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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. 
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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.  

 

Klíčová slova: 

lezec, sportovní lezení, tělesná zdatnost, motorické testy, longitudinální sledování, 

případová studie 
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ABSTRACT 
 

Title: 

Longitudinal monitoring of anthropometric and physiologic characteristic of the elite 

sport climber. 

 

Work objective: 

The work objective is monitoring and analyzing of general and the specific physical 

fitness factors by the world knowing climbers from the longtime aspect.  

 

Method: 

In the process of the longtime monitoring was used the laboratory and the field 

measuring and testing to reach of the determined objectives. The particular factors of 

the physical fitness where determined according to aerobic fitness tests (step test to 

“vita maxima”), power condition tests (handgrip dynamometry, bent arm hang, etc), 

flexibility test and kinesiology study. To complement, understanding and interpretation 

of some results were used questionnaire with the opened questions. 

 

Results:  

The elite climber (body mass has been increased from 59,3 kg – age 16,8 years to 62,0 

kg – age 19.0 years, body height has been increased from 181,9 cm to 183,4 cm., body 

fat from 5,3 % to 6,7 %). The climbing performance RP has been increased from 

climbing difficulty 11+ to 12 UIAA; the results reached at the testing of force abilities 

(bend arm hang has been increased from 100,0 to 122,0 s; finger hang on 2,5 cm ledge 

slightly has been decreased from 116,6 s to 111,6 s; relative force of the upper limb, 

reached at mass, tested by the handgrip dynamometry, has been increased at the 

dominant upper right limb from 0.83 to 0.90; at the upper left limb has been slightly 

decreased from 0,91 to 0,90. The characteristic of the aerobic fitness formulated by 

maximal oxygen uptake has been increased from VO2max - 55,4 ml.kg
-1

.min
-1

na 62,1 

ml.kg
-1

.min
-1

. At the most effective flexibility test of lifting lower limb and setting on it, 

was expressive drift, which was as the same as for the both lower limb from 182 cm to 

210 cm. At kinesiology study has been found positive drift to better posture.  
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Conclusion: 

The tested elite climber has reached better results in the most monitoring characteristics 

or has stayed at the same level as before. Regarding to this general improvement and the 

specific physical fitness his climbing performance has been increased. He is staying at 

as the same level as the top climbers. In the some of characteristics he exceeds the top 

world climbers. 

 

Key words: 

climber, sport climbing, physical fitness, metrical tests, longitudinal monitoring, case 

study  
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1. ÚVOD 

Sportovní lezení se stalo v posledních dvou dekádách poměrně oblíbeným sportem. 

V dnešní době vyhledávání silných zážitků a prožitků je vertikální pohyb po skalách či 

jiných materiálech, schopen toto poskytnout. Psychická náročnost, kterou bylo lezení 

charakteristické v dřívějších dobách z důvodu nižšího počtu trvalých jistících bodů v 

lezeckých cestách, je dnes posunuta lehce stranou. V rychle rostoucích sportovních 

centrech s umělými stěnami si může tento sport vyzkoušet každý a posléze naučené 

dovednosti aplikovat v dobře zajištěných lezeckých cestách v přírodním prostředí. 

Komunita lezců se rozšiřuje a rozrůstá se všemi možnými směry z pohledu lezeckých 

disciplín. Lezci se zaměřují na pískovcové lezení, vápencové lezení, bouldering nebo na 

sportovní lezení, kde se mohou specializovat na lezení na rychlost či obtížnost atd. 

Většina lezců ovšem zůstává rekreačními lezci nebo výkonnostními lezci bez závodních 

ambicí. Existují i lezci, kteří lezou pouze po umělých stěnách a vyhýbají se přírodnímu 

materiálu. 

Lezení je také sport. A jako každé sportovní odvětví se vyznačuje potřebou jedinců 

měřit své výkony a konfrontovat je s výsledky svých kolegů, kamarádů či soupeřů. 

Soutěžní lezení na obtížnost je sportovní disciplína, která je velmi náročná po stránce 

fyzické, psychické tak po stránce techniky. Všechny tyto složky je potřeba sloučit, aby 

mohlo být dosaženo špičkového výkonu. 

V každém sportu se jednou za čas objeví jedinci, kteří svými výkony převyšují 

ostatní. Z těch se stávají elitní sportovci svých disciplín. I lezecký sport má skupinu 

elitních sportovních lezců, kteří jsou vzory pro ty ostatní. Ovšem v každé skupině 

sportovců měřících své výkony je jeden nejlepší. Pokud takový sportovec markantně a 

po dlouhou dobu převyšuje ostatní elitní sportovce, můžeme o něm hovořit jako o 

fenoménu svého odvětví. Tento jedinec se narodil s určitými schopnostmi a během 

života si osvojil dovednosti, které mu dovolily stát se tímto fenoménem. Tento 

sportovec svými výkony přitahuje zájem svého okolí. A tento zájem přináší otázky o 

původu tohoto fenomenálního výkonu. 

Základem této studie byla možnost oslovit elitního lezce, kterého můžeme označit 

slovem „fenomenální“ a pokusit se dále uvedenými metodami zjistit a popsat 

výjimečnost a vysokou úroveň lezeckého výkonu z pohledu antropometrických a 

fyziologických parametrů. Provedený dlouhodobý výzkum, který byl realizován 
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v laboratořích Fakulty tělesné výchovy a sportu UK nám ukázal, nakolik se zkoumané 

charakteristiky tohoto jedince liší od charakteristik ostatních vrcholových, rekreačních 

lezců či běžné populace a jak se tyto charakteristiky měnily v průběhu sledovaného 

období. Z těchto výsledků je možno usuzovat mnohé. Kterým směrem by se měl ubírat 

obecný i specializovaný trénink sportovních lezců či jaké ukazatele a parametry jsou 

důležité pro výběr talentu tohoto sportovního odvětví. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část práce rozebírá a objasňuje pojmy a termíny, tykající se charakteristiky 

lezení, důležité pro uvědomění si výkonnostní úrovně sledovaného jedince. Dále 

navazují teoretická východiska popisující charakteristiky výkonnostních i rekreačních 

lezců především z oblasti obecné i specifické tělesné zdatnosti, motorických testů 

sledujících jejich silové schopnosti, flexibilitu a zjištění posturálních funkcí těchto 

jedinců. 

2.1. Skalní lezení a lezení na umělých stěnách 

Skalní lezení je pohyb člověka, kdy jsou využívány horní i dolní končetiny 

k vertikálnímu i horizontálnímu pohybu, který se realizuje v přírodních podmínkách na 

skalách, skalkách či větších kamenech tvořených různými materiály a mající různé 

tvary. Lezec ve většině případů využívá při skalním lezení pouze vlastních sil, aby 

v rámci svých možností a schopností překonal vybranou skalní cestu a dostal se na 

vrchol skály respektive na konec lezené cesty. Při lezení využívá lezec specifické 

lezecké vybavení k zajištění vlastní bezpečnosti, aby se případné pády nestaly fatálními. 

Při lezení na umělých stěnách se lezec pohybuje stejným způsobem jako v přírodě, 

ovšem pohyb provádí na uměle vytvořeném povrchu. Tyto uměle vytvořené stěny jsou 

stavěny v uzavřených prostorách a umožňují lezcům užívat si oblíbený pohyb i při 

nepřízni počasí. Toto lezení na umělých stěnách, kde bývají lezecké cesty velmi dobře 

osazeny jistícími pomůckami, zpřístupňuje tento sport širší veřejnosti, jelikož psychické 

nároky na pohyb ve velmi dobře zajištěných lezeckých cestách jsou nižší.  

2.1.1. Dělení lezeckých disciplín 

Dle Vomáčka (2008) se s ohledem na přístup k pohybu po skále dělí lezení na dva 

způsoby: 

 Sportovní lezení – způsob lezení, při kterém je kladen důraz na pohyb. Ostatní 

složky lezení jsou potlačeny do pozadí. Výrazně zde převládají fyzické 

problémy nad psychickými, čímž se přiblížilo lezení i méně psychicky zdatným 

jedincům. Snížení psychické zátěže bylo dosaženo vpravením množství fixních 
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postupových jistících prostředků do lezeckého terénu. To umožňuje zbavení se 

strachu z případného dlouhého pádu. Sportovní způsob lezení přiblížil tento 

sport širší veřejnosti.  

 

 Tradiční způsob lezení – nazýváno také „klasické lezení“. Obsahuje v sobě 

etické hledisko. Člověk by měl skálu překonávat pouze svými schopnostmi bez 

využití technologických vymožeností. Základním principem tradičního lezení je 

požadavek, aby přirozený terén zůstal i po výstupu lezce nepoškozen v podobě 

jako před výstupem. V praxi to znamená, že lezec si po celou dobu výstupu 

zakládá pouze své postupové jištění, které posléze druholezec při lezení 

odstraňuje. Tento způsob lezení vyžaduje nutnost být fyzicky, technicky a 

hlavně psychicky velmi dobře připraven. V mnoha případech zde není důležitým 

bodem motivace lezce nejvyšší lezecká obtížnost. 

2.1.1.1. Soutěžní lezení 

Jednou ze součástí sportovního lezení je i soutěžní lezení. Jeho cílem je porovnání 

výkonu lezců na lezeckých cestách, které jsou předem dány a postaveny na umělých 

lezeckých stěnách. Tímto se vyřazují vnější přírodní vlivy ovlivňující lezce. Soutěžní 

lezení se dále dělí na tyto disciplíny: 

 

 Soutěžní lezení na obtížnost – cílem lezce je vylézt v neznámé cestě co nejvýše. 

Závodníci mají šanci společně si prohlédnout cestu před začátkem závodu 

během 6ti minut. Poté odcházejí do izolace, kde čekají na svůj pokus, jehož 

pořadí je dáno losováním. Těsně před absolvováním cesty má závodník ještě 40 

sekund na opětovnou prohlídku. Poté začíná lézt. Soutěž probíhá tříkolově – 

kvalifikace; semifinále; finále. Dalším způsobem je přelez předem známé cesty, 

kterou si závodník mohl před závodem vyzkoušet, popřípadě nacvičit. Tento 

způsob se využívá především v exhibičních závodech nebo v kombinaci 

s předešlým způsobem. 

 

 Lezení na rychlost – při tomto způsobu lezení jde o co nejrychlejší zdolání dané 

cesty. Obtížnosti cest jsou poměrně lehčí než u lezení na obtížnost. Soutěž 
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probíhá vyřazovacím systémem. Výsledky časů v kvalifikaci rozhodují o 

nasazení v dalším kole. 

 

 Soutěžní bouldering - (z anglického „boulder“ – balvan) – cílem závodníka je 

zdolat daný počet boulderových problémů (sekvence lezeckých kroků) co 

nejmenším počtem pokusů. Na každý boulder má lezec 3 až 6 minut a stejně 

dlouhou přestávku mezi nástupem na další problém. Vítěz má vylezeno nejvíce 

bouldrových problémů s nejmenším počtem pokusů. Soutěží se ve dvou kolech. 

 

 Dry tooling – podobný systém soutěže jako lezení na obtížnost. Rozdílem je 

používání speciálních cepínů k postupu v lezecké cestě. 

2.1.1.2. Nesoutěžní lezení 

V rámci doplnění informací o lezeckých disciplínách jsou zde krátce uvedeny i 

nesoutěžní disciplíny podle Vomáčka (2008): 

 

 Bouldering – lezení po umělé stěně či přírodním materiálu, bez lana a jištění, 

převážně do 4 m nad zemí, někdy i výše. Úkolem je překonání krátkého, silově 

náročného lezeckého problému. 

 

 Pískovcové skalní lezení – tradiční disciplína v českých zemích a Sasku. 

K postupovému jištění se při lezení používají fixní železné kruhy, mezi nimiž 

bývají značné vzdálenosti (i 15 m). Mezi jistícími kruhy se využívá vlastního 

jištění. Tato disciplína vyžaduje značnou dávku psychických sil, odvahy a 

rozhodnosti. 

 

 Lezení na nepískovcových skalách – lezení na jiných materiálech (vápenec, žula 

atd.). Na těchto druzích skal se máme možnost potkat s oběma základními druhy 

lezení jak tradičním, tak sportovním. 

 

 Lezení více délkových cest – tento druh lezení bývá označován jako spojovací 

článek mezi lezením a horolezectvím. Je zde požadavek na dokonalou znalost 

práce se zakládáním vlastního postupového jištění a budováním jistících 
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stanovišť. Důležitým faktorem k úspěšnému zdolání skály je lezcova schopnost 

číst linii dané lezecké cesty.  

 

 Volné lezení – lezec při výstupu využívá pouze přírodních chytů a stupů a 

vlastních schopností. Způsob volného lezení je ve sportovním lezení jedinou 

možnou variantou postupu. 

 

 Technické lezení – lezec při tomto výstupu skalní cestou využívá umělých 

pomůcek (nýty, skoby, žebříky a jiné). 

2.1.2. Styly přelezů ve volném lezení 

Při popisování lezeckého výkonu jednotlivých lezců je důležitým údajem také styl, 

jakým bylo dosaženo vrcholu cesty. Dále uvedené styly přelezu jsou seřazeny dle 

nejhodnotnějšího po sportovně nejméně hodnotný dle Vomáčka (2008). 

 

 On Sight (OS) – vylezení neznámé cesty na první pokus bez pádu a znalostí 

klíčových míst, lezec nesmí vidět v cestě nikoho lézt 

 On Sight flash (OS flash) – lezec viděl lézt v cestě jiného lezce, který již cestu 

přelezl, nutnost zapínání postupového jištění 

 Rot Punkt (RP) – vylezení cesty bez pádu a odpočinku v postupovém jištění, 

všechna postupová jištění jsou umístěna během lezení, lezec již cestu mohl 

nacvičovat, po pádu je nutné odstranit všechna postupová jištění 

 Pink Point (PP) – výstup stylem RP s předem připraveným postupovým 

jištěním, lezec vyleze cestu bez pádu a odpočívání v postupovém jištění 

 All Frei (AF) – přelezení cesty s odpočíváním v postupovém jištění 

 Top Rope (TR) – přelezení cesty s jištěním lanem shora 
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2.1.3. Klasifikační stupně obtížnosti ve sportovním lezení 

Jednotlivé skalní lezecké cesty či cesty na umělých stěnách i bouldrech mají svou 

klasifikovanou obtížnost, která je v různých zemích různě značena a zapisována. Dle 

Franka, Kubaláka a kol. (2007) je lezecký výkon třeba hodnotit ze dvou stran. Fyzická a 

psychická náročnost cesty je doplňována obtížností překonávané překážky. 

Základním nástrojem hodnocení jsou klasifikační stupnice obtížnosti, kterých je celá 

řada a které se s rozvojem tohoto sportu v různých oblastech vyvíjely odděleně. Tento 

údaj o obtížnosti cesty spolu se stylem přelezu, dohromady dávají poměrně přesný 

obraz o schopnostech lezce. Proces hodnocení obtížnosti nové vylezené cesty je velmi 

subjektivní proces. Stupeň obtížnosti stanovuje prvovýstupce a další lezci jej po zdolání 

této cesty potvrdí, respektive upraví dle svého názoru, pokud s hodnocením nesouhlasí.  

V Evropě se převážně setkáváme se dvěma klasifikačními stupnicemi obtížnosti pro 

zdolávání cest sportovním lezením, Francouzskou a stupnicí UIAA. Z důvodů 

porovnávání našich výsledků měření s výsledky studií provedených v USA, je zde 

uvedena taktéž stupnice obtížnosti lezeckých cest používaná v USA. 

 

 Francouzská stupnice – značí se arabskými číslicemi, má devět stupňů. Je to 

stupnice s otevřeným koncem. Do stupně 5 se udává bez jemnějšího rozlišení. 

Od stupně 6 se používají upřesňující písmena 6a, 6b, 6c a dále znaménka 6a- 

(lehčí) respektive 6a+ (těžší). V dnešní době stupnice končí označením 9b+. Viz 

tab. 1. 

 

 UIAA stupnice – tuto stupnici vydala organizace UIAA (Union Internationale 

des Associations d´Alpinisme), organizace sdružující národní horolezecké 

svazy. Tato stupnice se používá převážně v německy mluvících zemích a střední 

Evropě. Označuje se římskými číslicemi III až XII. Od stupně V se pro jemnější 

rozlišení obtížnosti používají znaménka + a -, těžší respektive lehčí cesta. Viz 

tab. 1. 

 

 stupnice USA – je koncipována jako otevřená stupnice, kde tento systém 

rozděluje terén dle technické a psychické obtížnosti. Od stupně 5.10 je pro 

jemnější rozčlenění používáno písmen a, b, c, d. Viz tab. 1.  
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Tabulka č. 1: Srovnání stupnice UIAA, Francouzské stupnice a stupnice USA (Frank a kol., 2007, 

upraveno). 

Stupnice 

UIAA 

Francouzská 

stupnice 

Stupnice 

v USA 
Popis 

III 3 5.4 
Středně těžké: Na exponovaných místech je již 

odporučeno mezijištění. 

IV 4 5.5 

Těžké: Jsou nezbytné jisté lezecké zkušenosti, 

úseky tohoto stupně již obvykle vyžadují více 

mezijištění. 

V- 

V 

V+ 

5 

5.6 

5.7 

5.7/5.8 

Velmi těžké: Lezení již klade nároky na 

trénovanost a techniku lezce. 

VI- 

VI 

VI+ 

5+ 

6a 

6a/6a+ 

5.8/5.9 

5.9 

5.10a 

Neobyčejně těžké: Nezbytná je dobrá technika 

lezce a spolehlivé jištění. 

VII- 

VII 

VII+ 

6a+/6b 

6b+ 

6c 

5.10b 

5.10c/5.10d 

5.10d/5.11a 

Mimořádně těžké: Velká expozice, stupeň 

obtížnosti, na který lze dosáhnout pouze 

pravidelným tréninkem. 

VIII- 

VIII 

VIII+ 

6c+/7a 

7a/7a+ 

7b/7b+ 

5.11b 

5.11c/5.11d 

5.12a/5.12b 

Stupňování předchozích obtíží, zdolání těchto 

cest pouze s pravidelným speciálním tréninkem. 

IX- 

IX 

IX+ 

7b+/7c 

7c/7c+ 

8a 

5.12b/5.12c 

5.12d/5.13a 

5.13a/5.13b 

Přelezy jsou uskutečnitelné pouze po 

dlouhodobých pravidelných speciálních 

trénincích. 

X- 

X 

X+ 

8a+/8b 

8b/8b+ 

8b+/8c 

5.13c/5.13d 

5.13d/5.14a 

5.14a/5.14b 

Zvyšování obtížnosti oproti předchozímu 

stupni. 

XI- 

XI 

XI+ 

8c/8c+ 

9a 

9a+/9b 

5.14b/5.14c 

5.14c/5.14d 

5.14d/5.15a 

Naprosto nezbytný speciální dlouhodobý 

lezecký trénink. Nácviky pohybových sekvencí 

daných pro konkrétní cestu. K překonání jsou 

nezbytné ideální podmínky, vyladění formy a 

soustředění na výkon. Cesty bývají předem 

osazeny jištěním (express). 

XII- 

XII 

9b 

9b+ 
- 

Současná hranice lezeckých možností. Viz 

buňka výše. 
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Tabulka č. 2: Srovnání klasifikace boulderů a lezeckých cest (Frank a kol., 2007, upraveno). 

Klasifikace boulderů Klasifikace cest 

HUECO Fbtr  (traverzy) 

Fb 

(bloc – vzhůru 

směřující) 

Francie UIAA 

V2 6A+ 6A 6c 7+ 

V3 6B 6A+ 6c+ 8- 

V4 6B+/6C 6B/B+ 7a 8 

V5 6C+/7A 6C/6C+ 7a+ 8+ 

V6 7A+ 7A 7b+ 9- 

V7 7B 7A+ 7c 9 

V8 7B+ 7B 7c+/8a 9+ 

V9 7C 7B+ 8a 9+/10- 

V10 7C+ 7C 8a+ 10- 

V11 8A 7C+/8A 8b/b+ 10/10+ 

V12 8A+/8B 8A+ 8c 11- 

V13 8B/B+ 8A+/8B 8c+ 11-/11 

V14 8C 8B+ 9a 11 

2.2. Obecná tělesná zdatnost 

Tělesná zdatnost je v mnoha publikovaných pracích definována jako schopnost 

lidského organizmu reagovat a přizpůsobovat se tělesné zátěži a udržovat tak 

organizmus v rovnovážném stavu.  

Světová organizace WHO definuje tělesnou zdatnost jako schopnost organizmu 

optimálně odpovědět na podněty zevního prostředí. 

Dle Bunce (1998) je získaná tělesná zdatnost následkem dlouhodobého procesu 

postupné adaptace na zátěž při pohybové aktivitě. Tato adaptace organizmu probíhá dle 

fyziologických zákonitostí. 

Krištofič (2007) popisuje tělesnou zdatnost jako komplex pohybových funkcí ve 

vztahu k základním pohybovým schopnostem, kterými jsou vytrvalost, síla, rychlost, 

koordinace a kloubní pohyblivost. 

Dobrý (1998), Skopová a Zítko (2006) dělí tělesnou zdatnost na výkonově 

orientovanou zdatnost, odrážející výkon v dané disciplíně a na zdravotně orientovanou 
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zdatnost definovanou jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav a jejíž úroveň působí 

preventivně na zdravotní problémy populace spojené s hypokinetickým způsobem 

života. 

Zdravotně orientovaná zdatnost obsahuje dle Dobrého (1998), Skopové a Zítka 

(2006) tři skupiny hodnoticích faktorů její úrovně. 

 

 Strukturální: 

výška, hmotnost, složení těla 

 

 Funkční: 

aerobní (kardiorespirační) zdatnost, svalová zdatnost, flexibilita (pohyblivost 

v kloubně-svalových jednotkách) 

 

 Držení těla: 

základní posturální polohy, kvalita základních pohybových stereotypů 

2.2.1. Faktory strukturální (antropometrické) 

Čelikovský (1979) upozorňuje na fakt, že pouze určité tělesné typy jsou 

morfologickým předpokladem úspěšnosti v určitém druhu sportu či tělesném cvičení. 

Totéž platí při předpokladu určité úrovně obecné i specifické tělesné výkonnosti. Tyto 

vhodné předpoklady ovšem nezaručují vysokou výkonnost u daného jedince v každém 

případě. Avšak vrcholoví sportovci ve většině případů tyto somatické předpoklady 

splňují. 

Dle Dovalila (2002) se nemůže sportující jedinec zařadit v mnoha druzích sportu 

mezi výkonnostně nejlepší bez odpovídající stavby a složení těla. 

Grasgruber, Cacek (2008) ve své knize uvádějí existenci tzv. „demokratických“ 

sportů z pohledu antropometrie jako je např. fotbal, ale zároveň uvádějí také sporty 

(gymnastika, hod diskem, veslování, plavání atd.), kde bez specifických fyzických 

parametrů je úspěch na světové úrovni prakticky nemožný. Na tyto poznatky navázaly 

některé státy, které vyvinuly speciální programy spočívající v systematickém výběru 

sportovních talentů na základě měření tělesných parametrů. V nedávné době to býval 

propracovaný systém v NDR, dnes podobný projekt probíhá v Austrálii. 
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2.2.1.1. Antropometrická charakteristika běžné populace a sportovců 

 

 Tělesná výška 

Dle Haladové, Nechvátalové (2010) je to vertikální vzdálenost vertexu od podložky. 

Je to biologicky důležitý znak, silně ovlivněný genetickými faktory. 

Kučera, Kolář, Dylevský (2011) uvádějí, že růst a tím dosažená výška jedince je 

závislá na genetických faktorech a faktorech zevního prostředí. Důležitou roli při 

dosažení finální výšky hraje výška rodičů. Důležitou roli hraje také energetická 

dodávka, zvláště dodávka kvalitních bílkovin ve stravě. 

V tab. č. 6 uvádí Bláha a kol. (2005) a Seliger a kol. (1977) průměrné tělesné výšky 

vybraných věkových skupin dle celonárodního antropometrického měření. 

 
Tabulka č. 3: Tělesná výška sportovců ve vybraných portech. Uváděny jsou průměrné hodnoty, muži. 

(Grasgruber, Cacek, 2008) 

sprint 100 m – atleti, OH 2000 177,4 cm 

maratón – atleti, OH 2000 173,2 cm 

skok do výšky – atleti, OH 2000 191,9 cm 

hod diskem – atleti, OH 2000 194,1 cm 

cyklisti – Tour de France 2003, Top 50  178,9 cm 

gymnasté – MS 2003 166,4 cm 

běžci na lyžích – Top 20, FIS 2003 181,1 cm 

 

 

 Tělesná hmotnost a složení těla 

Tělesná hmotnost a složení těla jsou faktory tělesné zdatnosti ovlivnitelné člověkem. 

Regulace těchto faktorů je možná pomocí správné a celkově vyvážené stravy a 

tělesného pohybu. Proporční poměr tělesné výšky a hmotnosti by měl být vyvážený. 

Riegerová, Přidalová, Ulbrichová (2006) považují informaci o proporcionalitě 

lidského těla, tělesném složení a konstituci za jednu z důležitých komponent, zdravotně 

orientované zdatnosti. Tělesné rozměry, stavba těla a tělesné složení jsou důležitými 

faktory motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti. 

Podle Havlíčkové a kol. (2006) je složení těla a tělesná hmotnost kromě jiných 

faktorů výrazně ovlivněna stravovacími návyky jedince. Optimální tělesná hmotnost je 

ze zdravotního a výkonnostního hlediska určena individuálně a je ovlivněna věkem, 
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pohlavím, tělesnou aktivitou, dědičností, somatotypem a dalšími faktory. Zdravotní 

rizika s sebou přináší tělesná hmotnost, která je o 20 % vyšší než optimum. Zdravotní 

rizika se především zvyšují se stoupajícím procentem tělesného tuku. Odpovídající 

množství tuku v těle u normální populace 15 – 18 % u mužů a 20 – 25 % u žen. 

Také Kučera, Kolář, Dylevský (2011) uvádějí množství tělesného tuku u 18 ti letých 

chlapců okolo 10%. U mužů ve věku 20 až 24 let pak uvádějí běžné hodnoty okolo 20% 

tělesného tuku. Dále uvádějí, že u výkonnostních sportovců bývá procento tělesného 

tuku podstatně nižší, což je dáno vyšším podílem svalové hmoty. Podíl tělesného tuku 

špičkových sportovců se liší především dle typu sportovního odvětví, kterému se věnují. 

Není ale prokázáno, že významně nižší procento tělesného tuku je spojeno s lepšími 

sportovními výkony. 

Dle Máčka, Radvanského (2011) je ideální hmotnost a složení těla sportovce ty, 

které mu umožňují podávat nevyšší výkony. Upozorňují také na to, že sledování tělesné 

hmotnosti a to jak poklesu tak zvýšení může upozornit na latentní onemocnění či 

nevhodný způsob života. 

Dle Havlíčkové a kol. (2006) je množství tělesného tuku ve složení těla pro většinu 

sportovců důležitou hodnotou a ukazatelem. Nízké procento tělesného tuku, může být 

v některých sportech výhodou z hlediska fyzikálního, mechanického či estetického 

(vytrvalostní běhy, skoky do vody atd.). V jiných sportech (hokej, rugby, kontaktní 

sporty) může být odpovídající množství vhodně rozloženého tuku je výhodou. 

Například u dálkových plavců dochází k zvýhodnění jedinců s vyšší hodnotou tělesného 

tuku, který se u nich stává izolačním a nadnášejícím materiálem. 

Podle Haladové, Nechvátalové (2010) dělíme celkovou hmotnost na dvě 

komponenty – tukovou hmotu a aktivní tělesnou hmotu. Tuková složka je poměrně 

homogenní, ale tělesná hmota prostá tuku v sobě zahrnuje značně odlišné složky a to jak 

z hlediska morfologického a chemického, tak z hlediska jejich biologické aktivity. Jsou 

to kostra, svalstvo, hmotnost vnitřních orgánů včetně tělních tekutin. 

Hlavní součástí vnitřního prostředí organizmu je voda. Množství této vody je závislé 

na věku, hmotnosti, pohlaví jedince a dalších faktorech. Toto množství také 

individuálně kolísá, především podle přijmu a výdeje tekutin. Tělo dospělého jedince 

obsahuje u mužů asi 60% a u žen asi 50% vody, přičemž s věkem toto procentuální 

množství postupně klesá.  
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Voda je v těle uložena jako intracelulární tekutina ICT, to je uvnitř buněk a 

extracelulární tekutina ECT vně buněk, která se dělí na mezibuněčnou tekutinu (tkáňový 

mok) a tekutinu v cévách (krev a míza), (Kohlíková, 2004). 

Tabulka č. 4: Hodnoty procenta tělesného tuku (Havlíčková, 2006) 

Klasifikace ženy (%tuku) muži (%tuku) 

doporučené normy 14-18 6-8 

základní tuk 10-12 2-4 

vytrvalci 14-16 6-8 

vrcholoví sportovci 17-20 10-13 

trénovaní jedinci 21-24 14-17 

univerzitní jedinci 20-27 12-17 

sportující jedinci středního věku 20-25 15-20 

nesportující jedinci středního věku 25-35 20-25 

hraniční hodnoty tuku 25-29 18-22 

obézní jedinci více jak 30% více jak 23% 

 
Tab. č. 5: Výška těla, hmotnost a procento tuku sportovců některých specializací (Ulbrichová, 1980, 

upraveno) 

specializace 

muži ženy 

výška 

(cm) 

hmotnost 

(kg) 
% tuku 

výška 

(cm) 

hmotnost 

(kg) 
% tuku 

atletika – sprinty 178 73 5 169 59 7 

vytrval. běhy 174 65 3 166 54 5 

vrhy 192 115 15 175 83 18 

veslování 189 91 10 175 78 14 

lyžování – běh 174 72 8 - - - 

plavání 182 75 10 169 65 13 

krasobruslení 173 63 6 164 52 8 

basketbal 198 90 12 182 70 15 

volejbal 196 94 10 178 69 16 

gymnastiky 166 60 5 158 43 7 

 

Antropometrickými charakteristikami se v rozsáhlé studii o tělesné zdatnosti 

průměrné populace obyvatelstva ČSSR ve věku 12 – 55 let zabýval Seliger a kol. v roce 

1977. Publikované výsledky této studie umožnily stanovit populační normy. V poslední 
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době publikuje nejnovější výsledky antropometrických měření dětí a mládeže Státní 

zdravotní ústav, Bláha a kol. (2005). Výsledky byly publikovány v 6. celostátním 

antropologickém výzkumu dětí a mládeže, prováděném v roce 2001. Viz tab. č. 6. 

 
Tabulka č. 6: Základní antropometrické charakteristiky průměrné populace vybraných věkových skupin 

podle Seligera a kol. (1977) a Bláhy a kol. (2005) – upraveno. V tabulce jsou uváděny průměrné 

výsledky, muži. 

Autor Věk (roky) Výška (cm) Hmotnost (kg) 

% Tělesného 

tuku 

(kaliperace) 

(Seliger a kol. 

1977) 
16 172,4 61,2 14,1 

(Bláha a kol. 

2005) 
16 – 16,99 178,8 67,5 - 

(Seliger a kol. 

1977) 
17 174,1 64,6 13,8 

(Bláha a kol. 

2005) 
17 – 17,99 180,1 70,0 - 

(Seliger a kol. 

1977) 
18 175,3 67,3 13,6 

(Bláha a kol. 

2005) 
18 – 18,99 180,2 72,2 - 

(Seliger a kol. 

1977) 
19 176,0 69,5 13,4 

 

 

Určení složení těla 

Havlíčková a kol. (2006) a Riegrová a kol. (2006) dělí složení těla dle 

dvousložkového chemického modelu na tělesný tuk a tukuprostou hmotu. 

Tabulka č. 7: Rozdělení technik pro stanovení složení těla (Havlíčková a kol. 2006, upraveno). 

Úrovně Techniky 

I. úroveň – přímá pitva 

II. úroveň – nepřímá založena na 

kvantitativních předpokladech 

značený draslík, denzitometrie, 

celková tělesná voda 

III. úroveň – dvakrát nepřímá, založena na 

druhé úrovni 

antropometrie, impedance 

elektrická vodivost 
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2.2.1.2. Antropometrická charakteristika lezců 

Watts et al. (1993) se zabývali antropometrií elitních lezců, kteří se zúčastňovali 

mezinárodních závodů. Vybral si dvě skupiny těch nejlepších lezců, semifinalistů a 

finalistů. Výsledkem měření bylo zjištění střední tělesné výšky, nízké hmotnosti a 

nízkého procenta tělesného tuku. 

Grant et al. (1996) ve své práci porovnával elitní lezce, rekreační lezce a nelezce 

(aktivní sportovce).  Výsledky naznačují, že z pohledu procentuálního zastoupení 

tělesného tuku nebyl mezi skupinami žádný výrazný rozdíl. Celý soubor měřených 

jedinců ve všech třech skupinách se vyznačoval nízkým procentem tělesného tuku a to 

na úrovni vrcholových respektive velmi trénovaných jedinců podle Havlíčkové (2006). 

Baláš a kol. (2008) ve své práci, kde zjišťovali strukturální faktory lezců, došli 

k podobným závěrům jako Grant et al. (1996). Uvádějí, že procento tělesného tuku není 

až tak podstatnou složkou lezeckého výkonu. 

Watts et al. (2003) se zabýval také antropometrickými charakteristikami mladých 

sportovních lezců. U 90 ti měřených mladých lezců byly naměřeny podobné somatické 

charakteristiky jako u soutěžních lezců dospělého věku. Výsledky ukazují poměrně 

malou výšku, nízkou tělesnou hmotnost a nízké procento tělesného tuku. Současně tyto 

mladé sportovní lezce porovnával se stejně starými vrstevníky nelezci, kteří se ovšem 

pravidelně věnovali jiným sportovním aktivitám. Porovnáním těchto dvou skupin zjistil, 

že procentuální množství tělesného tuku je u lezců výrazně nižší než u „nelezců“. 

Výrazným znakem lezeckých postav byla úzká ramena vzhledem k bokům a určitá 

lineárnost. 

V dalších studiích už ovšem Baláš (2009), Watts (2004) potvrdili u výkonnostních 

lezců nižší vzrůst s nižší tělesnou hmotností a nižším procentem tělesného tuku, než u 

rekreačních lezců. Výraznější rozdíly byly naměřeny u lezkyň. Baláš (2009) i Watts 

(2004) dospěli k těmto závěrům při porovnávání několika studií, které se zabývaly 

antropometrií a fyziologií sportovních lezců. 

Baláš a kol. (2011) se zabýval vztahy mezi tréninkem, složením těla, svalovou sílou 

a vytrvalostí sportovních lezců. Výzkumníky bylo zkoumáno 205 lezců, u kterých byly 

popsány antropometrické charakteristiky. U procentuálního zastoupení tělesného tuku (r 

= -0,34) je uváděn záporný středně významný vztah k výkonu. K podobným výsledkům 

již dospěli ve své dřívější studii, Baláš, Strejcová (2009). 
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Z pohledu antropometrie lezců, uvádí také Schweizer a Furrer (2007) významnou 

závislost mezi tělesnou hmotností (r = -0,47) a lezeckým výkonem. U tělesné výšky (r = 

-0,38) byla tato závislost poněkud nižší. 

Také Mermier at al. (2000) sledovali fyziologické a antropometrické charakteristiky 

lezců různé lezecké výkonnosti a porovnávali determinanty této výkonnosti. Ve 

výsledku konstatují, že lezec nemusí mít ideální specifické antropometrické 

charakteristiky pro to, aby vyniknul ve sportovním lezení. Nad antropometrické 

charakteristiky staví především trénovanost. 

Antropometrií účastníků světového poháru v boulderingu v Sofii 2007 se zabýval 

Michailov et al. (2009), kde konstatoval podobné antropometrické charakteristiky jako 

u elitních sportovních lezců, pouze s lehce vyšším procentuálním zastoupením tělesného 

tuku. 
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Tabulka č. 8: Základní somatické charakteristiky lezců z vybraných studií. V tabulce jsou uvedeny 

průměrné výsledky. Studie jsou seřazeny podle lezené obtížnosti účastníků. 

Autor 

Pohlaví 

(M/Ž),počet 

sledovaných 

Lezecká 

výkonnost 

RP UIAA 

Tělesná 

výška 

(m) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Tělesný 

tuk 

(%) 

Technika 

měření 

(Watts et al., 

1993) 
M/7 10+/11- 1,79 62,4 4,8 kaliperace 

(Watts et al., 

1993) 
M/21 10 1,78 66,6 4,7 kaliperace 

(Baláš et al., 

2011) 
M/11 9+/11+ (1,79) 

a
 (74,1) 

a
 9,8 BIA 

(Mermier et 

al., 2000) 
M/24 6-/10 1,77 72,8 9,8 kaliperace 

(Romero et 

al., 2009) 
M/8 9+ 1,72 66,1 13,5 BIA 

(Baláš et al., 

2011) 
M/38 7+/9 (1,79) 

a
 (74,1) 

a
 10,5 BIA 

(Baláš et al., 

2008) 
M/12 7/9 1,83 74,0 12,7 BIA 

(Watts et al., 

2003)
b
 

M/52 8 1,62 51,5 4,4 kaliperace 

(MacLeod et 

al., 2007) 
M/11 8 1,75 66,4 11,3 kaliperace 

(Baláš et al., 

2011) 
M/62 6/7 (1,79) 

a
 (74,1) 

a
 11,6 BIA 

(Grant et al., 

1996) 
M/10 >6+ 1,79 74,5 14,0 kaliperace 

(Baláš et al., 

2008) 
M/33 3/6 1,81 77,6 15,3 BIA 

(Baláš et al., 

2011) 
M/25 3/5+ (1,79) 

a
 (74,1) 

a
 12,4 BIA 

(Michailov et 

al., 2009)
c
 

M/18 7c+/9a 1,74 67,3 5,8 kaliperace 

Watts et al., 

2003)
b
 

M,Ž/45 nelezci 1.67 54,1 11,3 kaliperace 

(MacLeod et 

al., 2007) 
M/9 nelezci 1,79 75,5 14,9 kaliperace 

a 
průměrná tělesná výška a hmotnost byly spočítány a zprůměrovány pro všechny lezce všech lezeckých 

výkonností 
b
 výzkumný soubor se skládal z mladých sportovních lezců s průměrným věkem 13,5 let 

c
 závodníci soutěžící především v boulderingu 

 

Z tabulky je patrné, že měření složení těla respektive použití rovnic pro výpočet 

procentuálního zastoupení tělesného tuku se provádělo v uvedených studiích rozdílnými 

metodami. Havlíčková (2006) poukazuje na jistou chybu měření, která se pohybuje 

v rozsahu 3 – 4 %. V literatuře se uvádí, že výsledky měření prováděné kaliperem jsou 

podhodnocené, zatímco metoda měření bioelektrickou impedancí (BIA) výsledky 

měření nadhodnocuje. Máček a Radvanský (2011) upozorňují na zcela nespolehlivé 
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výsledky měření pomocí elektrické impedance. Poukazují na nepředvídatelný stupeň 

hydratace lidského těla v danou chvíli měření a tím i ovlivnění výsledků měření. 

Dle Riegrové a kol. (2006) nastává při měření kaliperem i u zkušených antropologů 

k možné chybě měření až 5%, přičemž se pravděpodobnost chyby zvyšuje u extrémně 

vysokých či nízkých hodnot. Tyto chyby se mohou projevit zvláště při měření 

kaliperem u sportovních lezců, kteří mají vzhledem k běžné populaci výrazně nižší 

procento tělesného respektive podkožního tuku. Dále poukazují na určitou 

nespolehlivost regresních rovnic, čímž může chyba odhadu dosáhnout až 9-10%. 

Také Bunc a kol. (1997) upozorňují na chyby měření prováděné BIA. Chyby mohou 

být způsobené především použitím neadekvátních predikčních rovnic (v krajním 

případě až 80% z měřené hodnoty) dále pak hydratace organizmu (2-4%), chyba 

měřícího zařízení (1,5%), použitý typ a poloha elektrod (3%) a další. 

Z těchto důvodů je nutné brát srovnání výsledků z výše uvedených studií s vědomím 

výše popsaných možných chyb měření. 

2.2.2. Faktory funkční 

Funkční faktory tělesné zdatnosti jsou aerobní zdatnost, svalová zdatnost a 

flexibilita. Tyto faktory jsou reprezentovány motorickými schopnostmi a jejich 

měřitelnou úrovní. Čelikovský (1979) charakterizuje motorickou schopnost respektive 

pohybovou schopnost jako dynamický komplex vybraných vlastností organizmu 

člověka, integrovaných podle třídy pohybového úkolu a zajišťující jeho plnění. 

Měkota a kol. (2005) popisuje motorické schopnosti a jejich úroveň jako obecné 

kapacity jednotlivce, které se projevují ve výsledcích pohybové činnosti. V určitém 

ohledu tyto obecné kapacity limitují výkonové možnosti sportujícího jedince a vytvářejí 

horní hranici výkonu, kterou nelze překročit. 

Určitá úroveň funkčních faktorů tělesné zdatnosti vytváří u sportovce potenciál a 

možnosti k dosažení vysokých sportovních výkonů. Není to ovšem pravidlem. 

Geneticky získaná vysoká úroveň rychlostních schopností vytváří předpoklady svému 

majiteli stát se vynikajícím sprinterem. Že se jím opravdu stane, není nikterak zaručeno. 

Dle Měkoty (2005) jsou motorické schopnosti a především pak silové a vytrvalostní 

schopnosti základními pilíři celkové fyzické zdatnosti. Indikátory těchto dvou 
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schopností jsou zásadními ukazateli v motorických testech vytvořených pro diagnostiku 

a stanovení úrovně zdravotně orientované zdatnosti. 

Určitá úroveň motorických schopností potažmo učením získaných motorických 

dovedností je základem, který určuje a z něhož vyrůstá sportovní výkon. Tato úroveň 

geneticky daných schopností a učením získaných dovedností může predikovat úspěšnost 

v určitém sportovním odvětví. Tuto predikci mají umožnit výsledky motorických testů, 

které jsou konstruovány pro získání informací o úrovni výkonově a zdravotně 

orientované zdatnosti jedinců různých věkově, profesně či jinak zaměřených skupin. 

2.2.2.1. Funkční zátěžová diagnostika 

Funkční zátěžovou diagnostiku, která se provádí ve sportovním prostředí je možno 

z obecného hlediska zařadit do zátěžové medicíny. V případě této práce, výsledky 

diagnostiky slouží k deskripci, pochopení a srovnání naměřených výsledků lezce 

světové úrovně v rámci jeho vývoje a porovnání s výsledky běžné populace a výsledky 

ostatních výkonnostních i rekreačních lezců. 

 

Podle Kučery a Dylevského (1999) sleduje zátěžová diagnostika tyto cíle: 

 posouzení zdatnosti pacienta ve vztahu k pohybové aktivitě, zdravotnímu stavu a 

terapii 

 odhadnout hranice tělesné zdatnosti, kterých může pacient za příznivých 

podmínek dosáhnout 

 možnost navození optimálních podmínek v oblastech kde je to žádoucí 

z pohledu zdravotních nebo sportovně výkonnostních 

 

Zátěžovou diagnostikou zaměřenou na sportovně výkonnostní oblast se zabývali 

Bird a Davidson (1997). Ve své práci specifikovali důvody proč se této diagnostice 

věnovat takto: 

 rozpoznání silných a slabých stránek testovaného jedince z pohledu jeho 

sportovní disciplíny 

 vyhodnocení efektivnosti tréninkové metody a tréninkového programu 
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 ověření správnosti intervence do tréninkového programu, zjištění zda byly 

ovlivněny ty funkce, na které byly intervence zaměřeny 

 zhodnocení zdravotního stavu sportovce 

 zhodnocení připravenosti jedince na trénink či soutěžní výkon 

 rozvoj vědního oboru o sportovních aktivitách, pro potřeby trenérů, sportovců a 

vědců 

 zodpovězení výzkumných otázek 

 

Gore (2000) k předchozím důvodům přidává také důležitost diagnostiky v rámci 

hledání a výběru talentů. Zátěžová diagnostika napomáhá odhalit výkonnostní potenciál 

jedince. 

 

Funkční parametry zjišťované v této práci 

 Příjem kyslíku, (VO2) – je dle Plachety a kol. (1999) množství kyslíku (O2) 

extrahované z vdechnutého plynu za časovou jednotku 1 minuty. Tato hodnota 

je ukazatelem aerometabolických schopností organizmu a výkonnosti 

transportního systému. Vyjadřuje se v jednotkách ml.min
-1

, nebo při interpretaci 

výsledků s přihlédnutím k tělesné hmotnosti v jednotkách ml.min
-1

.kg
-1

. 

 

 Maximální příjem kyslíku, (VO2max, VO2max.kg
-1

) – udává kapacitu 

transportního systému. Je vyjádřen hodnotou maximálního příjmu O2, 

stanovenou z minutového srdečního výdeje a arteriovenózního rozdílu. VO2max 

patří k nejdůležitějším funkčním ukazatelům zátěžového vyšetření. 

 

 Relativní hodnota VO2max, (%VO2max) – vyjadřuje relativní zatížení aerobního 

metabolizmu a je kritériem pro: 

o posouzení oxidačního podílu energetického metabolizmu 

o srovnání rozdílu ve funkční zdatnosti a výkonnosti různých jedinců 

o určování některých limitů významných pro diagnostiku i ordinaci 

pohybové zátěže 

 

 Minutová ventilace, (V) – je dle Havlíčkové a kol. (2006) výslednicí hloubky a 

počtu dechů. Je závislá na intenzitě konané práce. Minutová ventilace se 
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přizpůsobuje nejen potřebám zvýšeného přísunu kyslíku ( O2), ale především 

zvýšené koncentraci oxidu uhličitého (CO2) a jeho potřebě vyloučení 

z organizmu. 

 

 Srdeční frekvence, (SF) - podle Plachety (1999) patří k hlavním 

kardiovaskulárním funkčním ukazatelům. Při pohybové činnosti SF stoupá se 

vzrůstajícím zatížením lineárně, až do oblasti submaximálních intenzit. Od 

úrovně 75 – 85% maxima dochází k pozvolnému zpomalení vzestupu až na 

úroveň maximální SF – SFmax. Klidové hodnoty SF se podle Havlíčkové a kol. 

(2006) pohybují kolem 70 tepů za minutu. 

 

 Anaerobní práh, (ANP) - popisuje Havlíčková a kol. (2006, s. 6) jako „Předěl 

mezi oxidativním krytím energetických potřeb při pohybové činnosti a smíšeným 

krytím aerobně-anaerobním, ve kterém prudce narůstá podíl neoxidativní 

úhrady energetických potřeb.“ 

 

 Krevní laktát, (LA) - látka, která se tvoří ve svalech při odbourávání kyseliny 

mléčné při nedostatečném přísunu O2 tzv. anaerobní glykolýze. Obecné klidové 

hodnoty LA v krvi jsou 0,5 – 1,8 mmol.l
-1

, při maximálním zatížení mohou být 

až 25 mmol.l
-1

. 

2.2.2.2. Aerobní zdatnost 

Aerobní zdatnost je komplexem dispozic nazývající se taky jako kardiovaskulární 

zdatnost, kardiorespirační zdatnost či obecná pohybová vytrvalost. Aerobní zdatnost 

přestavuje základ pro celkovou „fyzickou kondici“ a je významnou komponentou 

zdravotně orientované zdatnosti. 

Čelikovský a kol. (1979) zařazuje vytrvalost k základním pohybovým schopnostem. 

Jako taková se významným způsobem podílí na úrovni základní i speciální motorické 

výkonnosti a stavu tělesné připravenosti. 

Dle Dovalila a kol. (2002, s. 29) je vytrvalost charakterizována takto: „Komplex 

předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší 

intenzitou ve stanoveném čase“. 
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Měkota a kol. (2005, s. 143) definuje vytrvalost potažmo aerobní zdatnost takto: 

„Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co 

nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase“. 

Aerobní zdatnost neboli kardiorespirační zdatnost, je jako základní kondiční 

schopnost významná ve všech činnostech člověka. Její význam je rozhodující jak pro 

výkonově orientovanou zdatnost projevující se sportovními výkony všech úrovní, tak 

pro zdravotní zdatnost, důležitou pro běžný život a činnosti v něm vykonávané. Z 

výkonnostního hlediska umožňuje vysoká úroveň vytrvalostních schopností vyšší 

tréninkové i závodní zatížení, zkracuje dobu potřebnou k zotavení po výkonu a 

umožňuje rychlejší obnovu energetických zdrojů. Z pohledu zdravotního a léčebného 

tréninku má preventivní charakter srdečně cévních, respiračních a pohybových 

onemocnění. 

Dle Měkoty a kol. (2005) jsou vytrvalostní výkony závislé na určitých činitelích. 

Především na způsobu krytí energetických potřeb, na schopnosti příjmu kyslíku (O2), na 

optimální tělesné hmotnosti jedince, kvalitě techniky prováděného pohybu dále na 

rozvoji vytrvalosti pro daný druh pohybu atd. 

Úroveň vytrvalostních schopností je možné prezentovat několika ukazateli: trváním 

a intenzitou zátěže, srdeční frekvencí (SF), maximální spotřebou kyslíku VO2max, 

množstvím krevního laktátu v krvi, spotřebou a přeměnou energie v těle atd. Vymezení 

vytrvalostních schopností a jejich ukazatele jsou zpracovány v tab. č. 9. 

 

Dělení vytrvalostních schopností dle kritérií Měkoty (2005): 

 

 Podle zaměření cílového rozvoje: 

o základní vytrvalost – schopnost provádět dlouhotrvající činnost 

v aerobní zóně energetického krytí 

o speciální vytrvalost – je předpokladem pro dosažení úrovně vytrvalosti 

potřebné pro maximální výkon ve zvolené sportovní specializaci 
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 Podle způsobu energetického krytí: 

o aerobní vytrvalost – energie je dodávána štěpením energetických rezerv 

za přístupu kyslíku (aerobní glykolýza a lipolýza) 

o anaerobní vytrvalost – energie je uvolňována štěpením 

adenosintrifosfátu a jeho resyntézou za nepřístupu kyslíku. Tento způsob 

může probíhat v alaktátové formě, kdy se netvoří kyselina mléčná a 

v laktátové formě za vzniku kyseliny mléčné a tím urychlení nástupu 

únavy. 

 

 Podle délky pohybového zatížení: 

o rychlostní vytrvalost – 7 až 35 sekund, sprintérská, udržení maximální 

rychlosti 

o krátkodobá vytrvalost – 35 s. až 2 minuty 

o střednědobá vytrvalost – 2 až 10 minut 

o dlouhodobá vytrvalost – 10 min. až hodiny 

 

 Podle procentuálního množství zapojení svalstva: 

o globální vytrvalost – při činnosti se zapojují velké svalové skupiny těla 

o lokální vytrvalost – činnost je prováděna pouze určitou částí těla, je 

zapojena méně než ¼ svalstva těla 

 Podle režimu svalové práce: 

o statická vytrvalost – schopnost překonávat po delší dobu vnější odpor při 

výdrži ve stanovené poloze, izometrická svalová činnost 

o dynamická vytrvalost – vytrvalostní cvičení, kde svaly pracují v 

izotonickém režimu 
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Tabulka č. 9: Vymezení vytrvalostních schopností, členění dle trvání pohybové zátěže dle 

Grossera&Zintla (1994, s. 122) in Měkota a kol. (2005). Číselné údaje jsou průměrné hodnoty odvozené 

z různých sportů, mají jen orientační charakter. 

Charakteristika 

Vytrvalostní schopnost Vytrvalostní schopnost dlouhodobá 

krátkodobá střednědobá I II III IV 

Trvání činnosti 35 s – 2 min 2 – 10 min 10 – 35 min 35 – 90 min 
90 – 360 

min 

> 360 

min 

Intenzita 

činnosti 
maximální maximální submaximální submaximální střední mírná 

Srdeční 

frekvence 

(tepů/min) 

185 - 195 190 - 200 180 170 160 

140 

(120 - 

160) 

% VO2max 100 100 - 95 95 - 90 90 - 80 80 - 60 60 – 50 

Laktát  

(mmol/l) 
10 - 18 20 - 12 14 - 10 8 - 6 5 - 4 < 3 

Spotřeba 

energie 

(kJ/min) 

250 190 120 105 80 75 

Přeměna 

energie 

dominantně 

anaerobně 

anaerobně / 

aerobně 
dominantně aerobně až čistě aerobně 

% aerobně 25 - 30 40 - 60 70 - 80 90 95 99 

% anaerobně 80 - 65 60 - 40 30 - 20 10 5 1 

Hlavní substrát 

dodávající 

energii 

glykogen, 

fosfáty 

glykogen 

(svalový) 

glykogen 

(svalový a 

jaterní) 

glykogen 

(svalový, 

jaterní) + 

tuky 

tuky, 

glykogen 

tuky, 

bílkoviny 

 

2.2.2.3. Aerobní zdatnost průměrné populace a sportujících jedinců 

Aerobní zdatností u běžné, průměrné zdravé populace se zabýval Seliger a kol. 

(1979). Z těchto velkoplošných měření s množstvím probandů byly určeny populační 

normy, které umožňují porovnávat úroveň obecné tělesné zdatnosti měřeného jedince ve 

vztahu k průměrné populaci. Seligerem a kol. (1979) byl test kardiorespirační zdatnosti 

prováděn na bicyklovém ergometru, což může, jak udává Placheta a kol. (1999) i 

Chaloupka a kol. (2003) vykazovat 5-10 % nižší hodnoty oproti prováděnému testu na 

pohyblivém pásu, „běhátku“. Tento rozdíl se může projevit na hodnotách VO2max i na 

hodnotách SFmax.  
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Tabulka č. 10: Kardio-respirační hodnoty průměrné zdravé populace rozdělené dle věku podle Seligera a 

kol. (1977) - upraveno. 

Věk (roky) 
VO2max

1
 

(ml.min
-1

.kg
-1

) 

VO2max
1
 

(l.min
-1

) 

SFmax
2
 

(tep.min
-1

) 

Vmax
3
 

(l.min
-1

) 

Vmax
3
 

(l.min
-1

.kg
-1

) 

16 47,6 3,01 194,6 93,7 1,61 

17 47,1 3,13 194,2 98,1 1,60 

18 46,5 3,20 193,9 101,4 1,59 

19 46,0 3,25 193,5 103,9 1,58 

20 45,5 3,27 193,1 105,7 1,57 

1
 maximální příjem kyslíku 

2
 maximální srdeční frekvence 

3
 maximální minutová ventilace 

 

Také Havlíčková a kol. (2006) ve své práci porovnává kardiorespirační 

charakteristiky pravidelně trénujících jedinců a netrénujících jedinců. Viz tab. č. 11. 

 
Tabulka č. 11: Hodnoty vybraných ventilačně-respiračních charakteristik podle Havlíčkové (2006, s. 36) - 

upraveno 

 
maximální minutová 

ventilace Vmax (l.min
-1

) 

maximální příjem kyslíku 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

) 

pravidelně trénující 

jedinec 
150 – 200 60 – 80 

netrénující jedinec 100 – 150 43* 

*určeno pro 25 letého netrénovaného muže 

 

Dle Chaloupky, Elbla a kol. (2003) je VO2max významným globálním ukazatelem 

tělesné výkonnosti. Tato hodnota představuje takovou spotřebu O2, která i při dalším 

zvyšování zátěže významně neroste. Tato definice je spíše teoretická, jelikož v praxi 

cvičící osoba zpravidla ukončuje test do vita maxima před 100 % vyčerpáním a 

dosažením plató spotřeby kyslíku. Proto se můžeme také setkat s pojmem „vrcholová 

spotřeba kyslíku“ pVO2 (VO2peak), což je VO2 dosažená při maximální zátěži. Oba 

pojmy bývají používány smíšeně. Tato hodnota je u každého jedince rozdílná 

v závislosti na součinnosti několika systémů, které tvoří transportní systém pro kyslík: 

plíce (ventilace, perfuze, difuzní kapacita), krevní oběh (srdeční výdej, srdeční 

frekvence atd.), charakteristika krve (koncentrace hemoglobinu a jeho afinita k O2), 

vlastnosti svalové hmoty (hustota kapilární krve, obsah myoglobinu atd.). 
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Dále Chaloupka a Elbl a kol. (2003) upozorňují na nutnost zapojení více než 50 % 

celkové svalové hmoty pro dosažení požadovaných výsledků, přičemž také poukazují 

na rozdíl ve výsledcích 5-10 % mezi testem na bicyklovém ergometru a pohyblivém 

pásu „běhátku“. 

 
Tabulka č. 12: Fyziologické hodnoty maximální spotřeby kyslíku VO2max (ml.kg

-1
.min

-1
) pro různé 

věkové skupiny dle Chaloupky a kol. (2003 – upraveno). Autor neudává, zda byl test prováděn na 

pohyblivém páse či bicyklovém ergometru. 

Věk (roky) Muži Ženy 

20-29 43±7,2 36±6,9 

30-39 42±7,0 34±6,2 

40-49 40±7,2 32±6,1 

 

Máček a Radvanský (2011) uvádějí ve své práci, že VO2max udávaný v jednotkách 

ml.min
-1

.kg
-1

 je rozhodujícím biologickým ukazatelem maximální vydané energie. 

Ukazatel VO2max je platný za určitých podmínek. Nejdůležitější z nich je zapojení co 

možná největšího rozsahu svalové hmoty do dynamické činnosti. U vrcholově 

trénovaných sportovců, např. běžců, cyklistů, plavců naměříme jejich VO2max nejlépe 

při jejich specifické činnosti, kdy zřejmě hraje úlohu i tréninkem podmíněné optimální 

zapojení svalstva v souladu s ostatními funkčními systémy. 

Dále Máček a Radvanský (2011) uvádějí, že VO2max je vysoce individuální hodnota, 

která je z části dána dědičností. Tento podíl může být 25-40%. 

Costill et al. (1973) uvádějí, že VO2max je velmi důležitým indikátorem 

regeneračních schopností v přerušovaných aktivitách, jež se vyznačují kumulací 

kyslíkového dluhu a to v činnostech, kde pauzy mezi výkonem dosahují cca 90 sekund a 

více. 

Jak bylo uvedeno výše, při pohybové činnosti srdeční frekvence (SF) stoupá se 

vzrůstajícím zatížením lineárně, až do oblasti submaximálních intenzit. Od úrovně 75 – 

85% maxima dochází k pozvolnému zpomalení vzestupu až na úroveň maximální SF – 

SFmax. Na této úrovni může sportovec setrvat pouze několik minut. Vzestup SF je 

provázen taktéž vzestupem příjmu kyslíku a minutového srdečního výdeje. 

Podle Dovalila (2002) zvýšení SF charakterizuje intenzitu zatížení a k výchozím 

hodnotám se vrací až v době uklidnění. Čím rychlejší je návrat SF do výchozích hodnot, 

tím je jedinec zdatnější. Klidové hodnoty SF se podle Havlíčkové a kol. (2006) 
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pohybují kolem 70 tepů za minutu. Vlivem tréninku a to zejména tréninku 

vytrvalostních schopností se klidové hodnoty SF snižují a vzniká zde rozdíl mezi 

trénovanými a netrénovanými jedinci. Maximální tepová frekvence při zatížení je 

individuální a nebyly zjištěny podstatné změny vlivem tréninku. Maximální SF může 

dosahovat 200 i více tepů za minutu. 

Máček, Radvanský (2011) taktéž upozorňují, že SFmax není prediktorem tělesné 

zdatnosti. 

 
Tabulka č. 13: Průměrné, horní a dolní meze maximální dosažené SF mladých mužů při 

spiroergometrickém vyšetření na bicyklovém ergometru. Máček, Radvanský (2011 – upraveno) 

Věk (roky) 
SF průměr 

(tep/min) 
SD Horní mez Dolní mez 

15 195 6,9 209 181 

18 196 7,8 212 182 

25 192 9,1 210 174 

 

Anaerobní práh (ANP) je definován výše viz Havlíčková a kol. (2006). Máček, 

Radvanský (2011) definují zjednodušeně ANP u zdravého člověka jako takovou 

hraniční intenzitu zátěže, jejíž překročení vede k ochranné fyziologické únavě během 

desítek sekund až několika minut, zatímco při intenzitě zátěže pod hranicí ANP nastává 

únava podstatně později. Jde o údaj, který se ve sportovní praxi získává invazivně podle 

koncentrace laktátu (LA) ve venózní či kapilární krve. V současnosti převládá 

neinvazivní měření ventilace, respektive určení bodu, kdy se odchyluje od paralelního 

vzestupu spotřeby kyslíku. Určí se tak anaerobní ventilační práh. 

Hodnota anaerobního prahu vyjadřuje okamžik nelineárního nárůstu kumulování 

laktátu v krvi v závislosti na intenzitě zatížení. Tato hodnota je individuální a pohybuje 

se kolem 4 mmol.l
-1

 laktátu u běžné populace. Při překroční této hranice, což je dáno 

zvýšením intenzity zatížení, která je individuální, produkce krevního laktátu převyšuje 

jeho odbourávání a dochází k jeho hromadění ve svalech a krvi. Tím dochází k poklesu 

pH svalů a krve a snížení enzymové aktivity svalových buněk. 
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2.2.2.4. Aerobní zdatnost lezců 

Rotman (1997) řadí z fyziologického hlediska lezení mezi sporty, kde se uplatňují 

především silově vytrvalostní schopnosti, a tento pohyb se vyznačuje intervalovým 

charakterem zátěže. Při provádění této činnosti jsou kladeny vysoké nároky na lokální 

silovou vytrvalost, flexibilitu, koordinační schopnosti a v neposlední řadě také na 

centrální nervovou soustavu (CNS). 

Billat et al. (1995) popisuje lezecký pohyb a jeho energetické krytí takto: první 

sekundy lezeckého výkonu jsou zabezpečovány z pohledu energie pomocí štěpení 

adenosinfosfátu a kreatinfosfátu. Energetický výdej je kryt anaerobní glykolýzou. 

Během výkonu v krvi stoupá hladina kyseliny mléčné a její soli. Hladina kyseliny 

mléčné a její odbourávání, je závislá na trénovanosti lezce a obtížnosti lezené cesty. Při 

překonávání cest lehčího stupně obtížnosti, či nízkou intenzitou, se po určité době 

nastartuje aerobní způsob získávání energie. 

Baláš (2009) považuje za významné faktory, které ovlivňují fyziologickou odezvu 

lezcova organizmu především profil lezené cesty, rychlost lezení, velikost a konfigurace 

chytů, zkušenost lezce, styl lezení, informační náročnost cesty a směr pohybu. 

Studii zabývající se aerobní zdatností lezců se zabývala Rodio et al. (2008). Ve své 

práci srovnávali aerobní zdatnost lezců a lezkyň ve věku 43 respektive 31 let prováděné 

na cykloergometru a také při lezecké činnosti se standardy American College of Sports 

Medicine. 

Naměřené hodnoty ukázaly, že lezci mají vynikající aerobní zdatnost v porovnání 

s hodnotami v tabulkách této instituce. V závěru hodnotí nesoutěžní lezení jako 

typickou aerobní aktivitu, která dokáže u rekreačních lezců podporovat kardiorespirační 

zdatnost podle doporučení výše zmíněné instituce. Naměřené hodnoty viz tab. č. 14.  

 

 Maximální srdeční frekvence (SFmax) 

Hodnota srdeční frekvence se u lezců zvyšuje se zvyšující se intenzitou pohybu 

vyjádřenou obtížností lezené cesty, zvyšující se rychlosti lezení a dalšími faktory. 

Hodnoty zjištěné měřením jsou proto velmi rozdílné, což je dáno rozdílnou výkonnostní 

úrovní lezců, úrovní trénovanosti a genetickou výbavou. Hodnoty maximální srdeční 

frekvence (SFmax) jsou také ovlivněn věkem a zdravotním stavem jedince. 
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Měřením srdeční frekvence se zabývalo několik studií. Zjišťováním SFmax u lezců 

prováděném standardním testem na pohyblivém pásu či bicyklovém ergometru se ve 

své práci zabývalo několik výzkumníků. Billat et al. (1995), Kaláb (2010), Geus et al. 

(2006), Kučerová (2010) a další. Kromě SFmax byly v těchto pracích měřeny i další 

kardiorespirační hodnoty, které byly posléze srovnávány s naměřenými hodnotami 

zjištěnými v testech zaměřených na specifických trenažérech upravených pro lezecký 

pohyb. Na těchto trenažérech se vyskytují různé sklony, obtížnosti cest nebo měnící se 

rychlost lezení, doby odpočinku atd.  

Jak bylo výše uvedeno, hodnota SFmax je velmi individuální, je dána geneticky a 

v rámci tréninku je tato hodnota prakticky neovlivnitelná. Není také ukazatelem obecné 

či specifické tělesné zdatnosti. 

 

 Příjem kyslíku (VO2, VO2max) 

Hodnota VO2max, tedy maximálního příjmu kyslíku je stále považována za jeden 

z hlavních ukazatelů aerobní zdatnosti jedince. Měřením příjmu kyslíku při lezecké 

činnosti se zabývá poměrně mnoho studií. Ovšem výsledky získané na lezeckém 

trenažéru nedosahují hodnot měřených při standardizovaném testu na pohyblivém pásu 

„běhátku“. Důvodů proč tomu tak je celá řada. Jedním z hlavních důvodů je nezapojení 

dostatečného množství svalové hmoty v dostatečné intenzitě a další. Dle Máčka, 

Radvanského (2011) při zjišťování úrovně obecné tělesné zdatnosti potažmo aerobní 

zdatnosti lezců i jiných sportovců, tak zůstává v našich podmínkách test na „běhátku“ či 

bicyklovém ergometru nejspolehlivějším testem výše zmíněných charakteristik. 

Z tohoto důvodu jsou zde uvedeny pouze studie, kde se prováděl standardizovaný test 

na „běhátku“ či bicyklovém ergometru. 

Test pro zjištění VO2max na „běhátku“ v rámci srovnání s hodnotami VO2max při 

lezení využili ve svých pracích např. Billat et al. (1995), Wilkins et al. (1996), Watts a 

Drobish (1998) Viz tab. č. 14. Watts (2004) ve své práci srovnával výsledky těchto 

studií s konstatováním, že hodnoty dosažené lezci při těchto testech jsou na stejné 

úrovni jako hodnoty dosažené hráči týmových sportů či gymnastů. Konstatuje, že 

hodnoty ukazatele vytrvalosti VO2max, kterých lezci dosáhli, je řadí do skupiny 

„vynikající“ z pohledu všeobecné tělesné zdatnosti. 

Kučerová (2010) ve své diplomové práci věnované VO2max a jeho vlivu na zotavení 

během lezení testovala 11 lezců, kteří byli schopni lézt cesty obtížnosti 7 a výše, což je 
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řadí do skupiny výkonnostních lezců. V rámci testů prováděla měření jak na „běhátku“, 

tak při lezení. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. č. 14. V diskuzi uvedla, že při 

lezení je důležitější aerobní vytrvalost svalů předloktí, než celková aerobní zdatnost 

vyjádřená hodnotami VO2max. 

Taktéž Kaláb (2012) ve své práci o vlivu sklonu lezecké cesty a rychlosti lezení na 

VO2max srovnával hodnoty VO2max získané na „běhátku“ a hodnoty naměřené při lezení. 

Kaláb po srovnání výsledků VO2max z „běhátka“, hodnot VO2max z lezecké části a 

konfrontaci s jinými studiemi konstatoval, že specifická lezecká spotřeba kyslíku není 

závislá na obecné aerobní zdatnosti vyjádřené faktorem VO2max. Viz tab. č. 14. 

Hodnoty maximální spotřeby kyslíku VO2max zaznamenal ve své práci také Draper et 

al. (2008, 2010) a Geus et al. (2006) při zjišťování vlivů lezení na fyziologické funkce 

člověka. Viz tab. č. 14. 

Zajímavých výsledků dosáhli Romero et al. (2009), kteří testovali lezce na 

speciálním lezeckém ergometru při zvyšující se rychlosti lezení. VO2max testovaných 

osob se podstatně přiblížila hodnotám měřeným na „běhátku“ nebo bicyklovému 

ergometru. Je pouze škoda, že těmto standardním testům nebyli podrobeni lezci ve 

studii od Romero et al. (2009). 
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Tabulka č. 14: Vybrané fyziologické charakteristiky lezců při zátěžových testech na pohyblivém páse. 

Uvedeny jsou průměrné výsledky. Studie jsou seřazeny dle stupně obtížnosti lezené účastníky měření. 

Autor 

Pohlaví 

M/Ž / počet 

sledovaných 

Lezecká 

výkonnost 

RP UIAA 

Maximální 

srdeční 

frekvence 

SFmax 

(tep/min) 

Maximální 

příjem O2, 

VO2max 

(ml.kg
-

1
.min

-1
) 

Maximální 

hladina 

krevního 

laktátu 

LAmax 

(mmol.l
-1

) 

(Romero et al. 

2009)
c
 

M/8 10-/10 185,8 56,6 11,3 

(Geus et al. 2006) M/15 9-/10- 192 52,20 10,27 

(Kučerová, 2010) M/3 9 - 60,50 - 

(Billatová et al. 

1995) 
M/4 8+ 205 54,8 10,9 

(Wilkins et al. 

1996) 
 8+ - 55,2 - 

(Kučerová, 2010) M/4 8/8+ - 59,43 - 

(Rodio et al. 2008)
a
 M/8 8-/8 171 39,1 - 

(Watts&Drobish 

1998) 

M/9 

Ž/7 
6-/8- - 50,5 - 

(Kučerová, 2010) M/4 7/7+ - 59,48 - 

(Draper et al. 2008) M/10 5+/6- 195 57,96 - 

(Kaláb, 2012)
b
 M/26 4/10 193 59,7 - 

a
 měření na bicyklovém ergometru 

b
 probandi byli studenti UK, Fakulty tělesné výchovy a sportu, byli vybráni ze všech výkonnostních 

skupin z důvodu pokrytí celé škály lezců 
c
 testování na speciálním lezeckém ergometru 

 

Z naměřených hodnot zaznamenaných v tabulce vyplývá, že většina měřených lezců 

se jeví jako nadprůměrní v rámci obecné zdatnosti podle Bunce (1989). Jejich hodnota 

VO2max je srovnatelná s hodnotami profesionálních hráčů míčových her či kajakářů. 

 

 Krevní laktát 

Měření krevního laktátu (LA) při lezení bylo prováděno v několika studiích, ovšem 

nebyly vztaženy k hodnotám naměřeným při standardizovaném testu na „běhátku“ či 

bicyklovém ergometru. Dosažená hladina krevního laktátu při pohybové činnosti je 

velmi individuální a závisí na mnoha faktorech.  



42 

 

Giles et al. (2006) upozorňuje na nižší hladinu LA při lezecké aktivitě než při běhu. 

Důvodem může být nižší procentuální zapojení aktivní tělesné hmoty a nižší intenzita 

zatížení během lezecké aktivity. 

Billat et al. (1995) se zabývala měřením maximální hladiny krevního laktátu (LAmax) 

lezců na „běhátku“ pro porovnávací účely se zatížením pouze horních končetin. 

Konstatuje, že schopnost snášet nahromadění krevního laktátu LA ve svalech předloktí 

a flexorech prstů je při lezení důležité, i když celková koncentrace LA v krvi je poměrně 

nízká. 

Také Geus et al. (2006) ve své práci o vlivu sklonu lezecké cesty a směru lezení 

(vzhůru či traverz) na fyziologickou odpověď organizmu zaznamenal hodnoty LAmax na 

pohyblivém páse viz tab. č. 14. 

2.2.2.5. Svalová zdatnost 

Silové schopnosti 

„V antropomotorice je tato schopnost vymezena jako schopnost překonávat vnější 

odpor nebo síly podle zadaného pohybového úkolu.“  (Čelikovský a kol. 1979, s. 83). 

„Síla jako pohybová schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů pro 

vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je spjata s činností svalů (velikostí svalového stahu), 

kterou lze označit jako svalovou sílu.“ (Měkota a kol. 2005, s. 113). 

Silové schopnosti respektive síla jsou podle Měkoty a kol. (2005) významnou 

komponentou fyzické zdatnosti. Ve všech sportovních disciplínách je rozvoj síly vždy 

podstatnou částí kondičního tréninku a to, i když v té či oné sportovní disciplíně 

převládá jiná motorická schopnost. Svalová síla je základním předpokladem pro rozvoj 

ostatních motorických schopností. Cílem rozvoje silových schopností je zlepšení 

inervačních schopností svalového aparátu, intramuskulární a intermuskulární 

koordinace, zvětšení energetického potenciálu hypertrofií svalových struktur a zvětšení 

přísunu dostatečných energetických zásob do svalového aparátu. 
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Dělení silových schopností 

Dle Čelikovského (1979) se dělí svalové schopnosti na dva druhy, z nichž každá má 

své formy: 

 

Statické silové schopnosti:  

 jednorázová forma – schopnost způsobit deformaci části těla nebo různých 

objektů, podle zadaného pohybového úkolu 

 vytrvalostní forma – schopnost udržet tělo, jeho části nebo různé objekty 

v určité poloze 

U staticko – silových schopností Čelikovský (1979) uvádí pro maximální dosažené 

hodnoty termín tzv. absolutní síla. V případě, že naměřenou hodnotu vztahujeme 

k tělesné hmotnosti či k jinému parametru, používá termín relativní síla. 

 

Dynamické silové schopnosti: 

 explozivně silová forma – schopnost udělit tělu, jeho částem nebo různým 

předmětům zrychlení podle zadaného pohybového úkolu, schopnost vyvinout 

rychlé svalové úsilí v počátečním okamžiku motorické činnosti 

 rychlostně silová forma – schopnost překonávat odpor s vysokou rychlostí nebo 

frekvencí pohybu 

 vytrvalostně silová forma – schopnost udržet intenzitu motorické činnosti při 

silové činnosti po určitý čas 

 

Faktory schopnosti vyvinout sílu 

To, že sportovec dokáže využít své silové schopnosti v určité míře, je podmíněno 

určitými faktory. Velikost svalového stahu podle Měkoty a kol. (2005) závisí především 

na dvou základních faktorech: 

 na počtu zapojených motorických jednotek 

 na velikosti frekvence dráždících impulsů za 1 sekundu 

Platí zde přímá úměra: „Čím více je zapojeno motorických jednotek, tím větší je 

svalové napětí a tím větší je frekvence probíhající impulzace.“ (Měkota a kol. 2005, s. 

115). 
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Druhy svalové činnosti 

Pro vznik svalové síly je hlavním předpokladem svalová kontrakce. Ta může 

probíhat několika způsoby vzhledem k délce a napětí svalu. Svalová vlákna mají 

schopnost se zkracovat a protahovat při určitém napětí, podle čehož je možno 

charakterizovat režimy svalové činnosti, které jsou podle Měkoty a kol. (2005): 

 izometrická činnost – vzrůstající vnitřní napětí svalu, aniž by docházelo k jeho 

zkrácení či natahování 

 koncentrická činnost – napětí ve svalu vzrůstá a sval se při činnosti zkracuje 

 excentrická činnost – v tomto případě se jedná o excentrickou kontrakci, kdy se 

sval natahuje a svalové napětí se zvyšuje 

2.2.2.6. Obecné a specifické silové schopnosti lezců 

Baláš (2009) vymezuje sportovní lezení jako činnost, při které se zapojují téměř 

všechny velké svalové skupiny. Největší úsilí pro lezecké činnosti vyvíjí svaly 

předloktí, svaly pletence ramenního a dolní končetiny. Při lezení v převislých profilech 

se výrazně více zapojují svaly trupu a horních končetin. 

Podle Creaseyho (2000) jsou síla a výkon fyzikální komponenty lezecké výkonnosti, 

které jsou nezbytné při krátkých a náročných pohybech nebo boulderingových 

problémech. Mezi nejzatěžovanější části těla patří svalové skupiny a šlachy prstů, 

předloktí, rukou, ramen, horní části zad a popřípadě i dolní části trupu a dolní 

končetiny. 

U sportovních lezců je podle Ullricha (2001) velice důležitá lokální vytrvalost 

malých svalových skupin, která má souvislost se silovou vytrvalostí a speciální 

vytrvalostí, kde se projevují hlavně silově-dynamické schopnosti. 

Dle Tefelnera (1999) je pro sportovního lezce důležitá síla v prstech a ve svalech 

horní části těla. Význam síly dolních končetin odsouvá do pozadí. Sílu v prstech je 

statická a síla ve svalech horní části těla je statická, maximální a výbušná. 

Studie (Watts, 2003, 2008; Baláš, 2008, 2009; Grant, 1996, Mermier, 2000 a další), 

které se zabývaly specifickými silovými schopnostmi lezců, se zaměřily především na 

sílu svalů předloktí a prstů. Ta byla měřena pomocí ručního dynamometru, kdy byly 

zjišťovány hodnoty velikosti kontrakce prstů proti palci a základně ruky. I když zde 

vyplynuly určité výhrady k nespecifičnosti testu, vzhledem ke způsobu, jak lezec 
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využívá prstů a rukou při uchopení chytu, stále je z výsledků patrné, že tento test je 

schopen ukázat existující vztah mezi jeho výsledky a lezeckým výkonem. Ukázalo se, 

že špičkoví sportovní lezci dosahují při tomto testu lepších výsledků v absolutních 

hodnotách než rekreační lezci či nelezci. Rozdíly ve výsledcích ovšem nejsou nikterak 

markantní. Výrazné rozdíly byly zjištěny ve chvíli, kdy byly naměřené hodnoty 

jednotlivých probandů vztaženy k jejich tělesné hmotnosti. Tím byla vyjádřena relativní 

síla, jejíž hodnoty ukázaly výrazné rozdíly mezi elitními lezci, rekreačními lezci či 

nelezci. 

Wall et al. (2004) při měření maximální síly flexorů prstů konstatovali vysokou 

korelaci této maximální síly vztažené na hmotnost jedince s lezeckým výkonem 

v lezecké cestě (r = 0,49) a především v boulderingu (r = 0,66). 

V několika studiích (Grant, 1996; 2003; MacLeod, 2007 a další) bylo pro měření 

síly flexorů prstů použito speciálně upraveného dynamometru, který ve větší míře 

simuloval zatížení prstů a předloktí při lezení. Výsledky naměřené na těchto speciálních 

dynamometrech dosahují nižších absolutních hodnot síly, nicméně při vztažení hodnot 

k tělesné hmotnosti jednotlivých jedinců jsou zde taktéž patrné výše uvedené rozdíly 

mezi lezci různé výkonnosti či nelezci. 

Michailov et al. (2009) ve své studii testoval specialisty boulderisty na Světovém 

poháru v Sofii. Při hodnocení výsledků v testu síly stisku flexorů prstů (handgrip) 

konstatoval, že boulderisti disponují větší sílou vyjádřenou hodnotou relativní síly 

vztažené k hmotnosti jedince. Viz tab. č. 15. V diskuzi uvádí, že je to dáno rozdílem 

výkonu v lezení běžných lezeckých cest a boulderů. Zatímco v lezecké cestě se délka 

výkonu měří řádově v minutách, což vyžaduje silovou a aerobní vytrvalost svalů 

předloktí a flexorů prstů, v boulderingu se jedná o sekundy a jednotlivé kroky jsou 

náročné především silově. 

Baláš a kol. (2011) ve své práci zkoumal vztahy mezi prediktory lezeckého výkonu 

(síla a vytrvalost horních končetin) a samotným lezeckým výkonem. K dispozici měl 

poměrně velké množství dobrovolníků, mužů i žen různých výkonností, kteří se 

podrobili testování. Ve výsledcích je možno vidět rozdíly mezi výkonnostními lezci a 

rekreačními lezci v relativní síle stisku, ale i v testech vytrvalosti. Viz tab. č. 15. 
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Z výsledků vztahů mezi lezeckým výkonem a specifickou zdatností lezců (Baláš et 

al. 2011) je zřejmé, že síla stisku flexorů prstů (handgrip, r = 0,55) má velmi významný 

vztah k lezeckému výkonu. 

Dalším ukazatelem lezecké výkonnosti, jehož testováním je možná predikce této 

výkonnosti, je svalová vytrvalost a to především horních končetin a pletence ramenního. 

Touto vytrvalostí se zabývala řada studií (Grant, 1996, 2001; Baláš, 2008, 2011; 

Vomáčko, 2008; Šefl, 2009; Michálková, 2009). K testování svalové vytrvalosti horních 

končetin a pletence ramenního se používají v poslední době dva testy, které se osvědčily 

svou vypovídající hodnotou. Je to výdrž ve shybu na hrazdě a vis na liště určité 

hloubky. Test visu na liště se velmi blíží lezecké realitě. Ve všech studiích se projevily 

rozdíly ve výdržích ve shybu i visu mezi elitními lezci, rekreačními lezci a nelezci. 

Baláš a kol. (2008) ve své studii poukazuje, že svalová vytrvalost měřená výdrží ve 

shybu, může být spolu s relativní úrovní stisku ruky jedním z velmi důležitých 

prediktorů lezeckého výkonu. Ve své další práci Baláš a kol. (2011) upozornil na 

vysokou úroveň závislosti mezi visem na liště, výdrží ve shybu a lezeckým výkonem 

(výdrž ve shybu r = 0,70, vis na liště r = 0,87). 
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Tabulka č. 15: Úroveň síly rukou, výdrže ve shybu, počet provedených shybů a výdrže ve visu na liště 

v různých studiích. Uvedeny jsou průměrné výsledky. Výsledky jsou seřazeny podle lezené obtížnosti. 

Autor 

Pohlaví a 

počet 

sledovaných 

Lezecká 

výkonnost 

RP UIAA 

Ruční 

dynamometrie 

Relativní 

úroveň 

stisku 

Výdrž ve 

shybu (s) 

Vis na 

liště 2,5 

cm (s) 

(Baláš et al. 2011) M/11 9+/11+ - 0,79 84,5 79,1 

(Baláš et al. 2009) M/10 9-/10 555 N 0,76 77,8 71,7 

(Baláš et al. 2011) M/38 7+/9 - 0,72 64,2 56,0 

(Baláš et al. 2008) M/12 7/9 53,2 kg 0,72 58,0 - 

(Michálková, 2009) M/15 8 53,1 kg 0,76 68,1 61,7 

(Baláš et al. 2009) M/23 7+/8+ 511 N 0,73 53,8 50,1 

(Watts et al. 2003)
1
 M/52 8 36,5 kg 0,70 - - 

(MacLeod et al. 2007)
2
 M/11 8 485 N 0,74 - - 

(Watts et al. 2008) M/5 8- 526 N 0,79 - - 

(Mermier et al. 2000) M/24 7 - 0,65 51,8 - 

(Michálková, 2009) M/26 6/7 50,9 kg 0,72 48,4 37,5 

(Baláš et al. 2011) M/62 6/7 - 0,67 45,6 30,0 

(Baláš et al. 2009) M/44 6/7 515 N 0,68 45,1 32,2 

(Grant et al. 1996)
2
 M/10 >6+ 532 N - 53,1 - 

(Grant et al. 2003)
2
 M/9 ≥6 383 N - - - 

(Vomáčko 2008) M,Ž/30 3/9 - - 45,9 67,7
3
 

(Baláš et al. 2008) M/33 3/6 45,3 kg 0,58 34,9 - 

(Michálková, 2009) M/14 3/5 55,3 kg 0,69 32,6 22,9 

(Baláš et al. 2011) M/25 3/5 - 0,57 29,5 13,2 

(Baláš et al. 2009) M/23 3/5 449 N 0,59 25,4 10,8 

(Grant et al. 1996)
2
 M/10 4 472 N - 31,4 - 

(Michailov et al., 2009)
5
 M/18 7c+/9a

5
 58,6 kg 0,90 - - 

(MacLeod et al. 2007)
2
 M/9 „nelezci“ 375 N 0,50 - - 

(Grant et al. 1996)
2
 M/10 „nelezci“ 478 N - 32,6 - 

(Watts et al. 2003) M,Ž/45 „nelezci“ 30,7 kg 0,55 - - 

(Grant et al. 2003)
2
 M/9 „veslaři“ 321 N - - - 

(Grant et al. 2003)
2
 M/9 „atleti“ 288N - - - 

1
 soubor se skládal z mladých sportovních lezců s průměrným věkem 13,5 let   

2
 použití specifického dynamometru   

3
 lišta o šířce 5cm   

4
 umělý chyt délka 9 cm, šířka 2 cm, hloubka 3 cm 

5
 lezci soutěžící především v boulderigu, boulderingová stupnice obtížnosti 
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2.2.2.7. Flexibilita 

Měkota a kol. (2005) vtahuje flexibilitu k rozsahu pohybu prováděného 

v jednotlivých kloubech nebo v celých kloubních systémech. Flexibilita respektive 

pohyblivost je schopnost člověka provádět pohyby v náležitém rozsahu, o plné 

amplitudě, lehce a požadovanou rychlostí. Biologickým základem, který určuje stupeň 

pohyblivosti, jsou morfologické a funkční vlastnosti oporně pohybového systému a jeho 

článků. Celkový rozsah pohybu je závislý na tvaru kloubních ploch, elasticitě svalstva, 

vazů a šlach, které kloub obklopují a umožňují pohyb. 

 

Podle Měkoty a kol. (2005) lze flexibilitu rozlišit na: 

 statickou - která je charakteristická rozsahem pohybu v kloubu realizovaným 

pozvolným pomalým pohybem 

 dynamickou - kde se pohyb provádí normálním nebo rychlým pohybem 

 

Dalším dělením zvláště důležitým pro testování je rozlišení na flexibilitu: 

 aktivní - kdy se krajních poloh dosahuje pouze silou vlastních příslušných svalů 

 pasivní - kdy je použito vnější síly např. účastí terapeuta, partnera atd. 

 

Z hlediska pohlaví můžeme konstatovat, že ženy vykazují lepší flexibilitu než muži. 

Je to dáno anatomickou a fyziologickou diferenciací mezi pohlavími. Největší rozdíly se 

projevují ve flexibilitě pánevní oblasti. Důležitým faktorem úrovně flexibility je také 

věk jedince. Dětský věk mezi 7 až 10 rokem života je dle Měkoty a kol. (2005) 

nejsenzitivnějším obdobím pro rozvoj flexibility. Úroveň flexibility od adolescence se 

vzrůstajícím věkem klesá. K výraznému poklesu dochází po 65 roce života. 

Dle Riegerové a kol. (2006) působí na pohyblivost řada činitelů, mezi které patří 

kromě věku především anatomické zvláštnosti, síla svalů zajišťující pohyb, aktivita 

reflexního systému, vnější teplota, rozcvičení, psychické činitele atd. 

Někteří jedinci v populaci vykazují velmi sníženou nebo naopak zvýšenou 

pohyblivost v jednotlivých kloubech nebo i kloubních celcích. 
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Tyto stavy se nazývají: 

 hypomobilita – dočasné nebo trvalé snížení pohyblivosti nebo omezení 

pohybového rozsahu, což se může týkat jednotlivých kloubů nebo mnoha kloubů 

současně 

 hypermobilita – která je charakteristická nadměrným rozsahem kloubní 

pohyblivosti, klouby jsou nadměrně uvolněné a rozsah pohybu velmi přesahuje 

akceptovanou normu v mnoha kloubech, tento stav je stejně jako hypomobilita 

nežádoucí 

 

Flexibilita sportovců 

Měkota a kol. (2005) uvádí, že každý sport má své specifické potřeby co se týká 

motorických schopností a dovedností. Jednou z nich je také flexibilita, která umožňuje 

sportovci provádět požadovaný pohyb v náležitém rozsahu, potřebnou rychlostí a 

snadno. V určitých sportech je určitá úroveň flexibility jedním z požadavků potřebný 

pro realizaci a osvojení si správné techniky s cílem dosažení preciznosti daného 

sportovního pohybu. 

Schnabel a kol. (2003) uvádí několik příkladů specifických potřeb na flexibilitu 

v různých sportech. U atletů překážkářů je zvýšená potřeba na pohyblivost v kyčelním a 

kolenním kloubu, skokani na lyžích disponují zvýšenou dorzální flexí v kotníku, 

zápasníci v úpolových sportech mívají větší ohebnost páteře. U plavců se vyskytuje 

zvýšená flexibilita kotníků a ramenních kloubů. Tanečnice a sportovní gymnastky mají 

ve většině případů rozvinutou celkovou hypermobilitu vlivem potřeby estetického 

projevu při cvičení respektive při tanci. 

Měkota a kol. (2005) popisuje vliv specializovaného tréninku a soutěží, kdy dochází 

k přerozdělení flexibility a vytváří se tzv. typický „model“ flexibility. Například u 

gymnastů dochází ke zpevnění v zápěstí a uvolnění v kyčelním kloubu. 

2.2.2.8. Flexibilita lezců 

Tefelner (1999) se zabýval tréninkem lezců a ve své publikaci uvádí, že dostatečná 

flexibilita umožňuje lezci používat vzdálenější stupy a chyty. Dovoluje také provádět 

dlouhé, nebo pohybově náročné kroky. Ve složitých či pohybově náročných lezeckých 
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situacích slouží dostatečně rozvinutá flexibilita jako prevence zranění kloubů, svalů, 

šlach a vaziv. 

V několika studiích v minulosti byla flexibilita testována mnoha různými testy: 

předklon v sedu, rozsah v kyčelním kloubu či ramením kloubu (Grant, 1996, 2001; 

Mermier, 2000). Z výsledků těchto několika studií bylo pouze konstatováno, že elitní 

lezci mají lepší schopnost ohnout dolní končetinu v kyčli ve srovnání s rekreačními 

lezci či nelezci. Mermier et al. (2000) uvádí, že flexibilita ramenního a kyčelního 

kloubu pouze slabě předurčovala lezecký výkon. 

Grant et al. (1996) ve své práci o antropometrii, síle, vytrvalosti a flexibilitě elitních 

a rekreačních lezců, publikoval výsledky testů předklonu v sedu, tzv. Grantův test 

zvednutí dolní končetiny a další v rámci testovaní flexibility. Testování prováděl na 

třech skupinách probandů, z nichž jedna byli elitní lezci, druhá rekreační a třetí 

„nelezci“. Ve výsledcích konstatoval, že pouze v jednom testu elitní lezci dosáhli 

výrazně lepších výsledků. Byl to test čelního rozštěpu, prováděný v lehu na zádech. 

V tomto testu byli elitní lezci značně úspěšnější než rekreační lezci a „nelezci“. 

Draper et al. (2009) navázal na práci Granta et al. (1996) a ve své práci se věnoval 

vztahu mezi specifickou lezeckou flexibilitou a lezeckým výkonem. Ve studii jsou 

publikovány výsledky těchto testů: hloubka předklonu v sedu, Grantův test zvednutí 

dolní končetiny, adaptovaný Grantův test zvednutí dolní končetiny, zvednutí dolní 

končetiny specifické pro lezení, zvednutí dolní končetiny a nasednutí na ni a další. 

Měření bylo prováděno na skupině lezců, kteří byli rozděleni na čtyři skupiny dle 

lezecké výkonnosti. Výrazných rozdílů v naměřených hodnotách, bylo naměřeno 

v testech „zvednutí končetiny specifické pro lezení“ a „zvednutí končetiny a nasednutí 

na ni“. V těchto testech dosáhli pokročilí a elitní lezci výrazně lepších výsledků než 

středně pokročilí lezci a nováčci. Výsledky nám ukázaly důležitost flexibility kyčelního 

kloubu a také, že tyto testy by mohly být potencionálně prediktory lezeckého výkonu. 

Viz tab. č. 16  

Z těchto několika studií je možno usuzovat, že jedním z ukazatelů kvalitního 

lezeckého výkonu je rozsah pohybu v kyčelním kloubu. Jedním z typických pohybů při 

lezení je tzv. nasednutí na nohu, které se vyznačuje typickou značnou abdukcí a vnější 

rotací v kyčelním kloubu a zároveň značně protaženým lýtkovým svalem. Draper et al. 
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(2009) ve své práci uvádí těsný vztah mezi testem „zvednutí končetiny a nasednutí na 

ni“ a lezeckým výkonem (r = 0,65).  

Toto potvrdil ve své práci Řehoř (2010), který zkoumal reliabilitu těchto tří testů: 

přizpůsobený (adaptovaný) Grantův test zvednutí nohy, test specifické zvednutí dolní 

končetiny specifické pro lezení a test nasednutí na dolní končetinu. Dále sledoval 

úroveň flexibility lezců pomocí těchto testů a vztah jejich flexibility vyjádřené 

dosaženými výsledky s lezeckým maximálním výkonem. Poslední z těchto 

jmenovaných testů, nasednutí na dolní končetinu vykazoval vysokou spolehlivost a 

velmi těsný vztah r = 0,65 s lezeckým výkonem pro obě dolní končetiny. V závěru 

konstatoval, že vysoká úroveň specifické flexibility, především vyjádřená flexí, abdukcí 

a vnější rotací v kyčelním kloubu, může být významným ukazatelem a předpokladem 

pro vysoký lezecký výkon jedince. Viz tab. č. 16. 

 
Tabulka č. 16: Výsledky testů specifické lezecké flexibility z vybraných studií. V tabulce jsou uvedeny 

průměrné výsledky. Studie jsou seřazeny podle stupně obtížnosti lezené účastníky. 

Autor 

Pohlaví / 

počet 

sledovaných 

M/Ž 

Lezecká 

výkonnost 

RP UIAA 

Hloubka 

předklonu 

v sedu 

(cm) 

Grantův 

test 

zvednutí 

dolní 

končetiny 

(cm) 

Adaptovaný 

Grantův test 

zvednutí 

dolní 

končetiny 

(cm) 

Zvednutí 

dolní 

končetiny 

specifické 

pro lezení 

(cm) 

Zvednutí 

dolní 

končetiny a 

nasednutí na 

ni (cm) 

(Draper 

et al. 

2009) 

3
a
 8+/9- 28,2 92,8 114,0 176,5 150,0 

(Draper 

et al. 

2009) 

16
a
 6+/8 26,7 91,4 108,3 156,5 143,2 

(Grant 

et al. 

1996) 

M/10 >6+ 37,9 99,9 - - - 

(Draper 

et al. 

2009) 

22
a
 5/6 24,2 88,5 102,4 140,2 133,7 

(Grant 

et al. 

1996) 

M/10 4 31,3 96,4 - - - 

(Řehoř, 

2010) 
17

a
 4/10 - - 103,3/110,5

b
 174,2/178,8

b
 153,5/147,6

b
 

(Draper 

et al. 

2009) 

5
a
 „nelezci“ 24,4 89,1 103,7 134,3 122,2 

(Grant 

et al. 

1996) 

M/10 „nelezci“ 34,5 91,8 - - - 

a
 ve skupině sledovaných byli muži i ženy 

b
 hodnoty testu/retestu 
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2.2.3. Držení těla 

Podle Hnízdila a kol. (2005) je držení těla ukazatelem statické funkce pohybového 

systému. Diagnostikou a hodnocením držení těla můžeme určit, zda jsou jednotlivé části 

těla diagnostikovaného jedince ve správném postavení vůči sobě, biomechanicky 

vyvážené a zda je celkový postoj uvolněný a svaly mají dostatečné napětí. 

Držení těla je u každého jednotlivce v detailech odlišné. Skopová, Zítko (2006) 

hovoří o individuálně optimálním držení těla. Jejich definice zní: „Správné držení těla je 

držení, kdy rozdíl mezi bazálním metabolizmem a metabolizmem v dané poloze je co 

nejmenší“. (Skopová, M., Zítko, M., 2006, s. 28). 

Během života člověka se posturální program a držení těla mění, jak se lidský 

organizmus vyvíjí. Specifické je držení těla dítěte v batolivém věku, jiné je v období 

puberty, v dospělosti či ve stáří. Odlišné držení těla můžeme pozorovat u zdravého nebo 

nemocného člověka. Na posturální stereotyp působí během života četné kladné i 

záporné reflexy (osobní vzory, pracovní činnost, prováděná sportovní činnost). Ty 

částečně ovlivňují způsob držení těla stejně jako psychický stav či stav vnitřních 

orgánů. 

Posturální funkce organizmu probíhají podvědomě, což ztěžuje zásah zvenčí, pokud 

je potřeba změnit případný nevhodný posturální program. 

Máček, Radvanský (2011, s. 177) popisují posturu takto: „ Základním rysem ideální 

postury je takové postavení kloubů, při kterém dochází k rovnoměrnému rozložení 

biomechanických sil působících na kloubní plochy. Z pohledu globálnějšího rozumíme 

ideální posturou situaci, kdy postavení páteře, pánve a hrudníku dovoluje optimální 

zatížení při fyzickém pohybu končetiny.“ 

Kolář et al. (2009) uvádí, že správné držení těla čili posturu musíme chápat jako 

aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil. Postura není pouze 

synonymem vzpřímeného stoje na dvou končetinách či sedu, jak bývá prezentováno, ale 

je součástí jakékoli polohy a především každého pohybu. Postura je základní 

podmínkou pohybu a nikoliv naopak. 

Dle Koláře et al. (2009) by se při popisování ideální postury mělo vycházet 

z biomechanických, anatomických a neurofyziologických funkcí. Následně propojení 

těchto funkcí je třeba chápat v kontextu motorického respektive morfologického vývoje. 
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Do faktorů ovlivňujících posturální funkce je možno zařadit vlivy antropometrických 

charakteristik, které jsou dané konstitučním typem. Žádná studie ovšem nepotvrdila vliv 

somatotypu na posturu. 

Z lékařského hlediska se držení těla klasifikuje dle určitých standardních postojů na 

výtečné, dobré, chabé a špatné. První dva typy se hodnotí jako normální, druhé dva za 

držení vadné. 

Normální neboli správné držení těla definuje Hnízdil a kol. (2005, s. 11): „Při 

správném držení těla je hlava vytažena temenem vzhůru, ramena rozložena do šířky a 

volně svěšena dolů, hrudník vyklenutý dopředu a hrudní páteř napřímená. Krční 

lordóza je kontrolovaná mírným zatažením brady ke krku a bederní lordóza pevností 

břišní stěny. Důležité je postavení pánve, která nemá být pasivně zavěšena na 

vazivovém aparátu, ale průběžně kontrolovaná tonickou činností svalů v okolí pánve. 

Kolena ve vzpřímeném postoji nemají být propnuta a protlačena vzad ani vybočena do 

strany. Váha má být rozložena mezi přední, vnější a zadní stranu chodidla, přenáší se 

mírně vpřed.“ 

  
Tabulka č. 17: Ideální postoj (Frejka in Srdečný. 1982) 

Segment Postavení, držení 

DKK 
nohy volně u sebe, chodidla rovnoběžná, prsty položeny plochou na podložce, 

nárty nadlehčeny a vytočeny zevně, bérce taženy vpřed, kolena a kyčle 

nenásilně protaženy směrem vzhůru, kolena nejsou protlačována vzad 

Pánev 
ve frontální rovině symetrická, v sagitální rovině přiměřený sklon, hýždě 

kulovité, pevné semknuté, taženy dolů 

Trup a HKK 

břicho podtaženo vzhůru, páteř ve frontální rovině bez skoliózy, v sagitální 

rovině plynule zakřivená s bedry taženými vzad, lopatky symetrické přiléhající 

celou plochou k trupu, ramena volně rozložena do šířky, spuštěna dolů a 

dozadu, linie trapézů konkávní, paže volně svěšeny podél trupu, „tajle“ 

symetrická 

Hlava a krk 
brada svírá s krkem pravý úhel, spojnice zevního zvukovodu a očí leží 

v horizontále, temeno je taženo vzhůru 

 

Dle Koláře et al.(2009) nelze posuzovat držení těla teda posturu pouze v základním 

postoji. Je nutno chápat, že hodnocení postury musíme provádět během statické i 

lokomoční funkce v ontogenetických souvislostech. Opodstatněním tohoto způsobu 

diagnostikování je fakt, že vývoj postury je synchronně spojen s vývojem naší anatomie 

a dokonce ji do značné míry podmiňuje. 
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Vadné držení těla je posuzováno jako držení, které vykazuje určité odchylky od tzv. 

ideálního, správného držení. Tyto odchylky nejsou trvale fixovány a existuje možnost 

určitými postupy toto vadné držení napravit. 

Podle Hnízdila a kol. (2005) se hlavní vady v držení těla vyskytují v oblasti hrudní 

páteře (hyperkyfotické držení, které způsobuje zvětšená hrudní kyfóza nebo svalová 

dysbalance v oblasti pletenců ramenních) a bederní páteře (hyperlordotické držení 

s prohloubenou bederní lordozou a zvětšeným pánevním sklonem a svalovou dysbalancí 

svalů v oblasti beder a pánve). Porucha opačného charakteru tzv. plochá záda se 

vyznačují naopak zmenšením fyziologických zakřivení páteře. Boční vybočení páteře 

v rovině čelné do tvaru písmene C nebo S je takzvaným skoliotickým držením těla. 

K vadám držení dochází i u dolních končetin a to především k poruchám tvaru nožní 

klenby (příčně nebo podélně plochá noha) a kolen (vbočená nebo vybočená kolena). 

 

Posturální disharmonie vzniká dle Koláře et al. (2009) následkem těchto poruch: 

 anatomické – anteverze kyčelních kloubů, dysplazie sakrální kosti, poúrazové 

změny atd. 

 neurologické – mozečkové, vestibulární, extrapyramidové atd. 

 funkční – porucha posturálně stabilizačních funkcí svalů během pohybu i 

statických pozic, ze které vyplývá porušená distribuce svalového napětí, které se 

markantně promítá do způsobu držení těla. 

2.2.3.1. Držení těla, posturální stabilizace a sportovní zátěž 

Máček, Radvanský (2011) uvádějí, že sportovní výkon jedince předurčují určité 

faktory jako např. svalová síla, vytrvalost a další. Nezastupitelnou roli v tomto systému 

na sebe navazujících faktorů hraje také postura sportujícího jedince. Postura a posturální 

zatížení je velmi komplexní pojem. 

U sportujících jedinců se stává že, centrální nervová soustava (CNS) používá 

k zajištění postury  svalové vzory působící stále jedním možným způsobem. Tento 

způsob je mnohdy nevhodný a může vyvolávat následky charakteristické jako svalové 

dysbalance v přetížených oblastech, které posléze přecházejí v poruchy strukturální. 

Takováto svalová aktivita není specifická, ale jde o obecně platný neurofyziologický 

princip postihující jakéhokoli sportujícího jedince. Prevencí těchto dysbalancí či 
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strukturálních poruch je snaha přiblížit se ideální postuře v statických i dynamických 

polohách. 

Mnoho sportovců všech výkonnostních skupin ukončuje svou sportovní kariéru 

předčasně z důvodu chronického nesprávného zatěžování hybného systému. Většina 

těchto sportujících jedinců uplatňuje pouze jednostranný způsob tréninku nerespektující 

fyziologické zatěžování kloubů nebo segmentu. V neposlední řadě také nedostatečnou 

kompenzací nevhodného zatížení a minimální či chybějící rehabilitací výše uvedených 

poškození.  

2.2.3.2. Držení těla lezců 

Riegrová a kol. (2003) se ve své studii zabývali rozborem svalových funkcí a 

pohybových stereotypů sportujících jedinců v disciplínách judo a volné lezení. 

Testovaní lezci lezli v průměru lezecké cesty obtížnosti 7+ stupnice UIAA a zabývali se 

lezením v rozmezí 1 až 9 let. Výsledky měření a testování ukázaly velmi nízký nález 

zkrácení a substitučních pohybových stereotypů na rozdíl od judistů. Tento rozdíl byl 

velmi výrazný. Zkrácení, která se u sledovaného souboru lezců v mizivém počtu 

vyskytla, byla v přímém vztahu k výkonnosti lezců a době, po kterou se lezením 

zabývali. Byla zjištěna překvapivá nepřímá úměra mezi výskytem svalových zkrácení a 

dobou, po kterou se lezec činnosti věnuje. Čím delší dobu se jedinec lezeckému sportu 

věnoval, tím se zvýšil výskyt svalových zkrácení. Problematickými svalovými 

skupinami, u kterých bylo pozorováno zkrácení, byly m. trapezius a v menší míře 

zkrácení vzpřimovačů trupu v bederní oblasti. Substituční pohybové stereotypy 

nalezeny nebyly. 

2.3. Shrnutí teoretických východisek 

Lezecký sport je pohyb, kde se jedinec pohybuje po různých materiálech pomocí 

všech čtyř končetin především vertikálním směrem. Lezení se dělí na množství 

disciplín, leze se mnoha styly a lezecké cesty jsou obtížnostně klasifikovány. Jako 

v každém jiném sportu, tak i v lezení je základem výkonu obecná tělesná zdatnost, na 

kterou lze poté navázat speciální zdatností potřebnou pro dobrý lezecký výkon. Lezci, 

tak jako sportovci v jiných odvětvích vykazují určité charakteristiky z pohledu 
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antropometrie i fyziologie, které mohou mít vztah k lezeckému výkonu. U špičkových 

lezců jsou tyto charakteristiky výraznější než u výkonnostních či rekreačních lezců. 

Lezci jsou charakterističtí nízkou tělesnou hmotností a nízkým procentuálním 

zastoupením tělesného tuku. Z hlediska tělesné výšky nebyl prokázán jasný vztah 

k lezeckému výkonu.  

Lezci jsou hodnoceni jako nadprůměrně aerobně zdatní jedinci z pohledu průměrné 

populace a jsou zařazováni do skupin trénovaných sportovců.  

Jejich silová zdatnost je specifická a nejvíce se vztahuje k síle horní poloviny těla, 

především k pletenci ramennímu, horním končetinám, předloktí a flexorům prstů. 

K lezeckému výkonu má nejtěsnější vztah relativní úroveň síly stisku ruky vztažená 

k hmotnosti jedince a statická síla svalů předloktí a horních končetin. V těchto 

ukazatelích jsou jasné rozdíly mezi špičkovými lezci, rekreačními lezci či běžnou 

průměrnou populací.  

Flexibilita, která je také důležitou složkou lezeckého výkonu, je z tohoto pohledu u 

lezců charakterizována vysokou pohyblivostí především v kyčelním kloubu.  

Správné držení těla a pohybové stereotypy jsou důležité, nejen pro dlouhodobé 

udržení výkonnosti, ale především pro předcházení poruch posturální funkce 

pohybového systému, který dále ovlivňuje celkovou existenci jedince. 
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3. CÍLE PRÁCE 

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

specifické tělesné zdatnosti elitního sportovního lezce světového významu. 

 

 

 

4. ÚKOLY PRÁCE 

Z výše uvedeného cíle práce vyplynuly tyto dílčí úkoly: 

 

 oslovení konkrétního jedince vhodného pro uskutečnění této práce 

 výběr vhodných testů, které odpovídají zadaným cílům práce 

 v rámci všech termínů testování zajistit prostor, pomůcky a personální část pro 

vlastní měření 

 v rámci všech termínů testování realizovat vybraná testování a měření + záznam 

naměřených hodnot 

 vyhodnocení získaných výsledků a porovnání s výsledky jiných studií 
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5. METODIKA 

Metodou pro dosažení cílů této práce byla zvolena longitudinální, deskriptivní, 

osobní případová studie. Ta je dle Hendla (1997) definována jako strategie pro 

dlouhodobé provádění výzkumu, který se týká empirického zkoumání předem určeného 

fenoménu přítomnosti v rámci jeho reálného kontextu. To znamená několikanásobný 

rozbor aktuálního stavu jedince v rozmezí dané doby, který se dokumentuje a analyzuje. 

Pokud ovšem případová studie sleduje vzácně se vyskytující fenomén, je třeba mít na 

paměti, že svým charakterem, minimální kontrolou všech proměnných, neumožňuje 

formulovat spolehlivé závěry o příčinných souvislostech. Vzhledem k vzorku je 

slabinou případové studie problém zobecnění výsledků na širší rámec populace. 

Hlavní oblastí pro obsah této longitudinální případové studie bylo zvoleno testování 

a zjišťování obecné a specifické tělesné zdatnosti testovaného jedince se všemi faktory 

důležitými pro lezecký sport. Pro získání informací o daném objektu, které vedly 

k dosažení cíle této práce, bylo provedeno laboratorní i terénní měření a testování. 

K doplnění informací k naměřeným výsledkům bylo použito dotazníku s otevřenými 

otázkami. Dle Hendla (2008) se tento typ dotazování obvykle používá k osvětlení 

interpretací získaných pozorováním či jinými technikami. Produktem jsou odpovědi 

nepsané respondentem. 

5.1. Soubor 

Testovaný jedinec je špičkovým sportovním lezcem, který v žebříčku nejlepších 

lezců světa již několik let figuruje na prvním místě, a to v žebříčku přelezených 

lezeckých cest i v boulderingu. K lezeckému sportu byl přiveden rodiči, taktéž lezci. 

Tomuto sportu se věnuje od svých 6 let a velmi brzy se vypracoval mezi elitní lezce. 

V 16 letech vstoupil do okruhu závodů Světového poháru v lezení na obtížnost, který se 

uskutečňuje na umělých stěnách a vyhrál jej, čímž potvrdil své kvality. Během 

minulých čtyř let se dále umísťoval v tomto poháru mezi nejlepšími třemi. Je 

několikanásobným Mistrem světa v lezení na obtížnost a také vítězem Světovém poháru 

v boulderingu, dále několikanásobným Mistrem republiky v lezení na obtížnost. 

Největšího respektu od svých kolegů spolulezců si tento lezec vydobyl přelézáním 

nejobtížnějších sportovních lezeckých cest i boulderů ve skalních oblastech celého 
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světa. Jeho nejobtížnější přelez lezecké cesty ve stylu OS je 11, ve stylu RP 12 podle 

kvalifikace UIAA, v boulderingu uskutečnil přelez obtížnosti 8c+. 

Testovaný jedinec úspěšně dokončil studium na gymnáziu. Na počátku našeho 

výzkumu testovaný jedinec neprovozoval ve větší míře jiné sporty než sportovní lezení, 

proto se dalo usuzovat, že sledované charakteristiky budou ovlivněny pouze sportovním 

lezením. V průběhu celkové doby studie zařadil testovaný jedinec do lezecké přípravy i 

kompenzační cvičení a rozšířil aerobní přípravu, což se během dalšího testování 

pozitivně projevilo. Nadále ovšem můžeme říct, že největší vliv na měřené 

charakteristiky má stále sportovní lezení. Testovaný jedinec nevyužívá ve svém 

tréninku služeb žádného trenéra. Trénuje a leze dle vlastních aktuálních pocitů. 

5.2. Realizace výzkumu 

Testování a měření bylo realizováno jedenkrát ročně po dobu tří let ve standardních 

podmínkách laboratoře sportovní motoriky Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. 

Formou dotazování byly zjištěny základní údaje ohledně věku, výkonnosti v lezení 

(maximální přelez OS, RP, boulder) a lezecké praxe. 

V rámci všech termínů testování bylo provedeno naplánované měření, které se 

skládalo ze zjišťování a testů obecné tělesné zdatnosti a specifických testů, zjišťujících 

úroveň lezecké výkonnosti. Byly zjišťovány tyto faktory: strukturální (tělesná hmotnost, 

tělesná výška, složení těla), funkční (zátěžový test do vita maxima, flexibilita) a rozbor 

držení těla. Dále byly provedeny motorické testy zjišťující silové schopnosti měřeného 

objektu (ruční dynamometrie, testy na hrazdě, liště a campusu). Soubor testů byl vybrán 

s ohledem na jiné v minulosti provedené studie zabývající se lezeckou problematikou 

s využitím těchto testů. Dále bylo použito standardizovaných testů motorických 

schopností. 

Ve všech testech v každém termínu měření, byly u sledovaného objektu měřeny a 

zapisovány výsledky maximálního výkonu, kterého byl objekt v momentální 

výkonnostní formě schopen. 
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5.3. Použité testy obecné a specifické tělesné zdatnosti  

Použité testy byly rozděleny na zjišťování strukturálních faktorů, funkčních faktorů 

a fyzioterapeutický rozbor držení těla. 

5.3.1. Faktory strukturální (antropometrie) 

Tělesná výška („výška“) – měřený objekt zaujme vzpřímený stoj spatný, paže 

připažené. Pomocí lékařského výškoměru se změří tělesná výška, která je uváděna 

v centimetrech. 

 

Tělesná hmotnost („hmotnost“) – vážený objekt zaujme postoj ve spodním prádle 

na digitální váze, kde je možno z displeje odečíst tělesnou hmotnost v kilogramech 

s přesností 0,1 kg. 

 

Složení těla („TUK“) – k určení složení těla bylo využito bioelektrické impedance. 

Bioelektrická analýza (BIA) se zakládá na šíření střídavého proudu nízké intenzity 

bioelektrickými strukturami. Měřená osoba se položí na lehátko do vodorovné polohy, 

zůstává oblečen, je pouze bez bot a ponožek. Měření bylo provedeno podle zadání 

výrobce měřícího zařízení. V rámci našeho měření bylo použito tetrapolární impedance 

Nutriguard-M. Získané výsledky byly počítány dle regresních rovnic pro sportující 

populaci. Z naměřených údajů bylo stanoveno množství tělesného tuku. Tato metoda 

zjišťování složení těla je poměrně jednoduchá na provedení, finančně nenáročná, 

minimálně zatěžující sledovaný objekt, a proto je ve sportovní oblasti hojně využívána. 

5.3.2. Faktory funkční 

Testy aerobní zdatnosti 

 

Stupňovaný zátěžový test do vita maxima („běhátko“) – tento test hodnotí 

maximální úroveň aerobní zdatnosti. Posuzovány byly maximální příjem kyslíku 

VO2max a další hodnoty metabolickým analyzátorem Metalyzer (Cortex, Německo). 

Srdeční frekvence byla snímána během testu (Polar RS 400, Finsko). Na počátku testu 

se jedinec „rozběhává“  na pohyblivém pásu při nižších rychlostech 8 a 10 km/h, sklonu 
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0 %, po dobu 4 minutového rozcvičovacího zatížení, po kterém následuje krátká 2 

minutová přestávka. Samotný test začíná na 10 km/h a sklonu 5 %. Postupně v intervalu 

1 minuty dochází k plynulému zvyšování zatížení o 1 km/hod. Toto zatížení se zvyšuje 

až do doby dosažení vita maxima, tj. subjektivního vyčerpání testovaného jedince. 

 

Testy svalové zdatnosti a specifické testy silových schopností lezce 

 

Ruční dynamometrie („handgL, handgP“) – testovaný objekt drží dynamometr dle 

instrukcí výrobce v upažení dolů a vyvíjí na něj flexí prstů zvyšováním úsilí maximální 

tlak po dobu dvou sekund. Paže ani ruka testovaného se nesmí dotýkat těla respektive 

dolní končetiny. Testování se provádí dvakrát na dominantní i nedominantní ruce. Jako 

platný výsledek se považuje vyšší hodnota ze dvou naměřených. Hodnota se udává v kg 

nebo v N (Měkota, Blahuš, 1983). 

 

Výdrž ve shybu („výdrž ve shybu“) – úkolem tohoto testu je změření doby, po 

kterou je testovaná osoba schopna vydržet viset ve shybu nadhmatem s úchopem v šíři 

ramen na hrazdě o průměru 2,5 cm, kdy brada je v poloze nad hrazdou. Testovanému 

jedinci je dovolena externí dopomoc při zaujímání výchozí polohy. Test je ukončen 

poklesem brady měřeného jedince pod úroveň hrazdy. Čas je měřen s přesností na 

desetinu sekundy. Tento test sleduje statickou silovou vytrvalost flexorů ramenního a 

loketního kloubu (Měkota, Blahuš, 1983). 

 

Výdrž ve shybu na jedné paži L/P („výdrž ve shybu na L/P“) – tento test se provádí 

opět na hrazdě o průměru 2,5 cm. Testovaný jedinec se pověsí do shybu pohmatem na 

jedné ruce, kdy brada je v poloze nad hrazdou. Čas se měří s přesností na desetinu 

sekundy do doby, než brada klesne pod hrazdu. Test opět sleduje silovou vytrvalost 

flexoru ramenního a loketního kloubu, tentokrát u každé z horních končetin zvlášť. 

Testují se obě horní končetiny. 

 

Shyb na jedné paži L/P („shyb na jedné paži L/P“) – testovaný jedinec provede vis 

na jedné paži na hrazdě o průměru 2,5 cm. Druhou rukou má možnost opírat se o 

držadlo kladkostroje, kde jsou odnímatelná závaží. Testovaná osoba provede shyb na 
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jedné paži s dopomocí opření se o držadlo druhou paží. Pokud se shyb podaří, odebere 

se část závaží a testovaná osoba po přiměřeném odpočinku provádí test znovu. Testují 

se obě horní končetiny. Výsledkem je nejmenší možné závaží, se kterým je jedinec 

schopen provést shyb a udává se v kg. 

 

Vis na liště („vis na liště 2,5 cm“) – tento test je určen pro testování silové 

vytrvalosti flexorů prstů. Testovaný jedinec provede vis na napnutých nebo mírně 

pokrčených pažích na šířku ramen na liště široké 2,5 cm. Vis je proveden na II. až V. 

prstu v mírné flexi kloubů těchto prstů. Lišta je umístěna vodorovně a jedinec při visu 

nedosahuje dolními končetinami na zem. Výsledkem je čas měřený v sekundách 

s přesností desetiny sekundy, který se měří do doby opuštění lišty prsty testovaného 

jedince. Tento test použil v diplomové práci Šefl (2009). 

 

Přešah („přešah campus“) – tímto testem se testují explozivně silové schopnosti 

horních končetin plus pletence ramenního i zádového svalstva se specifickým zatížením 

prstů, které se podobá lezecké technice v reálném prostředí skal nebo umělé stěny. 

Testovaný jedinec provede vis na liště široké 2,5 cm, kdy úchop je na šířku ramen. Lišta 

je ve výšce, která nedovoluje dotyk země dolními končetinami. Jedinec provede z visu 

dynamický odraz a snaží se dosáhnout pravou respektive levou rukou co nejvýše. Test 

se provádí střídavě na pravé i levé končetině a testovaný jedinec má na každou stranu 

dva pokusy. Výsledkem je dosáhnutá vertikální vzdálenost od lišty, měřená 

v centimetrech s přesností na centimetry. Počítá se lepší pokus u každé končetiny. 

 

Testy flexibility 

 

Flexibilita – hloubka předklonu v sedu („hloubka předklonu“) – Testovaný objekt 

zaujme polohu sed před testovacím zařízením a chodidly se opře o jeho přední stěnu. 

Dolní končetiny musí být po celou dobu testu propnuté. Objekt předpaží a pomalu 

provádí předklon. Napnutými prsty posunuje měřící část přístroje po délkovém měřítku. 

V maximální poloze je potřeba vydržet minimálně dvě sekundy. Není možno provádět 

pohyb hmitem. Výsledná hodnota se udává v centimetrech (Měkota, Blahuš, 1983). 
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Flexibilita – specifický test lezecké flexibility („Flex 1L, Flex 1P, Flex 2L, Flex 

2P, Flex 3L, Flex 3P“) – soubor tří testů, které mají za úkol testovat specifickou 

lezeckou flexibilitu, jejímž ukazatelem je u lezců především rozsah pohybů v kyčelním 

kloubu. 

 

Flex1 – tzv. adaptovaný Grantův test zvednutí dolní končetiny – testovaný objekt 

stojí čelem k měřící stěně na šířku ramen. Vzdálenost palců dolních končetin od měřící 

stěny je 23 cm. Jedinec provede pokrčit upažmo dolů vpřed, dlaněmi se opře o stěnu 

tak, aby prsty směřovaly vzhůru. V místě, kde se jedinec opírá dlaněmi, jsou vedena 

vertikální měřidla s dělením 1 cm. Jedinec provádí flexi v kyčelním i kolenním kloubu 

stranou od těla a špičku chodidla táhne podél měřidla v ose opřené dlaně co nejvýše. 

Dlaně zůstávají stále opřeny o stěnu. Měření se provádí postupně na pravé i levé dolní 

končetině. Výsledkem je vzdálenost od podložky po nejvýše dosažené místo špičkou 

chodidla. Vzdálenost se udává v centimetrech. 

 

Flex2 – pro lezení specifické zvednutí dolní končetiny – v tomto testu jde opět o 

testování rozsahu kyčelního kloubu. Počáteční poloha testovaného jedince je blíže 

skutečné poloze při lezení. Testovaný jedinec stojí na liště respektive stupech 

vzdálených od sebe na šířku ramen, které jsou vertikálně spojeny měřící lištou s chyty. 

Tyto chyty, kterých se jedinec drží, jsou umístěny ve výšce, která odpovídá výšce 

testovaného jedince a jsou opět od sebe vzdáleny na šíři ramen. Testovaný objekt se 

snaží flexí v kyčelním a kolenním kloubu sunem špičky chodidla podél měřící lišty 

dosáhnout co nejvýše. Ruce se stále drží chytů a stojná noha se nezvedá ze stupu. Test 

se provádí pravou i levou dolní končetinou. Výsledkem je vzdálenost od stupu po 

nejvýše dosažený bod špičkou chodidla. Vzdálenost se udává v centimetrech. 

 

Flex3 – zvednutí dolní končetiny a nasednutí na ni – tento test nám ukazuje míru 

rozsahu pohybu kyčelního kloubu a je ukazatelem dynamické flexibility. Testuje 

specifickou lezeckou schopnost udělat dlouhý vertikální krok a přenést hmotnost těla na 

výše postavenou dolní končetinu. Test vychází ze stejné výchozí polohy jako test Flex2. 

Nastavitelný stup respektive lišta je připevněna mezi startovací stupy a chyty do té 

výšky, o které je testovaný jedinec přesvědčen, že zvládne provést vertikální krok 
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s přenesením váhy a nasednutím na vyšší nohu. Pokud jedinec krok zvládne, lišta se 

posouvá o 5 cm výše. Při prvním neúspěšném pokusu se snižuje výška lišty o 2 

centimetry a pokus se opakuje. Pokud je tento úspěšný, je tento pokus brán jako 

konečný výsledek, který je udáván v centimetrech. Tyto testy byly již použity při 

testování lezců Draperem et al. (2009) a Řehořem (2010). 

5.3.3. Držení těla 

Rozbor držení těla – rozbor držení těla byl proveden jedním fyzioterapeutem aspekcí 

a palpací. 
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6. VÝSLEDKY 

Výsledky jsou zde zapsány a seřazeny do tabulek, kde tab. č. 18 obsahuje obecné 

charakteristiky jedince, tab. č. 19 antropometrické charakteristiky, tab. č. 20 hodnoty 

testů zjišťujících úroveň aerobní zdatnosti, tab. č. 21 hodnoty dosažené při testech 

flexibility a tab. č. 22 obsahuje hodnoty dosažené při testech silových schopností 

testovaného jedince. Dále je uveden dotazník s otevřenými otázkami a doplněnými 

odpověďmi. 

 

 

 Obecné a lezecké charakteristiky testované osoby 
Tabulka č. 18: Hodnoty obecných charakteristik 

Pořadí měření 1 2 3 

Věk (roky) 16,8 18,1 19,0 

Délka lezení (roky) 9,0 10,5 11,5 

Nejobtížnější přelez cesty OS
1
 UIAA 10+ 11- 11 

Nejobtížnější přelez cesty RP
2
 UIAA 11+ 12 12 

Nejobtížnější přelez „boulderu“ - 8c 8c+ 

1
 On Sight  

2
 Rot Punkt  

 

 

 

 Strukturální faktory tělesné zdatnosti testované osoby 
Tabulka č. 19: Antropometrické charakteristiky. 

Pořadí měření 1 2 3 

Věk (roky) 16,8 18,1 19,0 

Výška (cm) 181,9 182,8 183,4 

Hmotnost (kg) 59,3 60,6 62,0 

% Tělesného tuku 5,3 6,6 6,7 
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 Funkční faktory tělesné zdatnosti testované osoby 
Tabulka č. 20: Hodnoty motorických testů aerobní zdatnosti 

Charakteristiky aerobní zdatnosti 

Pořadí měření  1 2 3 

Věk (roky) 16,8 18,1 19,0 

VO2max (ml.kg
-1

.min
-1

)
1
 55,4 59,8 62,1 

VO2max (l.min
-1

) 3,28 3,62 3,85 

Vmax (l.min
-1

)
2
 117,0 126,0 124,0 

SFmax (tep.min
-1

)
3
 198 188 190 

LAmax (mmol.l
-1

)
4
 12,1 11,9 11,6 

ANP (tep.min
-1

)
5
 180 177 172 

% VO2max
6
 78,4 79,6 80,4 

1
 maximální příjem kyslíku  

4
 maximální hladina krevního laktátu  

2
 maximální minutová ventilace  

5
 anaerobní práh 

3
 maximální srdeční frekvence  

6
 relativní hodnota maximálního příjmu kyslíku 

 

 

 
Tabulka č. 21: Hodnoty motorických testů flexibility 

Charakteristiky flexibility 

Pořadí měření 1 2 3 

Věk (roky) 16,8 18,1 19,0 

Flex1L (cm)
1
 156,0 180,0 191,0 

Flex1P (cm)
1
 156,0 180,0 184,0 

Flex2L (cm)
2
 220,0 208,0 213,0 

Flex2P (cm)
2
 209,0 207,0 208,0 

Flex3L (cm)
3
 182,0 - 210,0 

Flex3P (cm)
3
 182,0 - 210,0 

Hloubka předklonu v sedu 

(cm) 
31,0 28,5 34,1 

1
 adaptovaný Grantův test zvednutí dolní končetiny P/L 

2
 zvednutí dolní končetiny specifické pro lezení P/L 

3
 zvednutí dolní končetiny a nasednutí na ni P/L 
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Tabulka č. 22: Hodnoty motorických testů silových schopností 

Charakteristiky silových schopností 

Pořadí měření 1 2 3 

Věk (roky) 16,8 18,1 19,0 

Výdrž ve shybu (s) 100,0 106,0 122,0 

Vis na liště 2,5 cm (s) 116,6 115,0 111,6 

Handg L (kg)
1
 53,9 47,4 56,0 

Handg P (kg)
1
 49,1 51,8 56,0 

Handg L rel
2
 0,91 0,78 0,90 

Handg P rel
2
 0,83 0,85 0,90 

Výdrž ve shybu na L (s) 10,9 22,8 20,9 

Výdrž ve shybu na P (s) 6,2 21,3 8,8 

Shyb na jedné paži L (kg) 10,0 5,0 5,0 

Shyb na jedné paži P (kg) 10,0 5,0 5,0 

Přešah campus L (cm) 99,0 110,0 113,0 

Přešah campus P (cm) 101,0 110,0 113,0 

1
 Handgrip L/P 

2
 Handgrip relativní hodnota L/P 

 

 

 Rozbor držení těla 

Výsledky prvního vyšetření přinesly tyto výsledky: Celkově skoliotické, ochablé 

držení těla s předsunutým držením. 

Vyšetření jednotlivých tělesných regionů přineslo souhrn různých poruch, počínaje 

postavením hlavy a ramen, vyváženosti páteře, asymetrií svalových partií i postavení a 

funkce hrudníku. 

Během celkové doby měření zařadil testovaný jedinec do tréninku zdravotní, 

kompenzační a protahovací cvičení, které mělo na tyto poruchy pozitivní vliv. Při 

závěrečném vyšetření došlo k výraznému zlepšení a kompenzaci těchto poruch. Nebylo 

ovšem možné tyto poruchy odstranit všechny. 

Výsledek závěrečného vyšetření ukázal tyto výsledky: Celkově zlepšení stavu ve 

smyslu kompenzace dřívějších svalových zkrácení, zlepšení stavu statiky a dynamiky 

páteře. 
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Dále byl testovaný jedinec vyšetřen při stoji, chůzi a sedu, kde stále přetrvávají 

určité poruchy a nesprávné pohybové stereotypy. 

Nadále přetrvává zkrácení některých svalů: vzpřimovače páteře mírně oboustranně, 

quadratus lumborum vlevo, tensor fasciae latae mírně oboustranně, hamstringy mírně 

oboustranně. 
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 Dotazník  

 

1. Zaměřil ses během určitého období během posledních 3 let speciálně na 

bouldering či na lezení cest?  

V průběhu dosavadní lezecké kariéry jsem se zaměřoval hlavně na sportovní lezení a 

bouldering bral spíš jako doplněk – tzn. jako nezbytnou pomoc k lezení ještě těžších 

cest a také k větší různorodosti lezení a k načerpání motivace. Až do jara 2010 a 

podzimu 2012, kdy jsem boulderingu zasvětil až 4 měsíce a na lano se prakticky 

nenavázal. Hlavně z toho důvodu, abych viděl, kam se můžu v boulderingu posunout, 

budu-li se mu 100% věnovat. 

 

2. Měnil nebo změnil se během posledních tří let tvůj trénink? Pokud ano 

v čem? Intenzita, délka tréninku, zaměření na určité svaly, rozdělení tréninku na 

jednofázový či dvoufázový, zaměření na bouldery nebo cesty, nebo jakékoli další 

změny. 

Na jaře 2009 jsem začal pomalu s dvoufázovým tréninkem v průběhu přípravy na 

Mistrovství světa. Ale nepřidával jsem žádná speciální silová cvičení ani vytrvalostní 

sporty. Ovšem stále to šlo nahoru. Pro Světový pohár v boulderingu v roce 2010 jsem 

přidal silová cvičení na campus boardu. Jednak jsem cítil hrubou sílu jako svoji 

obrovskou slabinu a chtěl jsem na ni zapracovat, zároveň jsem potřeboval najít způsob, 

jak trénovat dvoufázově a zároveň chodit do školy. Campus board doma mi to umožnil. 

Byla cítit změna – ne až tak v posunutí výkonnosti v boulderingu, jako spíš v tom, že 

jsem si mohl dovolit lézt při lezení s lanem jinak. Měl jsem větší silový rezervoár k 

tomu, abych se v půli cesty zastavil, krátce odpočinul na ne až tak velkých chytech a 

mohl pokračovat. 

Do letošního roku byl můj trénink následující. Když jsem trénoval bouldery, 

bouldroval jsem a dělal intenzivní cvičení na campusu. Což fungovalo, i přes absolutní 

propad vytrvalosti. Když jsem trénoval na obtížnost, lezl jsem kvanta cest a dělal 

cvičení s maximálním množstvím opakování. Nikdy jsem, ale jednotlivé styly příliš 

nekombinoval. Každý den, každou tréninkovou fázi jsem ukončil s naprosto nateklými 

předloktími. Čím větší cíl jsem před sebou měl, tím větší kvanta tréninku jsem dělal. 

Ruce jsem však totálně překyselil a například po tréninku na Mistrovství světa na jaře v 

roce 2011 jsem měl horší formu než na začátku. Čím dál víc ale chápu, že efektivita je 
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to, co se počítá. Počet udělaných extrémních kroků blízko mých vlastních možností je 

to, po čem sílím. A ne lezení 20 cest denně. A alespoň třetinu tréninků se věnovat 

boulderingu nebo intenzivním silovým cvičením, při kterých neteče kyselina mléčná do 

svalů. Při boulderingu vlastně částečně odpočívám pro trénink na vytrvalost a zároveň 

trénuji maximální sílu, která se hodí pro sebejistotu při lezení dlouhých cest a jak jsem 

již psal, pro schopnost odpočinout si uprostřed cesty.  

 

3. Jaký je rozdíl v tréninku pokud trénuješ na závody na umělé stěně, nebo 

když víš, že polezeš těžkou cestu na skále? 

Na bouldering se to neliší, na těžkou cestu na skále versus závody je rozdíl v tom, že 

je v tréninku ještě více implementován bouldering, protože na skále jsou většinou těžší 

kroky s většími možnostmi odpočinku, zatímco na závodech je to nekompromisní 

vytrvalost s velmi malými možnostmi odpočinku. 

 

4. Jak si testuješ lezeckou formu či kvalitu tréninku? Máš nějaký test, lezeckou 

cestu nebo boulder, který když přelezeš, tak si řekneš „jo je to dobré, mám formu“ 

nebo „trénink splnil svůj účel“? 

Sílu zkontroluji vcelku snadno na campusu, i když všude platí, že cokoliv, co lezu 

mnohokrát a mám to takzvaně „naběhané“, tak mi přijde lehčí a lehčí. A to i takový 

zdánlivě čistě silový cvik na campusu. V Moravském krasu mám několik cest, kde si 

mohu formu zkontrolovat, ale vždy to může být zkreslené právě výše uvedenou 

„naběhaností“. Co je ovšem nejdůležitější – musím věřit v tu formu, že trénink jde 

správným směrem a přesvědčit o tom mysl (tzn. najít si dobrý důkaz pro to, aby tomu 

mysl uvěřila) 

 

5. Jaký je u tebe časový poměr mezi specifickým tréninkem lezeckým (lezení, 

bouldering, campus…) a tréninkem nespecifickým (aerobní cvičení – běh, 

protahování, zdravotní cvičení)? A mění se tento poměr během sezóny? 

80% ku 20% ve prospěch specifického? Mění se spíš hlavně během časové 

vytíženosti, pokud mám čas na cvičení, rád si jej udělám, ale pokud chodí člověk do 
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školy, trénuje a dohání úkoly, ke cvičení se těžko přesvědčuje. Ale po maturitě si 

myslím, že bych těch 20% měl dodržet. 

 

6. Pociťuješ, že by ti aerobní trénink běhu či spinningu napomáhal regeneraci 

během lezení při závodech? Nebo jestli napomáhá regeneraci během přestávky 

mezi lezenými cestami na závodech či pokusech při lezení venku na skále? 

Aerobní trénink mi citelně pomáhá při odpočinkových dnech, další den se cítím 

zcela fit do lezení. 5minutový výklus praktikuji i mezi pokusy na skalách, ne vždy je na 

to bohužel vhodný terén. 5 minutový výklus rád praktikuji i po první denní fázi tréninku 

na campus boardu. 

 

7. V jaké intenzitě provádíš aerobní cvičení? (pomalý běh, středně rychlý….) 

Většinou 40 minut pomalého běhu, ale samozřejmě, když se běží dobře, občas 

neodolám a přidám na tempu a někdy se utavím na další lezecký den. Já prostě 

nedokážu dělat nějakou věc jen tak pohodu :) 

 

8. Používáš sporttester? 

Nepoužívám, ale asi bych měl, abych předešel těm přepáleným běhům. 

 

9. Kolik toho naběháš za týden nebo najezdíš na kole nebo spinningu? Čas nebo 

km. 

Průměrně v průběhu celého roku zvládám a stíhám aerobní činnost jednou týdně, při 

velkém tréninkovém zápřahu dvakrát. Tím myslím 40minut běhu (kolik to je km?, 

nikdy jsem to neměřil) nebo 50minut spinningu. 

 

10. Dokázal by si říct, jestli si pocítil během posledních tří let rozdíly síly mezi 

pravou a levou rukou ve stisku či visu? 

Vždy mi na hrazdě či kampusu připadalo, že mám levou ruku silnější, ale upřímně 

jsem to při lezení nikdy nepocítil ani náznakem. 
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11. Jaký vidíš rozdíl ve výkonnostních posunech, co se týká obtížnosti. Jak 

těžké je posunout se z obtížnosti 8 UIAA na 9 UIAA nebo z 11 UIAA na 12 UIAA? 

Čím blíže horní hranici obtížnosti, tím těžší. Můj progres se neustále zpomaluje. 

Nemyslím si, že by to bylo nějakým iracionálním nastavením obtížnostní stupnice, ale 

podobně jako při sprintu se hůře zlepšuje z 11s na 10s, než ze 13s na 12s, tak stejně v 

lezení. 

 

12. Pociťuješ, že by zdravotní, kompenzační cvičení a protahovací cvičení mělo 

nějaký vliv na tvůj lezecký výkon? Pozitivní či negativní? 

Přímý vliv na lezení nedokážu posoudit, ale celkový vliv je určitě pozitivní, neboť 

mi to, že se cítím dobře a nic mě nebolí, samozřejmě v obrovské míře pomáhá 

psychicky. 

 

13. Pociťuješ, že by toto cvičení mělo vliv na tvůj běžný pohyb mimo lezení? 

Ale určitě. Vím, jaké mám mít postavení těla při chůzi, při sezení. Velmi pomalu se 

to stává automatické. A například při dlouhých cestách autem či letedlem vím, jak se dát 

brzo dohromady a nebýt z toho rozlámaný. 

 

14. Jak často lezeš? 

Při tréninku lezu stylem 5 dní v týdnu, pondělí a pátek rest. Většinou dvoufázově, to 

znamená ráno campus 45-60 minut, odpoledne stěna 2-2,5h. Pokud se cítím unavený, 

vynechám jednu fázi. Při lezení ve skalách lezu styl 2 dny lezení, den odpočinek. 

 

15. Dodržuješ nějaký speciální stravovací režim? 

Snažím se jíst zdravě, bez zeleniny a ovoce moje tělo je jak bez baterek, ale zase 

dortík nikdy neodmítnu. Dbám na pořádnou snídani, většinou vločky. Zvláště před 

odpočinkovým dnem koukám po tom, abych do sebe nasoukal dostatečné množství 

bílkovin. V tréninku zvyšuju množství antioxidantů – zelený čaj či maté, skořice, 

kurkuma, kustovnice. Při tréninku „ionťák“, po tréninku BCAA, občas srknu nějaký gel. 
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16. Mělo pro tebe celkově toto měření a testování nějaký význam? Aplikoval si 

informace získané měřením nebo konzultacemi nad výsledy ve svém tréninku? 

Mám srovnání výsledků v průběhu minulých let a vidím, kde jsem měl mezery a 

také se zlepšil. Při konzultacích jsem se dozvěděl o metodách, které uplatňuji v tréninku 

– např. intervalový trénink (1,5min lezení, 1min odpočinek a znova). Nebo fakt, že tělo 

nejrychleji odplavuje laktát při zvýšeném tepu okolo 120 tepů/min, na radu jsem tedy 

začal po výkonu vyklusávat a opravdu to funguje. Nebo mi otevřel oči v tom, že aerobní 

činnost by mě mohla posunout dále v lezení, hlavně ve schopnosti odpočívat uprostřed 

cesty. A upozornila mě na nějaké mírně zkrácené svalové partie. 
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7. DISKUZE 

Sportovní lezení potažmo soutěžní, výkonnostní lezení je sport jako každý jiný. I 

zde se objevuje potřeba konfrontovat výsledky jednotlivých lezců, vyhodnocovat je a 

určovat jejich pořadí z pohledu kvality výkonu. Jednotlivci, kteří vycházejí z tohoto 

poměřování nejlépe, jsou vrcholovými sportovci a elitou ve svém sportovním odvětví. 

Stejně jako v každém jiném sportovním odvětví i v lezeckém sportu vykazují elitní 

jedinci určité charakteristiky, které předurčují jejich vysokou výkonnost. 

Těmto charakteristikám se věnovalo již nemálo studií, kde se jednotliví řešitelé snaží 

více či méně nastínit, jak asi vypadá ideální lezec z pohledu antropometrie, fyziologie, 

tělesné zdatnosti a jiných oborů. Výsledky těchto studií nám dávají určitý návod, jak a 

kde hledat lezecké talenty a umožňují nám předpovědět jejich výkonnostní potenciál. 

Výsledky našeho měření ukazují specifické charakteristiky a jejich změnu v průběhu 

posledních tří let sportovní kariéry jednoho z nejlepších lezců současnosti. Máme 

možnost porovnat dlouhodobé charakteristiky tohoto fenomenálního lezce s 

charakteristikami jiných elitních lezců, rekreačních lezců či běžné populace. Výsledky 

práce nám mohou pomoci pochopit, co napomáhá tak vysokému výkonu, ve kterých 

oblastech jsou největší rozdíly výše uvedených skupin lezců a kterým směrem by se 

mohly a měly ubírat tréninkové metody výkonnostních lezců. 

 

Faktory strukturální 

Antropometrickými charakteristikami lezců různých výkonnostních kvalit se 

zabývalo několik studií, které popsaly somatický typ úspěšného lezce. Uvádějí, že 

v průměru jsou výkonnostní lezci střední až menší postavy s nízkou hmotností a nízkým 

procentem celkového tělesného tuku.  

Tyto výsledky uvedl ve své práci Watts et al. (1993), kde byli zkoumáni 

semifinalisté (n = 21, lezená obtížnost 10 UIAA) a finalisté (n = 7, lezená obtížnost 

10+/11- UIAA) mezinárodních lezeckých závodů. Výsledky potvrzovaly předpokládané 

strukturální faktory výkonnostního lezce. Semifinalisti 1,78 m /66,6 kg / 4,7 % (výška / 

hmotnost / % tělesného tuku), finalisti 1,79 m / 62,4 kg / 4,8 %.  

V jiné studii provedené Wattsem et al. (2003) byli zkoumáni mladí výkonnostní 

lezci, účastníci Amerického mistrovství juniorských lezců. Měřeno bylo 90 jedinců, 

z toho 52 chlapců (lezená obtížnost průměrně 8 UIAA, průměrná doba lezení 3,2 let), 
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jejichž výsledky jsou zde prezentovány. Ve studii se dospělo k těmto hodnotám 1,62 m / 

51,5 kg / 4,4 % (výška / hmotnost / % tělesného tuku), které ovšem jsou zkresleny tím, 

že průměrný věk těchto jedinců je 13,5 let a zdaleka u nich ještě nebyl ukončen proces 

vývinu. Nicméně ve výsledku Watts et al. (2003) potvrzují podobné strukturální 

charakteristiky jako u dospělých elitních lezců. Následně naměřené hodnoty porovnával 

také s hodnotami stejně starých vrstevníků „nelezců“ a došel k závěru, že procento 

tělesného tuku u lezců je výrazně nižší než u jejich nelezoucích vrstevníků. 

Grant et al. (1996) porovnával ve své práci výkonnostní lezce (178,9 cm / 74,5 kg / 

14,0 % / 6+ UIAA) s rekreačními lezci (179,4 cm / 72,9 kg / 15,3 % / 6 UIAA) a 

nelezci (179,4 cm / 70,9 kg / 12,7 % / -) (výška / hmotnost / % tělesného tuku / lezená 

obtížnost).  V tomto výzkumu nelze považovat lezce, které Grant et al. označili za 

výkonnostní za opravdu elitní. Lezená obtížnost 6+ UIAA je v dnešní době považována 

za obtížnost lezenou rekreačními lezci. Taktéž měřená skupina nelezců se skládala 

z pravidelně sportujících jedinců, kteří se vyznačovali sníženým procentem tělesného 

tuku oproti běžné populaci, jak to uvádí Havlíčková (2006). Nicméně Grant et al. 

(1996) z výsledků svého měření došli k závěrům, že nízké procento tělesného tuku není 

určující pro špičkový lezecký výkon. 

Grantovu et al. (1996) práci potvrdili Baláš a kol. (2008), kteří zjistili u 

výkonnostních lezců tyto hodnoty: 1,83 m / 74,0 kg / 12,7 % / 7-9 UIAA. Tyto lezce již 

lze považovat za výkonnostní lezce, ovšem stále je nelze vnímat jako lezce elitní. 

V dalších studiích Baláš (2009) či Watts (2004) už potvrdili předchozí předpoklady 

o představě o lezecké postavě. Při porovnání několika studií, které se zabývaly 

antropometrií lezců, nebo v těchto pracích byly tyto hodnoty jako vedlejší výsledky, 

dospěli k hodnotám nižšího tělesného vzrůstu, nižší tělesné hmotnosti a nízkého 

procentuálního zastoupení tělesného tuku u výkonnostních a elitních lezců, než u 

rekreačních lezců. 

Zajímavou studii provedl Michailov et al. (2009) na světovém poháru v boulderingu, 

kde měřil antropometrické hodnoty u 18 ti elitních boulderistů (1,74 m / 67,3 kg / 5,8 % 

/ 7c+-9a boulderingová stupnice obtížnosti), kdy konstatoval, že elitní boulderisti 

disponují lehce zvýšeným procentem tělesného tuku vzhledem k elitním špičkovým 

lezcům. 
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Baláš et al. (2011) se zabývali vztahy antropometrických charakteristik k lezeckému 

výkonu a došli k závěru, že složení těla respektive procento tělesného tuku má záporný 

nízký až středně významný vztah k lezeckému výkonu (r = -34). 

Schweizer a Furrer (2007) popisují poměrně silnou zápornou závislost mezi tělesnou 

hmotností a lezeckým výkonem (r = -0,46) a poněkud nižší závislost s tělesnou výškou 

(r = -0,38).  

Výsledky dlouhodobého měření v této práci (označení měření – M1, M2, M3) 

povětšinou potvrdily předchozí studie o somatotypech špičkových lezců. Měření 

strukturálních faktorů studovaného elitního lezce dodaly tyto výsledky (výška / 

hmotnost / % tělesného tuku / lezená obtížnost): 

 M1: 181,9 cm / 59,3 kg / 5,3 % / 11+ UIAA 

 M2: 182,8 cm / 60,6 kg / 6,6 % / 12   UIAA 

 M3: 183,4 cm / 62,0 kg / 6,7 % / 12   UIAA 

 

Výsledky nám ukazují, že testovaný lezec ze strukturálního hlediska naprosto 

splňuje očekávané předpoklady pro elitního lezce. 

Tělesná výška měřeného jedince se nikterak neobvykle neliší od výšky postav 

měřených lezců v jiných studiích. Pokud nahlédneme do tabulky č. 8, vidíme, že je 

spíše nadprůměrně vysokým lezcem, což podporuje konstatování Schweizera a Furrera 

(2007) o malé závislosti lezeckého výkonu na výšce. 

Z dlouhodobého hlediska během tří měření vyrostl testovaný jedinec od věku 16,8 

do věku 19,0 o 1,5 cm. Pokud tuto hodnotu porovnáme s rychlosti růstu naší průměrné 

populace jeho věku měřené Bláhou a kol. (2005), která je v průměru 1,4 cm, můžeme 

konstatovat normální růst. Pokud ovšem porovnáváme výšku, která je u Bláhy a kol. 

(2005) pro 17 ti leté 178,8 cm, pro 18 ti leté 180,1 cm a pro 19 ti leté 180,2 cm 

zjišťujeme, že měřený jedinec je nadprůměrně vysoký, což odporuje tvrzení o nízké 

postavě elitních lezců. To opět potvrzuje tezi Schweizera a Furrera (2007) o malé 

závislosti lezeckého výkonu na výšce. Výjimku ve výsledcích vidíme pouze u studie 

Wattse (2003), kde ovšem hodnoty ovlivňuje věk měřených jedinců. 

Tělesná hmotnost měřeného jedince se během tří měření od věku 16,8 do 19,0 

zvýšila z 59,3 kg na 62,0 kg, tedy o 2,7 kg, což je vzhledem k přírůstku výšky a dle 

tabulek průměrné populace podle Bláhy a kol (2005) standardní. Ovšem tělesná 
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hmotnost tohoto jedince je v porovnání s průměrnou populací jeho věku naprosto 

podprůměrná. Bláha a kol. (2005) uvádí průměrnou hmotnost 19 ti leté populace 72,2 

kg. Pokud srovnáme tělesnou hmotnost testovaného jedince s tabulkou průměrných 

hodnot tělesné hmotnosti pro různá sportovní odvětví podle Ulbrichové (1980) zjistíme, 

že takovýto poměr výška/hmotnost vůbec nevyskytuje. 

Schweizer a Furrer (2007) uvádějí ve své práci významnou zápornou korelaci mezi 

tělesnou hmotností a lezeckým výkonem. Pokud srovnáme tělesnou hmotnost elitních 

lezců ve výše uvedené tabulce č. 8, zjistíme, že pouze Watts et al. (1993) se přiblížil 

svými výsledky (finalisti mezinárodních závodů, lezená obtížnost 10+/11-, 62,4 kg) 

k naší naměřené hodnotě, ale s menší průměrnou tělesnou výškou. Měřený jedinec i při 

své poměrně velké výšce z pohledu lezeckých charakteristik má jednu z nejnižších 

tělesných hmotností mezi měřenými lezci vůbec, což může významně přispívat k jeho 

vysokému lezeckému výkonu. Touto hodnotou potvrzuje výsledky předešlých studií o 

velmi nízké váze elitních sportovních lezců. 

Měřený jedinec má velmi nízké procentuální množství tělesného tuku, které dle 

Havlíčkové (2006) dosahuje hraničních hodnot běžného člověka pro zdravý život. Tyto 

hodnoty se během vývoje měřeného lezce příliš nezměnily, 5,3 až 6,7 %. Toto jsou 

velmi nízké hodnoty, kde je třeba vzít v úvahu metodu měření a její chyby, které u tak 

krajní hodnoty mohou být zásadní. Nicméně tyto hodnoty jsou jedny z nejnižších, které 

byly mezi lezci v jiných studiích naměřeny. K nižším hodnotám kolem 5 % se dostal 

Watts et al. (1993, 2003) se svými semifinalisty a finalisty mezinárodních závodů a 

mladými lezci. Tyto hodnoty jsou také jedny z nejnižších v porovnání se sportovci 

jiných odvětví. Podobné dosahují vytrvalostní běžci, sprinteři atleti či gymnasté dle 

Ulbrichové (1980). 

V dalších studiích provedených Grantem (1996), Mermier et al. (2000), Romero et 

al. (2009), Baláš et al. (2008, 2011) dosahovali lezci průměrných hodnot tělesného tuku 

9-13 % pro výkonnostní lezce a 11-16 % pro rekreační lezce. Srovnávání výsledků 

všech těchto studií se stává poněkud problematická z důvodu rozdílu techniky měření a 

z důvodu možností určitých chyb v měřícím procesu a vyhodnocování. 

Pokud naměřené hodnoty porovnáme s hodnotami běžné populace ve věku 17 – 19 

let podle výsledků testování obecné tělesné zdatnosti zkoumané Seligerem a kol. (1977) 

v rozmezí 13,8 až 13,4 %, zjistíme, že hodnoty měřeného lezce jsou více než 

podprůměrné. 
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Baláš et al. (2011) ve své práci zjistil zápornou střední závislost lezeckého výkonu 

na procentu tělesného tuku (r = -0,34). Nutno ale vzít v úvahu, že tělesný tuk je také 

součástí potřebné nízké celkové tělesné hmotnosti, která je jedním z předpokladů 

vysokého lezeckého výkonu a jedna z hodnot, kterou je schopen lezec ovlivnit. 

Hodnoty tělesné výšky, tělesné hmotnosti a % tělesného tuku jsou jedny z faktorů, 

které mohou být příslibem určitého lezeckého výkonu. Z dlouhodobého hlediska se zdá, 

že sledovaný jedinec se dle tabulek průměrné populace jeho věku měřené Bláhou a kol. 

(2005) vyvíjí standardně. Jeví se ovšem jako ideální somatotyp pro lezecký pohyb a 

během vývoje od 16,8 do 19,0 let se výrazně nezměnil. Dva ze strukturálních faktorů, a 

to tělesná váha a složení těla potažmo % tělesného tuku se evidentně velmi liší od 

průměrů populace jeho věku a s menším rozdílem i od výkonnostních a elitních lezců. 

Pokud tělesná výška nemá na lezecký pohyb významný vliv, jak bylo uvedeno výše, 

pak celková hmotnost včetně procentuálního zastoupení tělesného tuku měřeného 

jedince vzhledem k této výšce potvrzují v několika studiích popsané charakteristiky 

elitních lezců a předurčují jej ke špičkovým výkonům. 

 

Funkční faktory 

 

Aerobní zdatnost 

Aerobní zdatnost je v této práci charakterizována především maximálním příjmem 

kyslíku VO2max dále jsou uváděny hodnoty maximální srdeční frekvence SFmax, 

maximální krevní laktát LAmax a maximální minutová ventilace Vmax. 

Velké množství prací zabývající se lezeckou problematikou spojenou s aerobní 

zdatností (Billat et al. 1995, Mermier et al. 1997, Watts et al. 2000, Giles et al. 2006 a 

další) se uchýlilo k měření této charakteristiky přímo při lezecké činnosti na skalách, 

lezeckých trenažérech či umělých stěnách s rozdílným sklonem, obtížností či rychlosti 

měření. Výsledkem těchto měření je zjištění pouze určité hladiny VO2, na kterou se 

lezci dostávají při lezení. U SF se hodnoty blížily k SFmax mnohem více, ovšem SFmax 

není ukazatelem aerobní zdatnosti. Tyto hodnoty se mohou jen těžko srovnávat 

s hodnotami naměřenými standardizovanými testy, provedenými na bicyklovém 

ergometru či pohyblivém pásu tzv. „běhátku“. Na těchto zařízeních se reálným 

hodnotám VO2max přibližujeme nejvíce a výsledky z nich jsou porovnatelné s ostatními 

sporty potažmo s průměrnou populací. V těchto studiích uskutečněných na 
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nestandardních zařízeních se SFmax pohybovala v rozmezí 130 – 180 tep.min
-1

, hodnoty 

VO2 v rozmezí 25 – 43 ml.kg
-1

.min
-1

 a hodnoty LA v rozmezí 1,6 – 6 mmol.l
-1

. 

Booth et al. (1999) dosáhli u výkonnostních závodních lezců hodnoty VO2 43,8  

ml.kg
-1

.min
-1

, při testování na speciálním lezeckém trenažéru. Ve výsledcích 

konstatovali, že VO2 dosahovala asi 75 % VO2max. Přibližnou průměrnou hodnotu 

VO2max lezců zjistili v jiných provedených pracích. Dále uvedli, že dosažené výsledky 

při testu na lezeckém trenažéru jsou na úrovni požadavku rychlého zotavení po 

intenzivním tréninku, jelikož se vyrovnají hodnotám naměřeným u gymnastů nebo 

wrestlerů.   

Watts (2004) srovnal několik málo studií od Billat et al. (1995), Wilkins et al. 

(1996),  Watts&Drobish (1998), ve kterých byla zjišťována úroveň maximálních hodnot 

základní aerobní zdatnosti lezců na standardizovaném zařízení „běhátku“, vesměs pro 

porovnávací účely s hodnotami při lezení. Průměrné hodnoty dosažené v těchto pracích 

jsou následující (autor / nejvyšší lezená obtížnost UIAA / VO2max, ml.kg
-1

.min
-1

) : 

Billatová et al. (1995) / 8+ / 54,8; Wilkins et al. (1996) / - / 55,2; Watts&Drobish (1998) 

/ 6- až 8- / 50,5. 

Watts (2004) po rekapitulaci těchto prací uvedl, že hodnoty VO2max sportovních 

lezců jsou v porovnání s hodnotami naměřenými u průměrné, vzhledem k věku 

rovnocenné populace hodnoceny jako výborné. Dále ovšem konfrontuje výsledky lezců 

s vytrvalostně trénovanými sportovci, jejichž hodnoty VO2max se pohybují v rozmezí 65 

– 80 ml.kg
-1

.min
-1

 s konstatováním poměrně nízké úrovně aerobní zdatnosti. Ve své 

práci doporučuje, aby aerobní zdatnost lezců vyjádřena hodnotou VO2max byla vzhledem 

k relativně rychlé regeneraci alespoň v rozmezí 50 – 60 ml.kg
-1

.min
-1

. 

Billat et al. (1995) po zhodnocení výsledků („běhátko“, lezecká obtížnost 8+, 

VO2max 54,8 ml.kg
-1

.min
-1

) své práce uvedli, že obecná aerobní zdatnost vyjádřená 

ukazatelem VO2max hraje u soutěžního lezce pouze podružnou roli vzhledem k jiným 

fyziologickým faktorům. Ve výsledcích také uvedli naměřenou SFmax 205 tep.min
-1

 a 

průměrnou maximální hladinu laktátu LAmax 10,9 mmol.l
-1

, naměřené na „běhátku“. 

V diplomové práci Kučerové (2010) byla naměřena průměrná hodnota u lezců na 

„běhátku“ 59,70 ml.kg
-1

.min
-1

, což odpovídá dolní hranici hodnot VO2max pravidelně 

trénujících jedinců dle Havlíčkové (2006). Nicméně Kučerová (2010) uvádí, že 

důležitější než celková obecná aerobní zdatnost je při lezení aerobní zdatnost lokální, 
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především vytrvalostní zdatnost předloktí. Z diskuze vyplývá, že lezci vysoké lezecké 

výkonnosti, u kterých se předpokládá vysoká úroveň silově vytrvalostních schopností 

svalů předloktí, dokáží lépe využít potenciálu funkčních schopností svého organizmu, 

jako je srdeční frekvence nebo ventilace. 

Kaláb (2012) v rámci své diplomové práce o vlivu sklonu cesty a rychlosti lezení na 

VO2 taktéž srovnával VO2max dosažené na „běhátku“ a nejvyšší hladinu VO2 dosaženou 

na umělé stěně. Jeho probandi byli aerobně velmi zdatní a na „běhátku“ dosáhli 

průměrné hodnoty 59,7 ml.kg
-1

.min
-1

. Na lezecké stěně při speciálním testu dosahovali 

VO2 40,3 ml.kg
-1

.min
-1

, což bylo určité plató, na jehož úrovni VO2 zůstávala. Na 

„běhátku“ bylo dosaženo průměrné SFmax 193 tep.min
-1

 a minutové ventilace VE 139,3 

l.min
-1

. Z výsledků je patrné, že i lezci s nižší úrovní lezeckého výkonu byli dobře 

aerobně trénovaní. Můžeme usuzovat, že tato aerobní výkonnost nebyla dosažena pouze 

lezeckou aktivitou, ale že probandi se věnují jiné aerobní aktivitě k udržení aerobní 

potažmo celkové tělesné zdatnosti.   

Z většiny prací zabývajících se lezeckou výkonností a funkčními parametry 

specifické tělesné zdatnosti lezců vyplývá, že spotřeba kyslíku VO2 při lezecké činnosti 

je závislá na mnoha faktorech, jako je sklon cesty, rychlost lezení, znalost cesty a další. 

Ale i když se tyto faktory mění, vždy se lezci přizpůsobí a VO2 stoupne pouze na 

určitou úroveň, přibližně kolem hodnoty 40 ml.kg
-1

.min
-1

, na které zůstává. Jelikož 

většina lezců jakékoli výkonnostní úrovně se snaží vždy lézt na hranici svých možností 

a posouvat se výkonnostně výše, je pro jejich výkon spíše rozhodující a limitující 

lokální aerobní a silová zdatnost svalů předloktí, která je ve většině případů vyčerpána 

dříve, než by mohlo být dosaženo funkčních vrcholů obecné aerobní zdatnosti. 

Srovnávání hodnot maximální srdeční frekvence SFmax je velmi diskutabilní, jelikož 

tato hodnota je velmi individuální a podle Havlíčkové a kol. (2006), Radvanského a 

Máčka (2011) nebyla zjištěna ovlivnitelnost této hodnoty. Radvanský a Máček (2011) 

uvádějí naprostou nespojitost SFmax s aerobním výkonem či aerobní zdatností u 

zdravých osob. 

Pro lezce zajímavým testem se zabýval Schoeff a kol. (2006) in Baláš (2009), který 

sledoval vliv nespecifického aerobního tréninku na SF během lezení do vyčerpání na 

rotujícím lezeckém ergometru. Lezci měli po jednom otočení speciálního lezeckého 

ergometru 30 sekundovou přestávku a Schoeff a kol. (2009) měřili rozdíly SF na 

začátku a konci této přestávky. Rozdíly SF u lezců bez aerobního tréninku byly nižší už 
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po prvním otočení ergometru. Po sedmi otočeních ergometru byl rozdíl již jen 2 

tepy.min
-1

. Lezci s pravidelným aerobním tréninkem vykazovali pokles SF, který 

zůstával stejný po celou dobu testu. Z této studie vyplývá, že zvýšená úroveň obecné 

aerobní zdatnosti hraje velkou roli při regeneraci ve vlastním lezení. 

Stejně jako hodnota SFmax, tak i maximální hladina krevního laktátu LAmax je velmi 

individuální a může se pohybovat dle Havlíčkové a kol. (2006) v rozmezí 10 – 25 

mmol.l
-1

 podle typu sportovní disciplíny a fyziologických předpokladů jedince. 

V této práci testovaný elitní lezec dosahoval těchto hodnot kardiorespirační 

zdatnosti: 

 M1: VO2max 55,4 ml.kg
-1

.min
-1

, SFmax 198 tep.min
-1

, LAmax 12,1 mmol.l
-1

, Vmax 

117,0 l.min
-1

 

 M2: VO2max 59,8 ml.kg
-1

.min
-1

, SFmax 188 tep.min
-1

, LAmax 11,9 mmol.l
-1

, Vmax 

126,0 l.min
-1

 

 M3: VO2max 62,1 ml.kg
-1

.min
-1

, SFmax 190 tep.min
-1

, LAmax 11,6 mmol.l
-1

, Vmax 

124,0 l.min
-1

 

 

Z výsledků dlouhodobého měření vyplývá, že hodnoty VO2max, která je ukazatelem 

aerobní zdatnosti jedince v průběhu měřeného období vzrostla zhruba o 12%, což je 

docela výrazný posun. Proband uvedl, že zařadil do svého tréninku také aerobní cvičení 

ve formě běhu a spinningu. Pokud použijeme dělení sportovců dle Havlíčkové a kol. 

(2006), dostává se jedinec do skupiny pravidelně sportujících jedinců, jejichž VO2max se 

pohybuje v rozmezí 60 – 80 ml.kg
-1

.min
-1

. Z výše uvedených studií vyplývá, že aerobní 

zdatnost nehraje přímo při lezecké činnosti u lezců významnou úlohu. Zlepšení této 

charakteristiky nabývá na významu při odpočinku Costill et al. (1973), kdy takto 

zvýšená aerobní zdatnost dovoluje rychlejší regeneraci a odbourávání zakyselení 

zatížených svalových jednotek. Dle Máčka a Radvanského (2011) se vytrvalostním 

tréninkem, potažmo zlepšenou aerobní zdatností zvyšuje množství enzymů, které 

napomáhají měnit laktát na pyruvát a zvyšuje se množství přenašečů, které usnadňují 

pohyb laktátu přes buněčnou membránu. 

Pokud porovnáme hodnoty VO2max dosažené při prvním testování a při posledním 

testování, zjistíme, že se testovaný jedinec dostal z průměrně aerobně zdatného lezce na 

vysokou úroveň aerobní zdatnosti vzhledem k aerobní zdatnosti ostatních vrcholových 

lezců, viz tab. č. 14. Toto zlepšení aerobní zdatnosti mu umožňuje rychlejší regeneraci 
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mezi lezenými pokusy na závodech a dává mu větší šanci na vítězství. Tato urychlená 

regenerace může napomáhat i při přelézání těžkých cest v přírodním prostředí skal, kde 

je potřeba několika pokusů pro překonání cesty. Zde je ovšem více limitován silovou a 

aerobní zdatností svalů předloktí a flexorů prstů. 

Hodnotami aerobní zdatnosti a tím pádem i kardiorespiračními hodnotami průměrné 

zdravé populace dle věku se zabýval Seliger a kol. (1977). Srovnání jeho průměrných 

hodnot s našimi výsledky a tím vyhodnocení aerobní zdatnosti našeho jedince je 

minimálně problematické z důvodu jiného typu testu. Seliger a kol. (1977) prováděl 

měření na bicyklovém ergometru a toto měření, jak již bylo uvedeno výše dle Plachety 

(1999) a dalších, se vyznačuje hodnotami asi o 10 % nižšími než měření na „běhátku“. 

Dle Plachety (1999) je to způsobeno menším procentuálním zapojením velkých 

svalových skupin na bicyklovém ergometru než na „běhátku“. Přesto si můžeme dovolit 

toto hrubé srovnání s vědomím výše uvedeného 10 % rozdílu. Seliger a kol. (1977) 

dochází k výsledkům u 17 ti leté populace VO2max 47,1 ml.kg
-1

.min
-1

, SFmax 194,2 

tep.min
-1

, Vmax 98,1 l.min
-1

; u 18 ti leté populace VO2max 46,5 ml.kg
-1

.min
-1

, SFmax 193,9 

tep.min
-1

, Vmax 101,4 l.min
-1

, a u 19 ti leté populace VO2max 46,0 ml.kg
-1

.min
-1

, SFmax 

193,5 tep.min
-1

, Vmax 103,9 l.min
-1

. Podobné hodnoty VO2max uvádí i Havlíčková a kol. 

(2006) pro 18 ti leté aerobně netrénované muže, a to 46,5 ml.kg
-1

.min
-1

. I pokud 

přihlédneme k 10 % rozdílu u Saligera, můžeme přiřknout našemu testovanému jedinci 

nadprůměrnou aerobní zdatnost, jak při srovnání s 18 ti letou, tak i 19 ti letou 

průměrnou zdravou mužskou populací. Taktéž u hodnot maximální minutové ventilace 

Vmax vidíme při všech třech měřeních dosažení nadprůměrných hodnot oproti průměrné 

zdravé populaci jeho věku. 

 

Svalová zdatnost, specifická svalová síla a vytrvalost 

Obecná silová zdatnost, ale především specifické silové schopnosti zaměřené na 

horní polovinu těla jsou základním předpokladem a důležitým faktorem lezecké 

výkonnosti. Z několika provedených studií vyšlo najevo, že nejvýznamnějšími 

prediktory lezeckého výkonu z pohledu svalové zdatnosti, specifické síly a vytrvalosti 

jsou tyto testy: ruční dynamometrie (handgrip) vztažená k hmotnosti jedince, výdrž ve 

shybu na hrazdě a vis na liště. 
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Ruční dynamometrie (handgrip) 

Tento test je používán ve většině studií, které se zabývají silovými schopnostmi 

lezců. Někteří autoři mají určité výhrady k tomuto testu, jelikož nebere v úvahu 

specifičnost lezcova úchopu chytu, kdy ve většině případů nepoužívá palce a základny 

ruky ke zvětšení stisku. Proto také někteří z autorů studií požívali pro testování 

speciálně upravené hadgripy, které se úchopem více blížily k realitě. 

Absolutní síla, jejíž hodnoty při měření dostáváme, nemá jednoznačný vztah 

k lezeckému výkonu. Výkonnostní lezci dosahují v těchto výsledcích poněkud vyšších 

hodnot, ale tyto rozdíly oproti rekreačním lezcům a „nelezcům“ provozujícím jiné 

sporty nejsou nikterak markantní.  

Většina uvedených prací prezentuje výsledky dominantní ruky. Watts (2003) 

prováděl měření u mladých výkonnostních lezců s průměrným věkem 13,5 let (8 UIAA) 

a srovnával jejich výsledky s mladými sportovci jiných disciplín. Dosahoval výsledků 

lezci 36,5 kg a nelezci 30,7 kg. Dále Watts et al. (2008) testoval výkonnostní lezce (8- 

UIAA) 52,6 kg. Baláš a kol. (2009) sledoval 145 lezců různých lezeckých úrovní s 

průměrnými výsledky: lezci (9-/10 UIAA) 55,5 kg; lezci (7+/8+ UIAA) 51,1 kg; lezci 

(6/7 UIAA) 51,5 kg; lezci (3/5 UIAA) 44,9 kg. V jiné práci Baláš a kol. (2008) 

srovnával výkonnosti lezce (7/9 UIAA) 53,2 kg a rekreační lezce (3/6 UIAA) 45,3 kg. 

Grant et al. (1996) prováděl srovnání výkonnostních lezců (>6+ UIAA) 53,2 kg a 

rekreačních lezců (4 UIAA) 47,2 kg. Watts at al. (1993,1996) sledovali špičkové lezce 

(10 UIAA) 50,6 kg respektive 58,1 kg. Také Mac Leod et al. (2007) testoval 

výkonnostní lezce (8 UIAA) 48,5 kg a „nelezce“ 37,5 kg. Michailov et al. (2009) 

testoval účastníky Světového poháru v boulderingu, kdy konstatoval větší sílu stisku 

specialistů boulderistů před lezci, kteří se boulderingem nezabývají a dosáhl těchto 

hodnot, boulderisti (7c+/9a) 58,6 kg. 

V této práci testovaný jedinec dosáhl během měření těchto hodnot: 

 M1: handgrip L 53,9 kg; handgrip P 49,1 kg 

 M2: handgrip L 47,4 kg; handgrip P 51,8 kg 

 M3: handgrip L 56,0 kg; handgrip P 56,0 kg 

 

Z naměřených hodnot absolutní síly vidíme pokrok směrem vzhůru. Určitý vliv na 

tuto absolutní sílu má i dospívání jedince, jeho růst, ukončení vývoje a přechod do věku 
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dospělosti. U levé ruky pozorujeme pokles u druhého měření a posléze výrazný posun 

vzhůru a vyrovnání se pravé ruce. Může to mít souvislost s kompenzačními cvičeními a 

celkovému srovnání postury a kompenzování určitých svalových dysbalancí. Nicméně, i 

když hodnoty se zvyšují, tak stále to nejsou hodnoty, které by vykazovaly mimořádný 

rozdíl od ostatních lezců a měly by ukázat lezeckou úroveň testovaného jedince. 

Při porovnávání těchto výsledků zjišťujeme, že je velmi složité jednoznačně říct o 

špičkových lezcích, že jsou v tomto testu jednoznačně lepší, než rekreační lezci či 

nelezci. Baláš a kol. (2008) ve své práci konstatuje, že vysoká úroveň stisku ruky je 

spojena s lezeckým výkonem vysoké obtížnosti, pokud je eliminován vliv tělesné 

hmotnosti. Ve své další práci Baláš et al. (2011) zkoumal vztah mezi lezeckým 

výkonem a úrovní stisku ruky vztažené k hmotnosti lezce. Ve výsledku je uvedeno, že 

tento vztah je významný a dosahuje koeficientu r = 0,55. Pokud tedy použijeme 

k vyjádření relativní síly stisku ruky poměr absolutní síly a tělesné hmotnosti, vidíme 

významné rozdíly mezi elitními lezci, rekreačními lezci i „nelezci“. 

Pokud se podíváme do tab. č. 15 je jasně vidět, že síla stisku ruky vztažena k tělesné 

hmotnosti je v těsném vztahu k lezeckému výkonu, jak konstatoval Baláš et al (2011). 

Watts at al. (1993) sledovali špičkové lezce (10 UIAA) s poměrem 0,78. Baláš a kol. 

(2009, 2011) sledoval 145 lezců různých lezeckých úrovní s průměrnými výsledky: 

lezci (9-/10 UIAA) 0,76; lezci (7+/8+ UIAA) 0,73; lezci (6/7 UIAA) 0,68; lezci (3/5 

UIAA) 0,59. 

I mladí lezci ve studii Wattse et al. (2003), kteří vykazovali vzhledem ke své kvalitě 

(8 UIAA) poměrně nízké absolutní hodnoty maximálního stisku (36,5 kg), dosahují 

v tomto poměru hodnot svých dospělých spolulezců 0,70 a projevuje se zde lezená 

obtížnost. U mladých nelezců Watts et al. (2003) naměřil i přes vyšší průměrnou 

tělesnou hmotnost daleko nižší hodnoty relativní síly stisku 0,55. 

Také MacLeod et al (2007) při své měření dosáhl velkého rozdílu mezi 

výkonnostními lezci (8 UIAA) 0,74 a „nelezci“ 0,50. 

V Michailovově et al. (2009) práci dosahovali elitní boulderisté vysokých hodnot 

relativní síly. Boulderisté výkonnosti (7c+/9a) dosáhli hodnot 0,9 relativní síly stisku, 

což je v tab. č. 15 nejvyšší hodnota. Ve výsledku své práce konstatoval větší relativní 

sílu stisku boulderistů, než výkonnostních lezců, kteří lezou pouze lezecké cesty. 
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V této práci testovaný jedinec dosáhl během měření těchto hodnot: 

 M1: handgrip – relativní L 0,91; handgrip – relativní P 0,83 

 M2: handgrip – relativní L 0,78; handgrip – relativní P 0,85 

 M3: handgrip – relativní L 0,90; handgrip – relativní P 0,90 

Ty to hodnoty nám ukazují, že levá ruka kromě určitého zaváhání ve druhém 

měření, které mohlo být dané únavou či ne zcela optimálním stavem si udržuje podobný 

stav relativní síly. Hodnoty dosažené pravou rukou pomalu stoupaly, až na úroveň levé 

ruky a v době posledního měření byly tyto hodnoty vyrovnané, což bychom mohli 

nazvat optimálním stavem. Zvláštností je, že testovaný lezec je pravák a v době prvního 

měření byla pravá ruka výrazněji slabší. 

Pokud srovnáme hodnoty posledního měření s hodnotami ostatních studií, je zde 

patrný vysoký rozdíl. I když, jak je uvedeno výše, nedosahoval v absolutních hodnotách 

stisku ruky žádných rozdílů a byl průměrný mezi výkonnostními lezci, tak v tomto 

poměru vzhledem k jeho tělesné hmotnosti dosahuje vysokých hodnot. Jediná studie, 

která se výsledky může srovnávat s výsledky této práce je studie Michailova et al. 

(2009), kde byli měřeni elitní boulderisti V této práci testovaný jedinec se kromě lezení 

klasických sportovních cest věnuje také bouderování. Má přelezeny bouldery nejvyšších 

obtížností, vyhrál Světový pohár v boulderingu a dokonce navýšil otevřenou 

boulderovou stupnici o hladinu výše. Tímto výsledkem potvrzuje svou výjimečnost 

v pozici sportovního lezce i v pozici jednoho z nejlíp boulderujících lezců světa. Pokud 

je hodnota relativní síly stisku jednou ze tří hlavních faktorů, které určují vysoký 

lezecký výkon, pak to testovaný lezec potvrdil. 

 

Výdrž ve shybu 

Test výdrže ve shybu je významným testem se schopností určit úroveň lezecké 

výkonnosti. Podle Baláše a kol. (2008) je schopen velmi jasně rozdělit lezce dle jejich 

výkonnosti na elitní, výkonnostní a rekreační lezce. Tímto testem je hodnocena svalový 

vytrvalost svalů horních končetin a pletence ramenního. 

Grant et al. (1996) porovnával na tomto testu výkonnostní lezce (6+ UIAA) 

s výdrží 53,1 s a rekreační lezce (4 UIAA) s výdrží 31,4 s. Grant et al. uvádí, že silová 

vytrvalost pletence ramenního a celkově horních končetin je nutná především u lezení 

cest s převislým charakterem. V těchto cestách se snižuje úloha dolních končetin a horní 

končetiny jsou zatíženy ve větší míře. 
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Mermier et al. (2000) ve své práci, testovala lezce výkonnosti 7 UIAA v rámci 

porovnání důležitosti jednotlivých komponent potřebných pro lezecký výkon a při 

tomto tesu naměřila průměrné hodnoty 51,8 s.  

Vomáčko (2008) ve své práci taktéž naznačuje, že výdrž ve shybu je jedním 

z nejdůležitějších prediktorů výkonu. Vomáčko (2008) dále uvádí, že hranicí pro 

výkonnostní lezení, které je charakterizováno obtížnostmi nad 7 stupeň UIAA je 

minimálně výdrž 60 a více sekund. 

Baláš a kol. (2008) ve své studii srovnávali výkonnostní lezce (7/9 UIAA) 

s výsledkem 58,0 s versus rekreační lezce (3/6 UIAA) s hodnotou 34,9 s. Po zhodnocení 

těchto výsledků, uvádí autor, že pokud má lezec lézt cesty obtížnosti alespoň 7 UIAA, 

měla by jeho výdrž ve shybu nadhmatem být minimálně v rozmezí 45-50 s, aby nebyl 

limitován svalovou vytrvalostí horních končetin a pletence ramenního.  

Šefl (2009) potvrzuje slova Baláše a kol (2008) o lezcích lezoucích cesty obtížnosti 

7 UIAA. Při testování výkonnostních lezců (7/10 UIAA) ve své diplomové práci 

dochází k průměrnému výsledku 64,8s. 

V další své práci Baláš a kol. (2009) testovali 145 lezců ve výdrži ve shybu s těmito 

výsledky: lezci (9-/10 UIAA) 77,8 s; lezci (7+/8+ UIAA) 53,8 s; lezci (6/7 UIAA) 45,1 

s; lezci (3/5 UIAA) 25,4 s. Lezeckou výkonnost mezi obtížnostmi 6 až 8 UIAA dělí 50 

ti sekundová hranice. 

Baláš et al. (2011) zkoumali vztahy mezi lezeckým výkonem RP a faktory které 

tento výkon mohou ovlivnit. Jedním z testů, prováděném v rámci této studie byla výdrž 

ve shybu. Dospěl k těmto hodnotám: lezci (9+/11+ UIAA) 84,5 s; lezci (7+/9 UIAA) 

64,2 s; lezci (6/7 UIAA) 45,6 s; lezci (3/5 UIAA) 29,5 s. Baláš et al. (2011) uvádí mezi 

tímto testem a lezeckou výkonností významný vztah r = 0,80, což potvrzuje výsledky z 

výše uvedených prací. 

V této práci testovaný jedinec dosáhl v tomto testu těchto výsledků: 

 M1: 100,0 s 

 M2: 106,0 s 

 M3: 122,0 s 
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Z výsledků našeho měření je patrné, že tyto naměřené výsledky oproti jiným studiím 

a výsledkům lezců jsou velmi nadprůměrné a vysoce přesahují průměrné hodnoty. 

Během každého testování se měřený jedinec zlepšoval a v rozmezí prvního a posledního 

měření jde o poměrně výrazný posun o 22 %. Lezec uvádí, že v posledních třech letech 

zavedl dvoufázový trénink a v době měření se věnoval převážně lezení v cestách, kde je 

potřeba převážně silová vytrvalost horních končetin. Dále uvádí, že v této době nalezl v 

trénincích množství cest a prováděl především vytrvalostní silový trénink s maximálním 

opakováním. V těchto lezených obtížnostech jsou cesty převážně převislého charakteru, 

kde se tato potřeba silové vytrvalosti projevuje daleko markantněji než v cestách, kde se 

pohybují výkonnostní nebo rekreační lezci. 

Pokud vezmeme v úvahu závěr studií Baláše a kol. (2008) a Vomáčka (2008), kde 

uvádí čas 45 s respektive 60 s jako limitní pro zvládnutí vyšších stupňů obtížnosti 

v lezení (nad 7 UIAA), pak tuto podmínku náš proband splňuje nadmíru. K hodnotě 

100,0 až 122,0 s se nepřiblížila žádná ze studií. Tato svalová vytrvalost pletence 

ramenního a horních paží umožňuje našemu jedinci pohybovat se dlouhou dobu ve výše 

uvedených výrazně převislých těžkých cestách, kde jak již podotkl Grant et al. (1996) je 

větší váha těla přenesena na horní končetiny. Tato svalová vytrvalost dovolující lézt 

cesty nejvyšších obtížností odděluje elitní světové lezce od výkonnostních. Jedním 

z faktorů této svalové vytrvalosti, který umožňuje provádět takto dlouhé výdrže ve 

shybu, respektive dovolují dlouhodobý pobyt v převislých cestách, může být nízké 

procento tělesného tuku potažmo celková nízká tělesná hmotnost jedince. 

Pokud vezme v úvahu výsledky práce Baláše et al. (2011) o významném vztahu 

výsledků tohoto testu k lezecké výkonnosti, pak výsledky provedeného měření toto 

jenom potvrzují a prozatím nastavují hranici výkonnosti elitních lezců v rámci tohoto 

testu. 

 

Vis na liště 

Tento test, vis na liště 2,5 cm je testem statické silové vytrvalosti svalů předloktí a 

flexorů prstů. Baláš (2009) jej označil s testem ruční dynamometrie a výdrží ve shybu 

k základním testům určujícím úroveň lezeckého výkonu. 

Tento specifický test využil ve své práci Nachbauer et al. (1987) in Baláš (2009), 

který použil lištu šíře 1 cm. Lezci s výkonem 6+/10 UIAA dosáhli průměrně času 34,1 

s. Tato šíře lišty není ovšem zvládnutelná pro rekreační lezce. 
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Vomáčko (2008) ve své práci publikuje výsledky dvou skupin lezců, jejichž lezecká 

úroveň byla v rozsahu 3/9 stupě obtížnosti UIAA. Jedna skupina prováděla vis na liště o 

šíři 5 cm s průměrným časem visu 67,7 s. Druhá skupina prováděla test na liště 2,5 cm 

s průměrným výsledkem 43,8 s. 

Baláš (2009) použil lištu o šíři 2,5 cm, která dovoluje testovat kromě elitních lezců 

též výkonnostní a rekreační lezce. Ve své práci uvádí tyto výsledky testování: lezci (9-

/10 UIAA) 71,7 s; lezci (7+/8+ UIAA) 50,1 s; lezci (6/7 UIAA) 32,2 s; lezci (3/5 

UIAA) 10,8 s. Z těchto údajů je zřetelný jasný rozdíl mezi jednotlivými skupinami 

lezců a potvrzuje konstatování Baláše o možnostech tohoto testu k predikci lezeckého 

výkonu. 

Michálková (2009), která se zabývala svalovou silou a tělesným složením 

sportovních lezců, naměřila u výkonnostních lezců (8 UIAA) na 2,5 cm široké liště 

hodnoty 61,7 s. 

Šefl (2009) ve své diplomové práci testoval výkonnostní lezce (7/10) UIAA a při 

tomto testu naměřil průměrný výsledek visu na 2,5 cm liště 22,5 s. Tento výsledek 

nekoresponduje s žádnou z uvedených prací. 

Dle Baláše et al. (2011) výsledky tohoto testu silně korelují (r = 0,81) s lezeckým 

výkonem. Ve své studii uvádí u čtyř skupin lezců tyto výsledky: lezci (9+/11+ UIAA) 

79,1 s; lezci (7+/9 UIAA) 56,0 s; lezci (6/7 UIAA) 30,0 s; lezci (3/5+ UIAA) 13,2 s. 

U lezce testovaného v této práci bylo dosaženo těchto výsledků: 

 M1: 116,6 s 

 M2: 115,0 s 

 M3: 111,6 s 

 

Z výsledků je patrný jistý pokles výkonnosti v rámci tohoto testu. Ovšem tento 

pokles není nikterak výrazný. Může být způsoben zvyšující se tělesnou hmotností 

jedince, která je spojena s dokončujícím se vývojem a přechodem do věku dospělosti. 

 Přesto jsou všechny tři hodnoty velice nadprůměrné, vysoce převyšují hodnoty 

uvedené ve studiích výše a svědčí o mimořádné statické silové vytrvalosti. I když se 

testovanému jedinci zvýšila tělesná hmotnost, stále je v poměru hmotnost/výška vysoce 

pod průměrem běžných lezců, což mu také napomáhá společně s tréninkem k takové 
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statické vytrvalosti. Snižující se tendence statické vytrvalosti by v budoucnu mohla mít 

vliv především na výkonnost v závodech lezení na obtížnost, kde jsou jednotlivé cesty 

poměrně dlouhé a nenacházejí se tam místa pro odpočinek, a jak uvádí testovaný 

jedinec je to nekompromisně vytrvalostní lezení, kde je extrémní zátěž na vytrvalost 

svalů předloktí a flexorů prstů. Jak uvádí ve své práci Baláš et al. (2011) výsledky 

tohoto testu silně pozitivně korelují s výkonem v lezení. Z tohoto pohledu je měřený 

jedinec stále na výborné úrovni a svými výsledky potvrzuje slova Baláše et al. (2011). 

 

Výdrž ve shybu na jedné paži L/P 

Tento test je testem statické silové vytrvalosti silové horní končetiny a pletence 

ramenního. Test je velmi náročný a není běžně využíván pro testování rekreačních ani 

výkonnostních lezců. Tento test se blíží daleko více skutečnému lezení než výdrž ve 

shybu na obou pažích. I když je třeba připomenout, že je to velmi izolovaný test, jelikož 

nejsou využity dolní končetiny, které při této flexi napomáhají horní končetině 

překonávat gravitační sílu země. Při vertikálním postupu ať již na kolmém profilu cesty 

nebo na převislém profilu je výdrž ve shybu na jedné flexované paži základním 

předpokladem lezeckého výkonu. V převislých profilech cest tento požadavek na výdrž 

ve visu na jedné flexované paži enormně vzrůstá. Tento test použil ve své bakalářské 

práci Kaláb (2010) kde testoval výkonnostní lezce (8 UIAA). Žádný z těchto lezců 

nebyl schopen tento test absolvovat a provést test, tak aby bylo dosaženo měřitelného 

výsledku. V diskuzi konstatuje, že tento test je vhodný pro lezce minimální lezené 

obtížnosti 9 UIAA. Na své větší použití v některé práci tento test, který by zkoumal 

statickou vytrvalostní sílu u výkonnostních či elitních lezců teprve čeká. Z tohoto 

důvodu nemáme možnost naše výsledky srovnávat. 

Testovaný jedinec v této práci dosáhl v tomto testu těchto výsledků: 

 M1: L 10,9 s; P 6,2 s 

 M2: L 22,8 s; P 21,6 s 

 M3: L 20,9 s; P 8,8 s 

  

Z výsledků vidíme, že se jedinec v tomto testu postupně zlepšoval, až na poslední 

měření u pravé paže. I když jedinec uvádí, že měl levou paži vždy silnější než pravou, 

tak tento propad je příliš výrazný. Pokud pozorujeme výdrž ve shybu na obou pažích či 

hodnoty shybu na jedné paži, přiřknul bych toto selhání spíše únavě a možnosti určitého 
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přetížení paže vlivem celkového zatížení během měření. Toto by mohlo potvrdit další 

měření a testování. Celkově z tohoto testu vyplývá, že statická síla horních končetin a 

svalů pletence ramenního vlivem tréninku stoupala a lezec má možnost ji využít 

především při lezení velmi převislých lezeckých cest, kde stoupá zapojení těchto 

svalových skupin oproti dolní části těla. Vztah výsledků tohoto testu k lezeckému 

výkonu nebyl nikde potvrzen, a tak ani tento výsledek měření, který není možno s 

čímkoli srovnat, toto nepotvrdí. 

 

Shyb na jedné paži L/P 

Také tento test je velice obtížný a ne zcela uskutečnitelný při testování rekreačních 

lezců nebo běžné populace. Je zde testovaná maximální jednorázová dynamická síla 

horní končetiny a svalů pletence ramenního. Takovýto pohyb se pro svou obtížnost ve 

skutečném lezení prakticky nevyskytuje. Nakolik je tento test schopen predikovat 

lezecký výkon neexistuje relevantní odpověď. Výsledek testu je uváděn v kilogramech, 

které potřebuje testovaný jedinec jako dopomoc při provedení celého jednoho cviku. 

Kaláb (2010) ve své práci podrobil i tomuto testu výkonnostní lezce (8 UIAA) 

s průměrným výsledkem pro pravou paži 30,6 kg a pro levou paži 31,6 kg. 

Hodnoty dosažené jedincem v této práci: 

 M1: L 10,0 kg; P 10,0 kg 

 M2: L 5,0 kg; P 5,0 kg 

 M3: L 5,0 kg; P 5,0 kg 

 

V průběhu třech měření jsme zaznamenali stoupající výsledky tohoto testu 

dynamické síly horních končetin a pletence ramenního. Může to mít souvislost se 

zavedením dvoufázového tréninku a cvičením na campus boardu, kde je trénovaná 

maximální síla předloktí a flexorů prstů ale také dynamická složka síly ve vztahu ke 

svalům horní končetiny a pletence ramenního. Toto testování je velice náročné a 

množství opakování by výsledek mohlo zkreslovat, proto je použita nejmenší měrná 

jednotka 5 kg závaží. V porovnání s měřenými jedinci v práci Kalába (2010) je rozdíl 

markantní stejně jako v lezené obtížnosti mezi jeho testovanými lezci a lezcem v této 

práci. 
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Přešah na campusu P/L 

Tento test taktéž není zcela typickým testem. Je zde testována explozivní dynamická 

síla. Podle Měkoty a kol. (1983) je to schopnost vydat maximum energie v jednom 

explozivním aktu. V tomto případě test explozivní síly horních končetin a pletenců 

ramenních. Tento pohyb respektive tato síla je důležitá při dynamickém kroku či skoku 

při přechodech na vzdálené chyty v lezecké cestě. 

Také tento test provedl Kaláb (2010) ve své bakalářské práci s výkonnostními lezci 

(8 UIAA) a dosáhl průměrných hodnot 83,5 cm. Ve studii nebylo rozlišeno, jestli jde o 

pravou či levou horní končetinu. 

Měřený jedinec v této práci dosáhl během třech měření těchto výsledků: 

 M1: L 99,0 cm; P 101,0 cm 

 M2: L 110,0 cm; P 110,0 cm 

 M3: L 113,0 cm; P 113,0 cm 

 

I v tomto testu se měřený jedinec zlepšil během posledních třech let, kdy bylo 

prováděno testování. Také v tomto testu se projevil zvýšený a zkvalitněný trénink, který 

podpořil nárůst dynamické síly horních končetin a ve spojení se statickou silou a 

kontaktní silou rukou dovoluje jedinci dynamicky překonávat specifické pasáže 

lezených cest. I tyto hodnoty nemáme možnost srovnávat s podobnými elitními lezci, 

jelikož na své použití stále čekají. Porovnání s výkonnostními lezci úrovně (8 UIAA) a 

naším testovaným nemá v rámci skupiny elitních lezců význam. Tento test je také 

závislý na antropometrii jednotlivých lezců a jeho vypovídající hodnota vzhledem 

k lezeckému výkonu není prokázána. 

 

Flexibilita 

Lezci, experti označili flexibilitu jako jednu ze čtyř klíčových faktorů důležitých pro 

vysoký lezecký výkon. Pro lezecký pohyb byla zdůrazněna potřeba flexe, abdukce a 

vnější rotace v kyčelním kloubu. 

Vomáčko a Boštíková (2008) uvádí, že je lepší, pokud lezec disponuje vysokou 

aktivní pohyblivostí a při lezení je schopen dát nohu přesně na místo kam potřebuje. 

Testy flexibility aplikoval Grant et al. (1996), a to test hloubky předklonu v sedu a 

Grantův test zvednutí dolní končetiny a další. Pro naše účely předkládáme výsledky 
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pouze těchto dvou. Grant et al. (1996) testoval tři skupiny lezců, a to elitní lezci (>6+ 

UIAA), rekreační lezci (4 UIAA) a „nelezci“. 

Při testech hloubky předklonu v sedu dospěl k těmto výsledkům: elitní lezci 37,9 

cm; rekreační lezci 31,3 cm; „nelezci“ 34,5 cm. 

Při Grantově testu zvednutí dolní končetiny naměřil tyto výsledky: elitní lezci 99,9 

cm; rekreační lezci 96,4 cm; „nelezci“ 91,8 cm. 

Ve výsledcích své práce Grant et al. (1996) konstatuje, že ani jeden z těchto testů 

flexibility nedosahuje výrazných rozdílů mezi sledovanými skupinami. Poukázal jen na 

minimální lepší výsledek elitních lezců oproti ostatním dvěma skupinám v testu 

hloubky předklonu v sedu. 

Draper et al. (2009), kteří hodnotili platnost a spolehlivost těchto dvou testů a ještě 

dalších čtyř potvrdili, že tyto dva testy uskutečněné Grantem et al. (1996) nejsou 

vhodné pro měření flexibility lezců. Při svých výzkumech testovali 46 lezců (muži i 

ženy), které rozdělili do čtyř skupin podle obtížnosti lezených cest. 

Při testu hloubky předklonu v sedu dosáhli jednotlivé skupiny tyto průměrné 

výsledky: elitní lezci (8+/9- UIAA) 28,2 cm; pokročilí lezci (6+/8 UIAA) 26,7 cm; 

středně pokročilí (5/6 UIAA) 24,2 cm; nováčci (4/5 UIAA) 24,4 cm. Draper et al. 

(2009) uvedl, že i když je vidět stoupající tendence s lezenou obtížností, tak tento test 

není vhodný pro testování flexibility lezců, jelikož testuje jiné faktory, než kloubní 

pohyblivost v kyčelním kloubu, která byla určena jako důležitá při lezeckém sportu. 

Tento test prováděla ve své diplomové práci také Michálková (2009), kde pouze 

v diskuzi konstatovala, že ženy mají lepší flexibilitu než muži a potvrdila nevhodnost 

tohoto testu k testování flexibility lezců. V práci uvádí tyto hodnoty: lezci (3/5 UIAA) 

20,34 cm; lezci (6/7 UIAA) 26,16 cm; lezci (8 UIAA) 28,71 cm. 

Jedinec v této práci dosáhl v tomto testu těchto hodnot: 

 M1: 31,0 cm 

 M2: 28,5 cm 

 M3: 34,1 cm 

 

Jak bylo uvedeno výše, tento test není vhodný ani vypovídající o flexibilitě lezců. 

Potvrzuje se tím hodnocení Granta et al. (1996) i Drapera et al. (2009), že výkonově 

kvalitnější lezci jsou v tomto testu mírně lepší než ostatní skupiny lezců. Tento výsledek 
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nám napovídá, že náš lezec má méně zkrácené dorzální svalstvo stehna na obou dolních 

končetinách. 

V dalších dvou testech, které si jsou velmi podobné a to Grantově testu zvednutí 

dolní končetiny a adaptovaném Grantově testu zvednutí dolní končetiny dosáhl Draper 

et al.(2009) těchto výsledků: Grantův test - elitní lezci (8+/9- UIAA) 92,8 cm; pokročilí 

lezci (6+/8 UIAA) 91,4 cm; středně pokročilí (5/6 UIAA) 88,5 cm; nováčci (4/5 UIAA) 

89,1 cm. Adaptovaný Grantův test - elitní lezci (8+/9- UIAA) 114,0 cm; pokročilí lezci 

(6+/8 UIAA) 108,3 cm; středně pokročilí (5/6 UIAA) 102,4 cm; nováčci (4/5 UIAA) 

103,7 cm. 

Draper et al. (2009) uvádí, že adaptovaný Grantův test má větší schopnost rozlišit 

mezi kvalitou lezců, než Grantův test. Z výsledků obou testů je u Drapera et al. zřetelné, 

že významnější rozdíly jsou vidět až u pokročilých lezců. 

Flexibilitou lezců se ve své diplomové práci zabýval Řehoř (2010) a využil při tom 

také Grantova adaptovaného testu. Jeho probandi 37 lezců lezli obtížnost (6+/10 UIAA) 

dosáhli v průměru výsledku 106,9 cm, což odpovídá pokročilým lezcům v práci 

Drapera et al. (2009). Tento test vyžaduje především flexi a vnější rotaci v kyčelním 

kloubu a imituje vysoký zdvih nohy na stup, což je v lezení opakující se jev. Ve své 

práci také konstatuje vysokou korelaci výsledků tohoto testu s lezeckou výkonností r = 

0,56. 

Testovaný lezec v této práci dosáhl v tomto testu těchto výsledků: 

 M1: L 156 cm; P 156 cm 

 M2: L 180 cm; P 180 cm 

 M3: L 191 cm; P 184 cm 

 

Výsledky dokládají vysokou flexibilitu testovaného jedince v kyčelním kloubu. 

Během tří let se tato flexibilita výrazně zlepšila a v porovnání s jinými studiemi je skoro 

dvojnásobná. Testovaný lezec se začal po intervenci fyzioterapeuta v posledních třech 

letech aktivně věnovat protahovacím a zdravotním posilovacím cvičením. Tato cvičení 

mohou mít rozhodující význam pro rozvoj této flexibility a dosažené výsledky dokládají 

výjimečný fond flexibility tohoto lezce. Pokud výsledky tohoto testu vysoce korelují 

s lezeckou výkonností, tak jak to popsal Řehoř (2010) ve své práci, pak vidíme jeden 

z faktorů vysoké lezecké výkonnosti tohoto špičkového lezce. Pro lepší srovnání 

výsledků našeho jedince s prací Drapera et al. (2009) a Řehoře (2010) by napomohlo 
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hodnotit tyto dosažené výsledky vzhledem k výšce. Ovšem i tak je výkon našeho 

testovaného jedince více než vysoce nadprůměrný. 

Dalším testem provedeným Draperem et al. (2009) bylo zvednutí dolní končetiny 

specifické pro lezení, kde jednotlivé skupiny dosáhly těchto výsledků: elitní lezci 

(8+/9- UIAA) 176,5 cm; pokročilí lezci (6+/8 UIAA) 156,5 cm; středně pokročilí (5/6 

UIAA) 140,2 cm; nováčci (4/5 UIAA) 134,3 cm. U tohoto testu Draper et al. (2009) 

uznali jeho vypovídající schopnost o flexibilitě lezců, i když byla nižší míra jeho 

opakovatelnosti. Dále upozornil na poměrně vysokou korelaci s lezeckým výkonem r = 

0,55. Je to dobře patrné na dosahovaných výsledcích jednotlivých skupin, kde již byly 

vidět rozdíly i mezi nováčky a středně pokročilými. 

Řehoř (2010) ve své práci použil tento test a se svou skupinou lezců s lezenou 

obtížností (6+/10 UIAA) dosáhl těchto hodnot 176,5 cm, což zařazuje tyto lezce mezi 

elitní z pohledu Drapera et al. (2009). Dále ovšem uvádí, že korelace s lezeckým 

výkonem již není tak vysoká jak uvádí Draper et al. (2009), ale poněkud nižší r = 0,40. 

Testovaný lezec v této práci dosáhl v tomto testu těchto výsledků: 

 M1: L 220,0 cm; P 209,0 cm 

 M2: L 208,0 cm; P 207,0 cm 

 M3: L 213,0 cm; P 208,0 cm 

 

Opět vidíme během posledních tří let poměrně vyrovnané hodnoty, což by mohlo 

napovídat tomu, že v tomto testu se měřený jedinec dostal na maximum svých možností 

a posunout je dál již není možné ani z fyziognomického hlediska. Naměřené hodnoty 

tomu jasně nasvědčují.  

Při porovnání výsledků Drapera et al. (2009) a Řehoře (2009) s našimi výsledky, 

které mají výše uvedenou hodnotu, vidíme jasný rozdíl a potvrzení předcházejícího 

testu o vysoké pohyblivosti v kyčelním kloubu našeho testovaného lezce. Tyto hodnoty 

opět vysoce převyšují průměrné hodnoty elitních lezců podle Drapera et al. (2009). Zde 

musíme ovšem konstatovat, že lezecká úroveň 8+/9- UIAA již nějaký čas není 

považována za elitní. Opět je třeba konstatovat větší vypovídající schopnost testu při 

srovnávání výsledků, pokud by byly vztaženy k tělesné výšce a délce dolních končetin. 

U testu zvednutí dolní končetiny a nasednutí na ni Draper et al. (2009) 

konstatoval, že tato schopnost byla ve významné závislosti na výkonnostní úrovni lezce. 

Jasně ukazuje extrémní rozsah specifického pohybu, který je lezec schopen zvládnout. 
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Jednotlivé skupiny dosáhly těchto výsledků: elitní lezci (8+/9- UIAA) 150,0 cm; 

pokročilí lezci (6+/8 UIAA) 143,2 cm; středně pokročilí (5/6 UIAA) 133,7 cm; nováčci 

(4/5 UIAA) 122,2 cm. Draper et al. považuje tento test za nejvhodnější pro testování 

lezecké flexibility pro jeho platnost a spolehlivost. Tento test představuje užitečné 

měřítko dynamické flexibility. 

Také v práci Řehoře (2010) byla konstatována nejvyšší korelace výsledků tohoto 

testu s lezeckým výkonem r = 0,64. Lezci testovaní v jeho práci (6+/10 UIAA) dosáhli 

v tomto měření takovýchto výsledků 150,6 cm. Dále uvádí, že tento test je v přímé 

úměrnosti s lezeckými schopnostmi a provádět ho v extrémním rozsahu se povedlo jen 

výborným lezcům. Konstatuje, že tento test je náročný z pohledu rovnováhy a je třeba 

v něm uplatnit a dokonale ovládat pravolevou rovnováhu. 

V této práci testovaný jedinec dosáhl těchto výsledků: 

 M1: L 182,0 cm; P 182,0 cm 

 M2: L - cm; P - cm  

 M3: L 210,0 cm; P 210,0 cm 

 

Při pohledu na dosažené výsledky musíme říct, že testovaný jedinec dosáhl opravdu 

extrémních hodnot z pohledu k ostatním měřeným lezcům. Během tří let je vidět 

výrazný posun ve flexibilitě v kyčelním kloubu. Je to známka vysoké dynamické 

flexibility a schopnosti pracovat s rovnováhou a koordinací. Tento test také silně 

zatěžuje svaly v okolí kyčelního kloubu. Těmito výsledky potvrzuje práce Drapera et al. 

(2009) i Řehoře (2009), kde shodně uvádějí, že tento test nejvíce vypovídá o flexibilitě 

lezců a má schopnost rozdělit jasně lezce dle jejich výkonnostní úrovně. Dává také 

možnost predikce vysokého lezeckého výkonu. 

Můžeme konstatovat, že výsledky testů flexibility ukázaly vysokou úroveň 

flexibility, hlavně kyčelního kloubu našeho testovaného jedince tak, jak jsme to 

předpokládali. Tento předpoklad nám dovolily výsledky testů Drapera et al. (2009) a 

Řehoře (2009), kteří naznačili, že vysoký lezecký výkon je závislý na úrovni této 

flexibility. Dalším důvodem našich předpokladů byla lezecká úroveň testovaného 

jedince, která je charakterizována obtížností lezených cest a dosahuje stupně 12 UIAA, 

což je velký rozdíl oproti skupině elitních lezců ve výzkumu Drapera et al. (2009), kteří 

v průměru lezli cesty obtížnosti 8+/9- UIAA. Výsledky práce Řehoře byly také 

ovlivněny širokým intervalem lezených obtížností celé skupiny lezců. I nejlepší lezci 
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v jeho skupině lezli v uvozovkách obtížnosti pouze 10 UIAA, což je pořád velký rozdíl 

oproti 12 UIAA. 

 

Držení těla 

Nález při M1: Celkově skoliotické, ochablé držení těla s předsunutým držením.  

Nález při M2: Celkově skoliotické, ochablé držení těla s předsunutým držením horní 

poloviny těla s dílčími zlepšeními oproti minulému vyšetření 

Nález při M3: Celkově zlepšení stavu ve smyslu kompenzace dřívějších svalových 

zkrácení, zlepšení stavu statiky a dynamiky páteře. Přetrvává skoliotické a pohodlné 

držení těla s mírným předsunutým držením horní poloviny těla.  

 

Lezecký sport prováděný na takové úrovni se stává typickým vrcholovým sportem. 

Jsou to každodenní tréninky a zatěžování pohybového aparátu jednotvárným extrémním 

způsobem, který se odráží v celkovém stavu tohoto aparátu. Časem se mohou 

projevovat pohybové problémy a svalové dysbalance, které jsou výsledkem tohoto 

někdy až neúměrného zatěžování organismu. V případě našeho lezce, kde se mohly 

vyskytovat vrozené dispozice k vadnému držení těla, nepřispělo lezení na tak vysoké 

úrovni k nápravě. Zvýšené jednostranné zatěžování horní poloviny těla s nedostatkem 

kompenzačních cvičení přispělo k vzniku svalových dysbalancí, které se dále negativně 

projevily ve špatném držení těla, a tím k možným zdravotním problémům v budoucnu. 

Po intervenci fyzioterapeuta zařadil tento špičkový lezec do své přípravy také 

zdravotní posilovací, protahovací a kompenzační cvičení, které přispělo zatím k 

částečné nápravě předchozích problémů pohybové soustavy. Tato cvičení se nesoustředí 

pouze na sportovní respektive lezeckou oblast jedincova života, ale na celkový 

pohybový stereotyp, který jej provází ve všech částech života. 

Během posledních tří let se stav jeho pohybového aparátu velmi zlepšil, což potvrdil 

v rozhovoru. Toto cvičení, ale hlavně jeho výsledky mají pozitivní vliv na celkový 

fyzický i psychický stav tohoto jedince.  

Ovlivnění správného držení těla, vyrovnání svalových dysbalancí, posílení či 

protažení určitých svalů má určitě velký vliv na budoucí kariéru a výkonnost tohoto 

elitního lezce. Zdravá pohybová soustava mu do budoucna napomůže dále si udržovat 
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extrémní výkonnost a pomůže mu k předcházení možných zdravotních problémů, které 

s sebou může přinášet extrémní zatížení. Jak konstatuje Kolář (2009), postura není 

pouze synonymem vzpřímeného stoje na dvou končetinách či sedu, jak bývá 

prezentováno, ale je součástí jakékoli polohy a především každého pohybu. Postura je 

základní podmínkou pohybu a nikoliv naopak. 

Schopnost správného držení těla ve všech pohybových situacích je také nedílnou 

součástí zdravotně orientované zdatnosti, která je důležitá pro běžný kvalitní život v této 

společnosti.  
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8. ZÁVĚR 

Testovaný jedinec disponuje velmi nízkou tělesnou hmotností vzhledem k tělesné 

výšce, která se během sledování markantně nezvýšila. V rámci dokončujícího růstu byl 

přírůstek hmotnosti 2,7 kg z 59,3 na 62,0 kg. Také procento tělesného tuku se zvýšilo 

minimálně z 5,3 na 6,7 % celkového tělesného tuku, což jsou jedny z nejnižších hodnot 

u sportovců vůbec a je jedním ze znaků elitních lezců. Tělesná výška se zvýšila ze 181,9 

cm na 183,4 cm a stále zůstává spíše vysokým lezcem, který nepotvrzuje konstatování 

několika studií o spíše střední až nízké postavě elitních lezců. Svou výškou je spíše nad 

průměrem běžné populace jeho věku. 

V rámci kardiorespirační zdatnosti charakterizované hodnotami VO2max se testovaný 

jedinec posunul z průměrně zdatného jedince na vytrvalostně trénovaného sportovce a 

je také v nadprůměru běžné populace svého věku. Během doby sledování se zvýšila 

hladina VO2max z hodnoty 55,4 ml.kg
-1

.min
-1

 na hodnotu 62,1 ml.kg
-1

.min
-1

. Tato 

hladina podle některých studií výrazně přispívá k rychlosti zotavovacích procesů mezi 

lezenými cestami a ve dnech odpočinku. 

V testech svalové zdatnosti, které byly vyjádřeny výsledky testů specifických 

silových předpokladů lezce, vykazoval testovaný jedinec velice nadprůměrné výsledky. 

V testech, které nejvýrazněji korelují s lezeckým výkonem, což jsou ruční 

dynamometrie vztažená k hmotnosti, výdrž ve shybu a vis na liště dosáhl těchto 

výsledků. U levé horní končetiny během doby sledování zůstaly hodnoty na úrovní 0,90 

a u pravé byl zjištěn posun z 0,83 na 0,90 a došlo tak k vyrovnání silových schopností 

obou rukou v rámci stisku. Tyto hodnoty jsou jedny z nejvyšších naměřených v rámci 

provedených studií. Taktéž v testu výdrž ve shybu se testovaný jedinec markantně 

zlepšil z hodnoty 100,0 s na hodnotu 122,0 s. V testu vis na liště šíře 2,5 cm testující 

statickou silovou vytrvalost se hodnoty snížily, ale nijak významně, z hodnoty 116,6 s 

na hodnotu 111,6 s. Stále ovšem hodnoty těchto dvou testů významně převyšují 

výsledky z ostatních studií. 

V oblasti flexibility, kde byla obecně jako hlavní lezcova devíza určena flexibilita 

kyčelního kloubu, dosáhl taktéž nadprůměrných výsledků. Ve dvou testech, jejichž 

výsledky silně korelují s vysokým lezeckým výkonem, dosáhl těchto výsledků: 

adaptovaný Grantův test – výrazné zlepšení z hodnoty 156 cm pro L na 191 cm a 

z hodnoty 156 cm pro P na 184 cm; test zvednutí končetiny a nasednutí na ni – z hodnot 
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182 cm pro obě končetiny na hodnotu 220 cm taktéž pro obě končetiny. Obě tyto 

zlepšení jsou výrazné a především výsledné hodnoty výrazně převyšují naměřené 

hodnoty získané v předešlých pracích. Výsledky předchozích studií se ovšem 

nevztahovaly k tělesné výšce jednotlivých lezců, což se nám jeví jako důležité z důvodů 

rozličných somatických charakteristik těchto lezců. 

Vliv lezeckého sportu na celkovou stavbu a držení těla člověka v tomto případě 

nelze zobecňovat. Před započetím dlouhodobého sledování našeho měřeného jedince 

můžeme konstatovat, že vrcholové lezení nezabránilo a možná ještě prohloubilo svalové 

dysbalance a vadné držení těla způsobené vrozenými dispozicemi. Po následném 

zavedení kompenzačních a protahovacích cvičení do běžného tréninku se situace 

výrazně zlepšila a i subjektivní pocit samotného lezce je velmi pozitivní. Výsledky 

zdravotního cvičení se projevily v následných fyzioterapeutických vyšetřeních. 

Celkově můžeme říct, že náš testovaný jedinec splňuje předpoklady elitního lezce 

tak, jak byly popsány v několika předešlých studiích a jeho lezecká výkonnost se stále 

zvyšuje. V testech, které byly určeny jako nejefektivnější pro určení předpokladu 

vysokého lezeckého výkonu, dosahoval náš lezec velmi nadprůměrných hodnot již při 

prvním měření. Většina těchto hodnot měla během celkové doby testování zvyšující se 

charakter, což bylo vzhledem k jeho dosahovaným sportovním výsledkům očekáváno. 

Kde jsou limity tohoto elitního lezce ukáže čas a budoucí výkony. Další měření a 

testování takového lezeckého fenoménu je ze sportovního i vědeckého pohledu žádoucí. 
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