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a lyží.

Metoda:
Kvantitativní měření srdeční frekvence a energetického výdeje pomocí
sporttestru a intrapersonální komparativní analýza hodnot naměřených na lyžích a na
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Úvod
Odvěká potřeba armády přesouvat se k ohniskům konfliktů tvoří základ pro

studium problematiky spojené s přesuny v nejrůznějších terénech. Někdy totiž není
nejhorším nepřítelem člověk, ale příroda sama. V přímé úměře tedy platí, čím
náročnější terén a podmínky, tím více potřebujeme vědomostí a dovedností k jeho
úspěšnému překonání.
Ve své práci se budu zabývat problematikou spojenou s přesuny v horském
terénu na sněhu a ledu. Tato oblast přesunů klade asi nejvyšší nároky na vědomosti,
dovednosti a především zkušenosti. Vysokohorský terén spojený s velice nízkými
teplotami, nadmořskou výškou a vysokou sněhovou pokrývkou významně působí na
organismus člověka nejen po fyzické stránce, ale i po stránce psychické. Proto je
nesmírně důležité o dané problematice vědět co možná nejvíce a umět negativní vliv
těchto podmínek na člověka co nejvýrazněji minimalizovat.
Absolvovat přesun ve sněhu bez jakéhokoliv vybavení je však takřka nemožné.
Jenom fyzická náročnost chůze v hlubokém sněhu by sebrala veškerou energii nutnou
k zachování základních tělesných funkcí během několika hodin. Proto je pohyb
jednotlivců zasněženým terénem uskutečňován pomocí dvou základních pomůcek lyže, sněžnice.
Námět zvoleného tématu jsem načerpal při své účasti na zimním vojenském
víceboji Krkomen 2010. Zde byla možnost řešit zadanou disciplínu za pomoci lyží i
sněžnic a v týmech se začalo diskutovat a přemýšlet, co bude pro daný terén nejlepší. I
naše družstvo řešilo zadání poměrně dlouho, ale nakonec volba padla na lyže.
Z konečného pořadí týmů však nebylo možné jednoznačně vyčíst, jaká z pomůcek byla
pro tuto disciplínu výhodnější. Rozhodl jsem se tedy podrobit tuto otázku hlubšímu
zkoumání.
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2

Rešerše literatury
2.1 Historie užívání lyží a sněžnic
Odhaduje se, že sněžnice pamatují historii starou až 6000 let a princip

fungování lidé vypozorovali z pohybu zvířat. O užívání sněžnic svědčí především
historické nálezy ze Skandinávie staré až 4500 let. Jednalo se o nástěnné malby a
zbytky dřevěných chodících zařízení v oblasti Švédského Hotingenu. Předpokládá se,
že i triviální sněžnice vyrobené z větví a trav přenesli své obyvatele z Asie na západ do
Evropy a na východ do Severní Ameriky přes Beringovu úžinu (Korvas a Došla, 2007).
Další historický doklad o používání sněžnic souvisel s objevem sněžného muže
Ötziho. 19. září 1991 byla objevena v Ötztalských Alpách, párem Německých turistů,
mrtvola stará 5300 let. Díky dlouholetému pobytu v ledu neutrpělo Ötziho vybavení ani
šaty velkých změn a tak vědci mohli identifikovat i jednotlivé artefakty. Jednou ze
součástí byly i sněžnice (Korvas a Došla, 2007).
Postupem času se začal vývoj sněžnic dělit dvěma směry. A to na klasické
oválné pletené sněžnice sloužící především k lovu a denním povinnostem indiánů v
Severní Americe a na sněžnice, jež měly ulehčit dlouhá putování obchodníků pomocí
skluzu v Evropě. Na konci vývoje sněžnic v Evropě tak stála první lyže (Schneeweiß,
2007).
Přesné časové určení vynálezu lyží můžeme pouze odhadovat z nástěnných
maleb Norského poloostrova Rodoy, z nálezů v okolí Oněžského jezera a Bílého moře
a z četných archeologických nálezů lyží v rašeliništích. Všechny tyto nálezy jsou z
období zhruba 3000 až 5000 let př. n. l. (Štofan, 2008).

Obrázek 1: Kresby lyžařů z poloostrova Rodoy (3000- 5000 př. n. l.)
Zdroj: (Štofan, 2008)
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Lyže byly napříč staletími využívány k nejrůznějším účelům od lovu, cestování,
soutěží, až k využití ve válečných konfliktech. Všechny tyto dovednosti a aktivity
spojené s lyžemi popisuje jak starověká (díla rodu Thang, 618- 907), tak středověká
(arcibiskup Olafus Magnus, Historie severských národů, Benátky 1555) a novověká
literatura (Štofan, 2008).
Pravděpodobně

prvním

průkopníkem

skialpinismu

byl

horolezec

John

„Snowshoe“ Thompson, který používal lyže k doručení pošty minimálně dvakrát do
měsíce přes strmé východní vrcholky v Sierra Nevadě do vzdálených důlních
Kalifornských táborů a osad. S těmito dodávkami začal v roce 1855 a pokračoval po
dobu nejméně 20 let. Thompson na trase 90 mil (140 km), která trvala 3 dny tam a 48 h
zpátky, táhl na saních přes 100 kg pošty (Volken, 2007).
V Alpách se první důležitý přechod odehrál v roce 1894, kdy bratři Brangerovi a
Sir Arthur Conan Doyle (slavný Britský spisovatel a lékař, autor příběhů o Sherlocku
Holmeseovi) uskutečnili túru z Fraunenkirchu do Arosy. Dalším důležitým počinem bylo
pětidenní putování po Bernských Alpách spojené s výstupy na vrcholy hor, které
uskutečnil Švýcarský horolezec Wilhelm Paulcke v roce 1897 a dal tak skialpinismu
myšlenku a podobu, jakou má i dnes. V roce 1911 byla propojena nejslavnější zimní
skialpinistická túra „Haute route“ mezi Chamonix a Zermattem (E. Allen, 2012).

2.2 Výzkumy a měření v oblasti přesunů na sněhu a ledu
2.2.1 Závislost energetického výdeje na zatížení kotníků v různém
terénu
V roce 2005 bylo provedeno v Itálii měření, při kterém byla zkoumána závislost
mezi energetickým výdejem a zvyšováním závaží v oblasti kotníků. Měření probíhalo
ve třech různých terénech se sklonem 21 % na vzdálenost 500 m a nadmořská výška
se pohybovala okolo 1600 m. n. m. Probandi prováděli měření se závažím 7 kg
v oblasti kotníků a v rychlosti 3,85 km.h-1. První měření proběhlo na sněhu a průměrný
energetický výdej činil 10,6 J kg-1.min-1. Druhé měření proběhlo na horské cestě a
průměrný energetický výdej činil 8,1 J kg-1.min-1. A třetí měření proběhlo v horském
terénu, kde průměrná hodnota energetického výdeje byla 9,25 J kg-1.min-1.
Ve výsledcích měření byl zhodnocen pohyb na sněhu jako aktivita o 25 %
náročnější v závislosti na zatížení kotníků než chůze do kopce (Tiso, 2005).
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2.2.2 Energetický výdej a zdatnost při skialpinismu
(laboratorní měření)
V Itálii v roce 2009 proběhlo laboratorní měření, které pozorovalo energetický
výdej a srdeční frekvenci v různých rychlostech. Sklon stoupání byl 21 % a rychlosti se
pohybovaly od 1,4 do 6,2 km.h-1. Na konci každé minuty byla rychlost zvýšena o
0,4 km.h-1.
Výsledkem měření bylo zjištěno, že při určeném sklonu a rychlostech mají vyšší
muži energetický výdej menší než muži menšího vzrůstu. Dále byla určena rychlost při
konstantním stoupání, která by měla být nejvhodnější vzhledem k energetické
náročnosti a to 4 km.h-1 (Tiso, 2009).

2.2.3 Energetická náročnost skialpinismu
V roce 2009 proběhlo laboratorní a terénní měření energetického výdeje při
skialpinismu. Měření se zaměřilo na porovnání energetického výdeje na třech sklonech
svahů (5°, 15°, 24°) při rychlosti 6 km.h-1. Energetický výdej byl následně porovnán se
sportem, který se struktuře pohybu při skialpinismu podobá nejvíce (běh na lyžích).
Ve

výsledcích

výzkumu

autor

uvádí,

že

při

skialpinismu

dojde

k několikanásobnému zvětšení energetického výdeje oproti chůzi po rovině. Dále
uvádí, že rozdíly energetického výdeje mezi jednotlivými sklony v průměru vzrostli o
18,5 % (mezi 5° - 15°) a o 11,8 % (mezi 15° - 24°) (Matouš, 2009).
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Teoretická část:
3

Přesuny na sněhu a ledu v služební tělesné výchově AČR

Obrázek 2: Struktura služební TV v AČR
Zdroj: archiv

Služební tělesná výchova zahrnuje:
 tělesnou přípravu;
 výběrovou tělesnou výchovu.
Tělesná příprava je povinná forma služební tělesné výchovy a člení se na:
 základní tělesnou přípravu;
 speciální tělesnou přípravu.
Základní a speciální tělesná příprava se uskutečňuje v průběhu výcviku (výuky)
vojáků podle jejich služebního zařazení. Organizuje se v rozsahu nejméně 4 hodin
týdně a u výkonných vojenských letců a vojenského obsluhujícího personálu v rozsahu
nejméně 6 hodin týdně. (NVMO č. 12//2011)
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3.1 Speciální tělesná příprava
Speciální

tělesná

příprava

je

jednou

ze

součástí

fyzické

přípravy

profesionálních vojáků. Je na ni kladen zvýšený důraz, neboť při jejím pravidelném
provádění dochází u vojáků kromě zlepšení fyzické úrovně a odolnosti, také ke
značnému zvýšení sebevědomí. „Ve speciální tělesné přípravě se příslušníci AČR
diferencovaně připravují k činnostem, které vyplývají ze specifických úkolů jednotlivých
vojenských odborností“ (Kvaka a Jebavý, 1998).
Speciální tělesná příprava se zaměřuje na cílevědomé vytváření tělesné a
psychické připravenosti vojáků k plnění pohybově specializovaných úkolů ve vztahu k
systemizovanému místu, na kterém jsou služebně zařazeni nebo pro které se
připravují. Obsah speciální tělesné přípravy tvoří speciální tělesná cvičení, která se
zaměřují na zvládnutí techniky pohybů, získávání dovedností a návyků, rozvíjení
pohybových schopností a všestranné odolnosti. Speciální tělesná cvičení se procvičují
za situací, které se vytvářejí:
 k využití získaných schopností a dovedností za nepříznivých podmínek;
 k získávání odolnosti vůči hraničním tělesným a psychickým zátěžím, jako je např.
teplo, chlad, únava, pohybová jednotvárnost, nedostatek spánku.
(NVMO č. 12/2011)
Oblasti speciální tělesné přípravy:
 Překonávání překážek
 Házení
 Přesuny
 Boj z blízka
 Vojenské plavání
 Vojenské lezení
 Základy přežití
 Vojenské víceboje
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3.2 Přesuny
Cílem výcviku v přesunech je připravit jednotlivce, účelově vytvářené skupiny
nebo složky organizačního celku ke zvládnutí přesunu na větší vzdálenost bez použití
dopravních prostředků a k překonávání krátkých i dlouhých úseků v obtížném terénu.
Přesuny jsou součástí speciální tělesné přípravy vojáků AČR. Přesunem rozumíme
každý pohyb vojáka, který se snaží dostat z jednoho bodu do druhého. Dělíme je podle
použitých prostředků, druhu a místa. Jsou využívány jak v běžném životě vojáka, tak
k úspěšnému plnění bojových úkolů.
Obsahem výcviku v přesunech jsou:
 pěší přesuny;
 přesuny na sněhu a ledu;
 přesuny na vodě a v bažinách.
Součástí výcviku v přesunech jsou tyto činnosti:
 součinnost ve složce organizačního celku;
 orientace za přesunu podle mapy a pomocí navigačních přístrojů;
 seznámení s nebezpečím při pohybu v terénu a souvisejícími
preventivními opatřeními;
 vzájemná pomoc příslušníků složky organizačního celku, popř. základy
záchranných činností.
(NVMO č. 12/2011)

3.2.1 Přesuny na sněhu a ledu
Přesuny na sněhu a ledu jsou realizovány v zimní krajině, která je převážně
charakteru členitého, kopcovitého nebo horského. Jako samostatná oblast výcviku ve
speciální tělesné přípravě, byly zařazeny na základě NVMO č. 12/2011.
Obsahem výcviku v přesunech na sněhu a ledu jsou zpravidla tyto činnosti:
 pohyb na lyžích a sněžnicích;
 použití speciálních prostředků pro pohyb na sněhu a ledu.
(NVMO č. 12/2011)
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4

Sněžnice
4.1 Charakteristika
Jde o jeden z prostředků pro realizaci přesunů na sněhu a ledu. Zvyšují

opěrnou plochu a rozkládají tlaky, čímž zamezují boření do sněhu při chůzi. Konstrukce
je tvořena hlavním nosným rámem (kvalitní tvrzený plast) a vázáním, které je s rámem
spojeno kloubem (moderní sněžnice umožňují kromě předozadního pohybu i pohyb do
stran pro jednodušší traverzování). Špice vázání je opatřena kovovými hroty, které při
chůzi zabraňují podklouznutí.

4.2 Formy využití sněžnic
Způsob pohybu v horách pomocí sněžnic se dnes začíná těšit velké oblibě,
jelikož se jedná o levnější a technicky méně náročný způsob pohybu v horách než při
skialpinismu. Jsou využívány především k rekreačním výletům zasněženou krajinou,
vícedenním túrám a přechodům, nebo jako prostředek pro výstup s následným
sjezdem na lyžích či snowboardu.
Předností sněžnic je především jejich jednoduchost a obratnost. Chůze na
sněžnicích nevyžaduje takové technické dovednosti a zkušenosti jako pohyb na lyžích.
Vojenské oddíly využívají sněžnice nikoliv k rekreaci, ale k nácviku plnění
bojových úkolů v zasněženém terénu právě pro jejich snadné použití a obratný pohyb.
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5

Pohyb na lyžích
5.1 Charakteristika
Jedná se o nejrozšířenější způsob pohybu ve volném zasněženém terénu. Za

pomoci speciální výstroje se dá vystoupat na téměř jakýkoliv vrchol a sjet volným
terénem zpět. Skialpinistická túra je náročná a je ovlivněna jak objektivními (především
počasí a sněhové podmínky), tak subjektivními (strach z výšek, nedodržování
bezpečnosti…) riziky. Vzhledem k tomu, že se odehrává většinou v odlehlých
oblastech, je důležité, aby každý člen byl v dobré duševní i fyzické kondici a v případě
nehody byl schopen okamžitě jednat. Též klade vysoké nároky na techniku, zkušenosti
a specifické dovednosti, jako jsou - lavinová problematika, zdravověda, orientace,
práce s GPS atd.
Winter (2002) charakterizuje pojem skialpinismus jako královskou disciplínu
alpinismu, souhrnný pojem pro všechny horolezecké aktivity provozované s lyžemi
v zimních horách, používá se pro označení výstupu s lyžemi a následného sjezdu ve
volném neupraveném terénu.

5.2 Formy přesunu na lyžích
V současnosti dělí literatura skialpinismus do několika kategorií. Jedna část se
zabývá výkonem na závodní upravené trati a v dalších jde především o prožitek
z krásné přírody, dobývání zasněžených vrcholů a požitků ze sjezdu ve volném terénu.

5.2.1 Skitouring
Jde o starší a přirozenou kategorii skialpinismu, která vznikla z potřeby pohybu
v zasněženém a vysokohorském terénu. S postupem doby, kdy lidé začínají mít více
volného času, si však uvědomují krásu pobytu v horách a z existenční potřeby se stala
„rekreační“ aktivita.
Jenns s Braniganem (2006) popisují skitouring jako aktivitu, při které k výstupu i
ke sjezdu není zapotřebí sundat lyže.
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5.2.2 Ski Mountaineering
Je pojem, jenž se objevuje v anglicky psané literatuře (Jenns, Branigen, 2006;
John, Allen, 2012) a popisuje náročné skialpové túry spojené s horolezeckými výstupy
na vrchol, při nichž je nezbytný horolezecký materiál a vyžaduje značnou kondiční i
dovednostní úroveň. Možnosti aktivit se posouvají s technologickým vývojem, a proto
sem dnes můžeme zařadit i náročné horolezecké výstupy s lyžemi na zádech a
extrémní až šílené sjezdy stěn Himalájských velikánů. Proto se v posledních letech
začal používat i termín skiextrém.

5.2.3 Závodní skialpinismus
Vzniká na základě přirozené soutěživosti mezi skialpinisty a jejich touhách po
objektivním porovnání v závodě s pravidly. Proto se v roce 1933 pořádá první
skialpinistický závod Trofeo Mezzalama v Breuil - region Cervinia (Itálie), který se koná
dodnes.
Pro armádní potřeby je charakteristická forma skitouringu. Vzhledem k nesené
výbavě a výzbroji jednotky je potřeba, aby výstup i sestup byl technicky co nejméně
náročný a proveditelný na lyžích. Jednotka kromě přesunu musí řešit i taktické pokyny
a situace spojené s bojovým nasazením.

5.3 Výbava pro přesuny na sněhu a ledu
Dle Lienertha (2010) lze rozdělit vybavení do tří kategorii - základní,
bezpečnostní a doplňující.
 Základní - skialpinistický komplet (vázaní, lyže, stoupací pásy, skelety),
sněžnice, teleskopické hole
 Bezpečnostní - lavinový set (lopata, lavinový lokátor, sonda), lékárna,
pytel na bivakování
 Doplňující - stoupací železa, batoh, orientační pomůcky, oblečení,
horolezecký materiál, rezervní sada (pásy, talířek hole, šroubovák…)
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6

Struktura pohybového výkonu
Podle Dovalila (2005) posuzujeme strukturu sportovního výkonu z hlediska pěti

základních faktorů, které rozhodují o kvalitě a celkové náročnosti.
[1.] Somatické faktory:
Velkou úlohu hrají pákové poměry a hmotnost, které ovlivňují délku kroku.
Ideální skialpinista se tedy pohybuje mezi vyrovnaným mezomorfem (2-6-2, střední
výška, dobře rozvinuté svalstvo, méně tuku) a mezomorfní-ektomorf (1-4-6, střední až
vyšší výška, méně svalstva, delší končetiny, málo tuku). Nelze ale určit jasnou
souvislost mezi somatotypem a výkonností, neboť výkon ovlivňuje další velká řada
faktorů, které mohou nedostatky v tělesné stavbě bohatě kompenzovat.
[2.] Kondiční faktory:
Výkon je ovlivňován především úrovní silové vytrvalosti a celkové dlouhodobé
vytrvalosti. Silová vytrvalost se projevuje jako schopnost dlouhodobě odolávat únavě
vzniklé v důsledku nesení zátěže, kterou sebou nutně skialpinista nebo chodec na
sněžnicích musí mít. Dlouhodobá celková vytrvalost je nezbytná vzhledem k tomu, po
jakou dobu je výkon podáván (hodiny, dny) a množstvím svalových skupin, které se do
něj zapojují.
[3.] Psychické faktory:
Při dlouhodobé zátěži a často nevlídných klimatických podmínkách dochází
k náporu na psychiku vlivem frustrace. Projevují se charakterové rysy a morálně-volní
vlastnosti, jimiž jsme schopni ovlivňovat i náš fyzický stav. Vzhledem k prostředí, ve
kterém se pohyb odehrává, může docházet i k panice a strachu z nejrůznějších vlivů
(výška, kvalita sněhu, viditelnost…).
[4.] Taktické faktory:
Jde především o výběr optimální trasy, tempa vzhledem k zátěži a rozvržení
přestávek na doplnění energie. Jsou velmi ovlivnitelné objektivními podmínkami a
úrovní jednotlivců v družstvu.
[5.] Technické faktory:
Důležitou roli hraje technická vyspělost pohybu spíše u skialpinistů při
náročném stoupání s otočkami a při sjezdu. Jinak jde spíše o techniku ve smyslu
efektivního a rychlého použití neseného materiálu.
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Přesuny na sněhu a ledu jsou charakteristické vysokou metabolickou
náročností vzhledem k náročným objektivním podmínkám a nesené zátěži.
Organismus tak pro správný průběh fyziologických dějů zvyšuje svoji energetickou
spotřebu, s čímž souvisí i řada aktuálních funkčních změn, jako jsou vzestup srdeční a
dýchací frekvence.
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7

Fyziologické aspekty výkonu
Na základě rozboru struktury pohybového výkonu při přesunech na sněhu a

ledu lze určit jednotlivá anatomická a fyziologická hlediska, která o výkonu rozhodují.

7.1 Svaly
Svalová tkáň je složena z buněk, které jsou schopny reagovat na podráždění
změnou své délky nebo napětí. Slouží k pohybu a udržování polohy. V průběhu
fylogeneze se vyvinulo několik typů svalů: svaly kosterní (příčně pruhované), srdeční
(modifikovaný kosterní) a hladké svaly. Základní fyziologickou vlastností svalů je
dráždivost a stažlivost (schopnost reagovat stahem na podměty elektrické, humorální i
mechanické). Základní fyzikální vlastností svalů je pružnost a pevnost (Rokyta, 2000).

7.1.1 Stavba svalu
Základní jednotkou příčně pruhované svaloviny jsou svalová vlákna, která se
skládají do svazků spojených vazivem. Každé svalové vlákno má na svém povrchu
elastickou buněčnou membránu zvanou sarkolema, na jejímž povrchu jsou zakončení
výběžků motorických nervů. Vlákna kosterních svalů jsou až 30 cm dlouhá a dosahují
šířky 100 - 200 µm. Uvnitř, v cytoplazmě vláken, leží myofibrily a mnoho jader
(Trojan, 2003).
Vlastním kontraktilním aparátem buňky jsou myofibrily, dlouhá vlákna tvořená
aktinem a myozinem, jichž je ve svalové buňce velké množství. Jsou uloženy
v sarkoplazmě, buněčné matrix, svým složením odpovídající cytoplazmě ostatních
buněk. Jedná se o vysoce polymerizované proteiny, které svým uspořádáním
způsobují proužkování myofibril (Rokyta, 2000).
Za zvýšené koncentrace vápenatých iontů a přítomnosti ATP dochází k
zasouvání tenkých aktinových vláken mezi myozinová vlákna, myofibrila se zkrátí a
dojde ke kontrakci. Stah svalu je podkladem pro veškerý svalový pohyb
(Elišková, 2006).
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7.1.2 Typy svalový vláken
Podle Dylevského (2009) rozdělujeme svalová vlákna podle uvedených kritérií
do čtyř skupin:
 pomalá červená vlákna (typ I, SO, slow oxidative)
 rychlá červená vlákna (typ II A, FOG, fast oxidative and glycolytic)
 rychlá bílá vlákna (typ II B, FG, fast glycolytic)
 přechodná vlákna (typ III, intermediální, nediferencovaná vlákna)
1) Pomalá červená vlákna SO
Obsahují velké množství myoglobinu, který jim dodává červenou barvu, a jsou
typické velkým množstvím kapilár. Enzymaticky se červená vlákna vyznačují pomalejší
kontrakcí a jsou vhodná především pro dlouhodobou vytrvalostní činnost. Jsou
ekonomičtější a vhodnější pro stavbu svalů zajišťujících spíše pomalý pohyb.
2) Rychlá červená vlákna (FOG)
Vyznačují se větším příčným průřezem. Mají více myofibril a méně mitochondrií.
Enzymaticky jsou využívána k rychlým kontrakcím prováděným velkou silou a při
rychlých změnách pohybu, ale po krátkou dobu. Jsou méně ekonomická a aktivovaná
při rychlých pohybech prováděných velkou silou.
3) Rychlá bílá vlákna (FG)
Svaly s velkým objemem, na druhou stranu obsahují málo kapilár, nízký obsah
myoglobinu a nízký obsah oxidativních enzymů. Jsou vhodné především k rychlému
stahu prováděného maximální silou. Vlákna se rychle unaví.
4) Přechodná vlákna
Představují vývojově nediferencovanou populaci vláken, která jsou zřejmě
potencionálním zdrojem předchozích tří typů vláken.
Vzhledem k charakteru pohybu při přesunech na sněhu a ledu je pro jedince
nevýhodnější vysoký poměr červených pomalých vláken (SO), protože se jedná o
dlouhodobou vytrvalostně silovou aktivitu. Při použití lyží je ještě důležitý poměr
rychlých červených vláken (FOG), která jsou zodpovědná za dynamické provedení
pohybu lyžaře při sjezdu.
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7.2 Energetické krytí pohybového výkonu
Pro pohybovou činnost potřebují svaly dostatek energie. Z hlediska
fyziologických procesů je tato energie získávána přeměnou chemické energie na
energii mechanickou (Máček a Vávra, 1988).

7.2.1 Energie
Ve výživě a fyziologii cvičení je energie často vyjadřována v kaloriích a
vyskytuje se pod pojmem tepelná energie. 1 kalorie je definována jako množství
energie potřebné k ohřátí 1 g vody o 1 °C z 14,5 °C na 15,5 °C. Protože teplo se
vyjadřuje v joulech (J), využívá se následujících přepočtů: 1 cal = 4,1868 J a 1 J =
0,239 cal. V praxi, pokud hovoříme o energetické hodnotě jídla nebo energetickém
výdeji při pohybové aktivitě, byl zaveden termín kilokalorie a 1 kcal =1000 cal. Lze tedy
1 kilokalorii definovat jako energii potřebnou k ohřátí 1 kg vody o 1 °C a je možno
využít těchto přepočtů: 1 kcal = 4,1868 kJ a 1 kJ = 0,239 kcal. (Dunford a Doyle, 2012).
Celkové množství energie chemicky vázané v jednotlivých živinách posuzujeme
podle spalného tepla, tj. podle množství uvolněné energie při oxidaci 1 g živiny. Pro
látky sacharidové povahy se jedná o hodnotu 17 kJ, pro proteiny 23 kJ a pro lipidy
38 kJ. Tyto hodnoty jsou však označovány jako fyzikální spalné teplo a nejsou zcela
totožné s hodnotami, které se uvolňují oxidací živin a které se nazývají fyziologické
spalné teplo (Trojan kol., 2003).

7.2.2 Energetické zdroje
Bezprostředním zdrojem energie pro svalovou práci jsou tzv. makroergní fosfáty
(ATP – adenosintrifosfát, ADP - adenosindifosfát), které se v těle vyskytují ve formě
makroergních substrátů (živin), a to jako lipidy, proteiny a glycidy. Při štěpení
makroergních vazeb dochází k uvolňování energie, která je následně použita pro
svalovou práci. Zásoba energie ve formě ATP dosahuje řádově jen několika gramů
(21 - 33 kJ), což při intenzivní svalové práci vystačí jen na několik málo vteřin. Proto se
ATP neustále obnovuje (zejména z kreatinfosfátu - CP) a štěpí z živin (cukry, tuky,
bílkoviny). Na základě této zpětné resyntézy ATP lze rozdělit metabolické energetické
krytí do 3 základních zón (Havlíčková a kol., 2006; Máček a Vávra, 1988).
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7.2.3 Zóny metabolického energetického krytí
[1.] Anaerobní alaktátová zóna (ATP, CP systém)
Podkladem pohybové činnosti je aktivita tzv. glykolytických vláken kosterního
svalu, které zabezpečují vysokou intenzitu, ale rychlou únavu. K obnově ATP dochází
z CP, jehož hladina ve svalu rychle klesá a může klesnout maximálně na 10 % výchozí
hodnoty. Dalším zdrojem obnovy je ADP, z něhož se odštěpí molekula fosforu a jedna
jde na resyntézu a druhá zůstane vázána ve formě AMP (adenosinmonofosfátu).
Těmito procesy lze hradit výdej energie po dobu 10 – 15 s. K 99% obnově ATP a CP
dochází až cca po 3 - 5 min, a proto není možné podávat maximální pohybový výkon
po dlouhou dobu (Havlíčková a kol., 2006; Jansa a Dovalil, 2008; Máček a Vávra,
1988).
[2.] Anaerobní laktátová zóna (glykogen, laktát - LA systém)
Žádný z těchto systémů nefunguje odděleně a tak se již při začátku tělesné
zátěže začínají rozvíjet paralelně i další mechanismy energetického krytí. Při vyčerpání
ATP - CP systému (10 – 15 s) nastupuje laktátový neoxidativní systém (anaerobní
glykolýza), který je charakterizovaný vysokým vzestupem LA (soli kyseliny mléčné) a
svého maxima krytí dosahuje cca mezi 40 – 60 s. Odbourávání svalového glykogenu,
jako zdroj energie v LA zóně, je dvakrát pomalejší než hrazení energie z ATP - CP
systému a dochází tak k poklesu intenzity pohybové činnosti. Jelikož je při anaerobní
glykolýze, glukóza a svalový glykogen rozkládán velmi rychle a nedokonale, dochází
k rozpadu na kyselinu mléčnou. Ta se dále rozpadá na soli (mléčnan - laktát) a vodík
(H+). Další vliv na snížení intenzity má právě nahromaděný vodík, který se ukládá
v buněčných a později i mimobuněčných prostorech a způsobuje acidózu organismu,
která zhoršuje nervosvalovou koordinaci a zpomaluje enzymatické pochody, což
snižuje využití energie z tuků. Celková kapacita systému je cca 120 – 420 kJ, doba
využití jako hlavního zdroje energie je 3 – 5 min a splácení následného kyslíkového
dluhu 5 – 60 min. Za reprezentativní ukazatel laktátové anaerobní kapacity se považuje
hladina LA v krvi (Havlíčková a kol., 2006; Jansa a Dovalil, 2008; Máček a Vávra,
1988).
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Využití laktátu:
Laktát se v menším množství tvoří i v klidu, ale svaly ho většinou
nezpracovávají. Při zvýšení intenzity svalové práce vytvořený laktát svalové buňky
uvolňují do mezibuněčného prostoru a dále do krve, kterou probíhá transport do míst
jeho využitelnosti a odbourávání. Jako energetický substrát jsou ho schopni využívat
srdeční sval, nebo pomalé oxidativní vlákna (SO). Laktát je v těle transportován v
krevní plasmě, v červených krvinkách (erytrocytech) a je tak zajištěna jeho rychlá
výměna mezi místem tvorby a využití (Jansa a Dovalil, 2008).

Tabulka 1: Zastoupení energetických systémů v průběhu dlouhodobé pohybové činnosti v %
Zdroj: HEPNAR, Jan. Vzestup srdeční frekvence ve skialpinismu. Praha, 2010. Bakalářská. FTVS
UK. (Mc. Dougal a kol., 1982)

[3.] Aerobní (oxidativní) zóna
Tento systém se rozvíjí nejpomaleji, ale jeho účinnost energetického krytí je
nejefektivnější. Důležitým pojmem spojeným s oxidativní zónou je tzv. „anaerobní
práh“. Jde o předěl mezi oxidativním krytím při pohybové činnosti a smíšeným krytím
aerobně - anaerobním, ve kterém prudce narůstá podíl neoxidativní úhrady energie.
Hodnota anaerobního prahu je okamžik vyjadřující nelineární nárůst hodnoty kyseliny
mléčné v krvi v závislosti na intenzitě. Je individuální a je jedním z ukazatelů vytrvalosti
(Havlíčková a kol., 2006).
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Aerobní zóna krytí nastupuje po 30 – 50 s od začátku pohybové zátěže a
maxima rozvoje dochází po 7 – 10 min trvání zátěže. Procesem pro získání energie je
úplný rozklad glukózy a glykogenu (cukru), LA, volných mastných kyselin (jednoduše
tuku) i některých aminokyselin (jednoduše proteinů) za účasti kyslíku na konečné
produkty vodu a oxid uhličitý. Jeho postupný rozvoj začíná aerobním zpracováním
cukrů, později při déle trvajícím zatížení při práci nižší intenzity i tuků. Tuk začíná být
využíván asi po 10 min. trvání zátěže, ale v malé míře. Jeho maximální zapojení využití
je mezi 60 – 120 min. trvání zátěže. Nikdy není energie hrazená například jen z tuků.
Vždy probíhá hrazení kontinuálně s ostatními zdroji. Při spalování tuků je podmínku
souběžné spalování cukrů – „tuky se pálí ve výhni cukrů“. Při extrémně dlouhých a
vyčerpávajících zatížení může zasáhnout i do aerobního zpracování proteinů, které je
však nežádoucí. Tento proces nastává o to pravděpodobněji, nedodrží-li se pravidelný
příjem potravy během výkonu (Jansa a Dovalil, 2008; Máček a Vávra, 1988).
V aerobním režimu jsou likvidovány následky anaerobní glykolýzy, laktát je buď
využit a spálen, nebo je transportování krví do oběhu. V globálním pohledu na
energetické krytí při tělesné zátěži je energetická přeměna charakterizovaná
postupným nástupem jednotlivých způsobů uvolňování energie. Celkové zásoby
energie v organismu jsou značné, avšak schopnost organismu uvolnit je, je z hlediska
potřeby sportovních výkonů pomalá (Jansa a Dovalil, 2008).

Obrázek 3: Grafické vyjádření vztahu mezi dobou trvání aktivity a způsobem hrazení EV z
makroergních fosfátů
Zdroj: http://www.florbalovytrener.cz/materialy/energeticke-zabezpeceni-a-zatezovani/
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7.3 Energetický výdej (EV)
Hodnoty EV se během dne mění v závislosti na denních biorytmech, intenzitě a
době trvání pohybové činnosti (viz zóny energetického krytí). Údaje o energetickém
výdeji jsou udávány buď v jednotkách (J, kJ, cal, Kcal), anebo jako hodnoty úrovně
metabolismu.
 Bazální (základní) úroveň metabolismus - BM
Vyjadřuje hodnotu energetického výdeje nezbytnou pro zachování základních
životních funkcí. Jeho hodnoty se mění s věkem a množstvím svalové hmoty.
V praxi se používá tabulková hodnota náležitého BM a jeho hodnoty závisí na
velikosti těla, věku a pohlaví, odpovídající průměrné zdravé populaci. Hodnota 100 %
nál. BM v průměru činí 5000 kJ.24 h-1 u žen a 6000 kJ.24 h-1 u mužů.
 Klidová úroveň metabolismus - KM
Vyjadřuje energetický výdej organismu v bdělém a klidovém stavu a jeho
hodnoty jsou v průměru vyšší o 1200 - 1700 kJ.24 h-1 = 110 - 120% nál. BM.
 Pracovní úroveň metabolismu - PM
Je taková úroveň metabolismu, která zahrnuje i energetickou úhradu pracovní
(pohybové) činnosti (PM = KM + pracovní přírůstky). Podle velikosti těchto přírůstku
můžeme vyjádřit PM jako 130 - 30000 % nál. BM.
Průměrný energetický výdej u dlouhodobých cyklických pohybových aktivit a
etapových závodů (horské skialpinistické túry a závody) činí cca 23000 –
42000 kJ.24 h-1 (Havlíčková a kol., 2008).

7.4 Výpočet energetického výdeje
Vzhledem k náročnosti laboratorního měření energetického výdeje se v praxi
využívá méně přesného výpočtu EV tzv. „tabulkovou metodou“. Tento výpočet závisí
na pohlaví, věku, povrchu těla a tabulkové hodnotě % náležitého BM dané činnosti (jde
o hodnotu, která se může pohybovat v určitém rozmezí podle intenzity prováděné
aktivity). Tohoto výpočtu využívá i většina sporttesterů.
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Při výpočtu energetického výdeje v určitém časovém úseku se využívá hodnot
uvedených v tabulkách energetické náročnosti činností (v % nál. BM) a hodnoty
náležitého minutového bazálního metabolismu jedince (nál. BM), která se stanoví
pomocí tabulek podle Fleische jako součin tělesného povrchu a koeficientu (dle věku a
pohlaví). Povrch těla lze odečíst z nomogramu nebo vypočíst pomocí složitého vzorce
podle DUBOIS & DUBOIS (1916) (Heller a Vodička, 2011; Novotný, 2012).

Pokud je hmotnost vložena v kg a výška v cm pak výsledný povrch je v m2.
Následně jsou sestaveny jednotlivé aktivity, k nimž provedeme dílčí výpočty
energetického výdeje (součin % nál. BM, doby trvání činnosti a nál BM jedince v
[kJ.min-1]. Součtem dílčích hodnot získáme celkový energetický výdej během aktivity
(Heller a Vodička; 2011).
Sporttester na základě popisované metody tedy určí z vložených dat pomocí
koeficientů jednotlivé složky výpočtu a podle vybrané aktivity přiřadí % nál. BM. Tuto
hodnotu pak podle intenzity aktivity (na základě SF) upravuje, aby výsledek EV nebyl
zkreslen vyšší nebo nižší úrovní intenzity.

7.5 Srdeční frekvence (SF)
„SF vyjadřuje počet srdečních stahů za minutu, je přímo úměrná intenzitě
tělesné zátěže a v úzké souvislosti i trénovanosti organismu. Je to nejjednodušší
kontrola vypovídající o aktuálním stavu organismu z hlediska výpovědi fyziologické
náročnosti vykonávané činnosti“ (Daněčková, 2010).
Za řízení srdeční frekvence je téměř výlučně zodpovědné autonomní nervstvo,
které řídí práci sinoatriálního uzlíku. Ten pomocí elektromagnetických vzruchů
vyvolává srdeční stahy a určuje tak srdeční frekvenci. Střídáním působení sympatiku
(pozitivně chronotropně) a parasympatiku (negativně chronotropně) tak dochází
k regulaci srdeční frekvence. U zdravého člověka v klidu převažuje vliv parasympatiku.
K ovlivnění srdeční frekvence také dochází při podráždění baroreceptorů, které hlídají
stálost tlaku krve a při náhlém stoupnutí tlaku v oblouku aorty a karotických sinech
dojde k tlumení sympatiku a tím i k poklesu srdeční frekvence. Z tohoto důvodu není
vhodné měření srdeční frekvence pohmatem krkavic, neboť při podráždění sinů klesne
srdeční frekvence o 5 - 6 tepů.min-1 a citlivějších jedinců až o 10 tepů.min-1
(Trojan, 2003; Havlíčková a kol., 2008).
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7.5.1 Průběh SF
Dynamiku změn SF můžeme pozorovat v průběhu tří fází:

Graf 1: Změny SF
Zdroj: (Havlíčková a kol., 2008)

[1.] Fáze úvodní:
Jde o fázi tzv. startovních a předstartovních stavů. Dochází ke zvýšení SF před
samotným výkonem vlivem podmíněných reflexů a emocí. U netrénovaných osob jsou
vyvolány spíše emocemi, u osob trénovaných jsou tyto změny vyvolány více
podmíněnými reflexy (Havlíčková a kol., 2008).
[2.] Fáze průvodní:
Dochází k pokračování změn nastupujících v první fázi. V části iniciální stoupá
SF rychleji a poté se zpomaluje, až dojde k části homeostatické = ustálení hodnot na
úrovni odpovídající podávanému výkonu. V této fázi se kromě podmíněných reflexů
majících vztah ke svalové činnosti uplatňují také reflexy nepodmíněné, které vycházejí
ze svalových proprioreceptorů, z volných nervových zakončení v extracelulární tekutině
a z cévních baroreceptorů. Změny SF ovlivňují i faktory, jako je hormonální a látková
změna v krvi a tělesná teplota (Havlíčková a kol., 2008).
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[3.] Fáze následná:
V této fázi klesá SF na výchozí hodnoty. Křivka návratu je nejdříve strmá a
později se zmírňuje. Rychlost návratu závisí na převaze dané části autonomního
nervového systému. U vagotoniků dochází k návratu ke klidovým hodnotám SF
rychleji. Během této fáze se uplatňují nepodmíněné reflexy, různé vlivy látkové, které
vycházejí ze svalů a signalizují potřebu rychlého odplavení katabolitů a doplnění zásob
energie (Havlíčková a kol., 2008).

7.5.2 Měření SF
Při měření SF se ustálil též pojem tepová frekvence (TF).
Kohlíková (2007) uvádí tepovou frekvenci jako výsledek aktivity srdce, kdy se
palpačně na tepně zápěstní, vřetení či spánkové stanovuje počet tepových vln za
minutu jako projevu srdeční činnosti.
Snímání srdeční frekvence probíhá na základě elektrických impulzů z myokardu
a je zaznamenávána technologií EKG. Ve sportu a terénním měření se však využívá
modifikací snímání SF a to zejména sporttestery.

Sporttester
Jde o komplet digitálních hodinek s možností ukládání a přenášení dat a
hrudního snímače SF. Snímač díky bezdrátovému spojení s hodinkami přenáší pomocí
elektrod data o SF, která jsou okamžitě zobrazována a ukládána do paměti. Na
základě těchto dat lze určit úroveň trénovanosti jedince a míru zatížení.

7.5.3 Hodnocení SF
Ve sportovní praxi využíváme SF ke kontrole tréninku a jeho zaměření. Díky
hodnotám naměřeným pomocí sporttestru můžeme přesně určit charakter tréninku a
jaké adaptační změny budou vyvolány v organismu. Lze i díky ní určit, zda je
jednotlivec přetrénovaný nebo má jiné zdravotní problémy.
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Základní hodnoty SF potřebné k diagnostice výkonu a určení míry zatížení:
[1.] Klidová SF
Je velice individuální a vzhledem k trénovanosti jedince se může i během roku
měnit. Její hodnota se pohybuje průměrně mezi 40 - 60 tepů.min-1. Klidová SF je
indikátorem zdravotního stavu a míry regenerace organismu po zátěži. Nejpřesnější
hodnoty jsou měřeny ráno po klidném probuzení. Výrazné změny hodnot můžou
signalizovat

nedostatečnou

regeneraci

nebo

přicházející

onemocnění

(Danečková, 2010).
[2.] Maximální SF
Hodnota maximální srdeční frekvence odpovídá maximální intenzitě, kterou je
organismus jedince schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě udržet. Je to hodnota
individuální a více než trénink jí ovlivňují genetické dispozice a věk. Podle toho se
mohou hodnoty pohybovat cca mezi 170 - 210 tepů.min-1. Jejich přesné stanovení se
dá zjistit funkčním testem v laboratoři, terénním testem, nebo při maximálním
tréninkovém či soutěžním zatížení (Kohlíková, 2007).
Jako nejběžnější a nejjednodušší (ale méně přesný) způsob určení SFmax se
používá vzorec:

[3.] Maximální tepová rezerva (MTR)
Každý sportovec se se svou SF pohybuje v individuálním rozsahu maximální tepové
rezervy (MTR). Ta je u každého sportovce odlišná v závislosti na jeho SFklid a SFmax a dalších
fyziologických parametrech, zdravotním stavu a aktuální trénovanosti. Tato rezerva je
výchozí pro stanovení míry a intenzity zatížení při tréninku. Je vhodnější než metoda
% SFmax, protože lépe vystihuje individuální možnosti SF jedince (Danečková, 2010).

28

Praktická část:
8

Cíle, úkoly, hypotéza
Cíle:
Cílem práce bylo zjištění a porovnání míry zatížení a energetického výdeje na

základě srdeční frekvence při přesunu v upraveném terénu ve třech různých
rychlostech se zátěží 10 kg a za použití sněžnic a lyží. Z výsledků porovnání
naměřených hodnot by měl být určen vhodnější způsob přesunu v daném terénu.
Úkoly:
 Studium odborné literatury tématu
 Plánování měření (výběr probandů, vhodný terén, rychlost přesunu,
zajištění materiálu…)
 Pilotní měření
 Měření
 Zpracování a vyhodnocení dat
 Sepsání výsledků a závěrů
Hypotéza:
Při přesunu na lyžích není třeba při chůzi výrazně zvedat lyže a lze využít
skluzu pro prodloužení kroku a ušetření sil. Díky fázi skluzu tedy bude při použití lyží ve
vyšší rychlosti (5 km.h-1) míra zatížení z hlediska srdeční frekvence shodná nebo nižší
než při použití sněžnic.
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9

Metodika měření
9.1 Použitý materiál a zařízení
9.1.1 Výstroj
Každý z probandů měření absolvoval v maskovacích kalhotách ECWCS

(Extended Cold Weather Clothing System) s membránou a dvěma vrstvami funkčního
oblečení na horní polovině těla. V případě sněžnic byla použita vojenská obuv vz.
2000. Každý z probandů měl na zádech maskovací batoh firmy SPM (Special Product
Manufacturing) o objemu 30 l a váze 10 kg. V batohu byla nezbytná a bezpečnostní
výbava (lavinový set, lékárnička, helma) pro realizaci přesunu a tekutiny.

9.1.2 Skialpinistický set (lyže, vázání, skelety, stoupací pásy)
Probandi při přesunu používali armádní skialpinistický set, který má vojenský
obor k dispozici.
 Lyže
SkiTrab - Tour Rando (bílá armádní úprava) s celodřevěným jádrem, délka
165 cm, rádius 21,5 m, hmotnost do 1500 g.

Obrázek 4: Armádní lyže SkiTrab Tour Rando
Zdroj: archiv
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 Stoupací pásy
Byly použity pásy z mohérových a syntetických vláken (70 % mohér, 30 %
syntetika) od značky SkiTrab.

Obrázek 5: Stoupací pásy SkiTrab
Zdroj: archiv

 Vázání
Lyže byly osazeny vázáním Fritchi Diamir Explore rámové konstrukce. Vázání
umožňuje stoupání díky nezávislé aretaci paty. Tu lze pro stoupání uvolnit a je možné ji
ještě podložit ve třech různých polohách pro snadnější stoupání. Vázání je opatřeno
bezpečnostním vypínáním a je možné nastavit vypínací síly na 6 - 10 DIN. Hmotnost
vázání je 1670 g.

Obrázek 6: Vázání Fritchi Diamir Explore
Zdroj: http://www.denalisport.cz/product/skialpinisticke-vazani-fritschi-diamir-explore:293/
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 Skelet
Scarpa Avant - jde o třípřezkové boty s utahovacím popruhem, vnitřní měkkou
botičkou z umělého vlákna pro odvod vlhkosti a gumovou vibramovou podrážkou pro
dobrou přilnavost k povrchu. Váha páru bot se pohybuje okolo 3600 g (podle velikosti).

Obrázek 7: model bot Scarpa Avant
Zdroj: http://www.hiko.cz/scarpa-avant-tlt-lyzarske-boty-2149/

9.1.3 Hole
Při pohybu ve volném terénu jsou používány teleskopické hole (dvojdílné,
trojdílné) s velkými košíčky na koncích proti boření do sněhu a prodlouženou rukojetí
pro lepší držení při traverzování. Při měření na lyžích i na sněžnicích byly použity
stejné dvojdílné hole o váze cca 410 g.

Obrázek 8: Armádní bílé dvojdílné hole
Zdroj: archiv
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9.1.4 Sněžnice a vojenská obuv
 Sněžnice
Model Denali Evo Ascent americké značky MRS (Mountain Safety Research).
Hmotnost 1850 g

Obrázek 9: Sněžnice MSR Denali Evo Ascent
Zdroj: http://www.trailspace.com/gear/msr/denali-evo-ascent/

 Vojenská obuv
Zimní vojenská obuv vz. 2000 je základní výstrojní součástí každého vojáka.
Jde o celokoženou obuv, která spadá do kategorie B (trekingová obuv) s výškou
komínu cca 20 cm a tvrdou podrážkou.

Obrázek 10: Vojenská obuv vz. 2000
Zdroj: (http://www.armadninoviny.cz/boty-polni-2000-a-jejich-mozne-nahrady.html)
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9.1.5 Sporttester
Garmin Forerunner 310XT jde o vysoce odolný a citlivý GPS přijímač a snímač
srdeční frekvence o rozměrech 54 x 56 x 19 mm a hmotnosti 72 g. Skládá se
z přístroje a hrudního snímače srdeční frekvence. Přístroj je nutné nastavit na každého
uživatele individuálně podle jeho věku, pohlaví, hmotnosti, výšky a míry aktivity pro
správné vyhodnocení dat a nastavení tréninkových zón.

Obrázek 11: Sporttester Garmin Forerunner 310XT
Zdroj: http://www.garmin.cz/produkty/sport/multisportovni-gps/forerunner-310-xt-serie/forerunner310-xt.html

9.1.6 Lavinový set
Při přesunech na sněhu a ledu je jedním z největších objektivních rizik odtržení
laviny. Proto každý člen musí mít u sebe tzv. lavinový set. Skládá se z lopaty, sondy a
digitálního vyhledávače, který umožňuje přepínání mezi dvěma režimy (vysílání a
lokalizování signálu). Při měření byl použit lavinový set od firmy Pieps s vyhledávačem
model DSP - 3anténový, digitální.

Obrázek 12: Lavinový set od Firmy Pieps
Zdroj: http://lavinove-sondy-a-vyhledavace.heureka.cz/pieps-winter-set-tour/
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9.2 Výzkumný soubor
Skládal se z 5 probandů, kteří jsou studenty nebo kantory na Vojenském oboru
při FTVS UK v Praze. Vzhledem k náročnosti zajištění měření a přepravy bylo měření
provedeno během zimního soustředění ve Špindlerově Mlýně. Soustředění se
zúčastnili reprezentanti oboru na soutěži Winter Survival 2013 a všichni jsou ve
výborné tělesné kondici a z výročního přezkoušení dosáhli hodnocení 1.
Probandi

Věk

Váha

Výška

Proband 1

39

79,3

Klidová Maximální MTR
SF
SF
180
48
181
133

Proband 2
Proband 3
Proband 4
Proband 5

26
20
26
27

69,2
78,8
80,7
71,7

169
192
181
173

45
50
47
48

194
200
194
193

149
150
147
145

Tabulka 2 Základní antropometrické a funkční údaje testovaného souboru
MTR = maximální tepová rezerva; určení SFmax viz kapitola 9.4

9.3 Výzkumné metody
[1.] Popisná Analýza
Byla využita při sběru informací o daném tématu z internetových zdrojů a
odborné literatury.
[2.] Měření
Proběhlo ve dvou dnech na vymezené trase a data byla měřena pomocí GPS a
sporttestru Garmin Forerunner 310 XT.
[3.] Intrapersonální komparativní metoda
Podle této metody byla naměřená data o srdeční frekvenci a energetickém
výdeji jednotlivých probandů vyhodnocena a zpracována.
Vzhledem k malému počtu probandů bylo při zpracování souhrnných dat
souboru použito pro určení střední míry hodnot medián.
Medián vyjadřuje ve statistice tzv. míru centrální tendence. Jde o hodnotu, která
leží uprostřed posloupnosti, což znamená, že polovina hodnot je menší nebo rovna
mediánu a druhá polovina je rovna nebo větší. Výhodou tedy je, že se v hodnotě
mediánu neprojevují extrémní odchylky a proto je jeho použití v této práci vhodné.
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Graf 2: Grafické vyjádření mediánu
Zdroj:http://blogs.oregonstate.edu/programevaluation/2010/05/27/central-tendency-and-variability/

Při výpočtu průměrných hodnot srdeční frekvence bylo použito směrodatné
odchylky.
,,Směrodatná odchylka je odmocnina z rozptylu a vrací míru rozptýlenosti do
měřítka původních dat.“ (Hendl, 2004). Jde o kvadratický průměr odchylek a vyjadřuje,
jak hustě jsou hodnoty jednoho znaku seskupeny (rozptýleny) kolem jeho aritmetického
průměru.

9.4 Metoda získávání dat
Měření proběhlo za pomoci GPS a sporttestru Garmin Forerunner 310 XT. Ten
díky satelitnímu spojení a bezdrátovému spojení se snímačem tepové frekvence
shromáždil data o vzdálenosti, poloze, rychlosti a tepové frekvenci. Data byla
zobrazena pomocí internetového prostředí http://connect.garmin.com a statistické
vyhodnocení a grafické zpracování dat bylo provedeno pomocí programu MS Office
Excel 2010.
Vstupní data probandů byla získána podle údajů naměřených pomocí
elektronické váhy s přesností na desetiny kg. Klidová SF byla naměřena sporttesterem
ráno po probuzení a maximální SF byla určena pomocí výpočtu (SFmax.= 220 - věk).
Informace o poloze byly zpracovány pomocí internetových map a aplikaci
Google Earth.
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9.5 Organizace měření
9.5.1 Příprava Měření
Pro přípravu měření bylo potřeba připravit a navážit nesenou výstroj a výzbroj
na digitální váze s přesností na desetiny kg. Dále bylo třeba nastavit výchozí
individuální hodnoty na sporttestru (věk, hmotnost, výška, pohlaví, míru aktivity jedince
a typ pohybové aktivity) pro správné vyhodnocování dat při měření a „zakódovat“
snímače SF, aby nedocházelo k přijímání cizího signálu.

9.5.2 Zkouška měření
Zkouška měření proběhla v roce 2012 při kurzu přesunů na sněhu a ledu a
podle jejích výsledků byly upraveny podmínky a organizace měření. Došlo k úpravě
trati a rychlostí.

9.5.3 Průběh měření
Měření bylo rozloženo do dvou dnů vzhledem k fyzické a časové náročnosti.
Měření na lyžích (dne 9. 1. 2013 od 10:00) a na sněžnicích (8. 1. 2013 od 10:00)
proběhlo na mírném, upraveném úseku sjezdovky Vodovodní cesta na Medvědíně ve
Špindlerově mlýně. Úsek byl dlouhý 1 km, převýšení činilo 85 m a průměrný sklon
svahu činil 4,88° (8,5 %). Probandi byli požádáni, aby se 48 h před měřením
nevystavovali dlouhodobé a velké tělesné zátěži a konzumaci alkoholu a jiných
omamných látek.
Před zahájením měření museli probandi absolvovat lehký výstup cca 1 km do
prostoru startu měření, což posloužilo jako adekvátní rozcvičení, při němž se SF
pohybovala do 130 tepů.min-1. Celkem bylo provedeno 6 úseků měření (3 na lyžích a 3
na sněžnicích) o rychlostech 3, 4, 5 km.h-1. Rychlost byla udržována pomocí funkce
aktuální a průměrné rychlosti na displeji sporttesterů. Vedoucí měření určoval tempo a
ostatní ho v řadě následovali. Po ukončení jednoho úseku měření se probandi odebrali
do prostoru startu a zde se vyčkalo až do chvíle, kdy každému klesla SF pod
100 tepů.min-1 a bylo zajištěno zklidnění organismu.
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Obrázek 13: Měřený úsek na sjezdovce mezi Horními Mísečkami a lanovkou Medvědín
Zdroj: https://maps.google.com/maps?hl=cs&tab=8l

Měření se oba dva dny odehrávalo za velice podobných klimatických podmínek.
První měření na sněžnicích (8. 1. 2013; 10:00) probíhalo při teplotách okolo -10 °C a
téměř nulovém větru, protože úsek byl dobře kryt lesem.

Tabulka 3:Předpověď počasí pro Špindlerův mlýn na den 8. 1. 2013
Zdroj: http://www.yr.no/sted/Tsjekkia/Liberec/%C5%A0pindler%C5%AFv_Ml%C3%BDn/

Druhé měření probíhalo následující den (9. 1. 2013; 10:00) ve stejnou hodinu
při teplotách okolo -11 °C a nulovém větru.

Tabulka 4: Předpověď počasí pro Špindlerův mlýn na den 9. 1. 2013
Zdroj: http://www.yr.no/sted/Tsjekkia/Liberec/%C5%A0pindler%C5%AFv_Ml%C3%BDn/
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9.6 Omezení studie
Naměřená data nelze aplikovat na širší veřejnost a zobecňovat. Studie byla
omezena několika faktory:
 malý počet probandů a velké věkové rozdíly;
 údaje o EV pouze na základě přepočtu ze sporttestru;
 kvůli zastínění signálu GPS nebyly data SF snímány průběžně a grafy
jsou tak zkresleny jejich nematematickým průběhem. Spíše než záznam
průběhu jsou data v grafu zachyceny jako body s hodnotou SF a
spojeny úsečkami.
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10 Výsledky
Míra zatížení při přesunu byla hodnocena podle dvou ukazatelů měřitelných
sporttesterem. Grafy a výsledky jsou zpracovány na základě dat o SF a o celkovém
energetickém výdeji.
Výsledky měření jsou prezentovány ve třech částech:

10.1 Celkové údaje o SF během měření

Tabulka 5: Tabulka hodnocení SF
-1

-1

-1

3 km.h ; 4 km.h ; 5 km.h = průměrné hodnoty SF při daných rychlostech; % MTR =
procentuální hodnocení náročnosti z hlediska využití maximální tepové rezervy

Vzhledem k věkové rozdílnosti probandů bylo rozhodnuto popisovat míru
zátěže pomocí ukazatele maximální tepové rezervy. Tento ukazatel lépe vystihuje
možnosti srdce reagovat na zátěž.
V tabulce č. 5 můžeme dobře pozorovat vzestup všech hodnocení srdeční
frekvence v závislosti na rychlosti přesunu. Dle hodnot je viditelný i rozdíl v zátěži mezi
přesunem při použití sněžnic a při použití lyží. Z hodnot mediánu souboru lze říci, že
rozdíl v míře zatížení mezi lyžemi a sněžnicemi byl při rychlosti 3 km.h-1 - 6,01 %;
4 km.h-1 - 7,61 % a 5 km.h-1 - 10,94 % MTR. Hodnoty uvedené v tabulce jsou graficky
shrnuty v grafu č. 3.
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Hodnoty mediánu hodnocení SF zkoumaného
souboru
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Graf 3: Hodnoty mediánu hodnocení SF zkoumaného souboru

Podle grafu je viditelná vyšší míra zatížení organismu při přesunu na lyžích
z hlediska SF. Rozdíl SF podle mediánu byl mezi lyžemi a sněžnicemi v jednotlivých
úsecích 3 km.h-1 - 12 tepů.min-1; 4 km.h-1 - 17 tepů.min-1 a 5 km.h-1 - 22 tepů.min-1.

10.2 Rozdíly průběhu SF při měření použití lyží a sněžnic
Na grafech je zaznamenán průběh SF při přesunu na lyžích a sněžnicích v čase
a v závislosti na nadmořské výšce. Profil měřeného úseku je graficky vyznačen jen u
grafů při rychlosti 3 km.h-1, protože zůstával neměnný a nebylo jej třeba znázorňovat i
ve zbylých grafech.

10.2.1

Proband č. 1

Tendence SF kopíruje průběh křivky převýšení, kdy v první části úseku bylo
stoupání strmější a nároky na funkční kapacitu organismu vyšší. Zhruba ve dvou
třetinách vzdálenosti se stoupání zmírňuje a hodnoty SF se pomalu navrací (v případě
grafu č. 3 až téměř na výchozí hodnotu). U grafu č. 3 a 4 je po celou dobu patrný téměř
shodný průběh SF jak u lyží, tak sněžnic, ale u lyží je návrat hodnot posunut cca o
1 minutu. V grafu č. 5 už hodnoty SFmax dosahují téměř stejných hodnot, ale je zde
velký rozdíl v návratu SF. Hodnoty SF na lyžích se i v klidnější části trati drží kolem
140 tepů.min-1 a stagnují, zatímco u sněžnic je jasně zřetelná regrese hodnot až k
hodnotě

kolem

110

tepů.min-1.

Rozdíl

mezi

průměrnou

SF

v jednotlivých

rychlostech byl u lyží vždy větší než u sněžnic a to při 3 km.h-1 o 8 tepů.min-1, 4 km.h-1
o 6 tepů.min-1 a 5 km.h-1 o 8 tepů.min-1.
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Graf 4: Proband1: Průběh SF při rychlosti 3 km.h
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Graf 5: Proband 1: Průběh SF při rychlosti 4 km.h
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Graf 6: Proband 1: Průběh SF při rychlosti 5 km.h

10.2.2

-1

Proband č. 2

V průběhu SF dochází k prudkým změnám rytmu v závislosti na převýšení, ale
rychle se ustalují. Se stoupající rychlostí mají hodnoty SF v první polovině úseku
podobný průběh, ale rozdíl je v závěrečné fázi, kdy se hodnoty SF lyží uklidňují velmi
pomalu na rozdíl od prudkého poklesu hodnot SF na sněžnicích. Nejlépe je tento rozdíl
vidět na grafu č. 8 (5 km.h-1). Mezi průměrnými hodnotami SF jsou velké rozdíly. U lyží
byly hodnoty vždy vyšší a to při 3 km.h-1 o 15 tepů.min-1, 4 km.h-1 o 17 tepů.min-1 a
5 km.h-1 o 22 tepů.min-1.
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Graf 7:Proband 2: Průběh SF při rychlosti 3 km.h
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Graf 8: Proband 2: Průběh SF při rychlosti 4 km.h
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Graf 9: Proband 2: Průběh SF při rychlosti 5 km.h

10.2.3

-1

Proband č. 3

Při rychlosti 3 km.h-1 je vidět velký rozdíl v SF. Srdeční frekvence je při této
rychlosti na lyžích v průměru o 14 tepů.min-1 vyšší než na sněžnicích. Zajímavý je
průběh, kdy nedochází k největšímu rozdílu až v závěru úseku, ale hned v první
polovině měření a na konci se hodnoty velmi vyrovnávají. Tuto odchylku od ostatních
probandů si vysvětluji malou zkušeností a nesprávnou technikou chůze na lyžích.
V ostatních rychlostech už má průběh SF podobný trend jako u ostatních probandů. SF
na lyžích je opět u všech rychlostí vyšší než na sněžnicích a to při 4 km.h-1
o 19 tepů.min-1 a při 5 km.h-1 o 17 tepů.min-1.
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Graf 10: Proband 3: Průběh SF při rychlosti 3 km.h
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Graf 11: Proband 3: Průběh SF při rychlosti 4 km.h
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Graf 12: Proband 3: Průběh SF při rychlosti 5 km.h

10.2.4
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Proband č. 4

Ze všech měřených probandů se jeho SF na lyžích a na sněžnicích
lišila nejméně. Lyže jsou při průměrných hodnotách SF vyšší (3 km.h-1 o 7 tepů.min-1,
4 km.h-1 o 6 tepů.min-1 a 5 km.h-1 o 8 tepů.min-1), ale v závěru měření není tak viditelný
rozdíl v poklesu SF jako u ostatních probandů.
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Graf 13: Proband 4: Průběh SF při rychlosti 3 km.h
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Graf 14: Proband 4: Průběh SF při rychlosti 4 km.h

Graf 15: Proband 4: Průběh SF při rychlosti 5 km.h
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10.2.5

Proband č. 5

U všech grafů dochází k rychlému vzestupu SF. V grafu č. 15 (3 km.h-1) je
viditelný rozdíl mezi sněžnicemi a lyžemi už od druhé minuty, kde SF u lyží ještě
vystoupala, ale u sněžnic už k velkému nárůstu nedošlo. V grafu č. 17 (4 km.h-1) je
průběh SF až do času 0:06:43 téměř totožný, ale zatímco SF u lyží se ještě zvyšovala,
sněžnice zaznamenaly výrazný pokles SF a k protnutí hodnot už nedošlo. Rozdíl
hodnot SF na konci měření byl 30 tepů.min-1. Graf č. 18 je velmi podobný předchozímu
grafu, ale k rozdělení křivek SF dochází později a rozdíl na konci měření činil
45 tepů.min-1. Průměrná SF na lyžích byla vyšší při 3 km.h-1 o 11 tepů.min-1, 4 km.h-1 o
15 tepů.min-1 a 5 km.h-1 o 8 tepů.min-1.
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Graf 16: Proband 5: Průběh SF při rychlosti 3 km.h
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Graf 17: Proband 5: Průběh SF při rychlosti 4 km.h
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Graf 18: Proband 5: Průběh SF při rychlosti 5 km.h
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10.3 Energetický výdej a rozdíly energetického výdeje při měření
Hodnoty energetického výdeje byly pořízeny pomocí sporttestru jako celkový
EV za každý měřený úsek. Tyto hodnoty byly přepočteny na hodnoty AEV (absolutní
energetický výdej - hmotnost bez zátěže) REV (relativní energetický výdej - hmotnost
se zátěží) v kJ.kg-1.min-1. Díky těmto hodnotám byly umožněny výpočty jednotlivých
údajů.
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V tabulkách č. 6, 7 a 8 je uveden údaj o hodnotě EV, který bylo třeba vydat na
nesenou zátěž a kolik % tato hodnota činila z celkového výdeje. Medián rozdílu mezi
nesenou zátěží na lyžích a na sněžnicích činil 4,04 % EV. Dále z hodnot uvedených v
tabulkách vyplývá vztah mezi hmotností a velikostí % EV na zátěž. Proband č. 2 (69,2
kg) měl nízkou hodnotu EV na zátěž, ale procentuálně na její nošení využil nejvíce
energie na rozdíl od probanda č. 3 (78,8 kg), který měl hodnotu EV na zátěž nejvyšší,
ale procentuálně měl hodnotu % EV na zátěž třetí nejnižší. Grafické vyjádření podílu
zátěže na celkovém EV je znázorněno v grafech č. 19, 20 a 21.

Tabulka 6: Hodnoty energetického výdeje v závislosti na hmotnosti probandů a výstroje při
-1
rychlosti přesunu 3 km.h

Tabulka 7: Hodnoty energetického výdeje v závislosti na hmotnosti probandů a výstroje při
-1
rychlosti přesunu 4 km.h

Tabulka 8: Hodnoty energetického výdeje v závislosti na hmotnosti probandů a výstroje při
-1
rychlosti přesunu 5 km.h
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Graf 19: Celkový EV a EV na nesenou zátěž při rychlosti 3 km.h
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Graf 20: Celkový EV a EV na nesenou zátěž při rychlosti 4 km.h
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Graf 21: Celkový EV a EV na nesenou zátěž při rychlosti 5 km.h
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11 Diskuze
Motivací pro výzkum se stala nezbytná nutnost každého vojáka z povolání
měnit během bojové činnosti či výcviku místo svého působení nebo aktivity. Tím
pádem jsou vojáci nuceni přizpůsobit se každému terénu a počasí a použít dostupné
prostředky k přesunu. Proto jsou příslušníci AČR školeni mimo jiné v kurzech přesunů
na sněhu a ledu, kde veškerý pohyb probíhá na lyžích či sněžnicích. Vzhledem k mé
aktivní činnosti v této specializaci bylo tedy vhodné zabývat se fyziologickými aspekty
tohoto pohybu hlouběji.
Při studování literatury a výzkumů učiněných v oblasti přesunů na sněhu a ledu
jsem se mohl opírat o některé studie v oblasti skialpinismu (kterých v ČR zatím příliš
neproběhlo), ale větší měření nebo výzkum v oblasti sněžnic jsem nenašel. Nakonec
jsem se vzhledem k získaným informacím rozhodl, že pro své potřeby stačí uskutečnit
dvě totožná měření, mezi nimiž budu moci porovnávat rozdíly v míře zatížení
organismu na základě srdeční frekvence a pokusit se tak určit pro vybraný terén
vhodnější prostředek pro přesun.
Ke stanovení hypotézy došlo na základě rozboru pohybové struktury lyžařského
kroku (při ideálním technickém provedení není třeba lyže výrazně zvedat a pouze se
odlehčují a kloužou po povrchu) a chůze na sněžnicích. Hypotéza vycházela
z biomechanických zákonitostí o setrvačnosti pohybu. Předpokládal jsem, že při vyšší
rychlosti bude díky vyšší váze skialpinistického setu vyšší i dopředná energie, čímž se
lyže dostane do skluzu a prodlouží se délka kroku. Na lyžích pak bude frekvence
chůze nižší a tím se sníží i její energetická náročnost a srdeční frekvence jednotlivých
probandů.
V závislosti na dané hypotéze bylo třeba určit rychlosti přesunu. Podle
předchozích studií (Matouš, 2009; Hepnar 2010; Tiso 2009) jsem jako maximální
rychlost určil 6 km.h-1. Bohužel jsem při prvním měření v roce 2012, i vzhledem
k nevhodně vybranému profilu trati a přidané zátěži, nebyl schopen tuto rychlost
udržet. Rychlosti jsem tedy pro další měření snížil o 1 km.h-1 dolů a zvolil pozvolnější
stoupání, kde by mohlo u lyží lépe docházet k fázi skluzu.
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Výsledky měření uváděné v této práci jsou z ledna 2013, kdy měření probíhalo
bez problémů a všichni probandi s větším či menším nasazením všechny rychlosti
zvládli. Bohužel problém nastal při vyhodnocování záznamu SF. GPS sporttester
Garmin Forerunner XT310 totiž nezaznamenával celý obraz průběhu SF, ale hodnoty
zapisoval spolu s údaji o poloze. Ty byly vlivem nestálosti signálu zapisovány v různém
časovém odstupu (cca 1 – 13 s) a grafické vyjádření těchto hodnot SF má nestandartní
rozložení. Další možnou příčinou bylo i malé kolísání SF kvůli plynulosti pohybu, který
byl řízen podle aktuální a průměrné rychlosti zobrazené na displeji sporttesteru. Jiné
faktory, které možná měření ovlivnily, byly spojeny spíše se zkušenostmi a technikou
chůze na lyžích. Aby byly tyto odchylky minimalizovány, měření probíhalo na
upraveném terénu sjezdovky Vodovodní v lyžařském areálu Medvědín. Všichni
probandi měli jednotné vybavení, takže v tomto směru byly rozdíly zanedbatelné.
Ze zpracovaných dat u jednotlivých probandů vycházejí podle hodnot SF a EV
výhodněji pro vybraný povrch ve všech třech rychlostech sněžnice. Zajímavé jsou však
grafy průběhu SF, kde se křivky s narůstající rychlostí v první polovině měření více a
více prolínají. Tento trend je vysvětlován jako zvyšování účinnosti skluzu při pohybu na
lyžích. Při rychlosti 3 km.h-1 se totiž křivky nijak výrazněji neprotínají, protože se jedná
o příliš nízkou rychlost pro využití skluzu. Ve dvou následujících měřeních se už ovšem
křivky více kopírují a rozdíl přichází u většiny probandů v bodě, kdy se stoupání začíná
zvolňovat. Při použití sněžnic totiž začne SF výrazně klesat, ale u lyží hodnoty stagnují
nebo ještě chvíli narůstají a pak dochází k poklesu, který ovšem není tak výrazný jako
u sněžnic. Po předchozím stoupání na sněžnicích se totiž díky nižší zátěži v oblasti
kotníků SF vrací do klidových hodnot rychleji než u lyží.
Údaje o energetickém výdeji, které byly naměřeny sporttesterem na základě
SF, ukazují, že EV vynaložený při přesunu je u sněžnic nižší při všech rychlostech.
Podle výsledků měření u všech probandů byl (s drobnými odchylkami) v případě lyží
EV vydaný na nesenou zátěž o 4 % EV vyšší než u sněžnic. Při vyhodnocování byl
také pozorován vztah mezi tělesnými proporcemi a vlivem zátěže na organismus.
V případě probanda č. 2 (169 cm; 69,2 kg) dosahoval EV nejnižších hodnot, ale EV
spotřebovaný na nesení zátěže byl procentuálně nejvyšší. Opakem byl proband č. 3
(192 cm; 78,8 kg), který měl nejvyšší energetický výdej, ale na zátěž procentuálně
vydal téměř nejméně energie. Takže výrazně mohutnější proband č 3 vydal na zátěž
nejvíce energie, ale jeho míra zatížení organismu byla nižší než u probanda č. 2, který
vydal energie na zátěž nejméně. Tyto výsledky potvrzují vliv velikosti tělesného
povrchu na celkový EV.
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12 Závěr
Cílem práce bylo porovnání míry zatížení organismu na základě SF při použití
dvou odlišných prostředků (lyže, sněžnice) pro přesun na sněhu a ledu. Podle těchto
výsledků měl být určen vhodnější prostředek pro přesun v mírném a upraveném
terénu. Pro výzkum byla stanovena hypotéza (viz kapitola 8), podle které by při vyšší
rychlosti mělo docházek k menším rozdílům v míře zatížení podle SF.
Měření se účastnilo 5 probandů vybraných z řad studentů VO FTVS Univerzity
Karlovy a probíhalo na sjezdovce Vodovodní Ski areálu Medvědín ve Špindlerově
Mlýně. Účastníci byli měřeni v průběhu úseku o délce 1 km ve třech různých
rychlostech (3, 4 a 5 km.h-1). Tuto trať stoupali nejdříve na sněžnicích a poté i na
lyžích. Během měření byla zaznamenávána jejich SF a takto získané záznamy pak
byly zpracovány a vyhodnocovány.
SF byla hodnocena pomocí % maximální tepové rezervy, kterou jsem vypočítal
pomocí vzorce (SFmax - SFklid= MTR). Jde o metodu hodnocení, která lépe vystihuje
možnosti srdce reagovat na aktuální změny v organismu. Během jednotlivých rychlostí
dosahovali probandi hodnot 34 – 79 % MTR. Pomocí mediánu pak byly určeny střední
hodnoty pro jednotlivé rychlosti. Rozdíly při přesunu na lyžích a sněžnicích byly pro
jednotlivé rychlosti 3 km.h-1 – 6 % MTR, 4 km.h-1 – 7 % MTR a 5 km.h-1 – 11 % MTR
v neprospěch lyží.
EV byl počítán sporttesterem pomocí tabulkového logaritmu na základě SF. I
tyto hodnoty vypovídali o nevhodnosti použití lyží jako energeticky výhodnějšího
prostředku.
Z měření tedy vyplynulo na základě hodnocení SF a EV, že vhodnějším
prostředkem pro přesun v daném terénu jsou sněžnice.
Podle tabulek SF a EV tím byla vyvrácena i hypotéza. K zamyšlení ovšem stojí
grafické znázornění průběhu SF. Tam je patrný (z většiny grafů) trend, který hypotézu
naopak potvrzuje. Při rychlostech 4 a 5 km.h-1 totiž dochází k velmi podobnému
průběhu SF při použití lyží i sněžnic.
Na základě těchto grafů by mohlo být doporučeno pokračovat v měření, které
by bylo upraveno po stránce přidané zátěže, stoupání a rychlosti. Při nižší zátěži a
vyšší rychlosti by mohlo být dosaženo stejného průběhu SF při použití sněžnic i lyží.
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Bohužel takto nastavené měření a jeho výsledky už nejsou pro armádní účely
významné, neboť minimální nesená výbava vojáka neumožňuje dlouhodoběji rychlejší
pohyb.
Přínosné by mohlo být měření, které by simulovalo pohyb družstva v horách.
Jednalo by se o delší přesun s různými profily trati, kompletní nesenou výbavou
družstva a každý by byl snímán pomocí GPS sporttesteru po celou dobu přesunu.
Z takto naměřených dat by bylo lépe vyhodnoceno, která z pomůcek je pro vojáky
vhodnější. Toto měření je však velice těžce organizovatelné, neboť je velmi ovlivnitelné
objektivními i subjektivními podmínkami a může být zkresleno mnoha faktory (počasí,
regenerace, zkušenosti, dovednosti).
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