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Abstrakt 

 

Název: Ověření spolehlivosti 4 min all-out testu jako ukazatele kritické síly flexorů 

prstů u sportovních lezců. 

 

Cíle: Cílem této práce bylo určit spolehlivost 4 min all-out testu jako ukazatele 

kritické síly flexorů prstů u sportovních lezců. 

 

Metody: 6 lezců podstoupilo 4 min all-out test flexorů prstů k determinaci kritické síly. 

Poté se zúčastnili ověřovacích měření +2, -2, -4 a -6 kilogramů přičtených nebo 

odečtených od jejich kritické síly po dobu 12 minut nebo do vyčerpání, kde se 

hledal jejich maximální metabolický setrvalý stav, jenž byl posuzován na 

základě svalového okysličení a subjektivních škál vnímané zátěže. 

Výsledky: 4 lezci dosáhli maximálního metabolického setrvalého stavu. U dvou lezců 

k tomu došlo při kritické síle – 4 kg a u dvou lezců k tomu došlo při kritické síle 

-6 kg. 2 lezci se nemohli zúčastnit dalších ověřovacích měření. 

 

Závěr: 4minutový all-out test nadhodnocoval u vybraného souboru kritickou sílu 

v průměru o 26 %. 

 

Klíčová slova: spektroskopie, maximální metabolický setrvalý stav, sportovní lezení, lezecký 

výkon. 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Verification of a 4 min all out test as a reliable indicator of sport climbers 

finger flexors critical force. 

 

Objectives: The aim of this study was to assess the reliability of an 4 min all-out test which 

determines climbers finger flexors critical force. 

 

Methods: 6 participants did a 4 minute all out test to determine their finger flexors critical 

force. Afterwards, they did several verification tests with +2, -2, -4 and -6 

kilograms added or deducted from their crtical force for 12 minutes or until 

failure, where their maximal metabolic steady state should be observed based 

on muscle oxygenation and subjective intensity control. 

 

Results:  4 climbers have reached their maximal metabolic steady state. 2 of them 

reached it at 4 kilograms below their critical power and 2 of them reached it at 

6 kilograms below their critical power. 2 climbers did not make another 

verification measurements. 

 

Conlcusion:  4 minute all-out test overestimated critical power by 26 % at a given 

population. 

 

Key words:  spectroscopy, maximal metabolic steady state, sport climbing, climbing 

performance.  
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1 Úvod 

Lezení se věnuji již od druhého stupně základní školy, a proto je mi lezecká tématika blízká. 

Rád sleduji lezecké výkony, chodím lézt na stěny a jezdím do skal. Tréninkové metody v lezení 

jsem vždy odkoukával od profesionálů. Nyní budu mít možnost některé tyto metody vyzkoušet 

a vědecky zhodnotit. 

Sportovní lezení získává stále větší a větší popularitu. Po olympijských hrách v Tokiu 2021, 

kde bylo sportovní lezení poprvé zařazeno, se k lezení dostává stále více lidí. Na olympijských 

hrách byly vidět hned tři lezecké disciplíny: lezení na obtížnost, bouldering a lezení na rychlost. 

Českou republiku na těchto hrách reprezentoval Adam Ondra, podle mnoha názorů, nejlepší 

soudobý lezec. 

To, že se hranice lezení posouvají stále výše, jsou vylezeny stále těžší a těžší cesty, a je 

pořádáno více soutěží, vytváří zákonitě poptávku po nových a lepších tréninkových metodách. 

Jak zlepšit svůj výkon, vylézt obtížnější cestu a zlepšit lezeckou techniku. Aby trenéři mohli 

poskytovat nové tréninkové plány, vytvářet nové metodiky a správně sestavovat individuální 

plány, potřebují správně diagnostikovat své svěřence a určit jejich lezeckou úroveň a tělesnou 

zdatnost. Důležitou roli hrají kontroly intenzit. Dříve se používaly metody, které zjišťovaly 

VO2 max, maximální srdeční frekvenci nebo maximální množství laktátu ve svalu. Tyto 

metody se však ukázaly neefektivní pro sportovní lezení z důvodů specifičnosti lezeckého 

pohybu a zapojovaní především malých svalových skupin, zejména svalů předloktí. 

V posledním desetiletí se do popředí dostává teorie kritické síly, síly, kterou může sportovec 

vykonávat velmi dlouhou dobu, bez nutnosti ukončení činnosti. Pro zjišťování kritické síly ve 

sportovním lezení se využívá 4minutový all-out test. Nedávné práce však ukázaly, že tento test 

kritickou sílu nadhodnocuje. Proto bude cílem této práce zjistit o kolik. 

  



10 

2 Teoretická východiska 

2.1 Sportovní lezení 

Sportovní lezení se od klasického horolezectví oddělovalo postupem času. Horolezci přestávali 

cílit jen na velehory, ale začali trávit více času v menších lezeckých oblastích, kde začali lézt 

bez ohledu na výkonnost a následnou expedici do hor. Lezení na skalách se začalo provozovat 

volně, tedy pouze za pomoci lana, lezeckých bot a případně magnézia. První oblasti, kde se 

lezení oddělilo od cvičného horolezectví pro expedice byly Labské pískovce a pískovcové věže 

v Sasku (Dieška, Širl, 1989). Právě zde se začalo vyvíjet volné lezení. 

 

Obrázek č. 1. Tradiční zařazení sportovního lezení pod horolezecké disciplíny (Multimediální učebnice 

Turistika a sporty v přírodě, 2013, podle Vomáčky a Boštíkové (2008)). 
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Sportovní lezení v jeho závodní podobě vzniká v druhé polovině 20. století, kdy se začaly konat 

první soutěže. Dalším důvodem byla výstavba krytých lezeckých stěn. Jeden z prvních závodů 

se konal v roce 1947 na Krymu v bývalém Sovětském svazu. Tyto soutěže však byly 

neoficiální. První závody na obtížnost byly v italské Bardonecchii, kde se lezlo novým stylem, 

lezec se pokoušel vylézt cestu, kterou nikdy předtím neviděl a dříve nenacvičoval. Výkon musel 

být bez pádu (Vomáčko, Boštíková, 2008). 

Ve sportovním lezení jsou tři hlavní disciplíny, právě ty, které byly na olympijských hrách 

v Tokiu 2021. Bouldering, lezení na obtížnost a lezení na rychlost. V následujících kapitolách 

si tyto disciplíny popíšeme. 

2.1.1 Bouldering 

Slovo boulder z angličtiny znamená balvan. A právě na balvany se v boulderingu leze. Lezec 

při tom používá pouze lezeckých bot a magnézia. Cesty jsou krátké, z pravidla 2 až 4 metry, 

skládající se z několika lezeckých kroků. Není tedy zapotřebí lana. Používají se bouldermatky, 

matrace, které se dají pod cestu a tlumí případné pády. Bouldering má své kořeny na konci 19. 

století v Anglii v oblasti Lake district (Baláš, 2016). Zde začal lezec Oscar Eckenstein zlézat 

nejrůznější balvany. V dnešní době se bouldering provozuje jak na umělých stěnách, tak venku. 

Bouldering vyžaduje především maximální sílu prstů, silovou vytrvalost a explozivitu. Pořádají 

se závody v samotném boulderingu nebo v kombinaci s dalšími disciplínami. Lezec se snaží 

vylézt cestu v co nejkratším čase a na co nejmíň pokusů (Vomáčko, Boštíková, 2008). 

2.1.2 Lezení na obtížnost 

Nebo také lezení s lanem (lead climbing v angličtině) je hlavní disciplínou sportovního lezení. 

Lezec se snaží dolézt na konec cesty a získat takzvaný TOP (IFSC, 2019). Cesty jsou několik 

metrů vysoké, závodní minimálně 15 metrů. Lezec tedy musí být jištěn lanem za lezecký úvazek 

a zakládat lano do předem připravených expresních karabin. Jistič s jistící pomůckou chytá 

případné pády lezce. Lezení na obtížnost vyžaduje především správnou lezeckou techniku a 

vytrvalost flexorů prstů. 

2.1.3 Lezení na rychlost 

V této disciplíně se lezec snaží vylézt standardizovanou cestu v co nejkratším čase. Cesta je 

dlouhá 15 metrů a vždy stejná. Lezci tedy mohou trénovat na stejné cestě pořád dokola a 

zlepšovat tak svůj výkon. V soutěži lezou vždy dva lezci vedle sebe, vyhrává ten, kdo se dotkne 

TOPU nejdříve (IFSC, 2019). Důležitými schopnostmi pro tuto disciplínu jsou dynamika a 

rychlost. 
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2.2 Výkon ve sportovním lezení 

Lezecký výkon, stejně tak jako jiné výkony ve sportu, se skládá z několika komponent. Mezi 

komponenty lezeckého výkonu patří: tělesná zdatnost, technika a koordinace, taktika, zázemí a 

jiné faktory, psychika a vnější faktory (Goddard, Neumann, 1993). Sportovní lezení má svá 

specifika. Lezecký pohyb je komplexní a různorodý, přizpůsobující se lezecké cestě. Průměrná 

doba při lezení s lanem na stěně se pohybuje mezi 2 až 7 minutami (Baláš, 2016). Při lezení na 

skalách se tato doba prodlužuje kvůli neznalosti cesty, délce cesty a nutnosti vytvářet postupová 

jištění. Při boulderingu se doba lezení pohybuje mezi 30 sekundami až minutou, cesty jsou 

z pravidla 10 až 20 krokové. 

Lezecký krok je pohyb mezi dvěma rovnovážnými postoji, který má tři fáze. Fáze přípravy – 

lezec zaujímá postavení (většinou tříbodové), které mu umožní uskutečnit následující pohyb. 

Fáze hlavní – lezec nahromadí energii malým snížením těžiště, kdy následně vyvinutou energii 

použije pro posun těžiště vzhůru. Fáze dokončení – lezec opět zaujímá stabilní postavení na 

dalším chytu (Vomáčko, Boštíková, 2008). 

Při lezeckém pohybu probíhají opakované izometrické kontrakce svalů předloktí, které 

zodpovídají za flexi prstů (Philippe et al., 2012). Tyto pravidelné kontrakce způsobují částečnou 

ischemii ve svalu, ta způsobuje hromadění metabolitů, které následně způsobují lokální únavu. 

Schopnost se s tímto typem únavy částečně vyrovnávat je právě vlastností zkušených lezců, 

kteří jsou na lezeckou zátěž adaptování (Michailov et al., 2018). Adaptace na takovou zátěž 

probíhá pravidelným tréninkem, cíleným na anaerobní a aerobní metabolické systémy. 

2.3 Hodnocení intenzity zatížení v lezení 

Posoudit náročnost lezené cesty nebo zvolit intenzitu, ve které se musí lezec držet, není vůbec 

jednoduché. Pro správný lezecký trénink musíme vědět, v jakých intenzitách se pohybovat, 

abychom získali kýžené výsledky. Existuje několik způsobů, jak měřit hodnoty zatížení při 

výkonu. Srdeční frekvence, VO2 max a laktát v krvi. Pro lezení nejsou tyto ukazatelé, běžně 

používané v jiných sportech, dost validní (Baláš, 2016; Mermier et al., 1997). V lezení 

vykonávají největší práci svaly předloktí a pletence ramenního, které mají svá anatomická a 

fyziologická specifika. 

Pro hodnocení intenzity zatížení se v lezení používají subjektivní a objektivní metody. 

V následujících kapitolách si jednotlivé metody rozebereme a zhodnotíme je z hlediska 

využitelnosti pro sportovního lezení. 



13 

Trenérská znalost intenzit zatížení je zásadní pro správné vedení tréninku. Pokud budeme cílit 

na vytrvalost, musíme se držet v nízkých intenzitách. Tyto intenzity jsme schopni udržovat po 

dlouhou dobu. Budeme-li cílit na silový trénink, musíme se držet v intenzitách vysokých, které 

budou trvat z pravidla od 20 sekund do 1 minuty. Předěl mezi těmito intenzitami určují různé 

metabolické prahy (Baláš et al., 2016; Jones et al., 2019). 

2.3.1 Subjektivní hodnocení intenzity 

K subjektivnímu posouzení náročnosti dané cesty slouží lezecké stupnice. Tyto stupnice 

vznikaly však na různých místech a v různé době, takže je poměrně složité se v nich vyznat a 

vzájemně je porovnávat. Princip mají všechny stejný, čím obtížnější cesta, tím vyšší stupeň. 

Ale to, že vylezete stupeň obtížnosti 7, neznamená, že automaticky vylezete každou cestu 

obtížnosti 6 (Sportrock, 2017). To, jaký stupeň lezec cestě udělí, závisí na několika 

parametrech. Každý lezec preferuje jiné cesty a jiné podmínky. Někdo preferuje převislé stěny, 

někdo kolmé. Některý lezec je mentálně zdatnější než druhý. Všechny tyto faktory ovlivňují 

finální stupeň cesty. 

V Evropě se pro lezení s lanem používají nejčastěji dvě stupnice. UIAA (z francouzského – 

Union Internationale des Associations d‘ Alpinisme) a francouzská stupnice. UIAA stupnice 

používá římské číslice se znaménkem + nebo -. Francouzská stupnice používá arabské číslice 

spolu s písmeny a, b nebo c, a ještě se znaménky + nebo -. V Čechách je nejpoužívanější 

stupnice UIAA. Jinou stupnici mají ještě pískovcové cesty, protože u těchto cest je ještě potřeba 

zahrnout mentální stránku výkonu. 

V Americe se používá Yosemitský decimální systém bodování cest viz obrázek č. 2. Ten je 

zcela odlišný od evropských stupnic. 

V boulderingu jsou další dvě odlišné stupnice: 1) V škála nebo také Hueco škála, která se 

používá v anglicky mluvících zemí a 2) francouzská stupnice z Fontainebleau (jedna 

z nejznámějších a historicky významných boulderových oblastí), která se používá 

v kontinentální Evropě. Tyto dvě stupnice nemají na první pohled nic společného a je těžké je 

srovnávat viz obrázek č. 3. Nicméně, boulderové hodnocení cest prochází stále novými 

úpravami, aby bylo pro lezce jednodušší pro pochopení, a aby bylo lehčí cesty mezi sebou 

porovnávat. Ve vnitřních lezeckých stěnách se používá kruhová stupnice spolu s barvami, které 

obsáhnou více stupňů obtížnosti najednou. To dělá hodnocení více komplexním. 
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Obrázek č. 2. Porovnání lezeckých stupnic pro lezení s lanem (Multimediální učebnice Turistika a sporty 

v přírodě, 2013). 
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Obrázek č. 3. Porovnání boulderových stupnic (Multimediální učebnice Turistika a sporty v přírodě, 

2013). 

Jinou subjektivní kontrolou zatížení je Borgova škála. Ta se pohybuje v rozmezí od 6 do 20 

nebo 1 do 20 stupňů. S tím, že 6 nebo 1 znamená žádné vynaložené úsilí a 20 úsilí maximální 

(Čechovská, Dobrý, 2008). Nejdůležitější je, ptát se na hodnoty během testování a 

bezprostředně po skončení testu. U lezení je výklad těchto hodnot složitější, protože nejvíce 

používanou částí při lezení jsou prsty, za které zodpovídají svaly předloktí. Lezec pak může 

celkovou únavu pociťovat minimálně, ale svaly předloktí se mohou pohybovat vysoko na 

Borgově škále. Proto je dobré, ptát se na celkovou a lokální únavu po výkonu zvlášť. 

2.3.2 Objektivní hodnocení intenzity 

Objektivní kontroly zatížení jsou z hlediska fyziologického a vědeckého ty nejdůležitější. Řadí 

se mezi ně kontroly externí a interní. Můžeme díky nim sledovat přesné fyziologické změny 

v organismu a následně vyhodnocovat jejich příčiny a důsledky, díky nimž jsme schopni 

vytvářet správné tréninkové metody. Otázkou je, které z těchto ukazatelů jsou nejvíce validní 

pro lezecký výkon. 
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2.3.3 Externí kontroly zatížení 

Mezi externí kontroly patří měření tlaku na lezeckých chytech a stupech. To, jak lezec pokládá 

nohu na stup a ruku na chyt, může samo o sobě vypovídat o jeho lezecké technice a zdatnosti. 

Lezecká bota se pokládá na stup špičkou a zatěžuje se, pokud možno kolmo na stup. Pohyb by 

měl být kontrolovaný a co nejvíce energeticky ekonomický. Na dvou šampionátech byly na 

některé chyty a stupy připevněny zařízení, která měřila dobu a tlak na daném chytu a stupu. 

Výsledky ukázaly, že vyspělejší lezci mají kratší kontakt se stupem, menší kontaktní plochu na 

stupu, menší impuls a pravidelnější přechod na chyt jiný (Fuss, Niegl, 2009). Externí kontroly 

tedy mají význam pro hodnocení techniky lezení. 

2.3.4 Zóny zatížení 

Zóny zatížení reprezentují jednotlivé intenzity zatížení, které jsou charakteristické pro 

jednotlivá metabolická krytí. Intenzita zatížení charakterizuje velikost úsilí, se kterým 

sportovec řeší daný pohybový úkol (Perič, Dovalil, 2010). Podle Wilkersona et al. (2004) a 

Blacka et al. (2017) se rozlišují tři zóny zatížení, které reprezentují jednotlivé fyziologické 

odpovědi organismu na zátěž. Je to zóna mírné zátěže (moderate), těžké zátěže (heavy) a 

kritické zátěže (severe). 

2.3.5 Interní kontroly zatížení 

Do interních kontrol patří hned několik ukazatelů, které reflektují fyziologickou odpověď těla 

na zátěž. Jsou to hodnoty měřené během výkonu a bezprostředně po něm. Mezi ty nejznámější 

patří srdeční frekvence, spotřeba kyslíku a množství laktátu v krvi. 

2.3.6 NIRS, infračervená spektroskopie 

Blízká infračervená spektroskopie (Near InfraRed Spectroscopy) je analytická metoda fungující 

na infračerveném elektromagnetickém principu. Je založena na vysílání infračerveného záření 

do svalových tkání a jeho následném přijímání a analyzování. NIRS vysílá záření o vlnové 

délce v rozpětí 700-900 nm. V tomto rozmezí jsou myoglobin (Mb) a hemoglobin (Hb) 

hlavními absorbátory záření (Kodejška, 2018). Hb má dvě varianty, okysličenou (O2Hb) a 

neokysličenou (HHb). Dalšími parametry, které NIRS měří a analyzuje, jsou TSI (celková 

saturace tkáně kyslíkem) a THb (celkový hemoglobin ve tkáni). 

Celková kinetika kyslíku je důležitá pro posuzování setrvalého metabolického stavu. Při 

různých intenzitách zátěže bude kinetika kyslíku ve svalu pokaždé jiná. Sval se při práci snaží 

o co nejlepší využití kyslíku. Důležitá je také adaptace svalu na využívání kyslíku při zátěži a 

celková distribuce kyslíku do svalu. 
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2.3.7 Srdeční frekvence, spotřeba kyslíku a laktát 

Srdeční frekvencí lze poměrně snadno určovat intenzitu zatížení organismu. V této době má 

skoro každý sportovec chytré sportovní hodinky, které mu tuto kontrolu umožní. Jakmile 

začneme cvičit, srdeční frekvence začne stoupat. Toto stoupání se zvyšuje lineárně do cca 180 

tepů za minutu (Perič, Dovalil, 2010). Úskalí tohoto ukazatele jsou individuální věkové rozdíly 

a odlišnosti jak klidových, tak pracovních hodnot (Perič, Dovalil, 2010). 

U sportovního lezení vznikají další úskalí tohoto ukazatele. Srdeční frekvence je ve sportovním 

lezení z velké části ovlivněna emotivní stránkou člověka (Baláš, 2016). Na další problém 

poukazuje disproporcionální růst srdeční frekvence a spotřeby kyslíku (VO2) při výkonu (Sheel 

et al., 2003) viz obrázek č. 4. Při lezení lehkých cest se srdeční frekvence pohybuje kolem 70–

80 % maxima, při lezení cest na individuálním maximu se pohybuje okolo 90 až 95 % maxima. 

VO2 se při lezení lehkých cest pohybuje kolem 40–60 % VO2 max, při lezení individuálního 

maxima se pohybuje mezi 60–80 % VO2 max. Jedním z důvodů nelineárního vzestupu srdeční 

frekvence a VO2 max je metaboreflex, který je spouštěn izometrickými kontrakcemi. Ten 

zvyšuje srdeční frekvenci, krevní tlak, vazokonstrikci systémového oběhu a redistribuci 

krevního průtoku v periferních cévách (Baláš, 2016). Dalším důvodem je poloha paží nad 

úrovní srdce a tím zvýšení systolického tlaku (Mermier et al., 1997). Z těchto výsledků vyplývá, 

že srdeční frekvence se nejeví jako optimální ukazatel pro posuzování lezeckého výkonu a 

jejího využití pro kontrolu intenzit při tréninku. 

Spotřeba kyslíku je důležitým ukazatelem aerobního zatížení organismu. Kyslík potřebujeme k 

metabolickým procesům, které jsou zodpovědné za sportovní výkon. VO2 max udává 

maximální využití kyslíku tělem za minutu. Ve studii Magalhaese et al. (2007) se porovnávalo 

využití kyslíku během lezení a běhaní. Studie poukazuje na vysoké zastoupení aerobního 

metabolismu při lezení, 62 % VO2 max. Pro porovnání lezci poté absolvovali test na běhátku 

po stejnou dobu a ve stejné úrovni VO2 jako při lezení na stěně. Hodnoty pro porovnání na 

obrázku č. 5. Spotřeba kyslíku při lezení se dále pozorovala ve studii Baláše, Panáčkové, 

Strejcové et al. (2014), kde se ukázalo, že lezci dosahují plató VO2 při hodnotách kolem 40 

mililitrů za minutu na kilogram, a to po 80–100 sekundách lezení. Úroveň lezců tuto hodnotu 

neovlivňuje, avšak ti zkušenější jí dosáhnou po delší době. Dalšími faktory ovlivňujícími 

spotřebu kyslíku jsou styl lezení, profil cesty, velikost chytů, zkušenosti lezců a směr lezení 

(Baláš, 2016). 
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Obrázek č. 4. Vztah srdeční frekvence a VO2 max při lezení cest v různých intenzitách (Baláš, 2016). 

Tabulka č. 1. Porovnání lezení a běhu na stejné úrovni VO2 (spotřeby kyslíku) u vybraných hodnot 

(Baláš, 2016). 

 

(SF – srdeční frekvence, RER – koeficient respirační výměny, V e – minutová ventilace, La – krevní 

laktát, VO2 max – maximální spotřeba kyslíku.) 

Laktát je solí kyseliny mléčné, která vzniká při glykolýze. Hladina laktátu stoupá spolu 

s intenzitou cvičení, čím více laktátu ve svalu je, tím je toto prostředí kyselejší. To způsobuje 

Lezení Běh

Čas (min) 11,3 ± 3,2 11,3 ± 3,2

% VO2 max 61,4 ± 3,6 61,2 ± 3,4

% SF max 91,3 ± 4,3 68,2 ± 5,1

% RER 94,6 ± 1,6 80,2 ± 5,0

% Ve 56,8 ± 4,3 37,9 ± 5,8

La (mmolxlitr) 6,1 ± 0,9 1,9 ± 0,4
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bolest a pocit únavy ve svalech. Klidové hodnoty laktátu v krvi se pohybují okolo 1–2 mmol 

na litr krve, maximální hodnoty při zátěži dosahují 14 mmol na litr krve (Perič, Dovalil, 2010). 

Glykolýza probíhá především při zatížení nad laktátovým prahem (4 mmol na litr krve) a 

zejména nad úrovní kritické síly viz kapitola Kritická síla. Zdrojem pro tvorbu laktátu je 

pyruvát. Cca 70 % laktátu se odbourá v pracujícím svalu, zbytek se odbourává v játrech a jeho 

část spotřebuje také srdce (Poole et. al., 2021). 

Laktát je při lezení produkován malými svaly předloktí, zejména flexor digitorum profundus a 

flexor digitorum superficialis, případně svaly pletence ramenního. To zapříčiňuje menší 

koncentraci laktátu v krvi u lezců (cca 5-7 mmol) než u jiných vytrvalostních sportů, kde se 

zapojují větší svalové skupiny (Baláš, 2016). Schöffl et al. (2006) zkoušeli predikovat silovou 

vytrvalost flexorů prstů lezců pomocí vzestupu laktátu v krvi. Nebyly zde však shledány typické 

projevy vytrvalostního výkonu – maximální laktátový setrvalý stav a akumulace krevního 

laktátu. Autoři nedoporučují hodnoty laktátu pro určování tréninkových intenzit. 

2.3.8 Kritická síla 

Jako v mnoha jiných silově vytrvalostních sportech, tak i v lezení je výkon limitován 

vyčerpáním, neschopností dál pokračovat v činnosti. V lezení je toto vyčerpání většinou 

lokální, a to ve svalech předloktí. Vyčerpání předchází lokální periferní únava, která je 

způsobena hromaděním metabolitů ve svalu a neschopností je všechny včas odbourávat. Také 

je zapříčiněna nedostatkem kyslíku, který je esenciální pro aerobní mechanismy. Najít tedy práh 

oddělující intenzity cvičení, kdy se ještě organismus stíhá vypořádávat se všemi příčinami 

únavy a je schopen vykonávat činnost dlouhou dobu, a kdy ne, jinými slovy, najít maximální 

metabolický setrvalý stav, nám pomůže právě kritická síla. Původní definice kritické síly je – 

síla, kterou je jedinec schopen vykonávat po velmi dlouhou dobu (Place et al., 2009). Důležitým 

rysem kritické síly je to, že odděluje těžkou a kritickou intenzitu zatížení (Poole et al., 2016).  

Znakem poukazujícím na univerzalitu hyperbolického vztahu výkonu a času je to, že ho 

můžeme pozorovat napříč různými živočišnými druhy, např. u kraba, myši nebo závodního 

koně (Jones et al., 2010). Hyperbolický vztah výkonu na čase a vznik únavy je tedy podobný u 

všech živočišných druhů. Díky jeho zkoumání můžeme více osvětlit problematiku únavy a 

vyčerpání organismu. 

Když bychom vynesli do grafu na osu x čas a na osu y výkon, výsledná křivka, která by zde 

vznikla, by nebyla lineární, ale hyperbolická. Hyperbolicita ukazuje to, že maximální výkon 

jsme schopni vykonávat pouze krátký čas. Její spád je největší právě na začátku výkonu, kdy je 

výkon nejvyšší, a postupem času se zpomaluje. Když je takto vztah výkonu a času vynesen do 
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grafu viz obrázek č. 5, kritická síla představuje asymptotu výkonu, křivku výkonu poté 

reprezentuje W´, práce, kterou můžeme vykonat po překročení maximální setrvalého stavu. 

Kritická síla je také předělem mezi těžkou a kritickou intenzitou zatížení, kdy se organismus 

dostává do nesetrvalého metabolického stavu. Předěl mezi mírnou a těžká intenzitou tvoří 

laktátový práh (Poole et al., 2016). 

První, kdo přišel s konceptem hyperbolického modelu závislosti výkonu na čase, byl A.V. Hill, 

když v časopise Nature (Hill, 1925) zkoumal výkony běžeckých a plaveckých šampionů. Když 

dal do vzájemného vztahu rychlosti šampionů a udržitelné časy pro dané rychlosti napříč 

různými disciplínami, výsledná křivka byla hyperbolická. 

 

Obrázek č. 5. Hyperbolický model závislosti síly a času. Power – síla, CP – kritická síla, LT – laktátový 

práh, severe – kritická intenzita, heavy – těžká intenzita, moderate – mírná intenzita, time – čas. W´ - 

práce vykonaná nad CP (Poole et al., 2016). 

Zkoumání vztahu času a výkonu spolu s kritickou sílu nám dává další možné úhly pohledu na 

příčiny únavy a vyčerpání při výkonu. Z původní definice kritické síly, jakožto síly, kterou 

můžeme vykonávat nekonečně dlouhou dobu, což jak už víme, je nemožné, můžeme kritickou 

sílu popsat jako mezník mezi zátěží nemožnou udržet déle jak 30 minut a zátěží, kterou můžeme 
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provozovat déle (Poole et al., 2016). Čas (T lim.), po jakou dobu můžeme vykonávat cvičení 

před vyčerpáním, je možné zjistit z rovnice: 

T lim = W´ / (P-CP) 

Vycházíme z toho, že W´ a CP jsou u jedince konstantní, tudíž jedinými proměnnými bude T 

lim a P (výkon). Pokud bude P značně nad CP, W´ se spotřebuje rychle a T lim bude malý. Čím 

větší bude P nad CP, tím se bude T lim snižovat. Naopak, čím blíže bude P k CP, nebo snad 

stejný a pod CP, T lim se bude výrazně prodlužovat (Poole et al., 2016). Konstanty W´ a CP se 

různí napříč jedinci kvůli výkonnosti, aktuálnímu zdraví, věku apod. (Vanhatalo et al., 2011). 

Celá komponenta pod CP je z velké časti oxidativní a tedy aerobní. To znamená, že dodávka 

substrátů dosáhne setrvalého stavu, nezvyšuje se nadále krevní laktát, fosfokreatin není 

vyčerpán a jsme schopni udržovat činnost po dlouhou dobu. 

Nicméně, zjišťování CP má také své odchylky. Pokud bychom řekli cvičenci, aby se pohyboval 

v hodnotách své CP, a tím stimuloval aerobní metabolismus, je možné, že by se mohl dostávat 

lehce přes hranici CP, tím by se dostal do anaerobního pásma, začal využívat jiné energetické 

systémy, a tím nesplnil účel tréninku (Poole et al., 2016). 

Když jsme si definovali parametr kritické síly, podíváme se ještě na parametr W´. Na konstantu 

W´ bylo originálně pohlíženo jako na absolutní anaerobní uložiště energie, ve kterém se nachází 

vysoko energetické substráty, energie z glykolýzy a malé části aerobní energie z úložišť O2. 

Jinými slovy, je to práce, kterou jsme schopni vykonat z energetických rezerv za určitý čas. 

Jakmile je složka W´ vyčerpána, jedinec se dostává právě na hodnoty kritické síly a jeho 

metabolismus se stává zejména oxidativním (Poole et al., 2016). 

Spotřeba a využití kyslíku může komponenty CP a W´ ovlivnit zajímavým způsobem. Po 

vytrvalostním tréninku nebo po tréninku s umělou dodávkou kyslíku se hranice CP posunula o 

více než hranice VO2 max. Na druhou stranu však došlo ke snížení komponenty W´. Pokud 

tedy zvýšíme hranici CP, neznamená to, že zvýšíme i komponentu W´. Z tohoto zjištění musíme 

pohlížet na komponenty CP a W´ jako na integrovaný energetický systém (Poole et al., 2016).  

Kritická síla se netýká pouze dynamických kontrakcí, ale také kontrakcí izometrických (Poole 

et al., 2016; Jones et al., 2008). Význam tohoto zjištění spočívá v tom, že kritickou sílu 

nemusíme popisovat pouze na komplexních dynamických kontrakcích, ale i na izometrických 

kontrakcích malých svalových skupin, u nichž se dobře popisují mechanismy únavy in vivo 

(Poole et al., 2016). Původně se kritická síla měřila právě u dynamických kontrakcí při sportech 
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jako cyklistika nebo běh. Byla to tedy kritická rychlost CS (critical speed). Kritická rychlost 

nebo výkon měřený ve wattech na bicyklovém ergometru je regulován díky frekvenci šlapání 

(Barker et al., 2006). U izometrických kontrakcí je výkon regulován poměrem zatížení a 

relaxace. Predikovaná univerzální hodnota byla, že při 30 % maximální volní kontrakce (MVC) 

v poměru zatížení a relaxace 6:4 bude dosaženo maximálního setrvalého stavu a jedinec se 

dokáže držet na své nebo pod svou kritickou silou (Burnley et al., 2012). Nicméně se zjistilo, 

že toto tvrzení není univerzálně aplikovatelné. Velikost kritické síly vztažené na % MVC se u 

jedinců výrazně liší, a to mezi 20 až 50 % MVC. Tento fenomén můžeme vidět na studii 

Saugena et al. (1997), kde setrvalého stavu při kontrakcích 40 % MVC v poměru zatížení 6:4 

většina testovaných nedosáhla. 

Kritická síla je tedy ukazatelem maximálního metabolického setrvalého stavu (Poole et al., 

2016; Jones et al., 2019). Odděluje od sebe udržitelný a neudržitelný výkon. Nachází se mezi 

těžkou a kritickou intenzitou zatížení. Vše nad kritickou silou je označeno W´, tedy anaerobní 

komponentou, „skladem energie“, která je konečná. V lezení by tedy kritická síla byla schopna 

oddělit zátěže využívající aerobní mechanismy, tedy stimulovat vytrvalost a anaerobní 

mechanismy, tedy stimulovat silovou vytrvalost. Její určení však není jednoduché a možná 

úskalí budeme rozebírat v následující kapitole. 

2.4 All-out test 

Kritická síla se dá měřit dvěma způsoby, jedním z nich je série opakovaných testů při různých 

velikostech zátěže. Testovaný se vždy účastní jednoho testu za den. Test má 20–30 minut a 

hledá se při něm maximální metabolický setrvalý stav. Ta zátěž, při které se dostaví maximální 

metabolický setrvalý stav, představuje CP. Nicméně, toto měření je časově náročné a nemusí 

být přesné (Giles et al., 2020). 

Druhou možností je all-out test. Z předchozích kapitol již víme, že vztah výkonu a času je 

založen na konstantě W´ a kritické síle. Pokud bychom v testu dokázali úplně spotřebovat W´, 

dostat ji na 0, následná síla, kterou by byl testovaný schopen vykonávat, by byla rovna CP. 

Takto se zjišťovala kritická síla u cyklistů. Testovaný byl instruován, aby po dobu tří minut jel 

na maximální výkon, následná síla, kterou po 3 minutách mohl vykonávat, byla rovna CP 

(Burnley, 2009). 

Pro to, aby se mohla zjistit kritická síla prstů u lezců, se nejdříve muselo sestavit zařízení, na 

kterém bude testovaný v lezecké pozici. Zařízení také musí snímat sílu vykonávanou lezcem na 

lištu. Giles et al. (2020) sestavili lezecký dynamometr, využitelný právě pro all-out test u lezců. 
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Lišta hluboká 20 mm s rádiem 10 mm, za kterou lezci tahali polootevřeným úchopem byla ve 

studii využita viz obrázek č. 6. 

Celý design měření ve studii Gilese et al. (2020) vypadal takto. Lezci nejprve na specifickém 

lezeckém dynamometru změřili svoji maximální sílu, což bylo důležité pro kontrolu 

maximálních kontrakcí u samotného all-out testu. Samotný all-out test trval 4 minuty. Sestával 

se z izometrických kontrakcí v poměru zátěže a odpočinku 7:3. Během zátěže byl testovaný 

instruován, aby vyvinul maximální sílu na lištu. Doporučení bylo se za listu pověsit, ne za ni 

jen tahat. Během odpočinkové fáze si mohl testovaný dát paži do anatomické pozice a využít 

magnezium. Nemohl ale využívat aktivní regeneraci (ruce vyklepávat). 

Kritická síla se vypočítávala z posledních 6 kontrakcí, tedy z posledních 60 sekund. Průměrná 

síla z těchto kontrakcí byla výsledná kritická síla. Veškerá síla, kterou testovaný vykonal nad 

hranicí kritické síly, byla označena jako W´, tedy anaerobní složka výkonu. 

 

Obrázek č. 6. Pozice testovaného při all-out testu (B) spolu s ukázkou polootevřeného úchopu (A) (Giles 

et al., 2020). 

Nicméně, výsledky kritické síly nemusí být stoprocentní. Při výpočtu kritické síly počítáme s 3 

až 5% odchylkou (Jones et al., 2019). To znamená, že pokud by testovaný měl naměřenou 

kritickou sílu 30 kg, tak by se 5% odchylka rovnala 1,5 kilogramu.  Pokud bychom tedy 

testovaného instruovali, aby cvičil na své kritické síle 30 kg, je dosti pravděpodobné, že se 

dostane lehce nad svou kritickou sílu a nebude už v maximální metabolickém setrvalém stavu. 
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Touto problematikou se ve své práci zabýval Outrata (2021). V jeho práci ověřoval kritickou 

sílu stanovenou all-out testem. Ověřovací měření se skládalo z měření +2 a –2 kilogramy nad 

a pod kritickou silou po dobu 20 minut. Měření se provádělo na podobném lezeckém 

dynamometru jako all-out test. Testovaní během testu nesměli využívat aktivní regenerace 

(vyklepávat paži). Hlavní limitací testu je jeho psychická náročnost a potřebná zkušenost lezců 

s tréninkem na lištách. Další limitací byla špatně nastavená kritická síla o jeden kilogram u 

některých lezců. Závěr byl takový, že 4minutový all-out test nadhodnocuje kritickou sílu 

v průměru o 3 kilogramy. 

3 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsme si popsali lezecký výkon, jeho předpoklady a limitující faktory. 

Definovali jsme si zóny zatížení a její možné ukazatele. Srdeční frekvenci, laktát v krvi a VO2 

jsme rešerší literatury vyhodnotili jako nevhodné pro posuzovaní intenzity zatížení při lezení. 

Kritická síla se na druhou stranu jeví jako ideální metoda pro posouzení intenzity zatížení při 

lezení a separování těžké intenzity od té kritické. Měla by být tedy vhodným ukazatelem 

maximálního metabolického setrvalého stavu. Její stanovení je možné 4minutovým all-out 

testem, ten ale dle některých prací kritickou sílu nadhodnocuje.  

Kritická síla je tedy all-out testem nadhodnocena, nejsou však ještě vědecké podklady pro to, 

abychom mohli určit o kolik. V naší práci se o to pokusíme.  
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4 Cíle práce 

Cílem této práce bude, pokusit se zjistit, o kolik kilogramů 4minutový all-out test nadhodnocuje 

kritickou sílu flexorů prstů. 

5 Metodika 

5.1 Soubor 

Jako výzkumný soubor bylo záměrně vybráno 6 lezců, kteří mají již zkušenosti s testováním 

v lezecké laboratoři na FTVS. Nejprve byli seznámeni s náplní testování a s jeho dobrovolností. 

Také byli seznámeni s možnými riziky viz informovaný souhlas, příloha č. 2. Hlavním 

kritériem pro jejich výběr byla právě předešlá zkušenost s testováním na liště 1DSAC. 

6 lezců, pouze muži, ve věku 27 ± 6,3 let, výškou 174 ± 7,5 cm, váhou 71 ± 6 kg, dobou lezení 

7 ± 6 let a výkonností od 6 do 8+ na stupnici UIAA, se zúčastnilo nejprve 4minutového all-out 

testu a poté několika ověřovacích měření. Lezci neměli po dobu výzkumu žádné zdravotní 

problémy a nebyly shledány žádné kontraindikace pro měření. 

5.2 Realizace měření 

Lezci byli pozváni do lezecké laboratoře sportovní motoriky na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu v Praze, kde se odehrávala veškerá měření pro tuto práci. Lezci byli instruováni, aby 24 

hodin před měřením nevykonávali žádnou náročnou fyzickou aktivitu. Také byli požádání, aby 

24 hodin před měřením nekonzumovali alkohol a 2 hodiny před měřením nejedli a nepili 

kofeinové nápoje.  

Při první návštěvě byli nejprve znovu seznámeni s plánem testování. Poté prováděli rozcvičení, 

které bylo pro všechny měření stejné. Nejprve 3x vyběhli schody ze suterénu, kde se nachází 

laboratoř, do třetího patra. Poté provedli dynamický strečink, cca 3 minuty. Následovalo 

rozlezení na kolmé boulderové stěně po dobu 5 minut. Poté si lezci mohli vyzkoušet lištu 

(hluboká 23 mm), na které budou provádět veškerá měření a vyzkoušet na ní otevřený úchop. 

Poté lezci podstoupili 4minutový all-out test s připevněným oxymetrem na testované 

dominantní paži. Oxymetr se na paži připevňoval vždy po dokončení rozcvičení, umisťoval se 

na svalové bříško hlubokého ohybače prstů (flexor digitorum profundus, FDP), toto místo se 

nachází cca v 1/3 vzdálenosti mezi vnitřním epikondylem humeru a zápěstím, nahmatá se díky 

palpaci, když testovaný tlačí palcem proti malíčku. Oxymetr je následně přilepen oboustrannou 

lepící páskou, obyčejnou lepící páskou přes, a zakryt elastickou bandáží, aby k němu 

nepronikalo světlo. Jakmile je oxymetr připevněn, je spuštěn program Oxysoft v počítači, který 

ukazuje aktuální hodnoty THb (celkový hemoglobin ve svalu), HHb (odkysličený hemoglobin 
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ve svalu), TSI (saturace svalu kyslíkem) a O2Hb (okysličený hemoglobin ve svalu). Nejprve se 

snímají klidové hodnoty těchto veličin, to trvá cca 1 minutu. Tyto hodnoty by se neměly u 

jednotlivých měření moc lišit, max o 10 %. Po zjištění klidových hodnot se testovaný připravil 

na 4minutový all-out test nadefinovaný podle Gilese et al. (2020). Lišta byla v takové výšce, 

aby lezec po zatížení měl lehce pokrčené kolen a zaujímal správnou lezeckou pozici. Byl 

instruován, aby ve fázi zatížení, která trvala 7 vteřin, vyvíjel na lištu maximální sílu. Ve fázi 

odpočinku směl využívat magnezium a vyklepávat paži. Test se skládá z 24 kontrakcí 

maximální silou. Po ukončení testu byl lezec instruován, aby pomalu zaujal anatomickou 

polohu a byly ještě minutu sledovány hodnoty oxymetrie. Ihned po testu jsme se lezců ptali na 

lokální únavu předloktí testované ruky a celkovou únavu dle Borgovy škály. 

Další návštěvy se skládaly z ověřovacích měření. V prvním měření byla lezcům zjištěna jejich 

kritická síla díky 4minutovému all-out testu. Při druhé návštěvě byly od jejich kritické síly 

odečteny 2 kilogramy. S touto silou poté lezci měli podstoupit ověřovací měření dlouhé 12 

minut. Ověřovací měření se dělalo opět na liště dynamometru 1DSAC. Bylo v poměru zatížení 

a odpočinku stejného jako all-out test, 7:3. Lezci podstoupili klasické rozcvičení popsané výše 

a byl jim připevněn oxymetr na testovanou paži stejným způsobem popsaným výše. Poté lezci 

absolvovali 12minutový ověřovací test při dané síle (kritická síla – 2 kg). Test skončil buď po 

12 minutách, nebo vyčerpáním a neschopností dále pokračovat. Po skončení jsme se lezců opět 

ptali na lokální únavu předloktí a na celkovou únavu podle Borgovy škály. Oxymetrie se 

sledovala také ještě minutu po skončení testu.  

Tímto způsobem ještě všichni podstoupili ověřovací měření -4 a +2 kilogramy od jejich kritické 

síly. Měření trvala vždy 12 minut, nebo skončila vyčerpáním. Lezci měli vždy připevněný 

oxymetr na testované paži a byli tázáni na lokální a celkovou únavu dle Borgovy škály. 

Po skončení těchto tří ověřovacích měření se ještě dva lezci zúčastnili ověřovacího měření -6 

kg od jejich kritické síly. Tyto měření probíhaly stejně jako ty předchozí a byly důležité pro 

vyhodnocení výsledků. Celkový počet návštěv byl tedy 4 a pro tyto dva lezce 5. 

5.3 Použité metody měření 

5.3.1 1DSAC dynamometr 

Všechny měření byly provedeny na specifickém lezeckém dynamometru 1DSAC (Sofie, 

Bulharsko). Dynamometr využívá k měření síly senzor s měřícím rozsahem ± 2 kN, přesností 

0,5 % a snímací frekvencí 125 Hz (Kodejška, 2018). Dynamometr umožňuje kontrolu zatížení 

pomocí vizuálních a zvukových signálů. Intenzita je zobrazována jak na počítači, tak na 
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monitoru připevněným přímo pod dynamometrem. Lišta je 23 mm hluboká se zakřivením 12 

mm a je navrhnuta tak, aby maximálně aktivovala FDP (Schweizer, Hudek, 2011). 

5.3.2 NIRS, blízká infračervená spektroskopie 

Kinetika kyslíku a celkové množství hemoglobinu v FDP byly sledovány pomocí oxymetru 

NIRS (Artinis Medical System, BV, Nizozemí). Oxymetr byl připevňován na FDP podle 

metody Schweizera a Hudka (2011) popsané výše. Měřené hodnoty byly sledovány na počítači 

v programu Oxysoft. 

5.4 Vyhodnocení výsledků 

Výsledky byly vyhodnocovány pomocí deskriptivní statistiky a jejích základních funkcí. 

Aritmetické operace byly použity také. Výsledky se zaznamenávaly buď do tabulek, nebo grafů. 

Kritická síla byla zjištěna aritmetickým průměrem sil z posledních tří kontrakcí z all-out testu, 

tedy posledních 30 vteřin. 

Hodnoty NIRS byly promítnuty do programu Oxysoft. Pro stanovení maximálního 

metabolického stavu jsme hledali plató u hodnot TSI a HHb, nebo jen malý vzestup u HHb 

(max 5 mikromolů/litr). Hlavní hodnoty jsme porovnávali ve třetí a poslední minutě 

ověřovacího měření. Ve třetí minutě kvůli tomu, že už došlo k adaptaci organismu na zátěž. 

V poslední proto, abychom získali největší časový rozestup a vypovídající hodnoty o 

fyziologické zátěži na konci testu.  
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6 Výsledky 

Výsledky všech šesti lezců z měření jsou zobrazeny v následujících tabulkách. 

V tabulce č. 2 vidíme výsledky lezců z all-out testu. Všichni lezci úspěšně podstoupili celý 

4minutový all-out test. Hodnoty jejich stanové kritické síly spolu s dalšími hodnotami jsou 

zobrazeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2. Výsledky lezců z all-out testu.  

All out test Doba (min) Kritická síla (Kg) Dominantní ruka F max (Kg) % CP z F max 

Testovaný 1 4 28 pravá 61 46 

Testovaný 2 4 24 pravá 49 50 

Testovaný 3 4 17 pravá 58 29 

Testovaný 4 4 17 pravá 43 40 

Testovaný 5 4 15 pravá 50 30 

Testovaný 6 4 24 levá 57 42 

(F max – maximální síla, % CP z F max – vyjádření kritické síly v procentech z maximální síly.) 

V tabulce č. 3 vidíme výsledky lezců z ověřovacího měření 2 kilogramy nad kritickou silou. 

Tento test dokázali v časovém limitu splnit pouze 2 z 6 testovaných. Dle subjektivní kontroly 

zatížení se jednalo o velice náročný test. Vzestup HHb byl u většiny testovaných vysoký. 

Tabulka č. 3. Výsledky lezců z ověřovacího měření +2 kg. 

CP +2 CP Čas (min) Borg. lokálně Borg. celkově Delta TSI Delta HHb 

T.1 30 12 20 15 -12 10 

T.2 26 4:30 18 13 0,7 0,1 

T.3 19 11:51 20 13 -0,1 12 

T.4 19 8:50 19 13 2 8,4 

T.5 17 12 20 17 -2,5 2,8 

T.6 26 7:10 20 18 8 1,7 

(CP – kritická síla, Borg. – Borgova škála, Delta TSI, rozdíl v saturaci svalu kyslíkem mezi třetí a 

poslední minutou, Delta HHb – rozdíl v hodnotách odkysličeného hemoglobinu ve svalu mezi třetí a 

poslední minutou.) 
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V tabulce č. 4 vidíme výsledky lezců z ověřovacího měření -2 kilogramy pod jejich kritickou 

silou. 4 z 6 testovaných zvládlo dokončit test ve stanoveném čase. 2 testovaní to pro velkou 

fyzickou náročnost nezvládli. Hodnoty oxymetrie u 4. testovaného jsou odlišné, kvůli kratší 

pauze při testu, kdy se testovaný dříve pustil lišty a test se na chvíli zastavil. Celková náročnost 

testu byla podle subjektivní kontroly zatížení velmi vysoká, hodnoty HHb tuto zkušenost 

potvrzují. 

Tabulka č. 4. Výsledky lezců z ověřovacího měření –2 kg. 

CP -2 CP Čas (min) Borg. lokálně Borg. celkově Delta TSI Delta HHb 

T.1 26 12 16 10 -5,9 3,7 

T.2 22 6:30 19 14 -1,5 10 

T.3 15 12 19 10 -9,9 5,9 

T.4 15 12 18 10 16 -9 

T.5 13 12 17 10 -1,5 2,7 

T.6 22 8:50 20 12 2 5,3 

(CP – kritická síla, Borg. – Borgova škála, Delta TSI, rozdíl v saturaci svalu kyslíkem mezi třetí a 

poslední minutou, Delta HHb – rozdíl v hodnotách odkysličeného hemoglobinu ve svalu mezi třetí a 

poslední minutou.) 

V tabulce č. 5 vidíme výsledky lezců z ověřovacího měření -4 kilogramy pod jejich kritickou 

silou. Všichni lezci dokázali dokončit test ve stanovený čas. Celková náročnost u tohoto testu 

byla u všech popsána jako nižší. 2 testovaní dosáhli maximálního metabolického setrvalého 

stavu. Na Borgově škále hodnotili lokální náročnost 15 a 13 s tím, že vzestup HHb byl 

minimální. Ostatní lezci maximálního metabolického setrvalého stavu nedosáhli a hodnotili test 

příliš náročným. 

Tabulka č. 5. Výsledky lezců z ověřovacího měření -4 kg.  

CP -4 CP Čas (min) 
Borg. 
lokálně 

Borg. 
celkově Delta TSI Delta HHb 

T.1 24 12 16 9 -8,8 6,5 

T.2 20 12 18 13 -0,4 0,2 

T.3 13 12 18 13 -4,3 4,2 

T.4 13 12 15 10 5,4 1,1 

T.5 11 12 13 10 -3 3,2 

T.6 20 12 20 15 4,4 5 
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(CP – kritická síla, Borg. – Borgova škála, Delta TSI, rozdíl v saturaci svalu kyslíkem mezi třetí a 

poslední minutou, Delta HHb – rozdíl v hodnotách odkysličeného hemoglobinu ve svalu mezi třetí a 

poslední minutou.) 

V tabulce č. 6 vidíme výsledky dvou lezců z ověřovacího měření -6 kilogramů pod jejich 

kritickou silou. Oba lezci v tomto měření dosáhli maximálního metabolického setrvalého stavu. 

Subjektivně vnímaná intenzita zatížení byla malá a nárůst byl HHb nízký. 

Tabulka č. 6. Výsledky lezců z ověřovacího měření -6 kg. 

CP -6 
CP Čas (min) Borg. lokálně Borg. celkově Delta TSI Delta HHb 

T.1 22 12 12 8 -6,5 4,8 

T.3 11 12 13 7 -1,4 1,4 

(CP – kritická síla, Borg. – Borgova škála, Delta TSI, rozdíl v saturaci svalu kyslíkem mezi třetí a 

poslední minutou, Delta HHb – rozdíl v hodnotách odkysličeného hemoglobinu ve svalu mezi třetí a 

poslední minutou.) 

V grafu č. 1. vidíme výsledky oxymetrie z ověřovacího měření – 2 kg pod kritickou silou u 

lezce č. 3. Zelená křivka zobrazuje celkovou saturaci svalu. Od začátku vidíme pokles této 

veličiny, organismus tedy nedosáhl setrvalého stavu. Červená křivka zobrazuje odkysličený 

hemoglobin. Ten naopak stále stoupá, to je známkou rostoucího zatížení organismu. 

Graf č. 1. Graf oxymetrie z měření -2 kg u lezce č. 3. 

 

(Zelená křivka – TSI (celková saturace svalu kyslíkem), černá křivka – THb (celkový hemoglobin ve 

svalu), modrá křivka – O2Hb (okysličený hemoglobin), červená křivka – HHb (odkysličený 

hemoglobin).) 
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V grafu č. 2 vidíme výsledky lezce č. 3 z ověřovacího měření -4 kilogramy. Celková saturace 

kyslíkem zde klesá pouze minimálně, to by nám mohlo evokovat setrvalý stav, ovšem 

odkysličený hemoglobin stále stoupá, proto nemůžeme soudit, že nastal setrvalý stav. 

Graf č. 2. Graf oxymetrie z měření -4 kg u lezce č.3. 

 

(Zelená křivka – TSI (celková saturace svalu kyslíkem), černá křivka – THb (celkový hemoglobin ve 

svalu), modrá křivka – O2Hb (okysličený hemoglobin), červená křivka – HHb (odkysličený 

hemoglobin).) 
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V grafu č. 3 vidíme výsledky lezce č. 3 z ověřovacího měření – 6 kg. U tohoto ověřovacího 

měření můžeme vidět plató TSI (fialová křivka) i HHb (modrá křivka). Proto můžeme soudit, 

že došlo k maximálnímu metabolickému setrvalému stavu. Subjektivní kontrola zatížení toto 

tvrzení potvrzuje. 

Graf č. 3. Graf oxymetrie z měření -6 kg u lezce č. 3. 

 

(Červená křivka – O2Hb (okysličený hemoglobin), modrá křivka – HHb (odkysličený hemoglobin), 

zelená křivka – THb (celkový hemoglobin), fialová křivka – TSI (celková saturace svalu kyslíkem).) 

Z konečných výsledků jsme zjistili, že 4minutový all-out test nadhodnocoval kritickou sílu u 

vybraného souboru lezců v průměru o 26 %. 
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7 Diskuse 

Cílem naší práce bylo zjistit, o kolik 4minutový all-out test nadhodnocuje kritickou sílu flexorů 

prstů. Podle Outraty (2021) 4minutový all-out test nadhodnocuje kritickou sílu minimálně o 3 

kg. V naší práci jsme provedli 4minutový all-out test nadefinovaný dle Gilese et. al. (2020) a 

další ověřovací měření. 6 lezců se těchto měření zúčastnilo. 

Díky oxymetrii jsme mohli dobře sledovat fyziologickou odpověď organismu na danou 

intenzitu zatížení, spolu se subjektivní kontrolou zatížení se tato metoda jevila jako ideální pro 

posouzení maximální metabolického setrvalého stavu a stanovení kritické síly u lezců. 

Souhlasíme s Gilesem et. al. (2020), že kritická síla představuje dobrý determinant pro 

hodnocení zatížení u lezců. Nicméně je třeba počítat s jejím průměrným nadhodnocením 

4minutovým all-out testem o 26 %. 

Podle Jonese et al. (2019) musíme při výpočtu kritické síly počítat s 3 až 5% odchylkou, proto 

jsme prováděli testy rovnou -2 a +2 kilogramy pod a nad stanovenou kritickou silou. U testu 

+2 kilogramy nad kritickou silou byla intenzita velmi vysoká (Borg. 16-20). Lezci by podle 

subjektivní predikce nebyli schopni v testu pokračovat více jak 2 minuty. 

Další ověřovací měření probíhaly pod kritickou silou. Při testu -2 kilogramy pod kritickou silou 

lezci nedosáhli maximálního metabolického setrvalého stavu a subjektivní kontrola zatížení 

byla velmi vysoká. Dva lezci nedokončili test ve stanoveném času. 

Při testech -4 kilogramy dosáhli dva lezci maximálního metabolického setrvalého stavu. 

Můžeme tedy potvrdit závěr z práce Outraty (2021), že 4minutový all-out test nadhodnocuje 

kritickou sílu minimálně o 3 kilogramy. 

Další dva lezci se zúčastnili dodatečného měření -6 kilogramů pod jejich kritickou silou. 

V tomto měření oba lezci dosáhli maximálního metabolického setrvalého stavu. Na Borgově 

škále hodnotili lokální zatížení 12 a 13 bodů. Nárůst HHb byl také minimální. 

V našem měření bylo hlavní limitací velké množství ověřovacích měření. Dva lezci se nemohli 

zúčastnit ověřovacího měření -6 kilogramů, proto u nich nebylo možné stanovit maximální 

metabolický setrvalý stav. 

Zjišťování kritické síly v jiných sportovních odvětvích se provádí podobnými způsoby jako ve 

sportovním lezení. Dle studie Chorleye a Lamba (2020) cyklisté zjišťují kritickou sílu 

3minutovým all-out testem s tím, že kritická síla se vypočítává jako průměrná síla posledních 

30 vteřin. Se zjištěnou CP a W´ by mohli trenéři sestavovat dobré individuální tréninkové plány. 
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Nicméně, konstanta W´ a její rekonstituce v průběhu tréninků je prozatím limitací. Stejně tak i 

pro lezení je kritická síla dobrým tréninkovým nástrojem, ale její správně měření a kontrola 

představují limitace. 

8 Závěr 

V naší práci se nám u 4 z 6 lezců podařilo stanovit, o kolik kilogramů 4minutový all-out test 

nadhodnocuje kritickou sílu flexorů prstů. Pokud lezci při ověřovacích měřeních 

dosáhli maximálního metabolického setrvalému stavu, mohli jsme s jistotou říci, že při tomto 

zatížení se pohybují na úrovni jejich kritické síly. Dva lezci měli kritickou sílu nadhodnocenou 

o 4 kilogramy a dva lezci měli kritickou sílu nadhodnocenou o 6 kilogramů. Celková míra 

nadhodnocení kritické síly all-out testem je 26 %.  
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Příloha 2. Informovaný souhlas 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 

Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská 

deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, 

Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 

zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás 

žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem - 

Ověření all out testu jako spolehlivého ukazatele kritické síly flexorů prstů prováděné na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu v Praze, laboratoř sportovní motoriky, část sportovního lezení, suterén budovy C. Projekt bude 

probíhat od února 2022 do dubna 2022. Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými 

opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Projekt není nijak financován. Cílem výzkumu je ověřit all out test 

jako ukazatele kritické síly prstů. Metody výzkumu budou neinvazivní. Zúčastníte se all out testu, kde budete 

tahat za lištu dynamometru a vyvíjet na něj maximální sílu. 7 vteřin taháte, 3 vteřiny odpočíváte. Na předloktí 

budete mít přilepený oxymetr, malá plastová krabička. Časová náročnost testu budou 2 až 3 měření. Jedno 

měření bude trvat cca 45 minut od příchodu na pracoviště po odchod. Rizika při testu mohou být nevolnost nebo 

poranění prstu. Tyto rizika minimalizujeme rozcvičením a mobilizací. Na místě bude pro všechny případy 

lékárnička a odborný dohled Jiří Baláš, doc, Ph.D. Projektu se nemohou zúčastnit lidé, kteří aktivně nelezou a 

nejsou zvyklí na sportovní zátěž. Budou zajištěné adekvátní podmínky prostředí a adekvátní příprava účastníků 

k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná 

rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna standardním 

způsobem. Do projektu nemůže být zařazen proband, který bude mít zranění, akutní zejména infekční 

onemocnění nebo proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu ani 

s kardiovaskulárním onemocněním či v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Vaše účast v projektu 

je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Přínosem tohoto výzkumu pro Vás bude zjištění vlastní kritické 

síly flexorů prstů a celkové poučení při lezeckém tréninkovém procesu (metody tréninku, prevence zranění atd). 

S výsledky budete seznámeni hned po testu a případně dotazy můžete zasílat na email: merlin1999@seznam.cz 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením 

Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou získávány 

následující osobní údaje, váha, věk výška, data z výše uvedených testů-které budou bezpečně uchovány na heslem 

zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu 

mohou vést k identifikaci konkrétní osoby-budu dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu 

práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování 

anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v bakalářské práci, 

případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další 

výzkumné práci na UK FTVS. 

 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, 

audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele hlavního řešitele projektu: Pavel Taušl 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Pavel Taušl     Podpis:........................ 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše 

uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace 

o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku bez omezení způsobilosti k 

vybraným sportovním aktivitám. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#_blank
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#_blank
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#_blank
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine#_blank

