




PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Naše společnost zažívá jistou změnu v pohledu na přírodu. Zatímco antický či renesanční člo-
věk přírodu do jisté míry až nenáviděl, tak nyní je soužití s ní čím dál více populární. Tato změ-
na názoru je určitě způsobena tím, že velká část společnosti už nemusí v přírodě pracovat. 
Práci zemědělců a dřevorubců, kterou zajišťovala lidská síla, nyní obstarávají stroje. V přírodě 
už proto nevidí tu dřinu, ale spíše odpočinek a relaxaci.
 
Ze sportovních aktivit, které nám nabízí možnost být aktivně v přírodě, bude práce zacílena na 
skalní lezení. Tato činnost ovlivňuje poslední kousky nezměněné krajiny v evropských zemích. 
Nárůst oblíbenosti je nezpochybnitelný především faktem, že tato aktivita se stane v roce 
2020 olympijským sportem.
 
Cílem práce bylo, za použití architektonických nástrojů, ochránit přírodní památky a vytvořit 
koncept jejich rozvoje.
 
Práce se nejdříve zabývala tématem na celorepublikové úrovni. Téma je velice úzce zaměřené 
a tak byl potřeba nejen nadhled z povzdálí, ale i proniknutí do samotné komunity a analyzo-
vání potřeb jednotlivých lezců. Z analytické části jsem si odnesl velmi zásadní poznatky, které 
dramaticky změnily směr práce. Zjistil jsem, že skutečně není skála jako skála a práce se musí 
zacílit na skály z určitých materiálů, aby nám naše přírodní bohatství co nejvíce vydrželo. 
Poté jsem vytyčil malý segment skal, kde jsem šel ještě více do hloubky s nadějí, že najdu 
pojítko, abych mohl určit univerzální řešení nebo alespoň směr, jakým by se tyto oblasti měli 
ubírat.
 
Skály jsou velice nevhodné pro stavění. Často velmi špatně přístupné v prudkém svahu. Na-
povídá nám to i jejich okolí, protože často u nich můžeme najít nějaký hrad nebo dokonce u 
Řikonína celou nacistickou továrnu. Tento fakt byl pro mě poměrně dlouho problematický. Jak 
jednoduše postavit stavbu tam, kde je to pro ni nejméně vhodné? Nakonec jsem našel výcho-
disko v možnosti zavěsit stavby na stromy. Tímto jsem do jisté míry obešel problém mizerné-
ho terénu a stavby tak výrazně zlevnil. O stromy nemám u skal nouzi, protože jsou všechny 
v lese. Tímto a dalšími pravidly, jsem vytvořil koncept, který lze aplikovat i za hranice experi-
mentálního území.

Konkrétní potřeby jednotlivých skal:

Veveří
Tato skála si to nejpodstatnější vyžádala, a tím myslím lavičku na vrcholu. Co by bylo ještě 
potřeba je zlepšení podskalí, aby se zde dalo stát a vstup do skal, aby lidé poznali, kde z cesty 
sejít. Toalety nejsou potřeba.

Amálka
Prioritou zde bude vybudovat stálejší přístřeší, aby zde lezec i chvíli pobyl. S tím je i spojeno 
zázemí jako záchod a lavice na posezení. Vstup do skal zde není ani potřeba, jelikož se skála 
skoro nedá minout.

Sokolí skály
Jestli zde dělat spaní je s otázkou. Na dva dny tu lezení není, ale na druhou stranu, za tu ná-
mahu se sem dostat, by se zde i člověk na chvilku rád zastavil.  Proto se přikláním k tomu ho 
udělat. Co bych zde podnikl dále, je vyznačení vstupu do skal a zlepšení místa pod skálami.



Řikonín
Toto místo má potenciál lezeckého kempu. Mělo by zde být spaní pro osm dvojic, aby se sem 
vešla malá horoškola a odpovídající zázemí pro tyto lidi. Navíc je potřeba trochu opravit pří-
stupovou cestu, a to konkrétně dostavení jednoho mostku a jednoho brodu. Jako bonus bych 
rád revitalizoval nádrž.

Sochorka
Při přihlédnutí k tomu, že nedaleko bude skvělé spaní pro celou horoškolu, bych zde vybudo-
val pouze minimální zázemí. Především hygienické. To by ocenili i místní chataři.

Nedvědice
Tato skála má velký potenciál. Je po cestě z Brna k přehradě Vír, kam se v zimě jezdí lézt ledy. 
Ve zbytku roku by tedy nácvik mohl probíhat přímo zde. Díky velké kapacitě skal je zde pří-
hodné místo pro pořádání kurzů horoškol. Je třeba tedy vytvořit kapacitu pro osm dvojic u 
větší ze skal a pro čtyři dvojice u druhé. K té je nutné ještě vybudovat mostek přes říčku a 
vstup do skal.

Vysoká u Štěpánova
Vzhledem k tomu, že je tato skála blízko cesty a zároveň je zde lezení jen na jeden den, tak 
nepředpokládám, že by zde chtělo moc lezců přespávat. Naopak se tu bude hodit sezení, u 
kterého by si lezci mohli nechat nepotřebné vybavení a věci.

Bohuňov
Bohuňov je téměř u cesty, takže označení vstupu do skal není potřeba. Je zde i velmi využíva-
né posezení. Co by se hodilo, je možnost přespání. Ale k ideálnímu místu pro přespání by bylo 
třeba udělat mostek přes řeku, aby se tam dalo jednoduše dostat.


