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Název práce:  

Vliv alkoholu na výkon ve sportovním lezení 

Abstrakt: 

Cíle:  

Cílem bakalářské práce je posouzení vlivu alkoholu na výkon ve sportovním lezení. 

Metody: 

Této studie se zúčastnilo šest lezců (4 muži a 2 ženy) v průměrném věku 24,8±4,5 let. 
Lezcům bylo před testem podáno 0,6 ml 100% alkoholu na 1kg tělesné hmotnosti 
míchaný s ovocným džusem nebo samotný džus. 60 minut po vypití alkoholického nebo 
nealkoholického nápoje byly u lezců měřeny rovnováhové schopnosti na tlakové desce, 
absolutní síla stisku ruky, specifický lezecký test rychlosti a silové vytrvalosti. Měření 
se opakovalo po 48 hodinách, kdy byl alkoholický nápoj podán opačné polovině lezců. 

Výsledky: 

Po požití alkoholu byl zaznamenán 14,8 % pokles výkonu specifické silové vytrvalosti a 
39,7 % pokles specifické lezecké rychlosti. Nebyl shledán rozdíl absolutní síly stisku 
ruky po požítí alkoholu nebo nealkoholického nápoje. U měření rovnováhových 
schopností byl zaznamenán 6 % pokles dráhy bodu tlakového působení po požití 
alkoholu při minutovém stoji na jedné noze.  

Závěr: 

Alkohol měl negativní vliv na výkon ve sportovním lezení. Nezaznamenali jsme žádný 
efekt na maximální sílu flexorů prstů a minimální vliv na rovnováhové schopnosti. 

Klí čová slova: 

Alkohol, sportovní lezení, etylalkohol 



Name of thesis: 

The effect of alcohol on performance in sport climbing 

Abstract: 

The goals: 

The aim of this thesis  is to assess the influence of alcohol on performance in sport 

climbing. 

Methods: 

There were six climbers (4 men a 2 women) with average age 24,8±4,5 in this study. 

Before the test, the first group of climbers had to drink fruit juice mixed with 0,6 ml of  

100% alcohol per 1 kg of their body weight, or the fruit juice itself. 60 minutes after 

ingestion of alcoholic or nonalcoholic beverage, balance abilities on the pressure board, 

absolute hand grip strenght and specific test of speed and power endurance were 

measured. This measure was repeated after 48 hours, when the alcoholic beverage was 

given to the other group of climbers. 

Results: 

After ingestion of alcohol, there were noticed decrease in power endurance of 14, 8% 

and decrease in specific climbing speed of 39,7%. The absolute hand grip strenght was 

the same in both cases. During the measure of balance abilities, there was noticed 

decrease of 6 % in trajectory of pressure point at one minute standing on one leg after 

ingestion of alcohol. 

Conclusion: 

The alcohol had a negative impact on performance in sport climbing. We noticed no 

effect on maximal strenght of finger flexors and only minimal effect on balance 

abilities. 

Keywords: 

Alcohol, sport climbing, ethyl alcohol 
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1. Úvod 

Sportovní lezení je sport, který v posledních letech zažívá obrovský rozmach. 

Dříve se mu věnovala pouze hrstka odvážlivců, avšak veřejností byli nazýváni spíše 

jako blázni nebo sebevrazi. Věda však postoupila rychle kupředu a na svět se dostala 

řada nových materiálů. Vznik nového, pevnějšího, odolnějšího a zároveň bezpečnějšího 

materiálu přivádí na skály a umělé lezecké stěny spoustu nových nadšenců. 

Lezení je sport, který láká nejen díky své dávce adrenalinu, ale také díky spojení 

s přírodou, partou kamarádů, touhou překonat sám sebe nebo výkony svého spolulezce. 

Je to sport, s jehož spojením často vznikaly a vznikají ta nejpevnější přátelství. Lezení 

se také stává životním stylem a lezec lezce často pozná na první pohled. „Outdoorové“ 

oblečení, sandále, shrbená a šlachovitá postava je často jasným důkazem. Tento sport se 

nerozvíjí pouze v ohledu oblíbenosti, ale také ve výkonnosti. Cesty, které lezli před 

třiceti lety elitní lezci, dnes vyleze kde kdo. Naopak současní nejlepší závodníci lezou 

často obtížnosti, nad kterými zůstává rozum stát. Není se však čemu divit, dnešní lezci 

jsou na skalách nebo stěnách téměř každý den a pravidelné tréninky se zařazují již ve 

velice nízkém věku.  

Lezení často výborně tmelí kolektiv a v těchto skupinách vládne stálá pohoda a 

humor. A stejně jako je tomu u jiných sportů, doprovází i lezce při dlouhých večerech 

alkohol. Není ničím neobvyklým, že si tito sportovci dají dvě piva a vyrazí do skal. 

Alkohol je častým společníkem sportovců a je tomu tak hlavně u kolektivních sportů. 

U lezců před požitím alkoholu často padají věty typu: „Dám si dvě na kuráž a 

vlítnem na to.“ nebo „ Uvidíš, jak tu sedmu po těch čtyřech kusech vyběhnu.“. Zajímalo 

mě, jestli může mít alkohol v lezení, ale i v jiných sportech, pozitivní účinek, o kterém 

jsou sportovci často pevně přesvědčeni. Nechtěl jsem si však něco pouze přečíst, chtěl 

jsem si to i otestovat. 

I když se řada vědců zabývala a zabývá vlivem alkoholu na výkon ve sportu, tak 

žádná mně známá práce nezkoumala vliv alkoholu na výkon ve sportovním lezení. Rád 

bych nasimuloval podobný průběh lezců při pití, který lze často v reálu vidět, tzn. 

sledovat lezecký výkon, který následuje asi hodinu po vypití tří piv nebo třech 

skleničkách tvrdého alkoholu. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Sportovní výkon 

Sportovní výkon je ucelený projev osobnosti sportovce. Úroveň projevu je 

vyvrcholením přeměn, které vznikají soustavným působením společenského prostředí., 

záměrně organizovaných prostředků (podnětů) na sportovce (Kuchen, 1980). 

Pro většinu lidí, kteří dělají nějaký sport, ať už aktivně nebo pasivně, je sportovní 

výkon na prvním místě jejich zájmu. Díky sportovním výkonům můžeme sportovce 

obdivovat, zatracovat a také řadit do různých výkonnostních skupin. 

Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž 

obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž 

sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Tyto činnosti, 

ovlivňované vnějšími podmínkami, představují určité požadavky na organismus a 

osobnost člověka. Vysoký výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení, jeho 

základem je komplexní integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí 

člověka, podpořený maximální výkonovou motivací. Lze rozlišit průběh činnosti, jehož 

analýza má pro pochopení sportovního výkonu mimořádný význam, a výsledek činnosti 

(Dovalil a kol., 2002). 

V každém sportu se výkon může hodnotit jinak. Ve vrhu koulí je to vzdálenost 

vrženého předmětu, v kopané nás zajímá poměr vstřelených branek nebo počet bodů. 

Jinde může být nejdůležitější výsledný čas. 

Podle Choutky (1981) sportovní výkony, na rozdíl od pracovních, nevytváří 

materiální hodnoty, i přesto však vytváří hodnoty velikého významu jak pro sportovce, 

tak pro společnost. 

Dle Choutky (1981) se výkon z hlediska vlastního kritéria rozlišuje na dvě 

kategorie: výkony relativně maximální (vzhledem k možnostem a podmínkám 

příslušného jedince) a výkony absolutně maximální (nejvyšší v celostátním, 

mezinárodním či světovém měřítku). 

Sportovní výkony se neustále zvyšují a výsledky, které se zdály být před 20 lety 

nepřekonatelné, mohou být dnes považovány ve vrcholových soutěžích za veliké 

zklamání. Vliv na neustále se zlepšující výkony ve sportu má spousta faktorů. 
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Dle Choutky (1981) hrají v dosahování výkonů rozhodující roli především 

ekonomické podmínky (výdaje na nejrůznější sportovní zařízení). Vrcholový sport 

vyžaduje vytváření specifických podmínek. Stoupající význam sportu vyžaduje 

rozsáhlejší teoretické zkoumání jeho podstaty a všech aspektů ke zvyšování sportovní 

výkonnosti. 

Jednu z nejdůležitějších rolí však hraje ve zvyšování výkonů dlouhodobý 

sportovní trénink. 

Dle Dovalila (2002) je výkon ve sportu výsledkem rozvoje sportovce. Součástí 

jsou tedy vrozené dispozice, vlivy přírodního a sociálního prostředí a vliv tréninkového 

procesu. Každá etapa rozvoje je charakteristická pro určitý věk sportovce. 

Sportovní výkony jsou náročné nejen na fyzickou zátěž, ale také na psychiku 

jedince. U každého sportu je tento poměr různý a odlišný. 

Choutka (1981) dělí psychické schopnosti na senzorické (citlivost analyzátorů) a 

intelektové. Do intelektových schopností patří například paměť, či myšlení. Paměť 

často podporuje kreativní činnost, která je v některých sportech nezbytná. 

Každý sport je na té nejvyšší úrovni velice náročný a většina sportovců se dnes 

musí specializovat pouze na jeden sport, aby v něm byla úspěšná. Některé sporty jsou 

však obtížné více pro hybný aparát, u jiných je důležitá spíše psychika a soustředěnost. 

Sportovní výkony na té nejvyšší úrovni jsou samozřejmě velice náročné na energetické 

zásobení. 

Podle Choutky (1982) jsou sportovní výkony charakteristické velmi často 

vysokým a maximálně možným energetickým výdajem.  Dosahování sportovních 

výkonů je podmíněno tvorbou energetických zásob a rychlou schopností je využít. 

Důležitá je i správná distribuce těchto zásob, která se v jednotlivých sportovních 

výkonech se liší. 

2.2 Výkon ve sportovním lezení 

Touha někam šplhat a překonávat překážky je v nás už od pradávna, není se tedy 

co divit, že sportovní lezení je v dnešní době velice oblíbené a jeho popularita stále 

vzrůstá. Lezení se aktivně účastní spousta lidí jak na umělých stěnách, tak na skalách.  
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Dle Vomáčka (2008) existují první zmínky o lezení na skalách již z 18. století. Ve 

druhé polovině 20. století začaly vnikat nové lezecké disciplíny, které poutaly pozornost 

dalších lidí.  

S nárůstem úrovně komercializace v lezení se stalo přirozeným brát trénink a 

přípravu lezců stejně vážně jako u jiných sportů. Musíme mít zároveň na zřeteli, že 

lezení zdaleka není jen pouhým koníčkem, ale často se mění i u průměrných lezců 

v posedlost (Chlíbková, 2002). 

Na umělých lezeckých stěnách lze dnes potkat lezce různě pokročilé. Trénují zde 

elitní lezci a současně zde zkouší své první kroky úplní začátečníci. Lezou zde lidé 

mladší i starší, malí i velcí, lidé hubení i obézní. Dle Baláše (2009) je však typický lezec 

menší až středně vysoké postavy, s nízkou hmotností a nízkým procentem tělesného 

tuku. 

Ve sportovním lezení jde dle Wintera (2007) v závodech o srovnání výkonů 

jednotlivých lezců, avšak jedná se zde spíše o překonání dané stěny než o vyřazení 

protivníka. Tento výkon však není závislý pouze na kondici lezce. Ve sportovním lezení 

jsou důležité faktory sportovní výkonnosti, které jsou znázorněny dle Glowacze (1999) 

na obr. č. 1. 

Obr. č. 1 Faktory sportovní výkonnosti dle Glowacze (1999) 

 

Nejsilnějšími prediktory lezeckého výkonu jsou testy: vis na liště, výdrž ve shybu, 

ruční dynamometrie vztažená na hmotnost jednice, intermitentní test svalové vytrvalosti 

                           Kondice   

Vytrvalost, síla, rychlost, pohyblivost    

Sportovní 
výkonnost 

Osobní psychologické aspekty 

Např. motivace, strach… 

Taktika 

Myšlenková analýza, situační 
použití praktických dovedností, 
teoretické znalosti a zkušenosti 

Technika 

Koordinační 
schopnosti, 
technika 
lezení 
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flexorů prstů a rychlost reoxigenace, testy specifické flexibility ve smyslu abdukce a 

zevní rotace kyčelního kloubu (Baláš, 2009). 

2.2.1 Vytrvalostní schopnosti 

Za vytrvalost je všeobecně považována pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší 

než maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší 

možnou intenzitou. Tyto vytrvalostní schopnosti jsou závislé na úrovni fyziologických 

funkcí. Jedná se například o okysličovací a transportní procesy ve svalech nebo rozvoj 

oběhově dýchacího systému. Mají na ně vliv ale také procesy psychické. Vytrvalost je u 

většiny sportů kondičním základem. Jedním z dalších úkolů vytrvalosti je rychlé 

zotavení po zátěži. Okyselení, které vzniká po zátěži, negativně ovlivňuje funkci CNS 

(Perič, Dovalil, 2010). 

Baláš (2009) shrnuje ve svém článku, že lezení patří mezi sporty se střední 

energetickou náročností. Průměrná spotřeba kyslíku je okolo 20-34 ml/kg.min a 

maximální spotřeba se pohybuje kolem 30-45 ml/kg.min. Na energetickou náročnost 

lezecké aktivity má vliv zejména rychlost lezení, profil cesty, množství a velikost chytů, 

technika lezení a směr pohybu lezce. Nejvyšší hodnoty krevního laktátu můžeme 

zaznamenat 1 minutu po výkonu a stoupá až na hodnoty kolem 7 mmol/l. Za nejvěrnější 

ukazatele výkonu v lezení se považují testy: vis na liště, výdrž ve shybu, ruční 

dynamometrie, test svalové vytrvalosti flexorů prstů a test specifické flexibility. 

Základem vytrvalosti lezce je přiměřeně rozvinutá všeobecná vytrvalost, 

maximální statická síla prstů a aerobní a anaerobní trénovanost jednotlivých, lezením 

nejvíce používaných svalů (Chlíbková, 2002). 

Dle Baláše (2009) převládá u lezců vysoká silová vytrvalost paží, především 

flexorů prstů. Lezení v jednotlivých cestách trvá většinou do 7 minut. 

2.2.2 Rovnováhové schopnosti 

Dle Dovalila (2002) patří rovnováha do koordinačních schopností, jejíž hlavní 

význam je udržet tělo v určité poloze. Základem této schopnosti je činnost 

vestibulárního analyzátoru ve spojení s orientačními schopnostmi. Rovnováhové 

schopnosti mohou být buď statické nebo dynamické. Rovnováhové schopnosti jsou 

důležité v různé míře ve všech sportovních odvětvích. 
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Fetz (1987) ve svém výzkumu srovnával rovnováhové schopnosti dvou různých 

výkonnostních skupin lezců (5-6 UIAA, 7-10 UIAA). Lezci s vyšší lezeckou výkonností 

dosahovali lepších výsledků. Výsledky prokázaly, že rovnováhové schopnosti hrají 

důležitou roli při lezeckém pohybu.   

2.2.3 Silové schopnosti 

Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí. (Dovalil, 2010) 

Dle Dovalila (2010) se dělí silové schopnosti hlavně podle typů svalové 

kontrakce. Podle změny délky svalu se kontrakce dělí na: 

• Izometrické, statické – napětí se zvyšuje, délka se nemění 

• Izotonické, dynamické – mění se délka svalu, napětí je přibližně stejné 

Dynamická kontrakce se ještě může dělit podle typu pohybu svalu na: 

o Koncentrickou – sval se zkracuje, napětí se nemění 

o Excentrickou – sval se odporem protahuje, napětí se nemění 

Chlíbková (2002) ve své práci shrnuje, že při lezení musí svaly vykonávat 

především práci dynamickou (úsilí za pohybu) a statickou (úsilí bez pohybu). Popisuje 

dále čtyři druhy sil, které jsou v lezení nepostradatelné:  

• Kontaktní síla – umožňuje udržení chytu např. po skoku 

• Maximální síla – vyvinutí jednorázově nejvyššího napětí 

• Statická síla – svaly se nepohybují, ale napínají, udržují tělo ve statické 
poloze 

• Výbušná síla – schopnost svalu se stáhnout co nejrychleji to jde 

Ve sportovním lezení má největší význam relativní síla, tedy co největší absolutní 

síla při co nejmenší váze lezce Chlíbková (2002). 

Dle Creaseyho (2000) je nejdůležitějším aspektem celkové lezecké síly síla prstů. 

Nejvíce jsou při lezení zatíženy svaly a šlachy prstů, předloktí, rukou, ramen, horní části 

zad a dolní části trupu. Důležitá je však i síla dolních končetin. 

Největší vztah mezi lezeckým výkonem a silovými schopnostmi byl shledán 

v testech statické silové vytrvalosti ohybačů prstů (vis na liště 1cm, vis na jedné ruce na 
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liště 5cm), statické i dynamické silové vytrvalosti svalů horních končetin (výdrž ve 

shybu jednoruč i obouruč, shyby). Maximální síla ohybačů prstů se nejevila jako 

klíčový determinant ovlivňující výkon (Baláš, 2009). 

Wall a kol. (2004) zjistili, že úroveň maximální síly pletence ramenního, stejně 

jako maximální síla ohybačů prstů, významně koreluje v hodnotách vztažených na 

hmotnost lezce s výkonem na cestě a v boulderinku. 

2.2.4 Psychologické aspekty 

Další nezbytnou, i když často opomíjenou součástí kvalitního sportovního výkonu 

jsou psychické vlastnosti. Existuje již řada známých a ověřených způsobů, jak 

natrénovat fyzickou kondici, avšak psychická nevyrovnanost se stává ve vypjatých 

situacích velkým problémem nejen u sportovců. 

Pokud je lezec se špičkovou kondicí omezen psychologickými fenomény jako je 

strach, stres nebo nedostatek motivace (tzv. nedostatek morálu!), nemusí být schopen 

svých možností plně využít (Chlíbková, 2002). 

Dle Vomáčka (2008) je lezení velice složitou činností, kde hrají velikou roli 

poznávací procesy, emoce a motivace. Vjemy jsou u lezení nezastupitelné, jelikož nás 

informují o dění kolem sebe. Mezi základní zdroje informací při lezení patří zrakové 

vjemy, vjemy vestibulárního aparátu (informace o poloze těla v prostoru, rovnováze) a 

proprioreceptivní vjemy (uvědomění si vlastního těla, bolesti, únavy).   

Vomáčko (2008) dále popisuje, že lezení je velice bohaté na emoce, které mají 

vliv na sportovní výkon, ať už pozitivní nebo negativní. Podle vlivu se dělí pocity na 

stenické (povzbuzující) a astenické (tlumící). 

STENICKÉ – mezi stenické pocity patří například radost z lezení, které se stává 

zdrojem motivace. Dalšími jsou například snaha o seberealizaci, touha ukázat se před 

ostatními atd. 

ASTENICKÉ – do pocitů, které mohou tlumit výkon, patří především strach a 

úzkost. Strach má vysoký demotivující účinek. Dalším z tlumivých pocitů může být 

překvapení z nečekané situace (ulomení chytu, podklouznutí) nebo smutek, který 

nastává například po nezdařeném výstupu. 
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2.3 Exogenní faktory ovlivňující sportovní výkon 

Tělesné a duševní dispozice jsou faktory vnitřní. Vliv na člověka a tedy i 

sportovní výkon mají však i vlivy vnější, tedy exogenní.  

Dle Dovalila (2009) se tyto faktory nedají natrénovat, avšak i přesto sportovce 

ovlivňují. Jedná se například o použitou výstroj, výživu, počasí atd. Některé z těchto 

jevů mohou být pro sportovce přínosem, jiné naopak mohou uškodit. Pokud se těchto 

vlivů využívá v tréninku a výkonu, jedná se o tzv. podpůrné prostředky. Tyto 

prostředky mohou být doporučovány, za předpokladu, že jsou legální, efektivní, etické a 

nejsou nebezpečné vůči uživateli ani ostatním zúčastněným. 

Podpůrné prostředky se dle Dovalila (2009) dále mohou rozlišovat na: 

• Nutriční 

• Farmakologické 

• Fyziologické 

• Psychologické 

• Mechanické 

2.3.1 Pitný režim 

Příjímání tekutin je jedna z nejdůležitějších činností, kterou musíme vykonávat, 

abychom přežili.  

Dle Cinglové (2002) se lidské tělo skládá asi ze 60% z vody. S rostoucím věkem 

se však procento vody v těle snižuje. Voda se z těla dostává několika způsoby: 

dýcháním, močí, kůží, stolicí. Jestliže tělo tratí pouze 3% tělesné vody, tak se výkon 

znatelně sníží. Při vyšších ztrátách může dojít k poruše mentálních funkcí nebo ke 

kolapsu krevního oběhu. Voda také podporuje žaludeční peristaltiku. 

Dle Dovalila (2009) se za živinu bere voda jen málo, neboť nemá žádnou 

energetickou hodnotu. Je však v těle nezastupitelná především pro tělesné tekutiny a 

transportování metabolických zplodin. Tělesné tekutiny jsou také důležité k udržování 

správného pH a odvodu nadbytečného tepla z těla. 

Cinglová (2002) udává, že za normální situace lidské tělo vyloučí kolem tří litrů 

vody za den, které je tedy nutné doplnit.  
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Dovalil (2009) dále popisuje, že lidské tělo při zatížení ztrácí více vody než 

elektrolytů, což má vliv na zvýšení osmotického tlaku tělesných tekutin. Pít je nutné 

ještě před pocitem dehydratace. 

2.3.2 Výživa 

Dle Donatha (1977) jsou živiny látky bohaté na energii, které může organismus 

přijmout a zužitkovat. Jelikož ale neexistuje jeden druh stravy, který by obsahoval vše 

potřebné pro lidský organismus, je nezbytné přijímat co nejpestřejší stravu. 

Jen plnohodnotná strava zaručuje řádný růst, stálou tělesnou obnovu, zachování 

zdraví a plné výkonnosti (Donath, 1977). Dle Dlouhé (1998) musí být příjem a výdej 

energie vyvážený.  

Je samozřejmostí, že každý z nás má jiný výdej energie. Je tedy veliký rozdíl ve 

výdeji energie například u ženy, která sedí celý den v kanceláři, a u vrcholového 

sportovce. Energetický příjem má tedy zcela jiné hodnoty. Donath (1977) dále doplňuje, 

že výši energetické potřeby ovlivňuje řada jiných faktorů, jako je stav trénovanosti, 

teplota okolí nebo stav terénu. 

Dle Nejedlé a Mockové (2001) by měla mít strava vyváženost základních živin. 

Spotřeba cukrů by měla obsahovat 55-60% stravy, tuky 25-30% a bílkoviny 10-15%. 

Rozdělení složek potravy se obecně dělí do šesti skupin: 

o Cukry 

o Tuky 

o Bílkoviny 

o Vitamíny 

o Minerály 

o Voda 

2.3.3 Farmakologické a fyziologické prostředky 

Dle Dovalila (2009) jsou farmakologické látky podobné svými účinky jako 

hormony nebo neurotransmitery, které se v těle přirozeně vyskytují. Farmaka mohou 

zvýšit sportovní výkon ovlivněním metabolismu, svalů a působením na psychiku 

člověka. Fyziologicky podpůrné prostředky jsou látky, které podporují přirozené 

fyziologické procesy. Nejedná se však o léky, většina jich vzniká v těle ze složek 
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výživy. Většina těchto látek je považována za doping. Kromě nelegálního zvyšování 

výkonů si sportovci také mohou přivodit vážné zdravotní komplikace. Do skupiny 

zakázaných farmakologických látek patří: 

• Stimulancia – jedná se například o kofein, amfetaminy, efedrin, kokain. Tyto 

látky mají vliv na centrální nervový systém a tedy i na únavu nebo koncentraci. 

Rizikem může být nespavost, třes nebo negativní vliv na srdeční činnost. 

Dle Mockové a Nejedlé (2001) se lidé, požívající kofein cítí soutěživější. Kofein 

zvyšuje bdělost, koncentraci, ale snižuje například reakční dobu. Zlepšuje 

vytrvalostní výkon díky mobilizaci mastných kyselin, která šetří svalovým 

glykogenem. Ve vysokých dávkách může kofein přivodit nervozitu a zvyšuje 

riziko dehydratace. Je také návykový a jeho náhlé přerušení konzumace může 

vést k bolestem hlavy, únavě nebo podráždění. 

• Narkotická analgetika – patří sem například morfin nebo heroin.  Tyto látky 

ovlivňují vnímání bolesti a navozují pocit euforie. Díky sníženému prahu bolesti 

může snáze dojít ke zranění.  

• Anabolické látky – tyto látky, především androgenní anabolické steroidy, jsou 

extrémně nebezpečné. Složení těchto látek vychází z mužských pohlavních 

hormonů, hlavně z testosteronu. Tyto látky napomáhají růstu svalové hmoty, 

zvýšení silových schopností, rychlejšímu zotavení nebo agresivitě. V těle však 

mění srdečně- cévní systém, sekundární pohlavní znaky, způsobují větší riziko 

zranění, způsobují deprese atd. 

• Diuretika – tyto látky zvyšují množství vylučované moči s následným snížením 

hmotnosti. Abnormální ztráta tekutin však vede k poruchám zažívání, slabosti, 

narušení funkce ledvin a kardiovaskulárního systému. 

• Peptidové hormony – do této skupiny spadá růstový hormon, 

adrenokortikotropin, erytropoetin, gonadotropiny, inzulin. Tyto látky mají vliv 

na metabolismus tuků a bílkovin, tvorbu červených krvinek a na vlastní 

hormony. Mohou způsobit poruchy růstu, nervové soustavy, ledvin atd. 
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MARIHUANA 

Mocková a Nejedlá (2001) řadí mezi exogenní faktory i marihuanu, která patří 

mezi tzv. rekreační drogy. Marihuana může mít stimulační i inhibiční účinky a působí 

na centrální nervový systém. Všeobecně se bere jako droga snižující výkon 

(ergolytická). Navozuje pocity euforie a relaxace, snižuje však koordinaci ruka-oko, 

reakční čas, koordinaci a percepční přesnost. Postihuje také krátkodobou paměť a může 

zapříčinit halucinace. 

Dle Nekoly (2000) patří marihuana mezi tzv. kanabinoidy. Při dlouhodobém 

používání může snížit tvorbu testosteronu a reprodukční schopnosti. 

NIKOTIN 

Další látku, kterou sportovci často používají, je nikotin. 

Dle Mockové a Nejedlé (2001) je nikotin oblíben u sportovců hlavně ve formě 

žvýkacího tabáku. Mnoho z nich je na nikotinu závislých, věří však, že má pro jejich 

sportovní výkony kladné účinky. Nikotin byl však prokazatelně označený za škodlivý a 

negativně ovlivňující sportovní výkonnost. 

ALKOHOL 

Alkohol je jednou z nejoblíbenějších drog mezi sportovci, ale i širokou veřejností. 

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace je drogou, která připraví lidstvo o 

nejvíce let produktivního života, alkohol. V České Republice je toto číslo ještě větší 

vzhledem k velké spotřebě alkoholu, zvláště piva. V roce 1995 byla průměrná spotřeba 

alkoholu v ČR 9,4 l stoprocentního lihu na obyvatele. Kromě negativních zdravotních a 

sociálních dopadů jeho vliv často způsobuje trestnou činnost a nepřímo zaviňuje úmrtí 

(Cinglová, 2002). 

2.4 Alkohol 

Alkohol, z arabského al-kahal, jemná substance, ve středověku spiritus 

(substance, duch) je v naší kultuře naprosto běžnou a dostupnou drogou (Adlerová, 

2011). 

Dle Kaliny (2003) byl alkohol používán již v dobách historických civilizací. Toto 

tvrzení dokládají i četné archeologické nálezy. Alkohol byl používán při náboženských 
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obřadech, ale i jako lék. Dnes se používá jak ve farmakologii, tak v tzv. lidové 

medicíně. 

Alkohol patří mezi přírodní látky, které v přírodě vznikají jako tzv. přirozené 

metabolity zejména působením mikroorganismů. Výchozími látkami, které se 

působením mikroorganismů přeměňují na alkohol, jsou cukry, zejména glukóza a 

sacharóza. Mezi mikroorganismy, které se podílejí na přeměně těchto cukrů na alkohol, 

hrají nejvýznamnější roli kvasinky, což jsou jednobuněčné houby, které si 

prostřednictvím kvasného procesu získávají potřebnou výživu a energii. Kvašení 

probíhá za nepřístupu vzduchu. (Jenč, 1998) 

Nejrozšířenějším způsobem je alkoholové kvašení  přírodních látek , které jsou 

bohaté na sacharidy: brambor, obilí, cukrové řepy, cukrové třtiny, různého ovoce 

Ehrmann, 2006). 

Podle Jenče (1998) existuje více druhů alkoholu. Alkohol může mít skupenství 

kapalné, ale i pevné. Tato skutečnost je dána podílem atomů uhlíku v molekule. Avšak 

alkohol, jinak také etylalkohol nebo etanol, který lidstvo rádo konzumuje v kapalné 

podobě, obsahuje pouze dva atomy uhlíku a vzorec vypadá následovně: 

 

 

 

 

Nadměrná konzumace alkoholických nápojů bývá označována jako 

„alkoholizmus“. Tento termín je připisován švédskému lékaři Magnussu Hussovi, který 

jej poprvé použil v r. 1849. Teprve o sto let později (v r. 1951, díky WHO) však začal 

být alkoholizmus oficiálně považován za medicínský problém. Přitom první definice 

pijáctví jako nemoci pochází již z roku 1784, jejím autorem byl americký lékař 

Benjamin Rush (Kalina, 2003). 

Statistiky z první poloviny roku 2010, na kterých pracoval PhDr. Ladislav Csémy 

z Laboratoře pro léčbu závislosti Psychiatrického centra Praha ukázaly, že 550 000 lidí 

v ČR je závislých na alkoholu (Adlerová, 2011). 

                H               H 

H             C               C                OH 

                H               H                          (CH3CH2OH) 
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2.4.1 Metabolismus alkoholu 

Alkohol se vstřebává v žaludku a ve střevě. Koncentrace alkoholu v krvi stoupá 

rychle po vypití a dosahuje maxima hodinu po požití. Vstřebávání urychluje zchlazení 

nápoje, přísada oxidu uhličitého a vyšší koncentrace alkoholu. Naopak vstřebávání 

brzdí požití bílkovin (méně požití tuků a ještě méně sacharidů). Alkohol po vypití 

přechází do všech orgánů a tělních tekutin, výměšků a i do mateřského mléka. Stupeň 

otravy závisí na množství dosud nemetabolizovaného alkoholu v mozku, kam se 

dostává již za 15 minut po požití. Alkohol se lépe rozpouští ve vodě, proto je jeho 

koncentrace vyšší ve svalech. Ženy, které mají méně svalové hmoty, v ní mají uloženo 

více alkoholu a jsou tedy na alkohol citlivější. Ještě citlivější na účinky alkoholu jsou 

děti. Pomaleji ho odbourávají a snáze u nich dochází k metabolickým poruchám 

(prudký pokles hladiny glukózy v krvi) (Cinglová, 2002). 

Dle Ehrmanna (2006) se část alkoholu po požití absorbuje do krve již v ústní 

dutině. Nízká koncentrace alkoholu se objevuje v tucích a tvrdých tkáních. Prostor, do 

kterého se má alkohol možnost absorbovat, činí u mužů 70% hmotnosti a u žen 60% 

hmotnosti.  

Ethanol je z těla odbouráván z 90-98% oxidačními procesy. Zbylá 2% až 10% je 

odstraňováno dechem a močí. Nepatrné množství je také odstraňováno slinami, 

žaludečními šťávami a potem. Rychlost odstranění etanolu z těla u chronických 

alkoholiků je závislá na jaterních funkcích a zdravotním stavu. U lidí, kteří požívají 

alkohol příležitostně, se odstraní přibližně 100mg etanolu/kg tělesné hmotnosti za jednu 

hodinu (Ševela, 2002). 

Nekola (2000) zmiňuje některé vlivy alkoholu na metabolické pochody: 

• Po požití alkoholu rychle stoupá hladina glukózy v krvi. Vzestup je 
způsoben uvolněním jaterního glykogenu. 

• Alkohol snižuje syntézu bílkovin a podílí se na jejich zvýšeném 
katabolismu 

• Působením alkoholu na varlata a hypotalamus se snižuje produkce 
testosteronu. Jeho nižší hladina vede k poklesu proteosyntézy. 

• Oxidací alkoholu vzniká z pyruvátu kyselina mléčná a její zvýšená 
hladina vede k acidóze. 
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• Vzestup krevního laktátu má za následek snížený výdej kyseliny močové 
ledvinami a dochází tak ke zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi. 

• Oxidaci etanolu provází hyperlipémie (zvýšená syntéza triacylglycerolů a 
mastných kyselin, které se ukládají hlavně v játrech). To má za následek 
vývin steatózy jater. 

• Konzumace alkoholu vede ke ztrátám některých minerálů (hořčík, fosfor, 
zinek, vápník, draslík). 

• Alkohol vede i ke zvýšení diurézy následkem sníženého výdeje anti-
diuretického hormonu. 

• Konzumace alkoholu má také za následek sníženou tvorbu červených 
krvinek a krevních destiček. 

STÁDIA OPILOSTI 

1. Stádium – při 1 – 1,5 ‰ alkoholu v krvi, je člověk veselý, přátelský, 
sebejistý, hovorný – dobře se baví a život se mu zdá lehčí. Ale již 
v tomto stádiu klesá schopnost reflexně reagovat a soustředit se. 

2. Stádium – překročí-li hladina 1,5 ‰. Člověk už se stává společensky 
obtížným, protože je hlučný, netaktní, nebere ohled na okolí, ztrácí 
rovnováhové schopnosti i zdravý úsudek, vyvolává hádky, ač je jeho 
řeč lehce nesouvislá. Roste také sexuální touha. Avšak klesá 
schopnost uskutečnit pohlavní styk. 

3. Stádium – přesáhne-li hladina alkoholu v krvi 3‰. Může se změnit 
v otravu alkoholem. Dostavuje se útlum, únava, zvracení. Konzument 
usíná kdekoli, není schopen chůze a často padá. Vysoké dávky 
alkoholu působí jako celková anestetika., která se používají 
k navození celkové narkózy. Všechny důležité životní funkce jsou 
oslabeny. Možná smrt nastává útlumem dechového centra 
(Šindelářová, 2007). 

POZITIVNÍ VLIV ALKOHOLU 

Jenč (1998) se zmiňuje také o příznivém vlivu alkoholu na zdraví. Alkohol má 

například příznivý vliv v prevenci ischemických chorob srdečních. U mužů je optimální 

dávkou asi 10-30g denně. Alkohol má také v určité míře pozitivní vliv na snížení 

strachu, trémy, zvyšuje sebejistotu, sebevědomí atd. 



23 

 

Dle Budinského (2010) má mírná konzumace alkoholu pozitivní vliv na tělesné 

zdraví, duševní zdraví, psychickou výkonnost a psychický stav. 

Dle Jenče (1998) je také alkohol prospěšný díky přísunu energie do těla, která je 

využívána k tvorbě ATP. 

2.4.2 Vliv alkoholu na sportovní výkon 

Podle Nekoly (2000) má alkohol na sportovní výkon vliv různým způsobem. 

Sportovní výkon je ovlivněn kvalitou technického provedení, které je zhoršeno již při 

nízkých hladinách alkoholu v krvi. Vliv na správný pohyb má dále narušení 

nervosvalové koordinace, rovnováhových schopností, prostorové orientace, prodloužení 

reakční doby na různé podněty nebo soustředěnost. Ve sportu je rovněž důležitá 

psychika, která je alkoholem také narušena. Alkohol také prodlužuje dobu potřebnou k 

regeneraci. 

Brian a Lyons (2000) shrnují informace American College of Sports Medicine, 

která provedla v roce 1982 kompletní analýzu vlivu alkoholu na fyzický výkon a přišla 

na tyto závěry: 

• Akutní požívání alkoholu má škodlivý vliv na mnoho psychomotorických 
funkcí. 

• Konzumace alkoholu nemá podstatný vliv na fyziologické funkce nezbytné pro 
fyzický výkon (maximální spotřeba kyslíku – VO2MAX, dynamiku dýchání, 
srdeční funkce). 

• Požívání alkoholu nezlepšuje svalovou práci a může snižovat výkonnostní 
úroveň. 

• Alkohol může poškodit regulaci tělesné teploty dlouhým cvičením v chladném 
prostředí. 

Lang a Neumann (1987) provedli výzkum s deseti sportovci, který ukázal, že po 

požití dávky alkoholu o 100 mg/kg tělesné hmotnosti byla snížena čerpací síla srdce. 

Soukup (2010) provedl výzkum vlivu alkoholu na srdeční frekvenci u triatlonistů. 

Měření však probíhalo pouze v běhu a plavání. Alkohol značně zhoršil techniku a díky 

tomu museli sportovci zvýšit frekvenci, aby dodržely stanovené časy na jednotlivé 

úseky. To se pak samozřejmě projevilo zvýšením srdeční frekvence.  
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PSYCHOMOTORICKÉ FUNKCE 

Dle Gutgesella a Canterburyho (1999) akutní požití alkoholu ovlivňuje 

psychomotorické funkce jako: reakční čas, koordinaci oko-ruka, přesnost a 

rovnováhové schopnosti.  

Podle Stainbacka (1997) dochází ke snížení těchto psychomotorických funkcí již 

při koncentraci 10,9 mmol/l alkoholu v krvi, i méně. 

Další dovednosti potřebné k výkonu (např. vizuální kontrola) jsou dle 

Moskowitze (1985) zhoršeny již při 3,3 mmol/l. 

Dle Ó briena (1993) existuje mezi lidmi mylný mýtus, že alkohol je efektivní 

náhrada tekutin a funguje jako dobrá zásoba energie. Alkohol má opačný efekt. 

Způsobuje dehydrataci a močopudný efekt. Alkohol je nevhodná náhrada karbohydrátů 

a nedodává potřebnou glukózu. 

Při konzumaci alkoholu po náročném fyzickém výkonu nebo hladovění může 

v důsledku nedostatečné zásoby jaterního glykogenu dojít k těžké hypoglykémii, což je 

zvláště nebezpečné u diabetiků (Nekola, 2000). 

VYTRVALOST 

Výsledky výzkumu Bonda a kol. (1983) jízdy na kole do absolutního vyčerpání 

ukázaly ve všech případech snížení všech výkonů po konzumaci alkoholu oproti požití 

placeba. 

Houmard (1987) provedl výzkum na 18 běžcích, kteří měli za úkol zdolat trať 

dlouhou 5 mil (cca. 7,5km) na běhacím páse. Množství alkoholu v krvi bylo menší než 

0,05g/11. Výsledkem byl čas průměrně zhoršený o 28 sekund oproti běhu bez požití 

alkoholu. 

Další výzkum, který ukazuje zhoršení vytrvalosti, prováděl Lecoultre (2009). 

Zkoumal vliv malého množství alkoholu (0,5 ml/kg hmotnosti bez tuku) na cyklistech. 

Experimentu se zúčastnilo třináct trénovaných cyklistů. Test trval 60 minut 

v kalorimetrické komoře. Průměrný výkon po požití alkoholu byl 233 W. Bez alkoholu 

činil průměrně 243 W. Při testu s alkoholem se snižovala spotřeba kyslíku, oxidu 

uhličitého a výroba cukru oxidací. Srdeční tep a hodnocení vnímané námahy se naopak 

zvýšilo. Tyto výsledky jsou v rozporu s výsledky American College of Sports Medicine. 
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ROVNOVÁHOVÉ SCHOPNOSTI 

Vliv alkoholu na rovnováhové schopnosti zkoumal Palm, Waitz a Strobel (2010). 

Test nejdříve provádělo 26 zdravých mužů bez požití alkoholu a poté 30 minut po požití 

0,4 ml alkoholu na 1kg tělesné hmotnosti. Hodnoty stability byly vypočteny pomocí 

počítačové dynamické posturografie. Schopnost udržet rovnováhu se s otevřenýma 

očima výrazně zhoršila, ale nesnížila se při zavřených očích. Tento výzkum potvrdil, že 

po konzumaci alkoholu je ovlivněn vizuální systém, který hraje důležitou roli při 

udržení rovnováhy. 

Grant, Millar a Kenney (2000) však prokázali, že velké množství alkoholu 

negativně ovlivňuje rovnováhové schopnosti. 

SÍLA 

Shirreffs (2006) se zmiňuje ve své práci, že alkohol sílu ovlivňuje minimálně. 

Dále tvrdí, že míra snížení sportovního výkonu závisí na dávce alkoholu a na míře 

závislosti jedince na této látce.  

„KOCOVINA“ 

Dle Thornleyho (1985) je „kocovina“ obyčejně charakterizována špatnou náladou, 

bolestmi hlavy, přecitlivělostí na vnější podněty. Výsledkem je, že sportovci cítí, že 

nejsou schopni podat maximální výkon  

Podle Óbriena (1993) se většinou nestává, že by sportovci požívali alkohol těsně 

před zápasem, avšak velice často ho pijí večer před sportovním výkonem. Toto je 

charakteristické hlavně u amatérských soutěží. 

O΄brien (1993) provedl výzkum s hráči ragby. Hráči v pátek před sportovním 

výkonem požili určité množství alkoholu. Všichni hráči spali podobně dlouhou dobu a 

měli podobnou snídani. Šestnáct hodin po konzumování alkoholu se vydali na hřiště a 

pak bylo provedeno zdravotní hodnocení. Množství alkoholu bylo počítáno 

v jednotkách alkoholu (jedna jednotka se rovná půl litru piva, jedné skleničce vína nebo 

50ml tvrdého alkoholu). Výsledky ukázaly negativní vliv alkoholu z předešlého dne na 

aerobní výkonnost hráčů. Průměrné zhoršení bylo 11,4 %. Na zhoršení výkonu mělo 

vliv jakékoliv množství jednotek (1-38). Anaerobní výkonnost byla nezměněna. 
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Podobné výsledky snížení funkcí zaznamenal i experiment Gibbonse (1988) se 

skupinou pilotů, kteří měli hodnotit visuo-motorickou koordinaci před požitím a den po 

konzumaci mírného množství alkoholu. Výsledky po konzumaci byly výrazně horší než 

před požitím alkoholu. 

ALKOHOL JAKO ZAKÁZANÁ LÁTKA 

Dle Becketta (1979) je alkohol v klinické medicíně občas užíván k záměrné léčbě 

chvění. Je tedy občas používán i jako pomoc v mířících sportech, kde je žádoucí 

odstranit třes. Alkohol byl zakázán pro olympijský moderní pětiboj a šerm a není 

vyloučeno testování v jiných olympijských sportech. Naměřené hodnoty přes 0,5g 

alkoholu v 1l krve jsou považovány za ilegální. Alkohol je však používán i v jiných 

cílových sportech, jako je například kulečník nebo šipky. 

Vrabec (2011) se zmiňuje, že podle světového antidopingového kodexu platného 

od 1.1.2011 je alkohol zakázaný v soutěžích u následujících sportů: 

• Automobilový sport 

• Karate 

• Kuželky a bowling 

• Letecké sporty a parašutismus 

• Lukostřelba 

• Motocyklový sport 

• Vodní motorismus 

2.5 Závěr teoretické části 

V teoretické části jsem předložil informace o sportovním výkonu jak z obecného 

hlediska, tak se zaměřením na sportovní lezení. K dobrému lezeckému výkonu je třeba 

specifické silové vytrvalosti, rovnováhových schopností i maximální síly stisku ruky. 

Některé látky ovlivňují sportovní výkon pozitivně či negativně. K těmto látkám se 

řadí i alkohol. Alkohol snižuje výkon téměř ve všech směrech. Mírný příjem alkoholu 

může výkon snižovat především díky zhoršené technice, koordinaci a vnímání. 

Negativně ovlivňuje i rovnováhové schopnosti již u dávky 0,4 ml/kg tělesné hmotnosti. 
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Specifické silové schopnosti ovlivňuje velice málo, ale má negativní vliv na vytrvalost. 

Srdeční frekvence se po alkoholu zvyšuje a je to zapříčiněno především zhoršenou 

technikou v dané sportovní disciplíně. Mírné dávky alkoholu však mohou odbourávat 

strach a zlepšovat psychické zdraví. 
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3. Cíle 

Posoudit vliv alkoholu na výkon ve sportovním lezení 

4. Hypotéza 

Požití 0,6 ml alkoholu/kg tělesné hmotnosti 60 minut před výkonem povede ke 
snížení výkonu rovnováhových schopností, ke snížení specifického lezeckého testu 
silové vytrvalosti a rychlosti. 

Požití 0,6ml alkoholu/kg tělesné hmotnosti 60 minut před výkonem nepovede ke 
snížení maximální síly stisku ruky. 

Požití 0,6 ml alkoholu/kg tělesné hmotnosti 60 minut před výkonem silové 
vytrvalosti povede ke zvýšení maximální srdeční frekvence oproti měření bez požití 
alkoholu. 

5. Úkoly 

Materiální a organizační zabezpečení experimentu 

Realizace měření 

Vyhodnocení výsledků 
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6. Metodika bakalářské práce 

6.1 Soubor 

Čtyři muži a dvě ženy se zúčastnili studie. Všichni probandi lezli alespoň dvakrát 

týdně. Lezení se věnovali minimálně 5 let. Muži byli ve věku od 22 do 24 let. Jejich 

průměrná hmotnost byla 78,1±3,4 kg a průměrná výška 180,5±3,0 cm. RP přelez 

(Rotpunkt: vylezení cesty bez pádu nebo odpočinku pomocí odsednutí si do lana) se u 

dvou lezců pohybovala okolo 6+. Další dva muži lezli cesty o obtížnosti 7 až 7+. Dvě 

ženy byly ve věku od 28 do 29 let. Jejich průměrná tělesná hmotnost činila 55±1,5 kg a 

výška 162±2cm. Obě lezly cesty o obtížnosti 7. Všichni probandi byli seznámeni 

s průběhem testování a dobrovolně s ním souhlasili. Experiment byl schválen etickou 

komisí. 

6.2 Realizace výzkumu 

Měření probíhala ve dvou dnech s jednodenní přestávkou pro dostatečný 

odpočinek mezi testy. Během výzkumu se lezci vyvarovali velké fyzické zátěži. 

Probandi měli poslední jídlo čtyři hodiny před testováním. Před vlastním měřením 

všichni účastníci podstoupili antropometrické vyšetření (tělesná výška, tělesná 

hmotnost). Při prvním měření požila polovina testovaných, 60 minut před výkonem, 0,6 

ml alkoholu (37,5% vodky) na kilogram tělesné hmotnosti. Vodka byla smíchána 

s džusem v poměru 1:3,5 (poměr vodka:džus). Druhá polovina vypila pouze stejné 

množství džusu. Po jednodenní přestávce si probandi vyměnili role. 

Měření probíhalo na boulderové stěně a v Laboratoři sportovní motoriky Fakulty 

tělesné výchovy a sportu v Praze. Všichni lezci podstoupili měření čtyř testů: 

rovnováhy, maximální síly, rychlosti a silové vytrvalosti. Před měřením se lezci zahřáli 

a rozcvičili. 

6.3 Použité metody měření 

Pro měření stability byla využita tlaková deska FootScan, což je měřící podložka, 

na jejímž povrchu je umístěno 4100 senzorů tlaku. Tlaková deska snímá tlakové 

zatížení jednotlivých senzorů a vypočítává tlakové působení chodidla. Testován byl stoj 

na jedné noze po dobu 60 s. Střídavě byla testována levá a pravá dolní končetina ve 2 
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opakováních s pauzami jedné minuty. Nestojná noha byla po dobu měření pokrčena 

v koleni pod úhlem cca 120°. Každému účastníkovu byl na protilehlou zeď v úrovni očí 

nastaven černý bod pro lepší koncentraci. Na každou nohu měli účastníci možnost 

krátké zkoušky po dobu asi 10s. Hodnocena byla celková dráha bodu tlakového 

působení v mm. 

Maximální síla byla testována pomocí dynamometru (TAKEI, Japonsko), který 

měří absolutní sílu stisku svalů předloktí. Probandi byli měřeni v sedě. Měřená ruka 

byla volně spuštěna podél těla tak, aby se nedotýkala židle, ani těla. Síla stisku byla 

měřena v kilogramech. Maximální měřící síla tohoto přístroje je 100kg. 

Rychlost lezní byla měřena na kolmé boulderové stěně, kde bylo vytvořeno 

kolečko o 15 krocích. Chyty byly poměrně velké a dobře uchopitelné, stupy však byly 

zařazeny záměrně co nejmenší, aby lezci museli pokládat nohu co nejpřesněji. Každý 

lezec byl s cestou dostatečně seznámen, aby se eliminovala chyba, která by vznikla při 

procesu zaučení. Poté se změřily 3 výkony a zaznamenán byl ten nejlepší čas s přesností 

na desetiny sekundy. 

Silová vytrvalost byla měřena na boulderu v převislé části s náklonem 45°. Lezci 

opět byli s cestou dostatečně předem seznámeni. Probandi měli za úkol udělat co 

nejvíce kroků a lézt do absolutního vyčerpání. Během tohoto měření byla lezcům 

měřena srdeční frekvence pomocí sporttesteru (Polar RS 400). 

6.4 Vyhodnocení výsledků 

Z naměřených hodnot lezců při požití a nepožití alkoholu byly zaznamenány 

výsledky. Zanesením údajů do grafu se vypočítaly poklesy či vzestupy, které vyjádřily 

míru účinku. Rozdíl výsledků do 5% u maximální síly nebyl ještě hodnocen jako účinek 

alkoholu. Tyto rozdíly mohly způsobit různé vnější či vnitřní faktory, které se nedají 

odstranit (nálada, motivace). U rovnováhových schopností byl účinek alkoholu 

hodnocen od 15%. Vzhledem k počtu probandů nebyly aplikovány žádné metody 

indukční statistiky. 
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7. Výsledky 

Tab. 1 Maximální síla stisku levé a pravé ruky, rovnováhové schopnosti levé a pravé nohy,  rychlost, 
silová vytrvalost a maximální srdeční frekvence po požití alkoholu (1) a bez alkoholu (0). A.p. 
(aritmetický průměr), S. (směrodatná odchylka), Proc. rozdíl (rozdíl výsledků po požití alkoholu a bez 
požití alkoholu v %). 

 Alkoh

ol 

Stisk L 

[kg] 
Stisk P 

[kg] 
Stoj na 

levé 

[mm] 

Stoj na 

pravé 

[mm] 

Rychlost 

lezení 

[s] 

Silová 

vytrvalost 

[kroky]  

SF max. 

[t/min] 

Lezec 1 56,35 59,65 745 828 16,3 72 194 

Lezec 1 34,40 34,55 840 673 19,3 66 182 

Lezec 1 28,65 27,90 398 679 21,9 74 171 

Lezec 1 51,85 47,95 727 641 15,9 51 182 

Lezec 1 49,05 64,85 635 758 22,8 52 175 

Lezec 1 50,70 50,65 900 934 9,4 105 180 

A.p.  45,17 47,59 708 752 17,6 70 181 

S.  10,03 12,97 162 102 4,5 18 7 

Lezec 0 57,95 61,90 920 1012 12,0 96 193 

Lezec 0 35,00 36,00 799 591 14,3 72 181 

Lezec 0 32,25 30,45 536 625 15,4 80 169 

Lezec 0 53,70 49,00 735 541 13,3 70 182 

Lezec 0 50,70 67,50 856 876 12,4 63 170 

Lezec 0 50,65 51,20 784 1059 8,5 112 179 

A.p.  46,70 49,34 772 784 12,7 82 179 

S.  9,59 13,07 120 207 2,2 17 8 

Proc. 
rozdíl 

 3,3% 3,5% 8,3% 4,1% -39,7% 14,8% -1,1 % 

 

Rovnováha u levé i pravé stojné nohy se po konzumaci alkoholu mírně zlepšila. U 

výkonu rovnováhových schopností pravé nohy jsme zaznamenali zlepšení o 4,1% a u 

levé nohy zlepšení o 8,3%. Maximální síla se po požití alkoholu příliš nelišila od 

výsledků bez požití alkoholu. Časy lezců se při testech rychlosti po požití alkoholu ve 

všech případech zhoršily. Průměrné zhoršení činilo  39,7%. Silová vytrvalost se, stejně 

jako rychlost, po požití alkoholu poměrně výrazně snížila. Průměrný počet kroků 

klesnul po alkoholu o 14,8%. Rozdíly maximální srdeční frekvence u výkonů 

s alkoholem a bez alkoholu se téměř nelišily. Rozdíly činily v průměru 2 t/min. 

Jednotlivé výsledky měření jsou znárorněny i v grafech v Příloze 3. 
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8. Diskuse 

V této studii jsme posuzovali vliv alkoholu na výkon ve sportovním lezení. 

Z naměřených výsledků vyplývá, že výkon, před kterým lezci požili 0,6 ml alkoholu/kg 

tělesné hmotnosti, byl negativně ovlivněn. Nejvyšší zhoršení výsledků jsme 

zaznamenali u testu rychlosti. Průměrné naměřené časy byly po požití alkoholu horší o 

39,7 %. Vypozorovali jsme, že malé stupy, které byly do rychlostního kolečka záměrně 

zařazeny, působily lezcům po požití alkoholu mnohem větší problémy, než lezcům bez 

alkoholu. Tyto potíže byly pravděpodobně způsobeny sníženou koordinací, technikou 

provedení a prostorovou orientací. Na snížení těchto schopností, již po požití malých 

dávek alkoholu, upozorňuje Nekola (2000).  

Dalším výrazným zhoršením po požití alkoholu byla silová vytrvalost. V tomto 

případě byly naměřené výsledky po alkoholu o 14,8% nižší. I zde se domníváme, že 

horší výsledky způsobila oslabená technika, koordinace a prostorová orientace. Na 

lezcích bylo často vidět, že po požití alkoholu provádějí některé kroky zbytečně navíc. 

Celkové provedení pohybů na boulderu nepůsobilo tak jistě a plynule, jako bez 

alkoholu.  

Naměřené výsledky u testu maximální síly se po požití alkoholu nijak výrazně 

nelišily od hodnot naměřených bez alkoholu. Tyto výsledky souhlasí s výrokem 

Shirreffse (2006). 

U rovnováhových schopností jsme očekávali nejvyšší negativní vliv alkoholu, 

jelikož i výzkum Palma a kol. (2010) zaznamenal zhoršení rovnováhových schopností 

po konzumaci 0,4 ml alkoholu/kg. Tyto výsledky však byly naměřené již po 30 

minutách od požití alkoholu. Výsledky námi naměřené ukázaly, že rovnováhové 

schopnosti byly po požití alkoholu u lezců na levé noze téměř nezměněné (rozdíl 4,1 %) 

a u pravé nohy se rovnováhové schopnosti zlepšily v průměru o 8,3 %, což však ještě 

nepokládáme za průkazný účinek alkoholu. Myslíme si, že tento efekt byl způsoben 

delší pauzou mezi požitím alkoholu a měřením. Nejvyšší viditelný vliv na euforickém 

chování lezců jsme zaznamenávali mezi 15 a 30 minutami po požití alkoholu. V těchto 

chvílích byli lezci veselí, velice hovorní a aktivní. Po 60 minutách přicházela na lezce 

spíše únava, jak nám sami sdělili. U měření rovnováhových schopností po požití 

alkoholu pak téměř všichni vypověděli, že se na test více soustředili a nevnímali tolik 
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okolí, jako při testování bez alkoholu. Díky podobnému efektu je pravděpodobně 

zakázán alkohol u některých mířících sportů, jako je např. lukostřelba nebo šipky. 

Alkohol zde podle Becketta (1979) zmírňuje třes a tedy zlepšuje přesnost. Rovnováhové 

schopnosti by byly nejspíše zhoršeny až u vyšších dávek alkoholu, než je 0,6 ml/kg 

tělesné hmotnosti, nebo by test musel probíhat dříve po požití. My jsme však test 

s těmito hodnotami zařadili záměrně, abychom se co nejvíce přiblížili reálnému 

počínání lezců na skalách. 

Maximální srdeční frekvence, kterou jsme sledovali současně s testem silové 

vytrvalosti, byla oproti očekávání téměř nezměněná. Podle studie, kterou prováděl 

Soukup (2010) jsme předpokládali zvýšení srdeční frekvence po požití alkoholu. 

Dalším faktorem, který je hojně zastoupen v lezení, jsou emoce. Strach, který 

Vomáčko (2008) řadí mezi astenické pocity, může mít negativní vliv na lezecký výkon. 

Lezec by bez něj mohl překonat úseky, do kterých se s tímto nejistým pocitem raději 

nepouští. Dle Jenče (1998) alkohol tento pocit může částečně odstranit a tím pádem 

teoreticky výkon zvýšit. Častokrát by se však také lezec mohl bez tohoto pocitu pustit 

do cest, které jsou nad jeho síly, a mohlo by dojít k vážným úrazům. Do testu, který by 

sledoval vliv alkoholu v praxi a tedy i vliv na strach a další astenické pocity jsme se 

zatím raději nepouštěli, jelikož jsme nenašli způsob, jak bychom mohli zaručeně 

odstranit riziko úrazu, které by s alkoholem hrozilo ještě více. 
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9. Závěr 

V naší práci jsme posuzovali vliv alkoholu na výkon ve sportovním lezení a na 

specifické testy se vztahem k lezeckému výkonu. 

Nejvyšší pokles výkonu po požití alkoholu jsme zaznamenali u rychlosti, kde se 

čas zhoršil o 39,7 %. Test výkonu silové vytrvalosti se po požití alkoholu v průměru 

snížil o 14,8 %. Rovnováhové schopnosti u stoje na levé i pravé noze zůstaly po požití 

alkoholu téměř nezměněny. Výsledky maximální síly stisku ruky zůstaly stejné jako bez 

požití alkoholu. Maximální srdeční frekvence měřená u silové vytrvalosti se nelišila od 

výsledků po požití alkoholu a bez alkoholu. 

Celkový výkon se tedy zhoršil a tato studie dokazuje, že alkohol má negativní vliv 

na výkon na sportovním lezení. Tyto výsledky však nemůžeme vzhledem k malému 

počtu probandů zobecnit na širší populaci. Tento výzkum je pouhým nastíněním 

problému alkoholu ve sportu a lezení. 
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Příloha 1 

Informovaný dopis 

Vážená slečno, vážený pane, 

Jmenuji se Vojtěch Šafránek a dokončuji bakalářské studium na FTVS při UK 
v Praze. Téma mé bakalářské práce jsem si zvolil nejen vzhledem ke zkušenosti se 
sportovním světem, ale také ze zvědavosti a snahou odstranit alkohol ze sportovišť. 
Jedná se o následující: 

1. Jako výchozí základnu, musím zjistit Vaše parametry, ze kterých budu vycházet 
(tělesnou hmotnost, výšku atp.) 

2. Pomocí jednoduchého dotazníku zjistím, jakou obtížnost na stěně lezete a jak 
často pijete alkohol. 

3. Jedná se o neinvazivní metodu měření. 
4. V případě Vašeho souhlasu s Vámi provedu tato měření: rovnováhu na balanční 

podložce, sílu stisku ruky, rychlost a vytrvalost na boulderové stěně a tepovou 
frekvenci pomocí sport testeru u vytrvalosti. 

5. Měření budou probíhat jednou s požitím mírné dávky alkoholu a jednou bez 
požití alkoholu. 

6. Podle jednotlivých výsledků provedu aritmetické průměry a srovnám měření 
s alkoholem a bez alkoholu. 

7. Se svými závěry Vás seznámím. 
8. Nezbytně nutná doba, kterou potřebuji pro tento výzkum, jsou 3-4 dny. 
9. Během měření bude zapotřebí vynaložit maximální fyzickou námahu, po které 

dojde k dočasnému vyčerpání. 
10. Při tomto výzkumu budou ošetřena všechna možná rizika úrazu. 
11. Se zjištěnými údaji budu nakládat v souladu se zákonem na ochranu osobních 

údajů. 
 
Byl jsem seznámen/na a pochopil jsem vše, co se zde píše. V případě nutnosti 
mi bude umožněno přerušené účasti ve studii. 
Děkuji za pochopení, těším se na spolupráci a jsem přesvědčen, že finální 
výsledek prospěje nejen mně osobně, ale i Vám. 
S pozdravem 

Vojtěch Šafránek 
 
 
Dne:                                                                    Přečetl/la a souhlasí: 
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 Graf č. 1 Rovnováhové schopnosti levé nohy po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 
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 Graf č. 2 Rovnováhové schopnosti pravé nohy po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 
 



IV 

 

 
 
 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Lezec 1 Lezec 2 Lezec 3 Lezec 4 Lezec 5 Lezec 6

alko (kg)

nealko (kg)

 Graf č. 3 Maximální síla stisku levé ruky po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 
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 Graf č. 4 Maximální síla stisku pravé ruky po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 
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Graf č. 5 Rychlost lezení po požití alkoholu (alko) a bez alkoholu (nealko) 
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