
Abstrakt 

Název: Funkční odpověď organismu na standardizovaný lezecký výkon u sportovních lezců 

Cíle: Determinovat efekt výšky, sklonu cesty, rychlosti lezení a lezecké výkonnosti na         

funkční odezvu organismu při standardizovaném lezeckém zatížení.  

Metody: Práce byla rozdělena na tři dílčí studie, kterých se celkem zúčastnilo 75  

sportovních lezců (36 žen a 39 mužů). Měření probíhala na lezecké stěně a na lezeckém  

ergometru. Míra vnímané intenzity byla hodnocena pomocí Borgovy škály. Nepřímá  

kalorimetrie byla použita pro stanovení fyziologické odpovědi, mezi sledované ukazatele  

patřila spotřeba kyslíku (V̇O2), srdeční frekvence (SF), minutová ventilace (V̇E) a energetická  

spotřeba (ES). Z krevních vzorků byla stanovena koncentrace katecholaminů. Tkáňová  

saturace kyslíkem (StO2) byla monitorována pomocí blízké infračervené spektroskopie. 

Výsledky: Vnímaná intenzita zátěže byla vyšší při lezení vysoko nad zemí ve srovnání  

s lezením nízko nad zemí (+5,3%; P = 0,013; ηp2 = 0,149) (Studie 1A).  Fyziologická  

odpověď byla vyšší během lezení vysoko nad zemí ve srovnání s lezením nízko nad zemí  pro  

V̇O2 (+6%; P = 0,03; ηp2 = 0,22), SF (+4%; P = 0,04; ηp2 = 0,20), V̇E (+9%; P = 0,01;              

ηp2 = 0,30) a ES (+16%; P < 0,001; ηp2 = 0,48). Po ukončení výkonu byla koncentrace  

katecholaminů vyšší u lezců nižší výkonnosti ve srovnání s lezci vyšší výkonnostní úrovně (P  

< 0,01, ηp2 = 0,28) (Studie 1B). S rostoucí rychlostí lezeckého pohybu byly shledány větší 

rozdíly pro V̇O2 (P < 0,001, ηp2 = 0,923) než pro StO2 (P < 0,001, ηp2 = 0,448). Srovnávání 



lezců různé výkonnostní úrovně (nižší výkonnost, pokročilí, výkonnostní a elitní) ukázalo, že 

pomocí svalové saturace (StO2, P = 0,001, ηp2 = 0,296, ΔStO2, P = 0,017, ηp2 = 0,177) 

můžeme rozlišovat mezi výkonnostními skupinami lépe než pomocí systémové odezvy (V̇O2, 

P = 0,093, ηp2 = 0,151) (Studie 2). Zlom v StO2 byl identifikovatelný během stupňovaného 

testu do vyčerpání na lezeckém ergometru a tento parametr se zdá být využitelný pro 

determinaci lokálních metabolických zón (Studie 3).  

Závěr: Lezci jsou během lezení vysoko nad zemí vystavováni většímu psychickému i 

metabolickému stresu  a daná zátěž je  vnímána jako náročnější ve srovnání s lezením nízko 

nad zemí. Rychlost lezení  je primárním faktorem, který ovlivňuje systémovou V̇O2, vliv na 

lokální StO2 je podmíněn výkonnostní úrovní daného lezce.  Na druhou stranu zvyšování 

obtížnosti sklonem lezecké cesty vede k prudkému poklesu StO2, zatímco nárůst u V̇O2 

nedosahuje hodnot typických pro lezení o vyšší rychlosti. Lokální spotřeba kyslíku při 

submaximální zátěži je citlivým ukazatelem schopným rozlišovat výkonnostní kategorie lezců 

a blízkou infračervenou spektroskopii lze aplikovat k detekci lokálních metabolických zón.    
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