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Abstrakt 

Název práce:  

Efekt silového cvičení s vaskulární okluzí na sílu flexorů předloktí. 

Cíl práce:  

Cílem práce je zjistit vliv cvičení s vaskulární okluzí na maximální izometrickou 

sílu svalů předloktí. 

Metody: 

Výzkumný soubor 8 dobrovolníků podstoupil 6 týdnů cvičebního programu 

na horní končetiny (HK). Cvičební program byl rozdílný pro každou horní končetinu. 

Probandi cvičili jednu HK s vaskulární okluzí a druhou HK bez vaskulární okluze. 

Výzkumné skupině byla změřena maximální izometrická síla svalů předloktí před 6-ti 

týdenním cvičebním blokem, po 3 týdnech cvičení a po dokončení celého cyklu. 

Veškeré měření probíhalo v laboratoři lezecké stěny UK FTVS. FTVS. Výsledky byly 

statisticky vyhodnoceny pomocí testu ANOVA s opakováním měření. 

Výsledky: 

Výsledky zkoumání vlivu vaskulární okluze na zvýšení svalové síly flexorů 

předloktí se v diplomové práci nepotvrdily. Testovaní neměli statisticky významné 

rozdíly absolutní síly ani relativní síly mezi cvičením s vaskulární okluzí a cvičením 

bez vaskulární okluze. Absolutní síla u cvičení s vaskulární okluzí byla průměrně před 

cvičebním programem 422 N, po jeho dokončení 461 N. Absolutní síla u cvičení 

bez vaskulární okluze byla průměrně před cvičebním programem 418 N, po jeho 

dokončení 449 N. Relativní síla změřena před cvičebním programem s vaskulární 

okluzí byla 61%, po dokončení programu 66%. Relativní síla změřena před cvičebním 

programem bez vaskulární okluze byla 61%, po dokončení programu 64%.  

Závěr: 

Výsledky ukazují, že došlo k mírnému nárůstu absolutní i relativní síly. Nicméně, 

vliv vaskulární okluze byl nevýznamný. 
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Abstract 

Title:  

Effect of strength training with vascular occlusion on the forearm flexor muscle 

strength. 

Aims: 

The aim is to determine the effect of vascular occlusion on maximum isometric 

strength of forearm muscles.  

Methodology: 

The research group of 8 volunteers underwent six weeks of exercise program for 

upper limb (UL). The exercise program was different for each upper limb. Probands 

practiced one UL with vascular occlusion and second one without vascular occlusion. 

The research group was measured maximal isometric strength of forearm muscles 

before the 6-week exercise block, after 3 weeks of training and after completion of the 

cycle. All measurements were carried out in the laboratory climbing walls FTVS UK. 

The results were statistically evaluated using test ANOVA with repeated measurement. 

Results:  

The results of examining the impact of vascular occlusion to increase muscle 

strength flexor forearm in this thesis confirmed. Testing did not find significant 

differences in absolute strength or relative strength between exercise with vascular 

occlusion and exercise without vascular occlusion. Absolute strength at exercise with 

vascular occlusion averaged before exercise program 422 N, after the completion of 461 

N. Absolute strength at exercise without vascular occlusion averaged before exercise 

program 418 N, after the completion of 449 N. The relative strength measured before 

exercise program with vascular occlusion was 61%, after completion of the program 

66%. The relative strength measured before exercise program without vascular 

occlusion was 61%, after completion of the program 64%.  

 



 
 

Conclusion: 

The results show that there was a slight increase in both absolute and relative 

power. However, influence vascular occlusion was insignificant. 

Keywords:  

Strength, vascular occlusion, flexor muscles of the forearm, physiotherapy 
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Seznam zkratek 

ACSA – anatomický průřez svalového vlákna (anatomical cross-sectional area) 

ATP – adenosintrifosfát 

CNS - centrální nervový systém 

CSA – plocha průřezu (cross-sectional area) 

DIP kloub – distální interphalangealní kloub 

DK – dolní končetiny 

ERA – účinná vyzařovací plocha hlavice (effective radiating area) 

FG – rychlá glykolytická vlákna (fast glycolytic)  

FOG – rychlá oxidativně glykolytická vlákna (fast oxidative glycolytic) 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HK – horní končetiny 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

LHK – levá horní končetina 

m. – sval (musculus) 

MCP kloub – metacarpophalangealní kloub 

MRI – kontrastní magnetická rezonance 

mRNA – mediátorová ribonukleová kyselina (messenger) 

mTOR – proteinkináza 

MVC - maximální volní kontrakcí (maximal voluntary contraction) 

n. – nerv (nervus) 

PCSA – fyziologický průřez svalového vlákna (physiological cross-sectional area) 

PHK – pravá horní končetina 

PIP – poměr impulzů : periodě 

PIP kloub – proximální interphalangealní kloub 

PIR – postizometrická relaxace 
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S6K1 - ribozomalní kináza 

SLAP – superior labrum anterior posterior 

SO – pomalá oxidativní vlákna (slow oxidative) 

UK – Univerzita Karlova 

UZ – ultrazvuk 

1-RM - jedno opakovací maximum (one-repetition maximum) 
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1 Úvod 
 

V současné době se lidé chtějí stále více udržovat v kondici, a proto využívají 

nejrůznější metody jak posílit své tělo či hubnout. Rekreačně nebo s tréninkem 

zaměřeným na výkonnostní úroveň jsou stále více využívány různé posilovací techniky 

a zároveň jsou vyvíjeny nejrůznější způsoby tréninku maximální síly, vytrvalosti a 

rychlosti. Toto zatěžování může přinášet nejrůznější úrazy a zranění. Často způsobené 

přetížením organismu a přeceněním vlastních sil v průběhu tréninku jsou důvodem 

pro vznik zranění. Poranění nemusí vzniknout jen během sportování, ale i po dopravní 

nehodě nebo jinou nešťastnou náhodou. Následná léčba, rehabilitace a návrat ke sportu 

jsou leckdy velice zdlouhavé. Zatěžování pohybového aparátu a celkově organismu 

musí být po zranění pozvolné. Plná zátěž je povolena po několika týdnech, často až 

měsících na úrazu.  Povolení plné zátěže se liší na typu úrazu nebo na typu 

chirurgického zákroku. Ovšem doba, ve které žijeme, na nás klade vysoké nároky, 

abychom byli co nejdříve v pracovním procesu. 

Nový a zatím ne zcela prozkoumaný typ silového tréninku je cvičení s vaskulární 

okluzí. Při tomto cvičení je možné méně zatěžovat organismus intenzitou cvičení. 

Přínos tohoto tréninku by mohl být právě pro osoby po úrazu končetin, které se chtějí 

vrátit co nejdříve do aktivního způsobu života. Využití cvičení s vaskulární okluzí by 

mohlo sloužit jako součást rehabilitačního procesu pro osoby po traumatu, pro starší 

pacienty, pro osoby s osteoporózou, kachexií nebo chronickou obstrukční plicní nemocí 

(CHOPN). Všechny výše zmíněné osoby nesmějí svůj organismus příliš zatěžovat 

z důvodu jejich nemoci. Ovšem při cvičení, např. chůze s omezeným průtokem krve by 

tělo nepřetěžovaly a přesto by svalový přírůstek mohl být vyšší než při klasické chůzi 

po rovině.  

Ve své diplomové práci se budu zabývat tréninkem pro získání svalové síly, 

speciálně již zmiňovaným tréninkem s vaskulární okluzí. Zaměření na horní končetiny 

(HK) jsem si vybrala, protože sama sportuji a měla jsem zranění flexorů předloktí 

po tréninku sportovního lezení a chtěla jsem být, co nejdříve zpět v tréninku. Dalším 

důvodem výběru horních končetin jsou jejich důležité úchopové a komunikační funkce, 

bez kterých je velmi problematické provádět běžné aktivity denního života.  
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2 Teoretická část 

Každá akce vyvolá reakci, a proto i sportovní činnost vyvolává reakci v lidském 

organismu.  Vzniklé odpovědi jsou buď reaktivní změny nebo adaptační změny 

na fyzickou aktivitu. Další odpovědí na fyzickou zátěž může být přetrénování a 

následný vznik úrazu. 

2.1 Adaptace na fyzickou zátěž 

V průběhu fyzické aktivity dochází ke změnám v lidském organismu. Adaptací 

lidského organismu a souvisejícími složkami se zabývá fyziologie zátěže, která popisuje 

a vysvětluje reakci organismu na zátěž. Změny organismu se mění podle typu zatížení a 

doby trvání sportovní činnosti. Adaptace vytváří změny v lidském těle, které podporují 

optimální funkce orgánů a orgánových soustav během zatížení. Především sportovci 

se snaží využít těchto účinků s cílem dosáhnout maximálního fyzického výkonu, a proto 

je důležité znát a využívat vědecké podklady v průběhu tréninku. Díky nim dokáže 

trenér nebo sportovec odhadnout, zda se jedná o fyziologickou odpověď či nikoliv. 

Tímto se může předcházet zraněním a to především zraněním z přetížení (Smith, 

Plowman, 2011).  

 Během fyzické zátěže dochází ke změnám v orgánových soustavách postupně. 

Jestliže dochází k fyzickému zatížení organismu nepravidelně, tělo na tuto zátěž reaguje 

akutní reaktivní odpovědí. Odpověď trvá jen několik hodin na skončení činnosti a poté 

se změny navrátí do stavu před zatížením. Takto ovlivněn je např. krevní tlak, který 

po fyzické aktivitě klesá, mění se koncentrace triglyceridů a celkové množství 

cholesterolu v krevní plazmě nebo se mění inzulinová odpověď. Všechny tyto změny 

se vrátí do původního stavu do 24 hodin (Bouchard et al. 2006). 

V případě pravidelného a dlouhodobého tréninku dochází k již zmiňované 

adaptaci. Z počátku dochází nejprve ke změnám na neurální úrovni a poté následují 

další soustavy. Často zkoumanou soustavou je pohybový systém, právě z důvodů 

předcházení zranění a zjišťování nárůstu síly. V pohybovém aparátu dochází k různým 

změnám u rozdílných typů tréninku, jako je trénink silový, vytrvalostní nebo 

kombinovaný. Adaptativní změny nastávají i u soustavy např. kardiovaskulární, 

respirační a dalších. Každý jedinec je schopen adaptace, přestože při stejné zátěži může 
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být odpověď různých organismů odlišná. To do velké míry ovlivňují genetické faktory a 

různá onemocnění (Smith, Plowman, 2011; Gabriel, 2006). 

Uvedené adaptace pohybového aparátu jsou popsány v závislosti na různých 

typech tréninků. V praktické části diplomové práce se zabývám především změnou 

pohybového aparátu, který se zaměřuje na změnu sily u stanoveného cvičebního plánu. 

Podrobněji se nezabývám dalšími schopnostmi, jako jsou rychlost, flexibilita nebo 

koordinace, protože souvisí s celkovým výkonem při sportovní činnosti, nikoliv 

izolovaně pro zvýšení maximální síly. Při porovnávání silového a vytrvalostního 

tréninku jsou dobře znázorněné změny ve svalové síle a strukturální změny svalu.  

Síla je chápána jako schopnost svalu nebo svalové skupiny vyvíjet sílu 

proti odporu. Maximální síla se měří na jeden maximální pokus. Při dynamickém 

cvičení se hodnotí jedním opakovacím maximem (1-RM) a u statického cvičení 

se hodnotí maximální volní kontrakcí (MVC). Svalová vytrvalost je schopnost svalu 

nebo svalové skupiny opakovaně vyvíjet sílu proti odporu. Činnost svalové vytrvalosti 

se uvádí v procentech 1-RM nebo MVC (Smith, Plowman, 2011). 

2.1.1 Fyziologická adaptace na silový trénink 

Pro silový trénink je typické velké zvýšení síly a celkové zvětšení objemu svalů. 

Sila je schopnost svalu nebo svalové skupiny vyvíjet sílu proti odporu. Hodnocení vlivu 

silového tréninku se určuje podle změny 1-RM. Změny nastávají v oblasti funkční, 

morfologické, neurologické, metabolické a hormonální. Ve funkčních změnách dochází 

především k navýšení síly. Další funkce jako je vytrvalostí složka a energetické 

schopnosti svalu jsou také zvýšeny, ale ne v takovém rozsahu jako silová složka. 

Pollock et al. (2000) uvádí, že bezpečné cvičení o střední až vysoké intenzitě nejméně 

2-3 krát týdně po dobu 3-6 měsíců zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost o 25% a více 

u mužů i žen všech věkových kategorií. Ve studii Ronnestada et al. (2007) se ukázalo, 

že pravidelné cvičení 3x týdně po dobu 11 týdnů zvýšilo maximální sílu dolních 

končetin (DK) o 21-41% a na horních končetinách (HK) bylo navýšení síly o 8-16%. 

Studie byla provedena na mužích, kteří dříve nesportovali (Smith, Plowman, 2011; 

Pollock, 2000; Ronnestad, 2007). 
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Morfologické změny zahrnují zvětšení celého objemu svalu, zvýšení objemu 

v  anatomickém průřezu svalových vláken (ACSA) i ve fyziologickém průřezu 

svalových vláken (PCSA), zvyšuje se množství proteinu ve svalových vláknech a 

dochází k hypertrofii šlach svalů (Folland, Williams, 2007). V některých textech 

se uvádí přeměna z vláken rychlých glykolytických (IIX, dříve označovaná FG) 

na vlákna rychlá oxidativně glykolytická (IIA, dříve označovaná FOG), (Folland, 

Williams, 2007). Tato vlákna patří do skupiny typu II rychlá kontraktilní svalová 

vlákna. Hather et al. (1991) uvádí pokles vláken IIX a procentuálně totožný nárůst 

vláken IIA, což podporuje výše zmíněné tvrzení přeměn svalových vláken. Dále 

ve svalových vláknech nastává zvětšení ACSA, které je potvrzeno jak u dvou výše 

zmíněných typů svalových vláken, typu I. Největší nárůst ACSA je uváděn u typu II. 

Hather et al. (1991) nalezl nárůst o 20-32% u dvou ze tří tréninkových skupin pro typ II 

a pouze u jedné tréninkové skupiny je uváděn nárůst vláken typu I a to jen o 14%.  

Hypertrofie svalu nastane díky zvětšení a zmnožení kontraktilních proteinů (aktinu a 

myozinu) ve svalovém vlákně a zvýší se denzita složek v celé svalovině, jako jsou např. 

kolagen nebo pojivová tkáň. Hypertrofie svalové tkáně a zvýšení svalové síly může být 

podpořena hyperplazií svalových vláken, i když se to děje jen v malé míře a většina 

výzkumu je zatím prováděna na zvířatech (Folland, Williams, 2007). Všechny tyto 

změny během silového tréninku způsobují nárůst objemu celého svalu. Ve studii 

Welleho et al. (1996) porovnávali nárůst plochu průřezu (CSA) svalů na HK a DK 

u rozdílných věkových skupin. Výsledkem bylo větší navýšení CSA na HK pro flexi 

loketního kloubu u skupiny mladých o 22% a u skupiny starých o 9%. To bylo u obou 

skupin více pro HK jak pro DK, kde došlo k nárůstu u flexorů kolene o 8% u mladých a 

o 1% u starých. Extenzory kolene zvýšily svou CSA o 4% u mladých a o 6% u starých. 

K dalším strukturálním změnám svalu dochází v pojivové tkáni, ve které dochází 

ke zvýšení syntézy kolagenu a k následnému nárůstu tuhosti šlach (Folland, Williams, 

2007; Hather et al. 1991; Smith, Plowman, 2011; Welle, 1996). 

Neurologická adaptace je velmi silná při prvních fázích silového tréninku a 

nastává dříve než výše zmíněné strukturální změny ve svalové tkáni. Z přímých důkazů 

je patrné zvýšení svalové síly ještě před tím než dojde ke strukturálním změnám 

ve svalech. Dochází tedy k nepoměru, kdy je mnohem větší nárůst síly než samotné 

velikosti svalu. Neurologická adaptace se dá popsat jako změny v koordinaci a 

motorickém učení, které usnadňují efektivnější zapojení svalů během silového úkonu. 
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Zlepšuje se intermuskulární koordinace stabilizujících svalů, synergistických svalů a 

antagonistický svalů. Svalová síla roste díky náboru více motorických jednotek, které 

jsou schopny lepší synchronizace. To ukazuje studie Vila-Chi et al. (2010), která uvádí 

zvýšení rychlosti zapojení motorických jednotek o 10,7% v m. vastus medialis a 

o 12,8% vyšší zapojení v m. vastus lateralis. Dále se u trénovaných jedinců objevuje 

snížení koaktivace antagonistických svalů a rychlejší frekvence přenosu řízení, něž je 

obvyklé u netrénovaných jedinců. Sílu může zvýšit i trénink spojený s představou 

pohybu, který vyvolá adaptaci v centrálním nervovém systému (Gabriel, 2006; Folland, 

Williams, 2007; Vila-Cha, 2010). 

2.1.2 Fyziologická adaptace na vytrvalostní trénink 

Oproti silovému tréninku není u vytrvalostního tréninku tak rapidní navýšení síly. 

Tato síla se zvedne velmi málo nebo vůbec, ale přesto dochází ke snížení celkové 

tělesné hmotnosti a procentuálního zastoupení tuku v těle. Mění se kapilarizace 

ve svalové tkáně a nastává mírná hypertrofie vláken typu I. Prodlužuje se doba aktivace 

svalu pro vykonání práce. To prokazuje studie Vila-Chi et al. (2010), která ukazuje 

výsledky po 6 týdnech vytrvalostního tréninku. Čas pro vykonání úkolu se prodloužil 

o 13%, ale maximální izometrická kontrakce zůstala nezměněna. Dále dochází 

ke zvýšení vytrvalostní složky, která je podpořena efektivnější obnovou 

adenosintrifosfátu (ATP) v průběhu fyzické zátěže. Z morfologického hlediska dochází 

dle výzkumu Coggana et al. (1992) k mírnému nárůstu přibližně o 12% objemového 

průřezu ve svalových vláknech typu I a u vláken typu IIA o 10%. Stejně jako u silového 

tréninku popisuje Coggan et al. (1992) přeměnu v rámci svalových vláken typu II. Při 

určitém úbytku vláken IIX byl stejný nárůst vláken IIA. Celkový poměr mezi vlákny 

typu I a II byl nezměněn. Coggan et al. (1992) dále uvádějí zvýšení hustoty kapilární 

sítě o 21% na milimetr čtvereční.(Smith, Plowman, 2011; Coggan, 1992; Vila-Cha, 

2010). 

Při tréninku nastávají změny neurologické, ve kterých dochází ke snížení rychlosti 

zapojení motorických jednotek v průběhu zátěže. Vila-Chi et al. (2010) v jejich studii 

uvádějí nižší rychlost zapojení motorických jednotek o 10,9%  m. vagus medialis a 

o 10,6% nižší zapojení v m. vagus lateralis. V průběhu vytrvalostního tréninku 

se objevuje váhový úbytek především pomocí snížení tělesného tuku. Zvyšuje 

se aerobní výkon v podobě zvýšení VO2max. Ve studii Coggana et al. (1992), bylo 
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naměřeno zvýšení VO2 max. o 24% u starších mužů a o 21% u starších žen (Coggan, 

1992; Vila-Cha, 2010).  

2.1.3 Fyziologická adaptace na kombinovaný trénink 

Kombinovaný trénink je brán jako kombinace silového a vytrvalostního tréninku. 

Nejvíce rozebírané změny jsou ty, které nastávají při uskutečnění vytrvalostního i 

silového tréninku v jednom dni. Z výše uvedeného textu je patrné, že odezvy lidského 

organismu na silový a vytrvalostní trénink jsou rozdílné. Proto z funkčního hlediska 

dochází k nižším silovým přírůstkům než v průběhu silového tréninku, i když je zátěž 

v průběhu kombinovaného tréninku stejná. Starší studie tvrdí, že je tento jev způsoben 

neschopností organismu přizpůsobit se rozdílné adaptaci. Novější studie se přiklánějí 

k teorii, že vzniklá únava z vytrvalostního tréninku brání svalům a dalším orgánům 

pracovat v průběhu následujícího silového tréninku tak efektivně, jak je potřebné 

pro aktuální silový trénink. Ve studii Häkkinena et al. (2003) porovnávali vliv silového 

tréninku, který probíhal 2x týdně a kombinovaného tréninku, který byl 2x silový a 2x 

týdně vytrvalostní. Za 21 tréninkových týdnů se zvýšila svalová hmota u silového 

tréninku o 2 kg a zvýšilo se procento tuku o 0,3%. U kombinovaného tréninku se snížila 

svalová hmota o 1,3 kg a procento tuku v těle se snížilo o 2,3%. Dále ve studii 

porovnávali procentuální zastoupení jednotlivých svalových vláken. Mezi jednotlivými 

typy tréninku nenašli výraznější rozdíly. Vlákna typu I se zvýšila o 3%, typ IIa o 10% a 

typ IIx se snížil o 14% u silového tréninku. U kombinovaného se zvýšil typ I o 6%, typ 

IIa o 4% a snížení o 10% nastalo u vláken typu IIx. Studie prokázala téměř stejné 

zvětšení objemového průřezu svalovými vlákny při kombinovaném tréninku tak i při 

silovém tréninku. Silový přírůstek kombinovaného tréninku byl postupný a velmi 

podobný jako u silového tréninku. To nepodporuje tvrzení starších studií, které uvádějí 

zhoršenou schopnost adaptace organismu při kombinovaném tréninku. Potvrzuje se zde 

pouze nižší neurální aktivita svalů. Ve studii McCarthyho et al. (2001) porovnávali 

trénink silový, vytrvalostní a kombinovaný. Výsledky výzkumu opět ukázaly velmi 

podobné hodnoty pro silový a kombinovaný trénink. Vytrvalostní trénink měl hodnoty 

odlišné. Velké rozdíly byly v nárůstu CSA svalové skupiny extenzorů kolenního 

kloubu, kde silový trénink měl nárůst o 12%, kombinovaný o 14% a vytrvalostní měl 

zvětšení svalu o 3%. Podobně velký rozdíl byl ve zvětšení plochy svalových vláken 

typu II. Nárůst po silovém tréninku byl 24%, po kombinovaném 28% a 
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po vytrvalostním 4,5% (Leveritt et al., 1999; Nader et al., 2006; Häkkinen et al., 2003; 

McCarthy et al., 2002). 

Shrnutí 

Z uvedených studií je patrné, že silový a vytrvalostní tréninkem vede k různým 

adaptačním procesům. Největší rozdíly jsou v míře hypertrofie silovým a vytrvalostním 

tréninkem. Dále dochází ke změnám strukturálním v oblasti kapilarizace, 

mitochondriální denzity, enzymatické aktivity, zásob glykogenu a mastných kyselin. 

2.2 Sportovní lezení 

Sportovní lezení bylo ve starších literaturách označováno na pojmem 

horolezectví, které se následně dělilo na další disciplíny. V novější literatuře figuruje 

lezení a horolezectví na stejné úrovni. Pod lezení spadá sportovní lezení, které 

se odehrává v přírodních terénech nebo na umělých stěnách. Lezec zde řeší spíše 

fyzické potíže než problémy s  vysokou nadmořskou výškou, nízkou teplotou a 

aklimatizací. Hodnotí se především styl přelezení cesty. Dále se zde uvádí tradiční 

lezení, které se odehrává na pískovcových terénech nebo hůře zajištěných cestách. 

V tomto případě se kromě fyzické zátěže přidá i psychické zatížení. Pod horolezectví 

spadá zdolávání velehor, středních a nízkých hor alpským nebo expedičním stylem. 

Mezi další disciplíny zahrnující lezení patří mixové lezení nebo ledové lezení (Baláš, 

2013; Vomáčko, 2008). 

2.2.1 Charakteristika sportovního lezení 

Jedná se o přelezy cest, které jsou předem zajištěné jistícími body, jako jsou nýty, 

borháky nebo kruhy. Toto jištění je v malé vzdálenosti na sebe a nehrozí riziko 

dlouhého a nebezpečného pádu, pokud lezec a jistící osoba dodržují správné lezecké 

postupy. Lezec se výhradně soustředí na držení chytů a správnou lezeckou techniku. 

Pocit relativně bezpečného lezení, způsobil v dnešní době velký rozmach sportovního 

lezení, tím se zvýšil i počet úrazů typických pro sportovní lezení (popsaných v kapitole 

2.3). Začátky sportovního lezení se objevily ve Francii v 70. letech 20. století, i když 

horolezectví jako takové sahá mnohem dále do historie (Vomáčko, 2008; Long, 2007). 
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Sportovní lezení můžeme rozdělit na soutěžní, výkonnostní a rekreační. Soutěže 

se pořádají v lezení na obtížnost, v lezení na rychlost a v boulderingu. Při lezení 

na obtížnost musí lezec zvládnout vylézt danou cestu pokud možno celou, aniž by ji 

dříve lezl. Při lezení na rychlost se závodník snaží vylézt cestu co nejrychleji. Poslední 

typicky závodní disciplína je bouldering. Bouldering je krátké, ale velmi silové lezení 

v malých výškách bez jištění pomocí lana s dopadem do speciálního dopadiště. Při 

boulderingu se hodnotí počet pokusů než je boulder vylezen. Veškeré soutěže 

se odehrávají na umělých stěnách. Výkonnostní lezení spočívá v přelézání co nejtěžších 

cest ve volné přírodě. V tomto případě se hodnotí lezení na obtížnost a bouldering. 

K ohodnocení obtížnosti cest jsou vytvořené stupnice. Mezinárodní organizace 

sdružující svazy jednotlivých zemí se pokusila vytvořit univerzální stupnici, která 

se nakonec používá především v Německu a některých státech východní Evropy.  

Stupnice je označována jako UIAA stupnice (Union Internationale des Associations 

D’Alpinisme neboli Mezinárodní svaz horolezeckých asociací). Další typy často 

používaných stupnic jsou francouzská, americká a u nás Saská. Na všechny stupnice 

existují převodní tabulky. Bouldering, mixové lezení aj. mají své vlastní stupnice 

(Vomáčko, 2008). 

Typy úchopů 

Sportovní lezení je typické vysokými fyzickými nároky především na horní 

končetiny (HK), proto jsou na HK nejčastěji vzniklé úrazy a poranění (viz kapitola 2.3). 

Přetěžování vzniká různými typy úchopů v průběhu lezení. Všechny typy úchopů nelze 

vyjmenovat natož pojmenovat, protože každý chyt je jiný.  Přesto existuje několik 

nejpoužívanějších typů úchopů. Používané úchopy jsou zavřený úchop (obr. 1a), 

otevřený úchop (obr. 1b), stiskový úchop, držení na tření a vklíněný úchop. Lezec 

se může držet všemi prsty, dlaní nebo pouze jedním prstem. Při držení se na otevřený 

úchop se zatěžuje především m. flexor digitorum profundus. Výrazněji flexované jsou 

distální interphalangeální (DIP) klouby prstů, ostatní části prstů jsou v mírné flexi nebo 

v extenzi. To záleží na velikosti chytu. Další velmi často používaný typ úchopu je 

zavřený úchop, který se používá k držení velmi malých chytů. Pozice prstů je ve flexi 

proximální interphalangeální (PIP) kloubů a v hyperextenzi DIP kloubů prstů, v tomto 

případě dochází k velkému zatížení m. flexor digitorum superficialis. Dále je možná 

modifikace tohoto úchopu a to s palcem, který překryje ukazováček a do určité míry 
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může zakrýt i prostředníček, tím dojde k navýšení síly při úchopu. Stiskový úchop 

se používá k držení chytu, který tvoří hranu, římsu, hranu spáry nebo typický 

vápencový tuf. K držení dochází mezi palcem a ostatními prsty často již 

na metacarpophalengeálních (MCP) kloubů prstů. Vklínění ruky se používá při lezení 

spár. Při tomto typu úchopu si trochu mohou odpočinout šlachy prstů, záleží 

na poskládání ruky do spáry. Je možné vložit pěst, celé předloktí nebo pouze články 

prstů. V případě vložení pouze prstů se jejich šlachy příliš neodpočinou. Dále je možné 

držení chytu za jeho spodní část nebo úchop za malíkovou hranu ruky a mnoho dalších 

modifikací (Vomáčko, 2008; Kubiak, 2006; Schöffl, 2007; Long, 2007). 

2.2.2 Fyziologické a antropometrické ukazatele sportovního lezce 

Vzhledem k velkému rozmachu sportovního lezení, ve kterém se konají vrcholové 

soutěže, je otázkou, zda sportovní lezci mají speciální dispozice k tomuto sportu. 

Vrcholoví sportovní lezci jsou často popisováni jako osoby s menším vzrůstem a 

nízkým zastoupením tělesného tuku s celkově nízkou hmotností. Ve studii Granta et al. 

(2001) uvádějí hmotnost elitních lezců 59,5 ± 7,4 kg a u nelezců 59,1 ± 7,5 kg. 

Mermierová et al. (1997) uvádějí hodnoty u osob, které pravidelně lezou 66,3 ± 6,1 kg 

(muži) a 54,5 ± 3,9 kg (ženy). Nejčastěji se porovnávají sportovní lezci a nelezci, 

případně elitní lezci, rekreační lezci a nelezci. Porovnávají se antropometrické údaje 

jako je výška, hmotnost, délka horních a dolních končetin přeměřovaná k poměru k tělu. 

Nejznámější je sledování „opičího indexu“ což je poměr rozpětí HK k výšce těla. 

O kolik je delší rozpětí HK než celá výška těla, tím je větší opičí index. Gilesová et al. 

(2006) uvádějí hodnotu opičího indexu +2,5 cm, o které přesahují rozpětí HK výšku 

celého těla. To je běžné i v nelezecké populaci. Dalšími často zkoumanými složkami je 

síla a flexibilita. Síla se hodnotí především na HK s častým zaměřením na prsty. 

Zjišťuje se maximální síla stisku mezi prsty a palcem, která je měřena dynamometrem, 

dále délka trvání visu na 4 nebo 2 prstech HK. Na zapojení celé HK se testuje např. 

počet shybů nebo schopnost výdrže ve visu s 90° flexí v loketním kloubu aj. Síla v horní 

části těla je pro lezce důležitá k zvyšování výkonů. Lezci mají pomalejší nástup únavy 

během izometrických kontrakcí simulující stisk ruku při lezení. Dále mají lepší 

regeneraci svalu, protože u nich dochází k výraznější vazodilataci, než u nelezců. 

Maximální síla stisku je u lezců větší než u nelezců. Grant et al. (1996) uvádějí rozdíl 

síly stisku měřený dynamometrem mezi lezci a nelezci (532N vs. 478 N na pravé HK a 
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526 N vs. 440 N na levé HK). Dále uvádějí Grant et al. (1996) výrazně větší rozdíl 

u síly prstů (446 N vs. 309 N na pravé HK a 441 N vs. 309N na levé HK). Klauser et al. 

(1999) popisují zbytnění proximálního interphalangeálního kloubního pouzdra u lezců. 

U flexibility se zkoumají rozsahy dolních končetin. Různé studie dospěly k rozdílným 

výsledkům, a nelze určit, že by měli lezci lepší pohyblivost v kyčelních kloubech oproti 

zbylé populaci (Giles, 2006). Ukazuje se, že abdukce a zevní rotace v kyčelním kloubu 

přímo souvisí s lezeckým výkonem. Mermierová et al. 2000 ve své studii popsali, že 

nejdůležitějším faktorem pro lezecký výkon je trénink a hned po něm následují 

antropometrie a flexibilita lezce. Další složkou zkoumání je metabolická reakce 

na lezecký výkon. Zjišťují se hodnoty krevního laktátu, maximální spotřeba kyslíku 

(VO2 max.) a srdeční frekvence. Ukázalo se, že hodnoty krevního laktátu a VO2 max. 

dosahují nižších hodnot než při běhu či cyklistice. Uvádí se, že dochází ke zvýšení 

srdeční frekvence, čím je lezecká cesta obtížnější. Srdeční frekvenci můžeme ovlivnit 

lezeckými zkušenostmi, kdy díky tréninku může frekvence klesat, ale pouze při stejné 

intenzitě zatížení (Baláš, 2012; Giles, 2006; Grant, 2001; Grant, 1996; Klauser, 1999; 

Mermier, 1997; Mermier, 2000; Tomaszewski, 2011).  

Ve studii Granta et al (2001) porovnávali ženy elitní lezkyně, rekreační lezkyně a 

sportovně aktivní ženy, které nikdy nelezly. Ukázalo se, že elitní lezkyně mají oproti 

zbývajícím skupinám výrazně vyšší vytrvalost svalů v oblasti pletence ramenního a 

větší sílu v prstech HK. Studie neprokázala velké rozdíly v somatickém měření jako je 

procentuální zastoupení tuku v těle, hmotnosti, poměr délky končetin k tělu aj. Bohužel 

studie nebrala v potaz výrazně vyšší průměrný věk elitních lezkyň oproti zbylým 

testovaný. Tato studie neprokázala větší rozsahy v kyčelních kloubech u elitních lezkyň 

o proti rekreačním lezkyním a nelezkyním (103cm, 104cm a 103cm). Další studie 

Tomaszewskiho et al. (2011) porovnávala somatické rozdíly u lezců a nelezců. Zde 

se objevily velké rozdíly v obvodu paží a předloktí, které měli lezci o hodně větší. Dále 

měly větší opičí index, měli výraznější rozdíl poměru pánve a ramen. Ale stejně jako 

v předchozí studii nebyly nalezeny výraznější rozdíly v tělesné hmotnosti, v zastoupení 

svalové hmoty nebo tuku. Baláš et al. (2012) ve studii porovnávali antropometrické 

rozdíly mezi lezci a lezkyněmi v různých výkonnostních úrovních. Byly vytvořeny 4 

výkonnostní úrovně. Ve studii se prokázalo, že ženy v jakékoliv úrovni mají větší 

zastoupení tuku než muži (M) ve stejných úrovních. Na nejnižší úrovni ženy (Ž) měly 

17,9% tuku a muži 12,4%. V porovnání s nejvyšší úrovní měly ženy 12,2% tuku a muži 
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9,8% tuku. Schopnost délky visu na prstech nebo v 90° flexi v loktech mají muži 

na nejvyšší úrovni nejlepší výdrž průměrně 79,1 s a 84,5 s a ženy 71,2 s a 68,9 s. Muži 

na nejnižší úrovni vydrželi 13,2 s a 29,5 s a ženy 7,3 s a 14,0 s. Zajímavé jsou hodnoty 

nalezených metrů za týden, kdy lezci na nejvyšší úrovni nalezou M 582 m a Ž 500 m. 

Lezci na nejnižší úrovni nalezou průměrně za týden M 94 m a Ž 77 m. Studie ukázala, 

že síla je celkově u mužů vyšší než u žen, kdy rozdíly jsou největší v nižších 

výkonnostních úrovních. Stejně tak v procentuálním zastoupení tuku, se ukázaly větší 

rozdíly v nižších výkonnostních úrovních. Baláš et al. (2014) ve studii porovnával 

hodnoty srdeční frekvence a VO2 ve srovnání submaximálních a maximálních hodnot 

dosažených na lezecké stěně a na běžícím pásu. Lezci byli měřeni na lezecké stěně, 

která byla ve dvou úrovních sklonu a to v 90° (vertikální) a 105° (převislé). Zjistilo se, 

že maximální hodnoty VO2 při testu na běžícím pásu byly 59,7mL⋅kg
−1⋅min

−1 
a hodnoty 

srdeční frekvence byly 193 tep/min.
 
Hodnoty lezeckého testu činily 40,3 mL⋅kg

−1⋅min
−1 

a 178 tep/min., což představovalo pro VO2 68% a pro srdeční frekvenci 92% výsledku 

na běžícím pásu.  

Uvedené studie předpokládají, že výhodné je mít větší opičí index, nižší hmotnost, 

vyšší maximální sílu flexorů prstů a pletence ramenního a svalovou vytrvalost flexorů 

prstů a pletence ramenního.  

 

Obr. 1 – Typy úchopů a) typický uzavřený typ úchopu čtyřmi prsty, b) otevřený úchop 

dvěma prsty (převzato z Rohrbougha, 2000). 
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2.3 Zranění ve sportovním lezení 

Sportovní lezení je velmi náročné na zatížení pohybového aparátu. Nejvíce 

namáhané části těla jsou prsty horních končetin a zápěstí, dále pak lokty a pletence 

ramenní. Tyto struktury mají největší tendence ke zraněním a to převážně zranění 

z přetížení. Typy zranění jako jsou zlomeniny HK nebo DK, distorze hlezenního 

kloubu, tržné rány a pohmožděniny jsou v mnohem menším zastoupení než postižení 

šlach nebo vazivového aparátu z přetížení. To dokazuje studie Backeho et al. (2009) kde 

uvádějí 4,2 úrazů na 1000 lezeckých hodin, kde ze všech vzniklých úrazů bylo tvořeno 

93% zranění z přetížení. Ze zbývajících 7% jiných zranění, které nebyly způsobeny 

přetížením, tvořily zlomeniny pouze 21% (Backe, 2009; Hebelka, 2010). 

Výše zmíněné traumatické úrazy jako tržné rány, distorze, zlomeniny, úrazy 

bederní oblasti páteře jsou spíše záležitostí spojenou s lezením po skalách ve volné 

přírodě. Většinou k nim dochází z důvodů dlouhých a špatně koordinovaných pádů. 

Poranění měkkých tkání, a to zejména na HK jsou spíše záležitostí přetěžování 

v průběhu tréninkového cyklu na umělých stěnách nebo následkem extrémního zatížení 

prstů v malém chytu při smeknutí DK. Toto je převážně záležitost elitních a 

výkonnostních lezců, ale to neznamená, že se tyto úrazy nevyskytují i u začínající či 

mírně pokročilých lezců. Procentuálně se uvádí největší podíl úrazů a zranění 

z přetížení na prstech horních končetin.  Backe et al. (2009) z celkového množství 

zranění u sportovních lezců udávají 5x častěji úraz horních končetin než dolních. 

Rohbough et al. (2000) uvádějí, že ze všech zranění na HK je 63% na ruce a zbylých 

37% je na jiných částech HK (Backe, 2009;  Rohbough, 2000; Jones, 2007). 

2.3.1 Poranění prstů a zápěstí 

Abnormální zatížení prstů se vytváří ze specifického uzavřeného úchopu, který je 

náročný především na proximální interphalangeální (PIP) klouby a na distální 

interphalangeální (DIP) klouby II.-V. prstu HK. První známky přetížení těchto částí 

může být ranní ztuhlost a zhoršení jemné motoriky prstů. Pozdějšími příznaky jsou 

kloubní otoky, bolest při tlaku na postižená místa a bolest při pohybu. V pozdějších 

stádiích může dojít k instabilitě kloubů. Dochází k adaptační hypertrofii kolaterálních 

ligament a k chronickému rozšíření PIP a případně i DIP kloubů. Opakovaným 

zatěžováním a opotřebováním zmíněných kloubů a jejich chrupavek dochází 
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u sportovních lezců k častějšímu rozvoji osteoartrózy 2 a 3 stupně (Peters, 2001). 

Parciální a kompletní ruptura poutek prstů 

Částečná nebo kompletní ruptura šlachových poutek prstů je jedním 

z nejtypičtějších poranění pro sportovní lezení. Jedná se o akutní poranění prstů, které 

vzniká při uzavřeném úchopu, nejčastěji když dojde k nečekanému pádu lezce, který 

se chce i nadále držet chytu. K tomuto úrazu dochází při hyperextenzi DIP a flexi PIP 

kloubu. Tlak šlachy flexorů prstu na poutko je tak velký, že dojde k jeho přetržení. 

V extrémních případech je možná ruptura více poutek na jednom prstě. Nejčastější 

parciální či kompletní ruptura se objevuje u prstencového poutka označované jako A2 

na IV. prstu (Kubiak, 2006). Při kompletní ruptuře může být viděn na prstu tzv. luk nebo 

tětiva (obr. 2), (bowstringing). Vyšetření se provádí při flexi proti odporu na poraněném 

prstu. Tětiva může být někdy jen nepatrná a tak se provádí porovnání s druhou 

končetinou. Klauserová et al. (1999) uvádějí ve svém výzkumu, že při úplné ruptuře A2 

poutka dochází k oddálení šlachy na kosti v klidu o 0,31 cm a při dynamickém testu 

se vzdálenost zvětší o 0, 51 cm. Vzdálenosti byly zjištěny pomocí ultrazvuku. Při 

vzniku ruptury je slyšet prasknutí a dostavuje se ihned silná bolest. Po několika 

hodinách se objevuje otok PIP kloubu. V zahraniční literatuře je toto zranění uváděno 

také jako „climber‘s finger“ (lezecký prst). Nejvyšší frekvence úrazu je na prsteníčku a 

prostředníčku, což je způsobeno typem úchopu (dotyčný lezec se drží za dva nebo jeden 

prst) v obtížných lezeckých cestách (Bollen, 1990; Bollen, 1988; Klauser, 1999; 

Kubiak, 2006; Schöffl, 2007). 

 

Obr. 2 – Viditelná „tětiva“ na prostředním prstu levé ruky způsobená kompletní 

rupturou anulárního poutka a oddálením šlach flexorů prstu na PIP kloubu (převzato 

z Bollen, 1990). 
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Poškození lig. Collaterale a distorze PIP kloubu 

Kolaterální vazy bývají také poškozeny při úchopu v malých dírkách. Zde může 

dojít k natažení vazu, parciální nebo kompletní ruptuře. Úraz často vznikne při rotačním 

pohybu v chytu, kdy distální část prstu se nehýbe a zbylá část prstu a ruky rotuje. Další 

příčina může být zaseknutí prstu v chytu v průběhu pádu. Těmito příčinami může dojít 

k distorzi PIP kloubu. Při natažení postranních vazů nedojde k narušení stability kloubu. 

V případě ruptury nebo stále se opakujícími natažení kolaterálních ligament se zraněný 

setkává s valgozní nebo varozní instabilitou v PIP kloubu postiženého prstu. Instabilita 

může způsobit rychlejší opotřebení chrupavky v kloubu a tím předčasnou artrózu 

postiženého kloubu (Rotman, 2004; Peters, 2001; Rohbough, 2000). 

Tendosynovitidy a rutury šlach 

K zánětům šlach, a to převážně flexorů prstů, dochází z pravidelného a velkého 

zatěžování. Při dlouho trvajících a opakujících se pohybech dochází k vysychání 

mazivové tekutiny, která je obsažena ve šlachové pochvě. Při držení malého chytu jsou 

kladeny velké nároky na m. flexor digitorum superficialis, který má tendence k přetížení 

a vzniku zánětu. Projevuje se citlivostí a otokem středního článku phalangu, objevují 

se reflexní změny v přetíženém svalu. Bolest může prominovat až do dlaně. Zánět je 

způsoben zbytnělou šlachovou pochvou a následnou zvýšenou produkcí mazivové 

tekutiny. Některé prameny uvádějí otok šlachy a relativní zúžení místa průchodu 

pro šlachu. V některých případech se po čase mohou tvořit na šlaše hrubší místa tzv. 

uzlíky, které zhoršují posunlivost šlachy ve šlachové pochvě. Pacient dokáže uvést prst 

do flexe, ale následná extenze je obtížná a mnohdy si musí pomoci druhou rukou. 

Vzniká tzv. „lupavý prst“. Uzlík lze palpovat na metacapophalaneálním (MCP) kloubem 

prstů. (Peters, 2001; Kolář, 2009; Chaloupka et al., 2001) 

Ruptury jak částečné, tak úplné se také objevují, ale v nepatrném měřítku oproti 

výše zmíněným rupturám prstních poutek a zánětům šlach. Při opakovaném zatěžování 

můžou vznikat degenerativní změny na šlachách. Při následném špatném úchopu a 

použitím nadměrné síly šlacha nevydrží nápor a dochází natržení, v některých případech 

až k přetržení. Kompletní ruptura přesto vzniká nejčastěji v důsledku nečekaného pádu. 

Nejpostiženější jsou šlachy III. a IV. prstu. Vniká prudká bolest v průběhu šlachy, 

palpační bolest a zhoršení pohyblivosti doprovázené bolestí a případně i otokem 
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(Rotman, 2004; Chaloupka et al., 2001). 

Syndrom karpálního tunelu 

Tento syndrom je označován jako nejčastější úžinový syndrom v populaci. 

Horolezci se setkávají s touto poruchou. Dochází k utlačení n. medianus v průchodu 

karpálním tunelem. Struktury utlačující nerv můžou být zbytnělé obaly m. flexorum 

digitorum profundus a superficialis, hypertrofie a kalcifikace retinaculum flexorum 

nebo kostní svalek po zlomenině atd. V případě lezců se jedná zejména o zvětšení obalu 

šlach ohybačů prstů. Dotyčný cítí brnění v I-III. prstu, zhoršenou citlivost a jemnou 

motoriku (Kolář, 2009; Peters, 2001). 

2.3.2 Poranění loktů 

Mediální a laterální epikondilitida (známé jako oštěpařský a tenisový loket) 

se u lezců vytváří z permanentního zatěžování svalových skupin flexorů a extenzorů 

předloktí. Podpora vzniku těchto potíží je způsobena jejich pomalou regenerací. Další 

potíže v oblasti lokte je bolest v jamce loketního kloubu (v literatuře označované jako 

lezecký loket) a entezopatie m. triceps brachii (Bollen, 1988; Peters, 2001). 

Mediální a laterální epikondilitidy 

Mediální epikondilitida je postižení flexorů prstů, zápěstí a m. pronator teres. Tyto 

svaly jsou v průběhu lezení nuceny vykonávat většinu úchopů s nadměrným zatížením, 

na které se stačí málokdy adaptovat. Svaly se dostanou do hyperonu, vzniknou reflexní 

změny a postižený má bolesti při flexi a pronaci proti odporu. Ve svalových bříškách 

jsou palpovatelné triger pointy. Přetížení extenzorů prstů a zápěstí spolu s m. supinator 

podmiňují vznik laterální epikondilitidy. Lezecký úchop je účinnější při extendovaném 

zápěstí. Za normálních podmínek tyto svaly na takovou zátěž nejsou trénovány, a proto 

opět dochází k jejich přetížení. Potíže jsou obdobné jako při mediální epikondilitidě, ale 

bolest je při extenzi proti odporu (Kolář, 2009; Peters, 2001). 

Tendinitida m. brachialis a m. triceps surae 

Bolesti na přední straně lokte jsou způsobeny tendinitidou m. brachialis. Přetížení 

vzniká při nedostatečné funkci m. biceps brachii. Dříve se myslelo, že se jedná 
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o přetížení m. biceps brachii. Potíže se vytváří při fixované semiflexi a pronaci 

loketního kloubu, nejčastěji, když lezec traverzuje na stěně. U lezců je toto přetížení 

častější než mediální či laterální epikondilitida (Bollen, 1988). V některých případech 

může být bolest ve fossa cubitale způsobena zbytněním m. supinator, který utláčí n. 

posterior interosseus (větev n. radialis). Bolest na zadní straně lokte, a to především při 

extendovaném lokti, je zapříčiněna zánětem úponu m. triceps brachii. Problémy vznikají 

při flexovaném lokti, který tlačí ruku dolů při velké aktivaci m. triceps brachii. V obou 

případech dochází k reflexním změnám ve svalu a palpační bolestivosti. V akutní formě 

je přítomen otok a někdy krepitace (Bollen, 1988; Peters, 2001; Kolář, 2009). 

2.3.3 Poranění ramen 

Impingement syndrom 

Impingement syndrom je jedním ze zranění, které může vzniknout v průběhu 

lezeckého tréninku. Syndrom vzniká nárazem nebo útlakem lig. coracoacromiale, 

subakromiální burzy a šlachy m. supraspinatus. Bolest se objevuje při abdukci 

v rozmezí 70-120°. Jones et al. (2007) ve své studii uvádějí, že zranění z přetížení nebo 

náhle vzniklé poškození tkáně v oblasti ramene je druhým nejčastějším problémem 

u sportovních lezců hned po zranění prstů. Postižení rotátorové manžety se může 

objevovat spolu s impingement syndromem nebo jako samostatné poranění. Typický 

projev postižení je možné pozorovat při vyšetření bolestivého oblouku nebo 

u pozitivního Hawkinsova testu. Postižení rotátorové manžety vzniká neustálým 

zatěžováním při pohybech v zevní rotaci a abdukci ramenního kloubu (Bollen, 1988; 

Peters, 2011; Kolář, 2009; Jones, 2007). 

SLAP léze 

Jedná se o vzniklé ruptury na SLAP (superior labral anterior posterior). 

Mikrotraumata se objevují při opakovaném pohybu nad hlavou nebo při pádu 

na nataženou paži. SLAP lézi nalézáme u horolezců právě proto, že většina pohybů HK 

se odehrává nad hlavou s vytvořením velkých tahových sil. Changová et al. (2008) 

uvádí, že jse současné radiologické literatuře popsáno 10 typů SLAP lézí, které 

se rozlišují podle místa postižení nebo oddělení labra a s postižením šlachy m. biceps 

brachii. Při pohybu dochází k bolesti v rameni, k praskání, přeskakování, dále pak 
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nalézáme instabilitu. Poškozené labrum často negativně ovlivňuje i šlachu dlouhé hlavy 

m. biceps brachii. Může se připojit i další poranění měkkých tkání v rameni včetně 

vzniku potíží na svalech rotátorové manžety nebo v podobě volnějšího kloubního 

pouzdra. Z přidružených potíží se uvádí 27% parciální trhliny rotátorové manžety a 11% 

kompletní trhliny rotátorové manžety. Při klinickém vyšetření je pozitivní Crank test, 

ale pro přesnější diagnostiku je potřeba provést kontrastní magnetickou rezonanci 

(MRI) (Chang, 2008; Peters, 2001). 

2.4 Léčba poranění HK způsobené sportem 

Mezi sportovními lezci se objevuje velké množství úrazů nebo jiných potíží 

spojených s bolestí HK. Přesto ne každý sportovec vyhledá odbornou radu pro co 

nejlepší vyléčení. Toto je zaznamenáno ve studii Jonese et al. (2007), která uvádí, že ze 

všech zraněných si pro radu jak nejlépe rehabilitovat zranění, přišlo 75% zraněných. 

Nejnavštěvovanějšími osobami pro radu byli z 18% fyzioterapeuti, 14% jiní horolezci a 

11% lékaři (Jones, 2007). 

2.4.1 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapii zejména kryoterapii, ultrazvuk a magnetoterapii ve svém článku 

doporučují Hebelka, Švagr (2010) jako součást rehabilitačního procesu po zranění prstů 

ruky. Tyto terapie se využívají především pro jejich protizánětlivý efekt. 

Kryoterapie  

Kryoterapie se používá v akutních stádiích nejlépe do 48 hod. na úrazu. Aplikují 

se hned po prodělaném traumatu, jako jsou distorze, natažení vazů a šlach nebo při 

částečné či kompletní ruptuře.  Využívají se ledové norné koupele nebo ledové sáčky, 

které mají teplotu 0°C a nižší. Tato metoda se aplikuje co nejdříve, aby se zmírnil vznik 

otoku a hematomu. V norné koupeli je smíchaná voda s ledem, do které pacient 

opakovaně ponořuje poraněnou část ruky nebo předloktí. Ledové sáčky nebo také 

„instantní“  kompresy se aplikují na postižené místo, nejlépe přes suchý ručník. Ledové 

sáčky mají teploty na -10°C do -20°C. Kompresy necháváme na daném místě 1-5 minut 

podle jeho teploty, poté následuje pauza přibližně 10 min a následně se proces opakuje 

(Poděbradský, Vařenka, 1998).   
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Ultrazvuk 

Ultrazvuk (UZ) patří mezi často volené a snadno dostupné terapie. Lze ho využít 

jak v akutním, tak v chronickém stádiu poranění. V akutních stádiích se využívá pulzní 

ultrazvuk, který má atermické účinky. Zejména se používá pulzní ultrazvuk subakvální, 

ve kterém není nutné udržovat permanentní tlak na poraněnou oblast, která je bolestivá 

na dotek. Nastavení subakválního pulzního ultrazvuku je 25°C teplot vody, frekvence 1 

MHz, účinná vyzařovací plocha hlavice (ERA) je 4 cm
2
, poměr impulzů ku periodě 

(PIP) je 1:8, intenzita 2,0 W/cm
2
, doba aplikace je 4 minuty se vzdáleností hlavice 

10cm. Aplikace 1x denně, celkem 3x. V chronických stádiích se využívá kontinuální 

ultrazvuk. V tomto případě se nastavuje ultrazvuk na ERA 1 cm
2
, frekvence 3 MHz, 

intenzita okolo 1,0 W/cm
2 s 

postupným navyšováním (step) 0,1 W/cm
2
 nebo 0,2 W/cm

2
. 

Aplikace je dynamická nebo semistatická a doba trvání 3-5 min. Step, intenzita, doba a 

typ aplikace se mění pro chronická stádia distorze, epikondylitidu nebo reflexní změny 

v oblasti ramene. Terapie je 1x denně, celkem 5 dní (Poděbradský, Vařenka, 1998). 

Magnetoterapie 

Magnetoterapie se předepisuje pacientům s funkčními poruchami pohybového 

aparátu, jako jsou epikondylitity, bolestivé rameno nebo lokální bolesti způsobené 

spoušťovými body. Účinky magnetoterapie jsou protizánětlivé, analgetické, 

vazodilatační, antiedematózní, myorelaxační a spasmolytické. V neposlední řadě 

se uvádí urychlení hojení kostí a měkkých tkání. Doba aplikace pulzní magnetoterapií 

s nízkou frekvencí do 100Hz je v rozmezí 10-40 minut, v prvních terapiích nejlépe 

aplikované denně. Minimální počet aplikací je 10, může být předepsáno i 20 sezení 

(Poděbradský, Vařenka, 1998). 

Kombinovaná terapie 

Z kombinované terapie se využívá UZ a TENS (nízkofrekvenční terapie) 

pro myorelaxační účinky. TENS kontinuální se nastavuje na 100 Hz konstantních, 

intenzita nadprahově senzitivní. UZ aplikován s frekvencí 3 MHz, ERA je 1cm
2
 a PIP 

1:2. Doba aplikace je 1 minuta na každou lokální změnu. Využívá se na epikondylitidy 

a reflexní změny v rameni (Poděbradský, Vařenka, 1998). 



31 
 

2.4.2 LTV 

K rehabilitaci jako takové se poranění lezci dostávají často až po operačních 

zákrocích. Přesto se někteří dostavují do rehabilitačních center, kvůli opakovaným 

potížím, především s lokty nebo rameny. V těchto případech se přistupuje k rehabilitaci 

komplexním přístupem, podobně jako u klasických případů svalového přetížení nebo 

dysbalancí. Rehabilitace spočívá v uvolňovacích technikách, jako jsou techniky 

měkkých tkání nebo postizometrická relaxace (PIR) s následným protažením a jiné 

metody ovlivňující trigger points ve svalech HK. Dále se pokračuje v nacvičování 

správného zapojení svalů a postavení kloubů. V těchto případech se využívá cvičení 

analytické, cvičení a posilování s pomůckou např. theraband, gymball nebo overball. 

V neposlední řadě se využívají metody dynamické neuromuskulární stabilizace nebo 

Vojtova metoda. U pacientů po operaci se nejprve provádí péče o jizvu a její tlaková 

masáž, následují pasivní a aktivní pohyby v jednotlivých kloubech a mobilizace 

drobných kloubů ruky. Dále se přistupuje k postupnému zatěžování, navrácení 

do běžného života a ke sportování (Kolář, 2009; Hebelka, Švagr, 2010). 

2.4.3 Chirurgické řešení 

K chirurgickým operacím se většinou přistupuje až při kompletních rupturách 

šlach, poutek a jiných měkkých tkání. Výjimku tvoří ruptura „pouze“ jednoho 

šlachového poutka, kdy není nutná okamžitá operace, ale jsou zde nezbytná preventivní 

opatření do konce života. Při vícečetných rupturách se vždy přistupuje k operaci (obr.3). 

Rekonstrukce šlachových poutek se často provádí z m. palmaris longus, ale operační 

metody se liší podle rozsahu poškození. Dalším způsoben je operace, která využívá 

zbytky poraněných poutek nebo metoda s využitím ramének m. flexor digitorum 

superficialis. Po operaci je prst v sádrové fixaci po dobu 14 dnů. Po této době je sádra 

sundána a pacient dostane dlahový prsten, který nosí 2 měsíce a sundavá se pouze 

na rehabilitační cvičení. Rehabilitace spočívá v péči o jizvu, aktivní a pasivní pohyby 

v kloubech prstů a mobilizace drobných kloubů ruky (Hebelka, Švagr, 2010). 
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Obr. 3 – Rekonstrukce A2 poutka s připraveným a protaženým šlachovým štěpem 

(převzato Hebelka, Švagr, 2010). 

Operativní výkony se také provádí při SLAP lézi, neboť se zjistilo, že 

konzervativní léčba je v tomto případě neefektivní. Provádí se artroskopie ramenního 

kloubu, při které je určen přesný typ léze a podle toho se určuje léčba. Důležitým cílem 

je upevnit dlouhou šlachu m. biceps brachii k tuberculum supraglenoidale. V případě, že 

je šlacha odtržena z méně jak 30%, tak se volný konec resekuje. Jedná-li se o odtržení 

z více jak 30%, tak se rozhoduje, zda se přišije labrum a šlacha m. biceps brachii nebo 

se labrum vyčistí a odstraní jeho nekrotická část a šlacha m. biceps brachii se přišije 

zpět. Toto rozhodnutí je závislé na věku a stavu pacienta. Během operace se posuzuje 

stabilita kloubu. V případě nestability je kloub zpevněn. Dále jsou opraveny vzniklé 

nerovnosti v oblasti ramenního kloubu a vzniklé další patologie jako je léze rotátorové 

manžety nebo degenerace akromioklavikulárního kloubu (Chang, 2008). 

2.4.4 Taping 

Lezci si aplikují tejp především na prsty po částečné nebo kompletní ruptuře 

šlachového poutka. Nejčastější rupturu A2 poutka, které je na proximální části 

proximálního phalangu, si lezci zpevňují kruhovým tejpem na proximální část 

proximálního phalangu. Ve studii Schöfflové et al. (2007) uvádějí tento kruhový tejp 

jako málo efektivní. Díky chybějícímu A2 poutku se šlacha oddaluje na kosti až v PIP 

kloubu, a proto je výhodnější použít H-tape, který vede přes PIP kloub, a tím lépe 
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přidržuje šlachu u kosti. Přiblížením šlachy ke kosti se snižuje tření mezi šlachou a 

zbylými poutky A3 a A4 (systém poutek znázorněný na obr. 4). Snížené tření pak 

zabraňuje vzniku zánětu šlach a šlachových pochev. H-tape je 10 cm dlouhá pevná 

páska, podélně roztržená na obou koncích, kdy uprostřed zůstává přibližně 1 cm 

neroztržena (most).  Tejp se aplikuje na PIP kloub, který je ve flexi. Nejprve se nalepí 

most na palmární stranu PIP kloubu a poté se proximální konce tejpu obmotají kolem 

distální části proximálního phalangu a distální konce pásky se upevní na proximální část 

mediálního phalangu. Při použití H-tapu se na zraněném prstu zvýší síla až o 13% při 

zavřeném úchopu. Na zdravém prstě tento jev nebyl potvrzen.  Pásku se doporučuje 

vyměňovat po každém lezeckém pokusu, aby byla zajištěna její pevnost a spolehlivost. 

Používání tejpu jako prevence před rupturou šlachového poutka není prokázána. Lezci 

přesto tejp používají i bez zranění pro lepší pocit stability kloubu (Schöffl, 2007).  

 

Obr. 4 – Systém anulárních poutek A1 -  A5, při supinaci ruky (dp – distální falang, ip -

intermediální falang, pp – proximální falang, mc – metacarp, ft – šlacha flexoru). 

(převzato z Klauser et al. 1999) 

2.4.5 Režimová opatření  

Režimová opatření se využívají k postupnému návratu do tréninkového zatížení 

po zranění. Jedná se o preventivní úkony, které by měly předejít obnovení nebo 

zhoršení již vzniklého postižení. Udává se snížení váhy, díky kterému není tak velká 

zátěž na svaly prstů a předloktí v průběhu lezení. Jak při přetížení flexorů prstů a 

předloktí tak i při distorzi PIP kloubu a ruptur šlachových poutek na prstech by se mělo 



34 
 

minimalizovat držení chytu na uzavřený způsob v průběhu tréninkové jednotky. Další 

důležitou součástí nových opatření je specificky zaměřené zahřátí poškozených svalů 

HK před zahájením tréninku. Lezec by měl více odpočívat mezi jednotlivými lezeckými 

pokusy. V neposlední řadě je dle závažnosti zranění doporučováno omezení lezení na 1 

do 6 týdnů na vzniku poranění. Při distorzi PIP kloubu je doporučen návrat k lezení 

po 3-6 týdnech, ale s tím, že může být používán pouze otevřený způsob držení chytu. 

Dovoleno je zatěžování po 4-6 týdnech na jednoduché ruptury A2 nebo A4 poutka, 

které se nutně nemusí řešit operativně. Plná zátěž je povolena až po 12 týdnech a to 

pouze s tejpem, který musí lezec používat při každém lezení. Po rekonstrukci 

šlachových poutek je povoleno postupné zatěžování nejdříve po 3 měsících (Hebelka, 

2010; Peters, 2001). 

2.5 Vaskulární okluze 

Zahraniční literatura uvádí, že cvičení o nízké intenzitě 20-50% s vaskulární 

okluzí způsobuje nárůst svalové hmoty a síly. Vaskulární okluzi při cvičení vytváří 

stažená manžeta, která tak omezuje tok krve do distálních částí zaškrcené končetiny. 

Nárůst svalové síly je podobný jako při cvičení s vysokou intenzitou. Cvičení o vysoké 

intenzitě (60-85%) jednoho opakovacího maxima (1-MR) způsobuje svalovou 

hypertrofii a stimul pro syntézu svalových proteinů. V průběhu zátěže reaguje svalové 

vlákno na způsobené přetížení a generuje zvýšení silových kapacit nárůstem svalového 

vlákna v příčném průřezu.  (Fujita, 2007; Abe, 2012) 

Některé studie (Karabulut et al. 2009; Takarada et al. 2000) uvádějí, že je možné 

podobné navýšení svalové síly při cvičení o nízké intenzitě s vaskulární okluzí jako při 

cvičení s velkým odporem. Přesto nejsou přesně známé buněčné mechanismy, které 

tento děj ve svalech způsobují. Při cvičení s vysokou intenzitou zátěže dochází 

k aktivaci syntézy svalových bílkovin. Signální dráhy proteinkinázy (mTOR) stimulují 

translaci a syntézu svalových bílkovin, které následně podporují svalovou hypertrofii a 

zvyšování svalové síly. Signální dráhy mTOR se aktivují právě v průběhu odporového 

cvičení. Podobný mechanismus se předpokládá i při cvičení s nízkým odporem a 

omezeným krevním průtokem. Signální dráhy mTOR se aktivovaly 3 hodiny 

na dokončení cvičení s nízkou intenzitou. Zvýšení syntézy svalových bílkovin se děje 

pouze se zaškrcenou částí končetiny. Výše zmíněné procesy se neprojevují 

nad zaškrcením v dané končetině, ani na trupovém svalstvu. (Fujita, 2007; Abe, 2012) 
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Ve studii Fujity et al. (2007) bylo zjištěno, že v průběhu cvičení o nízké intenzitě 

20% a omezeným průtokem krve se zvyšuje fosforylace S6K1 (ribozomální kináza), 

která je zapojena do regulace mRNA a ta podporuje syntézu svalových proteinů 

v průběhu a několik hodin po tomto typu cvičebního programu. I další studie ukázaly, že 

cvičení o intenzitě 20-50% se sníženým průtokem krve způsobuje nárůst svalové síly a 

zvětšení příčného průřezu svalového vlákna a to nejen u mladších jedinců, ale i 

u starších osob. Z tohoto důvodu by bylo možné toto cvičení využít pro rehabilitaci 

osob, které nemohou provádět cvičení o vysoké intenzitě. Využít tento typ rehabilitace 

by mohly osoby se zraněním šlach nebo vazů a po jejich případném chirurgickém 

řešení. Avšak mechanismus nebo mechanismy způsobující nárůst fosforylace S6K1, a 

tím způsobené další výše popsané změny, nejsou přesně známy. Může se jednat 

o hormonální reakce a/nebo metabolické změny. Dalším způsobem zvýšení svalové síly 

může být navýšení náboru svalových vláken v průběhu cvičení s vaskulární okluzí. 

Nárůst zapojených svalových jednotek může být způsoben „běžně“ neaktivními 

svalovými vlákny, které se zapojí při sníženém krevním průtoku jako u cvičení s velkým 

odporem. Přímý mechanismus posílení svalových vláken opět není znám, ale 

předpokládá se, že to může být způsobeno předčasnou únavou „běžně“ aktivních 

vláken, které nahradí jindy neaktivní svalová vlákna. Ukazuje se, že na zvýšení syntézy 

svalových proteinů mohou mít vliv i některé hormony. Prokázalo se, že růstový hormon 

je pozitivním regulátorem diferenciace buněk a to i svalových, tudíž je důležitý pro růst 

kosterního svalstva. Zvýšení syntézy svalových bílkovin pomocí růstového hormonu 

u lidí není prozkoumáno, a proto není potvrzen. V průběhu cvičení s velkým odporem 

se výrazně zvyšuje koncentrace růstového hormonu oproti klidovému stavu. Podobně 

se zvyšuje jeho hladina i při cvičení o nízké intenzitě s vaskulární okluzí. To vše může 

mít vliv na růst svalů a svalové síly v průběhu cvičení. (Fujita, 2007; Fry, 2010; Manini, 

2011)  

2.6 Souhrn teoretické části 

Z teoretické části vyplývá, že enormní zapojování a přetěžování horní poloviny 

těla, především horních končetin je u sportovního lezení obvyklé. Tudíž dochází v této 

oblasti těla k častým poraněním hlavně na ruce a předloktí. Existuje mnoho technik jak 

rehabilitovat a ošetřovat vzniklé úrazy, aby byla možnost co nejrychlejšího návratu 

ke každodenním činnostem. V zahraniční literatuře se objevila varianta cvičebního 
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programu, který může ovlivnit vyšší nárůst svalové síly i při cvičení s nižší intenzitou. 

V tomto případě bylo použít cvičení s omezeným průtokem krve. Tento program byl 

zkoušen především na větších svalových skupinách dolních končetin za použití 

koncentrických excentrických kontrakcí. Jen málo studií testovalo cvičební program 

na menších svalových skupinách HK s využitím izometrické kontrakce. Jeho aplikace je 

spatřována v období rekonvalescence po úrazech, kdy je žádoucí zkrátit dobu návratu 

k plnému obnovení fyzické výkonnosti. 
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3 Cíle práce a hypotézy 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je posoudit vliv cvičení o nízké intenzitě s vaskulární okluzí 

na maximální izometrickou sílu flexorů předloktí.  

3.2 Hypotéza 

Při silovém cvičebním programu s vaskulární okluzí dojde k vyššímu nárůstu 

maximální síly flexorů předloktí než při cvičebním programu bez vaskulární okluze. 
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4 Praktická část 

4.1 Metodika 

Jednalo se o krátkodobý experimentální výzkum v době trvání 6 týdnů, kde byl 

posuzován vliv silového cvičení s vaskulární okluzí na sílu flexorů předloktí. Závisle 

proměnnou představoval test maximální izometrické síly flexorů předloktí. Nezávisle 

proměnnou tvořil již zmíněný cvičební program. Jednalo se o vnitroskupinové měření 

na 8 subjektech, na kterých se měření vlivu okluze měřilo 3x. Měření proběhlo 

jedenkrát před začátkem cvičebního plánu, jedenkrát v průběhu cvičebního plánu a to 

po 3 týdnech cvičení. Poslední měření proběhlo po dokončení cvičebního plánu. 

Hlavním zkoumaným faktorem bylo porovnání vlivu cvičení s vaskulární okluzí, které 

bylo prováděno na jedné HK proti cvičení bez vaskulární okluze prováděné na druhé 

HK. 

4.1.1 Charakteristika skupiny 

Výzkumný soubor představoval oslovené dobrovolníky, které jsem seznámila 

s účelem diplomové práce a jeho podmínkami měření. Podmínky měření byly schváleny 

Etickou Komisí, originál Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS je součástí příloh. 

Zkoumaná skupina dobrovolníků podepsala informovaný souhlas, vzor informovaného 

souhlasu je také součástí příloh.  

Skupina účastníků byla složena z rekreačně a aktivně sportujících osob. Skupinu 

tvořilo 8 jedinců (4 ženy a 4 muži), kteří souhlasili s dodržením tréninkového plánu. 

Věk účastníků se pohyboval v rozpětí 24-36 let (průměrný věk 29 let), tělesná hmotnost 

50-106 kg (průměrná tělesná hmotnost 71 kg) a výška 164-188 cm (průměrná výška 

172,5 cm). Čtyři osoby představovaly rekreačně sportující jedince, kteří během sportu a 

volnočasových aktivit nezatěžují svaly předloktí.  Další 4 osoby byli aktivní sportovci 

se zaměřením na sportovní lezení, kteří při sportu a tréninku zatěžují svaly předloktí. 

Z těchto 4 osob dva jedinci plnili předložený tréninkový plán a současně chodili 2x-3x 

týdně lézt. Nikdo z popisované skupiny neprovozoval žádný sport na vrcholové úrovni. 

Všech 8 osob sportovalo 2-3x týdně. Na měření a cvičební program byla vytvořena 

pouze jedna tréninková skupina 8 osob, ve které probíhalo rozdílné cvičení pro pravou 

horní končetinu (PHK) a levou horní končetinu (LHK).  
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Probandi v průběhu testování nesměli mít algický syndrom ani poškozený 

pohybový aparát (bolesti šlach, kloubů a svalů způsobených úrazem či jiným 

mechanismem) především na HK. Zkoumaní jedinci nesměli mít v posledních 3 

měsících poškození HK způsobené úrazem nebo přetížením.  Při pocitu nevolnosti nebo 

jiných zdravotních potíži se probandi nesměli měření účastnit.  

4.1.2 Popis měření 

Měření a tréninkové jednotky probíhaly v laboratoři lezecké stěny na FTVS UK. 

Před zahájením tréninkového procesu proběhlo testování maximální izometrické síly 

svalů předloktí na PHK a LHK. Pro každou HK byla změřena její maximální síla 3x 

po sobě. U každého probanda jsem získala 3 hodnoty maximální síly před cvičebním 

programem a 3 hodnoty v průběhu a 3 hodnoty po dokončení cvičebního programu. 

Ve všech případech měření se hodnoty výrazně nelišily. Nejvyšší hodnota naměřené 

síly byla použita pro další výpočty. 

Před vlastním testem byla účastníkům předvedena ukázka a zaučení správného 

provádění cvičebních úkonů a úchopu lišty. Maximální síla flexorů předloktí byla 

posuzována za pomoci digitální váhy (Soehnle professional, 7730.01, Německo) a 

posilovací desky (AIX wood board, Česká republika, obr. 5). Posilovací deska byla 

upevněna nad dveřmi do laboratoře a digitální váha byla v přesně vyhrazeném prostoru 

na posilovací deskou. Dotyčný proband se postavil na váhu ve sportovním oblečení, 

ve kterém následně probíhaly cvičební jednotky z důvodu regulérnosti měření.  

 

Obr. 5 – Posilovací deska (AIX wood board), na které probandi cvičili a byli testováni 

v mé diplomové práci. (vlastní dokumentace) 



40 
 

Testovaný jednou HK uchopil prsty označenou lištu na posilovací desce a snažil 

se co nejvíce odlehčit na váhy (obr. 6). V průběhu nadlehčování se cvičící nesměl 

odrazit pomocí DK na podložky. Držení lišty bylo na otevřený úchop. Úchop byl 

proveden II-V prstem pouze za distální články prstů. Po správně provedeném úchopu 

se dotyčný co nejvíce vyvěsil do prstů. Zápěstí bylo v neutrálním postavení, loket byl 

v plné extenzi a rameno bylo ve 180° flexi. V průběhu nadlehčení nesmělo dojít 

k zalomení prstů do extenze v distálních článcích interfalangeálních kloubů II-V. prstu 

(zavřený úchop) a ke změně postavení výše popsaných částí HK. Váha zaznamenala 

nejnižší dosaženou hodnotu v průběhu nadlehčení. Před provedením testu si každý 

testovaný několikrát vyzkoušel požadovaný typ otevřeného úchopu. Měření 

se zopakovalo 3x po sobě, aby výsledky byly objektivní. Mezi jednotlivými měřícími 

pokusy byla pauza 3 minuty. Měření se provedlo na každou HK zvlášť. Výsledná 

hodnota byla maximální síla v newtonech (N).  

 

Obr. 6 – Ukázka polohy probanda - proband při zkoušce úchopu a provedení visu. 

(vlastní dokumentace) 
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Tento typ měření specifické síly byl použit ve studii Michailova et al. (2009), kde 

porovnávali sílu prstů ruky elitních světových lezců. Porovnávala se sila prstů 

mezi boulderisty a sportovními lezci. V tomto případě byl úchop modifikován a 

testovaní lezci se drželi pouze III a IV. prstem. 

4.1.3 Cvičební program 

Cvičení probíhalo 2x týdně po dobu 6 týdnů. Cvičební jednotky musely mít 

na sebe odstup minimálně 24hod. V literatuře jsou popsané podobné studie s obdobným 

počtem tréninků za týden a tréninkových týdnů včetně minimální povinné pauzy 

mezi jednotkami (Baross et al., 2013; Fash et al., 2013; Martín-Hernández et al., 2013; 

Shinohara et al., 1998; Yasuda et al., 2012).  

Naše cvičení probíhalo na každou HK zvlášť. Proband prováděl cvičení jednou 

HK bez vaskulární okluze a následně prováděl cvičení na druhou HK s vaskulární 

okluzí. Toto rozdělení cvičení platilo po celou dobu cvičebního programu. Okluze byla 

vytvořena manžetou manuálního rtuťového tonometru (Vintage Medical Baumanometer 

Blood Pressure, USA) umístěným těsně nad loketní kloub na distální části paže. 

Veškerá cvičení se odehrávala v laboratoři lezecké stěny UK FTVS, kde bylo 

k dispozici veškeré zázemí potřebné ke cvičení, váha, rtuťový tonometr a lištová deska. 

Lišta pro realizaci cvičení byla stejná jako při zjišťování maximální izometrické síly 

flexorů předloktí.  

Pro uskutečnění cvičebního plánu byla stanovena hodnota 30% maximální síly. 

Ta byla stanovena na základě předchozích studií. (Fash et al., 2013; Karabulut et al., 

2009; Shinohara et al., 1998; Yasuda et al., 2012).  

Před každou cvičební jednotkou musel dotyčný podstoupit rozcvičení pro zahřátí 

celého organismu. Zahřátí spočívalo v 5 min. aerobním cvičení (běhání do schodů) 

pokračovalo „traverzováním“ po boulderové stěně v kolmé části tam a zpět 2 minuty. 

Poté účastníci provedli několik submaximálních visů na liště. 

Cvičební jednotka probíhala podobně jako vyšetření maximální síly, ale provedlo 

se několik úprav. Proband znal svojí hodnotu 30% intenzity cvičení, na kterém musel 

posilovat. Postavil se na váhu do požadované polohy a jednou HK se nadlehčil 

na požadovanou váhu. Cvičení pro jednu HK trvalo 1min., kdy docházelo pravidelně 
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k 10s izometrické kontrakci svalu, a dalších 10s byla provedena relaxace. Pravidelné 

10s intervaly na střídání aktivace a relaxace svalu zajišťoval nastavený metronom 

(Gymboss timer, USA), který vydával zvukové znamení každých 10 s. Za 1 min. byl 

sval aktivován 3x. Následovaly 2 minutové pauzy a poté se ještě 2x opakovalo 

1minutové cvičení pro danou HK.  Následně byly HK vystřídány a to samé cvičení 

se provedlo na druhou HK. Ta byla cvičena s vaskulární okluzí, která byla způsobena 

manuálním ručním tonometrem. Manžeta tonometru byla natlakována na hodnotu 

130mmHg. Hodnotu tlaku v manžetě jsme nastavily podobně jako ve studiích Moore et 

al. (2004) a Yasuda et al. (2012), které se také zabývaly vaskulární okluzí na horních 

končetinách. Způsobená okluze trvala 1 min po dobu cvičení. Na 2 minuty pauzy byl 

tlak z manžety vypuštěn. Tlak byl znova obnoven na další cvičení. Výsledný čas cvičení 

na jednu tréninkovou jednotku pro každou HK byl 3 min. aktivního cvičení a 6 min. 

svalové relaxace. Celkově svaly byly v izometrické aktivitě po dobu 90 s. Takto 

provedené tréninky probíhaly 2x týdně.  

Po třech týdnech cvičení, tedy po 6 odcvičených jednotkách bylo měření 

maximální síly provedeno znovu za stejných podmínek měření jako při prvním měření. 

Proband se opět postavil na váhu a provedl co největší možné nadlehčení na jedné HK 

na otevřený úchop. Měření opět proběhlo pro každou HK. 

4.1.4 Vyhodnocení dat 

K vyhodnocení výsledků jsem použila základní deskriptivní statistiku (průměrné 

hodnoty se směrodatnými odchylkami) pro absolutní izometrickou sílu a relativní 

izometrickou sílu flexorů předloktí před cvičebním programem a po jeho dokončení. 

Průměrné hodnoty byly měřeny pro dvě úrovně a to pro cvičební program s vaskulární 

okluzí a pro program bez vaskulární okluze. Relativní síla byla vyjádřena jako procento 

absolutní izometrické síly v kilogramech vypočítané v závislosti na hmotnosti jedince, 

která je také uvedena v kilogramech. Zvolení relativní síly bylo z důvodu dalšího 

porovnání a čerpání podkladů z již vzniklých studií. Statistická významnost dvou 

rozdílných cvičebních programů byla vypočítána pomocí analytického testu ANOVA 

s opakováním měření. Za významné byly považovány p < 0,05. 

Interindividuální rozdíly jsem porovnávala v závislosti na čase a zobrazila 

hodnoty jednotlivců pomocí sloupcového a spojnicových grafů. 
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4.2 Výsledky 

Základní informace o výzkumném souboru jsou uvedeny v tab. 1. V tabulce je 

základní popis u jednotlivých Probandů. Věkový aritmetický průměr byl 29 let a 

hmotnost 71 kg. V souboru byli 4 probandi s lezeckými zkušenostmi a 4 bez lezeckých 

zkušeností.  

 

 Pohlaví Věk 

(roky) 

Hmotnost 

(kg) 

Výška 

(cm) 

BMI 

(kg⋅m-2
) 

Lezecké 

zkušenosti 

Testovaný 1 Ž 25 56 166 20,1 N 

Testovaný 2 Ž 27 103 179 32,1 N 

Testovaný 3 Ž 24 50 165 18,3 L 

Testovaný 4 Ž 31 57 164 21,0 L 

Testovaný 5 M 36 64 179 20,2 L 

Testovaný 6 M 27 70 169 24,6 N 

Testovaný 7 M 32 83 170 28.1 L 

Testovaný 8 M 29 90 188 25,2 N 

 

Tab. 1 – Charakteristika souboru. (L – lezecké zkušenosti, N – nelezec) 
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Vyhodnocení dat s průměrnými hodnotami pro cvičení s vaskulární okluzí a 

bez vaskulární okluze jsou uvedeny v tab. 2. Průměrné hodnoty absolutní izometrické 

síly flexorů předloktí ukazují, že není velký rozdíl mezi měřením absolutní síly před 

cvičebním programem s vaskulární okluzí a po jeho dokončení. V tabulce jsou 

pro porovnání znázorněné průměrné hodnoty absolutní síly před cvičebním programem 

bez vaskulární okluze a po dokončení tohoto programu. Při porovnání průměrných 

hodnot jednotlivých programů je patrné, že nárůst síly byl obou cvičebních programů 

velmi podobný.   

Znázornění průměrných hodnot relativní síly u všech 8 testovaných je také 

uvedeno v tab. 2. V případě měření relativní síly je nárůst sil u obou programů podobný 

stejně jako v případě hodnot pro absolutní sílu.  

Měření Průměrná hodnota před 

cvičebním programem 

Průměrná hodnota 

po cvičebním programu 

Ab. síla s okluzí (N) 422 ± 146 461 ± 134 

Ab. síla bez okluze (N) 418 ± 150 449 ± 135 

Re. síla s okluzí (%) 61 ± 22 66 ± 21 

Re. síla bez okluze (%) 61 ± 23 64 ± 20 

 

Tab. 2 – Průměrné hodnoty se směrodatnými odchylkami pro jednotlivé typy cvičebních 

programů. (Ab – absolutní síla, Re – relativní síla, N - newton) 

Výše uvedené rozdíly mezi skupinami pro cvičební program s vaskulární okluzí a 

bez vaskulární okluze jsou statisticky nevýznamné jak pro hodnocení maximální síly 

flexorů předloktí, tak pro relativní sílu. Výsledky testu ANOVA s opakovaným 

měřením pro rozdíl absolutní síly flexorů předloktí před a po skončení programu 

hodnota činila p=0,27. Pro relativní sílu flexorů před a po skončení programu hodnota 

činila p=0,24. 
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K lepšímu porovnání hodnot v relativní síle flexorů předloktí je vhodnější při 

vyhodnocování individuálních rozdílů. V grafu 1 jsou znázorněné změny relativní síly 

v závislosti na faktoru času, který představuje hodnoty před cvičebním programem a 

po jeho skončení. Rozdíly mezi prvním a poslední měřením obou cvičebních programů 

znázorňuje pro některé jedince výraznější změny než pro celou skupinu.  

 

Graf 1 - Porovnání  změn relativní síly. (OP – před cvičebním programem s okluzí, OK 

– po dokončení cvičebního programu s okluzí, BP – před cvičebním programem 

bez okluze, BK – po dokončení cvičebního programu bez okluze) 

Výsledky z tohoto grafu ukazují, že v rámci výzkumu byl nejvýznamnějším 

faktorem vliv času nikoliv vliv cvičebního programu s vaskulární okluzí nebo 

bez vaskulární okluze. Průměrné zvýšení absolutní a relativní síly před cvičebním 

programem s vaskulární okluzí a po jeho dokončení uvádí tab. 3. Stejně tak jsou v tab. 3 

uvedeny průměrné hodnoty zvýšení absolutní a relativní síly před cvičebním 

programem bez vaskulární okluze a po jeho dokončení. 

 Absolutní síla (N) Relativní síla (%) 

Okluze  39 5 

Bez okluze 31 3 

Rozdíl  8 2 

Tab. 3 – Průměrné navýšení sil a jejich rozdíly pro jednotlivé cvičební programy.  
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Zvýšení absolutní síly bylo u obou cvičebních programů velmi podobné. Třem 

testovaným se zvýšila relativní síla při programu s vaskulární okluzí o více jak 11%. Při 

měření bez vaskulární okluze pouze jeden testovaný dosáhl navýšení o více jak 11%. 

Všechny výsledné hodnoty všech testovaných jsou v tabulkách č. 4 a 5 jako součást 

přílohy č. 4. 

Následující spojnicové grafy znázorňují změny absolutní síly v průběhu 

cvičebního programu s vaskulární okluzí a cvičební program bez vaskulární okluze. 

V grafech je zobrazen průběh změn hodnot ve cvičebních programech. Z grafů je 

patrné, že pouze jedna osoba nedokázala zvýšit absolutní maximální sílu flexorů 

předloktí. Hodnoty po třech týdnech cvičebních programů jsou téměř stejné, 

v některých případech i nižší než hodnoty získané při vstupním měření před cvičebními 

programy. Závěrečné hodnoty absolutní síly představují v podstatě podobné výsledky, 

které ukazují, že se většině testovaných svalová síla zvýšila (graf 2).  

 

Graf 2 – Naměřené hodnoty změn absolutní síly před cvičebním (cv.) programem 

s vaskulární okluzí, po 3 týdnech (t) cvičebního programu s vaskulární okluzí a 

po dokončení cvičebního programu s vaskulární okluzí.  
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Nárůst absolutní izometrické síly flexorů předloktí u programu s vaskulární okluzí 

by se dal považovat pouze ve dvou případech za lineární. U zbývajících testovaných 

byly ve třetím týdnu cvičebního programu zaznamenány hodnoty velmi podobné 

s prvním měřením nebo nižší. U dvou testovaných se zvýšila absolutní síla při programu 

s vaskulární okluzí o více, jak 100 N. Při měření bez vaskulární okluze pouze jeden 

testovaný dosáhl navýšení o více jak 100 N. U cvičebního programu bez vaskulární 

okluze je nárůst lineární pouze u jednoho testovaného, ale výsledné hodnoty 

po cvičebním programu jsou také vyšší než před zahájením cvičebního programu (graf 

3). 

 

Graf 3 - Naměřené hodnoty změn absolutní síly před cvičebním (cv.) programem 

bez vaskulární okluze, po 3 týdnech (t) cvičebního programu bez vaskulární okluze a 

po dokončení cvičebního programu bez vaskulární okluze.  

U testovaného č. 7 je zaznamenán výraznější nárůst absolutní síly po prvních 3 

týdnech cvičení, ale po následujících 3 týdnech nedošlo k dalšímu navýšení. 

U zbývajících testovaných jsou změny hodnot v průběhu cvičebního programu 

bez vaskulární okluze velmi podobné jako u cvičebního programu s vaskulární okluzí. 
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Největší nárůst síly měl testovaný č. 2, kterému se zvýšila síla s programem s vaskulární 

okluzí o 130 N, a bez vaskulární okluze o 123 N. Testovaný č. 3 měl výsledky, které 

se nejvíce blíží k očekávaným výsledkům této studie. U tohoto probanda byl nárůst 

maximální síly o 60 N s programem s vaskulární okluzí a menší nárůst o 24 N 

s programem bez vaskulární okluze.  

Výsledky neukazují zásadní rozdíly mezi testovanými, kteří lezou a měli 

zkušenosti s prováděným typem úchopu a testovanými, kteří tuto zkušenost neměli. 

Největší nárůst síly měl testovaný, který měl při vstupním měření nejnižší relativní 

hodnoty. Ovšem nárůst byl na obou HK velmi podobný, tudíž hypotézu pro cvičení 

s vaskulární okluzí nepotvrdil. HK, která byla cvičena s vaskulární okluzí, měla 

ve výsledku jen o 0,7% větší relativní sílu než HK cvičená bez okluze. Největší rozdíl 

hodnot byl naměřen u jedince, který v průběhu testování chodil i nadále 2-3x v týdnu 

lézt. Je zajímavé, že rozdíl mezi cvičením s vaskulární okluzí a bez vaskulární okluze 

činil 7%, i když tréninková zátěž, mimo mnou stanovený cvičební program, byla na obě 

HK stejná. Ostatní testovaní neměli větší rozdíly mezi výsledky HK, která byla cvičena 

s vaskulární okluzí a bez ní. 
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5 Diskuze 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na využití cvičení s vaskulární okluzí 

k rozvoji izometrické síly flexorů předloktí.  

V dohledatelné literatuře jsem nalezla několik studií, zabývajících se cvičením 

o nízké intenzitě s vaskulární okluzí. Většina těchto studií se však zaměřila především 

na dolní končetiny a jejich velké svalové skupiny. Cvičení bylo prováděno 

pro koncentrickou a excentrickou kontrakci jako ve studii Frye et al. (2010), Fashe et al. 

(2013) nebo Karabuluta et al. (2009). Studie Moora et al. (2004), Takarady et al. (2000) 

nebo Yasudy et al. (2012) se zabývaly cvičením na horní končetiny, ale stejně jako 

u předchozích studií se jednalo o koncentrickou a excentrickou kontrakci. 

Studie, zabývající se izometrickou kontrakcí, byla studie Shinohary et al. (1998), 

která porovnávala maximální izometrickou kontrakci svalů kolenního kloubu v průběhu 

vytvořeného cvičebního plánu. Stejně jako v mé práci se porovnávaly končetiny 

mezi sebou, kdy jedna cvičila s vaskulární okluzí a druhá bez vaskulární okluze. 

Ve studii Shinohary et al. (1998) byl potvrzen vliv vaskulární okluze zvýšení MVC 

na DK, proto i já ve své diplomové práci jsem zvolila porovnávání končetin pro odlišné 

cvičební programy. 

Hypotéza, že dojde při silovém cvičebním programu o nízké intenzitě s vaskulární 

okluzí k vyššímu nárůstu maximální síly flexorů předloktí než při cvičebním programu 

o nízké intenzitě bez vaskulární okluze se v mé studii neprokázala. Přesto při 

posuzování interindividuálních rozdílů se výsledky u některých z testovaných jejich 

výsledky přibližovaly k potvrzení hypotézy. V zahraniční studii Shinohara et al. (1998) 

potvrdili významný rozdíl mezi cvičebním programem o nízké intenzitě 40% 

s vaskulární okluzí a cvičebním programem o nízké intenzitě 40% bez vaskulární 

okluze. Ve studii Karabuluta et al. (2009) porovnávali cvičení s vaskulární okluzí 

o intenzitě 20%, cvičení o vysoké intenzitě 80% a kontrolní skupinu, která necvičila. 

Skupiny o nízké a vysoké intenzitě měly výrazně vyšší nárůst svalové síly oproti 

kontrolní skupině. Mezi programy o intenzitě 80% a 20% nevznikly výraznější rozdíly. 

Ve studii Takarada et al. (2000) porovnávali nárůst síly na HK u skupin, které 

dynamicky cvičily s nízkou intenzitou 50% bez okluze, s nízkou intenzitou 50% 
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s okluzí a s vysokou intenzitou 80% při cvičení 2x týdně po dobu 16 týdnů. Nárůst síly 

byl u cvičení s nízkou intenzitou s vaskulární okluzí největší. 

Jedním z důvodu nepotvrzení hypotézy mohou být ne zcela vhodně nastavené 

tréninkové dny ve cvičebním programu pro testované osoby. Cvičební program byl 

stanoven na dva tréninkové dny v týdnu po dobu 6 týdnů. Podobně vytvořené cvičební 

dny byly ve studii Martín-Hernándeze et al., (2013), kde testovaní jedinci měli 

podstoupit cvičení 2x týdně po dobu 5 týdnů. Plán byl vytvořen pro cvičení s vaskulární 

okluzí o nízké a vysoké intenzitě a na cvičební plán o vysoké intenzitě bez vaskulární 

okluze. Cvičení bylo izokinetické pro DK. Takarada et al. (2000) měli také cvičební 

jednotky 2x týdně, ale po dobu 16 týdnů. U zbylé většiny mnou prostudovaných studií 

Fash et al. (2013), Karabulut et al. (2009), Shinohara et al. (1998), Yasuda et al. (2012) 

aj., byly tréninkové programy tvořeny s cvičebním programem založeným na třech 

cvičebních dnech v týdnu po dobu 4-6 týdnů. Zvolení cvičebních jednotek 3x týdně by 

mohlo ovlivnit mé výsledky.  

Dalším důvodem může být vhodnost nastavení jednotlivých cviků. Při cvičebních 

jednotkách v mé diplomové práci testovaní prováděli cvičení 1 minutu s vaskulární 

okluzí, během které se střídaly 10 s izometrické kontrakce s 10 s relaxacemi. Další 2 

minuty byly bez zaškrcení a poté cvičila druhá HK. Takto byly provedeny 3 série. 

Podobné parametry byly zvoleny ve studii Shinohary et al. (1998) na izometrické 

kontrakce DK s vaskulární okluzí a intenzitou 40%, dotyční cvičili bez pauzy 3 min. 

s vaskulární okluzí v průběhu, které se střídala 2 vteřinová izometrická kontrakce svalu 

se 3 vteřinovou relaxací. Jiné výše zmíněné studie měly program vytvořený na základě 

opakování cviků v jednotlivých sériích pro koncentrické a excentrické kontrakce. 

Z těchto studií bylo možné vyhodnotit nejčastěji volenou nízkou intenzitu zátěže a 

stanovení tlaku v manžetě tonometru při zaškrcení. V některých studiích byl tlak 

v manžetě postupně zvyšován např. ve studiích Karabuluta et al. (2009) nebo Yasudy et 

al. (2012). Nízký tlak v manžetě mohl být dalším z důvodů nepotvrzení mé hypotézy. 

Ve studii Shinohara et al. (1998) měli tlak v manžetě 250 mmHg  v průběhu cvičebního 

programu. Karabuluta et al. (2009) měli průměrný tlak v manžetě 205,4 ± 4,3 mmHg 

v průběhu cvičebního programu. Nesmím také opomenout intenzitu zatížení, kterou 

jsem měla stanovanou na 30%. Některé studie měly intenzity vyšší. Například studie 

Takarady et al. (2000), ve které se potvrdilo zvýšení svalové síly na HK v průběhu 
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cvičení s vaskulární okluzí, měli nastavenou intenzitu zatížení na 50%. A ve studii 

Shinohara et al. (1998), ve které také potvrdili navýšení svalové síly po programu 

s vaskulární okluzí, měli intenzitu zatížení 40%. 

Další důvod nepotvrzení hypotézy může být způsoben tím, že jsem měla pouze 

jednu tréninkovou skupinu pro oba typy cvičebních programů. V tomto případě mohlo 

dojít ke zkříženému tréninkovému efektu (cross-over training effect), o kterém 

se zmiňují ve svém článku Folland, Williams (2007). V tomto případě se jedná 

o hypotézu centrální adaptační odpovědi na trénink. Uvádí se, že dochází ke zvýšení 

svalové síly i na netrénované končetitě. To je zdůvodněno všeobecným učením svalů, 

intermuskulární koordinací, stabilizace netrénované končetiny a zvýšení aktivity 

agonistického svalu na trénované i netrénované končetině. V mém měření mohlo dojít 

při cvičebním programu s vaskulární okluzí k nárůstu obou HK právě z tohoto důvodu, 

a proto nastalo podobné zvýšení i na HK, která byla cvičena při nízké intenzitě 

bez vaskulární okluze. Ve studiích, kde se potvrdily účinky vaskulární okluze na nárůst 

svalové síly, měly často jednu skupinu pouze na jeden cvičební program a jinou skupinu 

na další cvičebné program. Ve studii Takarada et al. (2000) měli jednu skupinu, která 

cvičila o nízké intenzitě zatížení s vaskulární okluzí. Druhá skupina cvičila o nízké 

intenzitě zatížení bez vaskulární okluze. Třetí skupina cvičila o vysoké intenzitě 

zatížení. Karabulut et al. (2009) měli jednu skupinu, která cvičila o nízké intenzitě 

s vaskulární okluzí. Druhá skupina cvičila o vysoké intenzitě zatížení a třetí skupina 

kontrolní, která necvičila vůbec. 

Ve skupině testovaných byli zahrnuti aktivně sportující lezci a rekreačně 

sportující lezci i nelezci. Rozdělení mohlo mít vliv na výsledky, vzhledem k tomu, že 

dva aktivně sporující lezci i nadále během nastaveného cvičebního plánu lezli. Proband, 

který měl nejvyšší BMI a minimálně sportoval, dosáhl nejvyššího nárůstu na obou HK 

bez ohledu na vaskulární okluzi. To je v souladu se studií Ronnestada et al. (2007), 

která uvádí velký nárůst síly u osob, které před tréninkem dříve nesportovaly. Jeden 

z testovaných dosáhl rozdílu 7% mezi cvičením s vaskulární okluzí a bez ní na konci 

tréninkového programu. Testovaný byl aktivní lezec, který v průběhu cvičebního plánu 

docházel lézt. Zajímavé je, že dosáhl takového rozdílu, i když lezecký trénink způsobuje 

spíše symetrickou zátěž na obě HK. U tohoto případu by se dalo uvažovat o pozitivním 

vlivu na zvýšení svalové síly při cvičení s vaskulární okluzí. Ostatní testovaní měli 
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nárůst síly velmi podobný na obou HK bez ohledu na typ cvičebního programu. 

V tomto případě nejspíše došlo pouze na adaptaci na zátěž, jak uvádějí ve své studii 

Haskell et al. (2007). 

Ve skupině se objevují velké hmotnostní rozdíly, především u žen. Faktory, které 

by mohly mít vliv na výsledné hodnoty, jsou v zastoupení aktivních lezců, osob, které 

lezení provozují 1x týdně a nelezců. S tímto souvisí adaptace svalů předloktí a 

tréninkové zatížení HK v průběhu testování. U mnou testovaných probandů jsou 

zaznamenány větší věkové rozdíly (24-36 let), ale ve studii Welleho et al. (1996) je 

porovnán vliv silového tréninku na skupinu mladých (22-31 let) a na skupinu starých 

(62-72 let). Ve studii bylo větší navýšení CSA svalu pro flexory loketního kloubu a 

kolenního kloubu u skupiny mladších. Ve skupině starších bylo větší navýšení CSA 

svalu pro extenzory kolenního kloubu. Důležitým ukazatelem je, že skupina mladých 

osob ve studii Welleho et al. (1996) byla tvořena přibližně ve stejném věkovém 

rozmezím jako skupina mnou testovaných. Z tohoto důvodu by věkové rozmezí 

probandů nemělo mít vliv na výsledky mého testování.  

Stejná metoda měření byla použita ve studii Michailova et al. (2009), kde měření 

probíhalo na digitální váze a zavěšení se na malou lištu, zde se účastníci nadlehčovali 

pouze III. a IV. prstem ruky. V mé práci nešlo pouze o změření maximální izometrické 

síly, ale také v této pozici provádět požadované cvičení dle vytvořeného cvičebního 

plánu. Vzhledem k tomu, že v mé diplomové práci byli jedinci, kteří nikdy nelezli, byl 

úchop proveden II. – IV. prstem ruky. Velké množství studií se zaměřením 

na zjišťování svalové síly prstů ruky u lezců bylo prováděno za pomoci testování 

s dynamometrem. Watts et al. (2004) uvádějí, že úchop dynamometru je podobný pouze 

stiskovému úchopu, který je využíván pouze v některých případech. Lezci používají při 

lezení převážně otevřený typ úchopu nebo uzavřený, ve kterých se nevyužije opozice 

palce a/nebo dlaně proti prstům ruky. Z tohoto důvodu jsem nepoužila dynamometr 

pro testování svalové síly flexorů předloktí. Další metoda měření síly prstů u lezců byla 

použita ve studii Granta et al. (2001). Pro porovnání síly prstů u elitních lezců, 

rekreačních lezců a nelezců použili speciálně vytvořený přístroj vyvinutý na katedře 

strojírenství Univerzity v Glasgow. Přístroj ukazuje sílu podle vyvinutého tlaku prsty 

na upevněnou desku na konstrukci zařízení. 
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Z výsledků diplomové práce je patrné, že nárůst jak absolutní síly, tak relativní 

síly byl při obou typech cvičebních programů velmi podobný. Je otázkou, zdali při 

cvičebním programu v trvání 6 týdnů a se cvičebními dny 2x v týdnu, nedošlo pouze 

k fyziologickému nárůstu síly, způsobené adaptací nervové soustavy nebo naopak 

nárůstu síly způsobené zkříženým tréninkovým efektem (cross-over training effect). 

V prvním případě by došlo ke zlepšení náboru motorických jednotek a zkvalitnění 

koordinace svalů popisované ve studii Vila-Cha et al. (2010). Ve druhém případě by 

došlo k nárůstu síly na obou HK z důvodu centrální nervové adaptace. Fujita et al. 

(2007) ve své studii popisují zvýšení syntézy svalových bílkovin v průběhu cvičení a 

„jen“ několik hodin po dokončení cvičení s vaskulární okluzí. Je tedy možné, že 

cvičební program byl příliš krátký a málo intenzivní. Mohlo by dojít k větším rozdílům 

mezi cvičebními programy, kdyby probíhalo cvičení 3x týdně po dobu alespoň 8 týdnů 

nebo kdyby cvičební série byly delší, či delší doba kontrakce svalu. Jak jsem již 

zmiňovala, naplánovat cvičební program s počty opakování, sériemi apod. nebylo 

snadné, jelikož jsem v dostupné literatuře nenašla cvičební program na izometrickou 

kontrakci pro horní končetiny. V případě delšího cvičebního programu, by mohly nastat 

i větší adaptační změny ve svalové tkáni v reakci na omezený průtok krve.  

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit vliv cvičení o nízké intenzitě s vaskulární 

okluzí na maximální izometrickou sílu flexorů předloktí. Souvislost mezi těmito druhy 

cvičebních programů se v diplomové práci nepotvrdila. Vzhledem k relativně malému 

počtu testovaných nelze tvrdit, že se jedná o výsledky statisticky významné. Výsledky 

mé práce a citovaných studií nabízejí další otázky, které by mohly být námětem 

pro další práce či studie, např. zda by nebyly jiné výsledky při vhodněji zvoleném 

cvičebním programu a větší množství probandů, kteří by byli lépe rozděleni do skupin 

pro lezce a nelezce. Další porovnání může být na zraněné lezce, kteří by měli povolenou 

zátěž 30% a nezraněné lezce.  
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6 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala vlivem cvičení o nízké intenzitě s vaskulární 

okluzí na maximální izometrickou sílu flexorů předloktí. K provedení praktické části 

diplomové práce jsem vybrala testované jedince z řad lezců i nelezců, kteří podstoupili 

vstupní měření maximální síly, které bylo provedeno za pomoci posilovací desky a 

digitální váhy.  

Vaskulární okluze se neprojevila na vyšším nárůstu svalové síly oproti cvičebního 

programu bez vaskulární okluze. Důvody neprokázání vlivu vaskulární okluze na sílu 

flexorů předloktí mohou být: nízký cvičební objemem, malý tlak v manžetě tonometru, 

případně metodologické slabiny studie. K těm patří zahrnutí stejného jedince 

do experimentální i kontrolní skupiny a riziko zkříženého tréninkového efektu (cross-

over training effect). 

Při individuálním zhodnocení výsledků lze konstatovat. že zvýšení síly jak 

absolutní tak relativní se projevilo u sedmi účastníků. U jednoho probanda se absolutní i 

relativní síla snížila. Při porovnání lezců a nelezců došlo u tří lezců a jednoho nelezce 

k zvýšení síly na obou HK podobně. U jednoho lezce došlo k výraznému přírůstku síly 

na HK s vaskulární okluzí oproti HK  bez vaskulární okluze.  

Vzhledem k dosaženým výsledkům, není možné v podobných podmínkách 

doporučit cvičení s vaskulární okluzí jako rehabilitační metodu po zranění měkkých 

tkání ruky a předloktí.  
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám o souhlas k vyšetření 

a následnému pravidelnému cvičení po dobu 6-ti týdnů, dle přesně určeného cvičebního 

programu. Vyšetření bude provedeno před a po skončení cvičebního programu. Dále 

Vás žádám o souhlas k následnému zpracování a uveřejnění výsledků měření v rámci 

diplomové práce na FTVS UK osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání. Diplomovou práci zpracovává studentka Bc. Jana Rysová. Získané informace 

a výsledky nebudou zneužity. 

Byl/a jste osloven/a studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia 

fyzioterapie na FTVS UK v Praze k účasti na výzkumu k diplomové práci. S cílem 

zjistit a vyhodnotit efekt cvičení s vaskulární okluzí a bez vaskulární okluze. Osobní 

data v této studii nebudou uvedena.  

 Dnešního dne jsem byl/a odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následným cvičebním programem. Prohlašuji a svým dále uvedeným 

vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi 

osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla 

jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a přiděleným cvičebním programem. 

Souhlasím s uveřejněním výsledků v rámci diplomové práce. 

Datum:…………………………………………………………………………………. 

Osoba, která provedla poučení: Bc. Jana Rysová……………………….……………… 

Podpis osoby, která provedla poučení:………………………………………………… 

Vlastnoruční podpisy probandů:..................................................................................... 

  



 
 

Příloha č. 3 

Obrázky 

Obr. 1 - Typy úchopů 

Obr. 2 - Viditelná „tětiva“ na prostředním prstu levé ruky 

Obr. 3 - Rekonstrukce A2 poutka 

Obr. 4 – Systém anulárních poutek A1- A2  

Obr. 5 - Posilovací deska (AIX wood board) 

Obr. 6 - Poloha probanda 

 

Grafy 

Graf 1 - Porovnání  změn relativní síly 

Graf 2 - Změny absolutní síly s vaskulární okluzí 

Graf 3 - Změny absolutní síly bez vaskulární okluze 

 

Tabulky 

Tab. 1 - Charakteristika souboru 

Tab. 2 - Průměrné hodnoty se směrodatnými odchylkami pro jednotlivé typy cvičebních 

programů. 

Tab. 3 - Průměrné navýšení sil a jejich rozdíly   



 
 

Příloha č. 4 

Testovaný 

číslo 

Síla A 1 

(kg) 

Síla A 2 

(kg) 

Síla R 1 

(%) 

Síla R 2 

(%) 

Změna 

(kg) 

Změna 

(%) 

1 30,6 30,8 54,6 55,0 0,2 0,4 

2 22,1 35,1 21,2 33,1 13,0 11,9 

3 27,6 33,6 54,1 65,8 6,0 11,7 

4 43,6 40,1 76,4 69,1 -3,5 -7,3 

5 64,3 68,1 100,0 105,9 3,8 5,9 

6 46,8 47,9 56,3 57,7 1,1 1,4 

7 45,8 55,8 65,4 76,4 10,0 11,0 

8 57,0 57,2 63,3 63,5 0,2 0,2 

 

Tab. č. 4 – Porovnání  hodnot u jednotlivců absolutní síly v kilogramech a relativní 

síly v procentech při cvičebním programu s vaskulární okluzí. (A – absolutní síla, R – 

relativní síla, 1 – před cvičebním programem, 2 – po cvičebním programu) 

Testovaný 

číslo 

Síla A 1 

(kg) 

Síla A 2 

(kg) 

Síla R 1 

(%) 

Síla R 2 

(%) 

Změna 

(kg) 

Změna 

(%) 

1 30,6 31,6 54,6 56,4 1,0 1,8 

2 20,1 32,4 19,3 30,5 12,3 11,2 

3 28,6 31,0 56,1 60,8 2,4 4,7 

4 43,6 40,4 76,4 69,7 -3,2 -6,7 

5 64,3 65,3 100,0 102,0 2,0 2,0 

6 44,8 45,8 54,0 55,1 1,0 1,1 

7 43,3 51,1 61,9 70,0 7,8 8,1 

8 58,7 61,2 65,2 68,0 2,5 2,8 

 

Tab. č. 5 - Porovnání  hodnot u jednotlivců absolutní síly v kilogramech a 

relativní síly v procentech při cvičebním programu bez vaskulární okluze. (A – 

absolutní síla, R – relativní síla, 1 – před cvičebním programem, 2 – po cvičebním 

programu) 



 
 

 

a) Cvičení s vaskulární okluzí způsobené manuálním tonometrem. 

 

 

b) Digitální váha (Soehnle professional, 7730.01) používaná pro měření hodnot a 

v průběhu cvičebních jednotek. 


