
ABSTRAKT 

Název práce 

Fyziologická odezva a pohybová aktivita při lezení u dětí mladšího školního věku 

Cíl práce 

Determinace specifické spotřeby kyslíku u dětí při lezení na umělé stěně. 

Metody 

Náš výzkumný soubor tvořilo 10 chlapců a 9 dívek. Lezecká výkonnost RP  

se pohybovala od 4 UIAA do 5+ UIAA (Union Internationale des Associations 

d´Alpinisme). Maximální specifická spotřeba kyslíku byla měřena lezeckým testem  

na umělé stěně. Test obsahoval dvě cesty, první vedla v kolmém profilu (90˚) a druhá  

v převislém profilu (110˚). Respondenti lezli danou cestu vlastním tempem a dvakrát  

za sebou pro ustálení fyziologické odezvy organismu a také pro lepší simulaci reálné 

středně dlouhé lezecké cesty (15m). Pro standardizaci podmínek měl každý proband 30 

sekund na spuštění a po 30 sekundách začal znovu lézt.  

Výsledky 

V lezecké cestě v kolmém profilu dosáhly dívky průměrné VO2peak 37,1 ± 4,8 ml·kg
-

1
·min

-1 
a v převislém profilu 40,6 ± 11,5 ml·kg

-1
·min

-1
. Chlapci dosáhly mírně vyšších 

hodnot v obou profilech cesty 39,1 ± 4,8 ml·kg
-1

·min
-1

 v kolmém profilu a 42,1 ± 2,6 

ml·kg
-1

·min
-1 

v převislém profilu. Průměrná peaková srdeční frekvence během lezení 

v kolmé cestě u dívek dosáhla k 179 ± 10 tepy·min
-1 

a u chlapců byla tato hodnota 170 

± 14 tepy·min
-1

. V převislé variantě u souboru chlapců se hodnota skoro nezměnila (171 

± 23 tepy·min
-1

). U dívek se zvětšila na 184 ± 11 tepy·min
-1

. Průměrná hodnota času 

lezení kolmé cesty u obou souborů probandů se pohybovala od 3 min 50 s do 4 minut. 

Převislá cesta vykazovala delší čas lezení od 4 min 30 s až do 5 min 10 s. 

Závěr  

Specifická VO2peak dětí mladšího školního věku se pohybuje kolem 40 ml·kg
-1

·min
-1

. 

Sportovní lezení klade vysoké nároky na aerobní kapacitu organismu a je vhodné  

pro udržení dobré kardiorespirační zdatnosti. 
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