
15 Venkovní umělá lezecká stěna 
Navrhovatel: Ondřej Bartoněk  
 
Odůvodnění: Ve Valašském Meziříčí je možné trénovat sportovní lezení během zimní sezóny 
na škole Šafaříkova. Hlavně bouldering v levé části a základy lezení a práci s lanem v pravé 
části stěny. Během letní sezóny však chybí venkovní umělá lezecká stěna na které by se dalo 
trénovat pokračování pro bezpečné lezení s lanem – průběžné jištění, slaňování, záchyt pádů, 
záchranné práce a také zvykání si na větší výšku během lezení. Dají se použít i venkovní terény, 
ale ty nejsou pro začátečníky (děti) úplně vhodné (např. Medůvka, Štramberk,…) 
Benefity: 
1. Obecně možnost venkovního lezení ve Valašském Meziříčí – duben až říjen 
2. Bezpečné učení sportovního lezení – Učení nováčků sportovního lezení. Lezeckých kroužků 
3. Možnost tréningu záchranných složek 
4. Místo pro zastavení sportovně založených návštěvníků Beskyd – třeba v případě horšího 
počasí 
 
Popis: 
1. Venkovní stěna s celoročním přístupem 
2. Optimální orientace – Východ, Západ (sever a Jih nejsou moc preferovány) 
3. Minimálně 3 sektory 
a. Začátečníci – ukloněná/rovná stěna – jednoduché chyty 
b. Středně pokročilí – rovná stěna – mix jednoduchých a obtížnějších chytů 
c. Pokročilí – mix jednoduchých a obtížnějších chytů 
4. Výška nad 10m 
5. Optimálně propojit se školou kde je zájem o lezecký kroužek (Domeček) 
 
Inspirace: 
1. Umělá lezecká stěna Habrmanova v České Třebové 
2. Umělá lezecká stěna v Tróji 
3. umělá lezecká stěna_Borovice, Ablas 
4. Umělá lezecká stěna Praha Třináctka http://tr-walls.eu/reference/2020/lezecka-stena-
trinactka-praha/ 
Inspirace z celé ČR: 
https://www.horydoly.cz/horolezci/umele-lezecke-steny.html 
 
Pro koho bude návrh přínosný: 1. Pro sportovce – vyznávající sportovní lezení (jak z VM a 
blízkého okolí tak turisty) 2. Lezecké školy a kroužky 3. Možnost tréningu záchranných složek 
 
Předpokládaná výše nákladů včetně DPH: 500 000 Kč  
Dle vybrané technické alternativy a umístění: 
1. Příprava samotné stěny/věže 
2. Osazení chyty, stupy a jištění 
3. zemní práce – příprava pochozí plochy pod stěnou 
Celkem 500 000 Kč 
 



Místo realizace projektu: budova ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí (např.  Stěna – ZŠ 
Vyhlídka – z venkovní strany tělocvičny, Stěna ZŠ Šafaříkova z venkovní strany tělocvičny, 
Stěna – Věž – na stadionu, Stěna – Věž – na tréninkové ploše před HZS Valašské Meziříčí  
 


