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Správa státního hradu a zámku Bečov se dlouhodobě zaměřuje na zážitkovou

pedagogiku, protipožární prevenci a sportovní vyžití. Díky těmto aktivitám se

hrad Bečov stal prvním svého druhu fakultním objektem Univerzity Karlovy,

Pedagogické fakulty a Modelovým pracovištěm Hasičského záchranného sboru

Karlovarského kraje. Lezecká stěna patří do skupiny experimentálních specia-

lizací, jenž má za cíl prokázat, že památkový objekt nemusí vždy být jen statickou

konzervou minulosti, ale i aktivním soudobým prvkem reagujícím na současné

společenské trendy.   

Skalní oblast Bečovský ostroh se nachází u řeky na západní straně středověkého hradu.  Výška
stěny je v části levého opyše asi 8 m, v centrální části okolo 18 m.   Nachází se zde celkem 
10 lezeckých cest se dvěma variantami, jejichž obtížnost je od 3 do 7 UIAA, což jí předurčuje
zejména pro začínající a mírně pokročilé lezce. Lezecký terén byl dobrovolnicky vybudován
ve spolupráci se správou SHZ Bečov Horoklub Chomutov a za pomoci vedení společnosti
STRIX Chomutov a.s. byly vyřešeny i problematické partie uvolněných kamenných bloků. 
V prostředí památkových areálů jde o zcela výjimečnou nabídku možnosti skloubit sportovní
a kulturní využití. Systémem kotvících bodů se významným způsobem zjednodušuje údržba
a péče o skalní  výchoz, na kterém byl vybudován hrad.

Iniciativa subjektů zabývajících se lezeckým sportem 
a vysokohorskou turistikou.

Jedná se o volného sdružení spočívající v propojení 1. české bioferraty v Bečovské botanické
zahradě, interiérové lezecké stěny v Karlových Varech a nově vzniklého lezeckého terénu 
pod hradem Bečov. Tato platforma budoucí spolupráce vychází  nejen  z teritoriální blízkosti,
rozmanitosti exteriérového i interiérového lezení, ale i z osobních a profesionálních vazeb.
Věříme, že tímto nevšedním projektem podpoříme zájem o sport, kulturu a přírodu a rozšíříme
vzájemnou informovanost. Aktivita je i vhodným doplňkem turistické nabídky na území
Karlovarského kraje.

Kontakty: 
Dušan Dufka, Strix Chomutov a.s www.strixchomutov.cz, 
tel.: e-mail: dufka@strixchomutov.cz
Jiří Šindelář, Bečovská botanická zahrada  www.becovskabotanicka.cz, 
tel.: 736642792, e-mail: becovskabotanicka@seznam.cz 
Jiří Štastný, Horoklub Chomutov, www.horoklub.cz, 
tel.: 602 479 247, e-mail: stastny@s-profess.cz
Jan Pašek,  KV stěna,  www.kvstena.cz, tel.:  739 731 202, e-mail: info@kvstena.cz 
Tomáš Wizovský, správa SHZ Bečov  www.zamek-becov.cz, 
tel.: 606 666 423, e-mail: wizovsky.tomas@npu.cz 

Pravidla lezení na Bečovském ostrohu (skály pod hradem)

Správce skal na Bečovském ostrohu: 
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333     DIČ: CZ 75032333
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze  
Správce areálu NKP SHZ Bečov: Mgr. Tomáš Wizovský, e-mail: wizovsky.tomas@npu.cz  tel.: 353 999 394 mob.: 606 666 423 

Lezení je rizikový sport. Při nedostatečném zvládnutí lezecké a jistící techniky nebo při použití nevhodného vybavení může dojít
k ohrožení života. Lezení v celém areálu Bečovského ostrohu je činností provozovanou na vlastní nebezpečí. 
Lezení na Bečovském ostrohu je povoleno pouze členům horolezeckých svazů, kteří jsou povinni prokázat se platným členským
průkazem. Začátečníci, kteří nejsou členy horolezeckého svazu, musí mít doprovod instruktora, který je členem horolezeckého
svazu, případně musí být proškoleni kvalifikovaným instruktorem skalního lezení a vlastnit certifikát o absolvování příslušného
lezeckého kurzu nebo odborné způsobilosti pohybu ve výškách ve smyslu NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ ES. Lezec je povinen
před vstupem do areálu podepsat Prohlášení lezce na Bečovském ostrohu.
Lezci mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem lezce staršího 18 let, který za ně po celou dobu
odpovídá. Pokud tato osoba starší 18 let není jejich zákonným zástupcem, musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce. 
Lezeckou stěnu lze využít pouze v provozní době návštěvnické sezóny. Výjimku mimo provozní dobu může stanovit pouze Správce
skal a areálu NKP SHZ Bečov. Nutnou podmínkou užívání  je podpis Prohlášení lezce o seznámení se s provozním řádem. 
Po podpisu v pokladně zámku obdrží lezec klíč od přístupové branky do hradního parku. Po skončení lezeckých aktivit je vrátí 
na stejné místo a odepíše se z knihy návštěv. Lezení bez lana je striktně zakázáno.

Fixní jištění
Fixní jištění a slaňovací body, zanechané ve skále, odpovídají příslušným normám ČSN (EN), technickým listům příslušného
výrobce a požadavkům Bezpečnostní komise ČHS.
Lezci jsou povinni chovat se k fixnímu jištění a slaňovacím bodům šetrně. Pokud lezci zjistí jakékoliv vady fixního jištění,
případně mají podezření na jeho vadnost, jsou povinni o této skutečnosti neprodleně informovat správce skal a toto jištění již
dále při sportovním lezení nevyužívat, tj. opustit danou lezeckou linii.
Není dovoleno jakékoliv fixní jištění přidávat, přemíst́ovat, upravovat nebo ubírat.
Fixní jištění a slaňovací body (slaňovací řetězy)  nesmí být použity k jiným outdoorovým aktivitám (např. přelanění, slack line apod.).
Není dovoleno využívat oka ve slaňovacích bodech pro jištění bez použití karabin, aby nedocházelo k jejich probroušení. 
Není dovoleno sestupovat od slaňovacích bodů jinak, než slaněním.  Také přístup ke slaňovacím bodům mimo vyznačené lezecké
směry je zakázán.

Pravidla lezení
Sportovní lezení na Bečovském ostrohu se řídí principem volného lezení bez použití pomocných prostředků. Lezec postupuje 
po skále pouze pomocí využití vlastní tělesné síly na přirozených záchytných bodech.
K jištění smí být použito lano, smyčky, fixní jištění, případně další jistící prostředky nepoškozující skálu a přírodu. Použití
chemických a minerálních látek, zvyšujících tření na skalách (např. magnézium), snižuje sportovní hodnotu výstupu a doporučuje
se jich nevyužívat. Lano slouží výlučně k jištění. Všechny způsoby použití lana, kterými by byl lezec ve svém pohybu podporován,
nejsou přípustné. Použití fixního jištění k podpoře pohybu lezce je nesportovní. Vytváření nových prvovýstupů není povoleno!

Základní zásady bezpečného lezení
Používej pouze normované vybavení – lez výhradně s výstrojí označenou visačkou CE. Používej jistící prostředky, které znáš a
kterým důvěřuješ. Délka lana musí odpovídat délce cesty (doporučená délka lana na Bečovském ostrohu je 60m). Povinností je
nosit helmu. Před lezením si sundej prstýnky, řetízky, ostříhej nehty a dlouhé vlasy si svaž do culíku.
Při lezení na prvním se vždy navaž přímo na lano, tj. navazující se prvolezec vždy provleče lano očkem opasku i nohavic sedáku
a smyčku uzavře osmičkovým uzlem s pojistkou. Prvolezec se nikdy nenavazuje přes karabinu.
Partner check - navzájem si zkontrolujte přezku sedáku, navazovací uzel, zamknutí karabiny u jistícího prostředku a uzel na konci
lana. Pokud používáš grigri nebo click up či jiný podobný jistící poloautomat, proved́  před každým startem test blokování.
Jisti ve stoje, nikdy ne v sedě nebo leže. Vyhýbej se pádové zóně – nestůj přímo pod lezoucími osobami.  Pozor na volně se po-
hybující děti. Snaž se držet lano mezi lezcem a jistítkem co nejvíce napnuté (přiměřeně, nedovol vzniku nadměrného průvěsu
lana). Většina jistících prostředků funguje na principu blokace lana jeho záhybem, proto drž brzdící ruku pod a za jistící pomůckou.
Volný konec lana drž neustále v ruce!  Věnuj jištění náležitou pozornost - jistič drží v rukou život svého spolulezce. Proto bud́
vždy pozorný a nedej se rušit mobilem. Mobilem neruš ani ostatní lezce!
Využívej každé možnosti jištění – nevynechávej žádné borháky (nýty), expresky cvakej nejpozději v úrovni očí.
Udržuj si dostatečný boční odstup od sousedících lezců. Počítej s možností kyvadlového pádu. Před očekávaným pádem dej vždy
spolulezci jasné znamení výkřikem. Je zakázáno zdržovat se v prostoru stěny pod vlivem alkoholických či jiných omamných
látek. 

Ochrana přírody a památek  

Lezci jsou povinni zejména:
- Chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování přírody a památkových objektů. Lezecký terén se nachází v Chráněné krajinné 

oblasti Slavkovský les, v areálu národní kulturní památky státního hradu a zámku Bečov a na území Krajinné památkové 
zóny Bečovsko a městské památkové zóny Bečov nad Teplou.   

- Dbát na čistotu a pořádek.
- Bečovský ostroh opust́te vždy alespoň v takovém stavu, v jakém byl, když jste přišli. Sběrem odpadků od ostatních bezohledných

návštěvníků potěšíte nejen nás, ale i další návštěvníky.
- Pohybovat se pouze po vymezených cestách.

Lezcům je zakázáno:
- Jakkoliv měnit povrch skal za účelem úpravy a vytváření chytů a stupů.
- Lézt v nevhodné obuvi poškozující skálu.
- Při zakládání a odstraňování jakýchkoliv jistících prostředků poškozovat skálu a rostliny.
- Vstupovat do bezprostřední blízkosti vnějšího pláště hradu. 
- Používat jakékoliv jistící prostředky poškozující skálu.

Dohled nad dodržováním Pravidel
Tato pravidla jsou závazná pro všechny osoby vyskytující se v prostoru skal Bečovského ostrohu.
Dohled nad dodržováním těchto pravidel přísluší všem lezcům, kteří jsou povinni upozornit na jejich porušování pověřeného
Správce skal, který je oprávněn návštěvníka Bečovského ostrohu, porušujícího Pravidla, vykázat z prostoru skal. 

Mgr. Tomáš Wizovský                                                       Mgr. Dušan Michelfeit
Správce skal a areálu SHZ Bečov                                       ředitel UPS v Praze 

Bečov nad TeplouBečov nad Teplou

BEČOVSKÝ OSTROH 
Skalní útvar Bečovský ostroh je součástí areálu hradu a zámku Bečov, Národní kulturní
památky s nejvyšším stupněm ochrany. Nachází se na západní straně hradu 
pod donjonem (čtyřhrannou palácovou obytnou věží), kde se vybíhající ostrožna dělí 
ve dva výrazné opyše spadající strmě k říčce Teplé, ty jsou od sebe odděleny několik
metrů širokou poruchou. Lezení je povoleno pouze na levém opyši. Pravý spadá přímo
k hladině říčky, která je v těchto místech poměrně hluboká. Horninu tvoří biotitický

granit středně až hrubě zrnitý v kombinaci s mohutnými polohami jemnozrnného amfibolitu.  Výstupy jsou
veskrze osazeny fixními jistícími prostředky. Sestup je přípustný pouze slaněním ze stávajících fixních
slaňovacích bodů. Rovněž další výstupy po roztroušených rozvolněných skalách od slaňovacích bodů směrem
výše k hradu jsou přísně zakázány, jakož i vytváření prvovýstupů a osazování dalších fixních jistících
prostředků.  Z důvodů v současnosti probíhajících rekonstrukčních prací není povolen v hradním parku volný
pohyb mimo označenou přístupovou cestu k lezecké stěně, viz Pravidla lezení. 

1) Leviatanova tlama 4+; L. Urbanová, L. Urban, 23.5.2015. L částí levé nižší stěnky přes 2 bh n.v. 
1a) Boulder varianta 6+; M. Svinařík, 23.5.2015. Tupou hranou přímo do výlezu cesty „Leviatanova tlama“.
2) Vrásky hradní krásky 5; M. Svinařík, K. Svinaříková, 23.5.2015. Vrásčitou plotnou přímo k 1.bh, vzhůru
a mírně doprava přes 2.bh n.v. 
3) Na parkán 4; L. Urban, L. Urbanová, 23.5.2015. Pravou částí stěnky n.v. 
4) Dále od hradu dále 4+; J. Št́astný, B. Bandas, 22.5.2015. Levou částí centrální, údolní, v horních partiích
mírně převislé stěny n.v. ke slaňáku. Možno pokračovat dále přes polověž a stěnou k dalšímu slaňovacímu bodu. 
5) Bergfrit 5+; B. Bandas, J. Št́astný, 22.5.2015. Pravou částí centrální, údolní, v horních partiích mírně
převislé stěny n.v. ke slaňáku. Možno pokračovat dále přes polověž a stěnou k dalšímu slaňovacímu bodu. 
6) Relikviář sv. Maura 7; L. Dvořáček, V. Dvořáková, 16.5.2016. N převisem při hraně a dále podél hrany n.v.  
7) Kašpar Pluh z Rabštejna 5; L. Dvořáček, V. Dvořáková, 23.5.2015. Středem boční stěny podél trhliny,
přes převis a stěnou na vrchol polověže. Odtud překrokem vpravo do stěny a tou ke slaňovacímu bodu. 
8) Koditkova skalničkářská 3; P. Suchopárek, L. Dvořáček, 23.5.2015. Koutem na vrchol polověže a dále
stěnkou ke slaňovacímu bodu. 8a) Varianta cesty Kodýtková skalničkářská 4; B. Bandas, 16.5.2016. Koutem
asi do poloviny stěny a zde  překrokem vpravo (bh) a hranou, výše stěnou pomocí sokolíků dále n.v. 
9) Maryškova cesta do kaple 5; B. Bandas, V. Dvořáková, 23.5.2015. Stěnou vpravo od kouta, výše přes
bloky n.v. 
10) Wizovského plotna 6+; V. Dvořáková, L. Dvořáček, 16.5.2016. Výraznou plotnou vpravo od kouta. 




