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Abstrakt: 

Název:  

Současný stav závodního skialpinismu 

Cíl práce: 

Cílem bakalářské práce je shromáždit aktuální informace o závodním skialpinismu, 

fyziologických charakteristikách vybraných skialpinistů, dokumentovat tepové zatížení 

skialpinistů na vybraných závodech a připravit podklady pro diplomovou práci.  

Metoda:  

Analýza textů, terénní a laboratorní testování, longitudiální sledování skialpinistů. 

Výsledky:  

Systém soutěží probíhá v současné době na úrovni mistrovství světa, mistrovství Evropy, 

světových pohárů a dalších. V České republice je pořádána série Českého a 

středoevropského poháru.  Závody se konají formou „start-cíl“, vertical, dvojice, štafety a 

ralley.  

Všichni testovaní jedinci dosahují vysoké až velmi vysoké připravenosti vzhledem 

k naměřeným hodnotám (VO2max aj.) Hodnota procenta tělesného tuku odpovídá u všech 

jedinců hodnotám udávaných pro sportující populaci. Tepová zatížení změřená při 

závodech odpovídají druhu závodu a všem okolnostem. 

 

Klíčová slova: 

Skialpinismus, soutěže ve skialpinismu, tepová frekvence (zatížení), aerobní zatížení, 

anaerobní zatížení, maximální spotřeba kyslíku (VO2max) 
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1. Úvod 

V současnosti je skialpinsmus rozmáhajícím se sportem nejen v alpských zemích, ale 

postupem času si získává příznivce i u nás v České republice. Skialpinismus je souhrnný 

název pro všechny horolezecké aktivity provozované s lyžemi v zimních horách.  

Název skialpinismus je dnes užíván jako označení výstupu na lyžích a následného sjezdu 

volným terénem. Všeobecně používaný název skialpinismus lze ještě více upřesnit. 

Skitouring jako nejčastější forma skialpinismu, kde jsou využívány lyže jak k výstupu tak 

potom k následnému sjezdu. Při skitouring není potřeba dalších speciálních technik. 

Naproti tomu při skialpinismu jsou při výstupech používány speciální horolezecké 

techniky, jako je například výstup na mačkách, lezení po skalách apod. V obou případech 

se jedná o nezávodní formu skialpinismu, kdy může jedinec vnímat horskou krajinu a 

užívat si každý pohyb. To se ale nedá říci o závodním skialpinismu. Závodníci rovněž 

stoupají nahoru na lyžích a v extrémních místech závodní tratě využívají speciální 

horolezecké techniky jako při klasickém skialpinismu. Jejich snahou ale je, co nejrychleji 

vyběhnout na vrchol a následně sjet v neupraveném terénu. To znamená, že při tomto 

druhu skialpinismu není čas na prohlížení si krajinu, ale naopak se bojuje o každou vteřinu. 

Přesto tato dřina láká čím dál více sportovců, což dokazuje vzrůstající účast závodníků na 

startovní čáře jak ve světových soutěžích, tak i na domácím poli.   

V bakalářské práci se zaměříme na charakterizování současného závodního skialpinismu, 

V teoretické části bakalářské práce čerpám z vlastních zkušeností, které doplňuji 

informacemi z odborných publikací, článků, časopisů a internetových stránek. Součástí 

charakteristik je dokumentace  funkčních vyšetření závodníků a naměřeného tepového 

zatížení při vlastní soutěži. 
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2. Historie skialpinismu 

Už ke konci minulého století začali horolezci při zimních výstupech využívat lyže. Lyže 

jim usnadnily nejen výstupy nahoru, ale také rychlejší návraty, tedy sjezdy. Mezi 

průkopníky patří, Arthur Conan Doyle, který na lyžích překročil známé alpské sedlo Furka 

(1894m). Dalšími průkopníky byli například Wilhelm von Artl nebo Wilhelm Paulckle, 

který prošel s partnery Bernskými Alpami. Na přelomu století byla již na lyžích překročena 

hranice 4000 m.n.m. Velkým zlomem v dějinách skialpnismu byl v roce 1888 přechod 

Fridjofta Nansena na lyžích napříč Grónskem. Asi nejvýznamnějším mezníkem v historii 

vysokohorského lyžování byl první sjezd z Mt. Blanku, který uskutečnil Hugo Mylius 

v roce 1904 ještě se třemi horskými vůdci.(Dieška, 1989) 

První mimoalpské a mimoevropské zdolávání hor na lyžích uskutečnili rovněž alpští vůdci, 

například sjezd z Kilimanžára při přechodu od severu na jih v roce 1916. Ve třicátých 

letech použili Němci lyže v Malé Asii na Araratu a Ulu Dagu, na Olympu a v dalších 

oblastech. Do konce druhé světové války byly na lyžích sjety všechny méně náročné 

vrcholy v Alpách. Zimní přechody sedel vzbudily pozornost ve třicátých letech na 

Kavkazu, které dosahovaly až 4000 m.n.m. Například první sjezd z Elbrusu se uskutečnil 

v roce 1939 B. Gippenrejterem. 

Po druhé světové válce se stalo oblibou překonávání dlouhých hřebenových a 

kombinovaných přechodů na lyžích. Nejdelší a nejnáročnější přechody byly uskutečněny 

na Kavkaze a v Alpách. (Dieška, 1989) 

2.1. První závody 

V roce 1933 se v Alpách objevila závodní forma skialpinismu. Prvním historickým 

závodem ve skialpinismu byl rychlostní závod – Trofeo Mezzalama, který se uskutečnil na 

počest horského vůdce Otorina Mezzalamy, jež se šestkrát pokoušel o přechod Alp a roku 

1931 tragicky zahynul v lavině. Na závodech ve Wallisu startovala tříčlenná družstva 

s povinnou výbavou, do které například patřilo i lano a stoupací železa. Trať byla totiž 

vedena extrémními místy přes ledovcové trhliny, kde se závodníci, pro jejich vlastní 

bezpečnost, museli navazovat. Tento závod se stal tradičním místem setkávání skialpinistů 

a jeho devátý ročník v roce 1975 byl vyhlášen jako první oficiální mistrovství světa ve 

skialpinismu. Prvními šampióny tohoto mistrovství světa se stali Italové, ČSSR obsadila 

mezi 97 týmy z jedenácti zemí osmé místo. (Pleskač, Duch, Jakoubková, 2005) 
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V šedesátých letech se přičiněním významného horolezce Riccarda Cassina oživila soutěž 

typu rallye. Nejvýznamnější se staly závody o Velkou cenu Evropy, na kterých závodníci 

za tři dny nastoupali a sjeli na dvaceti až třicetikilometrové trase kolem 12 000 výškových 

metrů. V každé z etap byl zařazen výstup na jeden vrchol, za který měli závodníci kladné 

body, pokud jej ovšem závodníci stihli v časovém limitu. Ke konci sedmdesátých let se 

projevovala snaha o kompromis mezi rychlostními závody typu Trofeo Mezzala a závody 

typu rallye s časovými limity. Po každé etapě rallye byly zařazovány rychlostní části, např. 

obří slalom družstev na laně nebo sjezd družstev v neupraveném horském terénu. 

(Korbelář, 2003) 

Dnešní typ závodů se trochu míjí s myšlenkou a představami Francouze Dr. Raymonda 

Latarjeta, který roku 1950 zorganizoval první rallye. Jeho původní myšlenka byla taková, 

aby skialpinisté především poznali nový terén. Chtěl jim umožnit dostat se do míst, která 

by byla bez zabezpečení nedostupná a potlačit nezdravou rivalitu a vyzdvihnout přátelství 

a spolupráci. (Dieška, 1989)  

2.2. Skialpinismus v Československu a ČR 

Vývoj skialpinismu v ČR souvisí s vývojem tohoto druhu sportu v Československu, neboť 

v oblasti Tater je tento sport díky příznivějším podmínkám mnohem častější než na území 

českých hor. Důležitým mezníkem ve vývoji skialpinismu v Československu je rok 1969, 

kdy dostali tatranští horolezci pozvánku na skialpinistické závody do Lecca v Itálii. 

V České republice má o rozvoj závodního skialpinismu zásluhu především horská služba, 

která pořádá většinu závodů v ČR. Kromě horské služby se v pořádání závodů střídají 

skialpinistické oddíly jakým je například AKLVK Janské Lázně, který připravuje 

každoročně pro skialpinisty „Noc tuleních pásů“.  

V dnešní době je skialpinismus veden pod Českým horolezeckým svazem (ČHS).  

2.3. První závody v ČR 

V ČR se první závody konaly v Krkonoších v roce 1978. Trasa byla vedena ze Špindlerova 

Mlýna na Jestřebí boudy a zpět. Závodníci byli členové horské služby. V dnešní době se 

pořádají závody nejen v Krkonoších, ale jsou rozloženy i do jiných částí našich hor- 

Beskyd, Orlických hor a jinde. V roce 1996 vzniknul Český pohár ve skialpinismu, o jehož 

založení se postarali členové horské služby v kooperaci s komisí skialpinismu ČHS.  
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O Českém poháru více viz „Druhy závodů“ níže.  

3. Charakteristika skialpinismu a skitouringu v současné době 

Skialpinusmus můžeme definovat jako spojení výstupů na lyžích proložené výstupy 

horolezeckými technikami s extrémními sjezdy ve volném terénu. V odborné literatuře 

však najdeme různorodé definice s přihlédnutím na oddělení pojmů skialpinismus a 

skitouring.  

Skialpinismus je směr v horolezectví a lyžování, zaměření na používání lyží v horském 

terénu. Smyslem skialpinismu je usnadnit a zrychlit pohyb v horách. Skialpinismus je 

náročná aktivita v horském terénu při stále a rychle se měnících přírodních podmínkách. 

Základním prostředkem přesunu je chůze na lyžích (výstupy), horské lezení a sjezdy. 

Tento silově-vytrvalostní a psychicky velmi náročný sport mohou absolvovat pouze dobře 

fyzicky ale i psychicky připravení jedinci. Tomuto sportu se převážně věnují lidé od horské 

služby, horští vůdcové, dobří lyžaři. (Zaťko, 1986) 

 Podle Wintra je skialpinismus výstup na lyžích a následný sjezd v neupraveném terénu 

zasněžených hor. Výchozími body jsou přitom hlavně vesnice a místa položená v údolích, 

horské chaty umístěné v nižších polohách, které slouží jako opěrné body při vícedenních 

přejezdech.  

V alpských zemích, kde se do alpinismu zahrnovaly i všechny ostatní velehorské akce 

s lyžemi, dostala část této činnosti svůj prvotní název skialpinismus. Už před druhou 

světovou válkou bylo skialpinismem vysokohorské lyžování, lyžařská turistika i 

horolezectví s lyžemi. Dle Hiebelerova Lexikonu Alp je skilapinismus souhrnný název pro 

všechny vysokohorské podniky s lyžemi mimo upravené sjezdařské terény. ( Dieška, 1989) 

 Dle Korbeláře (2003) je tímto všeobecným pohledem zatížena alpská současnost, přestože 

tato definice vystihuje pouze klasickou formu skialpinismu. 

Přirozeně se tu otvírá otázka, jak a proč zakotvil tradiční skialpinismus mezi 

horolezeckými disciplínami. Přesto, že se při něm neobejdeme bez pohybu paží, rušivě 

působí, že jeho podstatou není lezení. Skialpinismus je ale rozšířen v horolezecky 

rozvinutých zemích a na celosvětové úrovni je organizován v UIAA. V oblasti motivace a 

sportovního výkonu se skialpinismus opírá o vlastní filozofii a etiku, jejíž principy jsou 

prakticky totožné s principy, platnými v disciplínách tradičního horolezectví. 
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Nejpodstatnější ale je, že horolezci se hlásí ke skialpinismu a skialpinisté se cítí být 

horolezci. Proto mluvíme o horolezectví s lyžemi. Horolezectví tedy přijalo za své jen tu 

část skialpinistické činnosti, která alespoň částečně zasahuje do horolezeckého terénu. 

(Dieška, 1989) 

Zařazení skialpinismu k horolezectví bývá tady v České republice častým problémem. Na 

internetových stránkách- „Lezec.cz“, se člověk často setkává s názory, co tam ten 

skialpinismus dávají, že to přeci vůbec nepatří k lezení. Ale ti, kteří tyto, podle mého 

názoru, nesmysly píší, jsou to lezci nebo horolezci? Ne každý horolezec je skialpinista, což 

samozřejmě není ani nutností a potřebou každého horolezce ani lezce. Na druhou stranu, je 

člověk, který leze po skalách a na lezeckých stěnách horolezec? Není to „pouze“ lezec a 

horolezcem by se stal až při zdolávání horských vrcholů. A na druhou stranu skialpinista? 

To je důležitá otázka. Dobývá vrcholy? Ano. Musí pro zdolání horských vrcholů ovládat 

horolezeckou techniku? Ano.  

Názory se odlišují, ale závěrem bych shrnula, že lezec se postupně dopracuje 

k horolezectví a horolezec může při svých výstupech pro usnadnění pohybu používat lyže 

a stává se skialpinistou. Je na každém, aby se zařadil, kam patří, ale myslím, že nějaké 

zařazování do skupin není natolik důležité, pokud se člověk rád pohybuje na skalách nebo 

v horách ať s lyžemi nebo bez nich.  

Další spory by se mohly odehrávat na téma závodění ve skialpinismu. Původní myšlenka 

pohybu v horách- pomoc, spolupráce a přátelství jedinců v horách, se v závodním 

skialpinismu vytrácí. Jde především o rivalitu a dosažení co nejlepšího výkonu a následně 

výsledku v soutěžích. Ale je tomu tak jako ve všech sportech, kde pouhá radost z pohybu 

přesahuje v komerci a rivalitu mezi závodníky. Závodní skialpinista je ale podle mého 

názoru duchem milovníkem hor a závodění je pouze část zprostředkování hor jiným 

způsobem a formou do jeho životního stylu.  

Dále je možné diskutovat o zařazení skitouring. Skitouring, jakožto nesoutěživá forma 

skialpinismu, patří mezi nejrozšířenější formy skilapinismu. Pod tímto pojmem si můžeme 

představit jakýkoliv pohyb na lyžích se skialpinistickou výzbrojí po zasněžených a 

neupravených svazích hor, velehor, či menších kopců. Tato forma skialpinismu je 

limitována pouze vlastní aktivitou, fyzickou a psychickou zdatností. (Brtník, Neuman, 

1999) 
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Na druhou stranu ze „skitourerů“ se u nás v Čechách často stávají závodní skilapinisté. Je 

to z důvodu, že při Českém poháru ve skialpinismu je pořádán závod „open“, kterého se 

právě ve většině případů zúčastňují „výletníci“ na skialpech. Chtějí si zkusit, co závod ve 

zkrácené formě a s upravenými pravidly obnáší. Mnozí z nich k závodění „přičichnou“, 

postupem času přestoupí do hlavní kategorie „A“ a stanou se pravidelnými a často 

úspěšnými závodníky. Na druhou stranu to neznamená, že by se rozloučili se skitouringem, 

který zůstává i pro tradiční závodní skialpinisty výborným druhem vytrvalostního tréninku 

nebo odreagováním od veškerých jak tréninkových tak životních stereotypů.  

 

4. Závody 

4.1. Typy závodů 

Jak v Českém a středoevropském poháru, tak především na mezinárodních závodech-

mistrovstvích světa a Evropy se střídají různé typy závodů. Každé závody mají svoje 

specifika a oblibu u závodníků. V Českém poháru se jedná většinou o závod „start-cíl“ a 

v dnešní době již méně zastoupený závod typu „Ralley“. Závod dvojic se již 

v samostatném ČP nechodí, občas se s ním setkáme v závodě Středoevropského poháru. 

Velkého uznání a kvalit dosahuje závod dvojic na MS a ME. Všeobecně se v závodech 

jedná o různě dlouhé tratě s různým převýšením. Při skialpinistickém závodě je rozhodující 

nejen délka trati, ale také převýšení, které je v závodě zdoláno.  

Závod start- cíl (gare) 

Závod začíná hromadným startem a závodník od začátku do konce absolvuje trať 

v maximálním možném tempu (na rozdíl od závodu typu ralley). Závod probíhá tradičním 

způsobem, kdy jde závodník od startu do cíle naplno. Kdo je v cíli první, ten vyhrál. Nejen 

start- cíl, ale i všechny ostatní závody jsou oproti jiným sportů specifické tím, že ženy 

chodí stejně dlouhé tratě jako muži. Závod je většinou proložen strmým úsekem na botách, 

popřípadě na mačkách. Občas jsou úseky tak exponované a vedou přes skalnatá místa, že 

je zapotřebí použití fixních lan. 

Závod ralley 

Tento druh závodu se již na mezinárodních závodech nechodí, v České republice je přesto 

stále pořádán. Před startem závodu je dán časový limit, do kterého musí všichni závodníci 
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dojít do cíle. Ale jinak je v podstatě jedno, kolikátý a v jakém čase dojde závodník do cíle, 

pouze musí stihnout časový limit (kdyby ho nestihl, dostane trestné body a vteřiny navíc). 

V závodě jsou dva specifické měřené úseky, od kterých se potom odvíjí výsledek závodu. 

Jedním je takzvaná „časovka“, vymezený cca 1,5 km dlouhý úsek na mírně nakloněném 

svahu. V této části musí závodník podat maximální výkon, protože každá vteřina 

rozhoduje. Z času se potom vypočítají body. Další neméně důležitou částí závodu je obří 

slalom. Závodníci musí v co nejrychlejším čase projet slalomovými bránami od startu do 

cíle. Z výsledného času jsou opět vypočítané body a sečteny s body z časovky. 

V některých případech (např. v Rokytnici nad Jizerou) musí skialpinisté k předešlým 

disciplínám absolvovat slanění ze skály. 

Závod dvojic 

Závod dvojic se už v dnešní době v Českém poháru nevypisuje. Ve světě je to ale velmi 

prestižní závod. Vychází z původního pohybu v horách, kdy by člověk neměl nikdy chodit 

sám, měl by mít alespoň jednoho společníka a navzájem si pomáhat. Závod dvojic má 

velkou tradici na mistrovství světa a Evropy a v závodě „Pierra Menta“. Závodníci 

absolvují v podstatě trať start-cíl. Pohybují se ale spolu, neměli by se od sebe příliš vzdálit 

a navzájem si pomáhají a podporují se. Závod dvojic je specifický tím, že bývá hodně 

náročný. Převýšení a délka trati bývají větší a delší než běžný závod start-cíl. Příklad 

profilu trati velmi náročného závodu dvojic na Mistrovství Evropy v Itálii 2009 přikládám 

jako přílohu v zadní části bakalářské práce (graf č.8)  

Závod vertical 

Závod typu vertical je pořádán jako jeden ze závodů každoročního mistrovství světa a 

mistrovství Evropy. Tento typ závodu se většinou chodí jenom na ME nebo MS. Vertical 

je mnohými skialpinisty odsuzován. Závodník absolvuje trať „pouze“ nahoru do kopce. 

Jenomže kopec bývá extrémně dlouhý s velkým převýšením, tím pádem se i z tohoto 

časově relativně krátkého závodu stává intenzivní a náročná dřina. Rovněž přikládám 

v příloze ukázku závodu typu vertical z Mistrovství Evropy v Itálii (graf č.9) 

Štafetový závod  

Štafetový závod je k vidění opět jenom na MS nebo ME. Mužská štafeta se skládá ze 

čtyřčlenného družstva, ženy závodí ve třech, kategorie juniorů a kadetů závodí rovněž ve 

tříčlenném družstvu jako ženy (jedna kadetka nebo juniorka, jeden kadet a jeden junior). 
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Trať bývá oproti jiným závodům velmi krátká, přesto hodně náročná, protože jako ve 

všech jiných sportech, čím kratší závod, tím intenzivnější. Každý úsek trati se skládá 

z výstupu (někdy nejednoho), náročných sjezdů a výstupů na botách. Každý závodník 

absolvuje stejný okruh a poté předá štafetu. Zvládnutí techniky, to znamená rychlé složení 

pásů, zapínaní bot a vázání, rychlé nasazování pásů, nandávání lyží na batoh při 

absolvování úseku na botách apod., je velmi důležité, protože úseky jsou oproti ostatním 

tratím relativně krátké, a tak se bojuje o každou vteřinu. Každá i sebemenší chyba může 

závodníka připravit o dobrou pozici a konečný výsledek 

 4.2. Trasa závodu 

V současné době jde v závodě o překonání tratě za co nejkratší čas. Většina závodů, kromě 

závodu „Vertical“, se skládají z různě dlouhých výstupů a sjezdů. V závodě nejde jenom o 

vzdálenost překonanou v kilometrech, ale především o převýšení, které musí skialpinista 

v průběhu závodu zdolat.  

Před každým závodem je připraven profil trati, kde je vyznačeno stoupání (zelená barva), 

sjezdy (červená barva) a na obrázku z Mistrovství světa v Itálii (graf č.1) jsou žlutě 

vyznačena místa, kde se stoupalo na botách nebo mačkách. Z profilu je hned znatelné 

převýšení jednotlivých stoupání a sjezdů a zároveň délka trati celého závodu. 

Stejně tak jako na profilu trati je v závodě označeno stoupání zelenou barvou (zelenými 

praporky) a sjezdy červeně (červenými praporky). Závody jsou dobře označeny a na trati 

jsou postaveny kontroly, takže není problém s orientací při závodech.  

Výstupy jsou při závodech vedeny buď přímo nebo v takzvaných „cik-cakách“(pokud již 

není možné z důvodu strmosti svahu stoupat do kopce přímo, využívá se techniky „cik-

caků, to znamená, že cesta je vedena klikatě, každá otočka je ostrým obratem na druhou 

stranu a nahoru). Zvládnutí otočky je technicky velmi náročné a je zapotřebí věnovat 

jejímu nácviku mnoho času. 

Sjezdy jsou ve většině případů vedeny ve volném terénu (v Čechách, kde jsou problémy 

s ochranáři, protože trasa závodu je vedena chráněným územím, jsou sjezdy často vedeny 

po sjezdovkách). Jinak sjezdy na mezinárodních závodech by se často daly zařadit do 

adrenalinových sportů, protože bývají dosti náročné, co se týče sklonu i neupraveného 

terénu. (viz. Graf č. 1) 
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Graf č.1 Profil trati závodu jednotlivců na ME v Itálii 2009 (dle propozic ME) 

Popis obrázku viz. Trasa závodu 

4.3. Úrovně závodů 

Český a Středoevropský pohár 

V České republice se konají jednotlivé závody Českého poháru a některé závody 

Středoevropského poháru. Body z každého závodu se počítají do celkového pořadí jak 

Českého poháru tak Středoevropského. Závody se chodí buď formou ralley nebo start-cíl. 

Výjimečně se jde závod typu vertical (na Slovensku) nebo závod dvojic.  

V předešlé sezóně 2009 proběhlo šest českých pohárů, z nichž byly tři započítávány do 

středoevropského poháru. Čtyři závody proběhly na území České republiky, jeden závod 

se konal v polském Zakopaném, poslední z pohárů se odehrával ve slovenských Tatrách. 

V předešlých sezónách se závodů na našem území pořádalo více, ale po usnesení 
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skialpinistické komise se jejich počet omezil. Důvodem bylo zkvalitnění jednotlivých 

stávajících závodů českého poháru na úkor snížení počtu. 

Bodové ohodnocení výsledků se řídí dle pravidel závodního skialpinismu. V Českém 

poháru je maximální možný počet sto bodů za vítězství, další závodníci jsou hodnoceni 

podle pořadí (např. 1.místo-100 bodů, 2.místo-95 bodů, 3.místo-90 bodů atd.). Za vítězství 

ve středoevropském poháru získává závodník 150 bodů. Do vyhodnocení celkového 

žebříku se započítává 5 nejlepších závodů. 

Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světové poháry 

Od roku 2002, kdy bylo první Mistrovství světa, se pravidelně střídá každým rokem 

Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Některé závody jsou také zařazovány do 

světového a evropského poháru. MS a ME bývá několikadenní podnik, který se pravidelně 

doposud střídá ve skialpinisticky vyspělých zemích, které mají pro skialpinismus příhodné 

podmínky, jakými je Švýcarsko, Itálie, Francie, Španělsko a Andora. Každé ME a MS 

mývá téměř stejný program. Probíhají závody start-cíl, závod dvojic, vertical a štafetový 

závod. Závody, jejich převýšení a exponovanost je nevídaná, jsou velmi náročné a jsou 

vedeny krásnými horami, kam se běžní skialpinisté kolikrát ani nedostanou.  

Historicky první MS se konalo v roce 2002 ve středisku Serre Chevalier ve Francii. V roce 

2003 proběhlo ME na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Tratě vedly Velkou a Malou 

Studenou dolinou. Druhé MS hostilo Španělsko ve středisku Val d´Arana, v roce 2005 

připravila ME Andora a v roce 2006 se konalo MS v Italském Cuneu nedaleko 

olympijského Turína. Rok 2007 byl ve znamení Francouzských barev a konalo se třetí ME 

v Morzine. V roce 2008 proběhlo MS ve Švýcarsku a v letošním roce hostila mistrovství 

světa oblast Alpago v Itálii.  

Trofeo Mezzalama (Itálie) 

Doslova skialpinistickým svátkem je pro italské skialpinisty a diváky tříčlenný závod 

družstev, jehož náročnost spočívá v kombinaci délky trati, převýšení a  průběhu závodu ve 

vysokých nadmořských výškách. Nadmořská výška závodu se pohybuje až okolo 4000 

m.n.m. Závod probíhá také po ledovcích, závodníci v družstvu musejí být navázáni, 

protože se přechází přes ledovcové trhliny. Především z kopce je to pro nesehrané týmy 

velmi náročné. Trofeo Mezzalama byl historicky prvním závodem ve skialpinismu. 
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Pierra Menta (Francie) 

Závod Pierra Menta kraluje ve Francii s tradicí od roku 1985. Je to čtyřdenní závod 

dvoučlenných družstev. Pierra Menta neprobíhá v tak extrémních podmínkách jako Trofeo 

Mezzalama, jeho obtížnost spočívá ve velkém převýšení jednotlivých etap závodu. 

Celkové převýšení se pohybuje okolo 10 tisíc výškových metrů. Stejně tak jako Trofeo 

Mezzelema je Pierra Menta velkou diváckou atrakcí a svátkem skialpinismu nejen pro 

místní obyvatele a sportovce. Počet fanoušků a obliba závodu by se dala přirovnávat k 

populárním cyklistickým závodům. Diváci fandí téměř po celé trati a navozují 

nezapomenutelnou atmosféru doplňující náročný závod v krásných majestátných horách.  

4.4. Kategorie 

Ve skialpinismu se závodí v kategoriích kadeti (kadetky), junioři (juniorky), espoaři 

(espoarky), muži, ženy, veteráni. Kadetské kategorie jsou ve věku 15-18 let, juniorské 19-

20 let, muži nad dvacet let, veteráni nad 40 let a ženy nad 20 let. Zvláštní kategorií jsou 

espoaři (espoarky), kteří na mezinárodních soutěžích již spadají do seniorských kategorií, 

absolvují rovněž stejně dlouho trať jako seniorské kategorie, jsou ale vyhlašováni 

odděleně. Je to z důvodu velmi náročného přechodu z juniorských kategorií do kategorie 

seniorské, která se vyznačuje velmi náročnými tratěmi závodu a velkou konkurencí 

závodníků. Kadeti a junioři absolvují při závodech kratší upravenou trať (trať- B), ženy, 

muži a veteráni zdolávají hlavní trať (trať- A). Kategorie espoirů, jak už bylo výše 

zmíněno, již překonává hlavní trať „A“. Kategorie „open“ je otevřena pro všechny ženy, 

muže a veterány, kteří absolvují stejně jako mládežnické kategorie trať- B. 

4.5. Povinná výbava pro soutěže 

Žádné závody ve skialpinsimus nemůže závodník absolvovat bez batohu a povinné 

výbavy. Výjimkou je pouze rozhodnutí pořadatelů například v závodě typu vertical, kdy 

závod probíhá v relativně krátkém čase (oproti například závodu start-cíl) a závodník 

v podstatě žádné vybavení nepotřebuje. Přesto i v tomto typu závodu většinou pořadatel 

určí nezbytnou povinnou výbavu. Mezi základní nepostradatelné vybavení ve všech typech 

závodů jsou bezpochyby lyže, které mají pravidly dané parametry. Musí to být lyže 

s ocelovými hranami, pro muže minimálně 160 cm dlouhé a pro ženy minimálně 150 cm 

dlouhé. Vázání musí umožňovat pohyb paty při stoupání a upevnění při sjezdu. Boty musí 

být tak vysoké, aby chránily kotníky, musí mít podrážku „Vibram“ a musí na ně jít upevnit 
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stoupací železa („mačky“). Dále jsou nezbytné hole téměř jakéhokoliv typu a stoupací 

pásy. Mezi další povinné vybavení do závodu patří například batoh, tekutiny, předepsané 

vrstvy oblečení, přilba, lavinový vyhledávač, lopatka, sonda, rukavice, čepice, alufólie, 

lékárnička atd. V případě, že je závod nějakým způsobem atypický, například, že se koná 

v noci nebo ve večerních hodinách, je nezbytná čelovka. Pokud v závodě hrozí nějaké větší 

nebezpečí pádu, je v povinné výbavě sedací úvazek, feratový set nebo například stoupací 

železa („mačky“).  

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo určit, jaký materiál se bude v průběhu závodu 

používat a co je nutné, aby měl závodník v batohu. V případě, že by závodníkovi část 

povinné výbavy chybělo, následovalo by přidělení trestných minut, popřípadě 

diskvalifikace. Smyslem používání povinné výbavy je především bezpečnost závodníka. 

 

5. Charakteristika sportovního výkonu při skialpinismu 

Chůze na skialpinistických lyžích je lokomoční pohyb vytrvalostně silového charakteru. 

Střídání jednotlivých fází pohybu zajišťují posun lyží po sněhu a to znamená přemisťování. 

Jedná se především o pravidelné odrazy nohou, které připomínají klasickou chůzi a 

zajišťují klouzání lyží po sněhu a pravidelné pohyby paží, které se opírají o skialpinistické 

hole a napomáhají pohybu. Souhra těchto pohybů zatěžuje všechny svalové skupiny těla, 

jedná se tedy o velmi náročný sport, který klade velké nároky na nervosvalovou koordinaci 

a funkční kapacitu organismu. (Jindra, 2009) 

5.1. Anatomické hledisko  

Základní krok při skialpinismu (přímý výstup) 

Při stoupání do kopce probíhá pohyb na dvou úrovních: lyže a hole. Dolní končetiny jsou 

pro celkovou formu pohybu důležitější, ale úloha horních končetin nelze zanedbávat. Při 

stoupání do kopce je tedy do pohybu zapojeno mnoho svalů a svalových skupin celého 

trupu a končetin. Tak jako v mnoha jiných sportech, má svalstvo trupu (zádové, břišní a 

hrudní svaly) velký vliv na zpevnění segmentů a pracuje izometricky. Práce paží je pro 

pohyb skialpinisty neodmyslitelná, stejně jako práce paží při běžeckém lyžování na rozdíl 

od jiných sportů, kde je práce paží zanedbatelná, např. cyklistika. (Canals, J.,  Hermandéz, 

M.,  Soulié, J., 2004) 
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Svalstvo horních končetin 

Pohyb se skládá z neustálého přenosu hůlek zepředu dozadu. Pohyb je rozsáhlejší na 

rovinách a ve stoupáních naopak omezen. (Canals, J.,  Hermandéz, M.,  Soulié, J., 2004) 

M.pectoralis major (velký sval prsní)- hlavně spodní vlákna, nejvíce zapojena při stoupání 

prudším svahem, kdy skialpinsita zvedá více ruce 

M.deltoideus (trojhlavý sval ramenní)- přední část svalu zajišťuje předpažení, zadní část 

zapažení 

M.latissimus dorsi (velký sval zádový) a m.rectes major (velký oblý sval)- zapažení 

M.triceps brachii (trojhlavý sval pažní)- extenze předloktí 

(Grim, 2001). 

Svalstvo dolních končetin 

Základní pohyb se skládá z opakovaného posouvání a střídání dolních končetin dopředu.  

M.gluteus maximus (velký sval sedací)- extenze stehna 

M.biceps femoris (zadní svaly stehenní- flexe v kolenním kloubu a extenze v kyčelním 

kloubu 

M.guadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní)- extenze v kolenním kloubu, flexe 

v kloubu kyčelním 

M.triceps surae (trojhlavý sval lýtkový)- plantární flexe nohy a flexe kolene (Grim, 2001) 

Tyto a jiné svaly jsou důležité pro zvládnutí správného kroku při skialpinismu. 

Vytrvalostní charakter tohoto sportu má za následek neustálé posilování těchto svalů. 

Správné posilování oddaluje počátky únavy svalových skupin, které se podílejí na zátěži. 

Je důležité si uvědomit, že svalové vyčerpání způsobuje rychlý výskyt špatných 

pohybových návyků a způsobuje nekoordinované pohyby. (Canals, J.,  Hermandéz, M.,  

Soulié, J., 2004) 
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5.2. Fyziologické hledisko 

Skialpinismus je charakterizovaný opakovaným cyklickým pohybem. Skialpinismus 

představuje vytrvalostní zátěž s velkým výdejem energie, při níž se zapojují velké skupiny 

svalů. Náročnost a výdej energie je závislá na profilu a délce trati, zvládnutí techniky, 

rychlosti chůze a fyzické připravenosti jedince. Po stránce fyziologické je pro 

skialpinistický výkon rozhodující aerobní kapacita, to znamená schopnost organismus 

pracovat úsporně po dlouhou dobu. Svalová síla je pro skilapinisty rovněž nezanedbatelná.  

Anaerobní kapacity nemá pro skialpinistu takový význam, není však úplně neopodstatněná, 

anaerobní krytí nastává například při rychlých stratech, „časovkách“ nebo předcházení 

jiného závodníka na trati (Jindra, 2009) 

Podle Faulhabera (2007) je skialpinsimus charakterizován dvěma různými fyzickými 

reakcemi. Během výstupu je třeba práce hlavního koncentrického svalu, což způsobuje 

submaximální odezvu srdce, dýchacího systému a metabolismu. Naopak sjezdové lyžování 

je charakteristické excentrickými pracovními zátěžemi. 

 

6. Fyziologie 

6.1. Metabolismus 

V souvislosti s pohybovou činností zejména vyšší intenzity i objemu se zvyšuje aktivita 

metabolických dějů s následným ovlivněním metabolismu. Specifický charakter 

tréninkových zátěží sportovce se podílí značnou měrou na rozdílné metabolické a funkční 

adaptaci organismu na pohybovou zátěž (Havlíčková et al., 2008) 

Dle Vránové (2002) definujeme metabolismus jako neustále probíhající přeměnu látek a 

energií v živém organismu. Jde o děje katabolické- z látek složitých se vytvářejí látky 

jednodušší a uvolňuje se energie potřebná pro fungování organismu, nebo anabolické- 

z jednodušších látek se vytvářejí látky složité a energie je spotřebovávána. Oba děje 

probíhají současně.   

Při katabolických reakcích se uvolňuje energie, která je nezbytná pro udržení důležitých 

životních dějů, stálosti teploty (tepelná energie), při sportu je to především energie nutná 

pro svalovou práci.  



23 

 

Obrázek č.1  Energetická rovnováha (Canals, J.,  Hermandéz, M.,  Soulié, J., 

Entrenamiento para deportes de montana, překlad Tréning pre horské športy) 

 

O metabolismu při různých pohybových aktivitách vypovídá energetický výdej jedince. 

Jako základní metabolismus se udává bazální metabolismus (BM), který bývá měřen ve 

standartních podmínkách (teplota, tlak). V praxi se používá tabulková hodnota, tzv. 

náležitá hodnota bazálního metabolismu. Tato hodnota závisí na velikosti těla, věku a 

pohlaví jedince a vyjadřuje se jako 100% BM.  

Pracovní metabolismus (PM) je vztahován k určité tělesné činnosti, hodnota je dána 

součtem klidového metabolismu s hodnotami přírůstků podle typu aktivity. Hodnoty PM se 

pak mohou pohybovat mezi 110 až 30 0000%  nál. BM. (Vránová, 2002) 

V souvislosti s pohybovou aktivitou se zvyšuje aktivita metabolických dějů. Pohybová 

činnost, která je provázená velkým pracovním zvýšením metabolismu, evokuje změny 

především v nervosvalovém a kardiorespiračním systému, s primární odezvou v systému 

svalovém. Dosavadní pokroky v biochemii, histologii a ve fyziologii buňky se podílí 

značnou měrou na objasnění základních metabolických dějů v souvislosti s pohybovou 

činností člověka ať už krátkodobého nebo déletrvajícího rázu. (Vránová, 2008) 

 

 

 



24 

 

6.2. Přeměna látek 

Podle Vránové (2008) jsou hlavními energetickými zdroji pro výkon makroergní fosfáty, 

tj. zejména adenosintrifosfát (ATP), kreatinfosfát (CP) a makroergní substráty, tj. živiny- 

cukry, tuky a bílkoviny 

Z hlediska energetického krytí zaujímají primární postavení makroergní substráty- glycidy, 

lipidy a proteiny. Tyto substráty se různými chemickými ději štěpí a přeměňují pro zisk 

energie pro fungování našeho organismus a pohybovou činnost. Základním regulátorem 

zisku energie je poměr ATP/ADP (adenosintrifosfát/ adenosindifosfát), s menší klidovou 

spotřebou ATP a menší produkcí ATP. Nadbytek a ATP a zároveň nedostatek ADP brzdí 

další uvolňování energie.  

 

Obrázek č.2  Energetický metabolismus (Canals, J.,  Hermandéz, M.,  Soulié, J., 

Entrenamiento para deportes de montana, překlad Tréning pre horské športy) 

 

 

V klidu nebo při málo náročné a intenzivní práci je energie čerpána ze všech živin, při 

intenzivní svalové činnosti jsou hlavním zdrojem cukry. O tom, jaké živiny jsou 

metabolizovány, nás informuje respirační kvocient (R), to je poměr mezi vydýchaným 
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oxidem uhličitým a spotřebovaným kyslíkem. Oxidují-li se glycidy, pak je množství 

vydýchaného oxidu uhličitého a spotřebovaného kyslíku stejné- R=1, jedná-li se o tuky, 

platí R=0,7 a při oxidaci proteinů je R=0,8. (Vránová, 2008) 

To znamená, že hodnota „R“ je něco jiného v klidu, než při zátěži. V klidu vyjadřuje 

respirační kvocient to, co jsme snědli a jaké substráty v potravě převažovaly. Při zátěži 

začne respirační kvocient stoupat vlivem nárůstu kyseliny mléčné ve svalech. Obranou 

organismus je bikarbonátový systém. Vzniká kyselina uhličitá, kdy oxid uhličitý 

vydechujeme, a voda odchází močí. Vrůstá tedy kyselina močová a vzrůstá vydechovaný 

oxid uhličitý. Pomocí respiračního kvocientu můžeme při testování sportovce objektivně 

zjistit, zda sportovec ještě může nebo ne. Pokud je naměřena například hodnota R= 1,05, 

sportovec ještě může a záleží pouze na vůli jedince. Naopak hodnota přes 1,20 už alarmuje 

akutní přepětí, kdy hrozí omdlení, nevolnost a zvracení sportovce.  

Podle Vránové (2008) zásoba ATP dosahuje řádově gramy až desítky gramů, což může 

poskytnout asi jen 21-33kJ , to je energie, která by za intenzivní svalové činnosti vystačila 

jen na několik sekund práce. Proto se ATP neustále obnovuje zejména z kreatinfosfátu 

(CP) a dále ze štěpení živin- cukrů, tuků a bílkovin.  

Zásoba glycidů je tvořena jaterním a svalovým glykogenem, to vystačí zhruba na 2 hodiny 

sportovní činnosti. Tuky jsou důležitým metabolickým zdrojem při dlouhotrvajícím 

zatížení a v podstatě jejich zásoba vystačí na nekonečně dlouhou dobu. Bílkoviny slouží 

jako zdroj energie jen výjimečně, mají spíše funkci stavební a jejich energetický podíl 

stoupá zejména při dlouhotrvajícím zatížení a v období regenerace.  

6.3. Energetické krytí pohybové činnosti 

Podle Dovalila et al. (2002) se zdroje energie pro svalovou činnost využívají podle 

intenzity a doby zatížení cestou aerobních a anaerobních biochemických reakcí.  

Aerobní procesy- jsou metabolické reakce, při nichž je energie uvolňována za přítomnosti 

kyslíku. Čím má být intenzita zatížení větší, tím více potřebují svaly kyslíku. Dochází tak 

ke zvětšení dechové frekvence a srdečního rytmu.  

Anaerobní procesy- jsou to reakce, které se začínají aktivovat v případě, je-li intenzita 

zatížení tak velká, že organismus nestačí dodat svalu potřebné množství kyslíku. Energie je 

potom dodávána procesy ATP-CP a anaerobní glykolýzou.  
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Uvolňování energie se uskutečňuje třemi rozdílnými způsoby, ve sportovním tréninku se 

zjednodušeně označují jako ATP-CP systém, LA systém a O2 systém. (Dovalil et al., 2002) 

ATP-CP systém- představuje anaerobní proces získávání energie. Energie vzniká z molekul 

bohatých na fosfáty (ATP a CP). Jedná se o aktivitu velké intenzity (skoky, sprinty), ale 

krátkodobého trvání (5-15 sekund). Po vyčerpání trvá obnovení těchto látek 90 sekund. 

Kreatin- fosfát mění ADP na ATP, které se v hojnosti vyskytují v kosterním svalstvu. 

kreatin-fosfát + ADP → kreatin + ATP 

LA systém- jedná se také o anaerobní způsob energetického krytí. Energie vzniká z glukózy 

a glykogenu a jako odpad produkuje kyselinu mléčnou. Jedná se o zatížení velké intenzity, 

ale delšího trvání než u ATP-CP systému (90-120 sekund). Produkce kyseliny mléčné 

vytváří limitující faktor tohoto procesu tím, že organismus nesnese její vysokou 

koncentraci. Maximální hladina laktátu je individuální a tréninkem se dá zvýšit (větší 

odolnost na kyselinu mléčnou). Obnovení tohoto systému po úplném vyčerpání jsou asi 3 

minuty. Jedná se o zatížení jako je běh na 400m, rychlé překonání velmi strmého a 

exponovaného úseku. (Canals, Hermandéz, Soulié, 2004) 

O2 systém- tento systém funguje při štěpení cukrů, tuků a bílkovin za přítomnosti kyslíku. 

Konečnými produktem těchto reakcí jsou oxid uhličitý a voda. Obou látek se tělo lehce 

zbaví a vyloučí je. Při souvislé aktivitě delší než dvě minuty se tento systém stává hlavním 

dodavatelem. Zdrojem energie je svalový glykogen, triglyceridy kosterního svalu, glukóza 

obsažená v krvi a doplňována z jaterního glykogenu, volné mastné kyseliny z tukové tkáně 

a extrémně i bílkoviny. Systém je velmi ekonomický, může poskytnout velké množství 

energie. Intenzita pohybové činnosti je nižší, ale může trvat delší dobu.  

Žádný z těchto systémů nepracuje izolovaně.  V závislosti na době trvání pohybové 

aktivity, která současně určuje její intenzitu, tj. dosažení možného energetického výdeje za 

jednotku času, se průběžně aktivuje více jeden, druhý, či třetí systém. Všechna vlákna 

kosterních svalů jsou biochemicky i morfologicky schopna využívat všechny způsoby 

uvolňování energie. (Dovalil et al., 2002) 
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Tabulka č. 1 Energie uvolněná v době zátěže maximální intenzity (Canals, J.,  Hermandéz, 

M.,  Soulié, J., Entrenamiento para deportes de montana, překlad Tréning pre horské 

športy) 

 

Čas 10 sek 1 min 4 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

Anaeróbní 

podíl v % 
85 65 - 70 30 15 5 2 1 

Aeróbní 

podíl v % 
15 30 - 35 70 85 95 98 99 

 

Závodní tempo, mezi 80%-95% požadované energie, je při 30 minutovém zatížení, 

považované za aerobní činnost, a je blízko 100% při tří hodinovém zatížení. Proto při 

vysokohorských sportech (skialpinismu) hrají rozhodující úlohu aerobní procesy, hlavně 

při dlouhých výstupech. Anaerobní procesy jsou o něco důležitější při závodech s kratšími 

výstupy a jsou využívány například při zvýšení rychlosti za účelem doběhnutí soupeře 

nebo při stratu. Podle typu závodu, terénu a technické způsobilosti závodníka se může 

vyskytnout produkce laktátu a kyslíkový dluh v průběhu sjezdu, ale všeobecně by měl být 

sjezd úsekem regenerace. Proto je velká část tréninku skialpinistů zaměřená na zlepšení 

aerobní kapacity a tedy na zlepšení podmínek pro produkci energie za vyrovnaného 

přísunu kyslíku. (Canals, Hermandéz, Soulié, 2004) 

Jak je výše psáno, sjezdy by měly být pro organismus a nohy úsekem regenerace, ale když 

bychom změřili tepovou frekvenci závodníka při náročných sjezdech, na které není ze 

svých každodenních tréninků zvyklý, jeho tepová frekvence by určitě dosahovala vyšších 

hodnot a nejednalo by se o aerobní procesy. Například když my Češi přijedeme na závody 

do zahraničí, se sjezdy oproti Francouzům, Italům a Švýcarům máme určitě větší problémy 

a jejich zdolání nám sebere více energie, protože naše tréninky a sjezdy se ne vždycky 

odehrávají mimo sjezdovky a především sjezdy, se kterými se setkáme například v Alpách 

nebo Dolomitech u nás rozhodně nenajdeme. Tím ale nemůžu říci, že naše reprezentace by 

dělala ostudu sjezdovými úseky, ba naopak, na naše podmínky se sjezdováním ve světě 

určitě neztratíme.  
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6.4. Výživa ve vytrvalostních sportech 

„ Chcete-li ujet v plném tempu 250 km na kole přes velehory, nemůžete nejíst a nepít.“            

(Fořt, P.) 

Tento citát mluví za vše. Závodník skialpinista se musí na závod připravit nejen technicky, 

psychicky atd., ale musí myslet především na složení potravy a pitný režim jak před 

závodem, tak v průběhu celého závodu. Nejenom v průběhu závodu, ale i v době tréninku 

by měl sportovec myslet na to co jí a zaměřit svoji pozornost na jednotlivé složky potravy 

nezbytné pro fungování organismu a pohybovou zátěž. 

Pro skialpinistu je velmi důležité, aby zvolil vhodný jídelníček zejména před závodem a 

potom vhodně doplňoval energii v průběhu celého závodu a nedošlo k vyčerpání. 

Hlavní energetické zásoby jsou v tukové tkaní a ve svalstvu. Svalové zásoby ATP a kreatin 

fosfátu jsou velmi skromné. Zajišťují velmi rychlé reakce při krátkých sportovních 

zátěžích. Zásoby svalového glykogenu zabezpečují zátěž delšího trvání a můžou se 

využívat při anaerobní laktátové přeměněn (intenzivnější) a nebo při aerobní přeměně 

(delší trvání). Při zátěži se také využívají jaterní zásoby glykogenu a mobilizují se tuky. Při 

zatížení nízké intenzity je mobilizace tuků vyšší než při zatížení vysoké intenzity, při 

kterých se spaluje glykogen. Při sledování atletiky v televizi vidíme rozdíly mezi 

sprintérem na 100m a maratóncem, u kterého v důsledku dlouho trvající zátěže sledujeme 

značné odbourávání svalstva. To vzniká následkem přizpůsobení organismu na zátěž, ale 

také přítomností proteinů při vzniku energie. (Canals et al. 2004) 

Tabulka č.2  Približná energetická spotřeba pro různé horské aktivity (Canals, J.,  

Hermandéz, M.,  Soulié, J., Tréning pre horské športy) 

Aktivita Spotřeba (kJ/h) Spotřeba (kcal/h) 

Běžecké lyžování – rovina 2500-4200 600-1000 

Běžecké lyžování-do kopce 3300-5000 800-1200 

Horské lyžování 

(skialpinismus) 

3300-5000 800-1200 

Alpinizmus 2900-4200 700-1000 

Sjezdové lyžování 1700-2900 400-700 

Horské kolo 2900-4600 700-1100 
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Hodinová energetická spotřeba: hodnoty jsou pro 75kg vážícího jednotlivce, při 

intenzivním tempu, rozpětí záleží na různých faktorech (fyzická a technická úroveň), 

terénu (roviny, svah, zvlněný terén), intenzitě, větru a dalších.  

7. Sportovní trénink ve skialpinismu 

7.1. Reakce organismu na zátěž 

Vlivem opakovaného zatěžování vznikají různé změny v organismu člověka. Jsou jimi 

změny vegetativní, metabolické a morfologické. Dochází k adaptaci transportního systému 

na zátěž. 

Vegetativní změny trvají v průměru 2-3 týdny. Dochází k přeladění vegetativního 

nervového systému a ke zlepšení periferní svalové pumpy. Důsledkem toho je pokles 

tepové frekvence. 

Metabolické změny trvají v průměru 2-3 měsíce. Dochází k navýšení počtu mitochondrií ve 

svalové tkáni, roste aktivita mitochondriálních enzymů, dochází ke zvýšení kontraktility 

myokardu při zátěži (souvislost s ANP). Důsledkem těchto změn dochází ke zvýšení 

VO2max). 

Morfologické změny nastávají po více než jednom roku. Dochází ke zvětšení srdce a 

hypertrofují stěny myokardu. (Havlíčková et al., 2008) 

7.2. Ukazatele zatížení 

7.2.1. Zlepšení jako důsledek tréninku- adaptace na zatížení 

Obecným požadavkem, podmiňujícím zvýšení výkonnosti ve sportu, je dosažení 

adaptačních změn- biologických a psychosociálních změn. Ve sportovní praxi spočívá 

základní možnost ve vědomě řízeném zatěžování, to znamená v systematickém opakování 

zatížení. To má rozhodující roli jako adaptační podnět. Adaptační podněty ve sportu mají 

povahu převážně pohybových činností. (Dovalil et al., 2002) 

Proces zlepšování probíhá na několika důležitých úrovních. Dochází ke zlepšení kapacity 

dýchacího a srdečně-cévního systému, ke zlepšení kapacity metabolismu a produkce 

energie ve svalech a zlepšení kapacity ukládání a mobilizace energetických rezerv. 
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Zlepšení kapacity dýchacího a srdečně cévního systému  

Dýchání se skládá z přívodu kyslíku do organismu a odvodu CO2, který vzniká při 

aerobních procesech. Dýchání je velmi úzce spjato s cirkulací krve tím, že krev přivádí 

kyslík z plic do tkání, kde se využívá a rozpouští vzniknutý oxid uhličitý, který se vylučuje 

dýcháním ve fázi výdechu. Proudění krve je spjato s cévním systémem organismu a 

srdcem- krevní pumpou organismu. Proces dýchání není limitovaný aerobní aktivitou, ale 

podporuje a zvyšuje efektivitu systému. 

Zlepšení kapacity metabolismu a produkce energie ve svalech 

V tomto fyziologickém procesu chceme vyvinout pohyb, který nám zabezpečuje rychlejší a 

méně namáhavé přemísťování v horách. Pohyb zabezpečuje kontrakci svalových vláken, 

prostřednictvím procesu, jehož funkčnost je závislá na energii. Svalová vlákna trénovaného 

svalu jsou přizpůsobená na zvyšování své efektivity. Nejenže mají vyšší zásoby 

energeticky bohatých molekul (glykogen při vytrvalostních sportech), ale tím, že mají více 

enzymů a mitochondrií, mají i větší kapacitu produkce energie za časovou jednotku. 

Z ekonomických důvodů, zátěž způsobuje lokální změny jen ve svalových vláknech 

podílející se na pohybu, proto je v období před závody důležité zavedení specifických 

metod do tréninkového procesu. (Canalse et al., 2004) 

7.2.2. Srdeční frekvence  

Srdeční frekvence je reprezentativní veličinou pro posouzení zatížení srdečně-oběhového 

systému. Srdeční frekvence reaguje velmi rychle na změny při zatížení organismu. 

Nejintenzivněji reaguje na zvýšení intenzity a zvýšení odporu. Srdeční frekvence je 

spolehlivým ukazatele při posuzování intenzity zatížení (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 

2005) 

Srdeční frekvence je ukazatelem, ve kterém může sledovat odlišné hodnoty trénovaného a 

netrénovaného jedince již v klidových hodnotách. V klidu a při standardním zatížení má 

trénovaný jedinec hodnoty nižší než netrénovaný jedinec. Zatímco při zatížení 

maximálním nejsou výsledky jednoznačné. Většinou se ukazuje, že maximální srdeční 

frekvence je individuální, která je více než tréninkem ovlivněna věkem. Děti mívají 

hodnoty nad 200 tepů/min. S věkem maximální tepová frekvence klesá (Bartůňková, 

2008). 
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Srdeční frekvence a rostoucí zatížení 

Při rostoucím zatížení je u vysoce trénovaných jedinců nárůst srdeční frekvence plošší než 

u výkonnostně slabších jedinců. Úroveň výkonnosti můžeme posuzovat ze strmosti nárůstu 

srdeční frekvence. Plochý nárůst srdeční frekvence při ergometrii představuje silovou 

vytrvalost dolních končetin a dobrou výkonnost srdečně-cévního systému. Úroveň srdeční 

frekvence je dána především velikostí srdce, to znamená, že čím je jedinec více trénovaný 

(adaptovaný), tím nižší je jeho frekvence při zatížení (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 

2005). 

Srdeční frekvence a dlouhodobé vytrvalostní zatížení 

Srdeční frekvence se začíná zvyšovat okamžitě na začátku zatížení. Po nějakém čase 

dosáhne rovnovážného stavu. Jedinec s lepší výkonností dosáhne rovnovážného stavu 

rychleji. Srdeční frekvence se zvyšuje až k individuální nejvyšší úrovni, po jejím dosažení 

dále roste, ale už velmi pozvolně. Nárůst srdeční frekvence při delším vytrvalostním 

zatížení obecně souvisí s únavou a se zvýšením tělesné teploty. (Neumann, Pfutzner, 

Hottenrott, 2005). 

Při závodu ve skialpinismu je postupný nárůst a ustálení tepové frekvence přerušováno 

sundáváním a nandáváním pásů, sjezdy, nasazováním stoupacích želez apod. Při těchto 

aktivitách tepová frekvence vždy lehce klesne, ale u špičkových závodníků jsou tyto 

technické záležitosti prováděny tak rychle, že pokles tepové frekvence není tolik znatelný 

jako u skialpinisty „hobíka“, který si materiál v klidu porovná a pokračuje dál.  

Faktory ovlivňující srdeční frekvenci 

Srdeční frekvence je při sportovních nebo fyzických aktivitách ovlivněna celou řadou 

faktorů. Při posuzování úrovně srdeční frekvence bychom měli zohledňovat: věk a pohlaví, 

velikost srdce, sportovní výkonnost, zdravotní stav. (Neumann, Pfutzner, Hottenrott 2005) 

7.2.3. Spotřeba kyslíku 

Nezbytným požadavkem pohybového zatížení je zajištění metabolických potřeb. Zvýšená 

intenzita metabolismu vyžaduje zvýšenou výměnu plynů. To znamená jak dostatečnou 

dodávku kyslíku tkáním, tak i dostatečně rychlé odstranění oxidu uhličitého z organismu 

(Bartůňková, 2008) 
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Děje, jimiž se při tělesné práci uvolňuje energie, jsou jednak přímo závislé na dodávce 

kyslíku (aerobní děje), jednak probíhají bez dostatečného přísunu kyslíku (anaerobní děje), 

nebo také na účet kyslíkového dluhu, který musí být potom při zotavení vyrovnán. Z toho 

důvodu má sledování dynamiky spotřeby kyslíku při zatížení a při zotavení rozhodující 

význam. Je důležité si uvědomit, že většina fyzických zatížení je absolvováno 

v submaximálních intenzitách, platí tedy lineární vztah mezi rychlostí pohybu a spotřebou 

kyslíku. Spotřeba kyslíku se tedy ukazuje jako jedna ze základních veličin, které můžeme 

použít při hodnocení trénovanosti organismu (Bunc, 1989) 

7.2.3.1. Ventilační parametry 

Úkolem respirace v živém systému je výměna O2 a CO2 mezi zevním a vnitřním 

prostředím organismu. Výměna plynů při fyzickém zatížení mnohonásobně stoupá. Tím 

pádem dochází ke zvýšení minutové plicní ventilace, která je v pásmu submaximálních 

intenzit zatížení úměrná intenzitě zatížení. (Bunc, 1989) 

7.2.3.2. Respirační hodnoty 

Důležité je zmínit hlavní parametry výměny plynů, které mají vztah k určení kapacity 

transportního systému. Jako informativní ukazatele dýchacího systému se využívají 

zejména hodnoty dechového objemu, minutové ventilace a hodnota VO2max. 

Dechový objem VT – množství vzduchu, který se jedním výdechem dostává z plic. Jeho 

hodnota je značně proměnlivá a je přímo závislá na velikosti zatížení. V klidu se pohybuje 

mezi 300 až 500 ml, ale při fyzické práci může stoupat až na hodnoty okolo 3 litrů.  

Minutová ventilace V – představuje množství vzduchu, které projde plícemi za jednu 

minutu. V klidu se pohybuje kolem 7 až 8 l a při výkonu stoupne na 80 až 100 l. Objem 

minutové ventilace rychle stoupne na začátku zatížení, ale k dalšímu vzestupu potom 

dochází pomalu. Minutová ventilace se přizpůsobuje nejen potřebám zvýšeného přísunu 

kyslíku, ale také zvýšené koncentraci CO2 a potřebě vyloučit ho při zátěži z organismu. 

(Špaček, 2004) 

Maximální spotřeba kyslíku VO2max- cenným ukazatelem (především pro vytrvalostní 

sporty). VO2max vyjadřuje maximální aerobní výkon jedince. Populační hodnoty se 

pohybují okolo 35 ml/kg/min u žen a u mužů 45 ml/kg/min. U trénovaných jedinců 

s převažujícím aerobním zaměřením tréninku (lyžaři běžci, silniční cyklisté, triatlonisté aj.) 
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mohou hodnoty maximální spotřeby kyslíku dosahovat až 80 ml/kg.min i více. (Dovalil, 

2008) 

Maximální spotřeba kyslíku představuje schopnost maximálního aerobního využití energie 

při zatížení. Rozvoj maximální spotřeby kyslíku je závislý na objemu zatížení a příslušné 

intenzitě. VO2max se vyjadřuje v litrech za minutu na kilogram hmotnosti. 

Pro vysokou výkonnost ve vytrvalostních sportech je nutné dosažení vysoké hodnoty 

VO2max. Špičkové světové vytrvalostní výkony představují hodnotu VO2max u mužů 

vyšší než 78ml/kg.min a u žen 68ml/kg.min (Neumann, Pfutzner, Hottenrott 2005). 

Respirační kvocient R- je to hodnota poměru vydýchaného CO2 a spotřebovaného O2. Při 

zátěži začne respirační kvocient stoupat, protože roste množství kyseliny mléčné ve 

svalech. Díky bikarbonátovému systému je vše postupně dorovnáváno. Stoupá množství 

kyseliny močové a tím pádech vydechovaný CO2. Podle respiračního kvocientu lze zjisti, 

zda se sportovec ještě šetří a konec jeho práce je ovlivněná pouze vůlí nebo jestli se vydal 

ze všech sil. Hodnota okolo R= 1,05 vypovídá o tom, že sportovec „ještě může“, hodnota 

R=1,20 je už známkou akutního přepětí.  

7.2.4. Anaerobní práh 

Podle Lexikonu sportovního tréninku (Dovalil, 2008) je anaerobní práh nejvyšší intenzita 

konstantního zatížení, při níž k úhradě energetického požadavku nestačí pouze aerobní 

procesy, výrazněji se uplatňují už také procesy anaerobní, avšak celý systém látkové 

výměny zůstává ještě v dynamické rovnováze tvorby a utilizace laktátu.  

Anaerobní práh je rovnováha mezi spotřebou a produkcí laktátu v krvi. Je to největší 

možná intenzita, kterou zvládne člověk dlouhodobě. Intenzita na úrovni ANP je intenzita 

maximálně dosažitelného „rovnovážného stavu“ vzhledem ke koncentraci LA v krvi. 

(Bunc, 1989) 

Jednotlivec nemůže udržet maximální intenzitu spotřeby kyslíku po dlouhou dobu. Je to 

v důsledku toho, že na této úrovni se energie produkuje aerobní cestou ale také anaerobní. 

Proto je velmi důležité procento VO2max, při kterém můžeme udržet dlouhodobé 

konstantní tempo. Toto procento se vyjadřuje anaerobním prahem. U vytrvalostních 

sportovců je více jak 80% z VO2 max. Tato hranice intenzity zatížení je daná produkcí 

kyseliny mléčné v době anaerobního procesu. V té chvíli, kdy nemůže být kyselina mléčná 
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vylučována aerobním způsobem, postupně se ukládá v organismu a limituje délku zátěže. 

Proto se používá koncentrace laktátu v tělních tekutinách jako ukazatel zátěže. Za hranici 

koncentrace laktátu v krvi se považuje 4 mmol/l. Jestliže se koncentrace laktátu zvyšuje, 

znemožňuje udržení intenzity zátěže. Kvůli tomu byl anaerobní práh stanoven na tuto 

hodnotu. Anaerobní práh každého jedince je třeba určit pomocí laktátové křivky.  

Nesportovci dosahují anaerobního prahu přibližně na 60% maxima, například maratonci 

mají anaerobní práh na 90% maxima.  

Hodnoty ANP je možné zjistit buď z ventilačně-respiračních hodnot (ventilační práh) nebo 

z hodnot krevního laktátu. Někteří autoři udávají, že se hodnoty těchto prahů neliší, jiní 

tvrdí, že rozdíly existují. (Havlíčková et al., 2008) 

 

Tabulka č.3 Orientační hodnoty VO2 max a přibližné aerobní a anaerobní prahy u různých 

skupin jednotlivců (Canals, J.,  Hermandéz, M.,  Soulié, J., Entrenamiento para deportes de 

montana, překlad Tréning pre horské športy) 

 

Výkonnostní úrovně jednotlivce 

Připravenost VO2 max 

ml O2/kg .min 

Aerobní práh Anaerobní práh 

Nízka úroveň 25 – 35 40 – 50 % VO2 

max 

45 – 65 % VO2 

max 

Strední 35 – 55 50 – 65 % VO2 

max 

60 – 80 % VO2 

max 

Vysoká 55 – 70 60 – 75 % VO2 

max 

75 – 90 % VO2 

max 

Veľmi vysoká 70 - 90 70 – 85 % VO2 

max 

85 – 95 % VO2 

max 

 

 

7.3. Struktura sportovního výkonu 

Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a tréninku se postupně vytváří skladba 

psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. (Dovalil et al., 2002) 
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Mezi strukturu sportovního tréninku řadíme: 

- Oblast somatických faktorů 

- Oblast psychických faktorů (osobnost, psychická stránka) 

- Oblast technických faktorů (technika, koordinace) 

- Oblast taktických faktorů (taktika) 

- Oblast kondičních faktorů (kondice) 

 

Graf č.2  Profil požadavků při skialpinismu podle Chr. Semmela (Winter, 2002). 

 

 

Somatické faktory 

Somatické faktory jsou ve značné míře geneticky ovlivněné a hrají v řadě sportů 

významnou roli. Týkají se podpůrného systému, to znamená kostry, svalstva, vazů, šlach a 

z velké části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních sportovních činností.  

K hlavním somatických faktorům patří výška a hmotnost těla, délkové rozměry a poměry, 

složení těla, tělesný typ. (Dovalil et al., 2002) 

Pro skialpinistu hraje složení těla, tedy tělesná struktura velkou roli. Jako u všech 

vytrvalostních sportů je výhodou nízké procento tělesného tuku a zastoupení pomalých 

svalových vláken. Ve světové skialpinstické špičce můžeme pozorovat jedince vyšší 
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tělesné výšky (výhodné pro delší a účinnější skialpinsitický krok) a drobné postavy až 

vyhublé vytrvalecké postavy.  

Psychické faktory  

 Psychické faktory můžeme rozdělit na schopnosti senzorické, intelektuální a pohybové. 

Dále k těmto faktorům řadíme motivaci. I přesto, že sportovní příprava vychází z dané 

specializace, u všech sportů je psychika jedince velmi důležitá. Vychází to především 

z náročnosti sportovních situací a nároků, které jsou na sportovce kladeny.  

Dle Hoška (1989) je problematika motivace bezbřehá. Celá psychologie se dá vykládat 

jako psychologie motivace. Při úvahách o motivaci je účelné dělit ji na soutěžní a 

tréninkovou. Soutěžní motivace nepředstavuje zpravidla takový problém. Působí zde 

autonomní motivy sportovního boje a vliv důsledků sportovního umístění. Vlastní soutěžní 

motivace bývá zpravidla dostatečná, až nadměrná naopak tomu bývá s motivací při 

tréninku. 

I u skialpinistů je psychika a motivace nejen při tréninku ale i v závodě velmi důležitá. 

Speciálním specifikem psychické náročnosti na jedince při skialpinsitických závodech 

nebo při tréninku, túře mohou být náročné přírodní podmínky, kterými může být například 

silný vítr, mlha, nevyhovující typ sněhu a další. S těmito proměnlivými podmínkami se 

musí skialpinista vyrovnat bez snížení výkonu během závodu nebo tréninku, na rozdíl od 

atleta v hale nebo plavce, kteří nejsou téměř žádnými podmínkami prostředí ovlivněni. 

Dalším specifikem, s kterým se musí jedinec při závodech vypořádat (stejně jako například 

cyklisté apod.), je dlouhá doba, po kterou závod probíhá.   

Technické faktory (technika) 

Podle Dovalila (2008) se technikou rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který 

je v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje 

se na základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu.  

Zvládnutí správné techniky hraje pro skialpinistu velkou roli. Dobře vykonaný pohyb 

ušetří skialpinstovi plno sil. Svalové vyčerpání se rychle přenáší na technický projev a 

nesprávná technika má za následek snížení sportovní efektivity. Abychom se vyhnuli 

tomuto stavu, je potřeba kromě posilování určitých svalových skupin na správné vykonání 

pohybu, nutné věnovat velkou část tréninku speciální technické přípravě.  
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Při tréninku techniky je důležité zaměřit se na několik částí. Jedná se o základní krok, 

chůzi v takzvaných „cik-cakách“ a sjezd.  

Přímý krok- Na skialpinsitické chůzi by nebylo nic obzvláště složitého. Ale skialpinsitická 

světová špička přišla s novou technikou základního kroku. Dříve se chodilo (dodnes tímto 

způsobem chodí mnoho závodníků) co nejdelším krokem, to znamená, že na jeden 

skilapinsitický krok připadla relativně velká překonaná vzdálenost. V dnešní době 

(zúčastnila jsem se výcviku se Švýcarským závodníkem, kde jsem se o technice dozvěděla 

více) je preferován krátký rychlý krok s rychlou frekvencí střídání nohou. Tento styl chůze 

prý zamezuje dřívějšímu nástupu únavy, svaly se nezastavují a není potřeba tolik energie, 

aby se znovu rozpohybovaly. Takže tento styl chůze vyhodnocují jako úspornější a 

energeticky méně náročný. Jednalo by ovšem o sáhodlouhou studii a výzkum, aby se dalo 

vyhodnotit, který ze stylů přímého výstupu je efektivnější a úspornější.  

„Cik-caky“- zdolávání „cik-caků“ je pro skialpinismus typické a jejich nácviku je potřeba 

věnovat velkou část technické přípravy. Jednoduše se jedná o zdolání prudkého kopce, 

který by nešel vyjít rovně, traverzy. Pro tento náročný „manévr“ je důležitá značná dávka 

koordinace a rovnováhy.  

Sjezdy- Většina sjezdů na mezinárodních závodech se konají ve volném neupraveném a 

velmi náročném terénu. Proto je tréninku a technické přípravě sjezdového lyžování nutno 

klást velkou váhu. Technika sjezdů v neupravených terénech je odlišná od sjezdů po 

upravených sjezdovkách. Ale zdatný lyžař na sjezdovce má velkou šanci zvládnout 

techniku náročných sjezdů v neupraveném terénu.  

Do technických faktorů ve skialpinismu bychom mohli zařadit mnohem více dovedností. 

Skialpinista nemůže absolvovat závod, aniž by nezvládnul techniku chůze na stoupacích 

železech (mačkách), techniku slaňování, techniku rychlého sundávání a nandávání pásů a 

další. Na všechny tyto části je potřeba v tréninku klást důraz a neopomíjet je, protože by 

mohli závodníka připravit o cenné vteřiny a minuty v závodě.  

Taktické faktory (taktika) 

Taktika není ve skialpinismu tak rozhodující jako například ve sportovních hrách a 

podobně. Přesto není možné ji vynechat. Taktiku závodník využije při startech, při 

předcházení jiného závodníka v „cik-cakách“, při sjezdech apod. Taktické jednání se 

skialpinista nenaučí v tréninku, ale získá je postupem času závoděním a zkušenostmi. 
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Kondiční faktory (kondice) 

Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. Každá ze 

složek kondiční přípravy má pro skialpinistu své opodstatnění a v přípravě a tréninku by 

neměla být opomíjena.  

7.3.1. Pohybové schopnosti ve skialpinismu 

Obecně rozdělujeme pohybové schopnosti na rychlostní, vytrvalostní, silové, koordinační a 

pohyblivost (Grashruberg 2008). 

Pro skialpinismus je nejdůležitější rozvoj střednědobé a dlouhodobé vytrvalosti a rozvoj 

silových schopností. V širší souvislosti je u těchto schopností předpokladem zvýšený podíl 

pomalých svalových vláken (SO), úroveň energetických rezerv ve svalu a jejich aktivace. 

Z funkčního hlediska je nejdůležitějším předpokladem O2 systému vysoký aerobní výkon a 

aerobní kapacita (Jindra, 2009).  

Silová vytrvalost je charakterizována dlouhodobou svalovou činností. Dlouhodobá 

vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající intenzity po dlouhou 

dobu.   (Dovalil et al., 2002) 

Jako v každém jiném sportu, při tréninku nelze vynechat žádnou z pohybových schopností. 

Individuálně podle druhu zatížení a nároků na organismus převažuje v každém jednotlivém 

sportu nějaká pohybová schopnost.  

Vytrvalostní schopnosti- vytrvalostní schopnosti se vymezují prováděním déletrvající 

tělesné činnosti na určité úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti. (Choutka, 

Dovalil, 1991)  

Pojem speciální vytrvalost sportovce označuje schopnost odolávat únavě v podmínkách 

specifického zatížení, při maximální mobilizaci funkčních možností organismu.  

Vytrvalost je pro skialpinistu zásadní. Je možné ji rozvíjet všemi různými aktivitami, 

s podmínkou dlouhého trvání a nízké intenzity, aby byl zapojován aerobní systém. 

Výhodou je, že vytrvalost se dá rozvíjet i v pozdějším věku a výsledky na mezinárodních 

závodech jsou důkazem, že starší závodníci jsou na tom s vytrvalostí výborně, v mnoha 

případech lépe, než závodníci mladšího věku.   
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Silové schopnosti- silové schopnosti můžeme vymezit jako překonávání či udržení 

vnějšího odporu svalovým úsilím (Choutka, Dovalil, 1991) 

Silové schopnosti jsou pro skialpinistu velmi důležité. Dobré posilování oddaluje počátky 

únavy svalových skupin, které se podílejí na zátěži. Je nutné si uvědomit, že svalové 

vyčerpání způsobuje rychlý výskyt špatných pohybových návyků a základních technických 

nedostatků (špatné používání hůlek, zbytečné pohyby horní části trupu, nedostatečný skluz 

apod.). (Canals, Hermandéz, Soulié, 2004) 

Rychlostní schopnosti- provádění příslušné pohybové činnosti ve stanovených 

podmínkách v minimálním čase (Choutka, Dovalil, 1991).  

Rychlost není pro skilapinistu zásadní, přesto ji není možné vynechat. Rychlostní 

schopnosti skialpinista využije především na startu, kdy si potřebuje získat dobrou pozici 

pro závod. Starty jsou hromadné, závodník má dost prostoru. Po čase většinou nastanou 

„cik-caky“, kde už je předcházení náročnější. Proto je dobrá pozice po stratu důležitá.  

Koordinační schopnosti- o koordinaci viz výše podle rozdělení Wintra (2002) 

7.4. Vliv některých důležitých faktorů na výkon ve vysokohorských sportech 

Fyziologické faktory 

- Dobrá úroveň produkce energie při vytrvalostní aktivitě (vysoké VO2max a využití 

VO2max) 

- Vysoké procento pomalých svalových vláken (odolnost vůči únavě) 

- Dobrá úroveň ekonomiky pohybu  

- Vysoká mobilizace glykogenu a tuků 

- Dobrá regulace tělesné teploty (vyhnout se dehydrataci a přehřívání) 

Tréninkové faktory 

- Dobré plánování a periodizace tréninku realizované individuální formou 

- Vysoké procento vytrvalostních aktivit střední intenzity 

- Dobrá svalová a technická příprava 
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- V závodním období by mělo být adekvátně rozplánované zlepšování aerobní 

kapacity a rozvoj anaerobní kapacity 

(Canals, Hermandéz, Soulié, 2004) 

8. Cíle a úkoly  

8.1.  Cíle bakalářské práce 

1. Rešerše dosavadních informací o skialpinismu, druzích závodů a fyziologii aplikovanou 

na vytrvalostní sport a skialpinismus  

2. Dokumentace tepové frekvence skialpinisty při absolvování závodu 

3. Dokumentace funkčních hodnot naměřených při funkčním vyšetřeních.  

4. Připravit podklady pro diplomovou práci 

 

8.2. Úkoly bakalářské práce 

1. Z přístupných zdrojů provést syntézu informací o skialpinismu 

2. Změření tepové frekvence u vybraných jedinců během závodu ve skialpinismu 

3. Přenesení tepových frekvencí do počítače a vyhodnotit jejich průběh 

4.  Změření funkčních parametrů jedinců ve funkční laboratoři na běhátku 

5. Informovat se o provádění funkčních testů v laboratoři 

6. Informovat se o dosavadních sportovních aktivitách a úspěších jednotlivých vybraných 

sportovců 
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9. Metodologie práce  

Bakalářská práce a následná diplomová práce je souhrnem informací o závodním 

skialpinimu, fyziologii a sportovním tréninku skialpinistů. Jedná se o laboratorní měření 

funkčních parametrů a terénní měření při závodech u vybraných skialpinistů. Sběrem dat 

pro bakalářskou a následnou diplomovou práci se jedná o longitudinální sledování 

vybraných skialpinistů  

9.1. Použité přístroje a pomůcky 

Laboratorní vyšetření zkoumaných jedinců probíhalo v Laboratoři sportovní motoriky 

FTVS UK Praha. U dvou jedinců nebylo z osobních důvodů možno změřit funkční 

parametry v této vybrané laboratoři, proto zaslali výsledky z funkčního testu z jiného 

místa. Terénní testování probíhalo při vybraných závodech českého a středoevropského 

závodu.  

Všechny pomůcky použité při měření pocházeli z Laboratoře sportovní motoriky FTVS 

UK.   

Na terénní měření tepové frekvence při skilapinistických závodech byly použity sport-

testery firmy POLAR, typ RS 400, který se skládá z přijímacího, registračního a 

vyhodnocovacího zařízení s digitálním zobrazením ve formě hodinek na ruku. Dále se 

skládá z hrudního pásu, uvnitř kterého jsou elektrody pro snímání srdečních potenciálů a 

vysílač. Všechna data se ukládají do paměti, odkud je možno je vyvolat, jak manuálně, tak 

potom přes infraport do počítače, kde se dá s daty dále pracovat.  

Zátěžový test v laboratoři probíhal na běhacím páse ZAN 600. Váha a výška byla měřena 

na laboratorní digitální váze a digitálním výškoměru. Tělesné složení a procenta tuku byla 

zjištěna bioimpedancí pomocí přístroje NUTRI 2000.   

9.2. Použité metody měření   

9.2.1. Funkční zátěžová diagnostika 
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Zátěžová diagnostika se zabývá vyšetřováním fyziologické reakce a adaptace organismu a 

na pohybovou zátěž a různé druhy zatížení.  

Pomocí funkční zátěžové diagnostiky je možné stanovit důležité parametry jako je 

maximální spotřeba kyslíku, maximální tepová frekvence, s tím souvisí výkonnost 

oběhového a dýchacího systému a další. Funkční zátěžová diagnostika slouží sportovcům 

jako zjištění tepových prahů důležitých při trénování, kontrola trénovanosti před závodním 

a pozávodním období, maximální spotřebu kyslíku, která je u mnoha sportů zásadním 

parametrem (běžecké lyžování, cyklistika, skialpinismus apod.) Tyto testy probíhají na 

běhacích pásech nebo bicyklových ergometrech. Pro každé jednotlivé sporty je rozhodující 

zvolený správný program, který respektuje specifika daného sportu. Například pro 

sprintery bude vhodný program na nulovém sklonu běhátka a postupná zvyšující se 

rychlost, pro běžecké lyžaře nebo skialpinisty se volí program se stálou rychlostí, ale 

zvyšujícím se sklonem.  

Na bicyklových ergometrech jsou údaje vypovídající především pro cyklisty, pro běžce, 

lyžaře a skialpinisty je přesnější „běhátko“, na kterém dochází k zapojení většího množství 

svalových skupin, tudíž je u sportovce možné naměřit vyšší parametry (VO2max, max TF 

atd.). 

Základním dělením, které přichází v úvahu v případě hodnocení trénovanosti při tělesných 

výkonech cyklického charakteru, je dělení podle stupně zatížení, to znamená podle 

velikosti zatížení. Testy dělíme na maximální a submaximální. (Bunc, 1989) 

Maximální zátěžové testy- organismus zatěžujeme buď zatížením konstantní intenzitou, 

která musí být tak vysoká, aby vedla k rychlé únavě, a nebo stupňovaným zatížením, kdy 

k dosažení maximálního zatížení dochází postupně. Tyto testy jsou potom přímým 

stanovením maximální výkonnosti organismu. Závažnou nevýhodou je závislost na 

motivačních schopnostech vyšetřovaných jedinců k výkonu.  

Submaximální zátěžové testy- využívají zatížení střední intenzity. Jsou bezpečnější a málo 

závislé na vyšetřované osobě. Velkou výhodou je, že výsledky je možné použít přímo při 

fyzickém tréninku, protože většina tréninkových intenzit je prováděna v oblasti 

submaximálních intenzit zatížení. Výsledky submaximálních testů je v mnoha případech 

možné využít i k odhadu nebo výpočtu maximálních parametrů.  

Podle místa provedení můžeme zátěžové testy rozdělit na laboratorní a terénní. 
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Laboratorní- možnost využití modelových zatížení na různých typech ergometrů. Výhodou 

je relativně velmi přesné stanovení velikosti fyzického zatížení, možnost sledování řady 

parametrů, konstantní klimatické podmínky.  

Terénní- v podmínkách blízkým vlastnímu výkonu hodnotíme pomocí zatížení, které je 

z hlediska použitého pohybového stereotypu prakticky totožné se stereotypem vlastního 

výkonu.  

Posouzení trénovanosti jako komplexního parametru ze sledování jednoho nebo několika 

stanovených veličin vychází z předpokladu souladu orgánových subsystémů u zdravého 

jedince. (Bunc, 1989) 

Při zátěžových testech je potřeba dbát na důležitá opatřený. Testovaný jedinec musí být 

zdravý, měl by mít potvrzeno od doktora, že se může zúčastnit zátěžového testu. Před 

zátěžovým testem se řádně rozcvičit a po doběhnutí se řádně vyklusat, uvolnit namáhané 

svalstvo.  

Podle Neumanna et al. (2005) má opakování testů smysl za srovnatelných podmínek teprve 

až po 4 až 6 týdnech.  

U vrcholových sportovců jsou většinou funkční zátěžové testy prováděny před závodní 

sezónou, jako kontrola v průběhu a jako důsledek zlepšení po závodním období.  

9.2.1.1. Antropometrická měření 

Tělesná hmotnost sportovců byla měřena na laboratorní digitální váze. Jedinci byli váženi 

bez obuvi. Tělesná výška byla měřena pomocí digitálního výškoměru.  

Tělesné složení a procento tuku bylo měřeno metodou čtyřkanálové bioimpedance, nebo-li 

bioelektrická impedanční analýza. Při této metodě prochází tělem slabé, pro lidské tělo 

naprosto bezpečné a nepostřehnutelné elektrické proudění. Měření je založeno na 

skutečnosti, že elektrický proud prochází snadněji tekutinou v našich svalech než tukem. 

Proudění prochází oběma nohama a tím umožňuje měřit elektrický odpor těla. 

Monitorovací přístroj měří odporovou složku celotělové impedance na frekvenci 50 kHz 

pomocí čtyř elektrod umístěných po dvou uprostřed dorzálních ploch kotníku a zápěstí. 

Elektrody jsou barevně označeny odlišné. Proud prochází vodou elektrolytickými 

komponentami v aktivní, tukoprostorové hmotě. Data se poté pomocí počítače vyhodnotí. 

(Kohlíková, 2008)  
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Další možností měření podkožního tuku je metoda kaliperace. Tento druh měření proběhl u 

dvou jedinců v jiné laboratoři (RG a KG). K tomuto měření se používá speciální měřidlo- 

kaliper. Měření vyžaduje velmi přesný zácvik, aby byly hodnoty přesné a nezkreslené 

nezkušeností měřící osoby.  

Aktivní tělesná hmota (ATH) je tělesná hmota bez tuku. Tvoří ji podle Grasgrubera (2008) 

přibližně z 60% svalstvo, z 25% kosti a vaziva a z 15% vnitřní orgány. Pro sportovce je 

důležitá především svalová složka, teda podíl svalstva na hmotnosti těla. Ten se stanovuje 

různými metodami, což je potřeba mít na paměti při porovnávání výsledků z různých 

měření.  

9.2.1.2. Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence patří k hlavním kardiovaskulárním funkčním ukazatelům. U zdravých 

osob stoupá se vzrůstajícím fyzickým zatížením lineárně až do oblasti submaximálních 

intenzit. Asi od úrovně 75-85% maxima dochází k pozvolnému zpomalení vzestupu až na 

úroveň maximální srdeční frekvence- SFmax. Na této úrovni může vyšetřovaný (podle 

zdatnosti a motivace) setrvat ještě několik minut. (Havlíčková et al., 2008) 

Srdeční frekvence je nejsnadněji a nejčastěji měřená veličina aktivity lidského organismu a 

vlivu vnějších podmínek na organismus. Nejlépe odpovídá o vlivu tělesného zatížení na 

organismus.   

Během terénních zátěžových testů byla tepová frekvence měřena pomocí sportestrových 

setů od firmy POLAR. Tento set se skládal z hodinek a z pásu snímajícího srdeční 

frekvenci. Výsledky naměřené během závodu byly potom přeneseny pomocí infraportu do 

počítače. Ve speciálním programu od firmy POLAR byl zobrazen graf, který vypovídal o 

průběhu srdeční frekvence skialpinsity v průběhu závodu za časovou jednotku. Pro 

nejpřesnější změření jsme zvolili pěti minutový interval záznamů tepové frekvence.  

9.2.1.3. VO2max 

Podle Dovalilova lexikonu sportovního tréninku (2008) je VO2max (maximální spotřeba 

kyslíku) cenným ukazatelem především pro vytrvalostní sporty. (viz. Kapitola „Ukazatele 

zatížení“) 

V našem měření se rovněž ukázala hodnota VO2max s přihlédnutím na dané okolnosti jako 

směrodatný ukazatel připravenosti a trénovanosti jedinců. 
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9.2.1.4. Anaerobní práh 

Hodnoty ANP je možné určit buď neinvazivně z ventilačně-respiračních hodnot (ventilační 

práh), nebo invazivně z hodnot krevního laktátu (LA). Existuje i třetí méně používaná 

metoda neivazivního zjištění ANP, a sice zjištění ze zlomu při stupňované srdeční 

frekvenci (princip Conconiho testu). Tato metoda je však méně přesná, může být ovlivněna 

mnoha faktory, a proto se také často nevyužívá. 

Pro invazivní stanovení ANP je třeba test přerušovat. Vzhledem k tomu, že měříme 

parametry v krvi, a ne ve svalu, kde ke změnám došlo, musíme počítat s určitým 

zpožděním při přechodu LA ze svalu do krve. Proto se preferují neinvazivní metody 

stanovení ANP při zachování zhruba stejné přesnosti jejich stanovení (Bunc, 1989). 

9.3. Provedené testy- postup při měření  

Pro objektivní měření a přesné výsledky do mé budoucí diplomové práce je nutné, aby byli 

všichni jedinci měřeni ve stejné laboratoři za relativně stejných podmínek.  

Zároveň terénní měření při závodech bude objektivnější, pokud budu opakovaně měřit 

stejné osoby při stejných skialpinistických závodech.  

Při terénních testech obdržel každý vybraný skialpinista hodinky POLAR a příslušný 

hrudní pás. Závodník si na hodinkách nastavil volné pásmo, aby mu hodinky v závodě nic 

nehlásili. Při startu musel závodních sport-tester zapnout a na konci, v cíli zase vypnout. 

Zaznamenaná hodnota se ve sport-testeru uložila, následně byl sport-tester spojen 

s počítačem a vzniknul příslušný graf zaznamenané tepové frekvence jedince při závodě.   

Při laboratorním vyšetření absolvovali jedinci zátěžový test na běhátku. Jedinec absolvoval 

rozběhnutí při nulovém sklonu a rychlostí muži 11km/h a ženy 10km/h. Při maximálním 

testu běželi muži rychlostí 13km/h a ženy 12km/h. Naproti testování například fotbalistů 

probíhal test formou zvyšováním sklonu při konstantní rychlosti. Tento program testování 

jsme zvolili po dohodě na tom, že zvyšování sklonu při měření skialpinistů je bližší jejich 

zatížení při samotném skialpinismu než zvyšování rychlosti. 

9.4. Charakteristika sledovaného souboru 
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Kritéria výběru jednotlivých skialpinistů byla především věk, lépe řečeno kategorie, 

ve které skialpinista závodí, abych do sledování a měření mohla využít různé délky tratí 

(trať A i B). Dále bylo mým záměrem, aby se měření zúčastnily i dívky (ženy). Dalším 

kritériem výběru sportovců bylo, aby část měřených skialpinistů byla z řad „hobíků“ a 

druhá část z řad zkušených skialpinistických závodníků. 

Měření se zúčastnilo šest skialpinistů. Část sledovaných a měřených jedinců bylo z řad 

skialpinistů- „hobíků“, kteří se skialpinismu věnují rekreačně a v minulosti provozovali 

aktivně nebo závodně jiné sporty. Další část měřené a sledované skupiny byli závodní 

skilapinisté, kteří se aktivně věnují skialpinismu a pravidelně se zúčastňují českého poháru, 

mezinárodních závodů a mistrovství světa a Evropy. Závodníci, kteří se měření zúčastnili, 

jsou členy skialpinistické reprezentace. Skialpinisti se měření zúčastnili dobrovolně a byli 

předem seznámeni s požadavky testu.  

V mé bakalářské práci předkládám pouze ukázky jednotlivých změřených závodů, které 

skialpinsti v průběhu zimy absolvovali. V budoucí diplomové práci bude měření 

rozsáhlejší, provedeno v přesných časových intervalech a bude tedy možné, vyvodit z něj 

zajímavé výsledky. V plánu mám připraveny jedince, kteří budou schopni absolvovat 

funkční měření v laboratoři před zimní sezónou, měření při závodech a následné měření 

ihned po ukončení závodní zimní sezóny.  

S výběrem skialpinistů pro měření a bakalářskou práci byli pouze malé problémy. 

Například ne každý závodník je schopen absolvovat závody se sportesterem, ne všem je to 

příjemné, proto jsem také přišla o probandy, jejichž hodnoty by mě zajímaly. Dále byl také 

problém s naměřením funkčních hodnot v laboratoři, protože někteří probandi hned po 

skončení zimní sezóny nastupují do atletické sezóny a nebylo proto úplně jednoduché, 

dohodnout se na termín.  

Proto jsou výsledky některých probandů (RG a KG) ovlivněni tím, že byli provádění v jiné 

laboratoři a jinými metodami, tudíž nemohou být přesně porovnávány s ostatními 

výsledky. Pro ukázku do bakalářské práce jsou výsledky dostačující, v diplomové práci je 

však potřeba všechny probandy měřit na stejném pracovišti a za stejných a objektivních 

podmínek. 
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Do své budoucí diplomové práce chystám s velkým předstihem domluvit s určitými 

probandy (závodníky, rekreačními skialpinisty), kteří budou ochotni a časově flexibilní, 

absolvovat všechna měření jak v laboratorních tak v terénních podmínkách.  

Stručná charakteristika vybraných jedinců (závodní kariéra, největší úspěchy…) 

RG- vrcholový sportovec, v letní sezóně atletické soutěže, běh na 1500 m a 3000 m 

překážek. V roce 2006 v dorostenecké kategorii 2.MČR 1500 m překážek, 2007 1.MČR 

1500 m překážek, 2008 v juniorské kategorii 5.MČR 1500 m, 2009 3.MČR 3000 m 

překážek. V dorosteneckém a juniorské kategorii člen reprezentačního družstva v běhu do 

vrchu. Reprezentant ČR ve skialpinismu, v kategorii kadetů a juniorů pravidelný vítěz 

českého poháru a MČR, v roce 2006 šesté místo na MS (vertical), 2007 vítěz 

středoevropského poháru, třetí místo na EP(evropský pohár), na MS v kadetské kategorii- 

2.místo vertical, 2.místo jednotlivci,  3.místo štafety, 2008 4.místo na EP. 

KG- vrcholová sportovkyně, během zimy skialpinismu a běžeckému lyžování, v letních 

měsících atletika, reprezentantka ČR ve skialpinismu, v roce 2007 2. a 4. Místo, 3. Místo 

ve štafetách na ME ve skialpinismu, v roce 2008 2. místo na mistrovství světa ve 

skialpinismu, vítězka světového poháru. V témže roce 2. a 4. místo na MČR v běžeckém 

lyžování a 1. místo  v českém poháru sprintů v běžeckém lyžování. V roce 2009 druhé a 5. 

místo na mistrovství Evropy ve skialpinismu, v běžeckém lyžování 2.a 4. místo ma 

mistrovství republiky.  

 

JH- od 4 let závodní sjezdové lyžování, v žákovské kategorii 2. místo v republikovém 

závodě a člen výběru pro severní a východní Čechy, první účast na skialpinistických 

závodech v 15-ti letech (první nejmladší účastník závodů v ČR), v kadetských 

a juniorských letech pravidelný vítěz českých pohárů. V roce 2008 8. místo v ČP 

v kategorii mužů, v roce 2009 4. Místo v ČP a 2 místo na MČR. Reprezentant ČR ve 

skialpinismu- od roku 2005 (ME Andora) pravidelný účastník MS a ME, v roce 2007 3. 

místo ve štafetách na ME ve skialpinismu, v letech 2008 a 2009 účastník závodu Pierra 

Menta (ve dovojici ho doplňoval jeho otec). 

 

DF- v žákovských kategoriích závodně sjezdové lyžování, od starších žáků do juniorského 

věku závodně biatlon. Od seniorské kategorie závodní skialpinismus, členka 
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reprezentačního družstva ve skialpinismu, 2008 vítězka českého poháru. Pravidelná účast 

na závodech Českého poháru a mezinárodních závodech (SP,ME,MS). 

 

MJ- od deseti let aktivní závodní běžecké lyžování, největší úspěchy v dorosteneckém 

věku okolo 16-ti let: vítěz závodu světového poháru na kolečkových lyžích ve Francii, 6. 

místo na MS na kolečkových lyžích v Itálii, 7 medailí ze zimního MČR v běhu na lyžích, 

v dnešní době sport všeho druhu (především outdoorové aktivity- lezení, skialpinismus, 

snowboarding, kiteboarding…). 

 

OV- 23 let, v žákovském věku (od dvanácti do patnácti let) závodně atletika, v dnešní době 

rekreační aktivní sportovec ( kiteboarding, sjezdové lyžování, skialpinismus…) 
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10. Výsledky  

 

10.1.  Vybrané funkční parametry skialpinistů 

 

Tabulka č.4 Průměrné fyziologické a antropometrické charakteristiky sledovaného 

souboru 

Jméno -

pohlaví 

Věk 

(roky) 

Výška 

(cm) 

Hmotnost 

(kg) 

Tělesný 

tuk 

(%) 

ATH 

(kg) 

TFmax 

(t.min-1) 

VO2.kg_1 

Max 

(ml.kg_1) 

ANP 

(t.min_1) 

R 

max 

RG 

(M) 

20 174 66 5,4 - 164 61,3 153 0,99 

KG (Ž) 19 170 66 12,6 - 179 55,2 166 1,01 

JH (M) 22 172 65 9,7 59,2 197 71 178 1,08 

DF (Ž) 24 158 54 9,3 48,4 193 58,7 174 1,07 

MJ (M) 24 181 79 12,6 69 193 70,3 181 1,06 

OV 

(M) 

23 186 76 9,7 68,6 184 64,6 167 1,10 

 

Tučně zvýraznění jedinci v tabulce jsou skialpinisté, kteří se aktivně věnují skialpinismu 

závodní formou. Všichni jsou aktuálními členy reprezentačního družstva, pravidelně se 

zúčastňují českého poháru a mezinárodních závodů. Další dva jedinci jsou sportovci, kteří 

absolvovali závody typu „open“ a rekreačně se věnují skialpinsimu.  

Co se týče antropometrických měření, žádný skialpinista nevybočuje, váha, výška, tělesný 

tuk a ATH  je v normě a odpovídá normám. 
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Podle informací téměř všech testovaných, jejich maximální tepová frekvence odpovídá 

normě, to znamená, že nijak výrazně nevybočuje od jejich předešlých absolvovaných 

funkčních vyšetření a při testu na běhacím pásu se podle subjektivních pocitů snažili 

překonat a dostat se na své maximum. Výjimkou je RG, který při testu nedosáhl maxima. 

Důvodem je fakt, že vyšetření absolvoval z plného tréninku a byl velmi unavený. Další 

okolností (stejně jako u KG) je to, že absolvovali měření na bicyklovém ergometru, kde se 

dosahuje menších naměřených hodnot než na běhacím páse.  

Další naměřenou hodnotou byla maximální spotřeba kyslíku- VO2max. Její hodnoty 

v případě RG a KG opět souvisí s tím, že nedosáhli na bicyklovém ergometru svého 

maxima a jejich hodnota VO2max je na „jejich poměry“ velmi nízká.  Hodnoty všech 

jedinců jsou nadprůměrné vzhledem k běžné populaci. Hodnota JH a MT se přibližuje 

k hodnotám světových vrcholových sportovců, které se pohybují nad 78 ml/kg/min. Podle 

tabulky č.3 Canalse et al., se pohybují mezi jedinci s velmi vysokou připraveností .Je nutné 

podotknout, že například hodnota VO2max JH by byla určitě vyšší, kdyby měření 

probíhalo hned po zimní závodní sezóně, kdy byl podle jeho slov ve výborné formě a ne až 

s odstupem času na jaře. Na druhou stranu hodnota  VO2max MJ je nezvykle vysoká 

s přihlédnutím na to, že MJ už speciálně netrénuje a sport provozuje pro zábavu. Naměřená 

hodnota VO2max DF je odpovídající její trénovanosti a nijak zvlášť se neodlišuje od 

předešlých měření. Podle tabulky č.3 Canalse et al., by se zařadila do skupiny jedinců 

s vysokou připraveností.  

Hodnota ANP byla vypočítána podle maximální tepové frekvence dosáhnuté v průběhu 

funkčního vyšetření, s tím že hodnoty ANP se pohybují kolem 90% maximální tepové 

frekvence. V případě RG a KG není možné se podle vypočítané hodnoty ANP příliš řídit, 

jelikož jak už bylo zmíněno, nedosáhli při testu svého maxima.  

Co se týče hodnoty „R“, nejvíce se v testu vydal dle svých aktuálních možností OV. 

Hodnoty všech testovaných vypovídají o tom, že při testu podali dle svých aktuálních 

možností výborný výkon. Hodnoty KG a RG musíme brát opět s rezervou a s přihlédnutím 

na dané okolnosti. 

10.2. Záznamy tepových frekvencí v závodě 

Jedno z terénních měření probíhalo při finále středoevropského poháru ve Vysokých 

Tatrách. Zde se šel závod dvojic. Seniorské kategorie absolvovali závod dvojic na 
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„maratónské“ trati s  délkou 40,3 km a s celkovým převýšením 2989 m. Mládežnické 

kategorie absolvovali „půlmaratónskou“ trať dlouhou 31,3 km s převýšením 1750 m. 

Druhým z měřených závodů byla Noc tuleních pásů. Trať „A“ měřila 20 km s převýšením 

1880m, trať „B“ byla dlouhá 14 km s převýšením 1100m 

Na maratónské trati byl čas vítězů (slovenských závodníků) 3:23:33. Na půlmaratónské 

trati se stal vítězem RG s kolegou v čase 2:40:42. V dívčí půlmaratónské trase dosáhly 

nejlepšího času slovenské závodnice v čase 3:26:56. 

V závodě Noci tuleních pásů byl nejlepší naměřený čas na trati „A“ v kategorii mužů 

2:00:20 a v kategorii žen 2:44:20. Trať „B“ byla v letošním ročníku 2009 nejrychleji 

překonána v čase 1:29:57. 

JH- druh závodu (datum, místo): závod dvojic- „Maraton“  (11.4.2009, Vysoké Tatry) 

         Celkový čas záznamu: 4:29:56, čas závodu v cíli: 4:27:30 

         TF průměr: 161 tepů/min 

         TF max: 185 tepů/min 

 

Graf č.3 Záznam tepové frekvence během závodu JH 
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JH dosáhl při závodu maximální tepové frekvence (185 tepů/min) v úvodním stoupání, což 

se ani v nejmenším nepřibližuje naměřené maximální hodnotě v laboratoři na běhátku (197 

tepů/min). Průměrná tepová frekvence JH při závodě byla 161 tepů/min, což je hluboce 

pod ANP. Je to však ovlivněno tím, že se jednalo o závod dvojic, kdy byl JH ovlivněn 

rychlostí kolegy, ale především tím, že se jednalo o velmi dlouhý závod, kdy postupně 

klesala výkonnost a také tepová frekvence. To dokazuje i fakt, že v první třetině závodu se 

JH pohyboval na úrovni ANP. 

KG- druh závodu (datum, místo): závod dvojic- „Maraton“  (11.4.2009, Vysoké Tatry) 

         Celkový čas záznamu: 3:39:51, čas závodu v cíli: 3:39:07 

         TF průměr: 155 tepů/min 

         TF max: 171 tepů/min 

 

Graf č. 4 Záznam tepové frekvence během závodu KG 

 

 

KG dosáhla maximální hodnoty tepové frekvence při závodě 171 tepů/min. Průměrná 

tepová frekvence byla naměřena 155 tepů/min, což je pod hranicí jejího ANP. V úvodní 
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části se ale její TF frekvence na prahu ANP pohybovala. Dále mohl být její pokles 

ovlivněn dlouhým trváním závodu, ale především také faktem, že závod absolvovala 

s dvojicí, která byla podstatně pomalejší než KG a tudíž na ní musela čekat a nemohla 

podat její maximální výkon. 

 

 

RG- druh závodu (datum, místo): závod dvojic- „Maraton“ (11.4.2009, Vysoké Tatry) 

         Celkový čas záznamu: 2:45:28, čas závodu v cíli: 2:40:42 

           TF průměr: 141 tepů/min 

          TF max: 158 tepů/min 

 

Graf č. 5 Záznam tepové frekvence během závodu RG 

 

 

 RG dosáhl v průběhu závodu maximální tepovou frekvenci 158 tepů/min, v laboratoři při 

funkčním vyšetření 164 tepů/min. Obě hodnoty jsou bohužel zkreslené, v laboratoři viz 

důvody výše. V průběhu závodu, jak jeho maximální TF, tak celková průměrná hodnota 

TF (141 tepů/min) byla pravděpodobně ovlivněna jako u KG a JH nevyrovnaností závodní 



54 

 

dvojice.  Velké poklesy tepové frekvence v průběhu závodu mohly být způsobeny čekáním 

na partnera. Vyrovnanější částí závodu byla první část, reaktivně zhruba první dvě třetiny 

závodu.  

 

 

DF- druh závodu (datum,místo): start-cíl, „Noc Tuleních pásů“- trať A (28.2.2009, 

Janské           Lázně, Krkonoše) 

        Celkový čas záznamu: 2:52:44, čas závodu v cíli: 2:50:52, Černá hora: 0:47:37 

         TF průměr: 184 tepů/min 

          TF max: 191 tepů/min   

 

Graf č. 6 Záznam tepové frekvence během závodu DF 

 

Maximální tepové frekvence (191 tepů/min) dosáhla DF při úvodním stoupání na Černou 

horu a to těsně před vrcholem a následným rovinatým úsekem k mezičasu. Její maximální 

TF při závodě se téměř přiblížila maximální TF naměřené na běhátku v laboratoři (193 
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tepů/min). Graf dokazuje, že neintenzivnější částí závodu byl úsek na Černou horu. Tepová 

frekvence v průběhu celého závodu je relativně vyrovnaná s ohledem na sjezdy a místa 

sundávání a nandávání pásů. Průměrná tepová frekvence byla naměřena 184 tepů/min, což 

je nad hranicí anaerobního pásu. Průměrná hodnota TF stoupla díky intenzivnímu výstupu 

na černou horu. V druhé polovině závodu se již tepová frekvence pohybovala kolem 

hodnoty ANP. 

MJ-  druh závodu (datum, místo): start-cíl, „Noc Tuleních pásů“- trať B (28.2.2009, 

Janské Lázně, Krkonoše) 

         Celkový čas záznamu: 2:31:38, celkový čas v cíli: 2:23:24, Černá hora: 0:48:34 

         TF průměr: 159 tepů/min 

         TF max: 194 tepů/min 

Graf č. 7 Záznam tepové frekvence během závodu MJ 

 

 

Maximální tepové frekvence v průběhu závodu (194 tepů/min) dosáhl MJ dvakrát 

v průběhu výstupu na Černou horu. Nebyl to ovšem vrchol Černé hory, na mezičase 
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poklesla jeho tepová frekvence na 168 tepů/min. Jeho maximální dosáhnutá tepová 

frekvence při závodě (194 tepů/min) převýšila naměřenou maximální TF při testování 

v laboratoři, kde dosáhl maxima 193 tepů/min. Průměrná tepová frekvence při závodě, kdy 

bereme ohled na sundávání, nandávání pásů a sjezdy, byla 159 tepů/min, což zhruba 

odpovídá 82 % jeho maximální tepové frekvence.  

OV- druh závodu (datum, místo): start-cíl, „Noc Tuleních pásů“- trať B (28.2.2009, 

Janské Lázně, Krkonoše) 

         Celkový čas záznamu:  2:28:55, celkový čas v cíli: 2:27:03, Černá hora: 0:54:08 

         TF průměr: 164 tepů/min 

         TF max: 191 tepů/min (183 tepů/min)  

Graf č. 8 Záznam tepové frekvence během závodu OV 

 

Maximální tepová frekvence OV (191tepů/min) byla na sportesteru  zaznamenána hned 

v počátku měření, další záznam vypovídá o rovnoměrném stoupání TF. Počáteční TF bych 

odůvodnila krátkým zkratem (poruchou) sportesteru. V průběhu závodu dosáhl OV 

maximální tepové frekvence při výstupu na Černou horu (183 tepů/min), což téměř 

odpovídá dosáhnuté maximální tepové frekvence na běhátku v laboratoři (184 tepů/min). 
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Maxima při závodě ale nedosáhl na vrcholu Černé hory, ale již po 21 minutách závodu, 

což svědčí o tom, že pravděpodobně začátek závodu přepálil a nedokázal udržet tempo až 

na vrchol Černé hory, kde byla jeho tepová frekvence na mezičase 171 tepů/min. Průměrná 

tepová frekvence OV za celý závod byla 164 tepů/min, což je přibližně na jeho hranici 

anaerobního prahu. Tato hodnota však není úplně směrodatná, je potřeba brát v úvahu 

velké poklesy TF při sundávání a nandávání pásů a při sjezdech.  

10.3.  Profily tratí 

Na profilech tratí je zeleně vyznačeno stoupání a červeně sjezdy. V trati „A“ je modře 

značeno stoupání na mačkách. V obou trasách je na konci vyznačen krátký úsek modrou 

barvou, který znamená závěrečný seběh na botách do centra Janských Lázní. 

Graf č. 9 Profil trasy „B“ při závodu Noci Tuleních pásů. (Duch, M.)  

 

Trať „B“ při závodu Noci tuleních pásů se skládá z výstupu na Černou horu, sjezdu ke 

Kolínksé boudě, krátkého rovinatého úseku relativního stoupání, následného sjezdu do 

Javořího dolu a závěrečného stoupání na Černou horu. Stoupání na Černou horu jak na 

začátku tratě, tak v závěru z druhé strany Černé hory je společné pro trať „A“ i „B“. Délka 

tratě „B“ je 14 km s celkovým převýšením 1100m. 
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Graf č.10 Profil trasy „A“ při závodu Noci tuleních pásů (Duch, M.) 

 

Trať „A“ závodu Noci tuleních pásů je výrazně náročnější než trať „B“. Délka trati je 20 

km a celkové převýšení činí 1800m. Úvodní stoupání na Černou horu je shodné s trasou 

„B“, pak následuje sjezd k vleku Bramberk do Pece pod Sněžkou. Výstup sjezdovkou 

Bramberk je proložen výstupem strmého úseku na mačkách. Následuje sjezd ke sjezdovce 

Javor, třetí stoupání končí nad sjezdovkou Javor a trať pokračuje do Javořího dolu. 

Poslední stoupání je rovněž shodné s tratí „B“ a vede z Javořího dolu na Černou horu. 

Nejnáročnějším úsekem obou tratí je podle slov většiny závodníků úvodní stoupání na 

Černou horu s převýšením přibližně šest set výškových metrů. Start závodu probíhá na 

náměstí v Janských Lázních a skialpinisté běží první stovky metrů s lyžemi na batohu do 

prudkého kopce k lanové dráze na Černou horu, odkud začínají stoupat na lyžích. Tento 

běžecký úsek je dosti náročným startem do dlouhého závodu.  
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11. DISKUSE 

K sepsání bakalářské práce na téma závodní skialpinsimus mě motivoval fakt, že se 

doposud v České republice nevyskytuje publikace nebo odborná práce na téma závodní 

skialpinismus. Velkým pokrokem bylo napsání diplomové práce Matouše Jindry (2009), 

která mě hodně inspirovala při sepsání bakalářské práce.  

Původně jsem měla o bakalářské práci jinou představu, ale nastaly komplikace 

s naměřenými hodnotami z předchozích let a také s některými testovanými jedinci, kteří 

nebyli časově flexibilní z důvodu předzávodní přípravy. Proto dostala bakalářská práce 

podobu souhrnu informací o závodním skialpinismu, historii, přípravě a fyziologii, jak 

obecné, tak aplikované na skialpinismus obohacené o ukázku průběhů tepové frekvence při 

jednotlivých závodech a funkčních parametrů naměřených v laboratoři. Bakalářská práce 

byla zpracována s cílem připravit si podklady pro budoucí diplomovou práci, ve které bych 

se chtěla přesněji zabývat průběhem závodů v souvislosti na aktuálních funkčních 

parametrech jedince.  

V teoretické části jsem se setkala pouze s malými nesrovnalostmi, o kterých bych mohla 

pochybovat. Je samozřejmé, že každý autor má odlišné názory na pojem „skialpinismus“, 

vlastní definici a názor na zařazení skialpinismu. Jednotlivé definice a názory přiměly i 

mně k přemýšlení a vytvoření vlastního názoru (viz charakteristika skialpinismu). 

V kapitole o struktuře sportovního tréninku nemůžu příliš souhlasit s grafem č.2 dle Wintra 

(2002)., kdy přikládá osobnosti a psychické stránce v zastoupení významu faktorů pro 

sportovní výkonnost tak malé procento důležitosti. Podle mého názoru je psychika 

skialpinisty, obzvláště při závodech velmi důležitá. Je tomu tak rozhodně ve všech 

sportech, u skialpinismu tím víc, že se jedná o velmi dlouhé závody, kdy musí skialpinista 

se svojí psychikou, různými psychickými pochody bojovat po dlouhou dobu závodu. 

Souhlasím s tím, že skialpinista musí být výborně kondičně připraven, protože bez tvrdé a 

náročné přípravy by nebylo reálné náročné závody v horách zvládnout. Na druhou stranu 

může být závodník velmi dobře fyzicky připraven, ale nedokáže se, se závodem, s 

okolnostmi (silný vítr, náročný nebezpečný terén- úseky na mačkách apod., sněžení atd) a 

také s nátlaky soupeřů vyrovnat a závod prohraje psychicky. Proto bych osobnosti a 
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psychice skialpinisty rozhodně věnovala více pozornosti. Také technika by mohla mít 

podle mého názoru větší podíl na výkonnost skialpinisty. Podle zkušeností ze 

skialpinistických závodů můžu potvrdit, že skialpinisty může být výborně připravený 

kondičně, na suchu je to výborný běžec s úžasnými výsledky. V případě, že ale nezvládne 

například techniku výstupu v „cik-cakách“ nebo náročné sjezdy ve volném terénu, není 

možné, aby dosáhl dobrého výkonu a následného umístění při skialpinistických soutěžích. 

Proto bych i podílu technických faktorů přikládala větší váhu, než je uvedeno v grafu dle 

Wintra (2002). 

Dále v této části bakalářské práce nemůžu souhlasit s názorem Hoška (1989), kdy uvádí, že 

soutěžní motivace nepředstavuje zpravidla velký problém a že bývá vlastní soutěžní 

motivace zpravidla dostatečná, až nadměrná. Podle mého názoru v případě 

skialpinistických závodů, které jsou dlouhé a trvají i několik hodin, je motivace při závodu 

dost ohrožena. Tím mám na mysli, že po dvou hodinách náročného závodu už musí 

skialpinista dost bojovat s vůlí a vlastní morálkou, aby dokázal zdolat další a další 

následující vrcholky kopců. Opět podle vlastní zkušenosti, je často náročné, dlouhý závod 

dokončit a závodník musí být dost motivován a odhodlán, aby závod dobojoval. 

Samozřejmě, že motivace je důležitá ve všech sportech, ale například při běhu na 100m 

nemá sprintér příliš dlouho čas (spíše vůbec), přemýšlet nad tím, jestli závod vzdát, 

doběhnout, ještě zkusit na nějakou dobu zabojovat, na druhou stranu s přibývajícími 

vzdálenostmi tratí až při dlouhých závodech ve skialpinismus musí být motivovanost při 

samotném závodu vyšší a vyšší. 

Další část bych věnovala komentářům k funkčním vyšetřením a měření v terénu. Co se 

týče funkčního vyšetření v laboratoři, je důležité zmínit, že měření u dvou jedinců 

probíhalo v odlišné laboratoři než u ostatních jedinců. Důvodem byla časová náročnost 

jejich tréninkové přípravy před nadcházející atletickou sezónou a jejich vlastní rozhodnutí, 

že absolvují vyšetření u svého sportovního lékaře. Tím nastaly nesrovnalosti, při kterých 

nelze 100% porovnávat jejich hodnoty s hodnotami naměřenými v laboratoři FTVS. Jejich 

měření totiž probíhalo na bicyklovém ergometru na rozdíl od měření na běhacím páse.  RG 

byl dokonce informován svým sportovním lékařem, že na běhacím páse by dosáhl vyšších 

naměřených hodnot. Další faktorem, který ovlivnil výsledky RG, byl fakt, že vyšetření 

absolvoval z plného tréninku a podle informací jeho trenérky byl velmi unavený, tudíž 

bylo nereálné, aby podal maximální výkon. Například VO2 max. RG (muž) má podle 

absolvovaných testů na bicyklovém ergometru v porovnání s ostatními testovanými muži 
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na běhacím páse velmi nízké. Ve skutečnosti je ale RG nejlépe trénovaný a na běhacím 

páse a odpočatý by zaručeně dosáhl oproti ostatním měřeným jedincům mnohem lepších 

výsledků. Rovněž KG (žena) by pravděpodobně dosáhla na běhacím páse lepších výsledků 

a bylo by naměřeno vyšší VO2max než na bicyklovém ergometru.  

Podle Dovalila (2002) se hodnoty VO2max u běžné populace žen pohybuje okolo 35 

ml/kg.min a u mužů 45ml/kg.min. Těchto hodnot nedosahuje ani přibližně žádný 

z měřených jedinců, všichni jsou na tom o poznání lépe, což je u RG, DF, JH a KG 

jednoznačné z důvodu aktivního pravidelného tréninku. Hodnota VO2max naměřená u MJ 

(muž) je na to, že se již v této době sportu nevěnuje na aktivní závodní úrovni, výborná. 

OV rovněž nedosahuje hodnot běžné populace, díky stálému pohybu a rekreačnímu 

sportování si udržuje velmi dobré funkční hodnoty. Nikdo z měřených jedinců na druhou 

stranu nedosahuje hodnot, kterých podle Dovalila (2002) dosahují například profesionální 

cyklisté. Na druhou stranu, kdyby bylo měření objektivní a RG by absolvoval měření na 

běhacím páse a JH by absolvoval testování okamžitě po skončení zimní sezóny, kdy byl 

v nejlepší formě, troufnu si tvrdit, že by se hodnotám uváděným Dovalilem (2002) 

přiblížili. Stejně tak předpokládám lepších výsledků u KG.  

K dalším nesrovnalostem by mohlo dojít při měření tělesného tuku. U RG a KG bylo 

prováděno měření kalibrací u ostatních bioimpedancí. Obě metody mají své pro a proti. 

Bioimpedance může být zkreslená aktuálním množstvím tekutin v těle. Kaliperaci musí 

provádět zkušený odborník, v případě nezkušených nabírání kožních řas by byl výsledek 

také zkreslený. Naměřené hodnoty se ale zásadně neodlišují. Podle Grasgubera (2008) se 

ideální hodnoty podkožního tuku u sportujících mužů pohybují mezi 5-10% a u žen mezi 

14-18%. U námi naměřených jedinců těmto hodnotám odpovídají téměř všichni jedinci, až 

na MJ, který mírně přesahuje a DF a KG, které jsou pod udanými hodnotami. Podle 

Gragrubera (2008) má vysoké množství podkožního tuku negativní vliv na většinu sportů o 

to více na vytrvalostní sporty, protože snižuje ekonomiku pohybu. To znamená, že by vyšší 

procento tělesného tuku znamenalo pro skialpinistu, pro kterého je ekonomika pohybu 

velmi důležitá, velkou nevýhodou.  

Bylo by velmi zajímavé porovnat jak funkční parametry (VO2max aj) tak 

antropomotorické parametry (váhu, %tuku) našich aktivních výkonnostních skialpinistů 

s hodnotami světovým vrcholových skialpinistů. Bohužel k těmto údajům jsem se i přes 

velkou snahu nedostala, dokonce mi byla podána informace, že italští závodníci se 
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funkčních testů nezúčastňují, což se mi zdá téměř nemožné. Každopádně podle stavby těla 

předpokládám, že skialpinisté ve světové špičce mají značně malé až podprůměrné 

množství podkožního tuku. To jim na druhou stranu přináší ekonomičnost v pohybu a tím 

pádem ekonomičnost při dlouhých závodech i ve vyšších nadmořských výškách. O 

VO2max světové špičky ve skialpinismu mohu opět pouze polemizovat, ale předpokládám, 

že hodnoty by se značně blížili, až se vyrovnávali například hodnotám vrcholových 

cyklistů. Proto by bylo velmi přínosné do budoucí diplomové práce funkční hodnoty 

nejlepších světových skialpinistů zjistit a porovnat.  

Dále jsem do výsledků zařadila naměřené průběhy tepové frekvence dvou závodů. Jeden 

závod se konal v České republice v Krkonoších, jako druhou ukázku dokládám dlouhý 

závod ve Vysokých Tatrách. Zobrazené grafy jsou v této bakalářské práci pouze ukázkou 

toho, jak je závod ve skialpinismu dlouhý a z tepové frekvence je znatelné, jak je 

intenzivní a tím pádem i náročný. Pro další zkoumání například při diplomové práci bude 

zajímavé zhodnotit u každého jedince stejný závod a porovnat průběh tepové frekvence. 

Vhodným by byl například závod Noc tuleních pásů, kde máme k dispozici přesné profily 

tratí, a při závodech jsou měřené mezičasy, které jsou potom dostupné, a dá se s nimi tedy 

pracovat. Nebo naopak naměřit více závodů u každého jedince a porovnat hodnoty tepové 

frekvence v závislosti na odlišnosti závodu (délce, profilu trati atd.). Bohužel takto 

naměřené závody nyní nemám k dispozici, proto jsou uvedené hodnoty pouze ukázkou bez 

zvláštních vyhodnocení. Z naměřených závodů nelze brát v potaz průměrná tepová 

frekvence, která je při skialpinistických závodech zkreslena dobou na sundávání a 

nandávání pásů a sjezdy. Na druhou stranu, jak je například vidět na záznamu DF, tepová 

frekvence při podání maximálního výkonu v průběhu závodu neklesne nikdy na nízkou 

úroveň ani při výměně pásů, která je intenzivní a rychlá natož při sjezdu, který není 

rozhodně místem odpočinku. To je bohužel zkreslující například v záznamu KG, kdy se 

jednalo o závod dvojic, který absolvovala se slabší kolegyní, často musela čekat a tím 

pádem tepová frekvence často hodně poklesla. Stejná neobjektivnost je rovněž u RG a JH, 

jejichž záznam je také ze závodu dvojic, proto nebyl výkon absolutně závislí jenom na 

nich, ale také na rychlosti kolegů. V případě záznamu MJ a OV, kteří absolvovali závod 

jednotlivců v „open“ kategorii na kratší trase, je pozorovatelné, že poklesy tepových 

frekvencí jsou vyšší, protože například sundávání a nandávání pásů u nich neprobíhá tak 

rychle a intenzivně jako u zkušených závodníků. Na druhou stranu by se dalo oponovat 

tím, že pokles tepové frekvence u netrénovaných osob je mnohem pomalejší než u 
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trénovaných. O MJ a OV je ovšem nemožné tvrdit, že jsou netrénovanými jedinci. Při 

porovnání tepových frekvencí při výstupu na Černou horu například DF a OV je znatelné, 

že tepová frekvence DF je konstantnější a nejvyšší téměř na vrcholu Černé hory, kdežto u 

OV dosti kolísá a z maximální hodnoty zase klesá.  
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12. Závěr 

V teoretické části byla snaha o to, seskupit informace o historii, o které jsem čerpala 

převážně z knihy Dieška (1989) a Diplomové práce Pavla Korbeláře (2003).  

V další části jsem shromažďovala informace o typech a formách závodu, kdy jsem byla 

inspirována především vlastní zkušeností se závody. V současné době probíhají závody na 

úrovni Českého poháru, středoevropského poháru, evropských a světových pohárů, 

mistrovství světa, mistrovství Evropy a dalších. Závody se konají formou „start-cíl“, 

vertical, dvojice, štafety a ralley.  

V teoretické části o fyziologii jsme čerpala především z autorů, jakými je Havlíčková, 

Vránová, Bartůňková aj. a jejich informace jsem se snažila aplikovat na vytrvalostní sport 

a skilapinismus pomocí knihy Canalse et al. O sportovním tréninku a reakcích organismu 

na zátěž jsem se nejvíce dozvěděla především z knih od Dovalila a Neumanna et al (2005). 

Informace o funkční zátěžové diagnostice jsem čerpala především ze spisů Bunce (1989).  

V praxi při laboratorním testování jedinců jsem se potom osobně seznámila s provedením a 

průběhem měření a potvrdila jsem si všechny informace, o kterých jsem předtím četla. 

Následně jsem se snažila více pochopit naměřené hodnoty a najít o nich podstatné 

informace. Funkční zátěžová diagnostika mně zaujala natolik, že bych do ní chtěla při 

následné diplomové práci více proniknout a ujasnit si další informace.  

Co se týče naměřených hodnot při funkčním vyšetření, s ohledem na výše odůvodněné 

nesrovnalosti, všichni testování jedinci dosáhli podle naměřené hodnoty VO2max vysoké 

až velmi vysoké úrovně připravenosti (trénovanosti). Výsledky antropomotorických 

měření byly v normě a například hodnota procenta tuku téměř ve všech případech 

odpovídala teoriím o procentech tuku u sportujících jedinců. 

Při terénním testování a následně při jeho vyhodnocování jsem se přesvědčila o tom, že je 

vždy nutné mít dopředu promyšlené, co a jak se bude měřit, aby následně nedocházela 

k omylům, nesrovnalostem a chybějícím údajům. Nakonec se mi podařilo seskupit a 

vyhodnotit několik grafů ze skialpinistických závodů a alespoň částečně z nich vyvodit 
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závěry. Tak například jednou ze známých informací, která se mi při měření potvrdila, je to, 

že je rozdíl, když závod absolvuje nezkušený skialpinista „hobík“ a závodník, který už má 

se skialpinismem zkušenosti. Jedná se o poklesy tepových frekvencí při sundávání a 

nandávání pásu OV a MJ v porovnání například s DF. Dále je rozhodujícím faktorem při 

závodě to, zda jde skialpinista sám za sebe a s maximálním vynaložením sil, a nebo pokud 

absolvuje závod dvojic (v případě RG, KG a JH), kdy ne vždy má k sobě rovného partnera 

a tím pádem je potom výkon zkreslen.  

V závěru je nutné podotknout, že ať jsou sledovány jakékoliv veličiny mající vliv na 

výkonnost ve skilapinismu, nelze je brát jako jediné a směrodatné. Musí být vždy 

zohledněny s ostatními parametry a především okolnostmi (aktuálním stavem jedince, 

podmínkami především nestabilního terénního měření). Zdůrazňování veličin by mělo být 

vždy v souladu s dalšími parametry a okolnostmi.  

Podle Jindry (2009) vyžaduje skialpinismus poměrně velké nároky na funkční kapacitu 

organismu a nemalé množství vydané energie. Jeho naměřené hodnoty dokazují, že je 

skialpinismus velmi náročný sport, při jehož provozování je důležitá velká fyzická 

připravenost.  

Doufám, že se tato práce stane podkladem nejen pro moji následnou diplomovou práci, ale 

že také poslouží zájemcům o skialpinismus k jejich větší informovanosti o tomto velmi 

zajímavém, krásném a náročném sportu.  
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Graf č. 12 Profil trati závodu „vertical“ na ME v Itálii 2009 
 

 



 

 

 


