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Proč chceme lezeckou stěnu pro školu? 

• Lezení je zábava. 

• Nabízí další možnost ke sportu venku. 

• Využijí ji děti různého věku – od prvňáků po deváťáky. 

• Dá se vybudovat na školním hřišti, nezabere moc místa. 

• Když bude nízká, můžeme na ni lézt sami, bez jištění. 

• Mohli bychom ji využívat při školních kroužcích nebo tělocviku. 

• Mohla by se postupně rozšiřovat, až by byly další peníze, třeba od sponzora. 

• Možná v někom zažehne lásku k lezení na skalách a horách na celý život. 



Proč nám ve škole chybí? 

• Pohybu ve škole není nikdy dost. 

• Když se budeme víc hýbat, bude nás škola víc bavit. 

• Když si okysličíme mozek, budeme se snadněji učit. 

• Když si vybijeme nahromaděnou energii venku na stěně, budeme se lépe soustředit v lavici. 

• V Klánovicích lezecká stěna není. 

 



Příklady venkovních lezeckých stěn 



Co budeme potřebovat? 
 

• Vhodné místo pro přichycení na svislou konstrukci. 

• Desky se speciální povrchovou úpravou. 

• Chyty různých tvarů a velikostí. 

• Šrouby na přichycení chytů a smontování desek. 

• Bezpečné dopadiště z jemného kačírku. 

 



Jak si to představujeme? 
• Pro montáž využijeme stávající venkovní konstrukci. 

• Rozměry stěny:  bezpečná výška 2,3 m, šířka do 5 m. 

• Pod stěnou bude dopadiště z jemného kačírku. 

• Stěna z voděvzdorné březové překližky s ochrannou vrstvou z epoxidového laku a skelného 

granulátu - odolné proti oděru a špíně. 

• Chyty a stupy na stěnu - různé tvary a úchopy pro bezpečný a zábavný trénink na umělé 

stěně. 



Místa u školy vhodná k umístění stěny 



Předběžný rozpočet 

desky lezecké stěny 15 000 Kč 

povrchová úprava 4 000 Kč 

chyty a stupy 10 000 Kč 

šrouby a vruty 3 000 Kč 

montáž stěny 8 000 Kč 

zemní práce 3 000 Kč 

jemný kačírek 1 800 Kč 

doprava 2 000 Kč 
 
celkem 

 
46 800 Kč 



Děkujeme, že do toho půjdete s námi! 


