
 
 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

Fyziologická odezva organismu při chůzi po vysoké 

překážce 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:            Vypracovala: 

Doc. Jiří Baláš, Ph.D.             Bc. Kateřina Zíková 

 

Praha, 2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

V Praze, dne: …………………….      Podpis diplomanta:………………… 



 
 

Evidenční list: 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny.  

 

Jméno a příjmení:     Fakulta / katedra:       Datum vypůjčení:       Podpis: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě je mou milou povinností poděkovat Doc. Jiřímu Balášovi, Ph.D. za 

vedení, odborné konzultace a za čas, který mi věnoval, při zpracovávání této diplomové 

práce. Dále děkuji celému týmu a všem probandům, kteří se podíleli na výzkumném 

měření. 

 



 
 

Abstrakt 

Název: Fyziologická odezva organismu při chůzi po vysoké překážce 

Cíle: Cílem této práce bylo zjistit efekt výšky na fyziologickou odezvu organismu při 

chůzi po překážce. 

Metody:  V této experimentální studii  byla metodou nepřímé kalorimetrie posuzována 

energetická náročnost chůze po překážce. 27 probandů přecházelo 4 minuty po nízké a 

4 minuty po vysoké překážce, sledovanými  parametry  byly  srdeční frekvence (SF), 

minutová ventilace  (VE),  spotřeba kyslíku (VO2), dechová frekvence (DF), dechový 

objem (VT) 

Výsledky: Chůze po vysoké překážce vyvolala v porovnání s chůzí po nízké překážce 

vyšší fyziologickou odezvu, přičemž největších rozdílů dosahovaly hodnoty V, které se 

průměrně zvýšily o 87 %. VO2 se zvětšila o 70 %, DF o 39 %, SF o 33 %, VT o 27 %. 

Závěr:  Chůze  ve výšce odráží subjektivně vnímané riziko  fyziologickou  odezvou. 

Výška překážky, která vyvolává subjektivně vnímané riziko, zvyšuje metabolickou 

náročnost chůze o 2/3. 

Klíčová slova: rovnováha, pohyb ve výškách, stres, energetická náročnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Physiological responses of walking on high obstacles 

Objectives:  The  aim  of  this  thesis  was  to  determine  the  effect  of  height  on  the 

physiological response of the organism when crossing an obstacle. 

Methods:  In  this  experimental  study,  the  energy demand of  crossing  an obstacle was 

assessed  using  the  method  of  indirect  calorimetry.  27  probands  were  crossing  a  low 

obstacle  for  4  minutes  and  an  high  obstacle  for  4  minutes,  the  monitored  parameters 

were heart rate (HR), minute ventilation (VE), oxygen consumption (VO2), respiratory 

rate (RR), tidal volume (VT) 

Results: Crossing high obstacle raised physiological response compared to crossing low 

obstacle. VE parameter  increased by an average of 87%. VO2 increased by 70%, RR by 

39%, HR by 33%, VT by 27%. 

Conclusion:  Walking  high  above  the  ground  reflects  the  subjectively  perceived  risk 

with a physiological response. The height of the obstacle, which subjectively perceived 

risk, increases the metabolic demand of walking by 2/3. 

Kewords: balance, walking high above the ground, stress, energy expenditure 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AEE  energetický výdej v aktivitě (ativity energy expenditure) 

ATP – adenosintrifosfát 

ANS – autonomní nervový systém 

CNS – centrální nervová soustava  

DF – dechová frekvence  

EV – energetický výdej  

EE – energetická náročnost  

HSS – hluboký stabilizační systém 

MET – metabolický ekvivalent úkolu  

RER – poměr respirační výměny  

RQ – respirační koeficient  

SF – srdeční frekvence  

SFklid – klidová srdeční frekvence  

VE – minutová plicní ventilace  

VO2 – spotřeba kyslíku  

VT – dechový objem 
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1  Úvod 

Stresové reakce, ačkoliv v dnešní době vnímané spíše negativně, jsou 

psychofyziologické reakce organismu, zajišťující bezpečné přežití jedince v zátěžových 

situacích. Člověk je téměř neustále vystavován různě silným stresorům, a tudíž jsou 

reakce na ně zcela zásadní pro jeho zdravé fungování a přežití, přičemž jejich průběh je 

podmíněn dostatečným energetickým zásobením organismu, v závislosti na typu a síle 

podnětu. Reakce na zátěž jsou značně individuální a ovlivněné psychickými, sociálními 

a fyziologickými dispozicemi jedince. Pravidelné vystavování adekvátním stresorům, 

narušování homeostázy organismu, vede k adaptačním procesům,  které na stresory 

postupně snižují odezvu, což vede k postupné adaptaci a rozvoji jedince. 

Spolu se zvyšováním kvality života přirozených stresorů postupně ubývá, tudíž člověk 

začal vyhledávat dobrodružství uměle. To vedlo mimo jiné k rozvoji výzvových aktivit 

v přírodě, při kterých jedinec musí vystupovat ze své komfortní zóny a často překonávat 

své psychické i fyzické limity. Příkladem může být  pohyb  ve výškách a nad volnou 

hloubkou, který  je  svým způsobem  nepřirozený, často vyhodnocovaný  jako 

nebezpečný, a tudíž je jedním ze spouštěčů stresových reakcí. Výška výrazně ovlivňuje 

smyslové vnímání a psychický stav jedince a startuje fyziologickou odezvu na 

vyrovnání se s tímto často subjektivním pocitem nebezpečí. Subjektivním hodnocením 

psychické i fyziologické odezvy na výzvové aktivity se věnovalo mnoho výzkumů, ale 

jen málo z nich pracovalo s objektivními fyziologickými parametry, naměřenými během 

překonávání např. vysokých lanových překážek. 

V této práci se budu zabývat fyziologickou odezvou organismu na chůzi těsně nad zemí 

a ve výšce 11 m a budu porovnávat energetickou náročnost chůze v těchto podmínkách. 

Zkoumání psychofyziologické odezvy  organismu  na výzvové aktivity a jejich a 

energetickou náročností  se dlouhodobě věnují pracovníci katedry sportů v přírodě na 

FTVS UK, tudíž tato práce zapadá do jejich výzkumné činnosti. V práci čerpám také 

z vlastních zkušeností, jelikož se věnuji slackliningu, a to především tzv. highliningu 

(slackline, napínaná vysoko nad zemí). Osobní přínos této práce vidím především 

v pochopení procesů, reagujících na výšku a vysokou individuální odezvu těchto 

procesů. 
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2  Teoretická východiska 

2.1  Chůze 
Chůze je nejpřirozenějším a energeticky nejméně náročným způsobem pohybu. Jedná se 

o komplexní pohybovou funkci, charakterizovanou střídavým pohybem dolních 

končetin s přirozenými,  ale vůlí ovlivnitelnými  doprovodnými pohyby horních 

končetin. Lze ji přirovnat k pohybu kyvadla s vertikálními pohyby těžiště, což zajišťuje 

efektivní změnu potencionální kinetické energie (SCHMITT,  2003).  Bipedální 

lokomoce je podmíněna neustálým působením reakční síly na chodidlo pro zajištění 

opory a periodickými pohyby obou chodidel z jednoho místa opory na druhé. V první, 

švihové fázi jednooborového postavení vykračuje švihová noha vpřed, dostává se do 

oporné fáze kontaktu s podložkou a následně jsou ve fázi dvojí opory v kontaktu 

s podložkou obě chodidla rovnoměrně (VÉLE, 2006). Biometrika chůze je definována 

pohybem těžiště, kadencí a rychlostí kroku, lateralitou a úhlovými charakteristikami. Na 

základě těchto kinematických faktorů rozděluje Janda (2004) chůzi do 3 skupin na:  

  Proximální (kyčelní) chůzi, kde je hlavním mechanismem pohyb v kyčelním 

kloubu a dominantními svalovými skupinami jeho flexory. Flexory bývají 

přetěžované a odvinování chodidla dochází v minimálním rozsahu; 

  Akrální chůzi, které dominuje zvětšená plantární flexe a výrazné odvinování 

chodidla. Dochází k přetěžování flexorů nohy a prstů a chůze je charakteristická 

výrazným posunem těžiště těla; 

  Peroneální chůzi, která je charakteristická vnitřní rotací v kyčelním kloubu, 

výraznou flexí kolenního kloubu a everzí nohy. 

2.1.1  Ontogeneze chůze 

 Ontogeneze lokomoce člověka postupuje od starších primitivních vzorů kvadrupedální 

lokomoce k vertikálnímu bipedálnímu vzoru chůze. Kopíruje tak fylogenetické změny, 

ke kterým došlo v průběhu evoluce (FORRSBERG,  1985). Ontogeneze chůze  úzce 

souvisí s vývojem  postury a celkového motorického vývoje.  V závislosti na inervaci, 

pohybovém aparátu, pohlaví, patologických změnách se styl chůze v průběhu života 

mění (KOLÁŘ & kol., 2009). První pohyby dolních končetin, podobné chůzi, jsou 

pozorovatelné již v šestnáctém týdnu prenatálního vývoje. Po narození jsou dolní 

končetiny ve  výrazné flekční hypertonii, dítě není schopné synchronního zapojení 

antagonistických svalových skupin a jejich vzájemné spolupráce, tudíž končetiny 



 
 

9 
 

nemají žádnou opěrnou funkci. Během prvního měsíce života  se objevuje kojenecká 

chůze, tzv. stepping reflex, který ale ještě není prekurzorem bipedální lokomoce. Ve 

třetím měsíci začíná dítě napřimovat trup a centrovat kyčelní, kolenní a hlezenní klouby 

vlivem hypotonie svalového tonu,  fixovat  zrak.  Tento krok determinuje kvalitu chůze 

po zbytek jeho života. Mezi pátým a dvanáctým měsícem  života dochází 

k dynamickému vývoji lokomoce. Odeznívá reflexní úchop ruky a nohy, dítě se začíná 

plazit, postupně je schopné chůze s dopomocným držením v podpaždí  (KRAČMAR, 

CHRÁSTKOVÁ, BAČÁKOVÁ, & kol., 2016). Přes plazení, sed a klek se dítě dostává 

k lezení, kdy se projevuje zkřížený vzor chůze (KOLÁŘ & kol., 2009).  K samostatné 

chůzi by dítě nemělo být nuceno  předčasně, vývoj je závislý na vývoji posturální 

kontroly, který je značně individuální (HADDERSALGRA,  2005).  Okolo  1.  roku 

života se dítě vertikalizuje,  postupně zvládá stát bez opory a je schopno chůze ve 

frontální rovině a nakonec i bipedální lokomoce (VOJTA  &  PETERS,  1995).  Plnou 

zralost chůze definují Sutherland, Cooper a Daniel (1980) 4 kritériemi: trváním stoje na 

jedné noze, rychlostí chůze, kadencí, délkou  kroku a poměrem rozpětí pánve k šířce 

kroku. Plné zralosti chůze dosahuje dítě okolo 4. roku života.  

Kinetická síla dolní končetiny při vykročení má za následek mírné vytočení těla. Proti 

rotaci působí kompenzační zkřížený pohyb horních končetin (VAŘEKA, 2002). 

2.1.2  Posturální stabilizace při chůzi  

Posturální stabilitu definuje Vařeka (2002) jako schopnost zajistit vzpřímené postavení 

těla, tedy držet  jednotlivé  tělesné  segmenty  proti působení vnějších sil v různých 

polohách  a předejít tak pádu.  Hlavními  faktory, ovlivňujícími  koordinaci chůze  jsou 

princip energetické úspornosti, anatomicky dané možnosti, nocicepce (vnímání bolesti), 

aktuální psychický stav, motivace a  metabolické a hormonální změny a poruchy 

(VAŘEKA, JANURA, & VAŘEKOVÁ, 2018). Řízení posturální stability má 3 složky: 

somatosenzorickou, řídící a výkonnou a je ovlivněno biomechanickými faktory: 

  Opěrná plocha (area of support, AS) 

  Plocha kontaktu (area of contact, AC) 

  Opěrná báze (Base of support, BS) 

  Těžiště těla (centre of mas, COM) 

  Průmět těžiště do podložky (center of gravity, COG) 

  Střed tlakového působení (center og pressure, COP) (VAŘEKA, 2002) 
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2.1.2.1  Somatosenzorická složka 

Somatosenzorickou složku tvoří propriocepce, zrak a vestibulární systém. Vestibulární, 

nebo  také statokinetický  systém, je uložen v labyrintu vnitřního ucha a skládá se ze 

statického a kinetického čidla. Statické čidlo, tvořené utrikulem a saculem, 

zprostředkovává informace o polohách hlavy a lineárním a gravitačním zrychlení. 

Kinetické čidlo je tvořeno třemi polokruhovitými kanálky a reaguje na úhlové 

zrychlení. Informace z čidel jsou přes vestibulární dráhy vedeny do mozečku, míchy, 

thalamu, jader okohybných nervů, retikulární formace a mozkové kůry.  

Zrak má zásadní roli pro orientaci v prostoru a při anticipaci změn působení zevních sil. 

Nervový systém je skrze zrak informován o polohách a pohybech těla,  jednotlivých 

segmentů vůči sobě i  vůči  vnějšímu prostředí. Při pohybech bez zrakové kontroly se 

člověk pohybuje rychleji a více se vychyluje z osy (VÉLE, 2006).  

Propriocepce slouží ke zpracovávání vjemů pomocí kožního čití (vnímání tepla, chladu, 

dotyku a tlaku), hlubokého čití a vnímání bolesti. Informace získává z receptorů, 

rozmístěných po celém těle. Proprioceptory (Ruffiniho a Paciniho tělíska, svalová 

vřeténka a Golgiho šlachová tělíska) zpracovávají informace o aktuálním stavu 

pohybového aparátu, pozicích a pohybech končetin a o polohách těla  (KOHLÍKOVÁ, 

2015).  

2.1.2.2  Řídící složka 

Informace z periferií  se dostředivými nervovými drahami dostávají k řídící  složce 

(mozek  a  mícha), ze které  pokračují  descendentními drahami k výkonným orgánům. 

Dráhy vedou informace do mozečku, thalamu, k  jádrům okohybným nervů  a míšním 

nervům (VAŘEKA, 2002). 

Míšní nervy řídí kontrakce extenzorů a relaxace flexorů krku, trupu a dolních končetin 

(vestibulospinální reflex) a zajišťují vzpřímené postavení trupu a šíje. Dále zajišťují 

polohu hlavy v prostoru (vestibulokolický reflex) (HAHN, 2004).  

Propojení vestibulárních jader s jádry okohybnými má za následek stabilizaci obrazu na 

sítnici při rychlých pohybech hlavy. Tento vestibulookulární reflex je spuštěn na 

základě informací z polokruhovitých kanálků nebo otolitového systému  (GOEBEL, 

2001). 
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Mozeček  inhibuje a usměrňuje  posturální souhru mezi jednotlivými systémy.  Část 

mozečku, zvaná archicerebellum,  řídí ve spolupráci s vestibulospinálními reflexy a 

vestibulookulárními reflexy konečnou motorickou aktivitu. 

Dráhy, vedoucí do thalamu a následně mozkové kůry vyhodnocují informace o 

zrychlení a polohách hlavy vůči gravitaci (GOEBEL, 2001).  

2.1.2.3  Výkonná složka 

Výkonnou složkou se rozumí pohybový aparát člověka, řídící pasivní a aktivní 

posturální podsystémy. Pasivní podsystémy jsou tvořeny kostěným a vazivovým 

aparátem, aktivní podsystémy pak aparátem svalovým. Tyto systémy řídí jak posturální 

stabilizaci, tak i celkovou rovnováhu. 

Udržování a znovunabývání rovnováhy, např. při chůzi, je komplexní děj, vyžadující 

součinnost právě tří složek řízení posturální stability. Udržování a řízení rovnováhy je 

cílené, plánované a přizpůsobivé a jeho úroveň je závislá na prožitých zkušenostech. 

Rovnováha patří mezi koordinační pohybové schopnosti a je definována jako schopnost 

zachovávat stálou polohu těla v různých polohách a při pohybech těla a jeho segmentů. 

Statická rovnováha se uplatňuje, pokud nedochází ke změně místa a k rozsáhlejším 

pohybům těžiště ani končetin. Dynamická rovnováha zajišťuje rychlé a bezpečné 

časoprostorové změny při pohybu vpřed, rotačních pohybech okolo podélné, pravolevé, 

předozadní osy nebo více os současně nebo při bezoporvé fázi pohybu (při letu) 

(MĚKOTA & NOVOSAD, 2007).  

Rovnovážné schopnosti lze rozvíjet navozováním labilní polohy těla, tzn. snížením 

počtu opěrných bodů, zmenšením opěrné plochy, využitím balančních pomůcek či 

cvičením bez zrakové kontroly. Cílem je naučit se udržet stabilní polohu v různých 

postojích a při vykonávání pohybů nebo při obnovování rovnováhy po doskocích. 

Rozvoj koordinačních schopností je zásadní v prevenci pádů a úrazů, a to při sportování 

i v běžném životě. McGuine, Greene, Best a Leverson (2000) porovnávali vliv úrovně 

rovnovážných schopností na úrazovost u 210 středoškolských hráčů basketbalu. Hráči 

s nižší úrovní rovnovážných schopností utrpěli téměř 7x více úrazů kotníku než 

sportovci s vyšší úrovní rovnovážných schopností. 

Ačkoliv jsou rovnovážné schopnosti navzájem provázané, přesah mezi specifickými 

dovednostmi, založenými na rovnovážných schopnostech, nejsou vždy přenositelné. 

Např. vliv intervenčního programu na slackline pozitivně ovlivnil posturální stabilitu  
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při přecházení po slackline, ale na celkovou posturální kontrolu neměl signifikantní vliv 

(STREJCOVÁ, ŠIMKOVÁ, & BALÁŠ, 2012). 

Chůze, jakožto komplexní pohybový vzorec vyžaduje souhru sdružených pohybů 

bederní páteře a kloubů dolní končetiny. V sagitální rovině dochází ke 

kloubním pohybům velkého rozsahu a k dopřednému pohybu celého těla. Na chůzi se 

podílí i doprovodné rotační pohyby v transverzální a frontální rovině, zásadní např. pro 

tlumení nárazu při dopadu a pro odrazy (VAŘEKA, JANURA, & VAŘEKOVÁ, 2018).  

Statické, dynamické a krokové strategie patří k dalším mechanismům, zajišťujícím 

posturální stabilitu. Statické strategie  pracují na základě tzv. hlezenního mechanismu 

(předozadní postavení) a kyčelního mechanismu (laterální postavení) udržování 

rovnováhy.  Rovnováhu při předozadním postavení udržují v první fázi nakročení 

primárně plantární flexory v hlezenních kloubech, následně hamstringy a nakonec 

paraspinální svaly zad. Hlezenní kloub zde funguje jako obrácené kyvadlo a tlumí 

drobné posturální výchylky. Do  mechanismů, udržujících  laterální rovnováhu, se 

zapojují plantární flexory a dorziflexory, které zároveň vypomáhají hlezennímu kloubu 

a  reagují  na rychlé přesuny těžiště (VAŘEKA, 2002). Krokové strategie se aktivují, 

pokud předchozí dvě strategie nejsou dostačující a člověk, aby zabránil pádu, musí 

udělat krok. Na tomto úkonu se podílejí především kyčelní strategie přenášením váhy 

z jedné končetiny na druhou.  

Hluboký stabilizační systém  (HSS)  je dalším z mechanismů, podílejících se na 

udržování postury a stabilizování páteře.  Činí tak  pomocí svalů tělesného jádra ve 

statických polohách a při provádění pohybů. Konkrétně se jedná o bránici, břišní svaly 

(příčný a přímý sval břišní, vnitřní šikmý sval břišní, zevní šikmý sval břišní a 

čtyřhranný sval bederní), bedrokyčelní sval, svaly pánevního dna a svaly hlubokého 

stabilizačního systému páteře. Jelikož zpevňování probíhá vždy od středu těl, účastní se 

HSS každého pohybu (KRIŠTOFIČ, 2014).  

Cvičení hlubokého stabilizačního systému (core strenght training) pozitivně ovlivňuje 

koordinaci funkcí kinetických řetězců, tzn. kosterního, svalového a nervového systému. 

Snižuje riziko úrazů, přispívá ke  správnému držení těla a účelnějšímu každodennímu 

pohybu.  Cvičení je vhodné pro osoby,  trpící svalovou disbalancí, způsobenou 

nedostatkem pohybu, nerovnoměrným zatěžováním pohybového aparátu i jako 

prevence zranění (VILIKUS, BRANDEJSKÝ, & NOVOTNÝ, 2004). 
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Posilování HSS by mělo postupovat od poloh k pohybům, kdy nejprve cílíme na 

správné držení těla a pozici hlavy a končetin a správný dechový stereotyp. Přecházíme 

k pomalým  plně kontrolovaným  pohybům a postupně odebíráme opěrné body nebo 

využíváme labilních pomůcek. Tím zapojujeme více svalových skupin a rozvíjíme 

mezisvalovou koordinaci (KRIŠTOFIČ, 2014). 

Síla je schopnost udržovat nebo překonávat vnější odpor svalovou kontrakcí. Řadí se 

mezi kondiční schopnosti a dále se dělí na statickou a dynamickou. Statickou sílu 

charakterizuje izometrická kontrakce, dynamickou kontrakce izotonická. Dále pak podle 

vnějšího projevu, energetického krytí a způsobu využití dělíme sílu na absolutní, 

maximální, explozivní, reaktivní a vytrvalostní. Při překonávání  překážek je nejvíce 

zapotřebí síly maximální a vytrvalostní. Pro maximální sílu je charakteristické 

překonávání vysokých až hraničních odporů malou rychlostí. Tréninkem maximální síly 

ovlivňujeme procento zapojených svalových vláken během kontrakce, využíváme 

metodu maximálního úsilí, opakovaného úsilí, metodu izometrickou a intermediální. 

Vytrvalostní sílu nejčastěji využíváme při dlouhodobých cyklických pohybech, 

vyžadujících překonávání relativně nízkých odporů malou rychlostí (běh, jízda na kole, 

běh na lyžích). K rozvoji se využívá metody silověvytrvalostní (PERIČ & DOVALIL, 

2010), (VOMÁČKO & BOŠTÍKOVÁ, 2008). 

Veškeré procesy, zajišťující posturální stabilizaci jsou závislé na dostatečném 

energetickém zásobení. Houdijk a kol. (2009) zkoumali rozdíl energetického výdeje při 

udržování rovnováhy. Porovnávali energetický výdej mezi 4 různými postoji. Prvním 

byl vzpřímený stoj s chodidly v paralelním postavení na šíři boků (referenční měření), 

druhým byl stoj měrný (chodidla jsou těsně za sebou na jedné přímce), třetí měření 

probíhalo taktéž v měrném postavení, navíc ale bez zrakové kontroly a při posledním 

měření stáli probandi opět ve stoji měrném, tentokrát se zrakovou kontrolou na balanční 

desce. Při měrném postavení chodidel se zvedl energetický výdej oproti referenčnímu 

měření o 24 %, při měrném stoji bez vizuální kontroly dokonce o 59% a při stoji na 

balanční desce o 56 %. Na základě těchto měření zkoumali Houdijk a kol. vliv 

posturální oscilace a energetického výdeje a došli k závěru, že pro udržení rovnováhy se 

jedinec nesnaží omezit vyrovnávací pohyby, ba naopak. Dodávají ale, že rovnovážné 

pohyby reflektují úroveň neuromuskulární koordinace a tyto pohyby je možné 

ovlivňovat a tréninkem cíleně zmenšovat jejich rozsah (HOUDIJK,  FICKERT, 

VELZEN, & BENNEKOM, 2009).  
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Posturu vědomě i nevědomě ovlivňují také psychické procesy. Nejvýrazněji je to patrné 

u  anticipační strategie, tedy aktivace  svalového systému na základě očekávaného 

zatížení. Pokud má jedinec strach, svaly podvědomě zatíná silněji, než když strach 

nepociťuje. Stejně tak má na svalový tonus vliv soustředěnost. Nadměrná psychická 

tenze,  např. tréma, přílišné úsilí či obavy  z nezvládnutí situace,  vede ke svalovému 

přepětí, které má negativní dopad na svalovou koordinaci. Patrné je to při pohybu 

vysoko nad zemí, který sám o sobě může způsobovat svalový třes (VAŘEKA, 2002), 

(NAKONEČNÝ, 1995). Naučit se korigovat tyto procesy je možné postupnou adaptací 

na konkrétní stresory, například překonáváním lanových překážek (HOLM, FOSDAHL, 

FRIIS, RISBERG, MYKLEBUST, & STEEN, 2004). 

2.2  Nízké a vysoké překážky 
Nízké a vysoké překážky  jsou všestranným prostředkem pro rozvoj fyzické kondice, 

koordinačních schopností, síly, obratnosti,  psychické odolnosti, logického myšlení i 

týmové spolupráce. Bývají využívány pro vzdělávací, terapeutické, rekreační, 

kooperativní programy či vojenské účely. Neuman (1999) rozděluje překážky a jejich 

kombinace na nízké lanové překážkové dráhy (low ropes courses), vysoké lanové 

překážky (high ropes courses) a překážky, které jsou součástí iniciativních her. 

Jednotlivé aktivity se prolínají a bývají  společně označovány jako dobrodružné hry a 

cvičení v přírodě (NEUMAN, VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 1999), 

(GILBERSTON, BATES, McLAUGLIN, & EWERT, 2006). 

Mezi  iniciativní aktivity řadí výzvové aktivity, nové hry a icebreakry, pro které je 

charakteristický rychlý spád, nutnost vyřešení skupinového problému a komunikaci ve 

skupině a fyzická náročnost. Cílem je, aby se účastnící lépe poznali, naučili se 

spolupracovat a důvěřovat si. Lanové překážky mají podobný cíl, jako iniciativní 

aktivity s tím rozdílem, že zahrnují lana (lezecká, ocelová), napnutá různě vysoko mezi 

stromy nebo jinými podporami. Lana bývají napnutá různými způsoby a často bývají 

také využívána pro rozvoj spolupráce a důvěry ve skupině. Kromě lan mohou být pro 

stvbu překážek využity také přírodní a další materiály (GILBERSTON,  BATES, 

McLAUGLIN, & EWERT, 2006). 

2.2.1  Vznik a vývoj 

První zmínky o výzvových a překážkových aktivitách pochází z počátku 19. století, kdy 

byly využívány při výcviku francouzského námořnictva (MILES & PRIEST, 1999). O 
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zhruba sto let později se rozšířily také do škol, spolu s dalšími výzvovými aktivitami při 

hodinách tělesné výchovy. Na propagaci těchto aktivit se podíleli především Kurt Hahn 

a George Hébert, významné osobnosti zážitkové pedagogiky a výzvových aktivit 

v přírodě.  Později se mimo  jiné i jejich metody dostaly do Severní Ameriky, kde se 

postupně rozšířily a na jejich základech byla v roce 1961 založena organizace Outward 

Bound. Jednalo se o první vzdělávací organizaci, která začala vytvářet výzvové aktivity 

a kurzy pro veřejnost a začátkem 70. let vytvořila Project Adventure, specializující se na 

zážitkové programy pro školy, čímž se zasloužila  o popularizaci výzvových aktivit  a 

zážitkové pedagogiky obecně (PROUTY,  PANICCUCI,  &  COLLINS,  2007).  Cílem 

organizace bylo vytvořit výzvové programy pro dlouhodobé využití ve školním 

prostředí. Programy jsou rozložené do celého školního roku a jsou koncipovány tak, aby 

se žáci měli možnost postupně rozvíjet po fyzické, sociální i psychické stránce. Na 

základě cílů organizace a výsledků dalších dílčích pozorování a dlouholeté praxe 

shrnuje Neuman cíle působení lanových překážek v 17 bodech: 

  Rozvíjet sebedůvěru; 

  Zvyšovat uvědomění si sebe samého; 

  Zlepšovat komunikační dovednosti a týmovou spolupráci; 

  Ukazovat, že opakování zaběhlých praktik nemusí být vždy nejlepší možností; 

  Zlepšovat dovednosti v rozhodování i řešení konfliktů; 

  Rozvíjet vůdcovské schopnosti; 

  Zvyšovat sebedůvěru; 

  Zlepšovat schopnost posuzovat procesy ve skupině, ohodnotit působení 

pozitivního i negativního chování; 

  Zvyšovat tělesnou zdatnost; 

  Přispívat k dobrému pocitu ze splnění úkolů a překonání výzvy; 

  Poskytnout zábavný a radostný přístup ke cvičení. 

(NEUMAN, VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 1999) 

Podobné cíle jmenuje i Gilberston a kol. (2006) a dodává, že je nutné soustředit se na 

specifický cíl programu (spolupráce, komunikace, vedení, rozhodování, riskování) a 

stanovit, jakým způsobem si budou účastníci pomáhat (GILBERSTON,  BATES, 

McLAUGLIN, & EWERT, 2006). 
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2.2.2  Typy překážek 

Překážky rozlišujeme podle výšky (nízké a vysoké), mobility (mobilní a trvalé), druhu 

instalace (stromy, kůly, lezecké věže) a jištění (spotting, vzájemné neboli horní jištění, 

průběžné jištění, sebejištění), počtu účastníků (pro jednotlivce, dvojice a skupiny)  a 

umístění (lanové parky, specializovaná sportoviště, dětská hřiště, školní lanové parky) 

(NEUMAN, VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 1999).  

Prakticky  veškeré překážky vyžadují vysokou  úroveň koordinačních schopností, ale 

existují překážky, kde je rovnováha zcela zásadní a jejich  překonání je na ní  zcela 

závislé.  Mluvíme o přecházení překážek s úzkou nebo pohyblivou plochou opory 

(dřevěné klády, ocelová a syntetická lana, slackline) 

Slackline 

Slacklining je poměrně mladá  aktivita, často  označována  jako moderní 

provazochodectví. Od provazochodectví se odlišuje použitým materiálem,  kotvením i 

způsobem přecházení  (WEGLIN).  Slackline je textilní popruh, nejčastěji 

z polyesterových nebo polyamidových vláken, široký zpravidla 25 nebo 50 mm. 

K balancování slacklineři nepoužívají tyče, nýbrž  vlastní tělo, především horní 

končetiny. Slacklining nabízí několik disciplín v závislosti na druhu popruhu, místě, na 

které je napínán a aktivitě, která se na popruhu provádí. Kombinováním těchto kritérií 

vznikají další odvětví slackliningu (GLANZEL, CARPES, & kol., 2022). 

Prvotní označení slackline  se v dnešní době využívá primárně pro slackline, napínané 

těsně nad zemí, nazývané také lowline. Podle délky popruhu se dělí na tzv. shortline (do 

50 m) a longline (50 m a více). K trickline se využívá 5 cm široký polyesterový popruh. 

Ke kotvení se využívá primárně kladkostroje, díky kterému lze dosáhnout většího tahu 

v slackline, který zajistí větší elasticitu. Při highliningu  se popruh napíná ve výškách, 

často v horských terénech a vyžaduje kromě zvládnutí techniky chůze po slackline také 

dostatek zkušeností s plánováním, kotvením a napínáním popruhu. Při kotvení slackline 

se klade větší důraz na bezpečnost a využívá se dvojího kotvení pro případ selhání. 

Chození po highline není náročné jen kvůli vysokým požadavkům na koordinaci, ale 

také kvůli fyziologické odezvě na stres při pohybu nad volnou hloubkou. Pokud jedinec 

zvládne přejít 100 m dlouhou slackline těsně nad zemí ještě to neznamená, že stejného 

výkonu dosáhne i na highline. Volná hloubka negativně ovlivňuje rovnovážné 

schopnosti tím způsobem, že jedinec nemá pevný bod, na který by fixoval  zrak  a 
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významnou roli zde hraje také strach  (ASHBURN,  2013).  Highline  freestyle  je 

nejmladší z výše jmenovaných  disciplín, ale díky své atraktivnosti rychle získává na 

popularitě. Provozuje se na highline a jde v ní o předvádění triků a jejich kombinací 

(KUČERA, 2015), (KUCHAŘOVÁ, 2020).  

2.2.3  Hodnocení rizika 

Rizikem se rozumí pravděpodobnost nepříznivého vývoje situace, nebezpečí nezdaru, 

ztráty, fyzické újmy až smrti, duševní újmy apod. Výzvové aktivity a sporty v přírodě 

nesou jistou míru  rizika v závislosti na vnějším prostředí a jeho proměnlivosti, kvalitě 

materiálu, fyzické a psychické připravenosti nebo zkušenostech (KIRCHNER  &  kol., 

2005).  Riziko dělí Priest a Gass (1997) na subjektivní (perceived risk) a skutečné, 

objektivní (actuarial risk).  

2.2.3.1  Objektivně hodnocené riziko 

Míra objektivního rizika je odvozena od četnosti úrazů při provozování dané aktivity. 

Tato metoda vyhodnocování rizika nepracuje s psychickou zátěží, která může zejména u 

výzvových aktivit a outdoorových sportů často znamenat větší riziko. 

Nízké a vysoké  překážky jsou aktivitami se subjektivně poměrně vysokou  mírou 

vnímaného rizika. Ačkoliv účelem často bývá, aby účastníci vystoupili ze své komfortní 

zóny a překonali strach, je zároveň nanejvýše důležité, aby objektivní riziko při 

překonávání překážek bylo co nejnižší. Riziko vzniku nehody je ovlivněno materiálním 

zajištěním, vnějšími podmínkami a činností jednotlivce. Každý lanový park by měl mít 

svá pravidla provozu a bezpečnosti, která musí být podřízena národním a příslušným 

mezinárodním bezpečnostním normám (PRIEST & GASS, 1997). V pravidlech by mělo 

být zahrnuto především: 

  Vymezení odpovědnosti všech účastníků akce; 

  Základní bezpečnostní pravidla; 

  Popis  kvality  a  manipulace  s vybavením, včetně záznamů o jeho používání a 

uskladnění; 

  Popis postupů při provádění cvičení; 

  Nároky na kvalifikaci instruktorů; 

  Záznam a vyhodnocování kurzů; 

  Plán záchranných akcí; 

  Plán prověřování a kontroly, supervize.  
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(NEUMAN, VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 1999) 

Materiál musí odpovídat bezpečnostním normám a být pravidelně kontrolován.  

Překonávání nízkých lanových překážek vyžaduje pouze pevnou obuv a účastníci by na 

sobě neměli mít prstýnky, delší náušnice a další šperky či hodinky. Povinnou výbavou 

při překonávání vysokých lanových překážek je navíc celotělový úvazek (někdy pouze 

sedací úvazek), helma, popř. ferratové rukavice.  

Aby byly vysoké překážky pro účastníky bezpečné, využívá se při jištění horolezeckých 

jistících pomůcek, přičemž nejčastěji bývají účastníci jištěni pomocí  horního  jištění. 

Jistící lano vede od jističe přes kladku, umístěnou nad účastníkem překážky až k lezci. 

Jistič v případě lezcova pádu zvýší tření  v  jistícím zařízením, tudíž dojde jen ke 

krátkému pádu (NEUMAN, VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 1999). Jistící lano není 

součástí lanové překážky a je ukotveno nezávisle na ní. Druhou variantou, vhodnou pro 

zkušenější lezce je samojištění. Lezec se při něm jistí sám, zpravidla pomocí dvou 

smycí a karabin, přidělaných k sedacímu úvazku. 

Dalšími rizikovými faktory jsou teplota vzduchu, rychlost větru, úhrn srážek. Instruktor 

musí umět správně posoudit podmínky, za kterých je a není bezpečné se lanových 

aktivit účastnit. Lanové parky by měly zajistit urychlené opuštění dráhy při nepřízni 

počasí, popř. vzniku úrazu (PROUTY, PANICCUCI, & COLLINS, 2007). 

Instruktoři by měli být řádně proškoleni, umět vést skupinu, znát způsoby dopomoci a 

záchrany, umět posoudit bezpečnost překážek a vybrat správné místo pro cvičení. 

Zároveň musí umět účastníky psychicky podpořit, dávat jim přesné instrukce a 

v krajním případě účastníka dostat bezpečně na zem. Před zahájením aktivity musí 

seznámit účastníky s pravidly provozu a bezpečnosti, ve kterých by mělo být zahrnuto 

zejména bezpečné chování na překážkách  i mimo ně, vhodné oblečení a obuv, průběh 

aktivit, jištění a samojištění a povolené množství účastníků na překážce (NEUMAN, 

VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 1999).  

2.2.3.2  Subjektivně hodnocené riziko 

Subjektivní riziko se vyhodnocuje na základě individuálního vnímání nebezpečí vzniku 

úrazu, avšak je obtížné stanovit objektivní kritéria pro vyhodnocování. Čím méně má 

jedinec danou aktivitu subjektivně pod kontrolou, tím ji hodnotí jako rizikovější 

(MILES  &  PRIEST,  1999). Mimo to je toto hodnocení především  u  outdoorových 

aktivit ovlivněno vnějšími podmínkami, zkušenostmi a trénovaností, kulturními 
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specifiky a prostředím, ve kterém jedinec vyrůstal (GREEN,  1997). Nelze jednoduše 

určit  vliv jednotlivých faktorů na specifické stituace. Mezi nejvýznamnější zdroje 

vnímaného rizika patří osobní a přenesené zkušenosti, prezentace médii a predispozice 

k úzkosti. Gajdošík, Baláš a Draper (2020) zkoumali vliv výšky na vnímané vypětí a 

fyziologickou odezvu při sportovním lezení na 19,5 m vysoké horolezecké stěně a na 

lezeckém trenažeru (ClimbStaation  generation  1,  Forssa,  Finland),  na kterém  se 

probandi  nepohybovali výše než 0,5 m nad zemí.  Obtížnostně byli lezecká stěna i 

trenažer srovnatelné. Lezci  byli rozděleni do 3 výkonnostních skupin na lezce nižší 

třídy, středně pokročilé a pokročilé. Vnímané riziko bylo při lezení na horolezecké stěně 

vyšší pouze u lezců nižší třídy. Energetický výdej byl u všech skupin vyšší při lezení po 

horolezecké stěně. Hodnoty  VO2  (ml·min−1·kg−1)  nedosáhly signifikantních rozdílů 

(GAJDOŠÍK, BALÁŠ, & DRAPER, 2020).  

Subjektivně i objektivně hodnocená rizika vyvádí jedince z homeostázy. Vnímaná rizika 

můžeme chápat také jako stresory, spouštějící obranné mechanismy ve snaze navrátit 

organismu  ztracenou  rovnováhu.  Stresory mohou být biologické (teplo, chlad), 

psychologické (strach, úzkost) nebo sociální (interakce, tréma)  povahy  nebo  jejich 

kombinacemi (DOVALIL & kol., 2008). Kohlíková (2015) dělí stresory do 8 skupin na 

fyzikální (chlad, hluk, oslnění, vibrace), chemické stresory (hlad, žízeň, chemické látky 

a jedy), bolest, komplexní stresory (soubor podnětů, působících na člověka najednou, 

např. nové prostředí, fyzická námaha), individuální stresory (duševní vypětí, tvůrčí 

činnost, veřejné vystoupení, nedostatek spánku), stresory z nemocí (ztráta výdělku, 

hospitalizace), skupinové stresory (problémy s přizpůsobením se ve skupině), sociální 

stresory (faktické nebo relativní přetížení, strach z propuštění, odchodu do důchodu, 

tlak termínů). Reakcí na stresory je okamžitá odezva organismu, ve snaze o navrácení 

homeostázy. Síla projevu fyziologických příznaků stresu je značně individuální, stejně 

tak jako jeho spouštěče. Stresem se rozumí soubor regulačních mechanismů, které se 

podílejí na navrácení organismu do původní dynamické rovnováhy (DOVALIL & kol., 

2008). Jedná se o adekvátní odpovědi na různě silné stresory, které vyvolaly sled 

nervových, humorálních nebo celkových reakcí organismu. Stresová odezva je značně 

individuální, ale podle vypozorovaných obecných zákonitostí a posloupnosti můžeme 

jmenovat tři stádia zvládání stresu, souhrnně označovaná jako obecný adaptační 

syndrom (general adaptive syndrome – GAS).  Jedná se fázi poplachovou, adaptační a 

fázi vyčerpání (VILIKUS, BRANDEJSKÝ, & NOVOTNÝ, 2004).  
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Podle druhu odezvy rozlišujeme dva typy stresu –  eustres (kladný, potřebný, např. 

radost) a distres (negativní, ohrožující, např. strach). Eustres je přiměřená reakce 

organismu na zátěž, vedoucí k adaptaci a tím stimulující k lepším výkonům. V případě 

distresu se naopak jedná o nepřiměřeně vysokou odezvu, která na organismus působí 

negativně až destruktivně. Psychické a fyzické projevy stresu se navzájem prolínají, 

tudíž psychický stresor může vyvolat fyzickou odezvu a obráceně. Velikost odezvy  je 

závislá na typu a velikosti stresoru, míře adaptace organismu na daný podnět a 

psychofyziologických předpokladech jedince (KOHLÍKOVÁ, 2015).  

Adaptací na extrémní situace, které jedince přímo ohrožují, a tím pádem jsou spojeny 

s neoptimální stresovou zátěží, je resilience.  Na úspěšnost těchto procesů mají  vliv 

negativní zkušenosti, kterými si jedinec prošel, protektivní faktory, které podporují 

rozvoj adaptačních funkcí organismu a vytváření vhodných intervencí, tedy prevence. 

Zároveň je zapotřebí psychické i fyzické odolnosti a dostatečné sociální dovednosti. 

Výsledkem je pak dosažení mnohem vyšší adaptační úrovně i rozvoj pozitivních znaků 

osobnosti (VÁGNEROVÁ, 2010). 

2.2.4  Psychická odezva organismu na stres 

Goddard a Neuman (1993), zabývající se psychofyziologickou odezvou na lezení, řadí 

do psychických faktorů, ovlivňujících výkon,  mentální připravenost, koncentraci 

k dosažení cíle, úzkost a strach z nedosáhnutí námi vytyčeného cíle, závist, únavu, pocit 

nebezpečí a soutěživosti (GODDARD & NEUMANN, 1993). Cattell (1970) dodává, že 

některé faktory jsou relativně stálé, jiné lze rozvíjet tréninkem. Na celkové psychické 

odezvě má podíl také optimální aktivační úroveň organismu, ovlivňující psychické, 

autonomní a motorické procesy. Za optimální považují střední aktivační úroveň, jelikož 

vysoká aktivační úroveň může vést k chybám. (GODDARD  &  NEUMANN,  1993). 

Mikoška (2006) popisuje 4 faktory, ovlivňující mentální trénink, podle Tistada. Jsou 

jimi  schopnost koncentrace, zvládnutí stresu, zvládnutí rušivých jevů a konstruktivní 

(pozitivní) vnitřní rozhovor (MIKOŠKA, 2006).  

2.2.4.1  Motiv a motivace 

Motivem se rozumí psychická tendence nebo také spouštěcí síla, která vede 

k odpovídající aktivitě. Zahrnuje potřebu a jí odpovídající chování, směřující ke 

kýženému cíli. Oproti tomu motivace je psychickým procesem spouštění, zaměření a 

regulace lidské aktivity, která má směřovat k určeným cílům. Zaměřuje se na prožitek 
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konkrétního nedostatku či přebytku a snaží se odstranit napětí, vzniklé narušením 

rovnováhy organismu.  

Společným znakem motivu a motivace je jejich čistě individuální povaha. Každý člověk 

vnímá různé motivy jinak a jeho motivace dosáhnout cíle se projevuje vždy jedinečným 

způsobem. Obojí ale podléhá sociálním vlivům, učení a individuální zkušenosti. Mezi 

základní druhy motivů patří dle Allporta potřeba jídla, sebepotvrzení, sexuální chování 

a zvědavost. Dle Cakirpalogla je zvědavost natolik silný motiv, že může upozadit 

bazální potřeby organismu, jako je třeba pocit bezpečí. Tyto motivy vedou spíše 

k naplnění vyšších růstových tendencí, než ke snaze zachování homeostázy organismu. 

Motiv zvědavosti bývá častým důvodem praktikování extrémních sportů, pohybu  ve 

výškách apod. (CAKIRPALOGLU, 2012).  

2.2.4.2  Úzkost 

Protipólem motivace jsou stavy úzkosti či frustrace. Ve sportovní praxi rozlišujeme 

úzkost, jakožto akutní psychosomatický stav, brzdící výkon a úzkost podporující výkon. 

Úzkost brzdící výkon způsobuje ve vypjatých situacích ztrátu pohotovosti a aktivity, je 

ovlivněna silným strachem ze selhání. Oproti tomu úzkost podporující výkon je 

popisována jako rovnováha mezi stavem napětí a aktivace organismu. Tyto jevy mohou 

být doprovázeny silnou fyziologickou odezvou, ovlivňující  energetický výdej a tím i 

samotný výkon  (KAINC,  2018).  Úzkost může být brána také jako osobnostní rys, se 

kterým jsou spojené různé neurózy a onemocnění psychotického charakteru (fobické 

stavy, panická porucha) 

2.2.4.3  Strach 

Strach  moderní psychologie popisuje jako negativní, nelibé emocionální jevy, které 

mají negativní charakter v důsledku nebezpečné situace. Projevují se svalovou slabostí 

nebo tenzí, zrychleným dechem a tepem. Proto bývají  často limitujícím faktorem 

výkonu. Vomáčko a Boštíková (2008) rozdělují  strach  z lezení do 5 kategorií, 

připodobitelných k překonávání překážek. 

1.  Strach  z neznámého:  Do  této kategorie spadá strach ze změny, kdy si jedinec 

musí přivyknout na nové prostředí, ve kterém se pohybuje a zorientovat  se 

v něm. Tento faktor je jedním z hlavních limitů také při highliningu 

(KUCHAŘOVÁ, 2020). Dále se sem řadí strach z pádu a jeho následků. 
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2.  Strach  z bolesti: Může být způsoben strachem ze zranění nebo z nepohodlí a 

námahy. Ne vždy  lze tyto dva strachy jednoznačně oddělit, jelikož přetěžování 

často způsobuje zranění. 

3.  Strach  z neúspěchu: Často se vyskytuje u elitních lezců, kteří jsou pod 

neustálým tlakem okolí. Pokud je náš výkon omezován neustálým strachem 

z neúspěchu, nemůžeme se na něj dostatečně soustředit, provádíme zbytečně 

pohyby, příliš aktivujeme svalový tonus a dříve se vyčerpáme. Nejúčinnějším 

zbraní je zde logické myšlení a koncentrace. 

4.  Strach z úspěchu: Tento strach má své opodstatnění v závodním taktizování, pro 

účely této práce není podstatný. 

5.  Strach z rozpaků a posměchu: Slabý výkon může jedince dovést do rozpaků a 

způsobit posměšky od ostatních.             

(VOMÁČKO & BOŠTÍKOVÁ, 2008) 

2.2.5  Fyziologická odezva organismu na stres 

Mezi nejčastější fyziologické  reakce na stres patří zrychlená   SF nebo silnější srdeční 

odezva, zrychlené mělké dýchání, zvýšené pocení, zvýšené napětí ve svalech až třes, 

mravenčení v periferiích, rozšíření očních zornic, slabost končetin, sucho v ústech, 

žaludeční nevolnost, bolest a motání hlavy nebo únava (WILKINSON, 2001). 

Děje se tak pomocí regulačních systémů na úrovni vyšších center centrálního nervového 

systému (CNS)  za součinnosti autonomního vegetativního nervového systému a 

humorálního systému. Při narušení homeostázy může vzrůst maximální spotřeba 

kyslíku až 70x, což klade vysoké požadavky na produkci ATP (LEHNERT, BOTEK, 

SMÉKAL, & kol., 2014). Zároveň stoupá i srdeční a oběhová činnost, zvyšuje se 

vyplavování katecholaminů (především adrenalinu), zvyšuje se svalové napětí a tím se 

zrychluje transport energetických zdrojů. Při opakovaném působené stresorů dochází 

v organismu  k řadě změn. Pokud je stresor příliš slabý, dojde jen k minimálnímu 

vychýlení z homeostázy, které pro organismus nemá téměř žádný vliv. Příliš velká zátěž 

naopak ohrožuje integritu  organismu.  Adekvátní podnět je ten, na který musí 

organismus reagovat, ale zvládá se s ním pravidelně vypořádávat, čímž se odezva na něj 

stále zmenšuje, a dochází k úplné adaptaci na tento podnět. Reakce na stres jsou značně 

individuální a závisí na trénovanosti, zkušenostech i samotné osobnosti člověka 

(DOVALIL & kol., 2008). 
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2.2.5.1  Autonomní nervový systém (ANS) 

ANS řídí fungování vnitřních orgánů a tím udržuje homeostázu organismu.  Informace 

získává ze senzorických vláken, která monitorují aktivitu jednotlivých orgánů. Tyto 

informace vyhodnocuje CNS a vysílá pokyny motorickým vláknům, regulujícím činnost 

sympatického a parasympatického systému. Sympatikus aktivuje organismus podle 

hesla „bojuj nebo uteč“, přerozděluje přísun krve z trávicího ústrojí a kůže do srdce, 

kosterního svalstva, plic a mozku, zvyšuje tepovou frekvenci a dechovou kapacitu, ale 

také zlepšuje periferní vidění. Parasympatikus naopak vrací tělesné funkce do 

původního homeostatického stavu  a  podílí se na vegetativních činnostech, jako jsou 

trávení a odpočinek. 

2.2.5.2  Humorální řízení  

Vyplavování hormonů do krve a jejich vazba na cílové receptory funguje na principu 

zámek – klíč. Každý hormon vyžaduje specifický receptor. Při zátěži dochází k aktivaci 

katabolických dějů na úkor anabolických. Základními hormony s katabolickým 

účinkem jsou adrenalin, noradrenalin, glukagon, tyroxin a kortizol. Po zátěži dochází 

k útlumu jejich vyplavování a roli přebírají hormony s anabolickým  účinkem 

(testosteron, somatotropin a inzulin). 

Hormony, produkované dření nadledvin:  Adrenalin  (A),  noradrenalin  (NA)  a 

dopamin  se řadí mezi  katecholaminy, produkované v  dřeni nadledvin. Podílejí se na 

mobilizaci transportního systému a metabolismu při narušené  homeostázy organismu. 

K jejich aktivaci dochází  okamžitě  při podráždění adrenergních receptorů na 

membránách buněk. Projevují se především při intenzitách zatížení nad 50 % VO2max a 

množství vyplavovaných katecholaminů závisí na relativním zatížení (% VO2max,  % 

SFmax), trénovanosti a délce trvání zatížení (LEHNERT, BOTEK, SMÉKAL, & kol., 

2014).  Jelikož připravují tělo na zátěž, jejich činnost se projevuje na zvyšování SF, 

krevního tlaku, dráždivosti srdce  a také  zpomalují peristaltiku. Adrenalin zvyšuje 

systolickou činnost srdce, snižuje odpor periferních cév, zvětšuje objem průdušek, 

zvyšuje spotřebu kyslíku v orgánech, aktivuje zásoby cukrů a tuků, čímž zajišťuje 

energetické zásobení svalů. Noradrenalin zvyšuje jak  systolickou,  tak  diastolickou 

činnost srdce, zvyšuje odpor periferních cév a tlumí produkci inzulinu. Dopamin a 

adrenalin se také podílejí na řízení emocí (HELLER & VODIČKA, 2018). 

Hormony, produkované kůrou nadledvin:Adrenokortikotropin  (ACTH)  je  hormon, 

mobilizující při stresové situaci zásoby glukózy, jakožto zdroje energie. Aby nedošlo 
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k úplnému vyčerpání glykotických zásob, korigují jeho vyplavování glukokortikoidy a 

mineralokortikoidy, aktivované složitou součinností nervového a hormonálního systému 

(SCHREIBER, 2004). 

Vyplavováním endogenních opiátů z hypofýzy  a gastrointestinálnío traktu se snižuje 

schopnost vnímání bolesti po dobu až několika hodin (HELLER & VODIČKA, 2018). 

2.3  Shrnutí 
Chůze je základním způsobem lidské lokomoce, jejíž správné fungování je podmíněno 

koordinací kosterněsvalového a nervového systému, smyslového vnímání a 

energetickým  zásobením těchto systémů. Právě energetickou náročnost chůze jsme 

procesem  evoluce  snížili  na nezbytné minimum, pokud  však  omezíme nebo zatížíme 

některé systémy více,  či  změníme vnější podmínky, mění se energetická náročnost a 

zároveň  i celá fyziologická odezva. Odezva na různé stresory (výška, úzká plocha 

opory,  omezení smyslového vnímání) je individuální a odvíjí se od zkušeností a 

psychických  a fyzických předpokladů.  Pravidelným vystavováním se adekvátním 

stresorům dochází k adaptačním procesům, zásadním pro zdravý rozvoj jedince. 

 Překážkové dráhy mají dlouholetou tradici ve vojenském výcviku, školních 

programech i programech zážitkové pedagogiky. Úspěšné překonání  překážky  je 

determinováno zkušenostmi, psychickými, mentálními, fyzickými a často i 

komunikačními schopnostmi. Stejná překážka může pro různé jedince  představovat 

odlišné výzvy podle jejich individuálních predispozic. Při jejich překonávání  je lidský 

organismus zatěžován širokým spektrem stresorů, vyvolávajících patřičnou 

fyziologickou  odezvu. Subjektivně vnímané riziko je  na rozdíl od fyziologických 

parametrů  těžko objektivně měřitelné, většinou se pro jeho stanovení využívá 

standardizovaných dotazníků (Borgova škála vnímaného úsilí, General Self Efficacy 

scale) či rozhovorů. V praktické části této práce budeme posuzovat fyziologickou 

odezvou na chůzi po nízké a vysoké překážce a na základě naměřených parametrů se 

pokusíme určit ty parametry, které nejvíce reflektují subjektivně vnímané riziko. 

2.3.1  Výzkumné otázky práce 
O kolik je chůze ve výšce energeticky náročnější než chůze nízko nad zemí? 

Které fyziologické parametry nejvíce reflektují subjektivně vnímané riziko? 
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3  Praktická část 

3.1  Cíl práce 
Cílem práce je porovnat fyziologickou organismu na chůzi po nízké a vysoké překážce.  

3.2  Metodika práce 

3.2.1  Soubor 
Výzkumný soubor tvořilo 27 studentů a studentek bakalářského a magisterského studia 

FTVS  UK. Žen bylo dohromady 15  a mužů 12.  Průměrný věk byl 23  ± 2  roky, 

průměrná výška 172 ± 20 cm a hmotnost 68 ± 30 kg. Přičemž průměrný věk žen byl 23 

± 5 let, průměrná výška 167 ± 9 cm a hmotnost 63 ± 10 kg. Průměrný věk mužů byl 22 

± 2 roky, hmotnost 77 ± 21 kg a výška 180 ± 12 cm.  

3.2.2  Realizace měření 
Měření probíhalo v termínu 6. –  11. 4. 2022 ve výcvikovém středisku  UK  FTVS, 

Dvorce.  Průměrná teplota vzduchu byla 9,9  °C, vlhkost vzduchu 63  %.  Na základě 

deskriptivní statistiky a interpretace výsledků jsme porovnali fyziologickou odezvu při 

chůzi po nízké a vysoké překážce.  

Nízká i vysoká překážka byly široké 25 cm a dlouhé 10 m. Na obou překážkách byly 

páskou označené metrové úseky pro měření přešlé vzdálenosti. Nízká překážka (obr. 1) 

byla  na  zemi  postavena  na  kulatiny  se  zářezy, aby nedošlo k nechtěnému posunu. 

Vysoká překážka  (obr. 2) byla umístěna mezi stromy ve výšce 11 m, ke kterým byla 

přivázána lany. Přibližně 2 m nad vysokou překážkou bylo instalováno ocelové jistící 

lano s kladkou, přes kterou byl proband jištěn.  

Proces měření probíhal v následujícím sledu: 

1.  Kalibrace snímače průtoků (2 min) 

2.  Příprava probanda: připevnění hrudního pásu a metabolického 

analyzátoru MetaMax 3B, oblečení do celotělového úvazku. (3 min) 

3.  Zahájení měření, kontrola měřených hodnot 

4.  Výstup k vysoké překážce po lanovém žebříku (2 min) 

5.  Chůze po vysoké překážce (obrázek 2) po dobu 4 minut vlastním tempem 

(8 min) 

6.  Spuštění na zem (1 min) 
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7.  Zklidnění organismu (2 – 5 min) 

8.  Chůze po nízké překážce stejným tempem,  jako po vysoké překážce  (4 

min) 

9.  Ukončení měření. 

 

3.2.3   Použité metody měření 

1.  Respirační ukazatel s využitím přenosného metabolického analyzátoru MetaMax3B 

(Cortex, Německo, celková hmotnost 1,4 kg) v průběhu celého absolvování 

aktivity,   

2.  Srdeční frekvence pomocí hrudního pásu (Polar Electro OY, Finsko). 

 

Metabolismus  je přeměna látek a energií, která probíhá bez přestání v každém živém 

organismu. Přeměny mohou být katabolické, kdy ze složitějších látek vznikají látky 

Obrázek 1: Nízká překážka  Obrázek 2: Vysoká překážka 
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jednodušší, za současného uvolňování energie, nebo  anabolické, při kterých vznikají 

z jednodušších látek látky složitější a energie se při nich spotřebovává. Katabolické děje 

slouží především k udržování důležitých životních dějů, stálosti teploty a k činnosti 

svalů. Právě svalová aktivita klade vysoké požadavky na energetické krytí organismu 

(DOVALIL & kol., 2012).  

Energetická náročnost, neboli množství energie, vydané během výkonu, se vyjadřuje 

v jednotách metabolického ekvivalentu práce MET  (metabolic  equivalnet  of  task)  a 

definuje se jako násobek kyslíku,  v klidu spotřebovaného,  za  1  minutu  na  1  kg 

hmotnosti. Jinak řečeno vyjadřuje, kolikrát je jedinec schopen zvýšit svoji klidovou 

spotřebu kyslíku během zátěže (HELLER & VODIČKA, 2018). Energetickou náročnost 

lze vyjádřit také z naměřené srdeční frekvence a plicní ventilace.  

Energetický výdej  vyjadřuje celkové množství vydané energie a uvádí se 

v jednotkách kilojoule (kJ) nebo kilokaloriích (kcal), neboli jednotkách termochemické 

energie. Převod mezi těmito jednotkami se provádí podle následujícího vzorce:  

1 kcal=4,184 kJ, nebo obráceně: 1kJ=0,239 kcal (…) 

Celkový denní energetický výdej (TEE  total energy expenditure) se skládá z výdeje 

bazálního metabolismu (energie, potřebná k zajištění základních životních funkcí), 

klidového energetického výdeje (množství energie, spotřebované v klidovém stavu), 

diety, indukované termogenezí (energie, potřebná k transportu, zažívání a absorbování 

potravy) a pracovního metabolismu (energie, zásobující tělo během fyzické aktivity). 

(BIDDLE, 2008).  

Bazální energetický výdej  lze vypočítat pomocí rovnice, sestavené Harrisem a 

Benedictem: 

Muži: BM (kcal/24 hod) = 66,0 + (13,7 x hmotnost v kg) + (5,0 x výška v cm)  (6,8 

x věk v rocích) 

 

Ženy: : BM (kcal/24 hod) = 655,0 + (9,6 x hmotnost v kg) + (1,85 x výška v cm)  

(4,7 x věk v rocích) (MAREK, BRODANOVÁ, & kol., 2002). 

Měření energetického výdeje 

Energetický výdej lze stanovit dvěma způsoby –  přímou a nepřímou  kalorimetrií. 

Metoda přímé kalorimetrie  vyžaduje laboratorní prostředí, kdy je jedinec uzavřen 
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v testovací komoře a změna okolní teploty přímo odpovídá aktuální energetické 

spotřebě organismu. Tato metoda je technicky složitá a tudíž se v praxi příliš nepoužívá. 

Oproti  tomu  je  metoda nepřímé kalorimetrie  využitelná i v terénu, jelikož se 

vypočítává z naměřených parametrů VO2  a SF. Tato metoda je založena na 

předpokladu, že uvolněná energie čerpá z oxidace, tudíž intenzita cvičení je přímo 

úměrná utilizaci kyslíku (HELLER & VODIČKA, 2018).  K měření  energetického 

výdeje se využívá spirometru, kdy jedinec dýchá pouze přes něj a vydechovaný CO2 je 

absorbován v baňce s natronovým vápnem. Podle Weira (1949) lze z denní spotřeby O2 

a C02 vypočíst celkový denní energetický výdej podle rovnice:  

Energie ( v kcal/d) = 0.4554 [1.1 x CO2 ( v l/d) + 3.9 x O2 ( v l/d)] 

K podrobnějšímu měření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie slouží 

přenosné metabolické analyzátory.  

Kardiorespirační ukazatele 

Respirační kvocient R udává poměr mezi vydechovaným oxidem uhličitým a 

spotřebovaným kyslíkem. Při oxidaci živin se O2  spotřebovává a CO2  je vylučován. 

Tento vztah je vyjádřen vzorcem:  

RQ = V(CO2) / V(O2)  

Pomocí respiračního kvocientu je možné určit zastoupení využívaných živin. Při oxidaci 

tuků je hodnota spotřebovaného kyslíku a vydýchaného oxidu uhličitého R=0,7 při 

oxidaci bílkovin R = 0,8 a při oxidaci cukrů je množství stejné, tedy R=1. R je větší než 

1 při přeměně cukrů na tuky a při glukoneogenezi (tvorbě cukrů z necukerných zdrojů) 

je R menší než 1, v závislosti na energetické utilizaci (DOVALIL  &  kol.,  2012),  na 

podobných číslech se shodli také Andresová a Novak (2004) a dodávají, že hodnoty při 

spalování proteinů jsou ovlivněny několika faktory, jelikož při jejich spalování v těle 

vzniká kromě H2O  a  CO2  také nebílkovinný N. Při intenzivní námaze RQ stoupá 

s ohledem na vyplavování kyseliny mléčné, která se přeměňuje na CO2  a je následně 

vydechována. Po odečtení hodnot při oxidaci bílkovin od celkového RQ lze následně 

dojít k hodnotám nebílkovinným.  

Poměr respirační výměny (RER) nám udává poměr mezi spotřebovaným O2  a 

vylučovaným CO2 na základě vylučovaného vzduchu. Aerobní hodnoty dosahují hodnot 

> 1, při dosažení anaerobního prahu je poměr mezi spotřebovaným O2 a vylučovaným 
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CO2 roven nule, tudíž RER = 1. Při intenzivní zátěži může hodnota RER vystoupat až 

na 1,15. Podle těchto hodnot je možné odhadovat zdroj energetického krytí 

(ANDRESOVÁ & NOVÁK, 2004). 

Spotřeba kyslíku  (VO2)  označuje množství kyslíku, předané tkáním za 1 minutu. 

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) je důležitým ukazatelem aerobní 

kardiorespirační výkonnosti jedince, který vyjadřuje schopnost organismu transportovat 

k pracujícím svalům maximální množství kyslíku při maximálním zatížení. Vilikus 

(2012) udává, že sportující jedinec může dosahovat až dvojnásobných hodnot oproti 

nesportujícímu jedinci. Fyziologické hodnoty VO2max u žen ve věku 2029 let jsou 36 

± 6,9 ml·kg1 ·min1 , ve věku 3039 let 34 ± 6,2 ml·kg1 ·min1 , ve věku 4049 let 32 

± 6,2 ml·kg1 ·min1 . U mužů jsou hodnoty o poznání vyšší, pro věk 2029 let jsou 43 

± 7,2 ml·kg1 ·min1 , pro věk 3039 let 42 ± 7,0 ml·kg1 ·min1 a pro věk 4049 let 40 

± 7,2 ml·kg1 ·min1. Špičkoví sportovci, specializující se na aerobně náročné 

disciplíny, dosahují hodnoty V̇O2max u žen 70 ml∙kg1 ∙min1 a u mužů 80 ml∙kg1 

∙min1  nebo vyšších (CHALOUPKA,  2008). Relativní spotřeba kyslíku  je  hodnota 

spotřeby kyslíku, přepočítaná na ml podle hmotnosti jedince, tedy počet ml O2 za 1 min 

na 1 kg tělesné hmotnosti. (HELLER & VODIČKA, 2018).  

Minutová plicní ventilace (VE) označuje množství vzduchu, které se v plicích vymění 

za 1 minutu. Často se pracuje také s parametrem maximální minutová ventilace, který 

označuje největší objem vzduchu, který v plicích může být vyměněn. Hodnoty 

minutové plicní ventilace jsou ovlivněny intenzitou zátěže, přičemž hraniční je hodnota 

60 – 75 % VO2max, hranice anaerobního prahu (HELLER & VODIČKA, 2018).  

Dechová frekvence  (DF)  udává počet vdechů za minutu. Zatímco novorozeně se 

v klidu  nadechne  za  1  minutu  50x  –  60x, zdravý dospělý člověk v pouze  16x  –  20x 

(HELLER & VODIČKA, 2018). 

Dechový objem  (VT) je objem vzduchu, který v klidu nadechneme nebo vydechneme. 

Podle dechového objemu a dechové frekvence rozlišujeme normální klidové dýchání 

s frekvencí 14 –  16 nádechů/min a objemem 0,5 l, mělké dýchání s frekvencí pod 14 

nádechů/min a objemem menším než 0,5 l, které obvykle doprovází bolestivé stavy, 

dále zrychlené dýchání s frekvencí nad 18 nádechů/min a objemem 0,5 l, časté při 

fyzické činnosti nebo emočních stavech a konečně prohloubené dýchání s objemem nad 
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0,5 l a normální nebo lehce zvýšenou dechovou frekvencí, časté při fyzické práci a 

stresu (KOHLÍKOVÁ, 2015). 

Srdeční frekvence  (SF)  je jedním z hodnotících kritérií tělesné zdatnosti, ze které lze 

odvodit intenzitu zatížení u vytrvalostního tréninku.  Maximální srdeční frekvence 

(SFmax) je základním parametrem při určování tělesné zdatnosti u vytrvalostních sportů. 

Směrodatný je procentuální podíl SFmax během výkonu, který lze vypočítat dosazením 

do vzorce: 

% SF max = (SFvýkonu/SFmax) · 100 

 

3.3  Vyhodnocení výsledků 
Chůze po vysoké překážce vyvolala v porovnání s chůzí po nízké překážce vyšší 

fyziologickou odezvu, přičemž největších rozdílů dosahovaly hodnoty VE, které se 

průměrně zvýšily o 87 %. VO2 vzrostla o 70 %, DF o 39 %, SF o 33 % a VT o 27 %. 

Při individuálním porovnávání odezvy byly patrné významné rozdíly. V grafickém 

znázornění jsou probandi  seřazeni podle rychlosti přecházení překážky, abychom 

vyloučili vliv fyziologické odezvy z důvodu pohybové aktivity od stresové odezvy. Na 

základě spojnice trendu lze říci, že rychlost přechodu ovlivnila pouze VO2  a  VT,  u 

ostatních parametrů jsme nezaznamenali signifikantní vliv.  

Spotřeba kyslíku (VO2) 

VO2 byla ovlivněna rychlostí chůze, ale také efektem výšky. Při přecházení po vysoké 

překážce stoupla průměrně o 70 %  (graf 1). Rozdíl mezi VO2 v klidu a při přecházení 

nízké překážky nenabyl signifikantních rozdílů (σ < 0, 05). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigma
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Graf 1: Porovnání VO2 na nízké a vysoké překážce 

 

 

Dechový objem (VT) 

Na hodnotách VT byl pozorován mírný vliv rychlosti chůze  (graf  2). Pří přecházení 

nízké překážky klesl VT o 0,14 l oproti klidovým naměřeným hodnotám. Přecházení po 

vysoké překážce naopak vedlo ke zvýšení VT na 1,286 l (σ=12,335). Individuální rozdíl 

VT při přecházení vysoké překážky byl průměrně 0,160, tedy v porovnání s ostatními 

parametry nejmenší naměřený rozdíl. 

Graf 2: Porovnání VT na nízké a vysoké překážce 
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Minutová plicní ventilace (VE) 

Hodnoty  VE nebyly ovlivněny rychlostí přecházení po překážce  (graf 3). Efekt výšky 

zvýšil hodnoty VE  o  18,49  l.min1  na průměrných 40,58 l.min
1  (σ=7,771).  Rozpětí 

individuálních hodnot při přecházení nízké i vysoké překážky VE  bylo procentuálně 

největší ze všech měřených parametrů.  

Graf 3: Porovnání Ve na nízké a vysoké překážce 

 

 

Srdeční frekvence (SF 

Efekt výšky zvýšil SF průměrně o 34 tepů/min (σ=16,123).  Průměrná SF na nízké 

překážce byla 100 tepů/min (σ=12,335), na vysoké překážce 133 tepů/min (σ=16,125). 

Tento parametr nabýval výrazných individuálních rozdílů  mezi nízkou a vysokou 

překážkou,  z čehož plyne, že VO2  také  patří mezi parametry, které vypovídají o 

fyziologické odezvě organismu na stres (graf 4). Od průměrného rozdílu 34 tepů/min se 

odchýlilo celkem 13 probandů (5 probandů > 10 tepů/min; 8 probandů < 10 tepů/min). 

SF v klidu byla průměrně o 4 tepy nižší, než SF při přecházení nízké překážky. 
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Graf 4: Porovnání SF na nízké a vysoké překážce 

 

 

Dechová frekvence (DF) 

Při přecházení nízké překážky vzrostla DF z 19 nádechů/min (σ=4,1) oproti klidové DF 

průměrně o 2 nádechy (σ=10). Průměrná hodnota DF na vysoké překážce byla 33 

nádechů/min (σ=6). Oproti ostatním parametrům dosahovala DF poměrně vysokých 

individuálních rozdílů. Efekt rychlosti chůze na hodnoty DF nebyl pozorován (graf 5). 

Graf 5: Porovnání DF na nízké a vysoké překážce 
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nejvyšší hodnoty. Jsou zde dostupné také parametry, které v této práci nebyly použity. 

Konkrétně se jedná o relativní spotřebu kyslíku (VO2rel), poměr respirační výměny 

(RER), metabolický ekvivalent (MET), energetický ekvivalent (EE) a relativní 

energetický ekvivalent (EErel).  

Tabulka 1: Porovnání průměrných naměřených hodnot na nízké a vysoké překážce 

 
Nízká překážka  Vysoká překážka  Rozdíl 

Parametr 
Průměrná 

hodnota  σ 

Průměrná 

hodnota  σ 

Průměrná 

hodnota  σ 

VO2 
(L/min)  0,78  0,238  1,22  0,312  0,44  0,07 

VO2 rel 
(ml/min/kg)  11,28  2,961  17,60  3,527  6,32  0,57 

VO2 pm 
(L/min)  0,78  0,208  1,33  0,423  0,55  0,22 

RER  0,85  0,041  0,97  0,077  0,12  0,04 
Ve (L/min)  22,09  6,584  40,58  7,771  18,49  1,19 
VT (L)  1,01  0,252  1,29  0,307  0,28  0,05 
DF (min)  23,40  4,116  32,49  6,005  9,09  1,89 
MET  3,22  0,846  5,03  1,008  1,81  0,16 
EE 
(kcal/min)  3,78  1,013  6,60  2,061  2,82  1,05 

EE rel 
(KJ/kg)  0,23  0,051  0,40  0,096  0,17  0,04 

N=27 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigma
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4  Diskuse 

Cílem diskuze bylo porovnat fyziologickou odezvu organismu na chůzi po  nízké a 

vysoké překážce, určit, které parametry byly více ovlivněny energetickým výdejem a 

které vlivem stresu a zhodnotit individuální rozdíly v hodnotách měřených parametrů. 

Výzkumný soubor tvořilo 27 studentů a studentek Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity  Karlovy.  Z toho  bylo  12 mužů a 15  žen. Probandi přecházeli nejprve po 

vysoké překážce, kde  jim  byla  kromě fyziologických parametrů měřena také rychlost 

chůze, kterou pak přecházeli i po nízké překážce. Pro validitu měření bylo třeba vyvážit 

míru individuálního stylu chůze a nastavení kritérií pro optimalizaci měření. Dle 

Shortera a kol. (2017) je pro měření energetického výdeje vhodné neomezovat délku 

kroku a nastavit raději časový rámec (SHORTER & KUO, 2017).  

Vnějšími faktory, které ovlivňují energetický výdej při chůzi po překážce, jsou teplota a 

vlhkost vzduchu, světlo, rychlost větru (  (HOUDIJK,  FICKERT,  VELZEN,  & 

BENNEKOM,  2009).  V případě měření této práce se nepodařilo zajistit konstantní 

podmínky pro všechny účastníky, tudíž pravděpodobně došlo k mírnému ovlivnění 

výsledků těmito proměnnými. 

Měřenými parametry byly SF, VE, VO2 a VCO2 a z těchto dat byly vypočítány hodnoty 

parametrů VO2rel,  RER,  VT,  DF.  Pro potřeby  této práce jsme pracovali především 

s parametry SF, VE, VO2, VT, DF. 

Energetický výdej při chůzi rychlostí 40 m/min je zhruba 120 ml.kg1.km1 (SPARROW 

& NEWELL, 1998). Oproti tomu energetický výdej při chůzi po nízké překážce byl 227 

kcal/hod. Rozdíl energetického výdeje je dán zvýšenými koordinačními nároky chůze 

po překážce, především užším kladením chodidel, na které není organismus adaptovaný. 

Hodnoty byly pravděpodobně ovlivněny i sníženou vizuální kontrolou kvůli obličejové 

masce metabolického analyzátoru. 

Hodnoty energetického výdeje při  chůzi po nízké překážce (227  kcal/hod)  jsou 

srovnatelné např. s chůzí 5 km/h, hraním ping pongu nebo rekreačního kanoingu. Oproti 

tomu hodnoty, naměřené při přecházení vysoké překážce (396 kcal/hod) jsou na úrovni 

rekreačního lyžování nebo snowboardingu, inline bruslení či skoku o tyči  ( (DRAPER 

&  HODGSON,  2008),  (ACSM,  2014).  Dovalil (2012) uvádí energetický výdej v kJ 

podle intenzity zatížení u vybraných sportů (tabulka 2). 
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Tabulka  2:  Příklady energetického výdeje v kJ a podle intenzity zatížení.  Přejato z: 

(DOVALIL & kol., 2012), upraveno. 

Disciplína  Energetický výdej 

Vrhy, skoky, hody  14 000 kJ 

Sportovní hry  18 000 kJ 

Dlouhé běhy  23 000 kJ 

Etapové cyklistické závody  < 27 000 kJ 

Sprinty (sekundy)  20 000  30 000 % nál. BM 

Atletické běhy (desítky sekund)  10 000 % nál BM 

Sportovní hry (minuty, desítky minut)  5 000 – 1 000 % nál. BM 

Dlouhé běhy (hodiny)  500 % nál. BM 

 

Vnímáním subjektivního rizika se zabývalo mnoho  výzkumů  (Borg,  1961;  Smirmaul, 

Bde,  2012;  Noble  a  Robertson,  1996). Borg a kol. (1961, 1973) vytvořili škálu pro 

hodnocení vnímaného úsilí, která se využívá  dodnes.  Subjektivním vnímáním tělesné 

zátěže  a psychofyzickým škálováním  se pravidelně zabývá drtivá většina předních 

odborných časopisů z oblasti sportu, sportovní medicíny i sportovní psychologie 

(DAĎOVÁ, 2016).  Existuje  o poznání méně výzkumů, spojujících stresovou odezvu 

organismu s konkrétními fyziologickými parametry.  

Lze předpokládat, že různé stresory budou ovlivňovat jiné fyziologické parametry, 

v našem případě jsme se zaměřili na efekt výšky.  Měření prokázalo, že efekt výšky 

zvyšuje fyziologickou odezvu organismu, přičemž parametrem, který prokazoval 

nevýraznější rozdíly mezi nízkou a vysokou překážkou, byl VE. Individuální naměřené 

hodnoty po převodu na % dosahovaly největšího rozpětí právě u VE. Také parametry 

VT, SF a DF, O2 byly také signifikantně vyšší při přecházení po vysoké překážce 

Parametry  VO2  a  VT  rostly rovnoměrně s rychlostí přecházení překážky, tudíž 

fyziologická odezva nebyla způsobena pouze efektem výšky, ale velkou měrou také 

samotnou energetickou náročností  pohybu. U ostatních parametrů jsme tuto korelaci 

nezaznamenali.  Klaus (2021) porovnával energetický výdej při chůzi po slackline 

metodou nepřímé kalorimetrie. Jako parametry, které byly ovlivněny rychlostí chůze, 
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označil EE a SF. Námi měřené hodnoty SF rychlostí nebyly významně ovlivněny, vliv 

EE vychází z hodnot  VO2, tudíž se s tímto závěrem shodujeme  (KLAUS,  2021). 

Gajdošík a kol. (2020) fyziologickou odezvu organismu při  sportovním lezení na 

horolezecké stěně a lezeckém trenažeru. Hodnoty  VO2  nenabyly  při těchto měřeních 

statisticky významných rozdílů (GAJDOŠÍK, BALÁŠ, & DRAPER, 2020). 

V individuální rovině dosahovaly největších rozdílů parametry VE  a SF.  Jelikož u ani 

jednoho parametru nebyla zjištěna závislost naměřených hodnot na rychlosti přecházení 

překážek, lze tyto parametry vyhodnotit jako určující pro fyziologickou odezvu 

organismu na stres, způsobený efektem výšky. Toto tvrzení podporuje i fakt, že vlivem 

adaptace na určitý stresor se odezva na něj snižuje  (KOLÁŘ, 2021).  U  osob, jejichž 

hodnoty při přecházení po nízké a vysoké překážce dosahovaly oproti průměru nižších 

rozdílů lze očekávat, že se ve výškách pohybují pravidelně nebo ji nevnímají jako 

ohrožení. Toto tvrzení se shoduje s výsledky práce Gajdošíka a kol. 2020). 

Přímý transfer překonávání přírodních a umělých překážek do běžného života není 

dostatečně prokazatelný. Neuman a kol. (1999) ale mluví o základním předpokladu 

přenosu do praxe uvědomováním si a reflexí získaných prožitků a zkušeností. 

Prokazatelná je také změna  jednání a využívání procesů zpracovávání informací pro 

další rozvoj osobnosti (NEUMAN, VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 

1999).Vystavování jedince bezpečným a adekvátním zátěžovým podnětům vede k jeho 

adaptaci nejen na tyto podněty, ale obecně na jednání ve vypjatých situacích obecně. 

Překonávání sama sebe formou výzvových aktivit přispívá k osobnímu růstu.  

Přírodní a umělé překážky přináší účastníkům  specifický druh prožitků, který  je nutí 

v daný okamžik řešit konkrétní situaci a upustit od starostí každodenního života. Díky 

těmto zážitkům člověk ztrácí pojem o čase a stává se sám sebou (NEUMAN, 

VOMÁČKO, & VOMÁČKOVÁ, 1999). Stav, kdy jedinec naplno prožívá danou 

aktivitu, ztrácí pojem o čase, vnímá silněji některé emoce, ale zároveň si připadá 

pozornější a soustředěnější, se nazývá stavem plynutí neboli flow. Do tohoto stavu se 

jedinec může dostat, pokud jsou jeho schopnosti a dovednosti na stejné úrovni, jako 

výzva. (ČINČERA, 2007).  Tyto stavy často popisují slacklineři, přecházející po 

highline (KUCHAŘOVÁ, 2020), (ASHBURN, 2013).  
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Při sestavování programů výzvových aktivit sledujeme také psychosociální cíle. 

Výzvové aktivity v přírodě mohou upevňovat mezilidské vztahy a vést ke kooperaci. 

Síla prožitku se násobí, pokud ho máme s kým sdílet.  

Fyziologickou odezvu našeho měření mohly  ovlivnit proměnlivé vnější podmínky 

(teplota a vlhkost vzduchu, vlhká překážka, mírný déšť) a fyziologické potřeby (únava, 

psychické rozpoložení, hlad, žízeň apod.).  

Při přecházení nízké překážky nebyli účastnící nijak jištěni, při přecházení vysoké 

překážky byli jištěni horním jištěním, které mohlo ovlivnit způsob chůze, popř. rychlost 

otáčení a tím pádem i chůze po překážce a  následnou fyziologickou odezvu.  Pády 

z nízké překážky, tzn. stoupnutí na zem, jsme ve výsledcích nezohledňovali, každý 

účastník sestoupil na zem průměrně 1, 4x.  Ve dvou případech se stalo, že účastník 

spadl při přecházení vysoké překážky. Při pádu se účastníci propadli o zhruba 0,5 m. 

Oba účastnící byli okamžitě vytaženi zpět na překážku a pokračovali v měření.  

Nedostatky výzkumu vidíme především ve specifické skupině účastníků měření a 

nedokonalém zajištění totožných podmínek pro všechny účastníky a pro měření nízké a 

vysoké překážky. Výsledky práce nelze vztáhnout na širokou veřejnost, jelikož se 

výzkumu účastnili pouze studenti FTVS UK. Je pravděpodobné, že efekt výšky na 

fyziologickou odezvu byl u této skupiny menší, než by tomu bylo u např. nesportujících 

skupin. Pravidelná fyzická aktivita vede k adaptačním procesům, důležitým pro 

udržování dynamické rovnováhy organismu. Čím častěji je jedinec vystavován 

adekvátním stresorům, tím lépe následně zvládá stresové situace, je prokázaný také 

transfer mezi psychickou a fyzickou odolností (KOLÁŘ, 2021). 

Čapský (2016) porovnával zvládání stresových situací sportujících a nesportujících 

studentů a výsledky této studie potvrdily, že pravidelná pohybová aktivita má na jejich 

zvládání pozitivní dopad. Sportující studenti byli také více otevřeni mimoškolním 

aktivitám, školním akcím, byli více komunikativní, jsou méně nemocní, méně trpěli 

bolestmi hlavy a poruchami spánku (ČAPSKÝ, 2016).  Podle těchto a mnoha dalších 

prací lze usuzovat, že nesportující veřejnost hůře zvládá stresové situace, tudíž i 

fyziologická odezva na ně bude vyšší.  

Nízké a vysoké překážky jsou často používaným nástrojem pro rozvoj fyzické zdatnosti 

a psychických i sociálních schopností. Nutí jedince vystupovat ze své komfortní zóny, a 

tudíž jsou zdrojem silných prožitků. Kromě této roviny je vliv výšky častým předmětem 
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zkoumání psychofyziologické odezvy organismu, ve kterém lze porovnávat velké 

množství proměnných a tím přispívat k hlubšímu pochopení fungování lidského 

organismu.  
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5  Závěr 

V této práci jsme se zabývali fyziologickou odezvou organismu na chůzi po nízké a 

vysoké překážce. Zároveň jsme chtěli určit parametr, který nejvíce koresponduje se 

subjektivním hodnocením vnímaného rizika. Sledovanými faktory byli DF, SF, VO2, VE 

a VT. Chůze ve výšce odráží subjektivně vnímané riziko fyziologickou odezvou Výška 

překážky, která vyvolává subjektivně vnímané riziko, zvyšuje metabolickou náročnost 

chůze o 2/3.  Největších rozdílů při přecházení nízké a vysoké překážky dosahoval 

parametr  VE, u kterého byly zároveň patrné největší individuální rozdíly. Parametry 

VO2 a VT byly lineárně závislé na rychlosti přecházení překážek.  

Fyziologická odezva na chůzi po úzké překážce je ovlivněna mnoha mezi sebou 

závislými vnějšími i vnitřními faktory. Mezi vnitřní faktory patří úroveň koordinačních 

pohybových schopností, posturální stabilizace, řídící orgány, zkušenost,  adaptace  na 

stres a energetická náročnosti chůze. Vnější faktory ovlivňuje  především teplota a 

vlhkost vzduchu, rychlost větru, světlo a srážky. 

Jako navazující výzkum této práce navrhujeme rozšířit skupinu probandů i mimo okruh 

studentů FTVS UK. Rozdílné hodnoty by mohlo přinést porovnání hodnot mezi 

pohlavími, podle zkušeností s pohybem ve výškách či subjektivním hodnocením rizika. 

Kromě vysoké klády může být využito i dalších rovnovážných překážek, např. 

slackline, u které kromě efektu výšky může hrát role i délka a druh popruhu.  
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INFORMOVANÝ SOUHLAS  
Vážený studente, vážená studentko,   
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 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, jsouli aplikovatelné),  Vás žádáme o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném 

projektu na UK FTVS v rámci disertační práce s názvem Efekt krátkodobého programu aktivit v přírodě 

na psychofyziologickou odezvu organismu při akutní stresové zátěži konaným v rámci Vámi zapsaného 

kurzu aktivit v přírodě konaného ve výcvikovém středisku UK FTVS ve Stráži nad Nežárkou  
  
1.  Pilotní studie bude probíhat v období duben 2022, hlavní část pak v období červen–září 2022.  
2.  Studie budou realizovány v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví ČR.  
3.  Studie bude probíhat v rámci Vašeho kurzu aktivit v přírodě. Program kurzu je pro Vás totožný 

jako pro všechny ostatní účastníky a probíhá jako součást akreditované výuky. Samotné měření a s ní 

související aktivita –  přechod klády –  bude probíhat mimo čas výuky ve volném čase, stejně jako 

vyplnění dotazníků a standardizovaných testů viz bod 5. Program kurzu je totožný pro všechny účastníky 

a samotné studie se netýká, tímto Vaším dobrovolným souhlasem se zařazením do studie dáváte svolení 

k aktivitám a měřením souvisejících se studií.   
4.  Cílem studie je posoudit efekt krátkodobého programu aktivit v přírodě na psychofyziologickou 

odezvu organismu při akutní stresové zátěži. Způsob zásahu bude neinvazivní.  
5.  Kurz je veden zkušenými odborníky v oblasti aktivit v přírodě a nepřináší větší než obvyklá 

rizika spojena s aktivitami v přírodě. Akutní stresová zátěž bude vyvolána reálnou překážkou, tzv. 

vysokou kládou, kde je hlavním stimulujícím stresorem výška – proband přechází kládu 10m dlouhou, 
25cm širokou, v 11m nad zemí. Proband je po celou dobu jištěn tzv. horním jištěním zkušeným a 

proškoleným zaměstnancem Katedry sportů v přírodě. Jištění bude zajištěno standardním způsobem – 
proband bude oblečen do celotělového úvazku a helmy. Pomocí dynamického lana a dvou karabin bude 

proband zajištěn tak, že lano povede přes horní jistící bod k jističi, kde skrz jistící pomůcku jistič ovládá 

lano a jistí probanda. Stejnou překážku účastník také absolvuje s absencí výšky, tedy na kládě těsně nad 

zemí ve výšce asi 20cm pro hodnocení fyziologické odezvy. Samotné měření nepřináší žádná objektivní 

rizika.  
6.  Přidruženým výzkumem je měření psychofyziologické odezvy chůze po slackline různé výšky.  
Budete se účastnit výzkumu fyziologické odezvy při chůzi po slackline. Vašim úkolem bude s hrudním 

pásem (Polar, Finsko) a přenosným metabolickým analyzátorem (MetaMax3B, Cortex, Německo) 

absolvovat měření na dvou slackline, kdy jedna bude ukotvena 40 cm nad zemí (nízká slackline) a druhá 

ve výšce 11 m nad zemí (vysoká slackline). Při obou měřeních budete chodit po slackline v celotělovém 

úvazku s horním jištěním. V případě měření chůze ve 11m výšce budete ke slackline  šplhat po 

provazovém žebříku. Poté budete mít 2min odpočinek, po kterém začne samotné měření. Na  konci 
měření budete spuštěn/a na zem.  
Celková doba měření bude 30 minut (2x10 minut měření a 10 min pauza). Jednotlivá měření (chůze po 

nízké a vysoké slackline) budou probíhat s časovou prodlevou. Zátěž bude střední intenzity.  Fyziologická 

odezva bude hodnocena následujícími způsoby: respirační ukazatel s využitím přenosného metabolického 

analyzátoru (MetaMax3B, Cortex, Německo) a srdeční frekvence pomocí hrudního pásu (Polar, Finsko) 
v průběhu celého absolvování aktivity. Charakter měření bude neinvazivní.   
Na začátku kurzu vyplníte vstupní anketu, zjišťující vaše osobní údaje, (jméno, datum narození, tělesná 

hmotnost a výška), zkušenosti s obdobnými aktivitami a dále pak standardizované dotazníky, týkající se 

vašich osobnostních charakteristik a „selfefficacy“ (cca 30 minut).   
7.  V den samotného měření (první, nebo poslední den – dle vašeho zařazení do skupiny) Vám bude 

změřena klidová fyziologická odezva vašeho organismu (srdeční frekvence pomocí hrudního pásu, 

respirační ukazatele pomocí přenosného metabolického analyzátoru MetaMax 3B. Stejné ukazatele budou 

sledovány i v průběhu překonávání překážky viz bod 4. Po překonání překážky vyplníte standardizované 

testy a dotazníky související s vnímanou úzkostí. A další psychické dotazníky CSAI a STAI.   
8.  Před samotným testováním bude nutné dodržet několik pravidel: nepijte, nekuřte. O dni a čase 
testování budete dostatečně včas informováni.  
9.  Do projektu nemůže být zařazen proband, který bude mít zranění či akutní zejména infekční 

onemocnění nebo proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu 

s kardiovaskulárním onemocněním, hypertenzí, strachem z výšek, epilepsií, nebo v  rekonvalescenci  po 
onemocnění či úrazu.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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10.  Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.  
11.  S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v disertační práci nebo 

na email adrese: psohlavec@ftvs.cuni.cz  
12.  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: jméno, příjmení, rok narození, data z výše uvedených 

testů, které budou bezpečně uchovány v heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim 
bude mít pouze hlavní řešitel projektu. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahujeli 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.  
13.  Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě ve 

výzkumné práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, 

případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.  
14.  Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků:   
15.  Fotografie:  Během výzkumu budou pořizovány fotografie, avšak anonymizace osob na 

fotografiích bude provedena rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci 

jedince. K neanonymizovaným fotografiím bude mít přístup hlavní řešitel, budou bezpečně uchovány v 

heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, smazány budou do 1 týdne po testování. Publikovány 

budou pouze anonymizované fotografie.  
16.  Videa: V rámci výzkumu bude pořizován videozáznam. K videozáznamům budu mít přístup já a 

vedoucí práce. Neanonymizované videozáznamy budou bezprostředně po ukončení výzkumu smazány a 

před smazáním budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené místnosti. 

Videozáznam nebude nikdy publikován. Při pořizování videí budu dbát na to, aby na videa nebyly 

natáčeny osoby, které nejsou součástí výzkumu.  
17.  Audio nahrávky: Audio nahrávky nebudou během výzkumu pořizovány.  
18.  V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla jakkoli zneužita.  
  
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Mgr. Lukáš Psohlavec                       
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Mgr. Lukáš Psohlavec      Podpis: ........................  
  
  
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím se svojí 

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 mé účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní 

prohlídku. 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  
  
Místo, datum ....................  
Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: ....................................  
 

mailto:psohlavec@ftvs.cuni.cz

