
ABSTRAKT 
 

Název práce: 

Longitudinální sledování antropometrických a fyziologických charakteristik elitního 

sportovního lezce. 

 

Cíl práce: 

Cílem této práce je z dlouhodobého hlediska sledovat a analyzovat faktory obecné a 

specifické tělesné zdatnosti elitního sportovního lezce světového významu. 

 

Metoda: 

V rámci dlouhodobého sledování bylo při této práci použito laboratorního i terénního 

měření a testování pro dosažení stanovených cílů. Jednotlivé faktory tělesné zdatnosti 

byly zjišťovány pomocí testů aerobní zdatnosti (stupňovaný test do „vita maxima“), 

testů specifických silových schopností (ruční dynamometrie, výdrž ve shybu, vis na liště 

a další), dále testy flexibility a kineziologický rozbor. K doplnění a objasnění některých 

výsledků a jejich interpretací bylo použito dotazníku s otevřenými otázkami. 

 

Výsledky: 

Elitní lezec (tělesná hmotnost vzrostla během celkového sledování z 59,3 kg – věk 16,8 

let na 62,0 kg – 19,0 let; tělesná výška vzrostla z 181,9 cm na 183,4 cm; tělesný tuk z 

5,3 % na 6,7 %), lezecká výkonnost RP se zlepšila z lezené obtížnosti 11+ na 12 UIAA; 

výsledky dosažené při testování silových schopností (výdrž ve shybu vzrostla z 100,0 

s na 122,0 s; vis na liště 2,5 cm nevýznamně klesl z 116,6 s na 111,6 s; relativní síla 

horních končetin, vztažená k hmotnosti, testovaná ruční dynamometrií se zvýšila u 

dominantní pravé ruky z 0,83 na 0,90, u levé ruky minimální pokles z 0,91 na 0,90. 

Charakteristiky aerobní zdatnosti vyjádřené hodnotou maximálního příjmu kyslíku se 

zvýšila z VO2max - 55,4 ml.kg
-1

.min
-1

 na 62,1 ml.kg
-1

.min
-1

), u nejefektivnějšího testu 

flexibility zvednutí dolní končetiny a nasednutí na ni byl výrazný posun, který byl 

stejný pro obě dolní končetiny, z 182,0 cm na 210,0 cm; při kineziologickém  rozboru 

byl shledán pozitivní posun k lepšímu držení těla. 

 

 

 



Závěr: 

Testovaný elitní lezec se ve většině sledovaných charakteristik zlepšil nebo setrval na 

stejné úrovni. Vzhledem k těmto zlepšením obecné i specifické tělesné zdatnosti se 

zvýšil i jeho lezecký výkon vyjádřený lezenou obtížností cest. V příslušných 

charakteristikách stále odpovídá nebo dokonce přesahuje předpoklady špičkového lezce.  
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