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ABSTRAKT 

     Název: Zhodnocení ekonomiky lezení a fyziologické odezvy organizmu při různých 

rychlostech lezení. 

     Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit ekonomiku lezení a fyziologickou odezvu 

organizmu při různých rychlostech lezení u mírně pokročilých a výkonnostních 

sportovních lezců. 

     Metody: 32 lezců (11 výkonnostních mužů, 11 mírně pokročilých mužů a 10 mírně 

pokročilých žen) absolvovalo 3 submaximální testy na lezeckém ergometru ve sklonu 

90° při rychlostech 4, 6 a 9 m.min-1. Každý z testů trval přesně 4 minuty a v jejich 

průběhu byla sledována spotřeba kyslíku (VO2), srdeční frekvence (SF), minutová 

ventilace (VE) a respirační poměr (RER) a energetický výdej.  

     Výsledky: Výkonnostní muži měli nižší energetický výdej než mírně pokročilí muži 

ve všech rychlostech lezení (4 m.min-1: -0,06 kcal.kg-1, P = 0,007; 6 m.min-1: -0,06 

kcal.kg-1 P = 0,048; 9 m.min-1: -0,07 kcal.kg-1 P = 0,022). Mírně pokročilé ženy měly 

pouze nižší (statisticky nevýznamný) energetický výdej něž mírně pokročilý muži (4 

m.min-1: -0,01 kcal.kg-1 P = 0,051; 6 m.min-1: 0,06 kcal.kg-1 P = 0,091; 9 m.min-1: -0,03 

kcal.kg-1 P = 0,115). Absolutní energetický výdej byl výrazně nižší v rychlosti 4 m.min-

1 než v 6 m.min-1 (-9,82 kcal, p = 0,001) a v rychlosti 6 m.min-1 byl výrazně nižší než v 

9 m.min-1 (-8,3 kcal, p = 0,001). Výkonnostní muži měli nižší VO2 u rychlostí 4 a 6 

m.min-1 (- 2,2 ml.kg-1.min-1, P = 0,022; -3,9 ml.kg-1.min-1, P = 0,021), SF v 6 a 9 m.min-

1 (-17,1 tepů/min, P = 0,030; -19,1 tepů/min, P = 0,011), VE v 9 m.min-1 (-8,2 l.min-1, P 

= 0,018) a RER v 6 m.min-1 (- 0,04, P = 0,048) než mírně pokročilí muži. Dále byly 

zjištěny významné rozdíly ve fyziologické odezvě organizmu mezi jednotlivými 

rychlostmi lezení téměř ve všech sledovaných parametrech.  

     Závěr: Nižší hodnoty energetického výdeje u výkonnostních mužů značí lepší 

ekonomiku lezení než u mírně pokročilých mužů a žen. Tento výsledek poukazuje na 

potřebu rozvíjení techniky lezení nejen u začátečníků, ale také u pokročilejších a 

zkušenějších lezců.  

 

     Klíčová slova: energetický výdej, sportovní lezení, technika, nepřímá kalorimetrie 



ABSTRACT 

     Title: Movement economy and physiological response during differing climbing 

speeds in sport climbers. 

     Aims: The work aims to evaluace climbing economy and physiological responses of 

intermediate and advanced climbers in different climbing speeds. 

     Methodology: 32 climbers (11 advanced men, 11 intermediate men, 10 intermediate 

women) performed 3 submaximal tests in treadwall at slope of 90° at speeds 4, 6 and 9 

m.min-1. Each of the tests lasted exactly 4 minutes. Oxygen consumption (VO2), heart 

rate (HR), ventilation (VE), respiratory ratio (RER) and energy expenditure were 

monitored. 

     Results: Advanced men reported lower energy expenditure than intermediate men in 

all climbing speeds (4 m.min-1: -0,06 kcal.kg-1, P = 0,007; 6 m.min-1: -0,06 kcal.kg-1 P = 

0,048; 9 m.min-1: -0,07 kcal.kg-1 P = 0,022). Intermediate women reported only slightly 

lower energy expenditure than intermediate men (4 m.min-1: -0,01 kcal.kg-1 P = 0,051; 6 

m.min-1: 0,06 kcal.kg-1 P = 0,091; 9 m.min-1: -0,03 kcal.kg-1 P = 0,115). Energy 

expenditure was significantly lower at 4 m.min-1 than at 6 m.min-1 (-9,82 kcal, p = 

0,001) and also signicantly lower at 6 m.min-1  than at 9 m.min-1 (-8,3 kcal, p = 0,001). 

Advanced men reported significantly lower VO2 at speeds 4 a 6 m.min-1 (- 2,2 ml.kg-

1.min-1, P = 0,022; -3,9 ml.kg-1.min-1, P = 0,021), HR at 6 a 9 m.min-1 (-17,1 tepů/min, P 

= 0,030; -19,1 tepů/min, P = 0,011), VE at 9 m.min-1 (-8,2 l.min-1, P = 0,018) and RER 

at 6 m.min-1 (- 0,04, P = 0,048) than intermediate men. Intermediate men reported only 

lower RER at 9 m.min-1 (-0,09, P = 0,012) than intermediate women. Furthemore, 

significantly differences in physiological responses were found between the climbing 

speeds in almost all monitored parameters. 

     Conclusion: Lower energy expenditure among advanced men refers to better 

climbing economy than among intermediate men and women. This result means the 

need of improve climbing skills not only by beginers, but also by experienced climbers.  

 

     Keywords: energy expenditure, sport climbing, technique, indirect calorimetry 
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1 ÚVOD 

     Sportovní lezení se v posledních letech stává čím dál tím populárnější. Z původně 

ryze outdoorové aktivity se stal plnohodnotný soutěžní sport. Obtížnost v současnosti 

lezených cest se posouvá na hranice lidských možností, a to nutí moderní lezce více se 

soustředit na faktory lezeckého výkonu jako je technika a ekonomika pohybu. Tyto dva 

pojmy spolu úzce souvisí, neboť optimální ekonomiky lezeckého pohybu nelze docílit 

bez optimální techniky lezení. Vhodnou metodou, jak sledovat ekonomiku lezeckého 

pohybu je prostřednictvím energetického výdeje, přičemž se předpokládá, že čím lepší 

je ekonomika pohybu, tím menší je energetický výdej v dané cestě. To úzce 

souvisí fyziologickou odezvou organizmu na lezeckou zátěž, jejíž pochopení a znalost 

je nezbytností pro potřeby tréninku lezců, kteří chtějí dosahovat špičkových výkonů. 

     Sledováním energetického výdeje při lezení se zabývala již řada autorů. Cílem naší 

práce je přispět k tomuto tématu zhodnocením a   porovnáním energetického výdeje a 

tím i ekonomiky lezení různých výkonnostních skupin mužů a také porovnáním mužů a 

žen ve stejné výkonnostní skupině, čemuž se zatím příliš mnoho autorů nevěnovalo. Lze 

očekávat, že se stoupající výkonností lezců bude vlivem jejich trénovanosti a určité 

adaptace organizmu na lezení klesat energetický výdej při lezení cesty ve stejné 

obtížnosti. Z důvodu často znatelně rozdílné techniky lezení mezi muži a ženami bude 

zajímavé sledovat rozdíly v ekonomice lezení mezi muži a ženami na stejné 

výkonnostní úrovní. 

     Také fyziologická odezva organizmu na lezení již byla tématem mnoha studií, byl 

sledován její vztah s výkonností, se stylem přelezů, sklonem lezené cesty, prostředím 

(umělá stěna, skály) nebo s rychlostí lezení. Poslednímu zmiňovanému vztahu, tedy 

fyziologické odezvě organizmu a rychlosti lezení se příliš mnoho studií nevěnovalo. 

Výsledky naší práce tedy mohou přinést nové informace, anebo alespoň doplnit 

stávající výsledky dosud uskutečněných studií. Tyto poznatky mohou být důležité pro 

trénink ve sportovním lezení, kde rychlost lezení může být důležitým parametrem pro 

dosažení požadované fyziologické odezvy organizmu na trénink. 



 

10 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Úvod do sportovního lezení 

 

     Sportovní lezení zaznamenává v posledních několika desetiletích velmi dramatický 

vývoj a rok od roku nabývá na své popularitě. Arazi et al. (2017) ve své práci uvádí, že 

sportovnímu lezení se pravidelně věnuje přibližně 25 milionů lidí z 62 zemí na 5 

světových kontinentech.  IFSC (International Federation of Sport Climbing) v roce 2019 

evidovala 2160 licencovaných závodních elitních lezců z 65 zemí světa a na rok 2020 

bylo naplánováno 18 závodů světového poháru, 5 kontinentálních mistrovství, 

Mistrovství světa mládeže a juniorů a Mistrovství světa v paralezení. Asi 

nejvýznamnější posun pro sportovní lezení bylo zařazení na program Olympijských her 

v Tokyu v roce 2020 (které se vlivem okolností odehrají až v roce 2021), a to ve 

speciálním formátu tzv. kombinace (viz kapitola o disciplínách lezení).  

 

     Tento dramatický vývoj sportovního lezení do značné míry ovlivnil velký rozmach 

umělých lezeckých stěn. Ze sportu, který byl dostupný jen pro určitou skupinu lidí se 

tak poslední dobou stal sport, který může provozovat kdokoliv. Posledním trendem je i 

zpřístupňování skalních terénů širší veřejnosti, vznikají nové oblasti zacílené primárně 

na začínající lezce. Dostat se z umělé stěny k lezení na skalách je dnes velice snadné 

(nese to s sebou také velká rizika). V důsledku této dostupnosti dnes mnoho lidí 

provozuje lezení jako pravidelnou fitness aktivitu. Toto vcelku nové pojetí lezení je 

podloženo i mnohými výzkumy (Mermier et al. 1997, Rodio et al. 2008, Limonta et al. 

2018), které poukazují na to, že lezením lze rozvíjet kardiorespirační a svalovou 

zdatnost a při dodržení určitého objemu lezení se tedy jedná o vhodnou fitness aktivitu.  

 

2.2 Disciplíny sportovního lezení 

     V minulosti bylo pod pojmem horolezectví chápáno pouze lezení v horském terénu a 

vše ostatní bylo bráno pouze jako příprava na výkony v horách (Dieška a Širl, 1989). Až 

později se začalo lezení ve skalách oddělovat a stávat samostatnou disciplínou. 

Vomáčko a Boštíková (2008) používají jako základní faktor pro dělení terén, ve kterém 

se horolezci nebo lezci pohybují. Pohyb v horách chápou jako horolezectví a pohyb 
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v nízkých výškách po skalách a umělých stěnách, avšak fyzicky náročnější považují za 

lezení. Lezení samotné lze v základě rozdělit na dva hlavní směry – lezení sportovní a 

lezení tradiční.  

     Tradiční lezení - je charakteristické tím, že lezec si při postupu zakládá a vytváří 

vlastní jistící body, které poté druholezec vyjme. Ve skále nejsou pevně osazeny jistící 

body, anebo jen zřídka kde (jako jistící stanoviště, nebo v místech, kde vlastní jištění 

není možné). Tradiční lezení se snaží zachovat přirozený vzhled skalního terénu, lezec 

proto musí umět používat speciální vybavení (podle druhu terénu se jedná o textilní 

smyčky nebo kovové vklíněnce a mechanické jistící prostředky na principu vačky – tzv. 

friendy). Lezení v takovémto prostředí bývá často psychicky náročnější, a to mnohdy i 

více než fyzicky. 

     Sportovní lezení – je naopak charakteristické dobrým zajištěním lezeckých cest 

fixními jistícími body (kruhy, boráky, skoby) a tím tedy minimalizací nebezpečí 

v podobě dlouhých pádů, což vede k eliminaci psychické náročnosti lezení. Tento směr 

lezení je tedy zaměřen především na maximální možný výkon a na přelézání nejtěžších 

cest. Do této kategorie bychom zařadili také lezení na umělých stěnách a bouldering. 

     Sportovní lezení dále můžeme rozdělit na: 

     Soutěžní lezení – v dnešní době se odehrává na umělých lezeckých stěnách a jeho 

cílem je porovnání výkonů lezců na stejných cestách a za stejných podmínek. Soutěžní 

lezení má dnes již pevně stanovené disciplíny. 

1) Lezení na obtížnost – jde o disciplínu, ve které musí lezec s lanem zdolat 

neznámou, většinou cca 15 metrů vysokou stěnu cestou, která byla postavena 

speciálně pro tento účel. Žádný ze závodníků nevidí ani nemá informace o 

přelezu ostatních závodníků, cestu má možnost si pouze prohlédnout v časově 

omezené prohlídce a poté těsně před vlastním pokusem. Po nastoupení do cesty 

již nesmí spadnout ani si odpočinout v postupovém jištění, po pádu jeho pokus 

končí a lezci se zapisuje bodová hodnota nejvyššího chytu, kterého dosáhl, 

případně TOP po vylezení celé cesty. Závody bývají většinou tříkolové – 

kvalifikace, semifinále a finále.  

2) Bouldering – je speciální disciplína, při které lezec zdolává extrémně náročnou 

krátkou cestu. Výška stěny bývá většinou okolo 4 metrů a lezec leze zcela bez 

jištění, pouze jeho pád tlumí měkká dopadová plocha. Soutěžní bouldering má 
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několik podob, které se od sebe liší ve způsobu přelezu cest. Ve velkých 

mezinárodních závodech se leze tak, že lezec nemá možnost vidět přelezy 

ostatních lezců. Má pouze několik minut na to, aby vylezl neznámou cestu, 

případně dosáhl alespoň tzn. zóny (pomyslný půl bod důležitý při hodnocení 

výsledků). Závod se leze tříkolově, většinou s počtem 4 – 6 boulderů na kolo, 

přičemž všechny kola probíhají stejně. Při menších závodech se kvalifikační 

kolo leze většinou tzn. na flash, což znamená, že všichni závodníci lezou 

všechny cesty ve stejný čas a mají tak možnost dívat se na přelezy ostatních 

závodníků, což je velká výhoda. Soutěžní bouldering je v posledních letech 

velmi populární a divácky oblíbený a koná se celá řada amatérských závodů pro 

širokou veřejnost i děti.  

3) Lezení na rychlost – v této disciplíně je cílem závodníka zdolat 

standardizovanou lezeckou cestu v co nejkratším čase. Závodníci jsou jištěni 

shora tzv. top rope a veškerá pozornost je věnována právě rychlosti přelezu. 

Závody většinou probíhají vyřazovací formou, kdy proti sobě soupeří dva 

závodníci. Tato disciplína již dnes mezi lezci není velice oblíbená a věnuje se jí 

jen malé množství lezců.  

4) Drytooling – je disciplína, ve které lezec používá k postupu po stěně cepínů a 

maček. Jako soutěžní disciplína je velice podobný lezení na obtížnost, rozdíl je 

hlavně v použití speciálního vybavení a jiného druhu chytů a stupů.  

5) Olympijská kombinace – jedná se o zcela novou soutěžní disciplínu, která byla 

vytvořena speciálně pro účely zařazení sportovního lezení do Olympijských her 

v Tokyu 2020. Jde v podstatě o kombinaci tří výše popsaných soutěžních 

disciplín – lezení na obtížnost, bouldering a lezení na rychlost. V rámci této 

kombinace proběhnout závody ve všech třech disciplínách a o celkovém pořadí 

závodníků rozhodne součin jejich pořadí v každé z nich. Mezi lezci vyvolal 

tento formát soutěže velkou diskuzi a u většiny závodníků se setkal 

s nepochopením, neboť málokterý soutěžní lezec se do této doby věnoval všem 

třem disciplínám. Je běžné, že závodní lezci se věnují lezení na obtížnost a 

současně boulderingu a v obou disciplínách dokáží podávat vynikající výkony. 

Ovšem bylo zcela raritní, že by se nějaký závodník věnoval na nejvyšší úrovni 

lezení na rychlost a například boulderingu. Je tedy otázka, zda se tato soutěžní 
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disciplína prosadí i do dalších olympijských her, anebo vymizí stejně rychle jako 

se objevila. 

 

     Nesoutěžní lezení – jde víceméně o volnočasovou aktivitu, zálibu či mnohdy životní 

směr. Cílem není primárně porovnávání výkonů s ostatními lezci, ale spíše zdolávání 

svých vlastních cílů a překonávání sama sebe. Má celou řadu podob od výkonnostní po 

čistě rekreační. 

1) Pískovcové lezení – tato disciplína je charakteristická pro oblast ČR a Saska. Jde 

o disciplínu, ve které převažují morální hodnoty a tradice nad výkonností. Do 

značné míry se zde prolíná sportovní a tradiční lezení, těžší cesty mívají 

zpravidla sportovnější charakter (ve smyslu jištění), lehčí cesty jsou často pojaty 

tradičně, zaleží také kdo a v jaké době danou cestu vytyčil. Obecně však platí, že 

pro pískovcové lezení je zapotřebí mnohem větší odvahy a rozhodnosti 

(Vomáčko, Boštíková 2008). 

2) Nepískovcové lezení – jde o lezení na jiných sklaních materiálech, než je 

pískovec (vápenec, žula atd.). Má spíše sportovní charakter, jištění je většinou 

pevně osazeno v malých rozestupech a lezení je zaměřeno více na maximální 

výkon. Do této kategorie bychom mohli zařadit také venkovní bouldering, i když 

v některých oblastech se odehrává na pískovcových blocích, nemá s tradičním 

pískovcovým lezením nic společného.  

3) Lezení na umělých stěnách – dnes je již zcela běžné, že umělá lezecká stěna je 

snadno dostupná v každém větším městě. Díky tomu se dnes z původně čistě 

tréninkové záležitosti stala pro mnoho lidí plnohodnotnou a jedinou lezeckou 

aktivitou.  

 

     Existuje ještě celá řada dalších horolezeckých a lezeckých disciplín jako je ledové 

lezení, lezení vícedélkových cest, mixové leze a další. Tato práce je však zaměřená 

hlavně na oblast sportovního lezení, proto se zde dalšími disciplínami nebudeme 

detailně zabývat.  
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2.3 Hodnocení výkonu ve sportovním lezení 

     Ve sportovním lezení je stejně jako v jiných sportovních disciplínách výkon 

determinován kondičními schopnostmi lezce. Úroveň těchto schopností je v přímé 

úměře s obtížností vylezené cesty. Myšlenka srovnávat jednotlivé cesty a přiřazovat 

k nim potřebné výkony vedla k vytvoření hodnotících stupnic lezeckých cest (Winter, 

2004). 

     V průběhu vývoje sportovního lezení se vytvářeli různé stupnice obtížnosti. V 

současnosti jsou pro sportovní lezení v Evropě nejpoužívanější tyto tři stupnice: 

Francouzská, UIAA a Saská (pískovcová). Stupně obtížnosti se vyjadřují arabskými 

nebo římskými číslicemi s mezistupni značenými malými písmeny a, b, c a znaménky + 

a -. Čím vyšší číslo a písmeno, tím těžší cesta (Vomáčko, Boštíková, 2008). Z ostatních 

stupnic obtížnosti je ještě známá Yosemitská stupnice používaná v USA, nebo stupnice 

Britská a Australská. Pro bouldering je nejpoužívanější Fontainebleau stupnice a  

Shermanova Hueco stupnice (tzv. V-škála). 

 

UIAA FRA USA SASKO UK 

Obt.    Tech. 

AUS Bouldering 

FRA    USA 1 1  I      

2 2  II   11   

3 3 5.0 III M  12   

3+ 3+ 5.1  D     

4-  5.2       

4 4a 5.3 IV VD 4a    

4+ 4b 5.4 V S  13   

5-  5.5       

5 4c 5.6 VI HS 4b 14   

5+ 5a 5.7  VS 4c 15 3  

6- 5b 5.8 VIIa HVS  16 4 V0 

6 5c 5.9 VIIb E1 5a 17 5A  

6+ 5c+ 5.10a VIIc   18 5B V1 

6+/7- 6a      5C  

7- 6a+ 5.10b VIIIa E2 5b 19 6A  

7-/7 6a+/6b      6A+ V2 

7 6b 5.10c VIIIb   20 6B  

7/7+ 6b/6b+      6B+  

7+ 6b+ 5.10d VIIIc E3 5c 21   

7+/8- 6c 5.11a    22 6C V3 

8- 6c+ 5.11b IXa   23   

8-/8 6c+/7a 5.11c  E4    V4 
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8 7a 5.11d IXb  6a 24 6C+  

8/8+ 7a/7a+       V5 

8+ 7a+ 5.12a IXc E5  25 7A  

8+/9- 7b 5.12b    26  V6 

9- 7b+ 5.12c Xa E6 6b 27 7A+  

9-/9 7b+/7c      7B V7 

9 7c 5.12d Xb   28   

9/9+ 7c/7c+      7B+ V8 

9+ 7c+ 5.13a Xc E7 6c 29   

9+/10- 8a 5.13b     7C V9 

10- 8a+ 5.13c XIa E8  30   

10-/10 8a+/8b      7C+ V10 

10 8b 5.13d XIb E9 7a 31  V11 

10/10+ 8b/8b+      8A  

10+ 8b+ 5.14a XIc E10  32  V12 

10+/11- 8c 5.14b  E11  33 8A+  

11- 8c+ 5.14c XIIa E12 7b 34 8B V13 

11-/11 8c+/9a      8B+ V14 

11 9a 5.14d XIIb   35 8C V15 

11/11+ 9a/9a+        

11+ 9a+ 5.15a XIIc   36 8C+ V16 

11+/12- 9b 5.15b       

12- 9b+ 5.15c XIIIa      

12-/12 9b+/9c        

12 9c 5.15d XIIIb      

12/12+ 9c/9c+        

12+ 9c+ 5.16a XIIIc      

12+/13- 10a 5.16b       

Tab .1: Srovnávací tabulka obtížností lezeckých cest. Aktuální hranice lidských možností je na obtížnosti 

9c, další stupně jsou v tabulce uvedeny pouze pro zajímavost. 

 

     Dalším faktorem hodnotícím výkon ve sportovním lezení je styl přelezení cesty. Styl 

přelezení označuje míru předchozího nacvičení pohybových sekvencí a odpočívání 

v jisticích bodech, ale také míru seznámení se s cestou (Baláš, 2016).  

     OS – nejhodnotnější a také nejtěžší styl přelezu. Lezec neměl možnost cestu předem 

nacvičit, ani si zjistit klíčové informace o jejím přelezení od jiných lezců nebo z videa. 

Pouze s vizuální prohlídkou cesty ji musí bez pádu a odpočinku vylézt až do tzv. topu. 

     Flash – podobně jako OS s tím rozdílem, že lezec si může předem zjistit informace o 

klíčových místech, nebo si přelez nastudovat z videa nebo sledováním jiného lezce. 
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     RP – lezec si může přelez nacvičovat (někdy i celé týdny a více), pilovat klíčová 

místa a označit si magnéziem důležité chyty a stupy. Po nacvičení musí cestu přelézt 

bez pádu a odpočinku a musí si sám cvakat karabiny do postupového jištění. 

     PP – stejně jako RP s tím rozdílem, že karabiny v postupovém jištění jsou již 

zacvaknuté, leze pouze zakládá lano. 

     AF – nejbenevolentnější, ale také nejméně hodnotný styl přelezu prvolezce, který 

dovoluje pády a odpočinutí na jistících bodech. 

     TR – „top rope“ je lezení s již nataženým lanem v cestě, tzv. lezení „na druhém“. 

Lezec se nemusí starat o postupové jištění, neboť je stále jištěn lanem nad sebou.  

      

     Jak píše Baláš (2016), hodnocení obtížnosti lezeckých cest je silně subjektivní 

záležitost, neboť zde hraje roli velká řada faktorů jako je sklon cesty, velikost a typ 

chytů a jejich vzdálenost, druh materiálu, klimatické podmínky, vzdálenost mezi 

jištěním. Tyto faktory vnímá každý lezec zcela individuálně, kolmá cesta na hladkém 

vápenci po malých chytech v hodnocení 6b bude jinak obtížná než převislá cesta v žule 

(která má lepší tření) po větších chytech také hodnocena za 6b. Cesta, která vede po 

velkých chytech, ale s většími vzdálenostmi mezi nimi bude jinak obtížná pro průměrně 

vysokého muže a jinak pro menší ženu. Obtížnost konkrétní cesty tedy závisí také na 

preferovaném stylu lezení (plotny, převisy, kolmice, preferovaný materiál atd.) a na 

individuálních charakteristikách každého lezce. Do značné míry také na autorovi cesty, 

který její hodnocení navrhuje, ten by měl být co nejvíce objektivní, nicméně často se 

v jeho hodnocení odrážejí subjektivní vlivy jako je jeho somatotyp, silová a technická 

vybavenost.  

 

     Pro účely výzkumných studií je nejpoužívanějším způsobem zjištění aktuální lezecké 

výkonnosti jejich účastníků skrze sebehodnocení (self-reporting). Oslovení lezci sami 

uvedou svůj nejtěžší přelez ve stylu OS za stanovenou dobu (zpravidla za poslední rok). 

Draper et al. (2011) se ve své studii zaměřili do jaké míry jsou takto získané informace 

validní. Soubor 29 lezců požádali o sebehodnocení a následně otestovali jejich aktuální 

výkonnost na připravené lezecké cestě se stupňovanou obtížností. Výsledkem bylo, že 

výkonnost získaná ze sebehodnocení se nijak významně nelišila od výkonnosti zjištěné 

při testu. Tuto schopnost přesně provést sebehodnocení své aktuální lezecké výkonnosti 
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autoři připisují důrazu, který je ve sportovním lezení kladen na hodnocení obtížnosti 

přelezu. Lezci jsou tak ponořeni do řešení obtížnosti svých přelezů, že jsou téměř bez 

chyby schopni přesně určit svou aktuální výkonnost. Sebehodnocení je tedy zcela 

relevantním zdrojem informací o aktuální lezecké výkonnosti a je běžně používané ve 

většině studií zabývajících se sportovním lezením. 

 

2.4 Výkon ve sportovním lezení 

     V této kapitole se zabýváme výkonem ve sportovním lezení z pohledu 

charakteristiky zatížení, struktury výkonu a jednotlivých faktorů, které ho ovlivňují. 

2.4.1 Charakteristika zatížení  

     Lezení je mnohostranný sport, jehož výkon se těžko objektivně kvantifikuje. Jeho 

mnohostrannost se projevuje ve velice proměnlivých podmínkách, ve kterých se 

odehrává. Jiné zatížení se bude objevovat v technických kolmých cestách a jiné zase 

v silových převislých cestách a zcela jiné pak při boulderingu a v lezení na rychlost. 

Zatížení v lezení je determinováno objemem zatížení, intenzitou a dobou odpočinku. 

Objem zatížení je vyjadřován počtem nalezených metrů, časem lezení nebo počtem 

kroků. Intenzita je obecně vyjadřována obtížností lezené cesty za použití některé ze 

stupnic obtížnosti. Dalšími možnostmi jsou měření síly a doby zatížení chytu nebo 

subjektivní škály (Baláš, 2016). 

     Watts (2004) uvádí jako nejběžnější čas lezení cesty 2 – 7 min. Booth et al. (1999) 

naměřili průměrný čas vylezení téměř kolmé 24,4 m dlouhé skalní cesty v obtížnosti 5c 

(UK stupnice) 7 min. a 36 s. Bertuzzi et al. (2007) ve své studii použili 3 cesty různých 

obtížností – 5.10a, 5.11b a 5.12b (YDS) o délce 10 m (25 kroků). Průměrný čas 

naměřený elitním lezcům byl 73,8 ± 17,6 s, 80,8 ± 14,5 s a 82,3 ± 16,4 s. V soutěžním 

lezení na obtížnost je dle pravidel IFSC čas na přelezení cca 15 m dlouhé cesty 

stanovený maximálně na 6 min. Pří skalním lezení je obvyklá doba lezení i 

několikanásobně vyšší (15 – 20 min.) a při lezení vícedélkových cest může dosahovat i 

řádu hodin (Baláš, 2016).  

     V boulderingu je čas lezení podstatně kratší než při lezení na obtížnost. V soutěžním 

formátu má lezec časový limit 5 min. (reps. 4 min. ve finále), aby vylezl daný problém 
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na libovolný počet pokusů (IFSC 2020). Průměrný čas jednoho pokusu je přibližně 30 s, 

což je mnohonásobně méně než u lezení na obtížnost (White, Olsen, 2010). 

     Během lezení je charakteristické střídání fází aktivního pohybu (dynamické fáze) a 

doby odpočinku anebo jen velmi malé aktivity (statické fáze). Lezecký výkon je proto 

chápán jako intermitentní (Watts, Drobish, 1998). Při lezení na obtížnost je poměr mezi 

fází kontrakce a fází odpočinku 3:1 až 7:1, přičemž průměrná doba kontrakce při stylu 

přelezu OS byla zaznamenána ~10 – 12 s. (Donath et al., 2013). U boulderingu je poměr 

kontrakce a odpočinku 13:1 s průměrnou dobou kontrakce ~8 s. U soutěžních lezců se 

při boulderingové soutěži při jejich pokusu pohybuje poměr mezi aktivním lezením a 

odpočinkem ~1:3,8 (White, Olsen, 2010). 

     Intenzitu vyjádřenou skrze sílu lezeckého úchopu lze měřit ruční dynamometrií, 

anebo za pomoci speciálních zařízení (Obr. 1), která zafixováním paže ve správné 

pozici dokáže změřit sílu vyvíjenou pouze flexory prstů (Watts, 2004). Síla úchopu na 

ruční dynamometrii naměřená u lezců dosahuje hodnot 289 – 567 N, přičemž vyšších 

hodnot dosahují elitní lezci (Laffaye et al., 2016, Grant et al., 1996 a Grant et al., 2001). 

Síla flexorů prstů měřená na speciálních zařízeních je 182 – 566 N v závislosti na 

výkonnosti a druhu úchopu (Laffaye et al., 2016, Grant et al., 1996, Grant et al., 2001, 

Levernier, Laffaye, 2019). Nicméně uvedené naměřené hodnoty jsou vyjádřením 

maximální síly působící na chyt nebo dynamometr ve stabilních laboratorních 

podmínkách, při lezení ovlivňuje tuto sílu především opora nohou a s tím související 

úroveň techniky lezce a převislost lezené cesty. Je tedy zřejmé, že při správném 

používání opory nohou bude reálné zatížení chytu mnohem menší, to dokazuje také 

studie Fusse a Niegla (2008), kteří naměřili při závodech světového poháru žen 

průměrnou hodnotu 100 ± 30 N. Donath a Wolf (2015) postavili boulderovou cestu, do 

které zakomponovali 4 speciální chyty zaznamenávající působící sílu. Dle jejich měření 

lezci vyvíjeli během lezení sílu na úrovni ~33 – 47% jejich hmotnosti.  
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2.4.2 Struktura výkonu 

     Goddard a Neumann (1993) popisují lezecký výkon jako vyjádření celé osobnosti a 

jako součet mnoha různých vnějších a vnitřních podmínek, schopností a dovedností. 

Tyto faktory rozdělují do šesti hlavních skupin – tělesná zdatnost, psychické aspekty, 

zázemí a jiné faktory, taktické aspekty, koordinace a technika a vnější podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Struktura lezeckého výkonu dle Goddarda a Neumanna (1993) 

 

Obr. 1: Zařízení pro měření síly flexorů prstů 



 

20 

     Dle Wintera (2004) je lezení navenek zvládnutí fyzického výkonu na skalní stěně za 

pomoci kondice, techniky a taktiky a představuje duševní střet lezce a lezeného 

problému. Přičemž uvádí, že všechny faktoru lezeckého výkonu spolu bezprostředně 

souvisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Struktura lezeckého výkonu dle Wintera (2004) 

     Hörst (2008) uvádí tři hlavní faktory ovlivňující výkon ve sportovním lezení – 

technické, taktické a fyzické. Zdůrazňuje, že na rozdíl od některých jiných sportů, kde 

můžou hrát větší roli faktory fyzické nebo naopak technické, tak ve sportovním lezení 

jsou všechny tři faktory stejně důležité. 

 

  

      

      

      

      

  Obr. 4: Srovnání struktury výkonu v lezení a v jiných sportech dle Hörsta (2008) 
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2.4.3 Faktory ovlivňující výkon 

     V odborné literatuře je prakticky nemožné najít shodu v pohledu na faktory 

ovlivňující výkon ve sportovním lezení a jejich vzájemné vztahy. V této kapitole tedy 

budeme vycházet ze všech výše zmíněných přístupů ke struktuře lezeckého výkonu a 

popíšeme jednotlivé faktory, které se napříč těmito přístupy prolínají.  

2.4.3.1 Tělesná zdatnost 

     V této části blíže popíšeme jednotlivé antropometrické a funkční faktory a jejich vliv 

na lezecký výkon na základě vybraných studií. 

2.4.3.1.1 Somatické faktory a tělesné složení 

     McKenzie et al. (2020) se ve své studii zabývali kondičními a fyziologickými 

determinanty výkonu ve sportovním lezení. Měření prováděli na souboru 44 mužů a 33 

žen s aktuální lezeckou výkonností od 5a do 8a (francouzská stupnice obtížnosti). 

Průměrná výška a hmotnost byla naměřena 175,8 ± 4,6 cm a 67,5 ± 6,3 kg u mužů, 

164,0 ± 4,4 cm a 61,2 ± 5,9 kg u žen. Průměrné hodnoty BMI a APE indexu byly 21,8 ± 

1,9 a 1,0 ± 0,03 u mužů, 22,7 ± 1,8 a 1,0 ± 0,02 u žen. Dále měřili délku vybraných 

segmentů těla (horní a dolní končetiny, prsty na rukou) a jejich rozpětí (horní a dolní 

končetiny). Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu posuzovali vztah jednotlivých 

proměnných k výkonu v RP. Z jejich závěru vyplývá, že tělesná výška, tělesná 

hmotnost, BMI index ani délky jednotlivých segmentů těla nevykazovala v jejich studii 

významnou korelaci s výkonem v RP napříč oběma pohlavími. Pouze rozpětí paží 

vykazovalo malou míru korelace u mužů. Na základě regresní analýzy je patrný vztah 

tělesné výška (obě pohlaví), rozpětí paží u mužů a APE indexu u žen s výkonem v RP. 

     Ezzy et al. (2018) svou práci zaměřili na proměnné ovlivňující RP a OS výkon 

v lezení ve skalách. V rámci své studie měřili u souboru 30 lezců zařazených ve třech 

výkonnostních skupinách (mírně pokročilý, pokročilý a elitní) tělesnou výšku a váhu, 

BMI index, procento tělesného tuku a APE index. Z jejich výsledků je patrný trend, že 

se stoupající úrovní RP i OS výkonu klesá hodnota BMI a významněji procento 

tělesného tuku. Optimální procento tělesného tuku autoři uvádějí jako jednu z největších 

výhod pro dosažení vysoké výkonnosti a jako jednu z důležitých podmínek pro zvýšení 

relativní síly prstů, která podle nich velmi významně ovlivňuje RP i OS výkon ve 

skalách. 
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     Arazi et al. (2017) uvádí jako průměrnou hmotnost mužů a žen 62,3 ± 5,7 kg a 53,3 

± 5,6 kg, výšku 174,6 ± 6,0 cm a 160,0 ± 5,9 cm, BMI 20,5 ± 1,1 a 20,2 ± 1,9. 

Z pohledu somatotypu spadají muži do kategorie endomorf - mezomorf a ženy 

mezomorf – ektomorf. APE index je shodně u obou pohlaví ~1,0. Procento tělesného 

tuku bylo naměřeno pro muže a ženy 9,8 ± 2,2% a 19,6 ± 3,5% (Durnin a Womersley) 

resp. 6,2 ± 1,7% a 26,0 ± 4,6% (Jackson et al., Jackson a Pollock). Na základě korelační 

analýzy se vzhledem k výkonu ukázal statistický významný vztah hodnoty BMI a 

procento tělesného tuku, ale pouze u žen.  

     Souhrnný přehled dat ze studií zabývajících se antropometrickým měřením a 

tělesným složením lezců z let 1993 až 2003 podává Watts (2004) a stejnou 

problematikou se zabývali také Espaňa-Romero et al, (2009). Zde uvedené hodnoty 

tělesné výšky, hmotnosti, BMI a procenta tělesného tuku se v podstatě shodují se zde 

uvedenými novějšími studiemi. Moderního sportovní lezce lze tedy charakterizovat jako 

muže či ženu střední postavy, nízké hmotnosti s nízkým procentem tělesného tuku. 

 

2.4.3.1.2 Maximální síla  

     Měřením maximální síly a jejím vztahem k výkonu ve sportovním lezení se zabývá 

celá řada studií. Z jejích výsledků je patrný největší vliv maximální síly flexorů prstů 

(McKenzie et al., 2020, Arazi et al., 2017, Levernier, Laffaye, Collin, 2016, Baláš, 

Pecha et al., 2012, Ezzy et al., 2018). Míra korelace výsledků v testech síly flexorů prstů 

a lezeckého výkonu RP se pohybovala v hodnotách 0,5 – 0,6 (Pearsonův korelační 

koeficient). Ve všech provedených výzkumech bylo pro zjištění maximální síly svalů 

předloktí použito buď ruční dynamometrie anebo speciální lezeckých dynamometrů. 

Vztah výsledků ruční dynamometrie a výkonu v lezení je značně diskutabilní. Způsob 

vyvinutí síly na ručním dynamometru je značně rozdílný od síly při kterémkoliv 

lezeckém úchopu, problém je, že při stisku dynamometru působí v opozici palec, což se 

neobjevuje téměř u žádného lezeckého úchopu (kromě stisku). Proto lepším 

prediktorem lezecké výkonnosti je výsledek z testu na speciálním lezeckém 

dynamometru (často označován jako finger strength) (Watts, 2004). 

     Porovnání různých výkonnostních skupin provedl Laffaye et. al (2016) a také 

poukazuje na vztah lezecké výkonnosti a maximální síly svalů předloktí. Porovnání 

třech výkonnostních skupin ukazuje rozdíl v síle stisku ruky u nováčků (450 ± 122 N) 
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oproti pokročilým a výkonnostním lezcům, které se významně nelišily (548 ± 120 N a 

567 ± 121 N). Výrazné rozdíly byly v síle prstů na liště, kde byl patrný vztah s lezeckou 

výkonností: 182 ± 77 N, 256,8 ± 78,6 N a 330 ± 78 N.  

     Ve studii McKenzieho et al., (2020) je možné porovnat muže a ženy. Vzhledem 

k rozdílnosti obou pohlaví nemá smysl srovnávat jejich absolutní hodnoty, nicméně 

relativní hodnoty již srovnávat lze. Muži vykazují o něco lepší výsledek v ukazateli 

maximální síly stisku ruky k hmotnosti a to 5,6 - 12,6 N/kg oproti 4,1 - 8,4 N/kg u žen. 

U obou pohlaví tento ukazatel vykazoval velkou míru korelace s výkonem. Velmi 

podobných výsledků dosáhli obě pohlaví v relativní síle prstů v otevřeném úchopu a to 

2,1 – 4,8 N/kg u mužů a 1,8 – 5,1 N/kg u žen. Větší míra korelace s výkonem se 

prokázala pouze u mužů. Velmi podobné výsledky lez najít též v práci Baláše, Pechy et 

al. (2012). 

     Fanchini et al. (2013) provedli srovnání maximální síly prstů mezi lezci na obtížnost 

a boulderisty. Z jejich závěru je patrné, že boulderisti mají větší sílu flexorů prstů a 

znatelně vyšší hodnotu silového gradientu (schopnosti co nejrychleji vyvinout 

maximální sílu). Tento rozdíl autoři připisují rozdílnosti obou disciplín. V boulderingu 

lezci řeší výrazně těžší krokové sekvence velmi často v mnohem převislejších profilech 

než lezci na obtížnost. Lezení ve stěně se sklonem už 10° klade větší nároky na sílu 

horních končetin, přičemž 62% hmotnosti spočívá právě na horních končetinách, oproti 

tomu v kolmé stěně 57% hmotnosti spočívá na dolních končetinách (Fanchini et al., 

2013). Bouldering tedy významněji rozvíjí právě sílu flexorů prstů. 

     Jako další významný faktor ovlivňující lezecký výkon se ukazuje maximální a 

dynamická síla paží a pletence ramenního. V provedených výzkumech (Wall et al., 

2004, Draper et al., 2011, Laffaye et al., 2014) se prokázala významná korelace mezi 

úrovní síly pletence ramenního a výkonem RP.  

 

2.4.3.1.3 Silová vytrvalost 

     Ve sportovním lezení se pojem silové vytrvalosti vztahuje na malé svalové skupiny 

v předloktí a na svaly paží a pletence ramenního. Ke zjištění úrovně vytrvalosti svalů 

předloktí se napříč různými studiemi nejčastěji objevuje test visu na liště obouruč, 

kontinuální anebo intermitentní test jednoruč na úrovni 40% MVC (maximální volní 
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kontrakce). Pro zjištění silové vytrvalosti paží a pletence ramenního se nejčastěji 

setkáme s testem výdrž ve shybu anebo maximálním počtem shybů. 

     Vis obouruč na liště použili ve svém výzkumu Baláš, Pecha et al. (2012). K testu 

použili dřevěnou lištu o hloubce 2,5 cm. Naměřené hodnoty ukázali významný vztah 

úrovně silové vytrvalosti svalů předloktí a lezeckého výkonu. Výsledek v testu visu na 

liště zde vysvětlovat ~70% RP variability výkonu u můžů i žen.  

     Kontinuální a intermitentní test na úrovni 40% MVC se objevili v pracích McLeoda 

et al. (2006) a Ezzyho et al. (2017). Zajímavé je, že ani v jedné z těchto studií nebyl 

shledán významný vztah lezeckého výkonu a výsledku z těchto testů.  

     Testy silové vytrvalosti paží a pletence ramenního obsahují studie McKenzieho et al. 

(2020), Araziho et al. (2017), Granta et al. (1996, 2001), Mermiera et al. (2000) a 

Baláše, Pechy et al. (2012). Ve všech pracích je patrný značný vztah mezi lezeckým 

výkonem a výsledkem v testu výdrže ve shybu a počtu shybů, a to u mužů i žen, 

přičemž výrazně lepších výsledků vždy dosahují elitní lezci. Značné rozdíly jsou 

v těchto testech zaznamenány mezi muži a ženami. Ve výdrži ve shybu dosahují ženy o 

~40 – 50% horších výsledků než muži, v počtu shybů dokonce o  ~80%.  

2.4.3.1.4 Aerobní zdatnost 

   Aerobní zdatnost se obvykle měří jako maximální spotřeba kyslíku během výkonu do 

vyčerpání. K měření se používají zařízení na analýzu výdechových plynů a různé typy 

ergometrů (běhací, bicyklový, speciální lezecké), nebo lze měřit i v přírodních 

podmínkách (v případě lezení na umělé stěně nebo i skále). V případě obvyklých 

běžeckých nebo bicyklových ergometrů dosahují lezci hodnot okolo 55 ml.kg-1.min-1 

což odpovídá např. hráčům týmových her a lze to považovat za výborný výsledek 

v rámci aerobní zdatnosti. V porovnání s vytrvalostními sportovci však lezci zaostávají 

(Watts, 2004). 

     Na speciálních lezeckých ergometrech nebo v průběhu lezení na stěně byly lezcům 

naměřeny maximální hodnoty spotřeby kyslíku ~36 – 44 ml.kg-1.min-1 (Espaňa-Romero 

et al., 2012, Michailov et al., 2017, Booth et al., 1999). Při lezení na skalách lezci 

dosahovali maximálních hodnot ~27 – 32 ml.kg-1.min-1 (Booth et al., 1999, Rodio et al., 

2008). Lepších výsledků dosahovali lezci s vyšší výkonností, což značí významný vztah 

mezi aerobní zdatností a lezeckým výkonem (McKenzie et al., 2020, Fryer et al., 2018, 

Limonta et al., 2018).  
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     Další významný vliv aerobní zdatnosti na lezecký výkon byl pozorován během fáze 

zotavení. Bylo zjištěno, že lezci s vyšší úrovní aerobní zdatnosti vykazovali rychlejší 

pokles srdeční frekvence během zotavení při lezení (odpočinek na větším chytu) a po 

lezení. Zařazení nespecifického aerobního tréninku a zvyšování aerobní zdatnosti tak u 

lezců vede k rychlejší regeneraci a v odpočinkové fázi během lezení (Schöffl et al., 

2006, Baláš, Šimkanin, 2014).  

 

2.4.3.1.5 Flexibilita 

     Velký rozsah pohybu je považován za jednu z důležitých vlastností každého lezce. 

Ve sportovním lezení a zejména v moderním boulderingu se často setkáváme s pohyby 

a polohami těla, které kladou vysoké nároky na pohyblivost zejména v kyčelním kloubu 

a dobrou flexibilitu některých svalů (hamstringy). Dobrá úroveň flexibility je tak 

nezbytná k optimálnímu pohybu při lezení, ale také jako prevence zranění (Watts, 2004, 

Goddard a Neumann, 1993). 

     Mermier et. al. (2000) se zabývali identifikací faktorů ovlivňujících lezecký výkon, 

jako ukazatel flexibility měřili pohyblivost kyčelního a ramenního kloubu a dospěli 

k závěru, že 1,8% rozptylu v lezeckém výkonu vysvětluje právě flexibilita. V této studii 

však byly použity pouze lezecky nespecifické testy. 

     Ezzy et al. (2017) zjišťovali flexibilitu kyčelního kloubu pomocí testu „High step“, 

kde testovaný stál opřený čelem ke zdi a snažil se jednou nohou našlápnout co nejvýše 

jako při pohybu po skále (Obr. 5). Ačkoliv výsledky ukázaly určitý vztah s RP 

výkonem, nedosáhly statisticky významných hodnot. Autoři vycházeli při testu 

flexibility ze starší práce Granta et al. (1996 a 2001), kde byl použit stejný test s velmi 

podobnými výsledky. Zde autoři navíc použili také test hlubokého předklonu, který 

však také nevykazoval významnější rozdíly v závislosti na výkonnosti. 
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Obr. 5: High Step test (Ezzy et al., 2017, Grant et al., 1996, 2001) 

2.4.3.1.6 Rovnováha 

     V lezení se lezec často pohybuje ve velmi vratkých pozicích s minimální oporou 

rukou a nohou. Dobrá úroveň jeho rovnovážných schopností mu proto dokáže usnadnit 

setrvání v těchto pozicích, které jsou často klíčové ve snaze optimalizovat energetický 

výdej při lezení.  

     Arazi et al. (2018) pro zjištění úrovně rovnovážných schopností u lezců využili testy 

Čáp a SEBT (Star Excursion Balance Test). Při SEBT se na zem nalepí pásky tak, aby 

vytvořili hvězdici a určili tak 8 různých směrů. Testovaný se postaví doprostřed, dá ruce 

v bok a jednou nohou se snaží dosáhnout co nejdále po každém z osmi vyznačených 

směrů (Obr. 6). Zajímavé je, že výsledky této studie ukázaly významný vztah výsledku 

v tomto testu a výkonnosti RP u mužů.  

 

      

      

 

 

  

Obr. 6: SEBT (Star Excursion Balance Test) 
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2.4.3.2 Technika a koordinace 

     Technika ve sportovním lezení by se dala zjednodušeně popsat jako způsob jakým se 

lezec pohybuje po stěně. Také Tefelner (2012) zdůrazňuje ve vztahu k lezení tyto dvě 

slova – způsob a pohyb. Jde především o to, jakým způsobem lezec přistupuje 

k danému pohybu, jak bere, který chyt a jak si stoupne na stup a také jakou polohu těla 

zvolí. Do velké míry to souvisí s tím, jak pohyb cítí a jak vnímá své tělo. Tefelner 

považuje techniku za nejdůležitější složku výkonu v lezení, neboť skrze ni lze nejlépe 

projevit další složky jako je síla, vytrvalost a další. Platí to ovšem i opačně, techniku 

značně ovlivňují tyto ostatní složky, je obtížné provádět technicky správné pohyby, 

pokud lezci chybí dostatečná síla, pokud už je na hranici své vytrvalosti anebo má 

strach. 

     Vomáčko, Boštíková (2008) ve své publikaci mluví o technice jako o limitujícím 

faktoru výkonnosti. Zdůrazňují její úzký vztah k ostatním složkám výkonu a také fakt, 

že obecně lze říci, se nácviku techniky se v lezeckém tréninku nevěnuje příliš velká 

pozornost. Tento fakt potvrzuje také Hörst (2008), píše, že mnoho lezců věnuje velké 

úsilí tréninku kondičních schopností, zlepšováním síly a vytrvalosti, ale na techniku se 

tak trochu zapomíná, přitom správná technika lezení je to, co může jejich lezecký výkon 

skutečně výrazně zlepšit. 

     Hörst (2008) zdůrazňuje nutnost osvojit si dokonale techniku základních lezeckých 

kroků. Pohyb po stěně popisuje jako tanec a jednotlivé lezecké pohyby jako taneční 

kroky, bez jejichž znalosti nelze tančit. Podoba lezeckých kroků a jejich repertoár se za 

posledních 10 – 20 let výrazně změnila. Od 80. let 20. století se začaly objevovat zcela 

nové kroky, které byly nezbytné pro vylezení cest stále vyšší obtížnosti a např. současný 

bouldering vyžaduje někdy až bizardní řešení daného pohybového problému (Vomáčko, 

Boštíková, 2008).  

     Obratnost neboli koordinace je základem kvalitní techniky v lezení. Dala by se 

popsat jako schopnost řešit pohybové úkoly účelně a efektivně. Lezec s dobrou úrovní 

koordinačních schopností má mnohem lepší předpoklady pro rozvoj dobré techniky 

lezení. Jedná se o soubor dílčích schopností jako je orientace, vnímání těla, rovnováha, 

rytmická schopnost, schopnost spojovat pohyby, přizpůsobovat se změnám a je řízena 

centrální nervovou soustavou (Tefelner, 2012). 
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     Ekonomika pohybu – je pojem, který je úzce spojen s technikou. Souvisí se 

schopností lezce optimálně provádět a kontrolovat pohyby svého těla a nalézat výhodné 

polohy těla tak, aby byly co nejméně energeticky náročné. Pro začínající lezce je 

typické příliš dlouhé setrvání v nevýhodné statické poloze, jejich celkový lezecký 

projev je velmi silový a namáhavý, naproti tomu pokročilý lezci využívají často 

dynamičtější pohyby, plynulé přenášení váhy a lepší využití biomechanických 

zákonitostí vlastního těla, jejich lezecký projev vypadá ladně a jednoduše (Vomáčko, 

Boštíková, 2008). 

     Nad ekonomikou pohybu a tím, jak ji posuzovat se zamýšleli Bertuzzi et al. (2007), 

Baláš et al. (2014) a Limonta et al. (2018), kteří ve svých studiích zaznamenali 

významný rozdíl ve fyziologické odezvě různých výkonnostních skupin na stejnou 

lezeckou zátěž. Výkonnostně lepší lezci vykazovali nižší hodnoty spotřeby kyslíku a 

srdeční frekvence což autoři spojují právě s lepší ekonomikou pohybu, která by právě 

měla vést k méně ekonomicky náročnému výkonu. Autoři nicméně zdůrazňují nutnost 

dalšího výzkumu a nalezení dalších proměnných, které by umožňovaly posouzení 

ekonomiky pohybu při lezení.  

      

2.4.3.3 Taktika 

      Sportovní lezení je individuální sport a taktika zde zcela jistě nehraje tak důležitou 

roli jako např. ve sportovních hrách, nicméně určitou roli zde má. Tefelner (2012) 

přirovnává lezení k boji ve smyslu boje se skálou, se soupeřem nebo sám se sebou a 

taktiku označuje jako způsob vedení tohoto boje. V lezení má taktika celou řadu 

konkrétních podob od výběru dne a denní doby pro optimální podmínky přelezu, 

důkladné „načtení“ cesty před pokusem, výběru správných lezeček pro konkrétní cestu, 

vynechávání některých postupových jištění pro ušetření síly, výběru míst pro odpočinek 

a uvolnění svalů předloktí až po promyšlené vyčkávání s pokusem během časového 

limitu při závodním boulderingu. Ačkoliv se to nezdá, prostoru pro uplatnění taktiky je 

v lezení opravdu dost a často se jedná o velmi důležitou složku výkonu, která má vliv na 

přelezení i těch nejtěžší cest na světě (Tefelner, 2012). 
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2.4.3.4 Psychické aspekty 

    Psychika lezce je stejně jako kondiční či technické faktory přímou složkou lezeckého 

výkonu. Z pohledu psychiky mají na výkon ve sportovním lezení největší vliv tyto 

oblasti – aktuální psychické stavy a emoce, strach a motivace. 

        Emoce mohou významným způsobem ovlivnit lezcův výkon. Přílišná nervozita a 

negativní emoce mohou významně ovlivnit lezcovu koncentraci, proto je potřeba naučit 

se je ovládat. U vrcholových lezců nikdy nevidíme negativní emoce těsně před 

pokusem, setkáme se pouze s emocemi pozitivními anebo žádnými. To úzce souvisí 

s aktuálními psychickými stavy těsně před výkonem (tzv. předstartovní stavy). S těmito 

stavy se nesetkáváme jen při soutěžích, ale také při nesoutěžním lezení ve skalách, 

pokud lezec stojí pod nástupem do cesty, která má pro něj zvláštní význam – může být 

psychicky náročná (horší jištění), anebo se na její přelezení už delší dobu připravuje. 

Naučit se ovlivňovat tyto psychické stavy může mít na konečný výkon zásadní vliv 

(Hörst, 2008). 

     Strach má v lezení své stabilní a opodstatněné místo. Pokud se podíváme např. na 

pískovcové lezení, kde v lehčích cestách fixní jištění téměř nenajdeme, a i v těžkých 

„sportovních“ cestách bývají jistící kruhy vcelku daleko od sebe (často jen tak, aby se 

nikdo nezabil), dá se srovnávat s extrémními sporty. Lezec je často nucen překonávat 

živelný strach z bolesti, zranění anebo smrti. Pokud pomineme tuto krajní situaci, 

setkáváme se se strachem i při ryze sportovním lezení na dobře zajištěných cestách ve 

skalách, ale i na umělých stěnách. Strach z pádu je přítomen u většiny lezců a je jen 

otázkou jakým způsobem jsou schopni ho zvládat a jak moc skutečně limituje jejich 

výkonnost (Tefelner, 2012). 

     Co se týká motivace neliší se sportovní lezení od jiných sportovních disciplín, 

uplatňují se zde obecné principy motivace ve sportu, kterými se zde pro účely této práce 

nebudeme dále zabývat. 

2.4.4 Shrnutí 

     Z pohledu antropometrického měření lze současného výkonnostního lezce 

charakterizovat středně vysokou postavou, nižší hmotností, nižší hodnotou BMI a 

menším objemem tělesného tuku.  

    Co se týká pohybových schopností je pro výkon ve sportovním lezení zásadní úroveň 

maximální a vytrvalostní síly flexorů prstů a svalů pletence ramenního. Dále flexibilita, 
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a to hlavně pohyblivost v kyčelním kloubu a rovnováha v níž se projevuje cit pro tělo a 

práce s těžištěm.  Hodnoty maximální síly prstů a paží je třeba vyjadřovat jako relativní, 

tzn. v poměru k tělesné hmotnosti, neboť právě tam lezci vynikají mezi ostatními 

sportovci. Pro výkon v boulderingu je ještě důležitá výbušná síla svalů pletence 

ramenního. Dále se v poslední době ukazuje, že v lezeckém výkonu hraje velkou roli 

úroveň aerobní zdatnosti, a to zejména z pohledu rychlosti regenerace svalů (flexorů 

prstů a pletence ramenního) ve fázích odpočinku během lezení a po ukončení lezení 

(regenerace mezi jednotlivými pokusy).  

     Technika je v lezení stavěna minimálně do stejné úrovně jako zmiňované silové a 

vytrvalostní schopnosti. Jde o to, že tyto dva faktory lezeckého výkonu se navzájem 

velmi ovlivňují a doplňují. Nelze projevit maximální úroveň síly bez použití správné 

techniky, a naopak bez určité úrovně silových schopností nelze provádět pohyby 

technicky správně a dosáhnout tak optimálního ekonomicky efektivního pohybového 

projevu.  

     Hlavní psychické faktory výkonu se projevují ve dvou variantách. Za prvé v průběhu 

lezení v přírodních terénech, kde velkou roli hraje strach a schopnost ovládat emoce a 

soustředit se. Za druhé v průběhu soutěže, kde je zcela odbourána složka strachu, ale 

zase působí aktuální psychické stavy a motivace. 
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2.5 Fyziologická odezva organizmu při sportovním lezení 

     V následující kapitole se budeme podrobněji věnovat odezvě organizmu na zátěž 

v průběhu lezení. Na základě vybraných studií bude popsána spotřeba kyslíku, srdeční 

frekvence, energetický výdej, krevní laktát a energetické režimy při lezení a jejich vztah 

k výkonu ve sportovním lezení a také rozdílnosti ve fyziologické odezvě mužů a žen.  

2.5.1 Kardiorespirační ukazatele ve vztahu ke sportovnímu lezení 

     Mezi nejledovanější kardiorespirační ukazatele patří průměrná a maximální spotřeba 

kyslíku, minutová ventilace, respirační poměr, srdeční frekvence a jejich vzájemný 

vztah během sportovního výkonu.  

     Ventilační parametry se měří pomocí spirometrie nebo spirografie a dělí se na 

statické a dynamické. Mezi dynamické parametry počítáme např. minutovou ventilaci, 

dechovou frekvenci a mezi statické pak např. dechový objem, vitální kapacitu plic nebo 

reziduální objem. Mezi respirační ukazatele řadíme spotřebu kyslíku, výdechové CO2 a 

respirační poměr. Spotřeba kyslíku je nejčastějším měřeným parametrem a vyjadřuje 

schopnost organismu využít vdechovaný kyslík (Bartůňková a kol., 2013). 

     Také ve výzkumech zabývajících se sportovním lezením je spotřeba kyslíku jedním 

z nejsledovanějších ventilačních parametrů. Měří se buď v laboratorních (běžecké, 

cyklistické, lezecké ergometry) anebo terénních (umělá lezecká stěna) podmínkách.  

     V průběhu submaximální lezecké zátěže byly identifikovány 3 fáze průběhu spotřeby 

kyslíku. V první fázi dochází k prudkému nárůstu VO2max, ve druhé fázi dochází ke 

stabilizaci nebo k mírnému růstu a ve třetí fázi (regenerace) se hodnoty navracejí 

k výchozím (Rodio et al., 2008).  
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Obr. 7: Typický průběh spotřeby kyslíku během lezení (Rodio et al., 2008) 

 

     Nejsnáze měřitelným oběhovým ukazatelem je srdeční frekvence, která je zároveň 

nejjednodušším ukazatelem intenzity zatížení. K jejímu sledování se používají 

sporttestery, umožňující různá nastavení s detailními analýzami (Bartůňková a kol., 

2013).  

     Jakými metodami a v jakých souvislostech se sledují kardiorespirační ukazatele při 

výkonu ve sportovním lezení si ukážeme na následujících vybraných studiích. 

     Baláš et al. (2014) porovnávali fyziologickou odezvu lezců různé výkonnosti (3 – 

8b) při lezení v různých sklonech stěny. Lezci absolvovali celkem dva lezecké testy při 

konstantní rychlosti 25 kroků za minutu. Submaximální test měl podobu 5 x 15ti 

krokové kolečko ve sklonech 90° a 105°. Maximální test se lezl do vyčerpání, počáteční 

sklon stěny byl 90° (resp. 105° pro výkonnější lezce) a každé 3 minuty se zvyšoval o 

dalších 10°. Pro srovnání lezci absolvovali také test do vyčerpání na běhacím 

ergometru. Výsledky potvrdili předpoklad, že s narůstajícím sklonem stěny porostou 

všechny kardiorespirační ukazatele (spotřeba kyslíku, srdeční frekvence, minutová 

ventilace a respirační poměr) a to napříč všemi výkonnostními skupinami. Dříve 

provedli podobnou studii Watts, Drobish (1998) s mírně odlišnými výsledky. Dle jejich 

pozorování s narůstajícím sklonem stěny lineárně stoupaly hodnoty SFmax, ale hodnoty 

VO2max se neměnily. Toto zjištění se shoduje také s výsledky Sheela et al. (2003), kteří 

zjistili, že rozdíl mezi kardiorespirační odezvou při lezení lehké cesty a těžké cesty je 

pouze v nárůstu hodnoty SFmax přičemž VO2max zůstává skoro stejná. Za tuto 

disproporcionalitu v růstu srdeční frekvence oproti spotřebě kyslíku můžou izometrické 

kontrakce svalů předloktí, které nabírají na intenzitě se stoupajícím sklonem a obtížností 
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cesty. Izometrické kontrakce způsobují zvýšení impulsů z centrálního nervového 

systému, aktivaci arteriálního baroreflexu a zpětné vazby (mechanické a metabolické) 

z pracujících svalů. Dochází k tzv. metaboreflexu kdy metabolity nahromaděné 

v aktivní tkáni stimulují odezvu k centrálnímu nervovému systému, která způsobuje 

zvýšení srdeční frekvence, ventrikulárního výkonu, zvýšený srdeční výdej, 

vazokonstrikce v ledvinách a neaktivním svalstvu a zvýšení krevního tlaku.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Spotřeba kyslíku a srdeční frekvence vyjádřená jako % z maximálních hodnot na bicyklovém 

ergometru. Patrný nárůst srdeční frekvence při obtížnějším lezení (Sheel et al., 2003) 

     Při testu do vyčerpání na stěně dosahovali lezci ~68% VO2max a ~95% SFmax oproti 

běžeckém ergometru. Výsledky ukázaly výraznou zápornou korelaci mezi hodnotami 

VO2peak a SFpeak a lezeckou výkonností během submaximálního testu. To znamená, že 

zátěž v tomto testu vyvolávala ve výkonnějších lezcích menší fyziologickou odezvu 

z důvodu jejich trénovanosti a lepší ekonomiky pohybu (Baláš et al, 2014). To potvrzují 

také hodnoty naměřené v práci Limonty et al. (2018), kteří sledovali vztah SFmax a 

VO2max během testu na bicyklovém a lezeckém ergometru a také vztah aerobní zdatnosti 

a lezecké výkonnosti. Z jejich výsledků je patrný strmější sklon křivky poměru SFmax a 

VO2max na bicyklovém ergometru než na lezeckém, vyšší hodnoty SFmax byly naměřeny 

při lezení a významný rozdíl v křivce SFmax a VO2max byl při porovnání pokročilých a 

elitních lezců. Při stejných hodnotách srdeční frekvence a spotřeby kyslíku dosahovali 

výkonnostní lezci vyšší rychlosti lezení, což lze přičítat opět jejich vyšší trénovanosti a 

lepší technice pohybu. Fryer et al. (2018) udává, že dle jejich studie hodnoty VO2peak 

naměřené během lezení vysvětlují až 43% rozptylu v lezecké výkonnosti RP, kdežto 

hodnoty VO2max naměřené na běžeckém ergometru neměli s výkonností významný 

vztah.  
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Obr. 9: Vztah mezi lezeckou výkonností a maximálními hodnotami spotřeby kyslíku naměřenými na 

lezeckém (C) a běžeckém (D) ergometru (Fryer et al., 2018) 

 

     Fyziologickou odezvou při lezení různými lezeckými styly (TR, RP) se zabývali 

Draper et al. (2010). V jejich studii měl soubor pokročilých lezců přelézt dvakrát 

stejnou cestu, jednou stylem RP a podruhé stylem TR. Během lezení byly sledovány 

standardní kardiorespirační ukazatele jako SFmax, VO2max a RER (respirační poměr). 

Během obou pokusů dosahovaly průměrné hodnoty VO2max 42 – 44% a SFmax 77 – 81% 

maximálních hodnot naměřených na běžeckém ergometru. Výsledky prokázaly pouze 

malý nárůst hodnot v průběhu lezení v RP stylem. Podobnou studii provedli Draper et 

al. (2008) při porovnání fyziologické odezvy na lezení stejné cesty OS a RP stylem. 

Výsledky opět neukázali téměř žádný rozdíl v kardiorespirační odezvě.  

     Michailov et al, (2017) porovnávali fyziologickou odezvu lezení na různých typech 

chytů. Soubor elitních lezců lezl dvě cesty, které byly stejně dlouhé, převislé, 

vzdálenost chytů byla stejná, pouze se změnil sklon kontaktní plochy chytu. Průměrné 

hodnoty SF a VO2 byly v obou testech téměř shodné, pouze maximální hodnoty byly 

mírně vyšší během lezení po lepších chytech (jednodušší cesta). Významnější rozdíl se 

objevil pouze u hodnot minutové ventilace (VE) a respiračního poměru (RER), které 

byly vyšší během lezení po lepších chytech, způsobeno to bylo však přibližně dvakrát 

delším čase lezení než při lezení obtížnější cesty. 

     Jak se ukázalo ve zmíněných studiích, styl přelezu ani typ chytu nemají významnější 

vliv na odezvu kardiorespiračního systému během lezení.  
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2.5.2 Energetická náročnost 

     Měřením energetického výdeje se zabývá energometrie. Rozeznáváme energometrii 

přímou (měří vyzařované teplo a pro sport je nevyužitelná) a nepřímou (výpočty 

pomocí VO2), která je využívána také ve studiích zaměřených na sportovní lezení. 

Nepřímá metoda vychází z předpokladu, že uvolňovaná energie čerpá z oxidace, a že 

tudíž existuje přímá úměra mezi spotřebou kyslíku a intenzitou cvičení (Bartůňková a 

kol., 2013). 

     Watts, Drobish (1998) ve studii zaměřené na fyziologickou odezvu při lezení 

v různých sklonech stěny mimo jiné počítali také energetický výdej. Na základě jejich 

měření a výpočtů bylo zjištěno, že energetický výdej při lezení se pohyboval 

v hodnotách ~10,4 – 11,2 kcal.min-1 bez ohledu na sklon stěny. Lezci však se 

stoupajícím sklonem byly schopni ulézt menší vzdálenost a ve sklonech přesahujících 

90° vylezená vzdálenost zmenšila ~2 – 3x. Při přepočtu energetického výdeje nikoliv na 

minuty ale na vylezenou vzdálenost se ukázal výrazný rozdíl mezi sklony do 90° a nad 

90°. Lze tedy předpokládat, že při stejném času lezení ve větším sklonu stěny bude 

energetický výdej stoupat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Energetický výdej v kcal.min-1 (spojnicový graf) a kcal/m (sloupový graf) dle Wattse a Drobishe 

(1998) 

     Mermier et al. (1997) měřili energetický výdej při lezení 3 různě obtížných cest. 

Lezci lezli na 6,35 m vysoké stěně pokaždé 5 min. nahoru a dolů. Obtížnost cest se 

měnila pomocí sklonu (90°, 106°, 151°) a velikostí chytů a stupů. Průměrný energetický 

výdej na nejlehčí cestě byl 38,9 kJ.min-1 (9,3 kcal.min-1), na střední cestě 41,4 kJ.min-1 
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(9,9 kcal.min-1) a na nejtěžší cestě 52,7 kJ.min-1 (12,6 kcal.min-1) což odpovídá 

přibližně běhu o rychlosti 6:30, 6:40 a 5:00 na km.  

     Espaňa – Romeo et al. (2012) srovnávali fyziologickou odezvu na opakované lezení 

stejné cesty v průběhu 10 týdnů. Lezená cesta byla v obtížnost 6a (francouzská 

stupnice) což byla pro testovaný soubor submaximální zátěž. Maximální hodnoty 

energetického výdaje dosahovali hodnot ~7,2 – 7,9 kcal.min-1 pouze při lezení a ~11,22 

– 11,68 kcal.min-1 včetně 10 min. regenerace. Tyto hodnoty se v průběhu pokusů nijak 

významně nelišily, pouze celkový energetický výdej při lezení měl znatelnou klesající 

tendenci (~17 – 11,5 kcal), což však bylo způsobeno stále kratším časem potřebným 

k přelezení cesty s narůstajícími zkušenostmi.  

 

2.5.3 Krevní laktát 

     Koncentrace laktátu v krvi je dalším hlavních ukazatelů intenzity zatížení při 

lezeckém výkonu. Laktát se tvoří ve svalech při intenzivním cvičení okolo anaerobního 

prahu a způsobuje pokles pH ve svalu a tím znemožňuje jeho další práci (Magiera et al., 

2018). 

     Během lezení se laktát tvoří především ve svalech předloktí, konkrétně ve flexorech 

prstů. Z tohoto důvodu jsou hodnoty laktátu v krvi naměřené po lezení výrazně menší 

než hodnoty naměřené například po intenzivní cyklistice nebo běhu, kde se laktát tvoří 

ve větších svalech ve větším množství (Magiera et al., 2018, Michailov et al., 2017). 

     Množství laktátu v krvi po lezení se napříč studiemi pohybuje v rozmezí  ~1,6 – 4,5 

mmol/l při lezení cest submaximální obtížnosti (Booth et al., 1999, Magiera et al., 2018, 

Watts, Drobish, 1998, Mermier et al., 1997, Rodio et al., 2008)  a okolo 5 – 6 mmol/l 

při lezení cest blížící se maximální obtížnosti (Watts, Drobish, 1998, Michailov et al., 

2007) s maximálními hodnotami dosahujícími  ~10 – 11 mmol/l (Booth et al., 1999, 

Espaňa – Romero, 2009).  

    Koncentrace laktátu v krvi lezců stoupá se zvyšující se obtížností lezecké cesty a 

zvyšujícím sklonem stěny. Schopnost tolerance zvýšené hladiny laktátu v krvi je tedy 

nezbytná zejména pro závodní a výkonnostní lezce, stejně tak jako schopnost rychle ho 

po výkonu odbourat. Zvýšená koncentrace laktátu v krvi se může objevovat až 20 min. 

po výkonu pro jeho rychlejší odbourání je vhodné použít aktivní zotavení (Sheel, 2004). 
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     Draper et al. (2008, 2010) měřili hladinu laktátu v krvi po lezení různými lezeckými 

styly (TR, RP a OS). Jejich výsledkem bylo zjištění, že hladina laktátu ihned po lezení 

byla významně vyšší u stylu RP než u stylu TR (3,1 ± 0,6 mmol/l vs. 2,5 ± 0,9 mmol/l), 

a zůstala nižší také 15 min. po lezení. Hladina laktátu po lezení byla také významně 

vyšší u stylu OS než u druhého (RP) přelezu stejné cesty, po 15 minutách se hodnoty již 

nelišily.  

 

2.5.4 Metabolické hrazení lezeckého výkonu 

     Jak už bylo popsáno výše, ve sportovním lezení jde především o práci malé svalové 

skupiny flexorů prstů, jich se tedy metabolické procesy týkají nejvíce. Vzhledem k 

charakteristice sportovního lezení jako všestranného sportu mají velký význam všechny 

energetické režimy. Jejich poměrné zastoupení je závislé na obtížnosti lezené cesty, ale 

také na lezecké disciplíně (lezení s lanem, bouldering, …). 

 

     Metabolické hrazení lezeckého výkonu souvisí s pojmem kritický výkon. Při 

intenzivní svalové práci je vztah intenzity a času definován jako hyperbola (s klesající 

intenzitou se prodlužuje čas), která v určitém bodě dosáhne setrvalého stavu a dále klesá 

jen nepatrně. Tento bod je právě označován jako kritický výkon. Ten je definován jako 

nejvyšší možný výkon, který je sportovec schopen udržet po dlouhou dobu bez zjevné 

únavy a bez vyčerpání. Výkon pod nebo na úrovni kritického výkonu je metabolicky 

hrazen převážně oxidativními aerobními procesy. Na úrovni kritického výkonu se 

zároveň nachází také hranice vyrovnané laktátové bilance. Práce nad úrovní kritického 

výkonu je již metabolicky hrazena převážně anaerobními procesy s omezeným 

přístupem kyslíku a tvorbou laktátu a je označována jako energetická zásoba (W‘) 

(Burnley a Jones, 2007, Giles et al, 2019). 

     Giles et al., (2019) ve své práci určily hranici kritického výkonu pro lezení. Do té 

doby byl kritický výkon zdokumentován pro všechny větší svalové skupiny při 

dynamických kontrakcích. Tato práce byla první, která stanovila kritický výkon pro 

malou svalovou skupinu flexorů prstů při izometrické kontrakci. Na základě 3 

intermitentních testů do vyčerpání na úrovni 80%, 60% a 45% MVC (maximální volní 

kontrakce) určily jako průměrnou hranici kritického výkonu pro flexory prstů na úrovni 

41% MVC. Jejich testová baterie pro určení kritického výkonu pro lezení je snadno 
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použitelná v běžných podmínkách. Na základě znalosti kritického výkonu lezce a jeho 

energetické zásoby lze pro potřeby tréninku snadno vypočítat potřebnou intenzitu nebo 

čas cvičení pro dosažení požadované fyziologické odezvy organizmu (Gilda et al., 

2019). 

      Bertuzzi et al. (2007) se ve své práci zaměřili na zastoupení jednotlivých 

energetických systémů běh lezení a jaký vliv na ně má obtížnost lezené cesty a 

trénovanost a výkonnost lezců. Jejich soubor čítal 6 elitních a 7 rekreačních lezců. Obě 

skupiny podstoupily kromě antropometrického měření anaerobní Wingate test a test do 

vyčerpání pro zjištění max. spotřeby kyslíku, oba testy byly zaměřeny na horní 

končetiny. Následně obě skupiny lezly stejnou cestu (6a), elitní lezci navíc lezli dvě 

těžší cesty (6c+ a 7b). Bylo zjištěno, že pro rekreační lezce bylo přelezení lehké cesty 

energeticky náročnější než pro elitní lezce s vyšším podílem anaerobního laktátového 

metabolismu. Poměr energetických systémů během lezení různě obtížných cest elitními 

lezci byl následující (aerobní, anaerobní alaktátový, anaerobní laktátový) – lehká cesta 

(41,5%, 41,1%, 17,4%), střední cesta (45,8%, 34,6%, 21,9%) a těžká cesta (41,9%, 

35,8%, 22,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Zastoupení jednotlivých energetických systémů v porovnání výkonnostních skupin a obtížností 

lezeckých cest (Bertuzzi et al., 2007) 

 

 

     Z výsledků je patrné, že hlavními energetickými systémy podílejícími se na 

lezeckém výkonu jsou aerobní a anaerobní alaktátový systém.  
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2.5.5 Rozdílnosti ve fyziologické odezvě mužů a žen 

     Ve všech soutěžních sportech se běžně setkáváme s odděleným soupeřením mužů a 

žen. Dáno je to tím, že rozdíly ve fyzické výkonnosti mužů a žen jsou natolik rozdílné, 

že by v přímém soupeření značně znevýhodňovali ženy. Tyto rozdíly se začínají 

projevovat už od puberty. Muži jsou větší, silnější a mají vyšší vytrvalost než ženy. Pod 

vlivem mužských pohlavních hormonů mužům roste svalová hmota a zvětšuje se jejich 

svalová síla. Muži mají větší sílu svalů horní poloviny těla a částečně i nohou, pokud ale 

převedeme absolutní sílu na sílu relativní (vztaženou k hmotnosti), rozdíly se zmenší a 

mohou se i vyrovnat. Muži mají většinou větší rozpětí horních i dolních končetin, nižší 

procento tělesného tuku, ale naopak zase např. menší kloubní pohyblivost (Sharkey, 

Gaskill, 2006, Havlíčková a kol., 1999, Bartůňková a kol., 2013). 

       

Ukazatel Ženy Muži 

Výška nižší vyšší 

Hmotnost nižší vyšší 

Procento tuku vyšší nižší 

Hmotnost orgánů nižší vyšší 

Hmotnost kostí a svalstva nižší vyšší 

Počet erytrocytů nižší vyšší 

Svalová síla (absolutní) nižší vyšší 

Svalová síla (relativní) stejná stejná 

Kloubní pohyblivost vyšší nižší 

Srdce (váha a objem) nižší vyšší 

SF max vyšší nižší 

Kapacita plic nižší vyšší 

Typ dýchání horní hrudní dolní hrudní 

Ventilační hodnoty nižší vyšší 

VO2max menší větší 

Anaerobní kapacita (alaktátová) menší větší 

Anaerobní kapacita (laktátová) menší větší 

Tab. 2: Hlavní morfologické a funkční rozdíly dle Havlíčkové a kol. (2003) a Bartůňkové (2007) 

 

 



 

40 

Ukazatel Klid Submaximální 

zátěž 

Maximální zátěž 

Srdeční frekvence ženy vyšší ženy vyšší ženy stejná nebo nižší 

Tepový objem ženy nižší ženy nižší ženy nižší 

Minutový srdeční objem ženy nižší ženy vyšší ženy nižší 

Arteriovenózní diference ženy stejná nebo nižší ženy vyšší ženy nižší 

Aerobní kapacita ženy nižší ženy nižší ženy nižší 

Laktát ženy stejný nebo nižší ženy vyšší Ženy stejný 

Tab. 3: Některé fyziologické rozdíly mezi ženami a muži v reakci na tělesnou zátěž (Bartůňková a kol., 

2013) 

     Transportní kapacita krve pro kyslík je u žen menší vlivem menší výkonnosti 

kardiorespirace a také působením ženských pohlavních hormonů. Ženy mají celkově 

menší počet erytrocytů a nižší množství hemoglobinu než muži, jsou tak nuceny při 

stejné spotřebě VO2 zvětšit minutový objem srdeční. Nižší hodnotu VO2max u žen 

způsobuje větší podíl tukové tkáně a menší podíl aktivní tělesné hmoty. Aerobní 

kapacita žen se tak při intenzivní práci vyčerpá rychleji a ženy jsou tedy nuceny dříve 

přejít na anaerobní laktátový metabolismus (Havlíčková a kol., 1999, Bartůňková a kol., 

2013). 

     Havlíčková a kol., (1999) uvádí, že výkonnost je celkově přibližně o čtvrtinu menší 

než u mužů. Největší rozdíly lze najít v silových výkonech, kde ženy dosahují 50 – 70% 

mužských hodnot. Ve vytrvalostních a rychlostních disciplínách jsou na úrovní zhruba 

60 – 85% mužských hodnot, z toho nejmenší rozdíly jsou v dlouhých vytrvalostních 

bězích (10%) a v dálkovém plavání (téměř stejné). Naopak v obratnostních výkonech 

jsou na tom ženy lépe než muží (106%). 

     McKenzie et al. (2020) zjišťovali vztah fyziologických ukazatelů na výkon u 44 

mužů a 33 žen s lezeckou výkonností od 5a – 8a (francouzská stupnice). Srdeční 

frekvence a spotřeba kyslíku byly měřeny na běžeckém ergometru při rychlosti 8 km/h 

se sklonem měnícím se každé 2 min. a na rumpálovém ergometru při frekvenci 60 

ot./min. se stoupajícím odporem až do vyčerpání. Průměrné hodnoty SFmax byly pro obě 

pohlaví téměř stejné a to 196 ± 4 a 193 ± 5 tepů/min pro muže a ženy. Spotřeba kyslíku 

se pohybovala v hodnotách 46,1 – 65,2 ml.kg-1.min-1 na běhátku a 26,1 – 45,8 ml.kg-

1.min-1 na rumpálu. U žen 26,6 – 57,3 ml.kg-1.min-1 na běhátku a 16,8 – 39,6 ml.kg-

1.min-1 na rumpálu.  



 

41 

     Rodio et al. (2008) sledovali fyziologickou odezvu na lezení u nesoutěžních lezců a 

lezkyň. Soubor čítal 8 mužů a 5 žen, kteří byly schopni vylézt cestu obtížnosti 7a resp. 

5b. Nejprve bylo provedeno laboratorní měření na bicyklovém ergometru, kde byly 

naměřeny téměř shodné hodnoty pro muže i pro ženy – spotřeba kyslíku ~39 ml.kg-

1.min-1, dechová objem ~29 ml.kg-1.min-1, srdeční frekvence ~171 – 177 tepů/min. Poté 

provedli terénní test na 25 m dlouhé cestě obtížnosti 4a. Hodnoty spotřeby kyslíku se 

opět příliš nelišily. Rozdíl by však patrný v srdeční frekvenci – muži 144 ± 16 tepů/min 

a ženy 164 ± 13 tepů/min, maximálním množství laktátu – muži 1,6 ± 0,3 nM/L a ženy 

3,3 ± 1,6 nM/L a v celkové energetickém výdeji – muži 475 ± 56 cal/kg a ženy 871 ± 

275 cal/kg.  

     Uvedené studie potvrzují údaje uvedené výše, a to že při stejné srdeční frekvenci 

ženy vykazují nižší hodnoty spotřeby kyslíku a že při submaximální zátěži při lezení 

ženy dosahují vyšších hodnot srdeční frekvence a krevního laktátu. Ženy mají celkově 

menší maximální sílu flexorů prstů než muži, avšak z pohledu lezení je důležitější 

relativní síla vztažená k tělesné hmotnosti, kde už mezi muži a ženami nejsou velké, 

nebo téměř žádné rozdíly (Baláš et al, 2012; Baláš et al, 2014). Ženy jsou v lezení oproti 

mužům znevýhodněné celkově menší postavou a tím i menším rozpětím paží, což jim 

způsobuje potíže při dosahování na vzdálenější chyty, na druhou stranu mají ženy 

většinou lepší kloubní pohyblivost a celkovou flexibilitu, a to jim dává často možnost 

řešit daný pohybový problém jiným způsobem než muži (Draper et al., 2009). Aktuální 

výkonnostní rozdíl mezi muži a ženami již není tak propastný jako v minulosti. Dle 

webové stránky 8a.nu, která je mimo jiné jakýmsi neoficiálním žebříčkem skalních 

přelezů se nejlepší muži pohybují v obtížnostech 9a+ - 9b+ v lezení na obtížnost a 8C – 

8C+ v boulderingu, mezi ženami 8c – 8c+ v lezení na obtížnost a 8B – 8C 

v boulderingu. Záměrně jsme vynechali dva krajní nejlepší výkony v lezení na 

obtížnost, které se v žebříčku objevují pouze jednou a to 9c (Adam Ondra) a 9a (Alex 

Totkova).   
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2.5.6 Shrnutí kapitoly 

     Fyziologická odezva organizmu na lezení bývá nejčastěji sledována skrze spotřebu 

kyslíku (VO2 nebo VO2max) a srdeční frekvenci (SF). Bylo zjištěno, že hodnoty VO2 i 

SF významně stoupají se zvyšující se intenzitou lezení. Průměrná spotřeba kyslíku se 

pohybovala ~28,5 – 59,7 ml.kg-1.min-1 a srdeční frekvence 130 – 193 tepů/min.  

Intenzita lezení byla v provedených studiích nejčastěji měněna rychlostí lezení nebo 

sklonem stěny. VO2 a SF však nestoupají lineárně jako je tomu například na běžeckých 

ergometrech, nýbrž SF stoupá strměji. Hodnoty VO2 dosahovaly ~68% a SF ~95% 

hodnot naměřených na bicyklových nebo běhacích ergometrech. Tento jev je následkem 

převážně izometrických kontrakcí pracujících svalů. Zároveň bylo zjištěno, že na cestě 

stejné obtížnosti vlivem vyšší trénovanosti a adaptaci na lezecký výkon hodnoty VO2 a 

SF klesají se stoupající výkonností lezců.   

     Energetický výdej při lezení dosahoval ve studiích hodnot ~9,3 – 12,6 kcal.min-1. 

Bylo prokázáno, že stoupá lineárně s narůstající intenzitou lezení. Energetický výdej 

úzce souvisí s ekonomikou a technikou lezení a lze skrze něj tyto komponenty dobře 

hodnotit. Z pohledu energetické náročnosti lze lezení srovnávat s lehčím až středně 

intenzivním během a při dodržení dostatečného objemu nalezených metrů skrze něj lze 

dobře ovlivňovat aerobní zdatnost. 

     Laktát se v průběhu lezení hromadí především ve flexorech prstů a jeho koncentrace 

v krvi dosahuje ~1,6 – 4,5 mmol.l-1 při lehčím lezení a ~5 – 11 mmol.l-1  při lezení na 

maximální obtížnosti.  

     Na metabolické hrazení výkonu při lezení je dobré nahlížet z pohledu kritického 

výkonu, který se u pokročilých a výkonnostních lezců pro izometrické kontrakce 

flexorů prstů nachází na úrovni ~41% MVC. Výkony odehrávající se za touto hranicí 

jsou již závislé na velikosti energetické zásoby lezce a jsou hrazeny již za přítomnosti 

anaerobních procesů s tvorbou laktátu.  

     Rozdíly mezi muži a ženami z pohledu fyziologické odezvy na lezení se nezdají být 

nijak velké což přímo nekoresponduje se všeobecnými poznatky o rozdílnosti 

fyziologické odezvy mužů a žen. Nicméně tyto poz natky vycházejí spíše z celkové 

tělesné zátěže (běh, jízda na kole, …), kdežto zatížení při lezení se týká především svalů 

horní poloviny těla. Z pohledu funkčních parametrů by se mohl nabízet rozdíl 

v silových schopnostech, nicméně pro lezení důležitá relativní síla se zdá být u obou 
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pohlaví vyrovnaná. Ženy převažují muže ve flexibilitě, muži ženy zase 

v morfologických parametrech (rozpětí). Při pohledu na aktuální výkonnost lezecké 

špičky již ženy zaostávají za muži pouze velmi málo v lezení na obtížnost, 

v boulderingu je rozdíl větší.   

 

2.6 Shrnutí teoretické části 

     S narůstající oblibou sportovního lezení jako volnočasové aktivity, ale také jako 

soutěžního sportu s perspektivou olympijské účasti se tato sportovní disciplína stává 

čím dál častěji tématem výzkumných prací v různých zemích světa. Díky tomu jsou již 

velmi dobře popsány oblasti tréninku, zranění, struktury výkonu nebo fyziologické 

odezvy organizmu. Právě poslední zmiňovaná oblast je také zájmem naší práce. 

V teoretické části naší práce lze najít, že celá řada autorů se věnovala fyziologické 

odezvě organizmu na lezení v kontextu proměnných jako je výkonnost lezců, sklon 

lezecké stěny, typ lezeckých chytů, styl přelezu.  

     Dle dosud známé dostupné literatury se však pouze Booth et al., (1999) věnovali 

sledováním fyziologické odezvy organizmu při různých rychlostech lezení. Srovnáním 

různých rychlostí lezení z pohledu energetického výdeje a ekonomiky lezení se dle nám 

dostupných zdrojů nevěnoval zatím nikdo. Přitom prostřednictvím energetického 

výdeje, reps. ekonomiky lezení lze objektivně posuzovat úroveň techniky lezců. Ta 

bývá rozvíjena především u začátečníků a u pokročilejších lezců již pozornost přesouvá 

jinam. Rychlost lezení také může být jednou ze snadno variabilních proměnných při 

nastavování potřebné intenzity lezení v tréninku. Různými rychlostmi lezení lze vyvolat 

různé fyziologické odezvy organizmu, což již potvrdili Booth et al. (1999), a tím lépe 

dosahovat stanovených tréninkových cílů.  

     Cílem teoretické části této práce je tedy zhodnotit fyziologickou odezvu organismu 

v různých rychlostech lezení, zároveň posoudit ekonomiku lezení mezi pokročilými 

lezci a zhodnotit tak úroveň jejich techniky.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

     Cílem práce je zhodnotit ekonomiku lezení a fyziologickou odezvu organizmu při 

různých rychlostech lezení u mírně pokročilých a výkonnostních sportovních lezců. 

 

3.2 Hypotézy 

     H1 – Je významný rozdíl ve fyziologické odezvě organizmu, energetické náročnosti 

a adaptaci organizmu na zvyšující se rychlost lezení u výkonnostních a mírně 

pokročilých mužů. 

     H2 – Je významný rozdíl ve fyziologické odezvě organizmu, energetické náročnosti 

a adaptaci organizmu na zvyšující se rychlost lezení u mužů a žen se stejnou průměrnou 

výkonností. 

 

3.3 Úkoly práce 

1) Studium a analýza odborné literatury týkající se dané problematiky. 

2) Navržení vhodného zátěžového testu. 

3) Výběr a kontaktování výzkumného souboru. 

4) Realizace testování a sběr dat. 

5) Statistické zpracování výsledků testování. 

6) Vyhodnocení výsledků, diskuze nad výsledky. 
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3.4 Metodika 

 

3.4.1 Soubor 

     Studie se účastnilo 32 dobrovolníků z řad sportovních lezců, kteří byli rozděleni do 

tří skupin podle aktuální výkonnosti – výkonnostní muži (n = 11), mírně pokročilý muži 

(n = 11) a mírně pokročilé ženy (n = 10). Aktuální lezecká výkonnost byla zjišťována 

formou sebehodnocení v dotazníku jako nejlepší RP přelezená cesta za poslední 3 

měsíce. Pro potřeby statistického zpracování dat byly všechny zaznamenané obtížnosti 

vylezených cest převedeny do stupnice IRCRA (International Rock Climbing Reaserch 

Association scale). Všichni účastníci byli zdraví, nekuřáci a neužívali žádné léky. 

Účastníci byly požádáni, aby se zdrželi fyzického cvičení 24 hod., konzumace kofeinu 

12 hod. a jídla 3 hod. před každým testováním. Na začátku testování byli všichni 

účastníci seznámeni s průběhem testování a podepsali informovaný souhlas.   

 

  
Výkonnostní muži 

Mírně pokročilý 

muži 

Mírně pokročilé 

ženy 

Věk 35,5 ± 7,6 27,4 ± 8,2 28,5 ± 8,1 

Hmotnost (kg) 70,9 ± 5,3 69,5 ± 6,6 61,7 ± 7,8 

Výška (cm) 178 ± 6 177 ± 8 170 ± 8 

RP (IRCRA) 21 ± 2 14 ± 3 15 ± 3 

Doba lezení (roky) 15 ± 6 8 ± 6 9 ± 6 

Lezecký trénink 

(hod/týden) 
6,4 ± 3,2 4,2 ± 2,2 5,5 ± 3,2 

Nelezecký trénink 

(hod/týden) 
3,2 ± 3,1 3,5 ± 3,7 3,9 ± 3,6 

Tabulka č. 4: Charakteristika výzkumného souboru (průměr ± SD) 

 

3.4.2 Realizace měření 

     Všichni účastníci byli pozvání ke 3 návštěvám laboratoře sportovní motoriky na 

FTVS, jednotlivé návštěvy byly od sebe v rozmezí minimálně 3 až 6 dnů. Během každé 

návštěvy absolvovali jeden submaximální test na lezeckém ergometru. Každý test by 

proveden v jiné rychlosti lezení (4, 6 a 9 m.min-1). Testování vždy začínalo 
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standardizovanou rozcvičkou – 5 min. chůze, 5 min. mobilizačních cviků a lezení na 

lezeckém ergometru. Po rozcvičce byl zařazen 10 min. odpočinek v sedě, během 

kterého byly měřeny klidové hodnoty fyziologické odezvy organizmu. Poté následoval 

samotný test na lezeckém ergometru stanovenou rychlostí lezení po dobu 4 min. Po 

lezení následoval 5 min. odpočinek v sedě pro získání hodnot pozátěžové spotřeby 

kyslíku (EPOC). Všechny testy byly provedeny na lezeckém ergometru ClimbStation 

generation 1, Forssa, Finsko, lezená cesta byla v obtížnosti 5+ UIAA (8 IRCRA) a ve 

sklonu stěny ergometru 90°. 

 

3.4.3 Použité metody 

     Spotřeba kyslíku (VO2) a minutová ventilace (VE) by měřena pomocí analazátoru 

výdechových plynů (MetaMax 3B, Cortex Biophysik, Německo). Srdeční frekvence 

byla měřena pomocí hrudního pásu (Polar Electro OY, Finsko) a automaticky odesílána 

do MetaMax 3B. Respirační poměr byl vypočítán jako VCO2 / CO2. Hodnota EPOC 

byla vypočítána jako celková pozátěžová VO2 během 5 min. odpočinku mínus klidová 

VO2.  Energetická náročnost byla vypočítána z VO2 během zátěže a EPOC za použití 

ekvivalentu pro kyslík 4,924 kcal. Data byla zaznamenávána během 10 min. odpočinku 

před lezením, 4 min. lezení a 5 min. odpočinku po lezení. Data z analyzátoru 

výdechových plynů byla zaznamenávána jako průměry z 20 s. intervalů a exportována 

do programu Microsoft Excel k dalšímu zpracování. Zařízení MetaMax 3B měli během 

lezení účastníci připevněno na hrudníku pomocí pásu (celková váha 1,4 kg).  

 

3.4.4 Vyhodnocení výsledků 

     K vyhodnocení výsledků bylo použito programů Microsoft Excel a StatSoft 

Statistica 12. K popisu dat byly použity deskriptivní statistické metody (aritmetický 

průmer a směrodatná odchylka). Při srovnávání jednotlivých skupin bylo provedeno 

vždy srovnání výkonnostních mužů a mírně pokročilých mužů. Mírně pokročilé ženy 

byly srovnávány pouze s mírně pokročilými muži, neboť obě skupiny dosahovaly téměř 

stejné průměrné výkonnosti. Naměřené hodnoty byly dále srovnávány také mezi 

jednotlivými rychlostmi lezení (4, 6 a 9 m.min-1). Pro zhodnocení statistické 

významnosti rozdílů dvou skupin byl použit dvouvýběrový t-test na hladině 
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významnosti 0,05. Pro určení věcné významnosti (effect size) bylo použito výpočtu 

Cohenova d – 0,01 = velmi malá, 0,20 = malá, 0,50 = střední, 0,80 = velká, 1,20 = 

velmi velká, 2,0 = obrovská. 

     Měření závislosti naměřených veličin na výkonnosti RP bylo provedeno pomocí 

Pearsonovy korelace a jednoduché lineární regrese. 
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Energetická náročnost v závislosti na výkonnosti
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3.5  Výsledky 

 

3.5.1 Zhodnocení energetické náročnosti v závislosti na lezecké výkonnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Energetický výdej za 4 minuty lezení v závislosti na lezecké výkonnosti v jednotlivých 

rychlostech lezení 

 

     V grafu č. 1 je vidět závislost energetické náročnosti na lezecké výkonnosti během 

různých rychlostí lezení na lezeckém ergometru. Z grafu je patrný trend snižující se 

energetické náročnosti se stoupající lezeckou výkonností, statisticky významná korelace 

se projevuje u rychlostí 4 a 9 m.min-1 (r = -0,46 a r = -0,41), u rychlosti 6 m.min-1 se 

míra korelace pohybuje mírně pod statistickou významností (r = -0,27). 
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3.5.2 Zhodnocení rozdílů v energetické náročnosti mezi skupinami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Srovnání skupin výkonnostních mužů a mírně pokročilých mužů a žen z pohledu relativní 

energetické náročnosti v různých rychlostech lezení. 

*p<0,05 oproti mírně pokročilým mužům 

 

     Graf č. 2 ukazuje rozdíly v relativní energetické spotřebě mezi skupinami 

výkonnostních mužů a mírně pokročilých mužů a žen při různých rychlostech lezení. 

Při rychlosti 4 m.min-1 byly naměřeny hodnoty 0,50, 0,56 a 0,55 kcal/kg, v rychlosti 6 

m.min-1 0,66, 0,72 a 0,66 kcal/kg a v rychlosti 9 m.min-1 0,77, 0,84 a 0,81 kcal/kg. 

Jedná se o průměrné hodnoty jednotlivých skupin naměřené za 4 minuty trvání testu.  

     Ve srovnání výkonnostních a mírně pokročilých mužů se ukázal statisticky 

významný rozdíl při rychlostech 4, 6 a 9 m.min-1 (p = 0,007, p = 0,048 p = 0,022). 

Věcná významnost ukázala velký rozdíl v rychlostech 6 a 9 m.min-1 (d = 0,90 a 1,06) a 

velmi velký v rychlosti 4 m.min-1 (d = 1,28). 
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Energetická náročnost v závislosti na rychlosti 
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     Ve srovnání mírně pokročilých mužů a žen nebyly prokázány statisticky významné 

rozdíly. Pouze u rychlosti 6 a 9 m.min-1 se ukázal středně velký věcně významný rozdíl 

(d = 0,78 a 0,73).  

 

3.5.3  Zhodnocení rozdílů v energetické náročnosti v různých rychlostech 

lezení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Průměrná absolutní energetická náročnost za celý soubor v jednotlivých rychlostech lezení za 

4 min. 

 

     Z grafu č. 3 lze vyčíst rozdílnost energetické náročnosti při třech rychlostech lezení. 

Naměřené hodnoty představují průměr celého souboru v absolutní spotřebě za celou 

dobu testu (4 min.). Pří rychlosti 4 m.min-1 byla průměrná energetická náročnost 36,0 

kcal, při 6 m.min-1 45,9 kcal a při 9 m.min-1 54,2 kcal.  
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Trend růstu energetické náročnosti v závislosti na rychlosti lezení 
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     Mezi rychlostmi 4 a 6 m.min-1 (p = 0,001, d = 1,29) a 6 a 9 m.min-1 (p = 0,001, d = 

0,95) byly zjištěny statisticky a věcně velmi významné rozdíly.  

     

3.5.4 Zhodnocení adaptace organizmu z pohledu energetické náročnosti na 

stoupající rychlost lezení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Trend růstu energetické náročnosti v závislosti na rychlosti lezení a skupin výkonnostních mužů 

a mírně pokročilých mužů a žen. 

 

     Na grafu č. 4 je znázorněný trend křivky růstu energetické náročnosti při stoupající 

rychlosti lezení vyjádřené v relativních hodnotách kcal/kg. Menší sklon křivky růstu 

energetické náročnosti ukazuje na lepší adaptaci organizmu na zvyšující se rychlost 

lezení. Z grafu je patrné, že nejmenší sklon křivky růstu má skupina mírně pokročilých 

žen (y = 0,0516x + 0,3451), sklon křivky růstu výkonnostních mužů (y = 0,0534x + 

0,3047) je jen nepatrně nižší než u mírně pokročilých mužů (y = 0,0551x + 0,3575).  

     Z pohledu statistiky se však nejedná o statisticky významné rozdíly mezi skupinami 

výkonnostních a mírně pokročilých mužů ani mírně pokročilých mužů a žen (p = 0,366, 

p = 0,208), i když u druhého srovnání je patrná středně velká věcná významnost (d = 

0,57).  
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3.5.5 Zhodnocení fyziologické odezvy organizmu na lezení v různých 

rychlostech 

 

  4 m.min-1 6 m.min-1 9 m.min-1 

VO2 (ml.kg-1.min-1)a, b 23,8 ± 3,0 29,1 ± 3,9 36,2 ± 3,5 

SF (tepů/min)a, b 117,2 ± 21,0 139,4 ± 19,4 149,4 ± 18,2 

VE (l/min)a, b 40,1 ± 7,1 49,3 ± 10,7 62,5 ± 10,1 

RERb 0,82 ± 0,05 0,84 ± 0,05 0,88 ± 0,08 

  

Tabulka č. 5: Průměrné hodnoty fyziologické odezvy organizmu celého souboru v jednotlivých 

rychlostech lezení. 

a p<0,05 mezi 4 a 6 m.min-1 

b p<0,05 mezi 6 a 9 m.min-1 

  

    V tabulce č. 4 jsou shrnuty průměrné hodnoty jednotlivých ukazatelů fyziologické 

odezvy organizmu celého souboru ve všech rychlostech lezení. Je zřetelný značný 

rozdíl mezi jednotlivými rychlostmi téměř ve všech ukazatelích. 

     Při porovnání rychlostí 4 a 6 m.min-1 byly zjištěny největší rozdíly v ukazateli VO2 

(p = 0,001, d = 1,52). Dále u SF (p = 0,001, d = 1,10) a VE (p = 0,001, d = 1,01). 

Ukazatel RER nevykazoval statisticky ani věcně významný rozdíl (p = 0,104, d = 0,41). 

     Ve srovnání rychlostí 6 a 9 m.min-1 byly shledány statisticky významné rozdíly ve 

všech ukazatelích. Nejvíce u VO2 (p = 0,001, d = 1,92) a VE (p = 0,001, d = 1,27). Dále 

u RER (p = 0,008, d = 0,60) a SF (p = 0,037, d = 0,53).      

     Statistické srovnání rychlostí 4 a 9 m.min-1 jsme neprováděli, neboť jsou zřejmé 

statisticky a věcně významné rozdíly ve všech ukazatelích. 
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      VO2 

(ml.kg-1.min-1) SF (tepů/min) VE (l/min) RER 

Výkonnostní muži 

4 m.min-1 22,5 ± 2,0a 106,5 ± 5 38 ± 6,6 0,80 ± 0,05 

6 m.min-1 27,5 ± 2,3a 124,7 ± 14,3a 45,4 ± 8,5 0,80 ± 0,04a 

9 m.min-1 35,5 ± 3,1 134,7 ± 12,9a 57 ± 7a 0,84 ± 0,05 

Mírně pokročilý 

muži 

4 m.min-1 24,7 ± 2,1a 117,4 ± 22,8 42 ± 5,8 0,81 ± 0,05 

6 m.min-1 31,4 ± 4,5a 141,8 ± 19,5a 54,3 ± 12,3 0,84 ± 0,05a 

9 m.min-1 37,9 ± 3,5 153,8 ± 18,5a 65,9 ± 9,2a 0,86 ± 0,05b 

Mírně pokročilé ženy 

4 m.min-1 24,2 ± 4,3 128,8 ± 25,2 40,5 ± 8,8 0,84 ± 0,05 

6 m.min-1 28,2 ± 3,9 152,9 ± 12,9 48,2 ± 9,9 0,88 ± 0,04 

9 m.min-1 35,1 ± 3,4 160,8 ± 11,9 64,7 ± 12 0,95 ± 0,10b 

 

Tabulka č. 6: Průměrné hodnoty fyziologické odezvy organizmu jednotlivých skupin v různých 

rychlostech lezení. 

a p<0,05 mezi výkonnostními muži a mírně pokročilými muži 

b p<0,05 mezi mírně pokročilými muži a mírně pokročilými ženami 

 

     Při srovnání skupin výkonnostních můžu a mírně pokročilých mužů byly největší 

rozdíly zjištěny v ukazatelích SF v rychlostech 6 a 9 m.min-1 (p = 0,030 a 0,011, d = 

1,00 a 1,20) a VO2 v rychlostech 4 a 6 m.min-1 (p = 0,022 a 0,021, d = 1,06 a 1,07). 

Dále ve VE v rychlosti 9 m.min-1 (p = 0,018, d = 1,10) a na hranici statistické 

významnosti se pohyboval RER v rychlosti 6 m.min-1 (p = 0,048, d = 0,90). Pouze 

věcně významný rozdíl byl zjištěn velký u VE v rychlosti 6 m.min-1. (d = 0,85), střední u 

VO2 v rychlosti 9 m.min-1 (d = 0,74), SF u rychlosti 4 m.min-1 (d = 0,66) a VE 

v rychlosti 4 m.min-1 (d = 0,66). Pouze RER v rychlostech 4 a 9 m.min-1 nevykazoval 

statisticky ani věcně významný rozdíl. 
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     Ve srovnání mírně pokročilých mužů a mírně pokročilých žen byl zjištěn pouze 

jeden statisticky významný rozdíl, a to RER v rychlosti 9 m.min-1 (p = 0,012, d = 1,19). 

Věcně významný rozdíl byl shledán velký u RER v rychlosti 6 m.min-1 (d = 0,89), 

střední až velký u VO2 v rychlosti 9 m.min-1 (d = 0,80), střední u VO2 (d = 0,75), SF (d 

= 0,67) a VE (d = 0,64) vše v rychlosti 6 m.min-1 a RER v rychlosti 4 m.min-1 (d = 

0,64). Ještě SF v rychlostech 4 a 9 m.min-1 se mírně blížila střední věcné významnosti 

(d = 0,48 a 0,45). Ostatní ukazatele nedosahovali ani statistické ani výraznější věcné 

významnosti. 
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4 DISKUZE 

 

     Cílem práce bylo zhodnotit ekonomiku lezení a fyziologickou odezvu organizmu při 

různých rychlostech lezení u mírně pokročilých a výkonnostních sportovních lezců.  

     V naší práci jsme zjistili, že existují významné rozdíly v ekonomice lezení a 

fyziologické odezvě organizmu při lezení mezi mírně pokročilými a výkonnostními 

muži, naopak pouze velmi zanedbatelné rozdíly mezi mírně pokročilými muži a ženami.  

     Průměrná energetická náročnost lezení v naší studii dosahovala hodnot 9,0, 11,5 a 

13,6 kcal.min-1 pro rychlosti lezení 4, 6 a 9 m.min-1 ve sklonu stěny 90° a obtížností 

cesty 5+ (UIAA). Watts a Drobish (1998) ve své práci také hodnotili energetickou 

náročnost lezení, avšak z pohledu sklonu lezené cesty, nikoliv rychlosti lezení. Jejich 

naměřené hodnoty 10,4 – 11,2 kcal.min-1 nepotvrdili závislost sklonu stěny na 

energetické náročnosti. Ve sklonu srovnatelném s naší studií (91°) naměřili průměrnou 

hodnotu 11,0 ± 2,2 kcal.min-1, což by odpovídalo přibližně rychlosti 6 m.min-1 z naší 

studie. Mermier et al. (1997) měřili energetickou náročnost lezení na 3 cestách 

s narůstajícím sklonem a obtížností (90°, 106°a 151°). Jejich nejlehčí cesta (90°, 

obtížnost 5 UIAA) přibližně odpovídala cestě v naší studii, naměřili na ní průměrnou 

hodnotu 9,3 kcal.min-1, což by v naší studii odpovídalo rychlosti lezení 4 m.min-1. 

Mermier et al. (1997) však měli mnohem menší výzkumný soubor (n = 14) a lezci lezli 

cestu nahoru a dolů, což mohlo ovlivnit výsledky. Espaňa – Romero et al. (2012) 

naměřili ve sté studii průměrnou energetickou náročnost 11,2 – 11,7 kcal.min-1. Jejich 

výzkumný soubor se však skládal z převážně pokročilejších lezců (8- až 9- UIAA) a 

lezená cesta byla ve sklonu cca 100° s obtížností 8 (UIAA).  

     Jen velmi málo studií se zabývalo srovnáním dvou či více výkonnostních skupin 

nebo srovnáním skupin mužů a žen. V tomto ohledu může naše práce přinést nové, 

zajímavé informace. 

     Pro potřeby naší práce byl výzkumný soubor rozdělen do 3 skupin: výkonnostní 

muži, mírně pokročilý muži a mírně pokročilé ženy, a to pro potřeby srovnání jednak 

dvou různých výkonnostních skupin mužů a také srovnání mužů a žen ve stejné 

výkonnostní skupině. Z pohledu energetické náročnosti se ukázaly významné rozdíly ve 

všech rychlostech lezení (4, 6 a 9 m.min-1) mezi výkonnostními muži a mírně 
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pokročilými muži. Tato skutečnost poukazuje na lepší efektivitu a tím i ekonomiku 

pohybu pro výkonnostně lepší skupinu lezců. Lze předpokládat, že lepší ekonomika 

pohybu je způsobena lepší technikou lezení, delší lezeckou praxí a vyšší maximální 

výkonností.  

     Ve srovnání energetické náročnosti při lezení skupin mírně pokročilých mužů a žen 

nebyly shledány žádné významné rozdíly. To je zapříčiněno za prvé tím, že srovnávané 

byly relativní hodnoty (kcal/kg), pokud bychom srovnávali absolutní energetickou 

náročnost, dosahovali by muži daleko vyšších hodnot vzhledem k jejich vyšší tělesné 

hmotnosti. Za druhé tím, že obě skupiny jsou si z pohledu lezecké zkušenosti a 

průměrné výkonnosti velmi podobné, tzn. že techniku lezeckého pohybu lze očekávat u 

obou skupin na zhruba stejné úrovni, což koresponduje s výsledky. Rodio et al. (2008) 

mimo jiné srovnávali energetickou náročnost při lezení na skále u 8 mužů a 5 žen. 

V jejich práci se ukázaly značné rozdíly mezi muži a ženami (muži 0,48 kcal/kg a ženy 

0,87 kcal/kg). Tyto rozdíly však mohou být zapříčiněny odlišnou výkonností mužů (8 

UIAA) a žen (6- UIAA) a různě dlouhým časem lezení skalní cesty v jejich studii. Naše 

práce tedy přináší přesnější srovnání, neboť obě skupiny byly výkonnostně vyrovnané a 

lezli přesně stanovenou dobu 5 min. 

     Při posouzení závislosti energetické náročnosti na lezecké výkonnosti napříč celým 

souborem byla zjištěna pouze mírně statisticky významná korelace (4 m.min-1, r = -

0,46; 6 m.min-1, r = -0,27; 9 m.min-1, r = -0,41). Kodejška (2012) ve své bakalářské 

práci vyjadřuje ekonomiku lezení pomocí VO2. Z jeho práce je patrná významná 

spojitost mezi VO2 a výkonností v RP (90°, r = -0,82; 105°, r = -0,84). Závěrem své 

práce zdůrazňuje nutnost dalších studií na dané téma a ověření při různých rychlostech 

lezení. Naše studie tedy může doplnit jeho práci a potvrdit, že daná závislost ekonomiky 

pohybu na výkonnosti je platná i jiných rychlostech lezení. Rozdíl v míře korelace mezi 

prací Kodejšky a naší je pravděpodobně zapříčiněn složením našeho výzkumného 

souboru, který postrádal větší množství začátečníků s lezeckou praxí do 2 let.  

     Již publikované práce, které se zabývaly energetickou náročností lezení, ji zkoumaly 

a porovnávaly z pohledu různých sklonů lezeckých cest. V naší práci jsme se 

energetické náročnosti věnovali z pohledu různých rychlostí lezení. Z výsledků je jasně 

vidět, že s narůstající rychlostí lezení významně roste také energetická náročnost. To je 

zapříčiněno jednak celkově rychlejší lezeckou lokomocí a intenzivnějším pohybem, ale 

také stoupajícími nároky na koordinaci, což vede k větším nárokům na zvládnutí 
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techniky lezení. Z tohoto důvodu jsme v naší práci srovnávali sklon křivky nárůstu 

energetického výdeje ve 3 rychlostech lezení. Vycházíme tedy z předpokladu, že jedinci 

s vyšší úrovní techniky ji budou schopni udržet i v rychlejším a koordinačně 

náročnějším lezení, to bude stále do určité míry efektivní a ekonomické, tzn. křivka 

růstu energetické náročnosti u nich bude méně strmá a adaptace organizmu na zvyšující 

se rychlost lezení bude lepší než u jedinců s horší úrovní techniky, kteří ve vyšších 

rychlostech polezou více neefektivně a tedy neekonomicky a jejich adaptace organizmu 

na zvyšující se rychlost lezení bude horší. Výsledky ukázaly, že nejmenšího sklonu 

křivky dosáhly mírně pokročilé ženy, poté výkonnostní muži, a nakonec mírně pokročilí 

muži. Nicméně rozdíly ve sklonech byly tak malé, že nelze jednoznačně říct, že jsou 

ovlivněny rozdílnou úrovní techniky a ekonomiky lezení. Možným důvodem tak 

malých rozdílů ve sklonu bude složení našeho výzkumného souboru, kde všechny 

skupiny průměrně dosahovaly celkem dlouhé lezecké praxe (výkonnostní muži 15 ± 6 

let, mírně pokročilý muži 8 ± 6 let, mírně pokročilé ženy 9 ± 6 let) a tudíž již dosáhli 

určité úrovně techniky a chyběla zde skupina začátečníků. Domníváme se, že při 

srovnání křivek začátečníků, mírně pokročilých a výkonnostních lezců by sklony křivek 

dosahovaly výraznějších rozdílů. 

     Fyziologickou odezvou organizmu na lezení se zabývali Mermier et al. (1997), Sheel 

et al. (2003) a Baláš et al. (2014). VO2, SF, RER a VE měřili v cestách různé obtížnosti 

a sklonu. Mermier et al. (1997) a Baláš et al., (2014) v jejich lehčích cestách (sklon 90°) 

naměřili průměrné hodnoty VO2 ~ 20,1– 28,5 ml.kg-1.min-1, SF ~ 139 – 142 tepů/min, 

RER ~ 0,79 – 0,83 a VE ~ 30,4 – 41,3 l/min. Jejich výsledky jsou srovnatelné s našimi 

hodnotami naměřenými v rychlostech 4 – 6 m.min-1. Nutno však podotknout, že práce 

Sheela et al. (2003) se lišila ve složení výzkumného souboru (soutěžní lezci vyšší 

výkonnosti) i v obtížnosti lezené cesty (průměrně 7 UIAA).  

     Při srovnání fyziologické odezvy organizmu skupin výkonnostních mužů a mírně 

pokročilých mužů jsme nalezli významné rozdíly, a to především v ukazatelích VO2 a 

SF, kde výkonnostně lepší skupina dosahovala nižších hodnot. V ukazatelích VE a RER 

již tak znatelné rozdíly nebyly (pouze VE v rychlosti 9 m.min-1 a RER v 6 m.min-1). To 

koresponduje s výsledky Bertuzziho et al. (2007), kteří zaznamenali významný rozdíl 

v hodnotách SF u skupin elitních a rekreačních lezců. Na rozdíl od nás ve spotřebě 

kyslíku neshledali autoři významný rozdíl, důvodem však může být, že na rozdíl od nás 

nesrovnávali průměrnou hodnotu VO2, ale VO2peak. 
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     Zajímavější bylo srovnání skupin mírně pokročilých mužů a mírně pokročilých žen, 

protože této tématice se zatím nevěnovalo příliš mnoho prací (Rodio et al., 2008; 

McKenzie et al., 2020). Rodio et al. (2008) srovnávali 8 mužů a 5 žen během lezení 

v přírodním terénu. V jejich studii zjistili významnější rozdíl pouze v množství krevního 

laktátu a SF, VO2 byla téměř shodná. Na rozdíl od naší práce však nesrovnávali 

výkonnostně stejné skupiny. McKenzie et al. (2020) sice srovnávali výkonnostně 

podobné skupiny mužů a žen, ve své práci se však na fyziologickou odezvu zaměřili 

pouze okrajově (pouze VO2), více se zabývali morfologickými a funkčními 

charakteristikami hlavně ve vztahu k výkonu, a navíc hodnoty neměřily během lezení, 

ale pouze na běžeckém a rumpálovém ergometru. 

     Výsledky našeho srovnání mužů a žen překvapivě neukázaly příliš mnoho rozdílů 

v jejich fyziologické odezvě organizmu v průběhu lezení. Ženy dosahovali téměř 

stejných hodnot VO2, SF a VE (24,2 – 35,1 ml.kg-1.min-1; 129 – 161 tepů/min; 40,5 – 

64,7 l/min) jako muži (24,7 – 37,9 ml.kg-1.min-1; 117 – 154 tepů/min; 42,0 – 65,9 

l/min). Výraznější rozdíl byl pouze v RER v rychlostech 6 a 9 m.min-1 (~ 0,84 vs. 0,88 a 

0,86 vs. 0,95). V ukazatelích VO2 a RER byla patrná tendence zvyšujících se rozdílů se 

stoupající rychlostí lezení, je tedy možné, že pokud bychom testování prováděli ve 

stupňujících se obtížnostech lezecké cesty, ukázaly by se výraznější rozdíly s vyšší 

obtížností, což by mohlo být námětem dalších prací na toto téma.  

     Na základě výsledků z našeho měření tedy můžeme potvrdit hypotézu H1 - Je 

významný rozdíl ve fyziologické odezvě organizmu, energetické náročnosti a adaptaci 

organizmu na zvyšující se rychlost lezení u výkonnostních a mírně pokročilých mužů. 

     Naopak navzdory našim očekáváním musíme zamítnout hypotézu H2 - Je významný 

rozdíl ve fyziologické odezvě organizmu, energetické náročnosti a adaptaci organizmu 

na zvyšující se rychlost lezení u mužů a žen se stejnou průměrnou výkonností. 

     Posledním dílčím úkolem naší práce bylo srovnání fyziologické odezvy organizmu 

při 3 různých rychlostech lezení (4, 6 a 9 m.min-1). Tomuto tématu se ve své práci 

věnovali už Booth et al. (1999), kdy měřili fyziologickou odezvu na lezení na lezeckém 

ergometru při rychlostech 8, 10 a 12 m.min-1 po dobu 5 min. Následně provedli lezecký 

test do vyčerpání s rychlostí lezení dosahující až 16 m.min-1. Zaznamenávali ukazatele 

VO2 , SF a krevní laktát. Hodnoty VO2 a SF byly naměřeny v rozmezí ~ 33 – 40 ml.kg-

1.min-1 respektive ~ 145 – 184 tepů/min. Při testu do vyčerpání do rychlosti až 16 
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m.min-1 naměřili VO2peak ~ 43,8 ml.kg-1.min-1 a SFpeak ~ 190 tepů/min. Hodnoty 

spotřeby kyslíku i srdeční frekvence stoupali lineárně s lezeckou rychlostí. Naše práce 

do jisté míry doplňuje práci Bootha et al. (1999) o měření v nižších rychlostech (4, 6 a 9 

m.min-1), tato dvě měření do sebe zapadají a společně potvrzují lineární nárůst 

měřených hodnot fyziologické odezvy organizmu se stoupající rychlostí lezení.  

     Limitací naší práce je složení výzkumného souboru, který postrádal skupinu úplných 

začátečníků, díky které by se více ukázaly rozdíly ve sklonech křivky růstu 

energetického výdeje mezi různými rychlostmi lezení. Také sklon cesty na lezeckém 

ergometru, který byl pouze 90° mohl do jisté míry ovlivnit rozdíly ve fyziologické 

odezvě organizmu a energetickém výdeji mezi skupinami. Tyto rozdíly by se mohli lépe 

ukázat ve vyšších sklonech cesty.  
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5 ZÁVĚR 

     Výkonnostní muži měli nižší energetický výdej než mírně pokročilí muži ve všech 

rychlostech lezení. Mírně pokročilé ženy měly pouze nevýznamně nižší energetický 

výdej něž mírně pokročilý muži. Znamená to tedy, že skupina mužů s vyšší lezeckou 

výkonností vykazovala lepší ekonomiku lezení v testované cestě což by mělo být 

v souladu s vyšší úrovní techniky lezení této skupiny. Naopak velmi malý rozdíl mezi 

mírně pokročilými muži a ženami poukazuje na stejnou úroveň ekonomiky, respektive 

techniky lezení. Relativní energetický výdej při lezení koreloval s lezeckou výkonností 

ve dvou sledovaných rychlostech. Míra korelace byla však jen mírně za hranicí 

statistické významnosti, tento výsledek je však třeba brát v kontextu složení našeho 

výzkumného souboru, který postrádal lezce s nižší výkonností (méně než 5+ UIAA), 

proto v dalších podobných studiích by bylo vhodné zajistit širší rozsah výkonnosti 

souboru.   

     Výkonnostní muži měli znatelně nižší VO2 u rychlostí 4 a 6 m.min-1, SF v 6 a 9 

m.min-1, VE v 9 m.min-1 a RER v 6 m.min-1 než mírně pokročilí muži. To je způsobeno 

jejich vyšší trénovaností a lepší adaptací organizmu na lezeckou zátěž. Obtížnost cesty 

v testu (5+ UIAA) byla na úrovni ~38% maximálního výkonu pro výkonnostní muže a 

~ 53% pro mírně pokročilé muže, což mělo za následek menší fyziologickou odezvu u 

výkonnostních mužů.  

     Výsledky naší práce poukazují na potřebu rozvíjení techniky lezení nejen u 

začátečníků, ale také u pokročilejších a zkušenějších lezců, což v praxi nebývá vždy 

pravidlem a zkušenější lezci napříč výkonnostními úrovněmi se tréninku techniky 

věnují mnohem méně než v začátcích na úkor tréninku silových a vytrvalostních 

schopností. 

     Bylo by dobré v dalších pracích na podobné téma ověřit, zda by podobné rozdíly 

v energetickém výdeji a fyziologické odezvě organizmu mezi sledovanými skupinami   

platily i v jiných sklonech stěny a vyšších obtížnostech lezených cest. Zajímavé by také 

mohlo být srovnání různých výkonnostních skupin žen. 
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