně pozorovat a jistit. 

Jaké potřebujete k výuce lezení vybavení, co je nutné minimum? 

No, tím, že tu kromě výborně vybavených místností máme i boulderovku s oficiálním 

dopadištěm, která je teda taky dílem oddílu, tak tam nepotřebuju teda nic, protože tam 

chodíme jen na část hodiny. Pak teda tam mám samozřejmě takový ty klasický věci- 

lezečky, magnézium. No a standardní vybavení na stěnu, pokud jdeme teda na lano. To 

jsou lezečky lana, jistítka. Všechno ostatní teda vlastní oddíl a na základě dobrých vztahů 

je to možný zapůjčit, ale spíš se teda chodí na ten boulder z důvodu času. 

Co vše musí splňovat personál, který výuku lezení v rámci školní TV na ZŠ 

realizuje? 

Tady když už dojde k tomu lezení, tak horolezecký průkaz. 

Jaký kurz/ licenci máte vy? 

Já mám horolezecký průkaz a jsem dlouholetým instruktorem ČHS. 

Jak probíhá výuka horolezectví v rámci školní TV na ZŠ? 

Jak výuka probíhá? 
Výuka moc neprobíhá, spíš je to forma seznamovací, nebo třeba nábor do oddílů. No a když teda se 

učí lezení, tak jdeme na boulderovku. Lezení jako takový s lanem, to děláme spíš v oddíle. Při 

hodinách na to není moc času a navíc, tam je mrtě dětí. Výuka tu teda moc neprobíhá, spíš teda 

propagační akce a je to tím, že tu je opravdu spousta dětí v oddíle. 

V které části hodiny se lezení děje, předchází tomu něco? 

 Nee, na začátku hodiny. 

Musí se všichni zapojit? 

 Nemusí, ale chtějí. 
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V jakém počtu to probíhá 

Tam je potřeba, tím že je stěna menší, tak se dá reálně udělat to, že jsou jističi zkušení, 

takže max 8 lidí, že lezou, 8 lidí jistí. (Jističe teda mám z oddílu). Natáhnou lana a odjistí 

neoddílové děti. 

   

Probíhá výuka lezení v rámci povinného předmětu či jen volitelného? 

Jak jsem říkal, pro zpestření hodin tělocviku, tak jdeme na boulderovku, není to tak 

náročné na čas. Jinak teda spíš zájmový kroužek. 

Co dle učitele výuka lezení žákům přináší? 

Obecně lezeckej pohyb je nejpřirozenější pohyb, přeci jen jsme z opic, takže to tělo 

zlepšuje svou rovnováhu, sílu no a hlavně je to prostě zpestření, když to učitel použije. 

 

Jaké jsou další možnosti výuky lezení v rámci školní TV? 

Boulderovka  a drobné hry na ní. 

Jaké jsou další možnosti výuky horolezectví na ZŠ? 
 

Komu dalšímu je dostupná výuka lezení 

Ani tak výuka lezení, ale spíš prostor. Dělíme se o stěnu s jinými lezeckými oddíly. A ve 

večerních hodinách je vymezen prostor pro veřejnost. Nejsme komerční stěna, takže to tu 

spíš funguje pro partičky, kde to někteří znají, jak to tu chodí a tak. Klasifikace tu je tvrdší, 

takže by si tu ani běžná veřejnost příjemně nezalezla. 

 

Kdo další může využívat stěnu 

Jak jsem zmiňoval, další oddíly a pak teda veřejnost. No a pak jednou do roka nějaký 

příměstský tábor, který je teda personálně nějak spojen se školou. 

 

Lze využít HS v rámci odpoledního pobytu žáků ve ŠD či klubu? 

To jsou nárazový akce. Ale vezmeme je sem, ale to nás musí družina oslovit. Teď mě teda 

jedna vychovatelka oslovila, ale chtějí jít jen na boulderovku ne na lana. 

 


