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ANOTACE 

VÁŇA, V. Bezpečnostní požadavky při provozování lezeckých stěn 

Ostrava: VŠB – TU, 2011, 48 stran. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Lenka Kissiková, Ph.D. 

Klíčová slova: umělá lezecká stěna, lezecké vybavení, analýza rizik, údržba, revize, provozní 

požadavky 

 

Cílem této bakalářské práce je zjištění, analyzování a vyhodnocení rizik u lezeckých 

stěn. Vyhodnocuji zde stav dvou náhodně vybraných lezeckých zařízení po stránce 

bezpečnosti pro uživatele, posuzuji provozní dokumentace těchto stěn a také posuzuji 

dokumentace výrobce. Věnuji se zde požadavkům na údržbu a revize nejen lezecké stěny, ale 

také lezeckého vybavení. Součástí této práce je také vypracování provozního řádu pro 

používání lezeckých stěn, spolu se zásadami bezpečného lezení.  

 

ANNOTATION 

VÁŇA, V. Safety Requirements for Operation of Climbing Walls 

Ostrava: VŠB – TU, 2011, 48 pages. Bachelor‘s thesis, head: Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.        

Keywords: climbing wall, climbing equipment, risk analysis, maintenance, revision, 

operational requirements 

 

The objective of this bachelor thesis is to identify, analyze and evaluate risks of 

climbing walls. Analyze here the status of two randomly selected climbing equipment in 

terms of safety for users, assess operational documentation of these walls and also assesses 

the manufacturer's documentation. I devote to the the requirements for maintenance and 

revisions not only climbing the walls, but also climbing equipment. Part of this work is the 

development of operating rules for the use of climbing walls, together with the principles of 

safe climbing.  
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Úvod 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil bezpečnostní požadavky při provozování 

lezeckých stěn. Lezecké disciplíny se v dnešní době staly poměrně oblíbeným sportovním 

vyžitím, a proto se můžeme ve velkém setkat s lezeckými stěnami jak ve velkých sportovních 

centrech, tělocvičnách škol, tak s určitými úpravami například na dětských hřištích. Umělá 

lezecká stěna slouží především k tréninku skalního lezení, ale v mnohých případech je také 

využívána jako volnočasová aktivita k tréninku fyzické zdatnosti. Lezení se lze věnovat již od 

útlého věku a záleží pouze na naší fyzické kondici, kdy s lezením skončíme. Lezecké stěny 

slouží nejen pro trénink lidí, kteří s tímto sportem začínají, ale využívají je také zkušenější 

jedinci, a to především v zimním období, aby si zkrátili dobu, než se budou moct vydat 

s horolezeckou výbavou opět na skály. Dále může být lezecká stěna využívána i v rámci 

tréninku některých povolání jako např. pro zaměstnance horské služby nebo speciálních 

policejních sil.  

Obliba tohoto sportu stoupá. Jedním z důvodů vzrůstající popularity lezení je 

bezesporu jeho nenáročnost na finanční prostředky. Provozovatelé lezeckých stěn často 

nabízejí kurzy pro začátečníky, což také přispívá k zvětšení členských základen těchto 

zařízení. Než začneme se samotným lezením, neobejdeme se bez poučení o správném jištění 

a spouštění. Ačkoliv považuje mnoho lidí tento sport za nebezpečný, není tomu tak. Pokud 

bude lezec dodržovat pravidla bezpečnosti, nemůže se mu nic stát. K úrazům sice občas 

dochází, ale téměř vždy se jedná o vlastní zavinění jedince.  

Cílem práce bude proto zjistit, analyzovat a vyhodnotit bezpečnostní požadavky 

provozování lezeckých stěn. Dále vyhodnotit rizika po stránce bezpečnosti pro uživatele, ale 

i posoudit např. jak je zabezpečen servis a revize tohoto zařízení, vypracování provozního 

řádu pro uživatele apod. 
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1 Základní termíny 

Pro účely mojí bakalářské práce bych nejprve upřesnil následující termíny: 

Umělá lezecká stěna (ULS) – sportovní zařízení, které se skládá ze speciálně 

sestavené stěny s různými konstrukčními znaky, a které je navrženo k různému využití při 

sportovním lezení a její používání není omezeno jednou věkovou skupinou. 

Jistící bod - připojovací bod na ULS určený k jištění.  

Osobní jistící bod - přechodový jistící bod, který slouží k jištění lezce pří výstupu na 

ULS.[1] Jako příklad lze uvést: 

Borhák – nerezový kotvící bod.   

 

Obrázek 1 Borhák [25] 

Nýt – od borháku se liší tvarem, uchycením na ULS a nižší cenou. [2] 

 

Obrázek 2 Nýt 

Expresní smyčka – je sada dvou karabin spojená prošitou smyčkou. První karabina se 

do borháku nebo nýtu zašroubuje napevno, zatímco druhá karabina má prohnutý zámek, který 

slouží pro zapnutí lana. Obě karabiny spojuje expresní smyčka, která musí mít minimální 

pevnost 20kN. 
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Obrázek 3 Expresní smyčka [26] 

Osobní horní jistící bod - jistící bod, který je upevněn na vrcholu výstupové cesty 

a který pojme lano jen jednoho lezce. [1] 

 

Obrázek 4 Osobní horní jistící bod [27] 

Technika jištění TOP ROPE - při tomto jištění je lano vedeno horním vratným 

bodem cesty. Jeden z možných druhů vratných bodů můžeme vidět na obr. 4. Jistič při tomto 

jištění stojí na zemi. Při pádu dochází pouze k zhoupnutí, a proto není lano namáháno rázovou 

silou. Oplet lana je ovšem při této metodě, díky tření na horním vratném bodě, velice 

namáhán, a proto je třeba častá kontrola. Jedná se patrně - při dodržování všech 

bezpečnostních pokynů - o nejbezpečnější způsob jištění. Tento způsob jištění by se ovšem 

neměl používat při lezení v malých výškách a velkých převisech, kde by se při pádu lezec 

zhoupl natolik, že by spadl na zem. [4] 
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Technika postupového jištění - jedná se o náročnější techniku jištění. Lezec během 

výstupu lano kotví pomoci expresních smyček k jistícím prvkům stěny. Lano musí být vedeno 

přímo, aby nedocházelo k nadměrnému tření, a tím k zbytečně většímu namáhání lana. [5] 

 

Obrázek 5 Způsob vedení lana při postupovém jištění. Vlevo je špatné vedení lana a vpravo 

správné vedení lana.[28] 

Osobní přízemní jistící bod - kotvící bod, který je upevněn na úpatí ULS, a který 

slouží k zajištění jistící osoby, k sebejištění lezoucí osoby, nebo jako upevňovací jistící 

zařízení. 

Typická zatížení - největší zatížení, které může být vyvoláno normálním užíváním. 

Prostor pádu - prostor na nebo okolo ULS, které může zaujímat uživatel během pádu. 

Volný prostor - prostor okolo průmětu ULS na podlahu, který může zaujímat uživatel 

při lezení, slaňování, chytání spolulezce nebo jištění. [1] 

Nosná konstrukce stěny - tvoří základ stěny a určuje její tvar. Nosná konstrukce 

stěny bývá ukotvena ke stávající konstrukci (např. stěna budovy) nebo je samostatná (většinou 

u venkovních stěn). Jako materiál pro nosnou konstrukci slouží ocel, nebo dřevo. [3] 

Opláštění stěny - opláštění určuje finální podobu lezecké stěny a montuje se na 

nosnou konstrukci stěny. Jako nejčastější provedení opláštění stěny se provádí z těchto 

materiálu: laminát, tvrzený plast, dřevo, popřípadě beton. [3] 
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2 Základní druhy lezeckých stěn 

Na začátek bych rozdělil umělé lezecké stěny na venkovní (outdoorové stěny) a stěny 

umístěné v halách a tělocvičnách (indoorové). Všechny takovéto stěny mají vždy nosnou 

konstrukci, a to dřevěnou nebo ocelovou. Konstrukce bývají většinou ukotveny ke stavebním 

konstrukcím nebo mají samostatnou věžovitou nosnou konstrukci. Opláštění nosné 

konstrukce dává charakter celé lezecké stěně a provádí se většinou z laminátu, tvrzeného 

plastu, dřeva, popřípadě betonu.  

 

Obrázek 6 Venkovní lezecká stěna v Brně [29]  
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Obrázek 7 Vnitřní lezecká stěna v Bratislavě [30] 

Dále bych lezecké stěny rozdělil podle toho, kde je možné se s umělými lezeckými 

stěnami setkat. 

Prvním typem, a zároveň lezeckou stěnou prakticky s nulovými požadavky, je stěna, 

kterou můžeme nalézt například v prodejnách lezeckého vybavení (karabiny, boty, sedáky). 

Jedná se pouze o „lezecké stěny“ do výšky max. 2,5m a slouží především k vyzkoušení 

lezeckých potřeb a zároveň plní také roli dekorace. Takovéto malé stěny nejsou dimenzovány 

pro lezení, a proto se samozřejmě nevyžadují žádné revize a podobné zkoušky. [6] 

Dalším typem lezeckých stěn jsou stěny pro dětská hřiště. Takovéto stěny dosahují 

výšky max. 3m. Stěny mají také v blízkosti stěny většinou změkčený povrch, který má 

zabránit při eventuálním pádu zraněním. Tyto lezecké stěny mají nejčastěji provedení 

samonosné věže, a protože se jedná o venkovní lezecké stěny, tak bývají nejčastěji sestaveny 

z laminátových desek, aby odolávaly přírodním jevům. [6] 

Třetím typem lezeckých stěn jsou stěny k prezentaci a ukázce produktů, a proto jsou 

umístěny zpravidla u samotných výrobců. Výška takovéto stěny bývá většinou do 6m. [6]  
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Poslední a zároveň nejfrekventovanějším typem jsou lezecké stěny pro sportovní 

využití. Takovéto stěny dělíme do dvou základních skupin: 

bouldrové stěny – bývají zpravidla velice krátké a náročné. Při lezení se nepoužívá 

jištění lanem, a proto tyto stěny bývají zpravidla maximálně 4m vysoké. Jako bezpečnostní 

prvek pří pádu slouží žíněnky a různé molitanové matrace. Bouldrová stěna má také ve 

většině případu daleko více chytů. [3] 

velké lezecké stěny – jedná se o typické lezecké stěny s výškou nad 4m. Opláštění 

bývá taktéž z překližkových nebo laminátových desek. Takováto stěna má většinou více 

lezeckých cest a také různé sklony pro rozdílnou obtížnost výstupu. [6] 

Velké lezecké stěny mají obvykle výšku větší než 10 metrů, a tak je možné na 

takovýchto stěnách vymezit 3 zóny. [3] 

1. zóna – jedná se o spodní úsek, který může být rovněž, v případě, že je náležitě 

uzpůsobena dopadová plocha, využíván jako bouldrová stěna. Většinou se jedná o výšku do 

4m. Jelikož se při bouldrování nepoužívá lano, musí být zřetelně označen pro lezce přechod 

mezi první a druhou zónou, aby lezec nepoužíval chyty ve větší výšce než je dovoleno.  

2. zóna – tato zóna vymezuje střední pasáž stěny. Při lezení je již samozřejmě 

využíváno jištění pomocí lana. Jedná se o úsek, který slouží začátečníkům k tomu účelu, aby 

si zvykali na větší výšku, a také aby získali důvěru v lezecký materiál a samozřejmě také 

v jistícího partnera.  

3. zóna – je nejvyšší část stěny, která má obvykle velké převisy. Tato zóna slouží 

především výkonnostním lezcům pro vlastní trénink. Lezení v tomto pásmu slouží ke 

zvyšování jednak fyzické, ale také i psychické odolnosti, která je pro lezce rovněž důležitá.  
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3 Lezecký materiál 

Pokud se chceme věnovat lezeckému sportu, potřebujeme určitý lezecký materiál. 

V této kapitole podrobněji rozebírám základní prvky tohoto materiálu spolu s jeho správným 

skladováním, čištěním a kontrolou. 

3.1 Lano 

Lano patří mezí nejdůležitější část vybavení lezce, proto je mu potřeba věnovat 

zvláštní péči. Pozornost lezeckému lanu by měla být upřena již při skladování. Lano je nutné 

skladovat na suchém tmavém místě, neboť již sluneční paprsky ho poškozují. Kvůli 

pomalejšímu stárnutí lana je také doporučeno skladovat jej zavěšené na popruhu nebo 

smyčce, ale nikdy ne za smyčku samotného lana. Také se nedoporučuje skladovat lano 

v garážích, a to kvůli různým výparům např. z autobaterie, barev, výfukových plynů 

a různých jiných chemikálií. [7] Určit přesnou délku životnosti lana je velmi obtížné, a proto 

je potřebné vést si deník lana. V tomto deníku se zaznamenávají jak nalezené a slaňované 

metry, tak samozřejmě pády spolu s jejich délkou (včetně pádového faktoru) - což je velice 

důležitý faktor určující životnost lana. Jak takovýto deník vypadá, můžete vidět v příloze č. 1.  

Většina výrobců uvádí životnost lana okolo 10 let. Obecně ale platí, že horolezecké lano by se 

mělo vyřadit okamžitě po těžkém pádu (tj. když pádový faktor přesáhne kritickou hodnotu), 

a rovněž v okamžiku, kdy subjektivně cítíte k lanu nedůvěru. [8] 

 Lano bychom měli vyřadit pokud: 

 lano přišlo do styku s chemikáliemi, zvláště pak s kyselinami (nebo i jejich výpary) 

 oplet je poškozený tak, že prosvítá jádro 

 oplet je extrémně opotřebený nebo hodně roztřepený 

 oplet je viditelně posunutý 

 lano je silně zdeformováno (ztuhnutí, vruby, místní zeslabení nebo zesílení) 

 lano bylo vystaveno extrémnímu zatížení (např. těžkým pádům) 

 lano je extrémně znečištěné běžně nevypratelnými nečistotami 

 lano bylo poškozeno teplem, oděrem nebo spálené třením 

 byla překročena výrobcem v návodu doporučená životnost (i když lano nebylo 

používáno) 

 ke kvalitě lana jsme ztratili důvěru [7] 
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Následující tabulka určuje přibližnou dobu životnosti lana pří různé četnosti 

používání. 

Tabulka 1 Životnost lana [7] 

Frekvence použití Průměrná životnost 

maximálně 1 za rok 10 let (maximum) 

výjimečné použité (dvakrát za rok) do 7 let 

příležitostné použité (jednou za měsíc) do 5 let 

pravidelně použité (několikrát za měsíc) do 3 let 

často použité (každý týden) do 1 let 

neustále použité (téměř denně) méně než 1 rok 

 

Údržba lana spočívá především v jeho praní a čištění. Lano lze prát ručně s teplotou 

vody do 30°C nebo v automatické pračce na program vlna. Lano nikdy neodstřeďujeme 

z důvodu jeho možného poškození. Občasné praní udržuje dobré vlastnosti a také životnost 

lana. Pro praní se využívá speciální prací prostředek nebo je možné použít mýdlové vločky. 

Sušení lana by mělo probíhat při pokojové teplotě mimo sluneční záření a jiné sálavé zdroje. 

Řádné vysušení lana je důležité a může trvat i déle než týden. [7] 

Po každém použití lana by se měla provést kontrola lana.  Oplet lana můžeme 

kontrolovat pohledem i hmatem, jádro lana pouze hmatem. Hmatovou kontrolu jádra lana lze 

dělat promnutím lana v prstech. Pro objevení nevýrazných vnitřních mechanických poškození 

jádra je vhodná metoda posouvání lana do oblouku – je-li oblouk lana při posouvání stále 

vypnutý, nedošlo k poškození jádra lana. Naopak zalomení lana do úhlu napovídá o poškození 

jádra lana, viz obr. 8[9] 

 

Obrázek 8 Kontrola lana, která spočívá v posouvání lana v oblouku. Vlevo je lano v pořádku, 

zatímco vpravo je lano poškozeno. [31] 
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Při kontrole je důležité zaměřit se především na tyto věci: 

 prosvítání jádra lana přes oplet (mechanické poškození, nejspíš prodření) 

 natavené vlákna opletu, tzv. „zažehlení“ (tepelné poškození, nejspíše třením 

o karabinu, nebo taky po rychlém slanění) 

 jakékoliv ztvrdnutí části lana (poškození jádra lana silným zkroucením jednoho ze 

snopů vláken v jádru) 

 jakoukoliv výduť, boule (na jednom ze snopů vláken jádra se kroucením vytvořila 

klička, nebo průnik cizího tělesa do struktury vláken) 

 jakékoliv ztenčení části lana (poškození jádra lana prasknutím jednoho ze snopů 

vláken v jádru) 

 jakoukoliv změnu barvy opletu (pokud změna zabarvení nezmizí po vyprání lana, 

jedná se nejspíš o poškození vlivem chemikálie) [9] 

3.2 Sedák 

Sedáky jsou další základní součástí lezce na ULS, které slouží k zajištění bezpečnosti. 

Sedák se skládá ze smyček kolem nohou a bederního pásu. Sedáky jsou anatomicky 

polstrované, a lze je seřídit pomocí přesek. Pro větší bezpečnost je možná kombinace s prsním 

úvazkem, který může zabránit přetočení lezce při pádu, a pomůže mu tak ochránit páteř. 

Tento prsní úvazek je doporučen především dětem a vyšším lidem. Vyrábí se samozřejmě 

různé druhy sedáků, a to jak pro muže, tak ženy či děti. [10] 

 

Obrázek 9 Sedák 
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 Jelikož se jedná o převážně textilní produkt, platí pro skladování sedáků stejné 

pravidla jako u lana. Doba skladování (v obchodě, skladě) by se měla pohybovat maximálně 

do pěti let. Doba používání je pak stanovena většinou výrobců maximálně na 10 let. Celková 

životnost výrobku by tedy nikdy neměla přesáhnout 15 let. Uvedené hodnoty jsou ale 

samozřejmě pouze orientační, neboť postroj může být poškozen mnohem dřív - proto jsou 

důležité pravidelné kontroly. [11] 

Postroj musí být vyřazen pokud [11]: 

  zachytil silný pád - a to i v případě, že na postroji není patrné žádné poškození 

 v případě poškození popruhu (např. abraze, naříznutí, chemické poškození a jiné) 

 pokud zjistíme poškození ve stehu 

 pokud zjistíme špatnou funkci spon nebo jejich poškození 

 pokud byl postroj vystaven kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi 

 pokud máme pochybnosti o jeho bezpečnosti  

3.3 Karabiny 

Karabiny se vyrábějí ze slitin hliníku, titanu či legovaných ocelí. Nejčastěji je možno 

setkat se s hliníkovými karabinami, které se využívají pro sportovní lezení z důvodu jejich 

malé hmotnosti. Rozdělení karabin se provádí převážně podle tvaru karabiny a také podle 

druhu zámku karabiny. Zde je výčet nejběžněji používaných karabin. [12] 

a) Oválný (typ X) -  tyto karabiny se nepoužívají k bezprostřednímu zachycení pádu 

(např. při postupovém jištění), protože nemají takovou pevnost jako karabiny ve tvaru 

„D“. Jejich otevřený vnitřní tvar snižuje tření (platí i u hruškovitého tvaru).  Využití 

najdou spíše ve spojení s další jistící pomůckou. Jsou nevhodné pro pevné jištění.  

 

Obrázek 10 Karabina typ X [32] 
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b) Hruškovitý (typ H) - kdysi „všestranně“ využívané, dnes slouží převážně k jištění 

pomocí poloviční lodní smyčky.  

 

Obrázek 11 Karabina typ H [33] 

c) Tvar „D“ a asymetrické „D“ (typ B) - je to nejuniverzálnější typ karabiny. Je 

vhodný pro postupné jištění a sebejištění (pouze s pojistkou). Ze všech zmíněných 

tvarů je nejpevnější.   

   

Obrázek 12 Karabina typ D [34] 

Zámek slouží k tomu, aby lano či smyčka „nevyskočily“ z karabiny. Druhy zámku 

jsou [12]: 

a) Rovný - velmi častý typ zámku. Je rovný bez prohybu.  

 

Obrázek 13 Karabina s rovným zámkem [35] 

b) Prohnutý - výhodou je jednodušší manipulace. Má větší rozvor respektive mezeru pro 

vložení lana.  
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Obrázek 14 Karabina s prohnutým zámkem [36] 

c) Drátový - tento typ karabiny má výhodu v nízké hmotnosti a paradoxně je bezpečnější 

co se otevření týče. Důvodem je právě již zmíněná hmotnost. Při nárazu karabiny na 

svůj hřbet se přesune kinetická energie do zámku a ten má tendenci se otevřít. Čím má 

zámek nižší hmotnost, tím má menší kinetickou energii (snižuje tedy riziko otevření). 

Celý tento efekt se nazývá „whiplash“ a použitím drátu se snižuje o 50 %. Další 

pozitivní vlastnosti tohoto drátového typu karabiny jsou menší náchylnost na zadření 

v důsledku zanesení nečistotami a lepší manipulace. Drátový zámek není vhodný pro 

slaňování a jištění. Nejčastější se užívá při mezijištění.  

  

 

Obrázek 15 Karabina s drátěným zámkem [37] 

Pojistky u karabin slouží k tomu, aby zamezily otevření zámku a následnému 

„vyskočení“ lana či smyčky. [12] 

a) Manuální – pojistku je třeba ručně zajistit pomocí zašroubování.  

b) Automatická - po uzavření zámku se pojistka zajistí sama.  Typů automatických 

pojistek je v dnešní době velké množství.  

Pro karabiny platí normy EN 12275 a u zámkových karabin navíc EN 362. [12] Tyto 

normy udávají minimální pevnost karabiny, která je 20 kN, a u příčného namáhání 6 kN. 

U většiny karabin se pevnost pohybuje mezi 20 a 25 kN (výjimečně až 30), a 6 až 10 kN 

v příčném směru. Na pevnost karabin má největší vliv jejich hmotnost. Lehké karabiny 
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většinou nemají dostatečnou pevnost ve stavu s otevřeným zámkem a při zatížení v tomto 

stavu mohou prasknout. Údaje o pevnosti karabiny by měly být vyraženy na jejím těle. [13] 

Karabina stejně jako ostatní části vybavení podléhá negativním vlivům - například 

korozi. Životnost karabin se zpravidla stejně jako u lana udává na 10 let, nicméně v praxi 

bývá doba životnosti mnohdy překračována. Karabina by měla být bezpodmínečně vyřazena 

pokud [13]:  

 Byla poškozena pádem. 

 V případě poškození zámku karabiny, které nedokážeme sami opravit - například 

pokud zámek vlivem poškozené pružiny nedovírá. 

 Při velkém opotřebování materiálu karabiny v důsledku tření karabiny s lanem. Po 

dlouhodobém častém používání může být průměr karabiny silně ztenčen v místě, kde 

karabinou prochází lano.  

3.4 Helma 

Jako poslední pomůcku, která slouží k ochraně zdraví, je třeba uvést helmu, která sice 

není na umělých lezeckých stěnách povinná, ale může při pádu ochránit hlavu například před 

nárazem do chytu. [7] 

 

Obrázek 16 Lezecká helma 
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4 Požadavky na lezeckou stěnu 

V této kapitole se věnuji zákonům, které lze vztáhnout na lezeckou stěnu. V druhé 

části kapitoly jsou uvedeny požadavky na provoz, které je provozovatel zařízení povinen 

dodržovat. 

4.1 Požadavky na výrobek 

Jelikož lze umělou lezeckou stěnu považovat rovněž za technický výrobek, je třeba 

také zmínit zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon dává 

za povinnost v §12 provádět u výrobků představující zvýšenou mírů ohrožení posouzení 

shody. Údaje, které by mělo prohlášení o shodě pro lezecké stěny obsahovat, jsou uvedeny 

v samostatné kapitole v příslušné normě. Jedná se o následující údaje [1]: 

a) podrobný výpočet stability celého rámu konstrukce a všech jistících bodů 

b) umístění jistících bodů 

c) protokol o rázové zkoušce povrchových prvků 

d) protokol o ověřovací zkoušce ULS 

e) případně protokol o zkoušce připojení jistících bodů, je-li to vhodné 

f) protokol o zkoušce odolnosti uchycení chytů 

g) označení lezecké stěny 

o jméno nebo značka výrobce; 

o jméno dovozce nebo dodavatele; 

o číslo a datum této evropské normy, tj. EN 12572-1:2007; 

o datum instalace této ULS;  

o datum příští hlavní kontroly; 

h) návod (pro bezpečné užívání lezecké stěny) 

Všechny tyto požadavky musí být samozřejmě řádně zkontrolovány ve zkušebnách 

a také zdokumentovány. Na základě splnění všech požadavků normy se vydává prohlášení 

o shodě. K posouzení stěny se samozřejmě připojuje i posouzení lezeckých chytů. Zmíněné 

požadavky slouží také pro vypracování průvodní dokumentace.  

K dokumentaci výrobku se také vztahuje zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 

výrobků, který řeší výrobek obecněji. Tento zákon zmiňuji, jelikož řeší průvodní 

dokumentaci.  V §4 tohoto zákona se hovoří, že k výrobku, který je uveden na trh, je povinen 
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výrobce poskytnout průvodní dokumentaci v souladu s požadavky zvláštního právního 

předpisu. Tuto dokumentaci zpravidla vytváří již zmíněný výrobce, ale v případě 

nevyhotovení dokumentace může průvodní dokumentaci k výrobku vytvořit i dovozce nebo je 

k tomu pověřena třetí strana. Takováto průvodní dokumentace musí být při prodeji předána 

kupujícímu, jinak není možné výrobek bezpečně používat. V průvodní dokumentaci je soubor 

dokumentů obsahující návod od výrobce k bezpečné montáži a manipulaci se zařízením. 

Obsahuje také návody k opravě, stanovuje rozsah a četnost údržby, dále stanovuje termíny 

pravidelných revizí zařízení, jakož i případné návody pro výměnu dílu. [14] Doba, po kterou 

je nutno průvodní dokumentaci pro potřeby inspekce uchovávat je stanovena nejméně na 

10let. Tato desetiletá lhůta začíná běžet datem odstavení zařízení. [15] 

Veškeré tyto údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce, a všechny 

údaje musí být taktéž podány ve srozumitelné podobě. [14] 

4.2 Povinnosti provozovatele lezecké stěny 

Dle zákona 309/2006Sb., který hovoří o dalších podmínkách BOZP, je zaměstnavatel 

(v tomto případě provozovatel) povinen podle §4 zajistit, aby byla technická zařízení 

bezpečné pro používání a zároveň dle písmena c) pravidelně udržovány, kontrolovány 

a revidovány. K tomuto bodu se věnují více v kapitole údržba a revize zařízení. [16] 

Mezi další předpisy, které se vztahují k ULS jako k technickému zařízení patří 

NV 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. [17]  

V §4 odst. 1 je nařízena kontrola zařízení před uvedením do provozu. Takováto 

kontrola se provádí podle průvodní dokumentace, kterou poskytuje výrobce. Není-li výrobce 

znám nebo průvodní dokumentace není k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení 

zaměstnavatel místně provozním bezpečnostním předpisem. [17] 

Odst. 2 a 3 říká, že zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací a následná 

kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném provozní 

dokumentací nebo normou ČSN EN 12572, která klade bezpečnostní požadavky a zkušební 

metody na ULS a bouldrové stěny. Rovněž musí být veškerá provozní dokumentace zařízení 

uchovávána nejen po celou dobu provozu zařízení, ale ještě minimálně 10 let od ukončení 

provozu. [17]  
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5 Údržba a revize zařízení 

Norma, která se věnuje lezeckým stěnám, uvádí také ve své příloze různé typy 

kontrol. Zde je jejich výčet [1]:  

5.1 Typy kontrol 

a) Běžná kontrola 

Běžné kontroly slouží k odhalení jasně viditelných závad na ULS. Mezi takovéto 

závady patří především nedostatky na přední straně ULS lehce pozorované již je země. Mezi 

prvky podléhající vizuální kontrole patří například čistota, uvolněné chyty, chybějící části, 

překážky umístěné ve volném prostoru, nebo další viditelné škody způsobené například 

i vandalismem. Běžná kontrola by se měla provádět podle potřeby zařízení, které například 

určuje četnost využívání ULS.  

b) Provozní kontrola 

Jako další je možno uvést provozní kontrolu zařízení. Doporučené termíny a četnost 

kontrol uvádí výrobce. Zpravidla se ovšem jedná o kontrolu, která se provádí jednou 

za 3 měsíce. Provozní kontrola je zaměřena především na ověření funkčnosti a stability 

zařízení a na opotřebení namáhaných částí jako jsou například jistící body nebo kloubové 

mechanizmy ULS.  

c) Revizní kontrola 

Dle normy ČSN EN 12572-1, přílohy G, jsou vyžadovány revizní kontroly na ULS 

minimálně jednou ročně. Tato hlavní kontrola se provádí podle návodu k údržbě, kterou 

poskytuje výrobce ULS. Revizní prohlídka slouží k potvrzení celkové bezpečnosti ULS, 

tzn. jejich základů, konstrukce a povrchů stěny. Do revizní prohlídky také spadají změny 

úrovně bezpečnosti zařízení, výsledky rekonstrukcí, nebo prohlídky doplňovaných 

a nahrazovaných dílů. Zvláštní pozornost musí být věnována konstrukci, jistícím bodům, ale 

také vnitřní straně ULS. Jednotlivé osobní jistící body jsou zkoušeny dle normy na zatížení 

8kN. Hlavní roční kontrola musí být zdokumentována.  

Každoroční revizi ULS provádí revizní technik. Samotnou revizní kontrolu zařízení 

provádí často revizní technik výrobce, popřípadě jiná oprávněná osoba, která vyhotoví 

protokol o kontrole. Je také povinna zdokumentovat nedostatky, které je třeba odstranit. 
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V případě bezpečnosti stěny vystaví revizní technik protokol o kontrole a opatří ULS 

známkou. Známka musí být na lezecké stěně umístěna na viditelném místě a slouží také pro 

návštěvníky jako záruka bezpečnosti.  

Na známce musí být dle normy vyznačeny následující údaje: [1] 

a) jméno nebo značka výrobce 

b) jméno dovozce nebo dodavatele 

c) číslo a datum této evropské normy, tj. EN 12572-1:2007 

d) datum instalace této ULS 

e) datum příští hlavní kontroly  

Výrobce, popřípadě prodejce, má povinnost poskytnout k prodávanému zařízení 

návod k údržbě. Návod k údržbě musí být opatřen číslem současné normy pro zařízení a musí 

stanovit četnost provozních kontrol. [14]  Četnost kontrol se stanoví podle typu zařízení. Mezi 

další faktory, které ovlivní četnost kontrol, můžeme řadit například použitý materiál, četnost 

užívání, stupeň vandalismu, umístnění (venkovní nebo vnitřní ULS), znečištění ovzduší 

popřípadě stáří zařízení. Návod k údržbě musí také obsahovat výkresy a schémata potřebné 

k údržbě a kontrole. Návod dále obsahuje způsob přístupu vnitřní stěny každého sektoru ULS 

pro provedení hlavní roční kontroly. 

5.2 Činnost revizního technika 

Úkolem revizního technika je kontrolovat technický stav strojů a zařízení. Podle 

normy ČSN EN 12572, která se zabývá lezeckými stěnami, je ustanovena četnost pro 

takovéto zařízení jednou ročně.  Požadované vzdělání revizního technika, který se zabývá 

revizemi těchto zařízení, je zaměření na oblast tělocvičného zařízení a na dětská hřiště. 

Technik provádí nezávislou revizní činnost, během které posuzuje celkovou úroveň 

bezpečnosti zařízení. Charakteristika práce spočívá v měření, testování, analýzy a odborně 

technické kontroly zařízení dle platné legislativy a příslušných norem. Revizní technik ovšem 

nemá právo uvádět do provozu ta zařízení, která vyžadují sestavení nářadím a montáží 

kotevních prvků. Při realizaci takovýchto zařízení spolupracuje revizní technik s projektanty, 

s cílem zajištění všech bezpečnostních požadavků na zařízení. [18] 
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Minimální požadavky na vzdělání revizního technika v oblasti tělocvičného nářadí 

jsou [18]:  

Tabulka 2 Požadavky na vzdělání revizního technika 

Vzdělání Požadavky 

Vyučen v oboru 

Mechanik pro stroje a zařízení, zámečník, truhlář, zedník – s minimálně 

3 letou souvislou odbornou praxí. Kromě výše uvedeného souvislá 

odborná praxe v oboru 10 let jako revizní technik tělocvičného nářadí 

nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  posiloven. 

 

Vyšší vzdělání 

Ukončené středoškolské vzdělání technického směru s maturitou, 

obecná praxe 3 roky. Dále souvislá odborná praxe v oboru 6 let jako 

revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, 

sportovišť a  posiloven. Jiný směr středoškolského vzdělání s maturitou, 

obecná praxe 3 roky, kromě toho souvislá odborná praxe v oboru 7 let 

jako revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, 

sportovišť a posiloven. 

 

Vysokoškolské 

V jiném směru než technickém, souvislá odborná praxe v oboru 5 let jako 

revizní technik tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, 

sportovišť a posiloven. 
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6 Vyhodnocení rizik  

Mezi stěžejní cíle této práce patří vyhodnotit rizika BOZP při provozování lezeckých 

stěn. Je samozřejmé, že lezecká stěna jako sportoviště sebou nese určitá rizika, a tato rizika 

jsou uvedena v následující tabulce. Tabulka vyhodnocuje rizikové situace, které mohou 

nastat, a navrhuje preventivní opatření. Je ovšem třeba zmínit, že ani s takovýmto systémem 

řízení rizik, se nikdy nevyhneme všem možným nástrahám, neboť nikdy nelze předvídat 

všechny kombinace, které mohou nastat. Přesto vyhodnocení rizik výrazně přispívá k zajištění 

bezpečnosti. 

Tabulka 3 Registr rizik 

ZDROJ RIZIKA NEBEZPEČÍ 
RIZIKOVÁ 

SITUACE 

DŮSLEDEK 

RIZIKA 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

lezecká stěna 
špatné ukotvení 

lezecké stěny 

převržení 

lezecké stěny 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

pravidelné roční 

revize zařízení 

spolu 

s provozními 

kontrolami 

lezecká stěna 

nedostatečná 

pevnost nosných 

dílců konstrukce 

vytržení jistících 

bodů 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

pravidelné 

revize a revizní 

zkoušky, dále 

také opatření 

nosných prvků 

ochrannými 

nátěry a vizuální 

kontrola těchto 

nosných části 

pláště lezecké 

stěny 

nedostatečné 

přichycení pláště 

stěny k nosné 

konstrukci 

vytržení části 

pláště stěny 

zachycení pádu 

lezce, hrozí 

maximálně 

lehké zranění 

pravidelné 

revize spolu 

s provozními 

kontrolami 

horní jistící 

body 

špatné přichycení 

horního jistícího 

bodu 

vytržení horního 

jistícího bodu 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

pravidelné 

provozní 

kontroly spolu 

s důslednou 

údržbou 

postupové 

jistící body 

špatné přichycení 

jistícího bodu 

vytržení jistícího 

bodu 

delší pád lezce, 

který může 

způsobit střední 

až těžké zranění 

pravidelné 

revize a revizní 

zkoušky 

chyty 
nedostatečné 

utažení chytu 
uvolnění chytu pád lezce 

pravidelná běžná 

kontrola stěny 
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ZDROJ RIZIKA NEBEZPEČÍ 
RIZIKOVÁ 

SITUACE 

DŮSLEDEK 

RIZIKA 

PREVENTIVNÍ 

OPATŘENÍ 

lano poškození lana přetržení lana 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

používat pouze 

certifikované 

vybavení, 

kontrola lana po 

každém použití 

sedák 
poškození 

popruhu 

přetržení 

popruhu 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

používat pouze 

certifikované 

vybavení, 

kontrola sedáku 

před každým 

použitím 

karabina 
prodření materiálu 

karabiny 

prasknutí 

karabiny 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

používat pouze 

certifikované 

vybavení, 

kontrola 

karabiny před 

každým 

použitím 

karabina 
poškození zámku 

karabiny 

vypadnutí lana z 

karabiny 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

používat pouze 

certifikované 

vybavení, 

kontrola 

karabiny před 

každým 

použitím 

jistič 
neznalost 

techniky jištění 

nedostatečné 

zachycení při 

pádu 

střední až těžké 

zranění lezce 

na pozici jističe 

umisťovat pouze 

zkušené osoby, 

které prokáží 

požadované 

znalosti 

jistič nepozornost 
nezachycení 

pádu 

těžké až 

smrtelné zranění 

lezce 

umístěni dozoru 

k lezecké stěně 

pro kontrolu 

návštěvníků 

 

Z tohoto seznamu jasně plynou největší požadavky na jistící prvky. Jejich selhání při 

pádu lezce může být fatální. Pád samozřejmě může zachytit ve většině případů jistící prvek, 

který je umístěný níže, ovšem toto zachycení může nastat i po 4-5m pádu a může tak hrozit 

vážné poranění lezce. Samozřejmostí by měla být i kontrola lezeckého vybavení, která může 

přispět k bezpečnosti lezce.  
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7 Zhodnocení stavu lezeckých stěn   

 V rámci této bakalářské práce jsem se zaměřil na prohlídku celkem dvou lezeckých 

zařízení. Z důvodu různorodosti jsem si vybral jak venkovní, tak vnitřní stěnu. První venkovní 

stěna se nalézá na vesnici na sportovním hřišti, zatímco druhá stěna se nachází ve městě a je 

spravována volnočasovou organizací zaměřenou na sport. V budově se nachází také řada 

dalších sportovišť jako je např. squashové či badmintonové hřiště. 

7.1 Venkovní lezecká stěna na vesnici 

Provozovatelem této stěny je místní organizace. Lezecká stěna je v současné době 

v provozu teprve jeden rok.  Stěna nabízí celkem šest lezeckých tras, z toho jsou dvě trasy 

převislé. Výška stěny je až 8,7m a nosná konstrukce je z dřevěných nosníků. Na stěně se 

téměř výlučně používá technika jištění TOP ROPE, ale s vlastním vybavením je na stěně 

samozřejmě umožněno i postupové jištění. Stěna je umístněná v rohu místního sportovního 

areálu. Část hřiště s lezeckou stěnou je samostatně oplocená a uzamčená. Dopadová plocha 

stěny je v současné době tvořena betonem. Tento materiál se nejeví samozřejmě jako 

nejbezpečnější, proto byl vznesen požadavek na změnu dopadové plochy za měkčí materiál. 

 

Obrázek 17 Venkovní posuzovaná stěna na vesnici 
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Při návštěvě zařízení jsem se nejprve zaměřil na technickou dokumentaci výrobce. 

Technická zpráva umělé lezecké stěny je rozdělena do tří bloků.  

V prvním bloku se nalézá stručná průvodní zpráva s identifikačními údaji stavby 

a informace o zpracovateli. Tento blok se také věnuje základnímu popisu stěny a obsahuje 

taktéž informace týkající se např. materiálového provedení nosné konstrukce, typu opláštění, 

provedení jistících bodů, základního ukotvení celé stavby. Součástí je samozřejmě 

i prohlášení o shodě, která výrobek za podmínek obvyklého a určeného použití zaručuje jako 

bezpečný. Prohlášení o shodě bylo samozřejmě vypracováno dle příslušné normy a je 

podepsán inspektorem TÜV SÜD. Samotný výrobek ovšem neobsahuje značku CE, a proto se 

tato značka nahrazuje vylepením kopie tohoto prohlášením na přední straně lezecké stěny. 

Součástí dokumentace je také prohlášení o shodě lezeckých chytů. 

 

Obrázek 18 Prohlášení o shodě výrobku 
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Obrázek 19 Prohlášení o shodě umístěné na lezecké stěně 

Druhý blok obsahuje podrobné údaje o celé nosné konstrukci spolu se statickými 

nákresy a výpočty. Nalézá se zde také tabulka s maximálními povolenými hodnotami zátěže 

na pevnost chytů a jistících bodů spolu se seznamem použitých norem a předpisů. 

Poslední blok obsahuje pouze návod k použití lezecké stěny. Tyto pokyny slouží 

především provozovateli stěny k vyhotovení základního provozního řádu. Návod správně 

udává termíny kontrol lezecké stěny a klade požadavky na revizi celého zařízení včetně 

materiálu používaného pro lezení na této stěně. Určuje také možné techniky výstupu 

a obsahuje rovněž pokyny k čistění stěny v případě zanesení stěny nebo chytů magnesiem. 

Tato dokumentace obsahuje všechny požadované údaje, které by měla dle normy 

obsahovat, proto bych ji zhodnotil jako vyhovující.  

V další části prohlídky jsem nahlédl do vedených deníků. Byly mi k nahlédnutí 

poskytnuty celkem dva deníky, a to provozní deník a deník úrazů. Úrazový deník byl ovšem 

bez záznamu, a to zejména z důvodu používání velice bezpečné jistící metody TOP ROPE, 
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a také krátké doby od otevření stěny. V provozním deníku se nalézaly záznamy o termínech 

přestavení chytů, a také termíny nákupu a vyřazení lezeckého vybavení. Deník obsahuje 

všechny důležité záznamy, a proto bych zhodnotil vedení deníku jako plně dostačující. 

Provozovatel nevede žádné deníky k lanům, z důvodu používaní pouze vrchního jištění, a tak 

jsou údaje o lanech vedené v provozním deníku dostačující. 

Jelikož je areál uzamčen, probíhá lezení pro veřejnost pouze v otevíracích hodinách. 

Během této doby je vždy přítomna obsluha stěny, která působí jednak jako dozor pro lezce, 

ale také jako případný instruktor pro začátečníky. Každý lezec je povinen se zapsat do knihy 

lezců, kde svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem a bude dodržovat 

zásady bezpečného lezení. Lezení na stěně probíhá také v rámci místního zájmového kroužku. 

Pokud se lezení účastní osoba mladší 15 let, je vyžadován písemný souhlas rodičů.  

Lezecký materiál je uskladněn v budově nedaleko stěny. Uskladněný materiál se 

nalézá v jedné velké skříni a dvou malých skříňkách. V místnosti se nenalézaly žádné 

negativní faktory, které by mohly ohrozit životnost lana nebo jiného lezeckého materiálu. Dvě 

malé skříňky se ovšem nalézají v hůře dostupné části budovy. Skladování bych tedy hodnotil 

jako uspokojivé. 

 

Obrázek 20 Skříň k uskladnění lezeckého materiálu 
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Obrázek 21 Dvě skříňky, které slouží rovněž k uskladnění materiálu 

Byl mi taktéž předložen provozní řád stěny. Tento řád obsahuje ve své druhé části 

zásady bezpečného lezení. V provozním řádu chybí jakékoli pokyny v případě úrazu, což je 

ovšem jediná výtka vůči tomuto řádu. Provozní řád bych proto hodnotil jako velice 

uspokojivý. 

7.2  Vnitřní lezecká stěna ve městě 

Tato lezecká stěna byla postavena před jedenácti lety v budově nevyužívané 

tělocvičny. Stěna dnes nabízí celkem 7 lezeckých tras při výšce 9 metrů. Obtížnost tras je 

dána jejich různým převisem. Technika jištění lezce, která se zde provozuje je také především 

TOP ROPE. 



27 

 

 

Obrázek 22 Vnitřní posuzovaná lezecká stěna ve městě 

Při návštěvě zařízení mi byly poskytnuty všechny důležité deníky. Provozovatel má 

uchovanou veškerou dokumentaci ke stavbě včetně stavebního povolení. Technická zpráva 

obsahuje všechny důležité kapitoly jako údržba, statické výpočty nosné konstrukce nebo 

návody k čištění lezecké stěny.  

 

Obrázek 23 Obsahová část technické zprávy 



28 

 

Deník údržby je zde veden řádně. Zapisuje se pravidelné čištění chytů. Toto čištění 

probíhá ve většině případu jednou týdně. Další záznamy, které lze se uvádějí, jsou například 

výměna lana nebo upevnění povoleného chytu. 

 

Obrázek 24 Část provozního deníku 

Deník úrazů je veden, ale neobsahuje žádné záznamy. 

Samotný stav lezecké stěny bych hodnotil jako dobrý. Plášť lezecké stěny je ovšem 

tvořen z laminátových desek a vzhledem ke stáří stěny (11let), je už na některých 

exponovaných místech lehce prodřený. Jako základní poznatek z prohlídky lezecké stěny 

bych uvedl fakt, že na lezecké stěně nebyla již téměř 10 let vyhotovena žádná revizní zpráva. 

Revize neslouží pouze k zjištění stavu stěny, ale pamatují také na jistící prvky, které již 

nemusí splňovat požadovanou únosnost a samozřejmě muže být také ovlivněna pevnost 

chytů. Jelikož se jedná o dřevěnou nosnou konstrukci, kde může dojít k narušení statiky 
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například vlivem hniloby nebo napadení nosníku dřevotoči. Dochází zde proto k hrubému 

porušení bezpečnostních požadavků. 

 

Obrázek 25 Prodření povrchu stěny nad lezeckým chytem 

Lezecké vybavení, které slouží k zapůjčení, prochází vždy před zapůjčením vizuální 

kontrolou, a v případě závadnosti jsou prvky ihned vyřazeny. Jedná se pouze o sedáky 

a karabiny. Vše je také řádně uskladněno v bednách v kanceláři. Materiál není vystaven 

žádným negativním vlivům.  

 

Obrázek 26 Skladování lezeckého vybavení 
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Lezecká lana jsou trvale umístěna na stěně. Tato lana slouží k bezplatnému zapůjčení, 

a to pouze k již zmíněnému hornímu jištění, kdy se do lana nepadá, ale lezec se při pádu jen 

zhoupne. Pokud si lezec zvolí jinou techniku výstupu, musí mít vlastní lano. O všech lanech 

se vedou záznamy. V záznamech můžeme nalézt termín výměny lana. Průměrná životnost 

lana zde činí půl roku. Jelikož na některých trasách může docházet k nadměrnému opotřebení 

lana, může provozovatel přistoupit ke změně trasy, tak aby lano nebylo tolik přetěžováno. 

 

Obrázek 27 Záznamový arch lan 

V případě návštěvy této lezecké stěny je každý návštěvník povinen podepsat souhlas 

na recepci – tím se zaváže k tomu, že veškerou svou činnost provozuje výlučně na svou plnou 

zodpovědnost. Svým podpisem také potvrzuje, že bude dodržovat zásady bezpečného lezení, 

které jsou uvedeny v návštěvním řádu. Zájemci o lezení na stěně tedy nemusí prokázat žádné 

praktické dovednosti.  Jsou tedy seznámeni pouze se zásadami bezpečného lezení. 
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Obrázek 28 Evidence návštěvníků lezecké stěny 

Dle potřeby je také možno požádat na recepci o seznámení se se zásadami bezpečného 

lezení. Veškerý personál je řádně proškolen instruktorem sportovního lezení, který 

v organizaci působí. 

Jako pochybení ze strany provozovatele je však třeba uvést absenci dozoru při lezení 

na stěně. Jelikož lezec nikterak neprokazuje své praktické dovednosti, může lehce dojít k pádu 

a následnému ohrožení zdraví lezce.  

Provozní řád, kterým jsou návštěvníci povinni se řídit, je vyvěšen na recepci a je 

rovněž umístěn na webových stránkách společnosti. Jedná se o obecný řád, který slouží pro 

všechny provozované sportoviště v areálu. V řádu chybí jakákoliv zmínka o povinnostech 

lezce. Nekladou se zde např. žádné požadavky na vlastní materiál, a lezec by tak mohl 

používat jakýkoli necertifikovaný materiál a ohrozit se tak na životě. Řád dále dle mého 

názoru nedostatečně řeší navštěvování areálu osobami mladší 18 let. 
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8 Bezpečnostní pokyny pro údržbu 

Jelikož se lezecká stěna v době údržby stává pracovištěm pro obsluhu, nelze 

opomenout rovněž nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré 

pracovní činnosti konané ve větší výšce než 1,5m nad okolním terénem jsou dle tohoto 

nařízení vlády klasifikovány jako práce ve výšce a z toho vyplývají požadavky pro 

zaměstnavatele na zajištění bezpečnosti. [19] 

Zaměstnavatel je povinen přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 

zachycení (dále jen "ochrana proti pádu"). [19] 

Pokud se jedná o venkovní lezeckou stěnu, pak §3, odst. 7 říká, že práce ve výškách 

nesmí být prováděna, jestliže je nepříznivá povětrnostní situace a je možné ohrožení 

zaměstnanců. Jako příklad takových to prací je možné uvést přestavení lezeckých chytů. [19] 

V neposlední řadě je rovněž nutné uvést, že zaměstnavatel je povinen při práci ve 

výšce nad 1,5m, a pokud nepracují zaměstnanci na zpevněných a bezpečných pracovních 

plochách, zajistit také školení o ochraně zdraví při práci ve výškách v dostatečném 

rozsahu. [19] 

Provozovatel je rovněž povinen dle zákoníku práce 262/2006 Sb., §104 poskytnout 

svým zaměstnanců osobní ochranné pracovní pomůcky a náležitě je seznámit s jejich 

bezpečným používáním. [20] 

Výše zmíněné odstavce se věnovaly převážně povinnostem zaměstnavatele a nyní 

k povinnostem zaměstnance, které uvádí příloha k NV 362/2005 Sb., část II. [19] 

Zaměstnanec je povinen se před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  

Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu, se kterým 

musí být každý zaměstnanec vykonávající tuto práci řádně seznámen. Pokud se jedná o práce, 

které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti 

pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec 
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pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti 

pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

V případě, že by se jednalo o venkovní lezeckou stěnu, hovoří IX. část přílohy 

o přerušení práce, tedy kdy by se neměla provádět žádná práce na stěně (například změna 

výstupových cest). Faktory při kterých je práce ve výškách zakázána, jsou tyto [19]: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1, 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
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9 Instruktor sportovního lezení 

Pokud chce začít s lezením na umělé stěně, je třeba se seznámit s technikou lezení. 

Tyto kurzy pro začátečníky nabízejí ve většině případů také lezecká centra. Požadavky pro 

tyto školitele jsou uvedeny v podkapitole. 

9.1 Požadavky na odbornost 

Kurs „Instruktor sportovního lezení“ představuje nejzákladnější stupeň vzdělání, který 

v současné době nabízí Český horolezecký svaz. Každý absolvent kurzu je vzdělán 

a přezkoušen v rozsahu standardu ČHS. ČHS tyto standardy převzal z UIAA training 

standards 2006. Instruktor má po dokončení kurzu určitá omezení, a proto může provádět 

pouze základní lezecký výcvik v oddílech ČHS na umělé stěně a ve skalních sportovních 

oblastech, kde jsou umístěny pevné jistící body a lezení je prováděno pouze do jedné lanové 

délky. Platnost vydaného osvědčení je 5 let. [21] 

Tabulka 4 Vzdělání instruktora sportovního lezení 

Typ kurzu Požadavky pro uchazeče Omezení 

Instruktor sportovního 

lezení 

 Žadatelé musí být starší 21 let. 

 Schopnost bezpečného pohybu ve 

skalním terénu obtížnosti 5. stupně 

UIAA. 

 Bezpečný pohyb jednotlivců a 

skupin ve skalním terénu. 

 Obecné základy první pomoci. 

 Minimálně 2 roky členem ČHS. 

 Morální, fyzické a psychické 

předpoklady žadatele. 

 Schopnosti učit a předávat praktické 

a teoretické znalosti a dovednosti. 

 Výuka členů ČHS 

pro lezení na umělé 

stěně a ve skalních 

sportovních 

oblastech (s pevnými 

jistícími body) do 

jedné lanové délky. 
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9.2 Lezení na umělé stěně v praxi 

Lezení na umělých stěnách je v dnešní době považováno díky kvalitním lezeckým 

pomůckám za bezpečný sport, neboť nehrozí rizika, která mohou nastat při lezení na skalách 

(pád kamene, vypadnutí jištění nebo dokonce sesunutí laviny). Riziko je zde pro lezce velmi 

nízké, protože se na umělých stěnách používá fixní jištění (jistící body jsou umístěny nastálo). 

Lezec by měl ovládat znalosti správného lezeckého pohybu, dodržovat zásady bezpečného 

lezení, ovládat techniku jištění a mít dobrou znalost uzlů. Pokud i přes všechny bezpečnostní 

opatření dojde k pádu lezce, jsou takovéto pády výrazně kratší než v případě skalního lezení 

a dopad má ve většině takovýchto případů taktéž menší následky. U lezce je rovněž 

vyžadována určitá minimální fyzická kondice (obratnost, rovnováha, dobré silové schopnosti 

a také dobré psychické vlastnosti). Zároveň by lezec měl být schopen poskytnout první 

pomoc. [3] 
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10 Řády pro návštěvníky 

Při provozování lezeckých stěn vzniká povinnost vypracovat pro návštěvníky řády pro 

bezpečné užívání stěny. V následujících dvou podkapitolách jsou uvedeny vzory takovýchto 

řádů. 

10.1 Provozní řád pro uživatele  

Pro provozovatele lezecké stěny také vzniká povinnost dle normy vypracovat návod 

pro používání. Tento návod je označován jako provozní řád.  

Výklad pojmů 

a) Návštěvník:  Osoba, která se v době provozu lezeckého centra buď přímo účastní 

vlastního volného lezení, či jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny.  

b) Odborný dozor (služba): Odborným dozorem je osoba určená provozovatelem. 

c) Prvolezec: Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin 

postupových jištění a je jištěn zdola jističem. 

d) Jistič: Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce. [22] 

Každý návštěvník umělé lezecké stěny (dále jen „stěny“) je povinen potvrdit svým 

podpisem dodržování následujícího ustanovení: 

 Lezecká stěna je určena především k tréninku volného lezení, popř. k pořádání 

závodů. 

 Každý návštěvník stěny se účastní lezení na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! 

 Vstup na stěnu je dovolen pouze v určenou dobu a za dozoru nejméně jedné osoby. 

 Každý návštěvník stěny je povinen absolvovat vstupní instruktáž, kterou poskytne 

obsluha stěny. 

 Návštěvníci berou na vědomí, že lezení na stěně je dovoleno pouze osobám, které byly 

řádně seznámeny a proškoleny s technikou volného lezení a jištění a tyto techniky 

(včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají. Návštěvníci, kteří neovládají základy 

lezení a jištění, mohou na lezeckou stěnu vstupovat pouze pod dozorem zkušeného 

instruktora. [22] 

 Každý návštěvník je před započetím lezení povinen zhodnotit svůj aktuální fyzický 

stav, a také své lezecké schopnosti s ohledem na náročnost stěny. 
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 Každý návštěvník je dále povinen před započetím lezení provést kontrolu vlastního 

vybavení, a také odpovídá za bezpečnost vlastního vybavení. V případě závady na 

vybavení je možno zapůjčit si u dozoru bezpečné vybavení. 

 Vstup na stěnu je povolen jen návštěvníkům s certifikovaným vybavením. Toto 

potvrzení jsou povinni na požádání služby předložit. 

 Vstup na stěnu je povolen jen návštěvníkům s lezeckou obuví, popřípadě jinou 

sportovní obuví s bílou podrážkou.  

 Vstup na stěnu pro osoby mladší 15 let je dovolen pouze za dozoru zákonného 

zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která převezme za dítě odpovědnost, a tento fakt 

potvrdí provozovateli stěny podpisem spolu s písemným prohlášením zákonného 

zástupce. Odpovědná osoba také zodpovídá za dodržování zásad bezpečného lezení na 

stěně. [22] 

 Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní 

aktivity v lezeckém centru a volné lezení samostatně pouze v případě, že předloží 

provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, 

že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte v lezeckém 

centru, a že za něj přebírá plnou odpovědnost. Tento písemný souhlas musí zákonný 

zástupce provést přímo v lezeckém centru. Jinak mohou mladiství v lezeckém centru 

provádět sportovní aktivity a volné lezení pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která 

za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným 

prohlášením. [22] 

 Návštěvník je povinen se bezpodmínečně podřídit pokynům odborného dozoru. 

 Je zakázáno svévolně upravovat stávající cesty.  

 Lezení na stěně se zakazuje návštěvníkům pod vlivem alkoholu a jiných omamných 

nebo psychotropních látek. 

 Návštěvníci stěny jsou povinni dodržovat platné protipožární směrnice. 

 V celém areálu je zakázáno kouřit. 

 Každý účastník je povinen dodržovat v areálu lezecké stěny pořádek a čistotu. 

 Je zakázáno se bezdůvodně zdržovat v prostoru pádu lezce. 

 Každý lezec je povinen bezodkladně ohlásit závady na lezecké stěně odbornému 

dozoru. Mezi takovéto závady může patřit: uvolněný chyt, uvolněný jistící prostředek 

nebo jiná technická závada na zařízení. 
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 V případě úrazu je lezec povinen tento úraz nahlásit odbornému dozoru. O úrazu se 

provede zápis do Knihy úrazů a provede se ošetření s pomocí lékárničky uschované 

u odborného dozoru, popřípadě je přivolán lékař.   

 V případě porušování tohoto provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat 

jakoukoli osobu. 

 Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby 

provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po 

dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu. [22] 

 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit provozní řád lezecké stěny. 

 Důležitá telefonní čísla: 

Policie ČR – 158 

Záchranná služba – 155 

Hasičský záchranný sbor – 150 

 

10.2  Zásady bezpečného lezení a jištění 

V této podkapitole jsou uvedeny stručně požadavky, které by měl každý návštěvník 

dodržovat. Tyto pokyny slouží především pro předcházení zbytečným úrazům. 

 Lezení bez přítomnosti instruktora muže být po domluvě s provozovatelem stěny 

umožněn jen členům horolezeckých klubů a oddílů, kteří potvrdí své členství 

průkazem klubu popř. oddílu. [23] 

 Na jedné trase je zakázán pohyb více osobám současně. 

 Lezec při výstupu nesmí bránit v lezení ostatním lezcům. 

 Záměrné pády jsou zakázány. 

 Je zakázáno lano cvakat do již použitého jistícího bodu. 

 Pro lezení a jištění lze používat jen oficiálně schválené pomůcky odpovídající ČSN, 

popřípadě jsou označeny značkou CE, nebo UIAA. [23] 

 Při jištění zdola se musí zapínat všechny jistící body a to nejpozději ve výši pasu. 

Vynechávání jistícího bodu je z hlediska bezpečnosti pádu zakázáno!!! [23] 

 Jištění více osob jednou osobou je zakázáno. 

 Osoba provádějící jištění je povinna před výstupem zkontrolovat bezpečné navázání 

jištěného!!! [23] 
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 Jistící musí při jištění stát ve spádnici jistícího lana a sledovat jištěného, a to 

maximálně 2 metry od stěny. Musí také dávat pozor na ostatní lezce. [23] 

 Nejsme-li si zcela jisti protiváhou jištěného lezce, jsme povinni zajistit se 

u nástupového jistícího bodu. [23] 

 Jištění zdola se doporučuje pouze zkušeným uživatelům stěny. [23] 

 Při jištění stát a pozorně sledovat lezce, kterého jistíme. [24] 

 Je zakázáno nechávat zbytečně dlouhý průvěs jistícího lana. [24] 

 Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou 

dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby. 

 Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval svým chováním zdraví 

ostatních návštěvníků. V případě výskytu úrazu je povinen návštěvník zraněnému 

poskytnout první pomoc, a neprodleně přivolat službu, popřípadě lékařskou pomoc. 
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Závěr 

Jedním ze stěžejních cílů této bakalářské práce bylo určit bezpečnostní požadavky pro 

provozovatele lezeckých stěn. Mezi ty hlavní patří provádění revize stěny revizním 

technikem. Lhůtu mezi kontrolami stanovuje norma na jeden rok. Při těchto ročních 

kontrolách dochází ke kontrole nejen pevnosti chytů a jistících prvků, ale rovněž i ukotvení 

lezecké stěny. Revize zařízení není samozřejmě jediná kontrola, která by se měla provádět. 

Jako další lze uvést běžnou nebo provozní kontrolu. Všechny výstupy z těchto kontrol je 

nutno uvádět v provozním deníku, který je každý provozovatel povinen si vést. Pro případ 

úrazu je nezbytný také deník úrazů. 

Mezi další povinnosti provozovatele, jež jsou mu ukládány normou, patří vyhotovit 

provozní řád. Ten by měl sloužit pro bezpečné využívání lezecké stěny. V provozním řádu je 

také dobré uvést zásady bezpečného lezení. Každý návštěvník lezecké stěny by měl být 

s těmito řády seznámen, protože nedodržování těchto pokynů může vést k vážnému poškození 

zdraví.  

Cílem práce bylo také zjistit, analyzovat a vyhodnotit rizika, které skýtá provozování 

lezecké stěny. Tyto údaje jsou zpracovány ve formě registru rizik, do kterého se můžou nově 

vzniklá rizika doplňovat, případně měnit. Z této tabulky jasně plyne nutnost provádění 

revizních kontrol, které mohou výrazně pomoct předcházet mnoha nehodám.  

Dalším cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stav vybraných lezecký stěn 

z hlediska bezpečnosti pro uživatele.  Pro větší pestrost jsem si vybral lezeckou stěnu 

venkovní i vnitřní, přičemž ta venkovní je v provozu teprve jeden rok a vnitřní je již jedenáct 

let stará. V práci jsou uvedeny výsledky z těchto prohlídek. Větší nedostatky byly zjištěny 

pouze u vnitřní lezecké stěny ve městě, kde již dlouhou dobu nebyly prováděny žádné revize 

stěny. Samozřejmě všechny nedostatky byly sděleny provozovateli zařízení. Při těchto 

návštěvách jsem měl také možnost posoudit půjčovaný materiál. V práci jsem uvedl zásady, 

které by se měly při skladování dodržovat, aby nedocházelo k poškození například textilních 

prvků vybavení. Z těchto poznatků jsem rovněž vycházel při prohlídkách lezeckého vybavení. 

Z mých zjištění lze usoudit, že půjčovaný materiál je na velice dobré úrovni, neboť jsem ani 

při jedné návštěvě zařízení nenarazil na závadný prvek. Taktéž úroveň všech dokumentací je 

dostačující. 
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V příloze číslo jedna je navržen deník lana, kde se zaznamenává stav a závady u lana. 

Vedení tohoto deníku by mělo zabránit používání lana, které může být poškozeno například 

častými pády do tohoto lana, nebo by došlo k používání přestárlého lana. 
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Seznam zkratek 

ULS – umělá lezecká stěna 

BOZP – bezpečnost osob a zdraví při práci 

NV – nařízení vlády 

ČSN – oficiální označení českých technických norem 

ČHS – Český horolezecký svaz 

UIAA – Union Internationale des Associationsd'Alpinisme je mezinárodní organizace 

horolezectví, která sdružuje horolezecké svazy jednotlivých zemí a také vydává bezpečnostní 

normy, které by měl horolezecký materiál splňovat 

CE – značka shody, tato značka dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh 

TÜV SÜD – světově uznávaná společnost zabývající nezávislým ověřováním, testováním, 

inspekcemi a také homologací výrobku 
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