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Abstrakt 

V mé závěrečné práci se věnuji horolezectví jako celku. Můžete si přečíst o historii lezení, která 

sahá až do 16. století. Dále o základních lezeckých disciplínách prováděné jak venku, tak uvnitř. 

Taktéž představím nejzákladnější lezecké vybavení a styly přelezu. V poslední části si přečtete 

o klasifikaci obtížností a známých osobnostech či sportovcích. 

 

Abstract 

My final work is about climbing. You can read about history of climbing and basic climbing 

disciplines. There is also some information about basic climbing gear. Styles of climbing are 

the next part of my work. At the end of the work you can read about classification of difficulties 

and about famous people and sportsmen.   
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ÚVOD 

Závěrečnou práci píši na téma horolezectví, protože ho sám provozuji a informace ohledně něj 

mi přijdou zajímavé a chtěl bych, aby se ostatní také dozvěděli něco nového nebo si lezení nejlépe 

zkusili. Od této práce očekávám, že se naučím lépe pracovat s textem – lepší výtah důležitých 

informací z textu. Také že se naučím srozumitelněji podávat informace pro všechny. Dále 

očekávám zlepšení v práci s “Wordem“. 
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1 Historie 

První vstupy a výstupy do hor v Evropě (přesněji v Alpách) se datují do 16. století. Lidé ale 

nechodili do hor kvůli horolezectví, jak ho známe dnes, ale pro obživu. Např. na lov kamzíků nebo 

hledání a sběr drahých kamenů ke klenotnickým účelům. Většina lovců z tamějších vesnic a obydlí 

se po nějakém čase stala vyhledávanými horskými vůdci, kteří si přivydělávali doprovázením lidí 

do hor, pokud byli dobří, tak i hlavní zdroj obživy. Nejvíce klientů bylo tvořeno právě cestovateli 

nebo vědci zajímající se o přírodu v horách. Jména většiny z těchto průvodců byla zapomenuta 

a zametena pod kobereček historie i přesto, že zrovna díky nim vzniklo horolezectví. 

 

1.1 První kniha 

Jedna z prvních knih byla příručka o přírodních a povětrnostních podmínkách, o tom jak se 

zachovat při lavinovém nebezpečí, jak se vyhnout nebezpečným místům nebo jak používat lano 

a boty, které na sobě měly připevněné hroty pro lepší pohyb v horách. Kniha nesla název 

“O těžkostech cestování v Alpách“ a napsal ji Josias Simler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Horolezecké oddíly 

Po zdolání většiny Alpských vrcholů se začaly rodit první horolezecké spolky, které si do názvu 

dávaly právě Alpy. Velkou část těchto spolků tvořili především horští vůdci. 

Josias Simler, obr. č. 1 
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1.3 Technika a pokroky 

Techniky výstupu byly v té době pouze účelové a jednoduché. Tam kde to lezec nezvládl rukama 

a nohama, pomohl si dřevěnou tyčí nebo vylezl po žebříku. Až v devatenáctém století se lezení 

posunulo na sportovní úroveň. Vývoj techniky lezení závisel na technickém pokroku a na stoupající 

obtížnosti výstupů. 

 Celý sport posouvaly velké pokroky zdatných horolezců. Jeden z těchto pokroků byl v roce 1865 

prvovýstup na Matterhorn, který byl zdolán E. Whymperem a M. Crozem. Dalším z odvážlivců 

se stal C. Dent tím, že v roce 1878 prostoupil severní stěnou Grand Dru. Tento výstup odstartoval 

éru velkých stěn, do které patřili i A. Heckmair, L. Vörg, F. Kasparek a H. Harrer. Tato čtyřka byla 

vyvrcholením této éry. Dokázala totiž výstup severní stěnou Eigeru. Tento pokrok zastavila 

2. světová válka. Po válce lidé zdolali 1. osmitisícový vrchol – Annapurnu. To se povedlo dvěma 

mužům – M. Herzogovi a L. Lachenalovi. Tyto pokrokové výstupy by se nikdy nestaly bez vývoje 

techniky. Jedněmi z tehdejších vynálezců nových technologií byli Otto Herzog, Hans Fiechtl 

a Hans Dülfer, kteří žili na přelomu 19. a 20. století. 

 

1.3.1 Vynálezci / Průkopníci 

1.3.1.1 Otto Herzog 

Otta Herzoga jako prvního napadlo pro horolezecké účely použít hasičskou karabinu, kterou 

později i zdokonalil. Mezi své “zlepšováky“ přidal i rozvinutí techniky jištění s touto karabinou 

v zajišťovacím řetězci.  

 

 

 

 

 

Otto Herzog, obr. č. 2 
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1.3.1.2 Hans Fiechtl 

Hans Fiechtl zase přispěl tím, že jako jeden z prvních použil zatloukanou skobu. Dodnes se ploché 

skobě říká “fichtle“. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.3 Hans Dülfer 

Nejvíce vynálezů si však připsal Hans Dülfer, po kterém nám zůstalo spoustu lezeckých technik, 

které se používají dodnes. Např. lezení ve spárách, kyvadlový traverz, slaňovací techniky a užití 

tahů lana v postupu. Mimo jiné zdokonalil technologie svých kolegů.  

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Doba technického lezení 

Díky takovéto spoustě vynálezů se horolezectví mohlo posunout zase o něco dál. Do této doby 

se totiž vše lezlo volně, tedy bez jištění. Lezci si dopomáhali vysekáváním chytů a stupů do skály. 

Když se chtěli jistit, tak tu stále byla možnost žebříku a řetězů, tedy umělého jištění. Tyto věci 

nemohla tehdejší generace sportovních horolezců vystát. Avšak ve 30. letech 20. století se díky 

Hans Fiechtl, obr. č. 3 

Hans Dülfer, obr. č. 4 
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technickým “zlepšovákům“ mohla posunout na další úroveň a s tím i uchovat sportovní hodnotu 

horolezectví. Vyvrcholení této éry nastalo v 60. – 70. letech 20. století. Tímto začala doba 

technického lezení. Díky všem vymoženostem se lezci mohli dostávat i na ta nejnepřístupnější 

místa. 

1.3.3 Nýtová krize 

Bohužel ani horolezectví nemohlo být stále dokonalé, tudíž v 70. letech 20. století nastala “nýtová“ 

krize. Nýtování je metoda, kdy se do stěny vyvrtávají otvory, do kterých se později upevňují 

ocelová oka – nýty. Tato metoda umožňovala zdolání téměř každé stěny, a tak se lezci využívající 

tuto metodu stali méně uznávanými. Nýtování se používá dodnes, zejména kvůli bezpečnosti. 

 

 

Za dob technického lezení však volné lezení nezaniklo. Dodržovalo se v Sasku a Čechách. Tím, 

že jeden z vůdčích horolezců Saska, Fritz Wiessner, emigroval do USA, kde se začalo volné lezení 

šířit také. Bylo prosazeno na přelomu 70. a 80. let 20. století. Technické pomůcky lezcům 

pomáhaly pouze na jištění pádu, nikoli ke zjednodušení trasy. 

 

2 Horolezecké disciplíny 

2.1 Indoor 

Umělé stěny jsou tu, protože ne vždy nám počasí přeje. Na umělých stěnách se také konají závody. 

A to z toho důvodu, že stavěči mohou vytvořit jakoukoli cestu libovolné obtížnosti libovolného 

stylu. Stěny slouží i jako tréninkové prostředí lezců mimo sezónu.  

 

Klasický nýt, obr. č. 5 
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2.1.1 Bouldering 

Bouldering se provozuje na menších stěnách zhruba do 4 metrů nad zemí. Leze se “bez lana“ 

neboli bez jištění. Aby se lezec při pádu nezranil, je pod ním měkká žíněnka. Jelikož je cesta kratší, 

je o to náročnější. Bouldering je koordinací fyzické síly, vytrvalosti, techniky a vynalézavosti. 

Cestu začíná lezec většinou vsedě, ale do cesty se může i rozbíhat nebo naskakovat. Koncem cesty 

je tzv. top, který musí lezec držet s jistotou, o čemž rozhoduje rozhodčí.  

 

 

2.1.1.1 Závody v boulderingu 

Začátek je kvalifikace, ve které je pět “problémů“ – boulderů (cest). Ti nejlepší postupují do finále 

nebo semifinále, ve kterém jsou čtyři problémy.  

Kvůli bezpečnosti nesmí být nejnižší část závodníkova těla výše než tři metry. V cestě nesmí být 

žádné skoky směrem dolů. Maximální počet chytů (na ruce může být dvanáct), ale průměrný počet 

se pohybuje mezi čtyřmi a osmi chyty. 

Začíná se na startovacích chytech. Zóna, je něco je jako záchytný bod, za který může závodník 

dostat určitý počet bodů. Za dokončení cest je považováno jisté držení topového chytu oběma 

rukama. Někdy musí být cesta ukončena stáním na topovém chytu / stupu (chyt, který je určen pro 

umístění nohou). 

Boulderová stěna, obr. č. 6 
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2.1.2 Lezení na rychlost (Speed climbing) 

Některými není tato disciplína považována za lezení jako takové, přestože pod lezectví spadá. 

V rychlostním lezení jde hlavně o rychlost, o kterou se postará dostatečná síla závodníka 

a koordinace pohybů rukou a nohou. 

2.1.2.1 Závody v lezení na rychlost 

Z hlediska bezpečnosti musí mít každý startující závodník dostatečně bezpečný sedací úvazek 

neboli “sedák“. O bezpečnosti sedáku rozhoduje porota.   

Závodníci jsou postupně předvoláváni ke stěně, kde se představí jističi (člověk, který má v tuto 

chvíli na starost bezpečnost). Ten zkontroluje, jestli je závodníkův sedák správně uvázaný 

a utažený. Následuje kontrola lana, které je umístěno v samojistícím / samonavíjecím přístroji. 

Lezec není jištěn ručně, jak to bývá třeba u lezení na obtížnost, ale je jištěn mechanicky, protože 

leze velmi rychle a lidská ruka by nestíhala, což by nebylo bezpečné a lezec by se mohl při pádu 

zranit. 

Závodník při startu zaujme výchozí polohu: obě ruce a jedna noha jsou na stěně, nohou druhou 

stojí na zemi. Do této polohy se připraví po slovní výzvě, která zní: „Na značky.“, v angličtině: 

„At your marks.“ Start nemusí proběhnout v případě, že se startérovi nebude něco líbit nebo když 

lezec zvedne ruku, čímž dává najevo, že ještě není připraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti nejrychlejší lezci postupují do finále, které je děleno na dvě části. Na tzv. “Velké finále (Big 

Final)“ a “Malé finále (Small final)“. Ve Velkém finále se soutěží o první a druhé místo a v Malém 

Startovní pozice na závodech v lezení na rychlost, obr. č. 7 
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finále zas o třetí a čtvrté místo. Vítěz Velkého finále musí provést ještě jeden pokus, aby zalezl 

dostatečný čas a potvrdil tak své vítězství. 

2.1.3 Lezení na obtížnost 

Tato disciplína vyžaduje výbornou fyzickou kondici. Důležitá je síla a koordinace celého těla, také 

správné a rychlé rozhodování. Většinou lezce nabudí adrenalin nebo mu psychicky pomáhá 

podpora přátel, trenérů či rodiny. Nemyslí totiž na pád nebo neúspěch, ale žene ho touha po topu – 

vítězství. 

2.1.3.1 Závody v lezení na obtížnost 

Leze se na stěně, která je vysoká minimálně 12 metrů, ale cesta jako taková musí být dlouhá metrů 

alespoň 15. Je tak možné, protože cesty jsou postaveny většinou v převisu. Stěna musí být 3 a více 

metrů široká. Lezecká cesta musí být bezpečná, tak aby nebyl zraněn lezec, jistič a ani nikdo jiný. 

V cestě nesmí být žádné skoky směrem dolů. U každého pokusu je přítomna porota a dva jističi. 

Každý z nich zkontroluje, zda má závodník správně nasazený sedák a bezpečnost (umístění) lana. 

V kvalifikačním kole jsou 2 navzájem nepodobné cesty. Závodníci zahájí své pokusy až po tzv. 

“předlezu“, který neprovádí nikdo ze závodníků. Předlez znamená, že někdo vyleze cestu před 

očima závodníků. Ve finále je cesta pouze jedna. Předlez neprobíhá, tudíž si každý závodník musí 

vymyslet vlastní strategii. Ten ze závodníků, který leze první, není nijak znevýhodněn, protože 

ostatní lezci jsou v tzv. “izolaci“, což je místo, ze kterého není vidět na stěnu. Závodník se po svém 

pokusu do izolace nevrací, tudíž nemůže ostatním poradit. 

2.2 Outdoor 

Velmi obsazenou disciplínou je lezení skalní, které se dělí na dvě kategorie, a to lezení pískovcové 

a nepískovcové – horolezectví na jiném povrchu, než je pískovec. Důvodem rozlišování je to, že 

se každý povrch chová jiným způsobem. 

2.2.1 Pískovcové lezení 

Nejznámější a největší oblasti jsou v Čechách a Sasku. Pískovec je tu velmi křehký a jemný, což 

se určitým způsobem projevuje. Například tak, že se na “písku“ nedá lézt za mokra – po dešti. 

Kvůli jemnosti se zde nemohou používat mohutné kovové předměty a musí být dodržovány přísné 

zásady horolezectví. Jistící prostředky – nýty s karabinami jsou zde na málo místech, aby se povrch 

neničil. Lezec se tedy musí obrnit nebojácností, protože lezení na písku je velmi psychicky 

náročné. 
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2.2.2 Skalní lezení 

Skály mohou být vysoké pár desítek metrů nebo se dá lézt na menších balvanech, čemuž se říká 

skalní bouldering. Na skalách se nekonají závody, protože by se závodní cesty nedaly připravit 

a lezení by nebylo ani zdaleka tak bezpečné, jako na umělé stěně. 

2.2.2.1 Skalní bouldering 

Nedílnou součástí této disciplíny jsou tzv. “bouldermatky“, což jsou složitelné karimatky, které 

se umístí pod boulderovou cestu. Používají se kvůli bezpečnosti, protože pád zády na ostré kameny 

není nic příjemného. Krom toho může hrozit i vyvrtnutí kotníku. Pravidla se dodržují velmi málo 

a ne tak striktně, protože na skalním bouldru se nekonají soutěže.  

2.2.2.2 Skalní lezení 

Jištění je trošku jiné než na umělé stěně. Expresní karabiny neboli “expresky“ se cvakají 

do ocelových ok přivrtaných ve skalní stěně. Expreska je složena ze dvou karabin, které jsou k sobě 

připojeny pevně sešitou tkanou přípojkou. Jednou stranou se expreska nacvakne do nýtu. Do druhé 

karabiny si lezec zacvakne lano, čímž je jištěn. Expresky se používají i na umělé stěně. 

 

 

 

 

 

Skalní lezení, obr. č. 8 

Expresní karabina, obr. č. 9 
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2.2.3 Výstupy na osmitisícovky 

Vrcholů, které mají nad osm tisíc metrů je na světě pouze čtrnáct. Nalezneme je ve dvou pohořích 

– Himalájích a Karakoramu. Všechny jsou na území čtyřech států – Čína, Nepál, Pakistán a Indie. 

Devět z těchto čtrnácti vrcholů leží na hranicích dvou států. 

2.2.3.1 První pokoření osmitisícovky 

První zdolanou osmitisícovkou se stala Annapurna. Tento úspěšný prvovýstup se konal 3. června 

roku 1950. Na vrcholku hory stanuli dva francouzští horolezci – Maurice Herzog a Louis Lachenal.  

 

 
M. Herzog, obr. č. 9 

M. Herzog, obr. č. 10 
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2.2.3.2 Poslední pokořená osmitisícovka 

Šiša Pangma, nejnižší z osmitisícových vrcholů, byla pokořena jako poslední. Tento výstup 

se konal skupinově, nikoli ve dvojici, jako výstup první. Horu úspěšně zdolala čínská horolezecká 

expedice, a to 2. května 1964.  

 

Pořadí Hora Výška Pohoří Stát Prvovýstup 

1. Mount 

Everest 

8848 m Himaláje Nepál / Čína 29. 5. 1953 

2. K2 8611 m Karakoram Pakistán / Čína 31. 7. 1954 

3. Kanchenjunga 8586 m  Himaláje Indie / Nepál 25. 5. 1955 

4. Lhotse 8516 m  Himaláje Nepál / Čína 9. 5. 1956 

5. Makalu 8463 m Himaláje Nepál / Čína 15. 5. 1955 

6. Cho Oyu 8188 m Himaláje Nepál / Čína 19. 10. 1954 

7. Dhaulagiri 8167 m Himaláje Nepál 13. 5. 1960 

8. Manaslu 8163 m Himaláje Nepál 9. 5. 1956 

9. Nanga Parbat 8125 m Himaláje Pakistán 3. 7. 1953 

10. Annapurna 8091 m Himaláje Nepál 3. 6. 1950 

11. Gashebrum I 8068 m Karakoram Pakistán / Čína 5. 7. 1958 
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12. Broad Peak 8047 m Karakoram Pakistán / Čína 9. 7. 1957 

13. Gashebrum II 8035 m Karakoram Pakistán / Čína 8. 7. 1956 

14. Shisha 

Pangma 

8027 m Himaláje Čína 2. 5. 1964 

 

3 Vybavení 

Horolezecká, lezecká a boulderová výbava je velmi obsáhlá. Mezi základní vybavení, které 

je potřeba při každé disciplíně je sedací úvazek, lezecké boty, pytlík s magnéziem, lano a jistící 

zařízení. 

3.1 Základní vybavení 

3.1.1 Sedací úvazek 

“Sedák“ se obléká podobně jako kalhoty. Většinou má tři přezky – jedna kolem pasu a kolem 

každé nohy jedna na “nohavičkách“. Na sedáku jsou také oka sloužící k přenosu lezeckého 

materiálu.  

Těžiště lezce by mělo být pořád pod centrálním okem. Např. když nese batoh, měl by na sobě mít 

nasazený úvazek celotělový (kvůli těžišti).  

Do dvou otvorů, které se nachází pod a nad centrálním okem se navazuje dvojitý osmičkový uzel. 

“Osmičkou“ se lezec přivazuje na lano. 

Sedací úvazek, obr. č. 12 
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3.1.2 Lezecké boty 

“Lezečky“ jsou speciální boty určené k lezení s vyztuženou špičkou a pevnou gumovou podrážkou. 

Dají se rozdělit na tkaničkové a zalepovací nebo na ploché či prohlé. Lezeček existuje spoustu 

druhů a kombinací, aby si každý lezec našel své. Cenově se pohybují od pár set až po několik tisíc 

korun.  

Lezečky se kupují jinak než boty, které si kupujeme na normální nošení. Aby byla noha lezce 

citlivá a dobře se udržela na špičce či patě, musí bota padnout naprosto přesně. Přeci jenom se boty 

obouvají před výkonem a po něm se hned sundávají – což je chvilka (bolesti), která stojí za úspěch.  

Zajímavostí je to, že se dříve místo dnes známých lezeček používaly kopačky, ze kterých byly 

uřezané špunty, protože měly pevnou podrážku. 

 

 

 

 
 
 

Celotělový úvazek, obr. č. 13 

Lezecké boty, obr. č. 14 
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3.1.3 Pytlík s magnéziem 

Magnézium, mezi lezci také “málo“ nebo “málo“, je prášek, který vysušuje ruce. Využívá se aby, 

lezci nesjížděly ruce z chytů. 

Pytlík, ve kterém je magnézium si lezci obepínají kolem pasu. V situaci, kdy se lezec drží jednou 

rukou si má možnost tzv. “namádžovat“ -  sáhnout do pytlíku s magnéziem, který má u pasu 

na zádech (nad “zadkem“). Pytlík se dá utáhnout provázkem, aby z něj při přenosu prášek 

nevypadl. 

 

 

3.1.4 Lano 

Lano složí k jištění – ochrana při pádu či slaňování. Lana jsou dnes vyráběna z polyamidu, který 

je vyráběn z ropy. Polyamidová vlákna se používají, protože zůstávají pevná za sucha i za mokra, 

mají dobrou pružnost, jsou vysoce odolná vůči oděru, je u nich poměrně snadná údržba a mají 

nízkou hmotnost. Postupným opotřebováváním se snižuje jeho schopnost zachytit pád. 

V horolezectví se používají lana dynamická, která jsou velmi pružná, aby mohla zachycovat pády 

a  nedocházelo ke zraněním nebo přetržení. Jejich pružnost se pohybuje mezi osmi až patnácti 

procenty.  

Lano je tvořeno jádrem a opletem. Jádro se z většiny podílí na nosné funkci, oplet sice také 

ale mnohem části mnohem menší. Jádro je to tvořeno několika snopy, z nichž některé jsou stáčeny 

pravotočivě a stejný počet opačně – levotočivě. Tímto způsobem se zamezuje samovolnému 

kroucení se lana. Sytější barva dodá lanu na viditelnosti, což se hodí při zhoršených podnebných 

podmínkách. Blednutí barvy upozorňuje na stáří lana. Výrobci dávají doporučení – vyhodit lano 

po pěti letech, a to i když nebylo používáno. Lano je ničeno, tím že se rozpadají polyamidová 

vlákna a  tím lano ztrácí na pevnosti.  

Pytlík s magnésiem, obr. č. 15 
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Lana dále dělíme podle způsobu jištění – 

jednoduchá, poloviční a dvojitá. 

 

 

 

 

 

3.1.4.1 Jednoduché lano 

 Nejběžněji používané je lano jednoduché neboli jednopramenné. Značí se symbolem jedničky 

v kroužku. Jeho průměr se pohybuje mezi deseti až jedenácti milimetry.  Do karabiny se cvaká 

každý konec zvlášť. Je vhodné v terénech, kde nehrozí přetrhnutí či přebroušení lana. Používá 

se tedy na umělých stěnách, kultivovaných nebo nečleněných skalách.  

 

 

3.1.4.2 Poloviční lano 

Dvoupramenné lano, které je značeno zlomkem jedna ku dvěma v kroužku. Oba prameny jsou 

vedeny odděleně. Využíváno v horách při pohybu na žebřících a při očekávaném střídavém 

přitahování (za každý konec zvlášť). Dále využíváno v místech, kde hrozí pád kamenů, protože 

Průřez lanem, obr. č. 16 

Použití jednoduchého lana, obr. č. 17 
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se snižuje pravděpodobnost přetržení obou lan. Může posloužit i k rychlejšímu slaňování. 

3.1.4.3 Dvojité lano 

Anglicky se mu říká “Twin“, což v překladu znamená dvojče. Dvoupramenné lano, které 

je značeno dvěma překrývajícími se kroužky. Délka konců se pohybuje mezi osmi a osmi a půl 

milimetry. Oba konce se do karabiny zachycují společně, tudíž se podílí na zachycení pádu obě 

naráz. Využívá se ve skalách. Díky zdvojení lana je menší pravděpodobnost přetrhnutí lan, tudíž 

je bezpečnější. Samotný pramen (jeden z pramenů) se nesmí samostatně používat kvůli 

bezpečnosti. 

 

 

3.1.5 Jisticí zařízení 

Můžeme je rozdělit na poloautomatická a mechanická (neautomatická). Za poloautomatické jistící 

zařízení neboli “jistítko“ je považováno takové, které se při pádu samo zasekne, jistič (člověk, 

který prostřednictvím jistícího zařízení dotahuje či odtahuje lano podle potřeb lezce a stará se 

o bezpečnost při lezecké aktivitě svého parťáka), ale musí aspoň jednou rukou dopomáhat. 

Neautomatické jistítko musí jistič stále držet oběma rukama.  

3.1.5.1 Click-Up 

Click-Up se řadí do skupiny poloautomatických jistících zařízení. Z této skupiny je provedením 

nejjednodušší. Při zbržďování pádu samo jistítko pracuje, jistič ale musí asistovat. Click-Up 

je k sedacímu úvazku připojen HMS karabinou (zabezpečena šroubovací nebo jinou pojistkou). 

Princip tohoto zařízení je ten, že do karabiny je zachyceno lano, které je zároveň v jistítku. Tím 

se případný pád úplně zastaví nebo výrazně zpomalí. Při pádu lezce se lano zatíží a napne, 

což vtáhne karabinu do horní části jistítka, tím se pád zbrzdí. Na jistítku jsou nakresleny nebo 

vyryty symboly naznačující správné použití.  

Použití dvojitého lana, obr. č. 19 
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Click-Up bez karabiny, obr. č. 20 

Click-Up v praxi, obr. č. 21 

Click-Up se založeným lanem, obr. č. 22 

Click-Up po zachycení pádu / při spouštění, obr. č. 23 
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3.1.5.2 ATC Guide / “kyblík“ 

Je neautomatické jistítko, které je určeno k dynamickému jištění lezce. Můžeme použít jak lano 

jednoduché, tak i lano dvoupramenné díky dvěma podélným otvorům na jistítku. Lano se vkládá 

klasickým způsobem – přehnutím a vložením lana do zařízení. Kyblíků také existuje mnoho variant 

jak barevných, tak i provedením. 

 

 

 

 

 

 

Tímto kyblíkem se dá jistit i z tzv. “štandu“, což je něco jako top nebo záchytný bod v cestě 

na skále, tudíž jistit lezce z vrchu (lezec leze zespod). Když jsou na skále dva lezci, tak jeden začne 

lézt, druhý ho ze spodu jistí. Až doleze na štand, zajistí se nahoře a potom jistí druhého z vrchu. 

ATC Guide (kyblík), obr. č. 24 

Jištění kyblíkem ze štandu, obr. č. 25 
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4 Styly přelezu 

Každý styl má svůj název a specifikaci. Některé jsou více uznávané, protože jsou náročnější nebo 

komplikovanější, třeba tím že lezec nesmí odpočívat v tzv. “odsedu“, což znamená, že jistič dobere 

(napne či dotáhne) lano do napnutí a lezec si pak může sednout. Sedí ale v sedáku, který je uvázán 

na laně. 

4.1 Red Point (RP) 

Jinak Rot Punkt, německy, znamená, že je lezec jištěn pomocí lana zdola. V nýtech nejsou 

připraveny expresní karabiny. Lezec má před pokusem možnost si cestu prohlédnout a naplánovat 

taktiku. Pokus o překonání cesty pro lezce končí odsednutím (viz. předchozí odstavec) nebo 

pádem. Poté je spuštěn zpět na zem. 

V ojedinělých případech je možný pokus s již připravenými expreskami (v nýtech). Takto se děje, 

pokud se bude pokus konat v hodně převislé stěně či stropu. Expresky jsou připraveny kvůli tomu, 

že by nešly vycvikat při spouštění (svislá osa spouštění je mimo místa, kde lezec lezl). Tento pokus 

by měl být nazýván PP (Pink Point, viz další odstavec). 

4.2 Pink Point (PP) 

Pink Point je styl, kdy jsou už v nýtech předpřipraveny expresní karabiny, tudíž je přelez 

jednodušší. Pokus končí odsednutím nebo pádem lezce. Cestu je možné si před pokusem 

prohlédnout a naplánovat. V dnešní době je tento styl asi nejběžnější na umělých stěnách. 

4.3 On Sight (OS) 

Přelez stylem RP (viz. 4.1) je přelezení “na první pohled“. Pokus je platný, pokud si lezec 

při lezení nenechal radit a neviděl ostatní, jak cestu lezou. 

Někdy je tolerován i pokus, kdy jsou chyty obílené od magnézia, což může lezci prozradit kroky 

či techniku. Chyty většinou zůstávají obílené na skalách, kde není moc možností jejich vyčištění. 

Zřídka tolerovány jsou i předpřipravené expresky. 

4.4 Flash 

Přelezení stylem RP, kdy lezci někdo při cestě radil nebo již viděl lézt cestu někoho jiného. 

Provedení pokusu bez odsedu. 
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4.5 Red Cross (Rot Kreuz, RC, jojo) 

Začátek stylem RP nebo PP (viz. 4.2), po pádu je lezec spuštěn na zem nebo do místa – “no hand 

rest“, což je místo kde se dá odpočívat ve stoje. Toto místo se většinou nachází v koutech nebo 

výklencích stěny. Lano zůstává v posledním cvaknutém jištění, poté doleze cestu bez odpočinku. 

4.6 Top Rope (TR, Red Circle, RC, ryba) 

Lezec je jištěn pomocí lana shora, které prochází jištění nad lezcem. Lezec není vystaven riziku 

pádu (mimo kyvadlového pádu – pád, po kterém se lezec houpe jako kyvadlo hodin, tak se může 

stát, pokud jištění není přímo nad lezcem). 

4.7 All Free (AF) 

Povoleno je odpočívání v odsedu nebo prostudování si cesty. Ostatní mohou lezci radit. Počet pádů 

je neomezený – povoleno je téměř vše. 

4.8 Free Solo (FS) 

Lezec není nijak jištěn. Tento styl je ze všech nejnebezpečnější a nejriskantnější – lezec ohrožuje 

svůj život. Free Solo je psychicky i fyzicky velmi náročné, protože v lezecké cestě nemá možnost 

si odpočinout. 

5 Klasifikace obtížnosti 

Stejně jako ostatní sporty má i horolezectví stupnici a hodnocení obtížnosti. Těchto stupnicí je 

velká spousta. Jiné hodnocení má každá disciplína, někdy i země nebo stát. 

5.1 Stupnice UIAA 

UIAA je stupnice Mezinárodní horolezecké federace. Pro přesnější určení náročnosti se mezi 

jednotlivými stupni používají znaménka + a -. Pokud lezec použije jištění – skoby a nýty je 

o v hodnocení zapsáno jako písmenko e.  

 I – Lehké: nejjednodušší forma skalního lezení. Jde o držení rovnováhy, ale je nutná pomoc rukou. 

Povětšinou se jedná o těžší horolezecký terén. Lezení bez jištění. 

 II – Mírně těžké: začátky základního lezení. Velmi jednoduché lezní s primitivní technikou. Také 

prováděno bez jištění. 
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III – Středně těžké: doporučováno jištění na některých místech. Jištění se ale vyskytuje zřídka. 

IV – Těžké: nezbytnost lezeckých zkušeností. Potřeba více jištění prostřednictví nýtů atd. 

V – Velmi těžké: nutné jsou jak zkušenosti, tak vytrvalost a fyzická síla. Možný je také výskyt 

převislých stěn. 

VI – Neobyčejně těžké: nutná je dobrá technika a spolehlivé jištění. 

VII – Mimořádně těžké: malá možnost jištění. I dobrý lezec se musí na cestu připravit. 

VIII až X – obtížnost se stupňuje. Potřebný je trénink a hodně posilování. Účastní se většinou 

vrcholoví sportovci. 

XI – současná nejvyšší hranice toho, co lezci dokážou. 

5.2 Francouzská stupnice 

Tato stupnice je určena výhradně pro skalní lezení. V dnešní době má devět stupňů označených 

čísly (1-9). Jedna znamená nejjednodušší cestu, devět zase nejobtížnější. Od čísla šest a výše se pro 

přesnější specifikaci určují ještě i písmena – a, b, c. A je nejjednodušší, b je střed a c 

je nejobtížnější. 

5.3 Boulderingová stupnice 

Po letitém vývoji se nakonec uchytily dvě stupnice – americká a francouzská. 

5.3.1 Americká stupnice 

Provedení této stupnice je velmi jednoduché. Nejjednodušší boulder je označen V0, nejsložitější 

V15, což je současná hranice lezeckých dovedností na boulderové stěně. 

5.3.2 Francouzská stupnice 

Francouzská stupnice vesměs kopíruje svou stupnice skalního lezení, jen je zpřísněna. UIAA 

je stupnice Mezinárodní horolezecké federace. Pro přesnější určení náročnosti se mezi jednotlivými 

stupni používají znaménka + a -. Pokud lezec použije jištění – skoby a nýty je o v hodnocení 

zapsáno jako písmenko e. 
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6 Osobnosti 

Lezení má také své “legendy“. Jedním z nich je Adam Ondra, nejlepší na světě v lezení 

na obtížnost, Alex Honnold, proslulý tím, že leze Free Solo (bez jištění) na nebezpečných skalách 

a  Petr Slanina, výborný stavěč skalních cest. 

6.1 Adam Ondra 

Adam je český lezec. V dnešní době je nejlepším lezcem na obtížnost na světě. Svůj nejlepší výkon 

předvedl v roce 2017 při přelezu nové nejtěžší cesty s názvem Silence, která se nachází v norském 

Flatangeru. Stal se třikrát mistrem světa v lezení na obtížnost. Jeho dalším úspěchem bylo zdolání 

vícedélkové stěny – Dawn Wallu v rekordním čase. Na svět přišel 5. února roku 1963. Měří 

cca 185 cm, což mu dává jakousi výhodu. Výška, ale nemusí mít vždy kladný vliv na výkon. 

Má jednoho sourozence -  sestru, Kristýnu Ondrovou, která také provozuje lezení.  

 

 

Tabulka klasifikací obtížností, obr. č. 26 
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6.2 Alex Honnold 

Alex je bláznivý americký horolezec provozující nejnebezpečnější lezeckou techniku – Free Solo, 

tedy lezení bez jištění. Jeho největším úspěchem byl přelez stěny El Capitan, což je nejtěžší cesta 

na jihozápadní stěně v Yosemitském údolí, kterou zdolal bez jištění v neuvěřitelném čase – 

tři hodiny, padesát šest minut. Tato cesta je 900 m dlouhá. Narodil se 17. srpna 1985.  

 

 

6.3 Petr Slanina 

Dostal přezdívku “Špek“ po svém tátovi, který lezl s Němci, kteří si příjmení Slanina přeložili jako 

“Speck“ (vyslovováno špek). K lezení se dostal také díky němu. Je známý díky tomu, že každý rok 

postaví stovky cest na skalách, což je mezi lezci velmi uznávané a ceněné. Nejraději leze 

“na písku“, tedy na pískovcových skalách. Narodil se v roce 1964. Zajímavostí může být, že jeho 

nejdelší pád měl dvacet metrů.  

 
 
 

Adam Ondra, obr. č. 27 

Alex Honnold, obr. č. 28 
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Petr Slanina při stavění cesty, obr. č. 29 
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Závěr 

Díky psaní této závěrečné práce jsem se dozvěděl velké množství nových informací. Zezačátku 

jsem si myslel, že sotva splním hranici dvanácti tisíc znaků, ale překvapil jsem sám sebe. Naučil 

jsem se dohledávat si informace z různých stránek a ověřovat si je. Doufám, že si někteří vezmou 

z této práce nějaké nové zkušenosti či poznatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu. 
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Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

30 

Literatura a zdroje 
[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/horolezectvi-a-sport/historie-horolezectvi  

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/jsimler.jpg obr. č. 1 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/fiechtl.jpg obr. č. 3 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/dulfer.jpg obr. č. 4 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/herzog.jpg obr. č. 2 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.affekt.cz/p/petzl-coeur-bolt-

steel/#25955 obr. č. 5 

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://www.horosvaz.cz/res/archive/264/036544.pdf?seek=1551089738  

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://www.google.com/search?q=speed+climbing&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizraeCr8viAhUP16QKHfg2DJ0Q_AUIECg

B&biw=1280&bih=689#imgrc=NKfFc3nxkb4YmM: obr. č. 7 

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/horolezectvi-a-sport/horolezecke-discipliny  

 [online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

http://www.vertikon.cz/sites/default/files/upload/img/skalni-starter.jpg obr. č. 8 

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.pohora.cz/osmitisicovky/  

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://www.treking.cz/horolezectvi/osmitisicovky.htm  

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://www.google.com/search?q=Sedac%C3%AD+%C3%BAvaz&rlz=1C1AOHY_csC

Z851CZ851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2peM6ODiAhVRblAKH

UMaBGsQ_AUIECgB&biw=1600&bih=809#imgrc=qqL8jiMgG4pvhM obr. č. 12 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z:  

https://alturas.cz/obchod/polohovaci+c24/singing-rock-expert-3d-

standard+p404.htm?gclid=EAIaIQobChMI24u1oung4gIVy5AYCh25rASbEAQYBCABE

gKli_D_BwE#5402#5402S obr. č. 13 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.makalu.cz/lezecky-lezecke-

boty/rock-pillars-ozone-qc/ obr. č. 14 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://www.horydoly.cz/uploads/sources/hory/horolezci/84989608b894590f626265f12c5b

beb0_bez-nazvu-png.png?width=500&height=300&fit=true obr. č. 11 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1427537-

169997.jpg?itok=XpNwff17 obr. č. 10 

http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/horolezectvi-a-sport/historie-horolezectvi
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/jsimler.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/jsimler.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/fiechtl.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/fiechtl.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/dulfer.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/dulfer.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/herzog.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/herzog.jpg
https://www.affekt.cz/p/petzl-coeur-bolt-steel/#25955
https://www.affekt.cz/p/petzl-coeur-bolt-steel/#25955
https://www.horosvaz.cz/res/archive/264/036544.pdf?seek=1551089738
https://www.google.com/search?q=speed+climbing&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizraeCr8viAhUP16QKHfg2DJ0Q_AUIECgB&biw=1280&bih=689#imgrc=NKfFc3nxkb4YmM
https://www.google.com/search?q=speed+climbing&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizraeCr8viAhUP16QKHfg2DJ0Q_AUIECgB&biw=1280&bih=689#imgrc=NKfFc3nxkb4YmM
https://www.google.com/search?q=speed+climbing&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizraeCr8viAhUP16QKHfg2DJ0Q_AUIECgB&biw=1280&bih=689#imgrc=NKfFc3nxkb4YmM
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/horolezectvi-a-sport/horolezecke-discipliny
http://www.vertikon.cz/sites/default/files/upload/img/skalni-starter.jpg
https://www.pohora.cz/osmitisicovky/
https://www.treking.cz/horolezectvi/osmitisicovky.htm
https://www.google.com/search?q=Sedac%C3%AD+%C3%BAvaz&rlz=1C1AOHY_csCZ851CZ851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2peM6ODiAhVRblAKHUMaBGsQ_AUIECgB&biw=1600&bih=809#imgrc=qqL8jiMgG4pvhM
https://www.google.com/search?q=Sedac%C3%AD+%C3%BAvaz&rlz=1C1AOHY_csCZ851CZ851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2peM6ODiAhVRblAKHUMaBGsQ_AUIECgB&biw=1600&bih=809#imgrc=qqL8jiMgG4pvhM
https://www.google.com/search?q=Sedac%C3%AD+%C3%BAvaz&rlz=1C1AOHY_csCZ851CZ851&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2peM6ODiAhVRblAKHUMaBGsQ_AUIECgB&biw=1600&bih=809#imgrc=qqL8jiMgG4pvhM
https://alturas.cz/obchod/polohovaci+c24/singing-rock-expert-3d-standard+p404.htm?gclid=EAIaIQobChMI24u1oung4gIVy5AYCh25rASbEAQYBCABEgKli_D_BwE#5402
https://alturas.cz/obchod/polohovaci+c24/singing-rock-expert-3d-standard+p404.htm?gclid=EAIaIQobChMI24u1oung4gIVy5AYCh25rASbEAQYBCABEgKli_D_BwE#5402
https://alturas.cz/obchod/polohovaci+c24/singing-rock-expert-3d-standard+p404.htm?gclid=EAIaIQobChMI24u1oung4gIVy5AYCh25rASbEAQYBCABEgKli_D_BwE#5402
https://www.makalu.cz/lezecky-lezecke-boty/rock-pillars-ozone-qc/
https://www.makalu.cz/lezecky-lezecke-boty/rock-pillars-ozone-qc/
https://www.horydoly.cz/uploads/sources/hory/horolezci/84989608b894590f626265f12c5bbeb0_bez-nazvu-png.png?width=500&height=300&fit=true
https://www.horydoly.cz/uploads/sources/hory/horolezci/84989608b894590f626265f12c5bbeb0_bez-nazvu-png.png?width=500&height=300&fit=true
https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1427537-169997.jpg?itok=XpNwff17
https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1427537-169997.jpg?itok=XpNwff17


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

31 

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD  

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyamidov%C3%A1_vl%C3%A1kna  

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Horolezeck%C3%A9_lano  

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-

vyzbroj/lano  

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/lanorez01.jpg obr. č. 16 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/jednickamanual02.jpg obr. č. 17 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/pulkamanual.jpg obr. č. 18 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/twinmanual.jpg obr. č. 19 

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-

vyzbroj/lano  

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-

vyzbroj/jistici-pomucka-click-up  

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/clickup02.jpg obr. č. 20 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/clickupdobirani01.jpg obr. č. 21 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/clickup10.jpg obr. č. 22 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/clickup12.jpg obr. č. 23 

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-

vyzbroj/jistici-pomucka-atc-guide obr. č. 24 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/atcguideblok.jpg obr. č. 25 

 [online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.horoakademie.cz/styly-prelezu-os-rp-

tr  

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/horolezectvi-a-sport/klasifikace-obtiznosti  

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Ondra  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhli%C4%8Ditan_ho%C5%99e%C4%8Dnat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyamidov%C3%A1_vl%C3%A1kna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horolezeck%C3%A9_lano
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/lano
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/lano
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/lanorez01.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/lanorez01.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/jednickamanual02.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/jednickamanual02.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/pulkamanual.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/pulkamanual.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/twinmanual.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/twinmanual.jpg
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/lano
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/lano
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/jistici-pomucka-click-up
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/jistici-pomucka-click-up
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickup02.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickup02.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickupdobirani01.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickupdobirani01.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickup10.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickup10.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickup12.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/clickup12.jpg
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/jistici-pomucka-atc-guide
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/vystroj-a-vyzbroj/jistici-pomucka-atc-guide
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/atcguideblok.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/atcguideblok.jpg
https://www.horoakademie.cz/styly-prelezu-os-rp-tr
https://www.horoakademie.cz/styly-prelezu-os-rp-tr
http://horolezeckametodika.cz/ucebnice/horolezectvi-a-sport/klasifikace-obtiznosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Ondra


Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

32 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_Ondra_by_PAVEL_BLAZEK_2.jpg obr. 

č. 27 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://www.upurbanclimbing.it/wp-

content/uploads/2017/06/alex-honnold.jpeg obr. č. 28 

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alex_Honnold  

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/El_Capitan  

[online]. [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: http://www.ocun.com/ocun/ambasadori/petr-

slanina.html  

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://www.nadzemi.cz/data/article/mainImages/full/1035-1.png obr. č. 29 

[online]. In: . [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 

https://www.google.com/search?q=bouldering&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&source=

lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcuor9-

OniAhXnyKYKHZ6tAk8Q_AUIESgC&biw=1280&bih=689#imgrc=iM9ZPhrwQyqJKM:

obr. č. 6 

[online]. In: . [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: 

https://www.svetoutdooru.cz/public/data/uploads/svetoutdooru_cz/clanky/Bohemia%20Ou

tdoor%20Verdon_9.jpg obr. č. 15 

[online]. In: . [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: http://horolezeckametodika.cz/wp-

content/uploads/klasifprevod.jpg obr. č. 26 

[online]. In: . [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: https://im9.cz/iR/importprodukt-

orig/cfd/cfd600da2558c29e51b19ff57118df1b.jpg obr. č. 9 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_Ondra_by_PAVEL_BLAZEK_2.jpg
http://www.upurbanclimbing.it/wp-content/uploads/2017/06/alex-honnold.jpeg
http://www.upurbanclimbing.it/wp-content/uploads/2017/06/alex-honnold.jpeg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alex_Honnold
https://cs.wikipedia.org/wiki/El_Capitan
http://www.ocun.com/ocun/ambasadori/petr-slanina.html
http://www.ocun.com/ocun/ambasadori/petr-slanina.html
https://www.nadzemi.cz/data/article/mainImages/full/1035-1.png
https://www.google.com/search?q=bouldering&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcuor9-OniAhXnyKYKHZ6tAk8Q_AUIESgC&biw=1280&bih=689#imgrc=iM9ZPhrwQyqJKM
https://www.google.com/search?q=bouldering&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcuor9-OniAhXnyKYKHZ6tAk8Q_AUIESgC&biw=1280&bih=689#imgrc=iM9ZPhrwQyqJKM
https://www.google.com/search?q=bouldering&rlz=1C1AVNG_enCZ690CZ690&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcuor9-OniAhXnyKYKHZ6tAk8Q_AUIESgC&biw=1280&bih=689#imgrc=iM9ZPhrwQyqJKM
https://www.svetoutdooru.cz/public/data/uploads/svetoutdooru_cz/clanky/Bohemia%20Outdoor%20Verdon_9.jpg
https://www.svetoutdooru.cz/public/data/uploads/svetoutdooru_cz/clanky/Bohemia%20Outdoor%20Verdon_9.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/klasifprevod.jpg
http://horolezeckametodika.cz/wp-content/uploads/klasifprevod.jpg
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/cfd/cfd600da2558c29e51b19ff57118df1b.jpg
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/cfd/cfd600da2558c29e51b19ff57118df1b.jpg

