
Abstrakt 

Název:       Efekt doby zatížení a zotavení na fyziologickou odezvu sportovního lezce 

Cíl: Hlavním cílem této práce bylo posoudit vliv různých typů lezeckých zatížení na 

fyziologickou odezvu sportovních lezců. 

Metody: Výzkumný soubor se skládal ze 7 lezců (věk 25,4 ± 7 let, tělesná hmotnost 64,8 ± 

6 kg, tělesná výška 175,8 ± 5,3 cm). Jejich výkonnost se pohybovala v rozmezí 8 

až 9+ na stupnici UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme). 

Vzorek byl podroben třem typům lezeckého zatížení: kontinuální, intermitentní 

s 30s zatížením a 30s odpočinkem (test 30/30) a intermitentní s 90s zatížením a 

90s odpočinkem. Sledované proměnné byly výkon v počtu lezeckých kroků, 

průběh srdeční frekvence (SF) během zatížení i odpočinku, spotřeba kyslíku 

(VO2), minutová plicní ventilace (VE) a krevní laktát (LA). 

Výsledky: Nejvyšší dosažené hodnoty fyziologických ukazatelů byly podobné pro všechny 

testy (SFpeak 168 ± 11 až 172 ± 7 tepů/min, VO2peak 35,2 ± 4,7 až 40,3 ± 5,3 

ml/kg/min, LA 4,1 ± 1,1 až 4,9 ± 1,4 mmol/l). Průměrná energetická náročnost se 

pohybovala v rozmezí 9,0 až 9,8 kcal/min. Lezci setrvali nejdéle (4min 45s ± 37s) 

v testu 30/30 (šest lezců vydrželo maximálně stanovenou dobu testu 10 x 30s), 

zatímco při kontinuálním testu byla průměrná doba do vyčerpání nejkratší (1min 

53s ± 15s). Energetická spotřeba (bez započítání kyslíkového dluhu) v testu 30/30  

činila 44,9 ± 7,1 kcal, v testu 90/90 30,0 ± 5,0 kcal a v kontinuálním testu 18 ± 0,9 

kcal.  Lezci s pravidelným aerobním tréninkem vykazovali větší pokles SF ve fázi 

odpočinku oproti lezcům s nepravidelným anebo žádným aerobním tréninkem. 

Závěr: Při intermitentním lezení s kratšími úseky zatížení i odpočinku nedošlo na rozdíl 

od ostatních typů zatížení k vyčerpání, ačkoli funkční odezva byla podobná. Lezci 

tak mohli setrvat při vysoké intenzitě zátěže mnohem delší dobu. Doba zatížení a 

odpočinku 30s se jeví jako vhodná k rozvoji specifické lezecké vytrvalosti. 

Nespecifický aerobní trénink umožňuje rychlejší regenerací v zotavných fázích 

intermitentního zatížení. 
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