
SOUHRN 

 

Název: Energetická náročnost skialpinismu. 

Cíl: Cílem práce bylo zjistit změnu zatížení organismu v závislosti na rychlosti skialpinistické 

chůze a sklonu svahu při zachování konstantního převýšení. 

Metody: Studie se zúčastnilo 12 sportovců (průměrný věk 30±8 roků). Jednalo se o 

randomizovaný vnitroskupinový experiment. Energetický výdej (EV) organismu byl 

zjišťován pomocí spiroergometrie na základě poměru nadechovaného O2 a vydechovaného 

CO2. Po změření antropometrických hodnot a ventilačních parametrů následovala individuální 

rozcvičení. Studie byla provedena na pásovém ergometru typu SATURN od firmy HP 

cosmos, který svojí šířkou umožňuje chůzi na speciálně upravených kolečkových lyžích 

s upravenými holemi pro skialpinismus. Test byl zahájen změřením klidových hodnot a 

následovala rozcvička trvající 4 minuty při rychlosti 3,5 km h
-1

 a sklonu svahu 16%. Měření 

sestávalo ze 4 částí: 24% sklon a rychlost 3,5 km h
-1

, 20% sklon a rychlost 4,2 km h
-1

, 16% 

sklon a rychlost 5,1 km h
-1

 a 12% sklon a rychlost 6,8 km h
-1

 při zachování stejné délky testu 

8 minut 30 vteřin tak, aby bylo dosaženo vždy stejného převýšení 200 m. Mezi jednotlivými 

měřeními byla pauza 20-25 minut. 

Výsledky: Po zapracování organismu na nastavenou zátěž se průměrné hodnoty EV 

nelineárně zvyšovaly s klesajícím sklonem svahu a stoupající rychlostí. Při sklonu 24 % 

a rychlosti 3,5 km h
-1 

byl průměrný EV 15,7 kJ·0,5 min 
-1

, celkově bylo v průměru 

spotřebováno 266,1±46,2kJ. Při sklonu 20 % a rychlosti 4,2 km h
-1

 byl průměrný EV  

16,0 kJ·0,5 min 
-1

, celkově bylo v průměru spotřebováno 272,5±42,9 kJ. Při sklonu 16 %  

a rychlosti 5,1 km h
-1

 byl průměrný EV 17,4 kJ·0,5 min
-1

, celkově bylo v průměru 

spotřebováno 295,3±57,1 kJ. Při sklonu 12 % a rychlosti 6,8 km h
-1

 byl průměrný EV 19,6 

kJ·0,5 min 
-1

, celkově bylo v průměru spotřebováno 324,2±43,4 kJ. Čas trvání všech testů byl 

8 minut 30 vteřin. U sklonu 12 % a rychlosti 6,8 km h
-1

 měli 3 sportovci problém s 

dokončením testu z důvodů vysokých nároků na techniku pohybu při takto vysoké rychlosti. 

Průměrné hodnoty srdeční frekvence (SF) byly při sklonu 24 % 144,9±17,7 tepů·min
-1

, při 

sklonu 20 % 147,3±19,8 tepů·min
-1

, při sklonu 16 % 152,3±21,9 tepů·min
-1

 a při sklonu 12 % 

167,8±15,3tepů·min
-1

. 
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