
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Fyziologická odezva a pohybová aktivita při lezení u dětí 

mladšího školního věku 

 

 

 

Physiological response and physical activity during climbing wall in school 

age children 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:      Zpracovala: 

Mgr. Michaela Panáčková      Monika Kalábová 

 

 

 

   

PRAHA 2014 



 

 

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. 

Klíčová slova 

Sportovní lezení, spotřeba kyslíku, školní věk 

  



 

 

ABSTRACT 

Title of master thesis 

Physiological response and physical activity during climbing wall in school age children 

Work objectives 

Determinaton of specific oxygen uptake during climbing in the climbing wall  

in children. 

Methods 

The study involved 10 boys and 9 girls. Their climbing ability was in range 4
 
to 5+

 

degree of UIAA (Union Internationale des Associations d´Alpinisme). Maximal oxygen 

consumption was measured on climbing wall. The climbers climbed two routes,  

the first vertical profile (90°) and second overhanging profile (110˚).  

The participants climbed the wall with a self-selected speed. They climbed the route 

twice to steady state of physiological response during climbing and to simulate real 

average wall (15 m). To make conditions equal, everybody had 30 s to get down  

and start climbing again. 

Results 

The girls achieved average of specific oxygen consumption VO2peak 37,1 ± 4,8 ml·kg
-

1
·min

-1 
in the vertical profile and in the overhanging profile was 40,6 ± 11,5 ml·kg

-

1
·min

-1
. The boys achieved slightly higher average of specific oxygen consumption in 

both profile 39,1 ± 4,8 ml·kg
-1

·min
-1

 in the vertical profile and 42,1 ± 2,6 ml·kg
-1

·min
-1 

in the overhanging profile. The girls had average peak heart rate 179 ± 10 beats·min
-1 

 

in the vertical profile and boys 170 ± 14 beats·min
-1

. Boys in the overhanging profile 

had similiar values (171 ± 23 beat·min
-1

). Girls values was higher then boys 184 ± 11 

beats·min
-1

. The average time spent by climbing on the both routes was from 3 min 50 

s to 4 min. The overhanging profile route took the longest time from 4 min 30 s to 5 min 

10 s. 

Conclusion 

Specific VO2peak during climbing is around 40 ml·kg
-1

·min
-1 

in school age children. 

Climbing could be suitable physical activity with a large impact on the cardiovasculary 

fitness. 

Key words 

Climbing, oxygen consumption, youth 
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1 Úvod 

Žijeme ve velmi rychle se rozvíjející době, která stále více umožňuje mládeži lehce  

a pasivně překonávat překážky. Pohybová aktivita dětí s přibývajícím věkem klesá, 

přibývá obézních dětí. Problémem sedavého způsobu života, pohybovou motorikou dětí 

a mládeže se zabývá stále více vědců. Toto aktuální téma se dotýká celé naší 

společnosti.  

Přesto se sportovní lezení dnes stává moderním a velmi vyhledávaným sportem i u dětí. 

Zejména prostřednictvím velké nabídky lezeckých kurzů a aktivit. Příčinou může být 

spojení adrenalinového zážitku s pohybovou aktivitou. Ve světě i u nás se buduje stále 

více umělých stěn, které poskytují zázemí pro většinu soutěžních disciplín. Rovněž 

umožňují lezení za nepříznivého počasí nebo trénování kondice lezců v zimním období. 

S postupem času se posouvá hranice obtížnosti lezení, zejména vlivem nových 

tréninkových metod a lezeckého vybavení. 

Řada vědeckých studií se zabývala somatickými a kondičními profily lezců, 

nejčastějšími zraněními, ale v poslední době je nejvíce zkoumanou oblastí fyziologie. 

Předmětem studií jsou hlavně dospělí nebo mladiství lezci. Studií zabývajících  

se dětskou populací v souvislosti s lezením je jen malé množství.   

Vyskytuje se tak mnoho otázek v oblasti vztahu lezecké výkonnosti a dopadu  

na organismus dětské lezecké populace. Dospělí nejsou stejně tělesně stavěni jako děti, 

a proto na ně nemůžeme jejich výsledky aplikovat. 

Budeme se tak v naší studii snažit objasnit fyziologickou odezvu lezení u dětské 

populace a osvětlit prospěšnost tohoto sportu jako vhodnou celoživotní aktivitu. 
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2 Sportovní lezení 

Sportovní lezení je samostatnou disciplínou, kterou je možné provozovat v přírodních 

terénech na skalách nebo i na uměle vytvořených lezeckých stěnách. První zmínka  

o umělých stěnách pochází z roku 1800 (Gill, 2006), kde se využívaly za účelem 

vojenských cvičení. Dnes jsou prostředím pro různé soutěžní disciplíny. Uskutečňují  

se na nich závody v lezení na obtížnost, na rychlost, v boulderingu či v moderním 

drytoolingu. Hlavní rozdíl mezi horolezectvím a sportovním lezením je v míře 

objektivního nebezpečí. U sportovního lezení je menší, nehrozí zde laviny nebo náhlý 

zvrat počasí. Na skále jde spíše o subjektivní nebezpečí. 

 

Hörst (2008) popisuje sportovní lezení jako komplexní aktivitu, která se odehrává  

v horizontální rovině. K provedení jsou potřeba zejména fyzické předpoklady. 

Creasey a kol. (2000) definuje tuto činnost jako určitý styl lezení, který využívá pevné 

jištění (nýty, borháky) ke zdolání cesty. Dále tvrdí, že díky fixnímu jištění se může 

lezec lépe soustředit na technickou stránku pohybu. 

Fixní materiály (nýty, borháky) jsou od sebe vzdáleny 1,5-4 m. Prvolezec je navázán  

na lano a dává ho přes karabiny do jištění. Pokud nastane pád, spadne jen k poslednímu 

jištění. 

Winter (2007) poukazuje na důležitost k výstupu použití pouze přirozených skalních 

struktur nebo lezeckých stěn. Nýty jsou povoleny jen za účelem jištění. V současnosti  

je sportovní lezení velmi populárním a moderním sportem.  

 

Tradiční lezení 

V tomto druhu lezení nejde většinou o velkou fyzickou náročnost. Používá se často 

vlastní postupové jištění a schopnost najít co nejvhodnější cestu. Hraje zde roli jak 

fyzická složka tak i technická a psychická. Tento druh lezení obnáší znalost specifické 

techniky a jištění (zakládání smyček, uzlů), také kvůli nepoškození horniny. 

Upřednostňují se spíše rozvážné a pomalé pohyby. Nesprávná a rychlá taktika vede 

často k pádu, který může dosahovat až několik desítek metrů vzhledem k pádovému 

faktoru a jistících bodů nacházejících se od sebe v poměrně dlouhé vzdálenosti 

(Creasey, 2000). 

  

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/L8G4XIKY5M93YYCSUISNEFFKJB5DCTQXKYVG81GHMMK919YJM2-11372?func=service&doc_number=001038367&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Bouldering  

Tato mladá disciplína obsahuje lezení bez lana do výšky seskoku většinou po malých 

chytech.  

Creasy a kol. (2000) ji řadí do sólového lezení, leze se do výšky, kde nehrozí velký pád. 

Realizuje se hlavně na skalních blocích a kamenech vysokých 3-5 metrů. 

Na uskutečnění boulderingu stačí lezecká obuv a magnézium, nepoužívá se lano ani jiná 

jistící technika. Pro bezpečnější a měkčí pád se používá bouldermatka (speciální 

matrace). Běžný čas lezení v boulderingu je 10 – 20s. 
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3 Hodnocení výkonu ve sportovním lezení 

Pro hodnocení lezeckého výkonu byly sestaveny klasifikační stupnice, viz tabulka č. 1. 

Těchto stupnic je velké množství a jsou rozděleny dle lezeckých disciplín nebo odvětví 

(bouldering, ledovcové lezení, tradiční lezení a další).  

 V Evropě jsou pro sportovní lezení nejvíce využívány stupnice UIAA  

(Union Interantionale des Associations d'Alpinisme) a Francouzská. Všechny stupnice 

však mají jedno společné, vyšší číslo znamená větší obtížnost cesty. Klasifikace UIAA 

má v současnosti 12 stupňů. Stupnice zahrnuje také znaménka plus a mínus, která 

zaznamenávají mezistupně obtížnosti. Francouzská stupnice užívá pro oddělení písmena 

a, b, c a pro jemnější dělení plus a mínus. Také však pro vyjádření obtížnosti používá 

čísla od 1-12. V Americe používají klasifikaci obtížnosti YDS (Yosemite Decima 

Scale).  

Lezecký výkon je dán i stylem přelezu cesty. V dnešní době rozlišujeme různé styly 

zdolávání lezeckých cest: On sight (OS) znamená vylezení neznámé cesty bez pádu  

na první pokus. Lezec musí cestu vyvést jako prvolezec. Redpoint (RP) je lezení 

předem známé trasy, kterou si může nacvičit. Musí ji vylézt poté bez pádu a odsednutí. 

Styl Top-rope (TR) je zdolání trasy s horním jištěním. 

Jako první uznávaný sportovní styl byl Alles frei (AF), který vznikl v Alpách. Jednalo 

se o přelezení cesty jen pomocí přírodních bodů, lezec si mohl kdekoliv odpočinout. 

(Winter, 2007) 
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Tabulka č. 1: Tabulka klasifikačních stupňů ve sportovním lezení a boulderingu. 

(Horolezecká metodika, 2008). 
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3.1 Struktura výkonu  

Podle Wintera (2007) je sportovní výkon v lezení vymezen v první řadě kondičními 

schopnostmi lezce: silou, vytrvalostí a pohyblivostí. 

  

Lezecký výkon dle Godarda a Neumana (1993) ovlivňuje 6 hlavních faktorů  

(viz obr. č. 1): 

fyzická zdatnost, psychologické a taktické aspekty, koordinace, technika, vnější 

podmínky (typ skály, počasí, vybavení) a ostatní faktory (talent, čas, dostupnost skal). 

 

Podle Baláše (2009) současní profesionální lezci disponují nízkým objemem tělesného 

tuku a středně velkou postavou. Ve svém článku shrnuje studie o fyziologických 

aspektech lezení. Lezec se také vyznačuje vysokou silovou vytrvalostí paží, zejména 

flexorů prstů. Flexibilitou lezce se ve své studii zabýval Nachbauer (1991), který 

shledal významný vztah mezi čelním a bočním rozštěpem ve výkonu lezce. 

Baláš a Strejcová (2009) ve svém výzkumu zjistili silnou souvislost mezi výkonem RP  

a silovými testy (výdrž ve shybu, vis na liště, dynamometrie). Mezi faktory ovlivňující 

energetickou náročnost lezené cesty řadí Baláš (2009) profil cesty, zkušenost lezců, styl 

lezení, strukturu chytů, směr pohybu a náročnost lezené cesty. 

 
Statické fáze jsou významnou součástí lezeckého pohybu, představují podle Billatové  

a kol. (1995) 30 až 70% z času lezení cesty a střídají se s dynamickými úseky. Watts 

(2004) uvádí hodnotu 38% trvání statických fází na 2 – 7 minut lezení. Pomáhají 

odpočinutí v obtížném terénu nebo zvolení výhodnější polohy. V mnoha situacích  

je však zvolení dynamického řešení problému v lezecké cestě ekonomičtější. Pokud 

lezec dokonale ovládá potřebnou techniku, může mu dynamické řešení situace ušetřit 

mnoho sil. V některých situacích (skok do velmi vzdálených chytů) je dynamické řešení 

lezeckého problému nutností. 
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Fyzická zdatnost    Psychologické aspekty 

síla, vytrvalost, ohebnost, atd.   aktivace, strach, koncentrace,  

motivace, atd.  

     

Vnější podmínky      Ostatní faktory 

typ skály, jistící vybavení,      talent, zdraví, dostupnost skal  

klima, atd.        a stěn, dostatek času, atd. 

Lezecký výkon 
 

 

koordinace a technika     Taktické aspekty 
koordinační schopnosti,      zkušenost, znalost, intelektuální přístup,  

technické dovednosti, atd.     periodizace, atd. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Struktura lezeckého výkonu (Goddard a Neuman, 1993) 



15 

 

4 Fyziologická odezva na lezecký výkon  

Jelikož stále není přesně známá hladina VO2max, která by nelimitovala lezecký výkon, 

budeme se zabývat studiemi pojednávajícími o této problematice. Podle testovacích 

protokolů předchozích studií Bootha a kol. (1999), Mermierové a kol. (1997), 

Romerové a kol. (2009) byly naměřeny nejvyšší hodnoty VO2max  během lezení  

se zvyšující rychlostí. Zaměříme se především na to, jak měly tyto studie v testovacím 

protokolu ošetřenou rychlost (tempo lezení, doba, čas) a případně jaký vliv mohly mít 

tyto aspekty na výsledky v testu. 

 

Rychlost lezení 

 

Dle Wattse (2004) se průměrná spotřeba kyslíku po 2 minutách lezení pohybuje 

v hodnotách 20-25 ml·kg
-1

·min
-1

 a maximální hodnota dosahuje plató nad 30 ml·kg
-

1
·min

-1 
. Dodává, že vyšších hodnot se dá dosáhnout jen s rostoucí rychlostí lezení, která 

však v lezení na obtížnost není běžná.  

  

K podobným výsledkům došli i Billatová a kol. (1995). Sledovali ve svém výzkumu  

4 elitní lezce, kteří podstoupili tři testy: VO2max na běhacím páse, stahování kladky  

a lezení dvou cest stejné obtížnosti 7b (franc. stupnice) s rozdílnou technickou  

a orientační náročností. V této studii nebyla určena rychlost lezení. První cesta byla 

informačně náročnější a v kolmém profilu, druhá cesta vedla převislým terénem 

s většími chyty.  

V testu lezení dvou cest byly naměřeny nejvýše dosažené hodnoty spotřeby kyslíku 

během lezení (VO2peak) 25,9 ± 1,2 ml·kg
-1

·min
-1 

v první cestě a v převislé 20,6 ± 0,9 

ml·kg
-1

·min
-1

. Lezci v cestě s malými chyty vykazovali rychlejší čas než v druhé 

převislejší (3 min 44s a 3 min 46s), kde si mohli odpočinout na velkých chytech a tak 

čas lezení cesty byl o 2 sekundy delší. Lezci trénovali obě cesty 5 hodin týden před 

měřením. Výsledky ukázaly, že jde o velmi blízký vztah mezi lezenou cestou a taktikou 

postupu.  
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Také Mermierová a kol. (1997) naměřili podobné hodnoty, kdy ve své studii 

porovnávali fyziologickou odpověď organismu při lezení ve třech různých sklonech  

s rostoucí obtížností lezení. Testovaný vzorek obsahoval 14 probandů  

(9 mužů a 5 žen), cesty měly postupně menší chyty a trvalou délku 6,35 m. K vylezení 

cesty byl v této studii určen čas 5 min, avšak tempo lezení nebylo dané a tak mohli lezci 

v libovolnou chvíli odpočívat nebo zvolit vhodnější techniku. Výsledky mužů a žen 

byly sloučeny a dány do průměrných hodnot. V první nejsnadnější cestě se sklonem 90°  

a obtížností 5.6 YDS (Yosemitský desetinný systém) byly naměřeny hodnoty:  

SF 142 ± 19 tepy·min
-1

; VO2 20,7 ± 8,1 ml·kg
-1

·min
-1 

; krevní laktát 1,6 ± 0,6 mmol·l
-1

 ; 

E 0,6 ±  0,4 kJ·kg
-1

·min
-1 

. Druhá cesta měla mírně převislý sklon 106° a obtížnost 5.9 

YDS, zde naměřili autoři tyto data: SF 155 ± 15 tepy·min
-1

; VO2 21,9 ± ml·kg
-1

·min
-1 

5,3; krevní laktát 2,4 ± 0,7 mmol·l
-1

; E 0,7 ± 0,3 kJ·kg
-1

·min
-1

. V poslední nejpřevislejší 

cestě, která měla sklon 151° byly naměřeny nejvyšší hodnoty: SF 163 ± 15 tepy·min
-1

; 

VO2 24,9 ± 4,9 ml·kg
-1

·min
-1

; krevní laktát 3,2 ± 1,0 mmol·l
-1

 ; E 0,8 ± 0,3 kJ·kg
1
·min

1
. 

Všechny výsledné hodnoty vykazovaly lineární vzestup, jen u RER (aktuální poměr 

výměny dýchacích plynů) se držely. Energetická náročnost se v prvních dvou cestách 

zvýšila jen nepatrně (0,6; 0,7 kcal·min
-1

), ale v poslední cestě se zvýšila o 0,8  

kcal·min
-1

. Můžeme říci, že lezení v převislém terénu bylo nejvíce energeticky náročné.  

 

Ve studii Geuse a kol. (2006) autoři naměřili vyšší hodnoty než Billatová a kol. (1995). 

Popírá také tvrzení Watse (2004), který udává průměrnou spotřebu po 2 minutách lezení 

20 - 25 ml·kg
-1

·min
-1

. Může to být způsobeno použitím jiného a přesnějšího protokolu, 

který Geus a kol. (2006) použil. Jeho test se rovněž skládal z cest stejné obtížnosti jako 

u Billatové a kol. (1995) a také zde nebyla vymezena rychlost, ale bylo zadáno, že lezci 

mohli v dané cestě odpočívat nejvíce 5s k nanesení magnézia na ruce a měli povolené 

pouze dva pády z důvodu vyčerpání nebo po technické chybě. 

 

  



17 

 

Energetická náročnost 

 

Nejvíce energeticky náročné byly cesty v převislém a kolmém profilu. Hodnota VO2peak 

u studie Geuse a kol. (2006) byla 41,3 ± 4,9 ml·kg
-1

·min
-1

. Rychlost lezení  

se pohybovala od 3,5 – 5,5 m·min
-1

. Můžeme tak říci, že rychlost patří mezi faktory 

ovlivňující energetickou náročnost lezení. Podobné hodnoty VO2peak jako Geus a kol. 

(2006) naměřil Kaláb (2012) 40,3 ± 3,5 ml·kg
-1

·min
-1

. V jeho studii byla vymezena 

rychlost 25 kroků za minutu, která po celou dobu testu byla konstantní. Sklon cesty  

se každé 3 minuty zvyšoval z 90° na 135°. Uvádí, že v jejich výzkumu pravděpodobně 

nedošlo k maximální spotřebě kyslíku. 

 

Nejvyšších hodnot však ve svých výzkumech dosáhli Booth a kol. (1999) a Romerová  

a kol. (2009), kteří použili zátěžový protokol se zvyšující rychlostí lezení. K předmětu 

zkoumání si Booth a kol.(1999) zvolili 7 vrcholových lezců s OS 6b - 7a francouzské 

stupnice.  Lezecký test zahrnoval 3 cesty na speciálním lezeckém ergometru s postupně 

se zvyšující rychlostí, kde se měřila maximálně dosažená spotřeba kyslíku (VO2peak). 

Tato hodnota byla pak porovnávána s výsledky cesty na přírodní skále, která však měla 

nižší obtížnost lezení. 

První i druhá cesta na lezeckém ergometru trvala 5 minut v rychlosti 8 a 10 m·min
-1

. 

Poslední test setrvával v rychlosti 12 m·min
-1 

po dobu 5 minut, poté se tempo zvýšilo  

na 14 m·min
-1

 a po 2 minutách na 16 m·min
-1

. Tato rychlost byla konečná a dále  

se nezvyšovala, lezci měli lézt až do úplného vyčerpání. Odpočinek mezi jednotlivými 

cestami byl 20 minut. K maximálnímu volnímu vyčerpání došlo po 8 až 10 minutách 

lezení. VO2  a SF se podle očekávání zvyšovaly lineárně s rostoucí rychlostí. Rovnice 

VO2  = (11,8 + 2,36) x rychlost lezení, SF = (70,3 + 9,32) x rychlost lezení.  

Ve třetím testu byl průměrný čas lezení do maxima: 7 min 44s ± 40s rychlostí  

12-16 m·min
-1

.  Výsledná průměrná hodnota SF dosahovala až k 190 ± 4
  

tepy·min
-1

  

a VO2
 
peak 43,8 ± 2,2 

 
ml·kg

-1
·min

-1
. Součástí lezeckého testu byla i přírodní cesta, její 

vylezení trvalo probandům 7 min 36 s ± 33 s rychlostí 3,2 ± 0,2 m·min
-1

. Srdeční 

frekvence dosáhla po 5 minutách lezení hodnot 157 ± 8 tepů·min
-1

. V porovnání 

s výsledky SF z lezeckého ergometru představuje tato hodnota 83%. Hodnota VO2
 
 

zaznamenala 32,8 ± 2,0 ml·kg
-1

·min
-1

 po 4 minutách lezení, což představuje 75%  

z VO2peak. Pokud použijeme regresní rovnici k určení spotřeby kyslíku výsledkem bude 
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hodnota 19,4 ml·kg
-1

·min
-1 

(VO2  = (11,8 + 2,4) x 3,2 = 19,4) a srdeční frekvence 100 

tepů·min
-1

.  

Výsledky z přírodní cesty vykazovaly podstatně větší hodnoty, než podle rovnice pro 

lezecký ergometr. Příčinou rozdílu hodnot může být větší převislost cesty, dlouhé 

izometrické fáze nebo i strach z pádu. Podobné rozdíly mohly způsobit také odlišné 

rychlosti dosažení hladiny krevního laktátu 4,5 mmol·l
-1

. Této hodnoty dosáhli lezci  

už po 24 m lezení po přírodní cestě, oproti tomu na lezeckém ergometru až po 40 

metrech. Podle autorů studie mohou izometrické kontrakce představovat více než ⅓ 

lezeckého času v dané cestě. 

 

Větší naměřené hodnoty získala Romerová a kol. (2009) využitím stejného protokolu 

jako Booth a kol. (1999). Testovaný vzorek se skládal z 16 lezců (8 žen a 8 mužů), kteří 

byli rozděleni podle dosažené výkonnosti stylem OS. Skupinu rekreačních lezců tvořilo 

šest žen OS 6c až 7a+ a šest mužů OS 7b+ až 8a+. Druhá skupina výkonnostních lezců 

zahrnovala dva muže a dvě ženy ve výkonnosti 8b – 8c a 7b – 7c+ OS. Nejvyššího 

VO2peak  dosáhli muži: 53, 6 ± 3,68 ml·kg
-1

·min
-1 

a
 
průměrná hodnota žen byla 

zaznamenána 49,2 ± 3,5 ml·kg
-1

·min
-1

.  

Výsledky Romerové a kol. (2009) vykazují podstatně vyšší hodnoty než ve studii 

Bootha a kol. (1999), které dosáhly nejvyšších hodnot 43,8 ± 2,2 ml·kg
-1

·min
-1

. 

 

Příčinu můžeme hledat ve zkoumaném vzorku i fyziologických předpokladech 

probandů. Romerová a kol. (2009) měla k dispozici lezce s výkonností až 8b (franc. 

stupnice), zatímco Booth a kol. (1999) výkonnostně nižší (OS ø 6b+). Na základě 

naměřených hodnot lze konstatovat, že mezi skupinami (rekreační a výkonnostní lezci) 

nedošlo k výrazným rozdílům sledovaných parametrů. Kromě času do vyčerpání  

na lezeckém ergometru, kde dosáhli výrazně delšího výsledku skupina výkonnostních 

(770,2 ± 385 s), než druhá zkoumaná kategorie rekreačních lezců (407,4 ± 150 s).  

Průměrný čas při lezení rychlostí 16 m·min
-1

 byl u skupiny rekreačních lezců 2 minuty  

a u výkonnostních až 8 minut. Daná rychlost, jak bylo zjištěno, nedělala lezcům 

problémy. 

Autoři se domnívají, že podle této studie, by čas do vyčerpání mohl být klíčovým 

faktorem lezeckého výkonu. 
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Ze Spearmanova korelačního koeficientu vyplývá souvislost mezi časem do maxima  

a výkonnosti v OS pouze u mužů (R = 0,76), u žen se nepotvrdila. 

Naměřením nejvyšších hodnot v této studii můžeme tvrdit, že klíčovým faktorem 

výkonu mezi elitou je lezecký čas do maxima a dává tak možnosti navrhnutí další studie 

této problematiky i tréninkového plánu.
  

Bohužel tento protokol neobsahoval test  

na běhacím ergometru, takže není možné porovnat výsledky z lezeckých testů s VO2. 
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Energetické metabolismy  

 

Pokud sledujeme vliv spotřeby kyslíku na organismus lezců, je zde nutné uvést zapojení 

energetických systémů a zjistit jaký dopad mají na výkon.  

Podle Mc Ardla a kol. (2007) je energie hrazena pomocí tří energetických procesů 

vzájemně se doplňujících a překrývajících. První systém je anaerobní alaktátový, který 

nejrychleji využívá přístupnou energie pomocí dvou energetických substrátů – 

adenozintrifostátu (ATP) a fosfokreatinu (CP). Tento systém pracuje bez přítomnosti 

kyslíku při vysoce intenzivních činnostech trvajících 5-8 sekund. 

Druhý systém pracující při nedostatku kyslíku je anaerobní laktátový metabolismus. 

Zde se uplatňuje hlavně anaerobní glykolýza při vzniku laktátu. Tento systému začíná 

po 10s  vysoce intenzivních činnostech přibližně do 180s. 

Aerobní způsob hrazení energie se odehrává za přítomnosti kyslíku a zapojuje se asi  

po 3 minutách činnosti. 

Máček a kol. toto dělení zpochybňují a kloní se k novějšímu dělení z pohledu 

energetického krytí na glykolytický způsob uvolnění energie (nepřesně anaerobní)  

a oxidativní fosforylaci (nepřesně aerobní). 

„Druh energetického zdroje, který organismus využije, závisí na druhu pohybové 

aktivity, její intenzitě i na stupni adaptace na tělesnou zátěž. Klidová spotřeba  

i pohybová aktivita nízké intenzity asi do 25% VO2max se hradí z větší části z tukových 

zásob. Se stoupající intenzitou roste podíl glukózy a přesáhne-li výdej energie 65-75% 

VO2max, klesá podíl energie získané z tuků pod 50%“ (Máček a Radvanský, 2011, p. 8). 

 

Studie Bertuziho a kol. (2007) sledovala energetický profil rekreačních  

a vrcholových lezců na základě měření aerobního a anaerobního systému během lezení 

cest různých obtížností. Bylo vybráno 6 elitních lezců 7 rekreačních s lezeckou 

zkušeností 4,6 ± 2,6 let (elitní lezci) a 1,6 ± 0,8 let (rekreační lezci). Probandi v poslední 

části zkoušky měli za úkol vylézt tři cesty různé obtížnosti. Nejsnadnější cesta o sklonu 

90° byla klasifikována obtížností 6a+ francouzské stupnice. Druhá cesta byla 

nejpřevislejší 120° v obtížnosti 6c+, úhel 110° měla poslední cesta v 7b+ francouzské 

klasifikace. Rekreační lezci se podrobili lezení pouze nejlehčí cesty (6a+). Studie  

se konala na 10 metrové cestě o 25 krocích. Odpočinek mezi jednotlivými cestami byl 

zhruba 10 minut, aby u lezců došlo k návratu do klidových hodnot. 
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Vyskytly se jen malé rozdíly v zapojení energetických systému při lezení mezi 

rekreačními lezci a elitou, kromě výsledků anaerobní síly horní poloviny těla, kde elita 

dosahovala vyšších čísel než druhá skupina. Autoři podle těchto výsledků tvrdí,  

že hlavní energetické systémy, které se účastní lezeckých pohybů, jsou aerobní  

a anaerobní alaktátový systém. Rovněž podle nich nemá na zapojení jednotlivých 

systémů vliv trénovanost a obtížnost cesty. Mimo to dodávají, že zdokonalení 

ekonomiky pohybu by mohlo mít větší vliv na lezecký výkon než na zlepšení 

energetických systémů. Ekonomika lezení má také vliv na celkovou pozici těla lezce. 

Výsledné hodnoty ukázaly významný rozdíl jen na nejlehčí cestě. Nejvýše naměřená 

hodnota spotřeby kyslíku na nejlehčí cestě u elitních lezců byla 23,0 ± 5,2 ml·kg
-1

·min
-1 

, avšak u druhé zkoumané skupiny byla spotřeba podstatně vyšší 30,3 ± 7,7  

ml·kg
-1

·min
-1

.  

 

S těmito výsledky se shoduje výzkum Panáčkové a kol. (2012), která porovnávala vliv 

rychlosti a lezecké zkušenosti na energetickou náročnost lezení. Měla k dispozici  

8 lezců, kteří byli rozděleni do 2 skupin (rekreační a výkonnostní lezci) v souladu  

s aktuální výkonností. Rekreační lezci disponovali výkonností 5 až 6 UIAA  

a výkonnostní skupina 8+ až 9 UIAA.  

Test zahrnoval lezení v 90° sklonu, nejdříve vlastním tempem poté podle metronomu. 

Výsledky rekreačních lezců byli významně vyšší (30,6 ± 2,5 ml·kg
-1

·min
-1

) než hodnoty 

naměřené u elitních lezců (23,7 ± 1,7 ml·kg
-1

·min
-1

) jako u studie Bertuziho a kol. 

(2007). Panáčková a kol. (2012) také dodává, že lezení začátečníků, rekreačních  

i vrcholových lezců může mít vliv na aerobní zdatnost organismu.  
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Také Janotová a kol. (2000) testovala začátečníky a pokročilé lezce ve dvou cestách. 

Lehčí cesta měla obtížnost 5.6 YDS (5- UIAA) a těžší pak 5.9 YDS (6a UIAA). 

Bohužel autoři měřili pouze srdeční frekvenci a antropometrické charakteristiky lezců. 

Jejich měření ukázalo nižší SF u pokročilých lezců než u začátečníků. Příčinou je podle 

nich lepší lezecká technika u pokročilých lezců a také orientace v cestě. U začátečníků 

mohl sehrát roli i strach. Způsob vyvádění cesty může hrát důležitou roli  

u fyziologických a psychologických ukazatelů lezce. 

 

Draper a kol. (2010) zkoumali odpověď organismu při vyvádění cesty (red point; RP)  

a při stylu top rope (TR = lezení s horním jištěním). Testování se zúčastnilo  

9 pokročilých lezců (RP 6a - 6c). Součástí protokolu bylo i měření VO2max na běhacím 

ergometru (58,7 ± 6,0 ml·kg
-1

·min
-1

). Maximální hodnota srdeční frekvence vykazovala 

hodnoty 195 ± 8 ml·kg
-1

·min
-1

. V lezeckém testu byly průměrné hodnoty během 

vyvádění cesty VO2 44 % (40,87 ± 6,63 ml·kg
-1

·min
-1

). Při lezení TR 42 % (38,29 ± 

5,92 ml·kg
-1

·min
-1

) z hodnoty VO2max naměřeného na běhátku. 

 

V této studii autoři tvrdí, že při vyvádění cesty jsou na lezce kladeny větší fyziologické 

nároky než při lezení TR, které jsou hrazeny anerobním metabolismem, než při lezení 

stylem TR. Byl zde zjištěn disproporční  vztah mezi SF a VO2. 
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5 Pohybová aktivita  

Pohybová aktivita je tělesný pohyb kosterního svalstva za předpokladu výsledné energie 

(Bouchard a kol., 1990, in Malina a kol., 2004; Ward a kol., 2007). 

Zahrnuje složku mechanickou, fyziologickou a sociální. Mechanická složka představuje 

vykonanou práci, sílu, rychlost, která je produktem našeho úsilí. Spotřeba kyslíku  

a energetická náročnost je obsahem fyziologické složky. Sociální komponenta určuje,  

o jaký druh pohybové aktivity se jedná, prostředí kde se bude konat a s kým bude 

realizována. (Malina a kol., 2004) 

Pohybovou aktivitu můžeme řadit do biologické ale i do bio-psycho-sociální složky 

lidského organismu. Pokud je provozována pravidelně a přiměřeně je základem 

zdravého způsobu života. (Bunc, 2008) Ovlivňuje tak výrazně celou ontogenezi 

člověka. Působí pozitivně na činnost orgánů, vzniká tak silná vazba mezi pohybem  

a vývojem. (Pastucha a kol., 2011) 

 

Pastucha (2011) upozorňuje také na sociální složku, která je nezbytná ke zdravému  

a aktivnímu způsobu života. Pomocí ní se učíme ovládat své tělo, poznávat prostředí  

a komunikovat s lidmi. Pohybem komunikujeme s okolím, vyjadřujeme naše pocity  

i osobnost, pomáháme si i soupeříme. Je to komplex lidského chování, který souhrnně 

obsahuje všechny složky motorických činností člověka (viz obrázek č. 2). 

 

Pohybová aktivita je nepostradatelnou součástí přirozeného vývoje u všech mladých 

lidí. Zejména v raném dětství hraje důležitou roli ve fyzickém, psychosociálním  

a duševním rozvoji. Pohybová aktivita je hlavní prevencí mládeže proti obezitě.  

Neméně důležité je zajistit dostatek příležitostí a vhodné prostředí, kde se pohybová 

aktivita odehrává. Pohybové vzorce a zkušenosti se pozitivně objeví v motorickém 

rozvoji a vznikne kladný vztah ke sportovní činnosti. 

Pohybová aktivita je často zaměňována s pojmem tělesná zdatnost. V anglosaské 

literatuře se pojem zdatnost vysvětluje obšírněji. Zahrnuje i pohybovou výkonnost 

člověka, jak dlouho je schopen aktivitu vykonávat (Moravec a kol., 1996, In Suchomel 

2006).  
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Dříve byla tělesná zdatnost definována jako stav organismu provádět činnost bez větší 

námahy během volného času. Zahrnovala tři hlavní složky: svalová síla a vytrvalost,  

kardio-respirační vytrvalost a motorické dovednosti (Clark, 1971, In Malina, 2004). 

Později se začalo mluvit i o zdravotní složce pohybu, nyní se používá dělení  

na zdravotně orientovanou zdatnost a výkonově orientovanou zdatnost (Malina, 2004). 

Pohybová aktivita, jak již bylo zmíněno, je pohyb těla pomocí kosterního svalstva  

a zahrnuje spíše běžné denní činnosti – volnočasové aktivity, tělesná cvičení, transportní 

atd. 

Tělesnou zdatností nazývá Ward a kol. (2007) soubor předpokladů člověka provést 

danou pohybovou aktivitu, zahrnuje sílu, flexibilitu, respirační předpoklady, složení 

těla. Obecně není dána platná definice vyjadřující přímo obsah tělesné zdatnosti. 

Světová zdravotní organizace vymezuje zdatnost jako určitý předpoklad, nebo 

způsobilost vykonat svalovou práci (World Health Organization, 1986, in Bouchard  

a kol., 2007). Bouchard a kol. (2007) dále toto tvrzení rozvíjejí a vysvětlují ho na 

jedinci, který má být schopen docílit a získat určité schopnosti za účelem podání 

přijatelného fyzického výkonu v sociálním i psychickém prostředí. Je hlavně 

determinována individuálními vlastnostmi, dědičnými znaky, výkonností a zdravím 

člověka. 

  

Zejména v dětství a dospívání hraje pohybová aktivita důležitou roli ve fyzickém, 

psychosociálním a mentálním vývoji dítěte. 
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5.1 Pohybová aktivita dětí 

Pohybová aktivita hraje u dětí velice důležitou roli. Její prospěch se odráží pozitivně ve 

fyzickém zdraví, motorických předpokladech i duševního a sociálního vývoje dítěte. 

(Malina a kol., 2004) Měla by minimálně zahrnovat 50% doby stráveného ve školním 

prostředí u mladších dětí školního věku a 40% pak u starších dětí školního věku. Kolik 

času stráví dítě organizovanou činností, tolik by mělo věnovat času na fyzickou aktivitu. 

Za tuto dobu je dětský organismus schopen vyrovnat pohybový deficit, aktivovat 

mentální i fyzickou složku. Proto je také výběr aktivit a jejich průběh podstatný. 

Většinou se jedná o spontánní aktivity, hry prováděné dětmi. Ty lze ovlivňovat 

správnou instruktáží ale i prostředím, materiálním vybavením a vzorem dospělého. 

Nesmíme zapomenout na volnost dítěte a možnost volby (Pařízková, 2008). 

 

Podobný názor zastává Pastucha (2011). Tvrdí, že odpovídající rozvoj pohybových 

schopností a dovedností vede k potřebné spontánní aktivitě a také intenzivnějšímu 

zájmu o sport. Doporučuje provádět aerobní činnosti každý den a to minimálně 60 

minut střední  až intenzivní frekvence. 

 

Spontánní aktivita se do období mladšího školního věku objevuje hlavně jako hra. Dítě 

si neuvědoměle samo reguluje intenzitu a rozmanitost pohybové činnosti. Doba 

aktivního pohybu v tomto raném období zahrnuje až 70-80% z celého dne. Dostatek 

nových podnětů a možností různých činností je velmi důležitá i pro pozdější vývoj. 

Není však nutné příliš ovlivňovat a zasahovat do aktivity (Máček a Radvanský, 2011). 

V mateřské škole dosahovala srdeční frekvence při spontánní aktivitě až 180 tepů/min, 

zatímco při řízené aktivitě klesla o 60-80 tepů/min.  

 

Vyvarovat se dlouhé neaktivitě mladistvých, je prioritou zejména v dnešní pokročilé 

době. Sledování TV, hraní video her a používání internetu by nemělo přesáhnout hodinu 

denně. Jak je už výše uvedeno, pohybová činnost by měla být součástí denního režimu  

a děti by se jí měly věnovat nejméně hodinu denně (Hills a kol., 2007, Sigmund a kol., 

2009, 2011). 
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5.2 Nedostatek pohybové aktivity u dětí 

Mnoho studií již potvrdilo vysoký počet obézních adolescentů a školních dětí. Příčinou 

je nízká nebo žádná pohybová aktivita, která klesá s rostoucím věkem (Bunc, 2009; 

Kalman, 2011). Obezitu můžeme charakterizovat jako nadměrné množství tuku ve 

vztahu k ostatním tkáním organismu doprovázenou řadou funkčních, nutričních, 

metabolických, zdravotních atd. změn.(Pařízková a kol., 2007) Nadváha a obezita 

představuje velké riziko předčasného úmrtí a také výskyt mnoha závažných onemocnění 

(diabetes 2. typu, hypertenze, osteoartritida, mrtvice atd.) (National Health 

Organization, 1998, In Malina a kol., 2004). 

Na obezitu mají podle mnoha studií vliv až ze 40-70% genetické předpoklady jedince. 

Bouchard (2007) uvádí 50% dědičnosti. Tyto faktory z velké částí poskytují zvýšený 

nebo naopak snížený předpoklad organismu nashromáždit vysoký obsah tuku spolu 

s metabolickými a zdravotními problémy, nemohou však vysvětlit všechny příčiny 

obezity. Je proto nutné věnovat hlavně pozornost zevnímu prostředí, zejména příjmu  

a výdeji energie. Nesprávná výživa (více tuků, málo zeleniny a ovoce), snížená 

pohybová aktivita a celkový sedavý způsob života je hlavní příčinou obezity. Tyto 

faktory se hlavně v posledních desetiletích rychle mění k horšímu (Pařízková a kol., 

2007; Malina a kol., 2004).  

Hills (2007) poukazuje na nedostatek pohybové aktivity u dnešní mladé populace. 

Jejich strava je často chudá na základní makroživiny. Jednou z hlavních příčin  

je nedostatečná informovanost mladých jedinců o dané problematice. K řešení problému 

přispěje poučení o zdravém životním stylu a jeho osvojení si po celý život. 

Nejdůležitější je však názornost v rodinách, škole a institucích, kde stráví dítě 

podstatnou část svého života.  

Je nutné se zaměřit hlavně na rodiny, kde se vyskytují značně obézní rodiče. Je tak 

riziko nadváhy u dítěte až 70%. Nevhodné stravovací návyky jsou zde vyšší než u rodin 

bez nadváhy, je nutností začít s vhodnou intervencí už od raného dětství (kvalitní strava, 

zájmové kroužky, sportovní kluby atd.) (Bouchard, 2000). 
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Pastucha (2011) zdůrazňuje problém moderní doby. Technologický vývoj umožňuje 

dětem se méně pohybovat a tak vynaloží méně energie. Nejsou zvyklé na fyzickou zátěž 

a chybí jim převážně dynamická, aerobní činnost (běhy, hry). Málo pohybu vede také 

ke svalovým dysbalancím a celkovému vyššímu energetickému příjmu než výdeji. 

Krizové období pro rozvoj dětské obezity je 7 let.   

Největší výskyt obezity zaznamenáváme zejména v industriálně vyspělých státech  

a v zemích tzv. třetího světa, kde se nově změnily sociálně-ekonomické podmínky.  

Proto je velice důležité vyvolat pozitivní vztah k pohybové aktivitě už v dětském věku 

(Pařízková a kol., 2007; Bunc, 2008). Jedině tak si děti osvojí zdravý životní styl, který 

u nich bude přetrvávat celý život. Bez těchto vzorců nelze ovlivnit problémy s obezitou 

nebo nadváhou v dospělosti. Dětem a mladistvým musí jít příkladem a poskytovat 

kvalitní informace rodina, společnost a hlavně školní prostředí, kde děti stráví 

podstatnou část svého života (Bunc, 2008, 2010). Pokles pohybové aktivity  

se vyskytuje hlavně u dívek na konci pubertálního období. Snížení se pohybuje okolo 

20-30% ve srovnání s chlapci (Máček a kol., 2011). Bar Or a Malina (1995) uvádí 

pokles činností o 50-70% v průběhu dětství a adolescence. 

 

Je tedy nezbytné vést děti k pravidelné pohybové aktivitě už od útlého věku. Jedině tak 

si osvojí pohyb a sport je bude provázet po celý život. Nedostatek pohybu a sním 

spojená obezita je problém celospolečenský. Nutnost přivézt děti k pohybovým 

činnostem je důležité i kvůli budoucím generacím a zabránění tak sedavému způsobu 

života dnešní populace. 
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6 Charakteristika mladšího školního věku  

Období mladšího školního věku je datováno od 6 do 10 let ontogenetického vývoje. 

Toto období je charakterizováno zejména rozvojem rychlosti a obratnosti. Zvyšuje  

se také podíl svalové síly (Bartůňková, 2013).  

 

Okolo sedmého roku zahajuje školní docházku, kde při dlouhodobém sezení dochází ke 

snížení pohybové aktivity. Pokud není pasivní pozice dostatečně kompenzována, vzniká 

obezita, poruchy páteře spojené s vadným držením těla, které silně ovlivňuje další 

rozvoj dítěte (Bartůňková, 2013). 

Podle Měkoty (2005) je tento věk zároveň charakterizován senzibilním obdobím pro 

rozvoj koordinačních předpokladů a také flexibility. Konec tohoto období označuje jako 

první vrchol motorického rozvoje. Důvodem je zrání nervové soustavy, která dominuje 

nad růstovým vývojem dítěte. Dále se významně rozvíjí koncentrace, pozornost  

i dynamické rovnovážné předpoklady. Je tak důležité vytvořit u dítěte pevné základy 

koordinačních dovedností pro pozdější zdokonalení. Kloubní pohyblivost neboli 

flexibilita se uchovává nejlépe pomocí pravidelné pohybové aktivity, v přiměřené míře  

i do vysokého věku jedince.  

 

Dle Dovalila (2009) je tento věk obdobím plynulého vývoje všech orgánu společně  

se zvyšující se výškou a tělesnou hmotností dítěte. S nástupem do školy se objevují 

povinnosti a nové sociální vztahy. Rozvíjí se u dítěte myšlení, představivost a získává 

nové informace a poznatky. Stále je však důležitá hra a soutěžní motivy. Děti jsou 

roztržití, pozornost udrží jen malou chvíli, a proto je nutné jim poskytovat nové  

a zajímavé podněty. V tomto období poslouchají dospělého, kterého mají za autoritu, 

idola. Je tak důležité jim předat pozitivní zkušenosti ze sportování a pohybu pro jejich 

budoucnost a správný životní styl. 

 

U dětí mladšího školního věku je možné začít s pravidelným sportovním tréninkem. 

Pozor však na jednostranné přetěžování jedince. Je možné rozvíjet obratnost, koordinaci  

a pohyblivost, posilování jen s vlastní váhou. 
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Závěrem lze říci, že v období mladšího školního věku prochází dítě důležitým vývojem 

z pohledu fyziologického i psychického. Hraje zde nezastupitelnou roli pohybová 

aktivita a herní principy. Velký vliv mají rodiče a školní prostředí, kde dítě prochází 

dalším stádiem socializace. Je důležité poskytnout a vytvořit vhodné prostředí pro sport 

a jeho zájmy. Dávat pozor na moderní technologie a vhodnost jejich použití. Naučit děti 

s nimi pracovat ne však na úkor pohybu a styku s vnějším prostředím. 
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7 Specifika dětského organismu 

 

Odlišnosti dětského organismu v adaptaci na vytrvalostní zátěž 

 

„Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) je ukazatelem globální výkonnosti dýchacího  

a oběhového systému při dynamické a svalové činnosti, při které je v aktivitě co největší 

svalová hmota” (Máček a Máčková, 1995, p. 31). Maximální spotřeba kyslíku se  

u chlapců ve věku 6-10 let pohybuje okolo 45-55 ml·kg
-1

·min
-1

 a u dívek 40-50 ml·kg
-

1
·min

-1
 (Bar-Or a kol., 2004). 

 

Při výzkumu přínosu pohybových aktivit u chlapců základních škol (12,4 ±1,2 let) byly 

naměřeny hodnoty 44,6 ± 3,9 ml·kg
-1

·min
-1

 (Bunc, 2010). Tato hodnota odpovídá 

českým standardům (Bunc, 2004). Pro srovnání u netrénovaných dospělých mužů ve 

věku mezi 20 a 30 lety se tato hodnota pohybuje okolo 45 ml·kg
-1

·min
-1

 a u stejně 

starých netrénovaných žen okolo 32–35 ml·kg
-1

·min
-1

 (Khun, 2005).  

 

Srdeční frekvence je u dětí a mládeže během zatížení vyšší. U 8 letého dítěte můžeme 

naměřit klidovou hodnotu až 90 tepů·min
-1

. Zatímco u dospělého člověka je to kolem 

70 tepů·min
-1

. 

V oblasti metabolismu svalů vykazuje dětský organismus lepší dispozice pro aerobní 

způsob krytí energie. Studie z posledních let našly u dětí vyšší zužitkování volných 

aminokyselin pro energetické procesy než u dospělých (Khun, 2005). 

 

Výzkum Bloomfielda a kol. (1984) se zabýval biologickou charakteristikou sportovců. 

Respondenti byli rozděleni do tří skupin, první obsahovala 112 plavců (7-12 let), druhý 

vzorek se skládal z 65 tenistů (7-12 let) a poslední skupina byla složena z rekreačních 

sportovců ve stejném věkovém rozmezí. Výsledky nevykazovaly téměř žádnou 

rozdílnost mezi sportovci rekreačními a výkonnostními.  

Obecné výzkumy prokázali jen asi 5% souvislost vzestupu VO2max vlivem tréninku 

(Malina a kol., 2004). Jedním z důvodů nesouvislostí s trénovaností nebo větším 

množstvím pohybové aktivity může podle Máčka a kol. (2011) být pouze jen cvičení 

nebo jakákoliv živelná činnost, kterou vyvíjejí většinou zdravé děti do nástupu 
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pubertálního období. Tato intenzita dává tak impuls k dostatečné úrovni VO2max 

(Rowland, 2004, In Máček a Radvanský, 2011). 

Do 12 let nejsou viditelné rozdíly mezi trénovanými a netrénovanými jedinci. Avšak  

u dovednostních předpokladů jsou rozdíly značné (Bartůňková, 2013).  

Dítě si hraje dlouho, pokud je pro něj činnost zábavná a nestresující. Při hraní rozvíjí 

základní vytrvalost i prostřednictvím běhu v pestrém terénu používáním variabilních 

metod. Dále pomocí aerobních aktivit jako lyžování, veslování, plavání, cyklistika apod.  

 

Lezení je tak vhodnou atraktivní pohybovou aktivitou. Přispívá k všestrannému 

pohybovému i sociálnímu rozvoji dítěte. Prostřednictvím tohoto sportu se seznamuje, 

nachází přátelé, vytváří si vlastní názory a objevuje přírodu.  

 

Anaerobní zátěž 

Anaerobní kapacita dětského organismu je výrazně omezena. Je podmíněna růstem  

a s přibývajícím věkem se zlepšuje. Z toho můžeme tvrdit, že převažující aerobní 

trénink v mladším věku by měl být postupně nahrazen rozvojem anaerobní kapacity 

v pozdějším věku (Khun, 2005). 

Příčinou menší anaerobní kapacity dětí je nižší glykolytická kapacita, rychlé vyčerpání 

ATP a CP a také nižší tvorba laktátu (Bartůňková, 2013). Máček a Radvanský (2011)  

se domnívají, že příčina může být v přednostním anaerobním krytí dětí. 

S intenzivnějším anaerobním tréninkem je však vhodné začít až v pozdějším věku dítěte 

14-16 roku ( Rüchan, 2010, Perič, 2008). 

Havlíčková (1999) upozorňuje hlavně na přiměřené zatěžování s ohledem na biologický 

věk dítěte a jeho vývoj. Vysoká intenzita činnosti s menším objemem pozitivně 

ovlivňuje růst. 
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8 Bioeletrická impedance 

V našem výzkumu jsme použili metodu bioelektrické impedance. Proto zde uvádíme 

její charakteristiku a použití. 

V dnešní době jde o moderní a často používanou metodu k určení procenta tělesného 

složení jedince. Bioelektrická impedance (z angl. Bioelektric Impedance Analysis)  

je neinvazivní, poměrně levná, terénní a bezpečná metoda, kterou lze použít pro 

stanovení konkrétních parametrů u zdravých osob, ale i u pacientů s klinickými 

diagnózami. (Riegrová a kol., 2006) 

BIA pracuje na základě šíření mírného elektrického proudu nejčastěji s frekvencí  

5-50-100 kHz. Tělo klade tomuto slabému proudu různě velký odpor v závislosti na 

typu tkáně, kterou prochází. Tukoprostá hmota je dobrým vodičem proudu, protože 

obsahuje vysoký podíl vody a elektrolytů. Naopak tuk má vysoký elektrický odpor, 

projevuje  

se jako izolátor a tudíž je špatný vodič. Díky této vlastnosti můžeme stanovit poměrně 

přesné tělesné složení (Havlíčková, 1999). 

V naměřených hodnotách se může vyskytovat chybovost spojená s některými 

aktuálními faktory - teplota těla, zásoby svalového glykogenu. Změny mohou nastat 

vlivem individuálního stavu hydratace organismu. Také dokáže změřit příjem nebo 

ztrátu tekutin v objemu menším než půl litru (Bunc, 1998). 
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9 Závěry k teoretické části 

Pohybová aktivita hraje u dětí velice důležitou roli. Její prospěch se odráží pozitivně  

ve fyzickém zdraví, motorických předpokladech i v duševním a sociálním vývoji dítěte 

(Malina a kol., 2004). Zejména děti ve školním věku tráví dlouhé hodiny pasivním 

sezením v lavicích. Spontánní aktivita by měla zahrnovat minimálně 60 minut denně  

a u dětí mladšího školního věku až 70-80% z denní činnosti. 

Sportovní lezení je adrenalinový, všestranný a zábavný sport, který může děti přivézt ke 

sportovní činnosti i zdravému životnímu stylu. V současnosti je sportovní lezení velmi 

oblíbenou sportovní aktivitou. Lze ji provozovat v přírodních terénech i ve vnitřních 

prostorách na umělých stěnách, které jsou nejčastěji místem konání závodních disciplín. 

Jde o relativně bezpečnou disciplínu, jistící body jsou od sebe vzdáleny 1,5 - 4 metry. 

Doba lezení sportovních cest se uvádí od 2 do 7 minut. U sportovního lezení  

se energetická náročnost pohybuje ve středních hodnotách 0,6 až 0,8 kJ·kg
-1

·min
-1

. 

Největší vliv na energetickou stránku má rychlost, dále převislost cesty, technika, 

obtížnost cesty a zkušenost lezců. 

Geus a kol. (2006), Draper a kol. (2010) naměřili maximální hodnoty při vlastním 

tempu kolem 40 ml·kg
-1

·min
-1 

a průměrná spotřeba kyslíku je udávána v rozmezí 20–35 

ml·kg
-1

·min
-1

. Tyto nové studie ukázaly vyšší hodnoty VO2peak než ty, které byly dříve 

prezentovány Billatovou a kol. (1995) nebo Mermierovou a kol. (1997). Příčinu 

můžeme hledat v použití jiných testovacích protokolů. Zdá se tedy, že aerobní složka 

výkonu může být velmi důležitá. 

Maximální spotřeba kyslíku se u chlapců ve věku 6-10 let pohybuje až okolo 45–55  

ml·kg
-1

·min
-1 

a u dívek 40-50 ml·kg
-1

·min
-1 

(Bar-Or a kol., 2004). Maximální spotřeba 

je u dětí vyšší díky lepšímu zužitkování volných aminokyselin pro energetické procesy 

než u dospělých.  

 

Naší studií se snažíme objasnit kladný dopad na fyziologickou odezvu organismu  

a prospěšnost tohoto sportovního odvětví u dětí, které je může provázet po celý život. 
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10 Cíle práce 

Determinace specifické spotřeby kyslíku u dětí při lezení na umělé stěně  

 

11 Úkoly práce 

 vybrat lezce v dané věkové kategorii 

 určit vhodné lezecké cesty 

 připravit lezecký protokol pro probandy 

 realizovat vlastní měření 

 vyhodnotit výsledky měření 
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12 Metodika 

12.1 Soubor 

 

Výzkumný soubor tvořilo 19 dětí: chlapci (n=10) a dívky (n=9), které se dobrovolně 

zúčastnily výzkumu. Jednalo se o tělesně zdatné jedince ve věku 8-10 let, kteří 

navštěvovali lezecký kroužek na umělé stěně v Praze.  

Průměrný věk dívek byl 8,5 ± 0,9 let, průměrná tělesná výška 133,3 ± 7 cm a průměrná 

tělesná hmotnost 29,4 ± 3,9 kg. Chlapci byli v průměrném věku 8,6 ± 1,1 let, 

průměrnou tělesnou výšku 131,6 ± 6,1 cm a tělesnou hmotnost 28,3 ± 4,9 kg.  

Každý z testovaných jedinců uvedl, jak dlouho se sportu věnuje a svou lezeckou úroveň. 

Lezecká výkonnost RP se pohybovala od 4 UIAA do 5+ UIAA (Union Internationale 

des Associations d´Alpinisme). Testování bylo schváleno Etickou komisí Fakulty 

tělesné výchovy a sportu, UK. Všichni testovaní podepsali informovaný souhlas a byli 

informováni o průběhu měření, viz. příloha č. 2. 

 

12.2 Metody měření 

Naše testování a měření se uskutečnilo na umělé stěně v Praze. Vnitřní stěna je vysoká 

přibližně 10 m, tvoří ji převážně převislé profily a stropní struktury. Najdeme zde  

i mnoho kolmých a lehčích profilů pro děti a začátečníky. Součástí objektu je venkovní 

stěna, posilovna a boulderová stěna. Všichni testovaní měli vždy stejné podmínky. 

V úvodní části proběhla základní antropometrie – měření tělesné výšky, tělesné 

hmotnosti a měření tělesného složení. Rovněž děti uvedly svoji RP výkonnost, kterou 

jsme si ověřili u instruktorů, své osobní údaje (nacionále a datum narození) a jak dlouho 

se věnují lezení. Poté následovaly dva lezecké testy na umělé stěně, které zahrnovaly 

lezení dvou cest stylem TR. Nejdříve v kolmém profilu (90˚) a následně v převislém 

profilu (110˚).   
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12.2.1 Somatické charakteristiky 

Tělesná hmotnost 

Tělesná hmotnost chlapců a dívek byla měřena na digitální váze (SECA) s přesností  

na 0,1 kg. Vážení bylo prováděno bez obuvi a ve sportovním lehkém oděvu.  

 

Tělesná výška 

Tělesná výška byla změřena pomocí antropometru. Při měření testovaný musel být bez 

obuvi, zaujmout stoj spatný ve vzpřímené poloze s pažemi podél těla s mírným 

nádechem. Pro přesnost by hlava měla být v rovnovážné poloze. Docílíme tím, že horní 

okraj zvukovodů a dolní okra očnice budou v rovině. Poté se jehlou přístroje jezdcem 

lehce dotkneme temene hlavy jedince (vertexu). Antropometr musí být po celou dobu 

realizace ve svislé pozici (Měkota a kol., 2002). 

 

Tělesné složení 

Analýza tělesného složení byla provedena bioimpedační metodou pomocí 

multifrekvenčního zařízení Nutriguard-M (Data Input GmbH, Germany). Touto 

metodou zjišťujeme podíl vody a tuku v těle, funguje na frekvenci 5-50-100 kHz. 

Testovaný ležel na podložce na zádech a bez obuvi. Při měření se používali čtyři 

tetrapolární elektrody, které se umístily vždy v páru na stejnou stranu těla na horní  

a dolní končetinu. Měřil se tělesný tuk, poměr extracelulární vody a buněčné hmoty 

(ECM/BCM) (viz. tab. č. 1.). Poměr ECM/BCM se používá pro zjištění kvality svalové 

hmoty jedince (Bunc, 2000). Výsledné hodnoty tělesného složení byly hodnoceny  

na základě doporučení výrobce. 
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12.2.2 Realizace lezeckého testu 

Specifický lezecký test proběhl na umělé stěně vysoké přibližně 10 m. Bezpečnost 

probandů byla zajištěna zkušenými instruktory, kteří použili správné techniky jištění. 

Testovaní lezli ve stylu TR (top rope), aby se eliminoval případný pád při zdolávání 

cesty. Na umělé stěně byly postaveny dvě cesty 3 týdny před realizací vlastního měření. 

Probandi si cesty důkladně prohlédli a nacvičili. První cesta byla v kolmém profilu  

a skládala se z větších chytů v obtížnosti 4 UIAA. Druhá byla v převislém profilu a její 

obtížnost byla 4+ UIAA. Probandi lezli cestu vlastním tempem. 

  

 

Obrázek č. 2 : Umělá stěna Ruzyně, Praha 6      
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Na začátku testu se konalo rozcvičení, které trvalo 10 minut. Součástí bylo rozehřátí, 

strečink a lehké lezení na boulderové stěně. 

Lezecký test zahrnoval dva různé lezecké profily. Jedna cesta byla v kolmém profilu  

90˚ a druhá v převislém 110˚. Všechny děti se podrobily testu na kolmé stěně. 

Z testovaných dětí pak sedm lezlo druhou převislou variantu. Respondenti lezli vždy 

danou cestu dvakrát pro ustálení fyziologické odezvy organismu. Dalším důvodem také 

bylo, že nynější lezecké stěny mají většinou výšku kolem 15 m. Nahradili jsme tak 

chybějící výšku lezením dvou cest za sebou. Pro standardizaci podmínek měl každý 

proband 30 sekund na spuštění a po 30 sekundách začal znovu lézt. 

 

Před lezením první kolmé stěny, byl 3 minuty odpočinek. Poté mohl proband začít 

lezecký test první cestou v kolmém profilu (viz. obr. č. 3.). Poslední chyt v cestě = TOP 

byl výrazně označen a testovaný ho musel dosáhnout oběma rukama. Lezec byl  

po dosažení topu spuštěn dolů a stejnou cestu lezl ještě jednou. Po skončení první cesty 

následoval odpočinek do návratu do klidových hodnot (viz. obr. č. 4.) Druhou cestu 

v převislém profilu absolvovalo 9 dětí a pokračovaly ve stejném protokolu jako  

v předchozí cestě. V lezeckém testu byla určena rychlost lezení podle vlastního tempa. 

Tato varianta se ukázala jako nejvhodnější vzhledem k výkonnosti a věku testovaných.    

 

Obrázek č. 3:  Lezecký test na umělé stěně           Obrázek č. 4: Lezecký test-odpočinek 
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12.2.3 Analýza kardiorespiračních parametrů  

Během lezeckého testu byl použit přenosný metabolický analyzátor (MetaMax®, 

Cortex Biophysic, Germany) ke snímámí minutové ventilace (VE), výdeje oxidu 

uhličitého (VCO2) a  k měření spotřeby kyslíku (VO2). Metamax® (viz obr. č. 6)  

je mobilní analyzátor vhodný k testování ve vnitřních i venkovních prostorách, díky své 

bezdrátové funkci (telemetrie) má dosah více než 1000 metrů. Je vhodný  

ke sportovnímu, lékařskému i vědeckému účelu. Svou lehkostí (570g) je velice vhodný  

i pro testování dětí. Měřena byla i srdeční frekvence (SF) pomocí sporttesterového pásu 

(Polar Electro OY, Finland). Pro výpočet maximální srdeční frekvence (SFmax ) jsme 

použili obecně používanou rovnici: 220 – věk. 

Během testu byly respirační hodnoty zachyceny v 20 s intervalech. Respirační 

koeficient (RER) byl vypočítán z poměru O2 a CO2.   

Přístroj Metamax® byl při testování umístěn na hruď pomocí elastického prsního 

popruhu a vždy před začátkem testu podle návodu výrobce kalibrován.  

 

Obrázek č. 5 : přenosný analyzátor MetaMax®. (Cortex Medical, 2010) 

 

 

 

 

 

 

12.2.4 Vyhodnocení dat 

 

Výsledné hodnoty fyziologických reakcí lezeckého testu byly porovnávány pomocí 

základní deskriptivní statistiky (směrodatné odchylky a průměry). K určení vztahu mezi 

fyziologickými hodnotami a lezeckou výkonností byl použit Pearsonův korelační 

koeficient (r). Hodnoty z lezeckého testu byly vztaženy k peakovým parametrům.  
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13 Výsledky 

Somatické charakteristiky 

Procento tělesného tuku u děvčat výrazně nekorelovalo s lezeckým výkonem  

(r = - 0,01). U chlapců se ukázala středně silná nepřímá závislost mezi tělesným tukem  

a lezeckým výkonem (r = - 0,49). Průměrná tělesná výška byla u obou skupin  

135,3 ± 9,7 cm a tělesná hmotnost 31,5 ± 8,2 kg a poměr ECM/BCM ukázal průměrnou 

hodnotu 0,97 ± 0,07 viz. tab. č. 1. 

Tabulka č. 1.: Výsledné hodnoty tělesného tuku (%), poměr ECM/BCM, lezecká 

zkušenost (roky) a RP výkon (UIAA). 

 

 

Skupina 

 

Tělesný tuk 

(%) 

 

ECM/BCM 

Lezecká 

zkušenost 

RP výkon 

(UIAA) 

Dívky 16,3 ± 1,4 0,97 ± 0,06 1,8 ± 1,3 4/5+ 

Chlapci 9,7 ± 2,1 0,97 ± 0,09 1,5 ± 1,1 4/5+ 

 

Lezecký test  

V tabulce č. 2 najdeme průměrné hodnoty minutové ventilace, srdeční frekvence, 

spotřeby kyslíku, respiračního koeficientu a času lezení u chlapců a děvčat v kolmém  

a převislém profilu. Hodnoty maximální a relativní spotřeby kyslíku neukázaly 

významné rozdíly mezi skupinou chlapců a dívek a lezeným profilem cesty. Dosažená 

peaková hodnota specifické spotřeby kyslíku se pohybuje kolem hodnoty 40  

ml·kg
-1

·min
-1

  v obou cestách jak pro děvčata, tak pro chlapce.   

 

Hodnoty minutové ventilace se v kolmém profilu od sebe nelišily a shodovaly se u obou 

pohlaví. Značný rozdíl najdeme v převislém profilu u dívek. Zde se naměřily hodnoty 

vyšší než u chlapců (40,6 ± 11,5 l·min
-1

 u dívek a 33,9 ± 1,9 l·min
-1 

u chlapců). 

Průměrný čas lezeckého testu byl v kolmém profilu 3 min 55 s ± 6 s a v převislém  

4 min 50 s ± 28 s. Nejdelší čas (5 min 10 s ± 7 s) byl naměřen u děvčat v převislém 

profilu. V obou profilech byla směrodatná odchylka značně vysoká a individuální 

rychlost byla tak u našeho souboru velmi heterogenní. 
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Tabulka č. 2.: Výsledné hodnoty chlapců a dívek v kolmém a převislém profilu. 

Spotřeba kyslíku (VO2), minutová ventilace (VE), respirační koeficient (RER), srdeční 

frekvence (SF), doba lezení (s). Hodnoty v závorkách vyjadřují vztah k lezecké 

výkonnosti RP. 

 

 

Kolmá cesta Převislá cesta 

Chlapci 

(n=10) 
Dívky (n=9) Chlapci (n=4) Dívky (n=3) 

VO2peak (l·min
-1

) 1,1 ± 0,1 (- 0,20) 1,1 ± 0,2 (0,58) 1,1 ± 0,1 (- 0,49) 1,3 ± 0,1 (0,43) 

VO2peak             

(ml·kg
-1

·min
-1

) 
39,1 ± 4,8 (0,03) 37,1 ± 4,8 (0,57) 42,1 ± 2,6 (- 0,05) 40,1 ± 6,9 (0,06) 

VE (l·min
-1

) 31,7 ± 4 (0,21) 31,9 ± 7 (- 0,22) 33,9 ± 1,9 (0,63) 40,6 ± 11,5 (- 0,55) 

SFpeak (tepy·min
-1

) 170 ± 14 (- 0,24) 179 ± 10 (- 0,81) 171 ± 23 (- 0,97) 184 ± 11 (0,94) 

RER 0,90 ± 0,03(0,33) 0,90 ± 0,07 (- 0,07) 1,00 ± 0,09 (0,50) 1,00 ± 0,1 (- 0,50) 

Čas (min:s) 3:50 ± 0:41 3:59 ± 1:13 4:30 ± 0:50 5:10 ± 0:07 

       

 

Tabulka č. 3.: Výsledné hodnoty srdeční frekvence (SF), maximální srdeční frekvence 

(SFmax) a procentuální hodnota SF z SFmax. 

 

Kolmá cesta Převislá cesta 

Chlapci (n=10) Dívky (n=9) Chlapci (n=4) Dívky (n=3) 

SF (tepy·min
-1

) 170 ± 14 179 ± 10 171 ± 23 184 ± 11 

SFmax ( tepy·min
-1

) 211 ± 1 212 ± 1 211 ± 1 212 ± 1 

%SF z SFmax (%) 80 ± 7 84 ± 5 81 ± 11 87 ± 5 

 

 

Hodnoty srdeční frekvence ukázaly dosažení vysokých procentuálních 

hodnot  odvozených z maximální srdeční frekvence, viz. tab. č. 3.  
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Graf č. 1.: Výsledné hodnoty srdeční frekvence (tepy·min
-1

) v převislé a kolmé cestě. 

 

 

 

 

Pro názornost hodnoty SF (srdeční frekvence) během lezení v převislém a kolmém 

profilu u chlapců a dívek, jsme sestavili graf č. 1. Jsou zde vidět vyšší hodnoty u děvčat 

v kolmé cestě (178,7 ± 9,6 tepy·min
-1

) a mírný nárůst v převislém profilu (184,3 ± 10,7 

tepy·min
-1

). Zatímco u skupiny chlapců zůstaly hodnoty SF poměrně stejné po celou 

dobu lezeckého testu. U maximálních hodnot SF u obou skupin nebyly zaznamenány 

větší rozdíly.   
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14 Diskuze 

Hlavním cílem v naší studii bylo posoudit fyziologickou odezvu při lezení na umělé 

stěně u dětí. Sledovali jsme spotřebu kyslíku na dvou vybraných cestách. V této oblasti 

zatím neexistuje žádná studie, která by měřila specifickou spotřebu u dětí mladšího 

školního věku. Vzorek probandů tvořilo 19 dětí. Jejich výkonnost se pohybovala od  

4 do 5+ UIAA, můžeme je tak zařadit do skupiny rekreačních lezců. Podle Drapera 

(2011) patří do skupiny nižší výkonnostní úrovně. 

Nižší naměřené hodnoty než v naší studii naměřili Billatová a kol. (1995). Sledovali  

ve svém výzkumu elitní lezce. V této studii nebylo stejně jako v našem testu určeno 

tempo lezení. Lezecký test obsahoval dvě cesty stejné obtížnosti (8+ UIAA), jedna 

v kolmém profilu a druhá v převislém. Nejvýše dosažené hodnoty spotřeby kyslíku 

během lezení (VO2peak) byli 25,9 ± 1,2 ml·kg
-1

·min
-1 

v první kolmé cestě a v převislé 

20,6 ± 0,9 ml·kg
-1

·min
-1

. U našich probandů se RP výkonnost pohybovala od 4 do 5+ 

UIAA. V protokolu Billatová a kol. (1995) zkoumali elitní lezce s RP výkonem 8+ 

UIAA, je však nutné poznamenat, že lezená cesta jak v naší studii, tak ve studii 

Billatové a kol. (1995), se nacházela na maximální úrovni lezecké výkonnosti probandů. 

Podle Máčka a Radvanského (2011) děti na stejnou činnost potřebují více kyslíku než 

dospělí. Jednou z hlavních příčin je jejich vyšší hodnota bazálního metabolismu i méně 

koordinované pohyby. To by vysvětlovalo jejich vyšší spotřebu při lezení. 

 

Také Geus a kol. (2006) porovnávali cesty stejné obtížnosti (9 UIAA) v různém profilu. 

Celkově došli v této studii k výrazně vyšším hodnotám maximální spotřeby kyslíku 

během lezení než Billatová a kol. (1995). Naměřené hodnoty Geuse a kol., (2006)  

se téměř shodují s našimi. Cesty v převisu v jeho studii dosáhly hodnot 41,4 ± 4,2 

ml·kg
-1

·min
-1

 a v kolmé stěně 44,4 ± 5,8 ml·kg
-1

·min
-1

. Vyšších hodnot se mu podařilo 

dosáhnout nejspíše díky použití jiného lezeckého protokolu. 

V lezeckém testu u studie Drapera a kol. (2010) byly u testovaných lezců při vyvádění 

cesty naměřeny hodnoty téměř srovnatelné (40,9 ± 6,6 ml·kg
-1

·min
-1

) s cestou lezenou 

TR (38,3 ± 5,9 ml·kg-1·min-1) jako v našem protokolu. Během lezení s horním jištěním 

naměřil výrazně kratší čas (1 min 30 s), než při vyvádění cesty (3 min 10 s). Při lezení 

TR nehrozí velký pád a psychický faktor strachu je nižší. Plató kolem 40 ml·kg-1·min-1 

dosáhl také bez určené rychlosti lezení na mírně převislé cestě 95°. Naše studie ukázala 



44 

 

shodné výsledky při lezení TR, testovaní dosáhli určitého peaku spotřeby kyslíku při 

lezení vlastním tempem také okolo 40 ml·kg
-1

·min
-1

. 

Naměřená specifická spotřeba u obou skupin dětí v našem testu byla v převislém  

a v kolmém profilu podobná. U dívek v kolmém profilu jsme naměřili hodnoty 

v rozmezí od 32 – 43 ml·kg
-1

·min
-1

, u chlapců se pohybovaly od 32 – 47 ml·kg
-1

·min
-1

. 

V převislém profilu se spotřeba u dívek pohybovala od 33 do 47 ml·kg
-1

·min
-1

  

a u chlapců 38 - 44 ml·kg
-1

·min
-1

. V našem protokolu jsme neomezili dobu odpočinku  

a lezci mohli lézt vlastním tempem, i přesto jsme naměřili podobné hodnoty jako 

Draper a kol. (2010). 

Jak již bylo zmíněno, děti v naší studii jsou zařazeni do úrovně rekreačních lezců. 

Studie Bertuziho a kol. (2007) sledovala zastoupení energetických metabolismů 

rekreačních a vrcholových lezců během lezení tří cest různých obtížností. Rekreační 

lezci měli stejnou lezeckou zkušenost (1,6 ± 0,8 let) jako probandi v našem protokolu 

(1,6 ± 1,19 let). Lezci ve studii Bertuziho a kol. (2007) podstoupili, vzhledem ke své 

maximální výkonnosti, lehčí cestu v obtížnosti 6 UIAA. Velké rozdíly mezi skupinami 

ukázaly hodnoty spotřeby kyslíku právě na nejlehčí cestě. Rekreační lezci vykazovali 

hodnoty o 7,3 ml·kg
-1

·min
-1

 vyšší než druhá skupina vrcholových lezců. Zde je vidět 

vliv lezecké zkušenosti a lepší techniky u výkonnostních lezců, cesta této obtížnosti pro 

ně nepředstavuje nijak výraznou zátěž.  

 

Rekreační a pokročilé lezce zkoumala Janotová a kol. (2000). Její studie zahrnovala dvě 

cesty obtížnosti 5- a 6a UIAA, kde zkoumala SF a tělesné charakteristiky lezců.  

Na stejné lehčí cestě měli pokročilí lezci nižší SF než začátečníci. Příčinou  

je pravděpodobně určitá adaptace organismu a lepší orientace a technika v dané cestě. 

V naší studii měly dívky vyšší SF než chlapci v obou profilech cesty. U děvčat jsme pak 

naměřili hodnoty SF v převislé cestě o 5,6 tepů·min
-1 

vyšší než v kolmém profilu.  

U chlapců byl tento rozdíl zanedbatelný (viz. tab. č. 2). Vyšší SF u děvčat by mohl 

vysvětlovat jejich delší čas při lezení obou cest. Přisuzovat příčinu vyšší SF můžeme  

i faktoru strachu, který mohl mít zásadní vliv hlavně u převislé cesty. 

 

Watts a Ostrawski (2014) v jejich nedávno publikované studii měřili fyziologickou 

odezvu u dětí na boulderové stěně. Během 5 minutového kontinuálního lezení dosáhly 

peakové hodnoty VO2 35,0 ± 10,9 ml·kg
-1

·min
-1

. Tyto hodnoty jsou shodné s našimi. 
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Testovaní jedinci byli ve stejném věku jako v našem protokolu. Watts a Ostrowski 

(2014) naměřili průměrné a peakové hodnoty RER v obou testech pod hodnotu 1.00. 

V naší studii jsme v kolmém profilu naměřily hodnoty také pod hodnotu 1,00 (viz. tab. 

č. 2). V převislém profilu jsme však naměřili hodnoty RER vyšší než 1.00, což značí 

větší fyzickou náročnost převislé cesty v našem protokolu. Nicméně je vidět,  

že podobné hodnoty specifické spotřeby kyslíku lze naměřit i při použití podobného 

protokolu aplikovaného na boulderové stěně.  

 

Ve svých studiích se Bertuzzi a kol. (2007), Billat a kol. (1995), Booth a kol. (1999), 

Mermier a kol. (1997) zabývali vztahem mezi VO2max a VO2peak při lezení. Do protokolu 

zahrnuli i test na bicyklovém či běžeckém ergometru. Z jejich výsledků můžeme tvrdit, 

že hodnoty VO2peak nedosáhly VO2max naměřené na ergometru. Může to být způsobeno 

zapojením menších svalových skupin při lezení, které spotřebovávají menší množství 

kyslíku. Hodnota VO2max na ergometru je tak díky většímu zapojení svalstva dolních 

končetin vyšší. Bohužel v naší studii nebyla ošetřena VO2max na běhacím ergometru,  

je tak možnost pro další výzkumy se tímto vztahem zabývat a aplikovat výsledky  

na dětskou populaci. 

 

Při lezení byl u dospělých lezců zjištěn disproporční vztah mezi SF a spotřebou kyslíku 

(Billatová a kol., 1995; Mermierová a kol., 1997; Watts, 2004). Jak již bylo zmíněno,  

v našem protokolu nebyla určena VO2max na běhacím páse a maximální aerobní zátěž 

bychom tak mohli pouze odhadovat. Je na dalších studiích, aby potvrdili disproporční 

vztah mezi SF a spotřebou kyslíku také u dětské populace. 

 

Protokol, který jsme použili v naší studii, jsme shledali jako vhodný pro testování 

dětské populace. Rychlost lezení nebyla v naší studii určena, což zabezpečilo lepší 

specifitu lezeckého pohybu stejně jako v řadě studií stejného charakteru (Billatová  

a kol., 1995; Geus a kol., 2006; Draper a kol., 2010). Při našem měření byl použit styl 

výstupu top rope, který zamezil riziku zranění a částečně odstranil i psychickou zátěž. 

Nabízejí se další možnosti v testování dětí a mládeže při vyvádění cesty a zjištění 

fyziologických odpovědí organismu během těchto stylů. 
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15 Závěr 

V této práci jsme zjišťovali fyziologickou odezvu při lezení a její dopad na dětský 

organismus. Náš výzkum tvořilo 19 dětí s podobnou lezeckou výkonností a stejného 

mladšího školního věku. Tento soubor byl velice homogenní. Výsledky potvrdily 

pozitivní vliv této aktivity na kardiorespirační zdatnost jedinců. Lezecká aktivita  

se ukázala jako vhodná pohybová aktivita pro dětskou populaci. Výsledné hodnoty 

nastiňují, že 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. Může být také bezpečnou  

a zábavnou aktivitou, která by mohla přivézt neaktivní děti k všestrannému pohybu  

a zůstat pohybovou aktivitou po celý život.  
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věku 
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