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1 Úvod 
 

Sportovní lezení prochází v posledních třech dekádách dynamickým vývojem, který je patrný 

jak na úrovni rekreačního, tak i závodního pojetí tohoto sportu. Dobře je to vidět na rostoucím 

počtu osob, které se tomuto sportu věnují, na vzrůstajícím počtu umělých lezeckých stěn i 

objevování nových oblastí skalního lezení. Mezi výkonnostními lezci je dnes mnoho těch, kteří 

jsou schopni lézt cesty takové obtížnosti, která byla před několika málo roky myslitelná pouze 

u elitních lezců. Díky elitním lezcům pak dochází k posouvání obtížnosti cest zdolávaných na 

skalních terénech. Závodní lezci jsou  během soutěží vystavováni takovým obtížím, které na ně 

kladou zcela specifické nároky z hlediska sportovní přípravy. Právě soutěžní lezení bylo 

impulsem k rostoucí popularitě tohoto sportu, jejíž počátky lze spojovat s prvními významnými 

závody, které se konaly roku 1985 na skalách v italské Bardonecchii. Následující rok se konaly 

závody na umělé stěně ve francouzském Vaulx-en-Vélin a v roce 1988 se pořádal první ročník 

seriálu závodu v lezení na obtížnost a v lezení na rychlost. O deset let později se přidávají 

závody v boulderingu. Ačkoliv se jedná o sportovní disciplíny mající stejný základ, tak snad 

jen lezení na obtížnost si ještě zachovává jistou podobnost se skalním lezením. Nicméně formát 

soutěže, který bude představen na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, zapříčinil změnu v 

přístupu k tréninkové přípravě všech lezců, kteří se o účast na OH ucházeli. V Tokiu se bude 

soutěžit ve všech třech disciplínách o jednu sadu medailí. Každá z těchto disciplín představuje 

odlišné metabolické zatížení organismu, které si v jistých aspektech odporuje, což klade na 

lezce zcela nové nároky v co nejefektivnějším způsobu přípravy. Nové poznatky v oblasti 

funkční odpovědi na lezecký výkon přispívají nejen k hlubšímu pochopení tohoto sportovního 

odvětví, ale umožňují také například tvorbu efektivnější tréninkových plánů.  



2 Teorie 
 

Během výkonu sportovního lezce jsou dominantně zatěžovanými svaly flexory prstů. Doba 

kontrakce se pohybuje okolo 8-12 s a délka samotného výkonu při lezení s lanem se pohybuje 

v rozmezí 2-7 min v závislosti na délce a obtížnosti cesty (Donath et al., 2013; Schädle-Schardt, 

1998; Watts, 2004). Pro přelezení jednoho boulderového problému se uvádí průměrný čas okolo 

35 (White & Olsen, 2010) s a u lezení na rychlost se jedná o 6-9 s (IFSC, 2020). Z dosavadního 

poznání je zřejmé, že funkční odpověď organismu na lezecký výkon je nejvíce ovlivněna 

sklonem cesty (Baláš et al., 2017; Mermier et al., 1997) a rychlostí pohybu (Booth et al., 1999), 

která má dopad především systémovou spotřebu kyslíku. Nicméně nevíme, do jaké míry je 

výkon těmito faktory ovlivněn. Na výkon má dále vliv výkonnost a zkušenost lezců, dále pak 

také styl lezení (Bertuzzi et al., 2007; Dickson et al., 2012).  

 Sportovní lezci jsou během výkonu vystavováni psychickému stresu, který má původ 

především v hrozbě možného pádu, pomineme-li stres spojený s předstartovním stavem v rámci 

soutěží. Právě možný pád je spojován s vyšším vyplavováním kortizolu u začínajících lezců, 

zatímco u zkušenějších lezců toto nebylo pozorováno. U sportovních lezkyň docházelo k 

vyššímu vyplavování katecholaminů v souvislosti s hrozbou delšího pádu (Baláš et al., 2017). 

Také samotné vnímání psychické a fyzické náročnosti během lezeckého výkonu je ovlivněno 

stylem lezení. Neznalost cesty, která je spojena se stylem OS, vyvolává u lezců vyšší stupeň 

úzkosti ve srovnání se stylem RP (Fryer et al., 2013). Z porovnání stylů RP a TR, kdy hlavním 

rozdílem je možnost případného pádu lezce do lana, vyplývá, že lezení stylem RP je 

doprovázeno vyšší úrovní somatické a kognitivní úzkosti a to především u začínajících lezců, 

zatímco u zkušenějších lezců tyto rozdíly pozorovány nebyly (Aras & Akalan, 2014; Draper et 

al., 2010; Hodgson et al., 2009). Rozdíly v odpovědi na stres nemusí mít původ pouze ve 



způsobu, jakým je lezec během výkonu jištěn (lezení na prvním konci lana vs. lezení s horním 

jištěním), ale mohou být jednoduše ovlivněny výškou, ve které se lezec během lezení pohybuje.  

 Lezci jsou schopni během izometrické kontrakce lépe využívat kapilární kyslík (Fryer, 

Stoner, Dickson, et al., 2015; Fryer, Stoner, Scarrott, et al., 2015; Macleod et al., 2007). 

V průběhu fáze relaxace v rámci intermitentního výkonu dochází u lezců k rychlejší 

reoxygenaci (Giles et al., 2017), dále byl pozorován zvýšený průtok krve svalem po uvolnění 

kontrakce (Fryer, Stoner, Lucero, et al., 2015). Je zřejmé, že výkon při lezení klade značné 

nároky na lokální i systémovou odpověď organismu, nicméně dosud není jasné, do jaké míry 

je lokální a systémová odezva v interakci při působení různých faktorů intenzity v lezení 

(rychlost, sklon a obtížnost cesty). 

 Ačkoliv je dnes sportovní lezení populárním sportem na všech výkonnostních úrovních, 

stále nám chybí důležité poznatky v několika oblastech. Např. chybí poznatky o možném efektu 

výšky na psychofyziologickou odpověď organismu během lezeckého výkonu. Jen málo studií 

se dosud věnovalo fyziologické odpovědi na lezecký výkon u žen. Dále chybí informace o 

funkční odezvě na lezení za setrvalého stavu, což je překvapivé, jelikož značná část tréninku 

nebo i samotného výkonu při lezení s lanem se odehrává při této intenzitě. S tím souvisí také 

vhodné nastavení intenzity výkonu, pro které se zdá být vhodným nástrojem lezecký ergometr, 

který umožňuje přesné nadefinování sklonu stěny a rychlosti pohybu. Nicméně dosud nám není 

známo, jestli je nějaký rozdíl ve fyziologické či psychologické odpovědi při lezení na ergometru 

a na lezecké stěně, případně na skalních terénech. Dalším nezodpovězenou otázkou je použití 

vhodného nástroje pro monitorování tréninkové intenzity, jelikož např. sledování srdeční 

frekvence se ukázalo v případě lezení jako nepoužitelné. Možností by mohlo být řídit se 

vnímáním vynaloženého úsilí, nebo prostřednictvím monitorů okysličení svalu.  

 



3 Výzkumné otázky 
 

1. Jaký vliv má výška během lezeckého výkonu na psychofyziologickou odezvu u 

sportovních lezců? 

2. Jaký vliv má rychlost pohybu a sklon stěny na systémovou a lokální odezvu u 

sportovních lezců? 

4 Cíle práce 
 

1. Determinovat efekt výšky, sklonu cesty, rychlosti lezení a lezecké výkonnosti na 

funkční odezvu organismu při standardizovaném lezeckém zatížení.  

5 Hypotézy 
 

1. Lezení stejné cesty vysoko nad zemí oproti lezení v malé výšce bude vyvolávat větší 

funkční odezvu u lezců s nižší výkonností ve srovnání s lezci vyšší výkonnostní úrovně. 

2. Během submaximální zátěže při různých rychlostech pohybu nebudou pozorovány 

významné rozdíly v okysličení svalu flexor digitorum profundus. 

3. Při stupňovaném testu do vita maxima nebudou lokální změny souviset se systémovou 

odezvou organismu. 

6 Úkoly práce 
 

1. Determinace efektu výšky (psychického stresu) na psychofyziologickou odezvu u 

lezců různé výkonnosti. 

2. Stanovení funkční odpovědi organismu na submaximální zátěž při různých 

rychlostech pohybu. 

3. Stanovení lokální a systémové odpovědi na stupňované zatížení do vita maxima. 



7 Metodika 
 

7.1 Design výzkumu 
 

Práce byla rozdělena na tři dílčí studie, aby bylo možné splnit cíle práce. Studie 1 se zabývala 

za A) porovnáním vnímané intenzity zátěže a fyziologické odpovědi při lezení identické cesty 

nízko a vysoko nad zemí, za B) stanovením vlivu výšky na hormonální a fyziologickou 

odpověď u sportovních lezkyň. Studie 2 měla za cíl stanovit lokální a systémovou odpověď 

organismu na submaximální zátěž při různých rychlostech pohybu sportovního lezce. Cílem 

studie 3 bylo stanovení lokální a systémové odpovědi na stupňované zatížení do vita maxima 

u sportovních lezců. 

7.2 Výzkumný soubor 
 

Výzkumný soubor tvořilo 75 sportovních lezců (36 žen a 39 mužů), kteří byli na základě 

výkonnostní úrovně rozděleni na lezce nižší výkonnosti, pokročilé a výkonnostní lezce. 

Účastníci studie byli vyzváni, aby se vyhnuli intenzivní fyzické zátěži 24 hodin před konáním 

testování, nekonzumovali kofein v den testování a těžké jídlo minimálně 3 hodiny před 

testováním. 

7.3 Realizace měření 
 

Studie 1 

Účastníci studie absolvovali v náhodném pořadí dvě jednotlivá měření realizovaná na 

lezeckých stěnách. Obě návštěvy měly stejný časový harmonogram a odehrály se ve stejnou 

denní dobu ± 30 minut. Po 15 min. klidu v sedě byl odebrán první vzorek krve, následovalo 

dalších 30 min. klidu, během kterých účastníci vyplnili dotazník týkající se úzkosti (část B). Po 

uplynutí doby klidu podstoupili účastníci standardizovanou rozcvičku. Po rozcvičení 



následoval samotný test, který spočíval ve vylezení 18,5 m dlouhé cesty a to buď na lezeckém 

trenažeru, nebo na umělé stěně (část A, B). Bezprostředně po ukončení výkonu byl odebrán 2. 

vzorek krve a po 15 minutách v klidu v sedě byl odebrán třetí vzorek krve (část B). 

Studie 2 

Účastníci studie podstoupili čtyři návštěvy laboratoře. Během první návštěvy byli účastníci 

studie seznámeni s technicky velmi jednoduchou cestou na lezeckém ergometru a absolvovali 

test maximální volní kontrakce (MVK). Během následujících tří návštěv podstoupili, 

v náhodném pořadí, lezecké testy submaximální intenzitou. Každý z testů byl vykonán jinou 

rychlostí (4, 6 a 9 m·min-1). Návštěva laboratoře začala standardizovanou rozcvičkou. Po 

rozcvičce následoval lezecký test v době trvání čtyř minut. 

Studie 3 

Účastníci studie podstoupili dvě návštěvy laboratoře. Na začátku obou návštěv absolvovali 

účastníci standardizovanou rozcvičku. Během první návštěvy podstoupili účastníci studie test 

stanovení MVK na specificky lezeckém dynamometru. Následovaly dva vytrvalostní testy 

flexorů prstů do vyčerpání, první test byl souvislý a druhý přerušovaný. Mezi testy byla pauza 

30 min., z toho 15 min. aktivní regenerace v podobě rychlé chůze. Následovalo seznámení 

s lezením na lezeckém trenažeru. Na závěr první návštěvy podstoupili účastníci stupňovaný test 

(zvyšování sklonu) do vyčerpání na běžeckém trenažeru. Během druhé návštěvy podstoupili 

účastníci studie stupňovaný (zvyšování sklonu) test do vyčerpání na lezeckém ergometru. 

Lezecký test (Studie 1) 

Lezecká cesta na lezeckém ergometru a lezecké stěně měla identickou konfiguraci chytů a 

stupů, byla dlouhá 19,5 m a měla sklon 90°. Lezecká cesta byla ohodnocena stupněm 7 na 

obtížnostní škále IRCRA (The International Rock Climbing Research Association) (Draper et 

al., 2016). Během lezení na umělé stěně byli lezci jištěni zkušeným jističem pomocí horního 



jištění, kdy bylo minimalizováno nebezpečí pádu lezce. Pro kontrolu rychlosti (4 m·min-1) 

lezení byly použity barevné značky umístěné přímo na stěně s rozestupem 1 m. Čas potřebný 

pro překonání vzdálenosti mezi značkami byl 15 s, lezci byli verbálně informováni o rychlosti 

lezení. Lezecký ergometr (ClimbStation generation 1, Forssa, Finland) obsahuje pás dlouhý 6,5 

m, jehož sklon (interval 1°) a rychlost (interval 1 m·s-1) lze nastavit.  

Lezecký test (Studie 2) 

Submaximální lezecký test byl realizován na lezeckém ergometru (ClimbStation, 1. generace, 

Forssa, Finsko). S každým otočení pásu bylo provedeno 14 lezeckých kroků. Obtížnost cesty 

byla ohodnocena stupněm 7 na obtížnostní škále IRCRA (International Rock Climbing 

Association) (Draper et al., 2016) při sklonu pásu 0°. Každý účastník měření absolvoval tři testy 

trvající 4 min., každý jinou rychlostí (4, 6 a 9 m·min-1). Rychlosti 4 a 6 m·min-1 odpovídají 

lezení ve stylu On-sight a Red Point, zatímco rychlost 9 m·min-1 byla vybrána z důvodu 

minimalizování statických pozic během lezení (de Geus et al., 2006; Michailov, 2014) a na 

základě předchozích pilotních měření. 

 

Lezecký test (Studie 3) 

Stupňovaný lezecký test do vyčerpání byl realizován na lezeckém ergometru (ClimbStation, 1. 

generace, Forssa, Finsko). Konstantní rychlost pásu 9 m·min-1 byla zvolena z důvodu 

minimálních statických fází během lezení a byla vybrána na základě mnohých předchozích 

měření lezců různé výkonnostní úrovně, kdy bylo simulováno lezení známé cesty vyvolávající 

vysokou spotřebu kyslíku (Fryer et al., 2018). Stupňovaný test začal ve sklonu 0°, po každé 

minutě byl pás zastaven na dobu 10 s, během které byl změněn sklon pásu o -5°.  

 



Testy flexorů prstů 

Silový a vytrvalostní test flexorů prstů byl proveden na lezecky specifickém dynamometru (1D-

SAC, Spacelab, Sofie, Bulharsko), který poskytuje reliabilní a validní měření lezecky 

specifické síly a vytrvalosti flexorů prstů (Michailov et al., 2018). Dynamometr byl kalibrován 

na dřevěný chyt o hloubce 23 mm, který maximalizuje aktivaci flexoru digitorum profundus 

(Schweizer & Hudek, 2011). Test zjišťující MVK flexoru dominantní ruky byl proveden 

dvakrát s pauzou v době trvání 2 min. Souvislé a přerušované vytrvalostní testy byly provedeny 

intenzitou 60% MVK. Pokud velikost síly klesla o 10% na dobu delší než 1 s, byl test 

automaticky přerušen. Intermitentní test byl proveden za poměru kontrakce/relaxace 8:2 s.  

Běžecký test 

Maximální běžecký výkon byl proveden použitím stupňovaného protokolu na běžeckém 

ergometru (Quasar, H/P/Cosmos, Německo). Test začal submaximální rychlostí 10 km·h-1 a 

sklonem 0% po dobu 4 min. Po uplynutí této doby začal stupňovaný protokol (zvyšování sklonu 

každou minutu o 1,5%) trvající do vyčerpání. Všichni účastníci testování dosáhli do konce testu 

minimálně dvou z následujících kritérií: plató V̇O2, RER překročil 1,1 a SF byla vyšší než 90% 

SFmax predikované na základě věku. 

7.4 Použité metodiky 
 

Analýza plynů  

Fyziologická odpověď byla sledována pomocí přenosného metabolického analyzátoru 

(MetaMax 3B, Cortex Biophysik, Německo), analýza dýchacích plynů byla provedena za 

použití techniky „dech po dechu“. Zařízení bylo na účastníky studie umístěno v oblasti 

hrudníku pomocí pásu (celková váha 1,4 kg). Data „dech po dechu“ byla zaznamenávána jako 

průměry z 20 s. intervalu vzorkování a exportována do programu Microsoft Excel k další 



analýzu. Průměr z poslední minuty testu byl brán jako „setrvalý stav“ dané aktivity. Pomocí 

MetaMaxu 3B byla měřena spotřeba kyslíku (V̇O2), výdej oxidu uhličitého (V̇CO2), plicní 

ventilace (V̇E) a dechová frekvence (DF). Respirační poměr (RER) byl vypočítán jako V̇CO2/ 

V̇O2. Pozátěžová spotřeba kyslíku (EPOC) byla počítána jako celková pozátěžová V̇O2 

během 10 min. odpočinku v sedě mínus klidová V̇O2. Energetická spotřeba (ES) byla 

vypočítána z V̇O2 během zátěže a EPOC za použití ekvivalentu pro kyslík 4,924 kcal. Srdeční 

frekvence byla měřena pomocí hrudního pásu (Polar Electro YO, Finsko) a naměřená data 

automaticky odesílána do MetaMax 3B.  

Z lezeckého testu do vyčerpání byl stanoven GET (gas exchange treshold, někdy také 

VT1) na základě použití metody dvojité lineární regrese z poměru V̇E/V̇O2, který byl detekován 

u všech účastníků měření (Obrázek 8).  

Z běžeckého testu do vyčerpání byl stanoven GET použitím poměru V̇E/V̇O2 a slope 

method V̇CO2/V̇O2. RCP byl stanoven na základě poměru V̇E/V̇CO2.  

Blízká infračervená spektroskopie 

Spektroskop typu continuous-wave (Portamon, Artinis Medical System, BV, Nizozemsko) byl 

umístěn na sval flexor digitorum profundus dominantní ruky podle (Fryer, Stoner, Lucero, et 

al., 2015). Data z měření byla uložena v programu Oxysoft (Artinis Medical Systém, BV, 

Nizozemsko) k další analýze. Tkáňóvá saturace kyslíkem (StO2), deoxyhemoglobin 

(deoxy[heme]) a celkový hemoglobin (total[heme]) byly použity ke stanovení kinetiky kyslíku 

ve svalu během lezeckého testu. Zlom svalové oxygenace (muscle oxygen breakpoint, MOB) 

byl stanoven použitím metody dvojité lineární regrese s jedním inflekčním bodem (Obrázek 8) 

pro deoxy[heme] (Boone et al., 2016; Wang et al., 2006). Z testu na lezeckém dynamometru 

byly stanoveny pomocí přednastaveného vzorkování o frekvenci 10 Hz maximální desaturace 



svalu (StO2min) a změny v StO2 během fáze odpočinku v rámci intermitentního testu 

(ΔStO2relief).  

Hormonální odpověď 

Žilní krev o objemu 2,7 ml byla odebrána metodou venepunkce. Z plasmy byla stanovena 

koncentrace adrenalinu (epinephrine), noradrenalinu (norepinephrine), dopaminu a kortizolu.  

Vnímaná intenzita zátěže  

Vnímaná intenzita zátěže byla stanovena na škále od 6 do 20 dle Borga (1982). Bezprostředně 

po ukončení testu byla lezcům ukázána tabulka s čísly a odpovídajícím slovním hodnocením 

vnímané námahy, jejíž hodnotu sdělili výzkumníkům.  

Posouzení úzkosti a sebedůvěry 

Pro posouzení individuálních pocitů úzkosti (somatické a kognitivní), sebedůvěry a vnímané 

kontroly před lezením bylo použito dotazníků CSAI-2R (Cox et al., 2003) a TFAI (Cheng et 

al., 2009).  

Analýza pohybu 

Během lezení na ergometru a lezecké stěně byla pořízena videonahrávka (Canon Legria FS306, 

Ohta-ku Tokio, Japonsko; 25 snímků za sekundu) každého účastníka a následně provedena 

analýza v programu Dartfish HQ (Fribourg, Švýcarsko), kdy byl sledován kontakt rukou 

s chyty. Nejdříve doba kontaktu jedné ruky (pravá a levá), po té doba kontaktu obou rukou a 

následně spočítán poměr doby zatížení/odpočinku pro svaly předloktí.    

 

 

 

 

 



8 Výsledky 
 

8.1 Výsledky studie 1A 

Vnímaná intenzita zátěže byla vyšší při lezení vysoko nad zemí ve srovnání s lezením nízko 

nad zemí (na lezeckém ergometru) (+5,3%; P = 0,013; ηp
2 = 0,149). Fyziologická odpověď byla 

vyšší během lezení vysoko nad zemí ve srovnání s lezením nízko nad zemí pro V̇E (+7,7%; P 

= 0,003; ηp
2 = 0,199), SF (+4,5%; P = 0,005; ηp

2 = 0,189) a energetickou spotřebu (+14%; P = 

0,000; ηp
2 = 0,501). Párové srovnávání ukázalo statisticky významné rozdíly u všech 

testovaných skupin pouze pro energetickou spotřebu: lezci s nižší výkonností (P = 0,003, d  = 

1,26), pokročilí lezci (P = 0,001, d = 0,43) a výkonnostní lezci (P = 0,006, d = 0,67) (Obrázek 

1). Lezci nižší výkonnosti vnímali během lezení za obou podmínek vyšší intenzitu než pokročilí 

(P < 0,001, d = 1,29) a výkonnostní lezci (P < 0,005, d = 1,86).  Lezci nižší výkonnosti 

vykazovali vyšší hodnoty pro SF (P < 0,001, d = 1,58), DF (P = 0,001, d = 1,54) a V̇E (P = 

0,002, d = 1,56) než výkonnostní lezci (Obrázek 1). Pokročilí lezci vykazovali vyšší SF (P = 

0,005, d = 1,18) než výkonnostní lezci (Obrázek 1). Nebyly shledány žádné významné rozdíly 

mezi výkonnostními skupinami u energetické spotřeby. 

8.2 Výsledky studie 1B 

 

Fyziologická odpověď účastníků studie byla vyšší během lezení na lezecké stěně ve srovnání 

s lezením na lezeckém ergometru pro V̇O2 (+6%; P = 0,03; ηp
2 = 0,22), SF (+4%; P = 0,04; ηp

2 

= 0,20), V̇E (+9%; P = 0,01; ηp
2 = 0,30) a EC (+16%; P < 0,001; ηp

2 = 0,48). Lezci nižší 

výkonnosti měli významně nižší SF (P = 0,05; ηp
2 = 0,18), V̇E (P = 0,01; ηp

2 = 0,29) a RER (P 

= 0,02; ηp
2 = 0,24) (Obrázek 3). Nebyla shledána interakce mezi lezeckou výkonností a 

lezeckými podmínkami. Koncentrace katecholaminů významně stoupla bezprostředně po 



lezení během obou podmínek (P < 0,001, ηp
2 = 0,81), koncentrace kortizolu stoupla po 15 min. 

odpočinku, který následoval po ukončení testu (P < 0,001, ηp
2 = 0,68). Byla shledána interakce 

pro lezeckou výkonnost a koncentraci katecholaminů po ukončení lezeckého výkonu (P < 0,01, 

ηp
2 = 0,28), nikoliv však pro lezecké podmínky. U výkonnostních lezců stoupla koncentrace 

katecholaminů o 238% a 166% vzhledem ke koncentraci před zahájením lezení na lezeckém 

ergometru a umělé stěně; u lezců nízké výkonnosti stoupla koncentrace katecholaminů o 281% 

a 376% vzhledem ke koncentraci před zahájením lezení na lezeckém trenažeru a umělé stěně. 

Koncentrace kortizolu byly vyšší, ale ne významně, během všech měření na lezecké stěně ve 

srovnání s lezeckým ergometrem (Obrázek 2). Nebyly shledány rozdíly mezi lezeckými 

podmínkami ani pro jednu pod-škálu dotazníků CSAI a TFAI, nicméně u výkonnostních lezců 

se ukázalo významně vyšší skóre pro regulační aspekty vnímané kontroly (3,2 vs. 3,8, P = 0,03). 

Videoanalýza neukázala žádné rozdíly mezi časovými charakteristikami zatížení při srovnání 

lezení na ergometru a lezení na lezecké stěně. 

8.3 Výsledky Studie 2 

S rostoucí rychlostí lezeckého pohybu byly shledány větší rozdíly pro V̇O2 (P < 0,001, ηp
2 = 

0,923) než pro StO2 (P < 0,001, ηp
2 = 0,448) (Obrázek 5). Nárůst rychlosti o 1 m·min-1 vede 

k nárůstu V̇O2 o 2,4 ml·kg-1·min-1 (95% CI 2,1 až 2,8 ml·kg-1·min-1) a k poklesu StO2 o           -

1,3% (95% CI -1,9 až 0,7%). Byla shledána významná interakce lezecké zkušenosti a rychlosti 

lezení pro StO2 (P < 0,001, ηp
2 = 0,224 (Obrázek 4). Meziskupinové srovnávání ukázalo, že 

pomocí svalové saturace (StO2, P = 0,001, ηp
2 = 0,296, ΔStO2, P = 0,017, ηp

2 = 0,177)  můžeme 

rozlišovat mezi výkonnostními skupinami lépe než pomocí systémové V̇O2 (P = 0,093, ηp
2 = 

0,151) (Obrázek 5).  

  



8.4 Výsledky Studie 3 

Muscle oxygenation breakpoint (MOB) a gas exchange treshold (GET) byly určeny u 18, 

respektive u 22 účastníků studie. Během testu na lezeckém ergometru MOB předcházel GET o 

69 s (95% CI 55,7 – 82,0 s) (Obrázek 6). MOB představoval 88±8% a 82±8% hodnot SFpeak a 

V̇O2 peak naměřených při lezení na lezeckém ergometru. GET bylo dosaženo na úrovni 93±6% 

a 90±6% hodnot SFpeak a V̇O2 peak naměřených při lezení na lezeckém ergometru. Ze všech 

ukazatelů vytrvalostních testů měl nejbližší vztah k lezecké výkonnosti maximální sklon 

dosažený při lezení na lezeckém ergometru (R2 = 0,70). Menší variabilita v lezecké výkonnosti 

byla vysvětlena pomocí MOB při lezení na lezeckém ergometru a impulzem síly ze souvislého 

a intermitentního testu na lezeckém dynamometru (R2 = 0,56, R2 = 0,56, R2 = 0,43). Tři 

prediktory z testu do vyčerpání na lezeckém ergometru jsou významné při určování lezecké 

výkonnosti (R2 = 0,84): maximální dosažený sklon, systémová V̇O2 naměřená při submaximální 

zátěži (V̇O2 10°treadwall) a lokální svalová StO2 naměřená při submaximální zátěži (StO2 

10°treadwall).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 1 Průměrná (±SD) vnímaná intenzita zátěže (RPE), srdeční frekvence (SF) a energetická spotřeba během lezení ve 

výšce (lezecká stěna) a nízko nad zemí (lezecký ergometr).                                                                                                          

* Významné (P < 0,05) rozdíly mezi lezením ve výšce a nízko nad zemí. # Významné (P < 0,05)  rozdíly mezi výkonnostními 

skupinami lezců. 

 

 



Obrázek 2 A) Průměrná (± SD) koncentrace kortizolu před, bezprostředně po a 15 min po lezení na lezeckém ergometru a 

lezecké stěně u lezců nízké výkonnosti a výkonnostních lezců; B) změny v srdeční frekvenci (SF) a energetické spotřebě 

(energy cost, EC) mezi lezením na lezeckém ergometru a lezecké stěně ve vztahu ke změnám koncentrace katecholaminů. 

Prázdné kosočtverce znázorňují lezce nízké výkonnosti, plné kosočtverce znázorňují výkonnostní lezce.    

 

 

 

 

 

 



Obrázek 3 Průměrná (± SD) spotřeba kyslíku (V̇O2), srdeční frekvence (SF), pozátěžová spotřeba kyslíku (excess post-

exercise oxygen consumption (EPOC)), minutová ventilace (V̇E), energetická spotřeba (energy cost (EC)) a respirační poměr 

(RER) během lezení na lezeckém trenažeru a lezecké stěně u lezců nízké výkonnosti a výkonnostních lezců. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 4 Rozdíly ve spotřebě kyslíku (V̇O2) a saturaci svalu kyslíkem (StO2) mezi pokročilými muži a ženami a 

výkonnostními muži během lezení ve třech různých rychlostech za setrvalého stavu. 

 

 

 

 



Obrázek 5 Vztahy mezi lezeckou rychlostí a spotřebou kyslíku (V̇O2) a saturací svalu kyslíkem (StO2) u pokročilých a 

výkonnostních lezců během lezení ve třech různých rychlostech za setrvalého stavu. 

 

 

 

 

 



Obrázek 6 Stanovení muscle oxygen breakpoint (MOB) a gas exchange threshold (GET) během stupňovaného testu na 

lezeckém ergometru. Total[heme] a deoxy [heme] byly arbitrárně nastaveny na hodnotu nula před zahájením testu po 

pasivním odpočinku v délce 10 min. Svalová saturace kyslíkem (StO2), srdeční frekvence (SF), minutová ventilace (V̇E), 

spotřeba kyslíku (V̇O2), produkce oxidu uhličitého (V̇CO2). 

 

 

 

 

 



9 Závěr 
 

Sportovní lezci jsou během výkonu pravidelně vystavováni fyziologickému a psychologickému 

stresu, který je vyšší během lezení ve výšce ve srovnání s lezením nízko nad zemí a stejně tak 

je vyšší u lezců nižší výkonnosti ve srovnání s lezci vyšší výkonnosti. Tento fakt má za 

následek, že je daná zátěž vnímána jako náročnější. Tyto rozdíly mezi zmíněnými podmínkami 

nebyly ovšem pozorovány u lezců vyšší výkonnostní úrovně. U výkonnostních lezců je RPE 

vhodným nástrojem pro hodnocení fyziologických nároků při lezení lehké cesty. Se stoupající 

obtížností výstupu nebo u lezců nižší výkonnosti, stejně jako u pokročilých lezců, bylo 

shledáno, že RPE podhodnocuje míru SF. Během lezení na stěně vysoko nad zemí dochází u 

lezců nižší výkonnosti k vyplavování katecholaminů ve větší míře ve srovnání s lezením nízko 

nad zemí. Výsledky předkládané práce ukazují, že pokud bychom chtěli analyzovat 

fyziologickou odpověď na lezení bez vlivu faktorů jako je strach z výšky či z pádu, potom je 

použítí lezeckého ergometru vhodným prostředkem, jelikož představuje analogii k lezení na 

lezecké stěně. Výhodou lezeckého ergometru je možnost přesně nastavit sklon lezecké cesty a 

rychlost pohybu. Nicméně musí být bráno v potaz, že lezení na ergometru může vyvolávat 

systematicky nižší metabolickou odpověď ve srovnání s lezením na stěně. Trenéři by si měli 

být vědomi doprovázejícímí psychofyziologickými nároky při lezení vysoko nad zemí, 

především u lezců nižší výkonnosti. 

Rychlost lezení ovlivňuje systémovou V̇O2, ovšem vliv na StO2 je podmíněn 

výkonnostní úrovní daného lezce. Výsledky naší práce ukazují, že lokální spotřeba kyslíku je 

citlivým ukazatelem schopným rozlišovat mezi pokročilými a výkonnostními lezci. Trenéři 

mohou aplikovat lezení o vyšší rychlosti jako vhodný nástroj pro rozvoj kardiorespirační 

zdatnosti. Pro rozvoj lokální aerobní kapacity u výkonnostních lezců se doporučuje k nárůstu 

intenzity výkonu manipulovat se sklonem stěny či redukovat velikost chytů. Pokročilí lezci 



mohou stimulovat lokální utilizaci kyslíku pomocí vyšší rychlosti lezení, ačkoliv toto je 

pravděpodobně spojené také s jejich nedostatečnou koordinací lezeckého pohybu a 

nadměrného zapojení svalů horní poloviny těla. 

Systémová a lokální kinetika kyslíku determinuje lezecky specifickou vytrvalost, jejíž 

úroveň je možno stanovit pomocí stupňovaného testu do vyčerpání na lezeckém ergometru a 

vytrvalostního testu flexorů prstů realizovaného na lezecky specifickém dynamometru. 

Maximální sklon stěny dosažený při testu do vyčerpání a průměrné hodnoty V̇O2 a StO2 získané 

ze submaximálních testů vysvětlují 84% rozptylu aktuální lezecké výkonnosti, kterou uvedli 

samotní lezci. Bylo ukázáno, že běžně stanovované kardiorespirační ukazatele jako SF a V̇O2 

nejsou vhodné pro určování tréninkových intenzit u lezení. Podobně je tomu s použitím 

maximální volní kontrakce jakožto nástroje pro preskripci intenzit vytrvalostního cvičení, 

jelikož hodnota MOB je nezávislá na hodnotě maximální volní kontrakce.  

Výsledky potvrdily naši hypotézu A. Výška představuje významný stresor během 

výkonu lezení s lanem a to dokonce v případě stylu top-rope, kdy je riziko pádu minimální. 

Míra vnímané intenzity během lezení vysoko nad zemí byla vyšší pouze u lezců nižší 

výkonnosti, ačkoliv metabolický stres byl vyšší u všech skupin lezců. 

Hypotéza B byla potvrzena částečně. Vliv rychlosti lezení na lokální StO2 závisí na 

výkonnosti lezců. Lokální dodávka a utilizace kyslíku ve svalu se zdá být stabilní u 

výkonnostních lezců, zatímco u skupin žen a mužů z řad pokročilých lezců docházelo postupně 

k vyšší utilizaci kyslíku ve svalech flexorů prstů v důsledku rostoucí rychlosti. 

Ačkoliv bylo možno během testu do vita maxima na lezeckém ergometru stanovit vedle 

MOB rovněž GET, je jeho využitelnost pro lezení diskutabilní, jelikož neodrážel metabolické 

změny na lokální úrovni, čímž se potvrdila hypotéza C. 

 

 



Literatura 
 

Aras, D., & Akalan, C. (2014). The effect of anxiety about falling on selected physiological 

parameters with different rope protocols in sport rock climbing. Journal of Sports 

Medicine and Physical Fitness, 54(1), 1-8.  

Baláš, J., Giles, D., Chrastinová, L., Kárniková, K., Kodejška, J., Hlaváčková, A., Vomáčko, 

L., & Draper, N. (2017). The effect of potential fall distance on hormonal response in 

rock climbing. Journal of Sports Sciences, 35(10), 989-994. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1206667  

Bertuzzi, R., Franchini, E., Kokubun, E., & Peduti Dal Molin Kiss, M. A. (2007). Energy 

system contributions in indoor rock climbing. European Journal of Applied 

Physiology, 101(3), 293-300. https://doi.org/10.1007/s00421-007-0501-0  

Boone, J., Vandekerckhove, K., Coomans, I., Prieur, F., & Bourgois, J. G. (2016). An 

integrated view on the oxygenation responses to incremental exercise at the brain, the 

locomotor and respiratory muscles. European Journal of Applied Physiology, 116(11-

12), 2085-2102. https://doi.org/10.1007/s00421-016-3468-x  

Booth, J., Marino, F., Hill, C., & Gwinn, T. (1999). Energy cost of sport rock climbing in elite 

performers. British Journal of Sports Medicine, 33, 14-18.  

Borg, G. A. V. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 14(5), 377-381. https://doi.org/10.1249/00005768-198205000-

00012  

Cheng, W. N. K., Hardy, L., & Markland, D. (2009). Toward a three-dimensional 

conceptualization of performance anxiety: Rationale and initial measurement 

development. Psychology of Sport and Exercise, 10(2), 271-278. 

https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.08.001  

Cox, R. H., Martens, M. P., & Russell, W. D. (2003). Measuring anxiety in athletics: The 

revised competitive state anxiety inventory-2. Journal of Sport & Exercise 

Psychology, 25(4), 519-533. https://doi.org/10.1123/jsep.25.4.519  

de Geus, B., O'Driscoll, S. V., & Meeusen, R. (2006). Influence of climbing style on 

physiological responses during indoor rock climbing on routes with the same 

difficulty. European Journal of Applied Physiology, 98(5), 489-496. 

https://doi.org/10.1007/s00421-006-0287-5  



Dickson, T., Fryer, S., Blackwell, G., Draper, N., & Stoner, L. (2012). Effect of style of 

ascent on the psychophysiological demands of rock climbing in elite level climbers. 

Sports Technology, 5(3-4), 111-119. https://doi.org/10.1080/19346182.2012.686504  

Donath, L., Roesner, K., Schöffl, V., & Gabriel, H. H. W. (2013). Work-relief ratios and 

imbalances of load application in sport climbing: Another link to overuse-induced 

injuries? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 23(4), 406-414. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2011.01399.x  

Draper, N., Giles, D., Schöffl, V., Fuss, F. K., Watts, P. B., Wolf, P., Baláš, J., España-

Romero, V., Gonzales, G. B., Fryer, S., Fanchii, M., Vigouroux, L., Seifert, L., 

Donath, L., Spoerri, M., Bonetti, K., Phillips, K. C., Stöcker, U., Bourassa-Moreau, F., 

Garrido, I., Drum, S., Beekmeyer, S., Zilterner, J. L., Taylor, N., Beeretz, I., Mally, F., 

Amca, A. M., Linhart, C., & Ac Abreu, E. (2016). Comparative grading scales, 

statistical analyses, climber descriptors and ability grouping: International Rock 

Climbing Research Association Position Statement. Sports Technology, 8(3-4), 88-94. 

https://doi.org/10.1080/19346182.2015.1107081  

Draper, N., Jones, G. A., Fryer, S., Hodgson, C. I., & Blackwell, G. (2010). Physiological and 

psychological responses to lead and top rope climbing for intermediate rock climbers. 

European Journal of Sport Science, 10(1), 13-20. 

https://doi.org/10.1080/17461390903108125  

Fryer, S., Dickson, T., Draper, N., Blackwell, G., & Hillier, S. (2013). A psychophysiological 

comparison of on-sight lead and top rope ascents in advanced rock climbers. 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 23(5), 645-650. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2011.01432.x  

Fryer, S., Giles, D., Palomino, I. G., Puerta, A. d. l. O., & Romero, V. (2018). Hemodynamic 

and cardiorespiratory predictors of sport rock climbing performance. The Journal of 

Strength & Conditioning Research, Publish Ahead of Print.  

Fryer, S., Stoner, L., Dickson, T., Draper, S. B., McCluskey, M. J., Hughes, J. D., How, S. C., 

& Draper, N. (2015). Oxygen recovery kinetics in the forearm flexors of multiple 

ability groups of rock climbers. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(6), 

1633-1639.  

Fryer, S., Stoner, L., Lucero, A., Witter, T., Scarrott, C., Dickson, T., Cole, M., & Draper, N. 

(2015). Haemodynamic kinetics and intermittent finger flexor performance in rock 

climbers. International Journal of Sports Medicine, 36(2), 137-142. 

https://doi.org/10.1055/s-0034-1385887  



Fryer, S., Stoner, L., Scarrott, C., Lucero, A., Witter, T., Love, R., Dickson, T., & Draper, N. 

(2015). Forearm oxygenation and blood flow kinetics during a sustained contraction in 

multiple ability groups of rock climbers. Journal of Sports Sciences, 33(5), 518-526. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2014.949828  

Giles, D., Romero, V. E., Garrido, I., Puerta, A. D., Stone, K., & Fryer, S. (2017). Differences 

in Oxygenation Kinetics Between the Dominant and Nondominant Flexor Digitorum 

Profundus in Rock Climbers. International Journal of Sports Physiology and 

Performance, 12(1), 137-139. https://doi.org/10.1123/ijspp.2015-0651  

Hodgson, C. I., Draper, N., McMorris, T., Jones, G., Fryer, S., & Coleman, I. (2009). 

Perceived anxiety and plasma cortisol concentrations following rock climbing with 

differing safety rope protocols. British Journal of Sports Medicine, 43(7), 531-535. 

https://doi.org/10.1136/bjsm.2007.046011  

Macleod, D., Sutherland, D. L., Buntin, L., Whitaker, A., Aitchison, T., Watt, I., Bradley, J., 

& Grant, S. (2007). Physiological determinants of climbing-specific finger endurance 

and sport rock climbing performance. Journal of Sports Sciences, 25(12), 1433-1443.  

Mermier, C. M., Robergs, R. A., McMinn, S. M., & Heyward, V. H. (1997). Energy 

expenditure and physiological responses during indoor rock climbing. British Journal 

of Sports Medicine, 31, 224-228.  

Michailov, M. (2014). Workload characteristics, performance limiting factors and methods 

for strength and endurance training in rock climbing. Medicina Sportiva, 18(3), 97-

106. https://doi.org/10.5604/17342260.1120661  

Michailov, M., Baláš, J., Tanev, S. K., Andonov, H. S., Kodejška, J., & Brown, L. (2018). 

Reliability and validity of finger strength and endurance measurements in rock 

climbing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 89(2), 246-254. 

https://doi.org/10.1080/02701367.2018.1441484  

Schweizer, A., & Hudek, R. (2011). Kinetics of Crimp and Slope Grip in Rock Climbing. 

Journal of Applied Biomechanics, 27(2), 116-121.  

Schädle-Schardt, W. (1998). Die zeitliche Gestaltung von Belastung und Entlastung im 

Wettkampfklettern als Element der Trainingssteuerung. Leistungssport, 28(1), 23-28.  

Wang, L. X., Yoshikawa, T., Hara, T., Nakao, H., Suzuki, T., & Fujimoto, S. (2006). Which 

common NIRS variable reflects muscle estimated lactate threshold most closely? 

Applied Physiology Nutrition and Metabolism, 31(5), 612-620. 

https://doi.org/10.1139/h06-069  



Watts, P. B. (2004). Physiology of difficult rock climbing. European Journal of Applied 

Physiology, 91, 361-372.  

White, D. J., & Olsen, P. D. (2010). A time motion analysis of bouldering style competitive 

rock climbing. Journal of Strength & Conditioning Research, 24(5), 1356-1360.  

 

 


