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SPORTOVNÍ HALA ČERVENÁ ZAHRADA – zadání lezecké stěny 

Cílem zadání lezecké stěny by měla být specifikace základních parametrů a požadavků, aby už ve fázi 
studie byl garantován takový návrh, který následně umožní v dalších fázích projektové dokumentace práci 
s funkční dispozicí a rozměry, který při následné realizaci lezecké stěny umožní spolupráci s jakýmkoliv 
vybraným dodavatelem tohoto sportoviště.  

Základním požadavkem na navrženou lezeckou stěnu je, aby tato aktivita mohla být provozována za 
každého počasí – tedy uvnitř a sloužila pro dostatečný počet sportovců. První z požadavků splňuje 
umístění v interiéru nově navrhované sportovní haly. Druhé se bude odvíjet od dobře dimenzovaných 
parametrů tohoto zařízení, které pak bude v budoucnu určovat jeho výslednou atraktivitu. Lezení není 
sport, který je přímo odvislý od sdružování v klubech, či kroužcích, jak to známe z týmových sportů. 
Lezecká komunita v Boskovicích ale prokazatelně je, což ukázaly už dvě petice, které v souvislosti 
s požadavkem na toto sportoviště v minulosti vznikly. Pokud tu bude stěna, tak tu jistě nějaký oddíl 
vznikne, obráceně to úplně nepředpokládáme a lezci by tak byli nuceni jezdit do okolí, jak tomu je 
doposud. 

Pro návrh lezecké stěny je stěžejním požadavkem, na rozdíl od většiny sportovišť v hale uvažovaných 
využití hlavně pro amatéry a veřejnost. Lezecké soutěže využívají při dostatečné výšce vždy pouze jednu, 
nebo dvě cesty (chlapci / dívky). Pokud ale chceme, aby lezecká stěna mohla být komerčně využívaná je 
důležitá její dostatečná kapacita – jak pro veřejnost, tak zejména pro pořádání kroužků lezeckého oddílu, 
nebo pořádání např. příměstských táborů – tak, aby tato komunita zde i nadále rostla. 

Obecné poznámky 
Ñ aktuální návrh a jeho řešení/umístění vedle recepce vpravo, jak ve variantě final, tak ve variantě 2 je 

z hlediska výše uvedeného zatím nevyhovující  
Ñ navrhujeme pracovat s přesunem lezecké stěny do západní části půdorysu haly (zde je konstrukce 

haly vyšší než ve východní části) místo stávající klubové a zasedací místnosti, které by byly přesunuty 
do jiných částí dispozice haly – viz návrh z pracovní skupiny 

Ñ pro umístění lezecké stěny se jeví jako vhodnější varianta dispozice s rampou v exteriéru (verze final) 
– má větší hloubku využitelného prostoru  

Ñ provoz stěny se uvažuje s převahou jištění tzv. top rope (již nainstalované lano a vedení shora, 
vhodnější pro děti a běžnou veřejnost), které ale vyžaduje dostatečný odstup jistícího od stěny na 
zemi; postupové jištění do předem umístěných expresek na stěně se uvažuje také, je vhodný ale až 
pro zkušené lezce 

Základní parametry 
Ñ materiál podkonstrukce stěny z CNC formátovaných dřevěných hranolů (důležité pro vzájemné 

spasování desek bez použití tmelu) 
Ñ opláštění stěny překližka multiplex 18 mm s protiskluzným povrchem, ochranné prvky hran převisů 

půlkulatými nerez profily tl. 20 mm, spodní strana stěny zapravena lištou 
Ñ upevnění chytů/stupů a struktur z rubu pomocí ploten s vruty 
Ñ aplikace chyt/stupů cca 7ks/m2, montáž struktur cca 3ks/100 m2 
Ñ minimální výška stěny 12 m, ideálně pak 14 – 16 m 
Ñ šířka lezecké stěny minimálně 18 a ideálně pak 25 m (vychází se z šířky tzv. lezecké linie/cesty na 

osobu 1,5 m) – tak, aby na stěně mohlo být v jeden okamžik minimálně 12, ideálně pak až 16 lezců  

spolek za rozvoj architektury Boskovic 

 

Ñ uvažuje se s cca 2/3 půdorysné délky stěny kolmé (pouze se strukturami a chyty) a 1/3 s negativním 
odklonem – dáno možností půdorysu při návrhu stěny v západní části haly 

Ñ doporučená hloubka prostoru před stěnou 6 m  
Ñ doporučená hloubka mezi horní částí stěny (top) a konstrukcemi haly cca 1,8 m 
Ñ šatny – oddělené muži a ženy, v každé z šaten uzamykatelné skříňky 20ks, sprcha a toalety, 

přezouvání před vstupem do šaten, celý prostor stěny je pak už v lezecké obuvi/naboso (veřejnost 
při návštěvě stěny přezůvky) – 2× 20 m2 

Ñ zázemí pro lezeckou stěnu + sklad vybavení na půjčení – 15 m2 
Ñ úklid – 3,5 m2 
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