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Abstrakt 

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

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

zatíţení 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 aţ 9+ na stupnici UIAA (Union Internationale des Associations 

d'Alpinisme). Vzorek byl podroben třem typům lezeckého zatíţení: 

kontinuální, intermitentní s 30s zatíţením a 30s odpoĉinkem (test 30/30) a 

intermitentní s 90s zatíţením a 90s odpoĉinkem. Sledované proměnné byly 

výkon v poĉtu lezeckých kroků, průběh srdeĉní frekvence (SF) během 

zatíţení i odpoĉinku, spotřeba kyslíku (VO2), minutová plicní ventilace 

(VE) a krevní laktát (LA). 

Výsledky: Nejvyšší dosaţené hodnoty fyziologických ukazatelů byly podobné pro 

všechny testy (SFpeak 168 ± 11 aţ 172 ± 7 tepů/min, VO2peak 35,2 ± 4,7 aţ 

40,3 ± 5,3 ml/kg/min, LA 4,1 ± 1,1 aţ 4,9 ± 1,4 mmol/l). Průměrná 

energetická nároĉnost se pohybovala v rozmezí 9,0 aţ 9,8 kcal/min. Lezci 

setrvali nejdéle (4min 45s ± 37s) v testu 30/30 (šest lezců vydrţelo 

maximálně stanovenou dobu testu 10 x 30s), zatímco při kontinuálním testu 

byla průměrná doba do vyĉerpání nejkratší (1min 53s ± 15s). Energetická 

spotřeba (bez zapoĉítání kyslíkového dluhu) v testu 30/30  ĉinila 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 

odpoĉinku oproti lezcům s nepravidelným anebo ţádným aerobním 

tréninkem. 

Závěr: Při intermitentním lezení s kratšími úseky zatíţení i odpoĉinku nedošlo na 

rozdíl od ostatních typů zatíţení k vyĉerpání, aĉkoli funkĉní odezva byla 

podobná. Lezci tak mohli setrvat při vysoké intenzitě zátěţe mnohem delší 

dobu. Doba zatíţení a odpoĉinku 30s se jeví jako vhodná k rozvoji 

specifické lezecké vytrvalosti. Nespecifický aerobní trénink umoţňuje 

rychlejší regenerací v zotavných fázích intermitentního zatíţení. 

Klíčová slova:  aerobní výkon, zotavení, sportovní lezení 



Abstract 

Title:           Effect of the load and recovery time on a physiological response in sport 

rock climbers 

Objectives: The main purpose of this study was to assess the inluence of various 

types of climbing loads on a physiological response in sport rock 

climbers. 

Methods: Seven experienced (8 to 9+, UIAA - Union Internationale des 

Associations d'Alpinisme) sport climbers (age 25,4 ± 7 years, body 64,8 

± 6 kg, height 175,8 ± 5,3 cm) were subjected to climbing test until 

exhaustion, which involved three excercises that included various types 

of load: continuous, intermittent with 30s load and 30s rest periods (test 

30/30) and intermittent with 90s load and 90s rest periods (test 90/90). 

All subjects refrained from exercising at least 48h between each testing. 

The monitored variables were performance of climbing steps, heart rate 

(HR), oxygen consumption (VO2), minute ventilation (VE), energy 

expenditure (EE) and blood lactate (LA).  

Results: Peak values of monitored variables show that a climbing intensity was 

similar among all tests (HRpeak 168 ± 11 to 172 ± 7 bites/min, VO2peak 

35,2 ± 4,7 to 40,3 ± 5,3 ml/kg/min, LA 4,1 ± 1,1 to 4,9 ± 1,4 mmol/l). EE 

was in average 9,0 to 9,8 kcal. Subjects climbed longest (4min 45s ± 37s) 

in the test 30/30 (six climbers achieved maximum defined time 10 x 30s), 

whereas total climbing time to exhaustion was shortest (1min 53s ± 15s) 

in continuous test. EE (excluding oxygen debt) of the test 30/30 averaged 

44,9 ± 7,1 kcal, a third less expenditure was found in the test 90/90 and 

the lowest expenditure climbers had in the continuous test (18 ± 0,9 

kcal). 

Conclusion: During intermittent climbing with shorter sections of load and recovery, 

climbers, unlike other types of load, did not exhaust themselves, although 

the physiological response was similar. Therefore, subjects could sustain 

the similar intensity of climbing for a longer time. Intermittent climbing 

with 30s sections of load and recovery appears to be applicable to 

enhance specific climbing endurance. Unspecific aerobic training allows 

faster recovery during rest sections of the intermittent load. 

Keywords: aerobic performance, recovery, sport climbing 
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1 Úvod 

Sportovní lezení se v posledních letech stalo oblíbenou volnoĉasovou aktivitou, 

přiĉemţ zájem o ní projevují nadšenci všech věkových kategorií. V této souvislosti se 

stálé více budují nová lezecká centra ĉi přírodní lezecké cesty, které umoţňují uspokojit 

potřeby těchto lidí. 

Výkonově orientovaní jedinci vedou své tréninky tak, aby dosáhli kýţených 

změn co moţná nejrychleji a dokázali tak uspět v různých lezeckých soutěţích. Díky 

tomuto zájmu a také většímu přílivu financí se odborná veřejnost stále intenzivněji 

zabývá problematikou tréninku sportovního lezení. Existuje řada studií, zabývajících se 

přímými determinanty výkonu, jako jsou specifická silová vytrvalost, maximální síla ĉi 

antropometrické předpoklady jedince. Závěry těchto studií jsou nesmírně důleţité 

v rozvoji kaţdého lezce, je ale důleţité vědět, jak s těmito informacemi pracovat. 

Jednou z nejĉastěji vyskytujících se chyb v tréninku výkonnostních lezců je 

nepromyšlené a mnohdy neefektivní zatěţování. Správný poměr zatíţení a odpoĉinku v 

tréninkové jednotce zvyšuje efektivitu vynaloţeného úsilí a tím i celkový progres v 

adaptaĉním procesu organismu na zátěţ. Při převedení do lezeckého prostředí to 

znamená, ţe není nejdůleţitější zaměřovat se pouze na poĉet vylezených cest, ale také 

na to, jakým způsobem jsou tyto cesty vylezeny. Při správném nastavení jednotlivých 

specifik lze oĉekávat růst výkonnosti. Několik studií se zabývalo fyziologickou odezvou 

lezců při intervalovém zatěţování, avšak pouţité metody měření u většiny z nich 

postrádaly potřebnou specifiĉnost. Přínos souĉasné studie spoĉívá v objasnění některých 

otázek týkajících se kvalitativního a kvantitativního nastavení lezeckého tréninku při 

zachování reálných lezeckých podmínek. 



 

10 

Teoretická východiska 

1.1 Sportovní lezení 

Poĉátky sportovního lezení jsou spojeny zejména s tradiĉním zdoláváním 

vrcholů hor. Tuto aktivitu ovšem brzo doplnily další podobné ĉinnosti, které umoţnily 

naplnit potenciál různě orientovaných sportovců, budoucích lezců. Lezecký sport 

v souĉasné době zahrnuje veškeré lezení, od krátkých a vysoce intenzivních lezeckých 

kroků po dlouhé expedice v horách a velehorách. Hlavní rozdíl mezi horolezectvím a 

lezením spoĉívá v prostředí, ve kterém se lezení praktikuje. Pro horolezectví je 

charakteristické horské aţ velehorské prostředí spojené s dlouhými nástupy, 

vícedélkovém lezením a s poměrně velkým rizikem objektivního nebezpeĉí, jako jsou 

laviny, pády kamenů, nepřízeň poĉasí apod. Na druhou stranu, lezec je charakterizován 

jako osoba, která vyuţívá k lezení umělé stěny, budovy a skály ĉi skalky. 

Sportovní lezení je pohybová ĉinnost, pro niţ je charakteristický pohyb zejména 

vzhůru a to ve skalním terénu nebo na umělé stěně. K postupu vzhůru lezec vyuţívá 

chytů pro ruce a stupů pro nohy. Procházka et al. (1990) popisují jako nejdůleţitější 

pravidlo sportovního lezení především to, ţe lezec vyuţívá k postupu vzhůru pouze 

vlastní síly. Umělé pomůcky slouţí pouze k zajištění lezce proti pádu a nikoliv 

k postupu. Pro zajištění bezpeĉnosti lezec pouţívá sedací uvázek, kde má navázané 

jistící lano. Během lezení zapíná toto lano do postupového jištění, aby zmírnil délku 

případného pádu a vyhnul se tak zranění.  

Sportovní lezení je disciplína jak soutěţní tak i nesoutěţní. Z původního pojetí 

lezení se během vývoje vyvinulo několik dalších disciplín, které se od těch ostatních liší 

různou mírou intenzity lezení, technickou stránkou, terénem ĉi rychlostí pohybu. 

 

1.1.1 Soutěžní disciplíny 

V souĉasné době rozlišujeme u sportovního lezení ĉtyři soutěţní disciplíny. 

Jedná se o lezení na obtíţnost, bouldering, ledové lezení a lezení na rychlost.  

Závody v lezení na rychlost se poprvé v organizované podobě uskuteĉnily v 

Sovětském svazu jiţ na konci 40. let 20. století. Dieška & Širl (1989) vysvětlují 

souvislosti vzniku této disciplíny. Uvádějí, ţe v totalitně řízené komunistické 

spoleĉnosti byl za hodnotnou formu sportu povaţován takový sport, ve kterém je moţné 



 

11 

vyhrávat a poráţet při tom soupeře. Na tuto ideu navazoval i systém státních dotací pro 

jednotlivé sporty, a tak se pořádání závodů na rychlost lezení do znaĉné míry stalo pro 

sovětské horolezce povinným úkolem.  

Hlavním cílem závodníka je vylezení cesty v co moţná nejkratším ĉase. 

Vomáĉko & Boštíková (2008) blíţe popisují zmíněnou disciplínu jako lezení způsobem 

tzv. TR (Top rope), tedy s horním jištěním. Na konci cesty lezec zastavuje ĉasomíru 

stiskem tlaĉítka. Lezci soutěţí na dvou přibliţně stejně obtíţných cestách, které se od 

kvalifikace do finále neupravují. Soutěţ probíhá vícekolově, přiĉemţ v kvalifikaci leze 

závodník obě cesty. Lezci s nejlepšími souĉty ĉasů postupují do dalšího kola. V něm 

zaĉíná osm nebo šestnáct závodníků, kteří jsou nasazeni do tzv. tenisového pavouka a 

lezou systémem K.O. Aĉkoliv jsou závody divácky velmi atraktivní, pro širokou 

lezeckou spoleĉnost není tato disciplína příliš lákavá. 

Bouldering se jako samostatná lezecká disciplína vyvíjela od druhé poloviny 19. 

století a to zejména ve Velké Británií a Francii. Podstata tzv. „skalkaření“ tehdy 

spoĉívala v krácení si volných chvil ĉi v přípravě pro výpravy do hor.  První velký 

poĉin v tomto sportu udělal Angliĉan Oscar Eckenstein svým úspěšným přelezem cesty 

Y-Boulder v oblasti Lake District. Spolu se svými kamarády se tehdy pokoušeli hledat 

v jiţ známých cestách nové obtíţné problémy a nevědomky tak dali tomuto stylu lezení 

urĉitou formu. Ve Francii byl průkopníkem boulderingu Pierre Allain, který jako první 

zaĉal v oblasti Fontainebleau pouţívat matrace, ţíněnky a jiné podloţky ke zmírnění 

pádů a rovněţ stál při vzniku prvního prototypu lezeckých bot. Nicméně, Beal (2011) 

povaţuje za zakladatele moderního boulderingu Ameriĉana Johna Gilla. Ten 

v padesátých letech minulého stolení vnesl do boulderingu dnes jiţ známé gymnastické 

prvky, křídu proti pocení rukou nebo dopomoc partnera při doskocích. Stal se tak 

prvním lezcem, co se specializoval výhradně na bouldering a dokonce zavedl první 

klasifikaĉní systém obtíţnosti. Díky němu byl v sedmdesátých letech tento sport uznán 

za legitimní formu lezení a poĉet zájemců o bouldering výrazně stoupnul.  

Soutěţní bouldering popisují Vomáĉko & Boštíková (2008) jako mladou a velmi 

dynamickou disciplínu. Cílem závodníka je zdolat urĉitý poĉet bouldrových problémů 

na co nejmenší poĉet pokusů. Bouldrovým problémem se rozumí velmi krátká cesta o 

několika intenzivních lezeckých krocích, která obvykle nejde vylézt na první pokus. 

Soutěţí se dvoukolově. 
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Dieška & Širl (1989) zmiňují první historicky doloţený závod v ledolezení, jenţ 

se konal v roce 1912 v Courmayeuru na ledovci Brenva. Právě ledolezení lze povaţovat 

za předchůdce dnes jiţ známého drytoolingu. Jde o soutěţní disciplínu, ve které lezec 

vyuţívá speciálně upravené cepíny a boty s kovovými hroty. Drytooling se provozuje na 

uměle vytvořených lezeckých profilech v halách nebo venku, jde tedy o jakousi 

nápodobu lezení v ledu. Pro imitaci ledu se ĉasto pouţívá měkké dřevo, do něhoţ lze 

cepín lehce zaseknout. Závodníci soutěţí zejména na obtíţnost, někdy se však vyskytuje 

soutěţení zaměřené na rychlost. 

Poslední disciplínou je lezení na obtíţnost. Závody v lezení se pořádaly ve světě 

od poloviny 20. století. Zaĉátky však byly nekoordinované, jednotlivé akce byly 

vzájemně izolované a bez dalšího pokraĉování. V poĉátcích nebylo vţdy zřejmé, zda je 

hlavním kritériem soutěţe obtíţnost nebo ĉas nebo zda se poleze s jištěním lanem, ĉi 

bez něj nízko nad zemí (bouldering). Vţdy záleţelo, jak který pořadatel urĉil pravidla. 

Ucelenější systém závodů vznikl podle Diešky & Širla (1989) v 80. letech ve 

Francii a Itálii. Creasy (1999) definuje lezení na obtíţnost jako druh lezení, při kterém si 

lezec zapíná své lano do pevných jistících bodů. Hlavním cílem je zvládnout všechny těţké 

kroky bez jediného pádu ĉi odsednutí do postupového jištění. Výkon není ĉasově omezen. 

Obtíţnost cest se postupem do vyšších kol zvyšuje. Vomáĉko & Boštíková (2008) 

uvádějí, ţe soutěţící překovávají vybrané linie stylem OS (On Sight), coţ znamená, ţe 

cestu nemohli předem vidět ani nacviĉovat. Závodníci mají před startem urĉený ĉas 

k prohlédnutí cesty. Hlavním organizátorem mezinárodních závodů ve sportovním 

lezení je IFSC (International Federation of Sport Climbing). V Ĉeské republice má 

organizaci závodů na starost ĈHS (Ĉeský horolezecký svaz). 

Pro potřeby této studie se sportovní lezení jeví jako nejvhodnější, jelikoţ se 

soustřeďuje na zdolání co nejobtíţnější cesty. Z tohoto důvodu bude jeho disciplína 

lezení na obtíţnost spojována s kontextem následujícího textu. 

 

1.1.2 Klasifikace lezecké obtížnosti 

Lezecký výkon se hodnotí podle dvou kritérií. První z nich je obtíţnost lezené 

cesty a druhým je styl přelezu. 
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 Obtíţnost lezecké cesty je dána velikostí chytů a stupů, obtíţností jednotlivých 

lezeckých kroků, délkou cesty a jejího sklonu. Urĉení obtíţnosti je ovšem poměrně 

těţký úkol, jenţ je zaloţen na subjektivním ohodnocení cesty prvolezcem. Pro přesnější 

urĉení obtíţnosti ohodnotí danou linii ještě několik dalších lezců a následně se vybere 

průměr jejich odhadů. Podle Procházky et al. (1990) jde ovšem o velmi subjektivní 

názory lezců s různou výkonnosti, preferujícími různé sklony, materiály ĉi délky cest. 

Kaţdý lezec navíc disponuje jinými antropometrickými parametry, jako jsou tělesná 

výška, somatotyp ĉi rozpětí horních konĉetin. Hodnocení obtíţnosti cesty tedy není 

objektivní hodnotou, jako například délkové ĉi ĉasové míry v atletických disciplínách. 

I přes tyto problémy se ustálilo několik lezeckých stupnic, které obtíţnost lezení 

postihují. Následující stupnice ve své publikaci popisují Vomáĉko & Boštíková (2008). 

Nejpouţívanější stupnicí ve východních Alpách, Německu a východní Evropě je podle 

autorů stupnice UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme). Tato 

stupnice zohledňuje především fyzickou obtíţnost přelezu. Rozsah hodnot se pohybuje 

od 1-12 (I-XII), navíc od 5. stupně lze obtíţnost upřesnit znaménkem + ĉi -. V Mekce 

sportovního lezení, ve Francii, se pouţívá stupnice francouzská, která se znaĉí 

arabskými ĉíslicemi a od pátého stupně i písmeny a, b, c. V některých případech se 

písmeno ještě rozlišuje znaménkem +. V Severní Americe se pouţívá tzv. Yosemitský 

decimální systém (YDS). První základní stupně v rozsahu I aţ IV vyjadřují ĉas nezbytný 

pro akci. Poté následuje tzv. třída v rozsahu 1 aţ 5. Třídy 1 aţ 3 postihují turistiku a teprve 

4. třída znaĉí lehĉí lezení. Sportovní lezení po kolmých a převislých stěnách hodnotí 

poslední stupeň 5. Tato třída je dále ĉleněna od 1 do souĉasných 15, s tím, ţe od stupně 5.10 

je ještě pro jemnější odstupňování pouţito mezistupňů a, b, c, d (FRA 9b+ odpovídá YDS 

5.15c). 

V zemích s lezeckou historií, mezi které patří i Ĉeská republika, se pouţívají i jiné 

stupnice. Na území ĈR se pouţívá například Labská pískovcová stupnice nebo stupnice 

pouţívaná v Jizerských horách. I ostatní disciplíny sportovního lezení jako ledolezení a 

bouldering mají své stupnice. Srovnání nejĉastěji pouţívaných stupnic pro lezení na 

obtíţnost nabízí Tabulka 1. 
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Tabulka 1 – Srovnání klasifikaĉních stupnic lezecké obtíţnosti (Sheel, 2004) 

 

 

Dalším kritériem k posouzení lezecké obtíţnosti je, jak jiţ bylo zmíněno, styl 

přelezu. Pro hodnocení lezeckého výkonu je velmi důleţitý, neboť postihuje způsob, 

jakým byla cesta přelezena. Aby si v tomto ohledu rozuměli lezci na celém světě, byly 

stanoveny mezinárodně uznávané zkratky pro šest stylů přelezů, které uvádějí například 

Vomáĉko & Boštíková (2008).  

Lezecká cesta se zdolává buďto jištěním shora (TR) anebo zdola. Nejméně 

hodnotné zlezení cesty je první jmenované, tedy jištěním shora (Top Rope). Lezcům 

nehrozí nebezpeĉí pádu, pouze odsednutí do lana. Tento styl se vyuţívá při nacviĉování 

lezeckých cest nebo ve výuce.  

Při jištění zdola autoři rozlišují styly přelezů podle mnoţství informací ohledně 

cesty, kterými jedinec před samotným lezením disponuje. Nejhodnotnějším lezeckým 

stylem v tomto smyslu je jiţ zmíněný OS (On Sight). Závodník nesmí mít předem ţádné 

informace o cestě a rovněţ v ní nesmí nikoho vidět lézt. OS flash je vylezení cesty ve 

smyslu OS, s tím rozdílem, ţe lezec disponuje informacemi o cestě nebo v ní viděl 
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někoho lézt. Lezení ve stylu RP (Red Point) znamená, ţe lezec vyleze cestu bez pádu a 

bez odsednutí, ale můţe si ji předem nacviĉit. Lano i expresky si lezec zapíná do 

postupového jištění. Styl PP (Pink Point) vyjadřuje v podstatě to samé jako RP, lezec 

má však postup ulehĉen tím, ţe lano zapíná do jiţ připravených expresek. AF (All Free) 

lze přeloţit jako „vše volné“. Lezec vyuţívá ke zdolání cesty informace ke zvládnutí 

klíĉových úseků, dále můţe odpoĉívat v postupovém jištění. V případě pádu lezec 

pokraĉuje od posledního jistícího bodu. AF je stylem zaĉínajících lezců. 

Mezi méně ĉasté styly přelezů patří FS (Free Solo) a Solo. Lezení Free Solo 

znaĉí zdolání cesty bez pomoci partnera ĉi jakýchkoliv jistících pomůcek. Jedná se o 

nejnebezpeĉnější lezecký styl, který praktikuje jen hrstka odváţlivců na celém světě. 

Přelez cesty jednotlivcem, který pouţívá k sebezajištění lano a technický materiál je 

charakteristický pro styl solo.  

1.1.3 Analýza lezeckého pohybu 

Sportovní lezení je disciplína, která na rozdíl od horolezectví klade vyšší nároky 

na fyzickou stránku lezce neţ na jeho psychiku. Mermierová et al. (1997) a Gilesová et 

al. (2006) popsali lezecký pohyb jako souĉasnou práci horních a dolních konĉetin. 

Projevem této práce je dynamický pohyb, který je doprovázen úseky s izometrickou 

kontrakcí svalů. Lezci vyuţívají statické pozice zejména pro odpoĉinek, dehydrataci 

rukou magnéziem a tzv. „naĉtení“ dalších úseků lezecké linie. Analýzou lezeckého 

pohybu se zabývali také Billatová et al. (1995). Na základě videoanalýz došli k závěru, 

ţe statické pozice a polohy těla během sportovního lezení tvoří 30-50% ĉasu potřebného 

k překonání cesty. Stejnou problematikou, avšak v souvislosti s boulderingem, se 

zabývali White & Olsen (2010). Ve své studii uvádí o něco menší procento zastoupení 

izometrické kontrakce a to přibliţně 25% z celkového lezeckého ĉasu. Mermierová et 

al. (1997) dále zpozorovali, ţe při zdolávání obtíţnějších cest se rychlost lezení 

zpomaluje a podíl izometrické kontrakce stoupá.  

 

1.2 Struktura lezeckého výkonu 

Pojmy jako sportovní výkon a sportovní výkonnost jsou povaţovány za hlavní 

kategorie sportu a sportovního tréninku. K této problematice byla v posledních letech 

publikována celá řada významných knih, uĉebnic a monografií (Dovalil, 2009, Schnabel 



 

16 

et al., 2008, Grosser et al., 2008). Sportovní výkon lze charakterizovat jako průběh a 

výsledek pohybové ĉinnosti v konkrétní sportovní disciplíně, který je determinovaný 

komplexem faktorů oznaĉovaných většinou autorů jako faktory somatické, kondiĉní, 

psychické, faktory techniky a taktiky (Dovalil, 2002, Dovalil, 2009; Jansa & Dovalil, 

2007; Měkota & Cuberek, 2007). Mezi kondiĉní nebo také pohybové faktory autoři řadí 

rychlostní, vytrvalostní, silové, koordinaĉní schopnosti a pohyblivost (flexibilitu). 

Schopnost podávat výkon na relativně stabilní úrovni ve specifické sportovní ĉinnosti se 

potom oznaĉuje jako sportovní výkonnost (Dovalil, 2002; Grosser et al., 2008; Zháněl, 

2005).   

Strukturou lezeckého výkonu se zabývali Goddard & Neuman (1993), Magiera 

et al. (2013), Hörst (2008), Ullrich (2001), Salomon (1998), Godoffe (1994) a Guidi 

(2002). Podle Goddarda & Neumana (1993) je lezecký výkon výrazem celého ĉlověka a 

musí být povaţován jako suma mnoha různých podmínek a schopností. Faktory, které 

ovlivňují lezecký výkon, uspořádali do šesti kategorií popsaných na obrázku 1. 

 

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.    Lezecký výkon   a stěn, dostatek ĉasu, atd. 

    

 

 

Koordinace a technika    Taktické aspekty 

koordinaĉní schopnosti,     zkušenost, znalost, intelektuální přístup,  

technické dovednosti, atd.    periodizace, atd. 

 

Obrázek 1 – Struktura lezeckého výkonu (Goddard & Neuman, 1993) 

 

Uvedené kategorie se vzájemně ovlivňují a hranice mezi nimi nejsou zcela 

vymezeny. Příkladem je motivace, která zvyšuje, respektive sniţuje maximální sílu nebo 

strach, ovlivňující koordinaci. Flexibilita přímo souvisí s technikou a tělesná výška s 

taktickým jednáním lezce. 
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Hörst (2008) dělí strukturu výkonu pouze do třech základních ĉástí, jeţ popisuje 

jako faktory technické, psychické a fyzické. Autor tvrdí, ţe oproti jiným sportům musí 

být ve sportovním lezení tyto faktory rovnocenně rozvinuty, aby bylo dosaţeno 

maximální výkonnosti. Jeho závěr ovšem není podloţen ţádným výzkumem. Magiera et 

al. (2013) se snaţili kvantifikovat zastoupení těchto faktorů. Na jejich výzkumu 

participovalo 40 zkušených lezců, u kterých zjistili následující procentuální rozdělení, 

25% psychické, 38% fyzické, 33% technické a 4% neznámé faktory. Zcela odlišné 

zastoupení uvádí Guidi (2002), který na základě vyjádření předních trenérů francouzské 

reprezentace oznaĉil za klíĉové faktory psychické (50%), poté fyzické (27%), taktické 

(15%) a nakonec technické (8%). 

Navzdory rozdílným názorům se Hörst (2008) a Goddard & Neuman (1993) 

shodují v tvrzení, ţe jedním ze zásadních faktorů ovlivňující lezecký výkon jsou 

zkušenosti lezce a ekonomické provádění pohybů. Ullrich (2001) podporuje jejich 

tvrzení studií, která dokazuje, ţe s délkou sportovní lezecké praxe klesá potřeba síly 

(síla jako pohybová schopnost) nutná k překonání lezeckých cest. Technika a 

anticipaĉní schopnosti jsou tedy podle autora výrazně urĉujícími faktory lezecké 

výkonnosti.  

V souvislosti se soutěţním pojetím tohoto sportu přidávají Salomon (1998) a 

Draper et al. (2011) další determinanty ovlivňující výkon lezce. Zatímco Salomon 

(1998) pouze zdůrazňuje důleţitost rychlého a správného „naĉtení“ cesty a dovednosti 

lezení ve stylu OS, Draper et al. (2011) usilují o identifikaci konkrétních faktorů 

souvisících s úspěšným ĉi neúspěšným pokusem při lezení ve stylu OS. Výsledky jejich 

studie ukazují, ţe lezecké zkušenosti a celkový poĉet let lezení významně ovlivňují 

úspěšnost pokusů a rovněţ tak zvyšují sebevědomí lezců před výkonem. Díky tomu 

lezci setrvávají v cestě kratší dobu a jejich kardiovaskulární odezva je niţší neţ u lezců 

s menšími zkušenostmi. 

Lezecký výkon na soutěţích ovlivňuje také přímá konfrontace s vrcholovými 

soupeři a v neposlední řade i publikum. Rovněţ Godoffe (1994) poukazuje na důleţitost 

„psychických schopností“, tzv. duševna. Optimální stav vrcholového lezce ovlivňuje 

sociální prostředí, ve kterém lezec ţije, zejména vliv trenéra. Podrobnější seznámení s 

vlivem psychiky na fyziologickou odezvu lezce a tedy i na jeho výkon nabízí kapitola  - 

psychické faktory. 
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1.2.1 Somatické faktory 

Tělesným sloţením a stavbou těla lezců se zabývalo hned několik autorů (Watts 

et al., 1993, 1996, 2003b; Grant et al. 1996, 2001;  Mermierová et al. 1997, 2000; Zapf 

et al. 2001; Gilesová et al. 2006; Espaňa-Romerová et al. 2009; Baláš et al. (2011). 

V následujícím textu jsou pro potřeby této práce zohledňována pouze data lezců, nikoliv 

lezkyň. 

 

Tělesná výška a hmotnost 

Ve své jiţ klasické studii měřil Watts et al. (1993) antropometrické 

charakteristiky elitních lezců. Měření bylo realizováno bezprostředně před závodem 

světového poháru a participovalo na něm 21 semifinalistů a 7 finalistů. Výsledky jejich 

měření naznaĉují, ţe elitní lezci disponují spíše menší postavou (finále: 179 ± 5,2cm; 

semifinále: 178 ± 6,5cm) a niţší hmotností (finále: 62,4 ± 4,5kg; semifinále: 66,6 ± 

5,5kg) ve srovnání s běţnou populací. Watts et al. (1996) podporují svá tvrzení 

měřením 11 elitních lezců, během kterého dosahují obdobných hodnot (176 ± 0,9cm; 

65,9 ± 4,6kg) pro tělesnou výšku i hmotnost. Booth et al. (1999) a Zapf et al. (2001) 

rovněţ uvádějí hodnoty tělesné výšky (176 ± 2,7; 177 ± 4,4cm) a hmotnosti (62,5 ± 3,3; 

65,6 ± 4,9kg) korespondující s výsledky předešlých studií. 

Srovnáním zmíněných parametrů mezi lezci a nelezci se zabývali Grant et al. 

1996. Podle jejich měření neexistuje signifikantní rozdíl mezi výškou a hmotností obou 

skupin. Je však nutno zmínit, ţe autoři neměli tak nároĉné poţadavky na výkonnost 

(>VI+, UIAA) probandů, jako u studie Wattse et al. (1993) Ti pracovali s homogenní 

skupinou lezců s výkonností X aţ X+ UIAA.  

 

Tělesný tuk a BMI 

 Měřením tělesného tuku u elitních (X- aţ XI-, UIAA) lezců se zabývali Watts et 

al. (1993, 1996, 2000). Výsledky jejich měření dokazují, ţe elitní lezci disponují 

nízkým procentem tělesného tuku (< 5,4%). Baláš et al. (2011) došli v této souvislosti 

ke stejnému závěru, a sice ţe s rostoucí výkonností lezců klesá zastoupení tuku. Autoři 

demonstrují tuto skuteĉnost na výsledcích, které získali měřením 205 lezců různé 
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výkonnosti. Jejich tvrzení podporují výzkumy, které provedli Sheel et al. (2003), 

Mermierová et al. (2000), Grant et al. (1996) a Cheung et al. (2011). V těchto studiích 

autoři měřili zastoupení tuku u lezců s niţší výkonností a dosáhli výsledků (7,7 ± 2,7; 

9,8 ± 3,5; 14,0 ± 3,7; 11.0 ± 3.2 %), jeţ předchozí skuteĉnost potvrzují. Gilesová et al. 

(2006) závěrem upozorňují, ţe způsoby měření tělesného sloţení jsou velmi rozdílné a 

proto zde vzniká mnoho nesrovnalostí. 

 Stanovením Body Mass Indexu (BMI) u elitních lezců se zabývali Cheung 

(2009), Cheung et al. (2011), Booth et al. (2009), Zapf et al. (2001) a Watts et al. 

(2003). Výsledky těchto studií dokazují, ţe BMI elitních lezců je niţší ve srovnání s 

výsledným mediánem běţné populace. Cheung et al. (2011) a Watts et al. (2003) ve 

svých studiích uvádějí dokonce hodnoty 19.6 ± 0.9 a 19,1 ± 2,2, coţ jsou dle klasifikace 

WHO (2004) hodnoty blízké podvýţivě (<18,5). Tento jev je patrně způsoben nízkým 

zastoupením tukové komponenty v tělesném sloţení lezců.  

Stanovit somatotyp u elitní lezecké populace se pokoušeli Alvero-Cruz (2011), 

Vomáĉko (2008), Viviani & Calderan (1991) a Puletić & Stanković (2014). Autoři 

shodně zařazují elitní lezce převáţně do skupiny ektomorfních mezomorfů nebo jak 

uvádějí Viviani et al. (1991), lezci jsou spíše mezomorfní ektomorfové. Puletić & 

Stanković (2014) navíc zdůrazňují, ţe somatotyp přímo souvisí s lezeckým výkonem. 

Díky nízkému procentu tuku a tedy i niţší hmotnosti lezci mohou dosahovat lepších 

výsledků. 

 

Rozpětí paží 

Podle Morrisona & Schoeffla (2007) a Cheunga et al. (2011) je dalším důleţitým 

antropometrickým parametrem rozpětí paţí, zejména v poměru k tělesné výšce (Ape 

index). Pozitivní (>1.0) Ape index je podle Gilesové et al. (2006) výhodným 

morfologickým prvkem, který lze uplatnit právě při lezeckých aktivitách. Mermierová 

et al. (2000) zjistili, ţe elitní lezci dosahují pozitivní Ape index v průměru +2,5cm, coţ 

je ovšem hodnota srovnatelná s běţnou populací. I přestoţe Cheung et al. (2011) 

neprokázali korelaci vyšší tělesné výšky a pozitivního Ape indexu s maximálním RP 

výkonem lezců, lezecká spoleĉnost jejich přítomnost posuzuje přínosně. 
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1.2.2 Kondiční faktory 

Síla 

Drtivá většina nejnároĉnějších lezeckých cest, jeţ zdolali světoví lezci, je 

situována v převislém lezeckém terénu. Není proto divu, ţe velká ĉást elitních lezců 

soustřeďuje svůj zájem převáţně na dlouhé a převislé cesty, ve kterých můţe uplatnit 

svůj potenciál. Lezení v převislém terénu klade na lezce odlišné poţadavky, zejména na 

sílu horní ĉásti těla a prstů. Výzkumná ĉinnost se tudíţ v posledních letech orientuje 

převáţně na silové charakteristiky lezců a na moţnosti, jak je efektivněji trénovat. 

Michailov et al. (2014) shrnují nejdůleţitější silové schopnosti a jejich projevy 

uplatňované při lezení následovně: 

 silová vytrvalost flexorů předloktí 

 specifická maximální síla flexorů udávaná v poměru k celkové hmotnosti lezce 

 silový gradient flexorů prstů 

 explozivní sílu flexorů horních konĉetin 

 silovou vytrvalost pletence ramenního 

 

Silová vytrvalost 

 Silová vytrvalost se podle Hörsta (2008) uplatňuje při silovém překonávání 

odporu, aniţ by došlo k sníţení efektivity pohybu. Moţnosti této schopnosti jsou podle 

něj úzce spjaty s lokální vytrvalostí předloktí. Silová vytrvalost se projevuje prací svalů 

v laktátové zóně, při které vznikají ve svalech vedlejší produkty. Ty ve své publikaci 

zmiňují také Goddard & Neuman (1993). Uvádí, ţe pokud zátěţ stoupá na 20-50% 

maximální volní kontrakce dochází k tomu, ţe namáhaný sval uzavírá kapiláry, které ho 

zásobují kyslíkem. Dojde-li k uzavření kapilár, nelze jiţ resyntetizovat ATP jen 

aerobně, jelikoţ se do svalu nedostává kyslík. Důvodem toho je hromadění vodíkových 

kationtů v pracujícím svalu, který se rychle unaví. Pokud se sval neuvolní nebo 

neklesne jeho maximální volní kontrakce pod 50%, nedostaví se do svalu krev. Za 

těchto podmínek se podle Goddarda & Neumana (1993) můţe ve svalu energie 

obnovovat jenom asi 40 aţ 90 s a pak sval selţe. 
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Měřením silové vytrvalosti se zabývali Baláš et al. (2011), Watts et al. (1996, 

2004), Vigouroux & Quaine (2006), Grant et al. (2006), Mermierová et al. (2000), 

MacLeod et al. (2007), Philippe et al. (2012) a Janot et al. (1999), Ferguson & Brown 

(1997). K nejĉastěji pouţívaným testům silově vytrvalostního charakteru v lezení patří 

výdrţ ve shybu, výdrţ ve visu na posledních ĉláncích prstů a udrţování ĉásti maximální 

volní kontrakce flexorů prstů. 

Výdrţ ve shybu nadhmatem patří mezi motorické testy vyuţívané nejen v lezení. 

Během testu je zaznamenáván ĉas, po který lezec udrţuje své tělo ve shybu, přiĉemţ 

jeho loket zůstává v poloze menší neţ 90°. Baláš et al. (2011) měřili tímto způsobem 11 

elitních a 25 rekreaĉních lezců. Elitní lezci dosáhli výrazně vyšší ĉas výdrţe (84,5 ± 

23,2) ve srovnání s rekreaĉními lezci (29,5 ± 19,9 s). Uvedené výsledky prokazují 

významnou korelaci (r = 0,70) s RP výkonem lezců a podporují tak zjištění Janot et al. 

(1999), kteří dosáhli při obdobném testu korelaci r = 0,85. Niţší hodnoty (53,1 ± 13,2 s) 

naměřili u 10 výkonnostních lezců Grant et al. (1996), jeţ k realizaci testu pouţili 

speciální lezeckou desku s šířkou chytů přibliţně 28cm. Rozdílné výsledky ve srovnání 

s předchozí studií lze vysvětlit niţší výkonnosti zúĉastněných lezců. Podobné výsledky 

(51,80 ± 14,62) při měření visu ve shybu 24 lezců různé výkonnosti uvádějí i 

Mermierová et al. (2000). Je ovšem potřeba zdůraznit, ţe výsledky testování výdrţe ve 

shybu nadhmatem lze srovnávat pouze v případě, ţe měření probíhá na stejně velkých 

chytech, protoţe při pouţití různých velikostí chytů se mění nároky na flexory prstů.  

Výdrţ ve visu na posledních ĉláncích prstů a jeho souvislost s RP výkonem 

lezců posuzovali Baláš et al. (2011). Měření se úĉastnilo 11 elitních a 25 rekreaĉních 

lezců, jejichţ úkolem bylo setrvat ve visu na 2,5cm liště co nejdelší dobu. Elitní lezci 

dokázali viset přibliţně šestkrát déle (79,1 ± 16,5 s) neţ rekreaĉní lezci (13,2 ± 9,3 s). 

Test vykazoval vysokou korelaci (r = 0,78) vzhledem k RP výkonům zúĉastněným, coţ 

můţe naznaĉovat urĉitou adaptaci flexorů předloktí lezců na specifickou sportovní 

zátěţ. Nízké hodnoty rekreaĉních lezců ovšem napovídají, ţe test není vhodný pro 

zaĉínající ĉi rekreaĉní lezce. 

Silovou vytrvalost v lezení se ĉást autorů snaţí posoudit pomocí testů, které si 

kladou za cíl udrţet urĉitou procentuální ĉást MVC (maximální volní kontrakce). 

K tomuto úĉelu vyuţívají ruĉní nebo jiný, speciálně upravený dynamometr, kterým 

dokáţou ĉásteĉně simulovat střídavé ĉi souvislé izometrické kontrakce, jeţ jsou pro 
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lezení typické. Snaha o nalezení optimálního testovacího modelu ovšem přináší do této 

oblasti výraznou variabilitu výsledků a závěrů.  

Mermierová et al. (2000) měřila silovou vytrvalost testem, ve kterém 44 lezců 

různé výkonnosti usilovalo o výdrţ 50% MVC po co nejdelší dobu. Průměrný dosaţený 

ĉas 79,69 ± 37,17 nebyl bohuţel přiřazen k jednotlivým výkonnostním skupinám. Watts 

et al. (1996) měřil ĉas výdrţe při 70% MVC u 11 elitních lezců, jenţ vydrţeli zatíţení 

průměrně 34,5 ± 10,2s. Srovnání s nelezci nebylo provedeno. 

Stejný model avšak se 40% MVC pouţili Ferguson & Brown (1997), jeţ 

srovnávali dosaţené ĉasy pravidelně trénujících lezců s rekreaĉními lezci. Aĉkoliv 

trénovaní lezci vydrţeli odolávat izometrické zátěţi delší dobu (140 vs 122s), rozdíl 

nebyl příliš výrazný. Nutno ale uvést, ţe pouze 5 z 15 trénujících lezců bylo elitních, 

coţ mohlo ovlivnit výsledek. 

MacLeod et al. (2007) a Philippe et al. (2012) vytvořili k posouzení silové 

vytrvalosti dva testy otevřeného úchopu – souvislý a střídavý. V souvislém testu měli 

probandi za úkol setrvat co nejdelší dobu při zatíţení 40% MVC. Střídavý test 

pozůstával ze střídání 10s intervalů 40% MVC s 3s intervaly odpoĉinku. Poloha paţe 

během měření byla přizpůsobená tak, aby ramenní i loketní kloub svíral úhel 90°. 

MacLeod et al. (2007) zjistili, ţe přerušované zatíţení  vydrţeli lezci v průměru 

277,7 ± 83,0 s a nelezci 251,6 ± 107,2 s. Philippe et al. (2012) zaznamenali o něco 

výraznější rozdíl, kdy lezci setrvali 295,2 ± 243,46 s a nelezci 194,3 ± 83,77 s. 

V souvislém testu naměřili MacLeod et al. (2007) u lezců 110,5 ± 28,1 s a 

nelezců 105,3 ± 29,4 s. Opaĉné hodnoty uvádí Philippe et al. (2012), kdy lezci vydrţeli 

kratší dobu (92,60 ± 31,16 s) neţ nelezci (100,90 ± 25,47 s). Jak je vidět z výsledků, 

hodnoty ze souvislého testu se mezi skupinami příliš neliší. Důvodem můţe být 

skuteĉnost, ţe lezci těţí z rychlejší reoxygenace pouze v přerušovaném zatíţení během 

krátkých odpoĉinků, nikoliv v souvislém zatíţení. 

Střídavé zatíţení vyuţili ve svém testu také Ferguson & Brown (1997), kteří 

srovnávali silovou vytrvalost 4 lezců se 4 nelezci. Úĉastníci byli vyzváni k střídání 5s 

intervalů 40% MVC se 2s intervaly odpoĉinku aţ do úplného vyĉerpání. Výsledky zcela 

jasně prokázali, ţe silová vytrvalost u lezců je více neţ dvojnásobná (853s) ve srovnání 

s kontrolní skupinou nelezců (420s).  
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Quaine et al. (2003) srovnávali silově-vytrvalostní úroveň flexorů předloktí u 

lezců a nelezců. Pouţili přitom metodu střídající 5s intervaly 80% MVC s 5s intervaly 

odpoĉinku. Lezci dokázali udrţet poţadovanou intenzitu po dobu 235s, zatímco nelezci 

pouhých 115s.  

Pro shrnutí této kapitoly lze vyuţít poznatků Fergusona & Browna (1997), jeţ 

došli k závěru, ţe lezci disponují vysokou úrovní silově-vytrvalostních schopností, a to i 

přes poměrně velkou variabilitu dosaţených výsledků. Silová vytrvalost má za následek 

zvýšenou kapilarizaci svalů předloktí a s tím spojené lepší zásobení svalů krví a 

kyslíkem. Díky těmto procesům dochází k oddálení únavy, navíc se zvyšuje rychlost 

regenerace a zotavení. Silová vytrvalost svalů předloktí tedy hraje důleţitou roli v 

lezení, není však jediným limitujícím faktorem výkonu. 

 

Maximální síla 

Maximální síla představuje v lezení nenahraditelný ĉlánek struktury sportovního 

výkonu. Dovalil (2002) ji obecně charakterizuje jako maximální úsilí vyvinuté proti 

odporu v průběhu jedné kontrakce. Vyuţití maximální síly v lezení je spojeno převáţně 

s flexory předloktí a lezci jej uplatňují při snaze udrţet velmi malé ĉi oblé chyty za 

úĉelem dalšího postupu. Vysoká úroveň maximální síly je kromě statických poloh 

výhodná také při obtíţných dynamických krocích, například v boulderingu. 

Podle Goddarda a Neumana (1993) je maximální síla limitovaná příĉným 

průřezem svalu a schopností zapojení svalových vláken do svalové kontrakce. Velký 

nárůst svalové hmoty ovšem znamená i nárůst tělesné hmotnosti, coţ v lezení můţe 

znamenat sníţení relativní síly (síly vztaţené k celkové hmotnosti). Zvláště pak 

vezmeme-li v potaz omezenou nosnost šlach a skuteĉnost, ţe hmotnost svalu roste 

rychleji neţ jeho síla. V lezení je proto podle autorů vhodné zdokonalovat spíše 

mezisvalovou a nitrosvalovou koordinaci a tím i schopnost zapojit více svalových 

vláken do kontrakce, jako je tomu v tréninku maximální síly flexorů předloktí. 

Většina jiţ klasických studií, na nichţ pracovali Watts et al. (1993, 1996, 2000), 

Cutts & Bollen (1993), Grant et al. (1996) vyuţívala pro měření maximální síly elitních 

lezců ruĉní dynamometr. Vzhledem k nízké specifiĉnosti zařízení je ale jeho pouţití 

rozporuplné. S tím zřejmě souvisí také závěry těchto studií, jeţ nenaznaĉují, ţe by elitní 

lezci disponovali výrazně větší absolutní silou ve srovnání s rekreaĉními lezci ĉi 
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aktivními nelezci. Výjimkou je studie Granta et al. (1996), ve které autoři zaznamenali 

rozdílné absolutní hodnoty u elitních lezců (526 ± 21 N) a nelezců (440 ± 21 N).  

Vezme-li se v úvahu relativní sílu stisku (kg) v poměru k tělesné hmotnosti (kg) 

jedince, existuje většinová shoda, ţe elitní lezci v tomto ohledu dominují. Například 

Baláš et al. (2011) uvádějí u elitních lezců (IX+ aţ  XI+, UIAA) znatelně větší (0,79 ± 

0,07 vs 0,57 ± 0,10) relativní sílu ve srovnání s rekreaĉními lezci (III aţ V+, UIAA). 

Podobné výsledky u elitních lezců publikují Watts et al. (1993, 2000, 2008) a Cutts & 

Bollen (1993), kteří naměřili velkou relativní sílu (0,78 ± 0,06; 0,77 ± 0,07; 0,79 ± 0,12 

a 0,75 ± 0,10) u elitních lezců, avšak na rozdíl od předchozí studie neprovedli srovnání 

s nelezci.  

Nevýhodou testování maximální lezecké síly pomocí ruĉního dynamometru je 

podle Wattse et al. (2008) tvar tohoto zařízení, který nedokáţe spolehlivě změřit 

maximální sílu v běţných lezeckých úchopech. Watts et al. (2004) popisují ve své studii 

ĉtyři typické a zároveň nejĉastější lezecké úchopy následovně: otevřený, uzavřený, 

kapsa a stisk. Při měření ruĉním dynamometrem je palec v opaĉném postavení 

vzhledem k prstům, coţ není u běţných lezeckých úchopů s výjimkou „stisku“ obvyklé. 

Měření maximální specifické síly ruĉním dynamometrem tedy postrádá potřebnou 

specifiĉnost a lze jej posuzovat pouze orientaĉně.  

V důsledku zmíněného zjištění se odborná veřejnost pokoušela přijít na lepší 

způsob, jakým postihnout maximální sílu lezců. Vznikly tak různé testy ĉi dokonce 

speciální lezecké aparáty, fungující na principu dynamometru, které svým tvarem 

odpovídají běţným lezeckým úchopům. Měřením maximální síly prstů se uvedeným 

způsobem zabývali Baláš et al. (2015), MacLeod et al. (2007), Ferguson & Brown 

(1997), Philippe et al. (2012), Gilesová et al. (2006), Quaine et al. (2003), Grant et al. 

(1996), Fanchini et al. (2013) a Michailov et al. (2009). Baláš et al. (2015) posuzovali 

validitu a reliabilitu testu maximální síly prstů realizovaném na 23mm liště. Test 

pozůstával ze ĉtyř různých lezeckých úchopů (otevřený, uzavřený, prsteník-prostředník 

a ukazovák-prostředník), jimiţ se probandi pokoušeli co nejvíce odlehĉit. Ke 

kvantifikaci vynaloţeného úsilí byla pouţita elektronická digitální váha, na které 

probandi během testu stáli. Displej váhy nacházející se ve výšce přibliţně jednoho 

metru ukazoval poĉet kilogramů, zbývajících do úplného odlehĉení. Výsledky studie 

ukázaly vysokou reliabilitu pro vnitřní konzistenci (r = 0,93 - 0,97) i test-retest (r = 0,88 

- 0,95). Kriteriální validita k RP výkonu dosahovala vysokou korelaci pro otevřený a 
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uzavřený úchop (r = 0.788 to r = 0.811). Testování za pomoci elektronické váhy a 

tréninkové lišty se tak prokázalo jako relativně levné, přesné a platné hodnocení 

specifické lezecké síly prstů při pouţití různých lezeckých úchopů. 

Speciálně upraveným dynamometrem měřili MacLeod et al. (2007) maximální 

sílu kontrakce otevřeného úchopu u 11 lezců (VII+, UIAA) a 9 nelezců. Prezentované 

výsledky jasně prokazují dominanci lezců při měření jak absolutní (485 ± 65 vs 375 ± 

91 N), tak i relativní (7,4 ± 1,2 vs 5,0 ± 1,2 N/kg) maximální síly prstů. 

Philippe et al. (2012) přizpůsobili svůj dynamometr tak, aby mohli výsledky 

porovnat s předchozí studií. Lezci zde dokázali vyvinout větší absolutní (491 ± 76,82 vs 

402,2 ± 74,15 N) i relativní (7,1 ± 1,31 vs 5,4 ± 0,64 N/kg) sílu ve srovnání s nelezci, 

coţ koresponduje se studií MacLeoda et al. (2007). 

Ferguson & Brown (1997) neprokázali na rozdíl od předchozích studií tak 

výrazné rozdíly (715 ± 34 vs 635 ± 55 N) v silovém projevu lezců a nelezců. Jejich 

závěry lze ovšem zpochybnit z důvodu malého poĉtu testovaných jedinců. Relativní síla 

obou skupin nemohla být odvozena, jelikoţ měření tělesné hmotnosti autoři studie 

neprovedli. 

Quaine et al. (2003) a Grant et al. (1996) na závěr potvrzují, ţe lezci jsou při 

pouţití speciálně upraveného dynamometru schopni vyvinout mnohem větší absolutní 

sílu (420 ± 46 vs 342 ± 56 N a 446 ± 30 vs 309 ± 90 N) ve srovnání s běţnou populací. 

Fanchini et al. (2013) se pokoušeli ve svém výzkumu srovnat specifické silové 

schopnosti bouldristů a lezců. Na testu participovalo 10 bouldristů, 10 lezců a 10 

nelezců, kteří měli vyvinout MVC při otevřeném/uzavřeném úchopu na speciálně 

upraveném dynamometru. Průměrné hodnoty izometrické MVC při otevřeném i 

uzavřeném úchopu se mezi skupinami výrazně lišily (Graf 1). Bouldristi i lezci byli 

podle oĉekávání silnější neţ nelezci. Zajímavější zjištění však přineslo srovnání 

bouldristů s lezci. Bouldristi v testu prokázali větší sílu jak u otevřeného (12%) tak u 

uzavřeného úchopu (16%). Kromě relativní MVC měřili autoři také silový gradient 

flexorů prstů nebo také faktor RFD (rate  force development), jenţ postihuje schopnost 

lezce vyvinout maximální kontrakci za co nejkratší ĉas. Získané hodnoty pro otevřený 

(38%) a uzavřený úchop (34%) dokazují mnohem lepší úroveň RFD faktoru u 

bouldristů. 
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Graf 1 – Maximální volní kontrakce (MVC) flexorů prstů v uzavřeném (Crimp) a 

otevřeném úchopu (Open Crimp) a její srovnání mezi bouldristy (BC), lezci (LC) a 

nelezci (NC) (Fanchini et al., 2013) 

 

Na základě srovnání výsledků testu MVC (12 a 16%) s výsledky RFD faktoru (38 a 

34%) lze dojít k závěru, ţe RFD faktor dokáţe lépe kvantifikovat úroveň silových 

schopností lezců. Toto zjištění podporuje tvrzení Wattse et al. (2004), kteří zastávají 

podobný názor, a sice ţe RFD faktor je pro testování silových schopností lezců, 

zejména bouldristů, důleţitější neţ MVC. 

Poměrně vysoké relativní hodnoty maximální síly u bouldristů uvádí také 

Michailov et al. (2009), kteří měřili stisk ruky pomocí ruĉního dynamometru u 18 

elitních bouldristů. Měření maximální síly stisku probíhalo ve vzpřímené poloze, kdy 

testovaná paţe byla v plné extenzi podél boku. Průměrná absolutní (58,6 ± 11,4 kg) a 

relativní (0,9 ± 0,2) síla stisku těchto bouldristů koresponduje se závěry Fanchiniho et 

al. (2013), kteří zdůrazňují dominanci bouldristů nad lezci při testování maximální síly.  

Je třeba podotknout, ţe podstatně větší silový potenciál lezců spojený s 

jednostranným zatěţováním flexorů prstů s sebou přináší také neţádoucí vedlejší, někdy 

dokonce patologické projevy. Vigouroux et al. (2014) sledovali elektromyografickou 

aktivitu pěti vybraných svalů zápěstí a ruky u 12 lezců a 13 nelezců. Kapacita flexorů 
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prstů u lezců byla ve srovnání s nelezci o 37,1% vyšší, zatímco kapacita extenzorů 

dosahovala hodnot srovnatelných s nelezci. Lezci mají podle těchto výsledků poměrně 

velké dysbalance mezi flexory a extensory ruky, a proto by měli do svého tréninku 

zařadit také kompenzaĉní cviĉení pro oslabené extenzory. Na druhou stranu, Grant et al. 

(1996) zpozorovali, ţe lezci disponují vyrovnanějším silovým projevem při měření 

dominantní a nedominantní paţe ve srovnání s nelezci. Autoři vyvodili tento závěr poté, 

co srovnali výsledky měření MVC dominantní a nedominantní paţe. Jako vysvětlení se 

nabízí fakt, ţe lezci vyuţívají při lezení obě paţe přibliţně stejně, coţ u jiných sportů 

nemusí být pravidlem. 

 

Vytrvalost  

Dovalil (2002) definuje vytrvalost jako komplex předpokladů provádět sportovní 

ĉinnost co nejdéle nebo s co nejvyšší intenzitou ve stanoveném ĉasovém intervalu. Lze 

ji rozdělit na všeobecnou (obecnou) a lokální (speciální), v závislosti na mnoţství svalů, 

které jsou do ĉinnosti zapojovány. Všeobecná vytrvalost souvisí podle Goddarda & 

Neumana (1993) s odolnosti orgánových systémů (oběhového a dýchacího), jeţ se 

podílejí na svalové práci. Naproti tomu, lokální vytrvalost se vztahuje ke kapacitě 

jednotlivých svalů k vykonávání namáhavé práce. 

Všeobecná vytrvalost se nejĉastěji vyjadřuje pomocí ukazatele VO2max 

(maximální spotřeba kyslíku). Mcardle et al. (2007) sdělují, ţe VO2max je spolehlivý 

ukazatel kardiovaskulární zdatnosti, který podává informaci o spotřebě kyslíku během 

zatíţení. Všeobecná vytrvalost umoţňuje ĉlověku setrvat při lezecké ĉinnosti nízké 

intenzity po velmi dlouhou dobu. Pozitivní vliv obecné vytrvalosti na lezecký výkon 

předpokládají i Goddard & Neuman (1993), podle kterých lezení zapojuje do ĉinnosti 

minimálně 20% svalové hmoty těla. Aĉkoliv je pro lezení charakteristická spíše lokální 

silová vytrvalost, jenţ je popsaná v předchozích kapitolách, nelze zapomenout právě na 

důleţitost obecné vytrvalosti.  

Ĉím více svalové hmoty je zapojeno během lezení, tím významnější roli můţe 

zastávat oběhový systém při lezeckém výkonu. Nabízí se tedy otázka, jak dobrou 

úroveň vytrvalosti by lezci měli mít, aby nebyla pro jejich výkon limitující. Billatová et 

al. (1995) se pokoušeli odpovědět na zmíněnou otázku ve své studii, ve které měřili, 

kolik procent VO2max jsou lezci schopni vyuţít během lezení. Výsledky jejich studie 
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ukázaly, ţe lezci jsou schopni vyuţít pouze 45% VO2max (24,9 ± 1,2 ml/kg/min). Tyto 

závěry je však z důvodu malého vzorku (n=4) nutno brát s rezervou. Podobný výzkum, 

avšak se třinácti lezci (7 rekreaĉních, 6 elitních) provedl Bertuzzi (2007). Autor nezjistil 

ţádnou spojitost mezi VO2peak-arm (ergometr pro horní ĉást těla) a VO2peak-climb 

(nejvyšší naměřená spotřeba kyslíku při lezení). Při lezení lze podle něj proto vyuţít 

přibliţně 100% VO2peak-arm (elitní: 38,6 ml/kg/min; rekreaĉní: 36,0 ml/kg/min). 

Baláš et al. (2014) provedli rozsáhlé měření 26 lezců různé výkonnostní úrovně. 

Výsledky měření ukazují, ţe úĉastníci byli schopni vyuţít při maximálním lezeckém 

zatíţení 68% VO2max (40,3 ± 3,5 ml/kg/min). 

Jak je z publikovaných výsledků patrné, měření přinesla širokou škálu hodnot 

VO2max během lezení. Důvodem tohoto jevu je zřejmě aplikace různých testovacích 

protokolů během jednotlivých výzkumů. I přes poměrně velkou variabilitu výsledků, 

studie podtrhují významné zastoupení aerobního energetického krytí při lezení do 

maxima. Vyšší úroveň obecné vytrvalosti se tedy zdá být výhodou pro kaţdého lezce, 

není ovšem limitujícím faktorem, pokud lezec dosahuje alespoň nadprůměrné VO2max 

(>50 ml/kg/min). Hlavním benefitem všeobecné vytrvalosti je podle Baláše et al. (2014) 

zejména rychlejší regenerace a udrţení zdraví. Otázkou však nadále zůstává, jak 

vysokou hodnotu VO2max by měl elitní lezec mít, aby nebyl jeho lezecký výkon 

limitován.  

 

Rovnováha 

Měkota & Blahuš (1983) definují rovnováhu z fyzikálního hlediska jako stav, 

kdy se výslednice na soustavu působících sil rovná nule. Z antropologického hlediska 

hovoří o motorické rovnováze, kterou rozumí jako schopnost udrţet stálou polohu těla. 

Rovnováha úzce souvisí s vestibulárním ústrojím, svalovou propriorecepcí a CNS. 

Udrţuje tělo a jeho segmenty v nejvýhodnější pozici. Díky rovnováţné poloze lze 

dosáhnout při lezení kolmých a mírně poloţených cest takové polohy, ve které se lezec 

nemusí drţet chytů (tzv. no hand rest). Moţno tedy konstatovat, ţe cit pro rovnováhu a 

kloubní pohyblivost je důleţitou souĉástí techniky. V lezení hraje podstatnou roli 

zejména ve statických pozicích, kdy zajišťuje takovou polohu těla, při níţ je energetická 

spotřeba co nejniţší. Billatová et al. (1995) zjistili na základě videoanalýzy, ţe 
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izometrická ĉinnost svalů tvoří více neţ třetinu celkového ĉasu stráveného v lezecké 

cestě.  

Aĉkoliv je rovnováha ve sportovním lezení poměrně důleţitá, dosud se objevilo 

jen málo studií, které se jí podrobněji zabývaly. Nachbauer et al. (1987) vytvořili dva 

testy, jeţ měly posoudit rovnováhové schopnosti lezců. První test pozůstával ze stoje na 

jedné noze na úzké laťce. Ve druhém testu lezci balancovali oběma nohama na destiĉce, 

která byla volně poloţená na pohyblivém válci. Po statistickém vyhodnocení testů však 

autoři zjistili jen málo významnou reliabilitu (0,36 a 0,41), proto tyto testy nebyly 

v praxi pouţity.  

. 

Flexibilita 

Dovalil (2009) popisuje flexibilitu jako předpoklad pro rozsah pohybů v 

jednotlivých kloubech - schopnost realizovat pohyby ve velkém rozsahu. Goddard & 

Neuman (1993) a Hörst (2008) zdůrazňují, ţe ve sportovním lezení sehrává důleţitou 

roli zejména specifická flexibilita a přímo tak ovlivňuje lezecký výkon. Jako projev 

specifické flexibility autoři uvádí schopnost lezce nasednout na patu při tzv. „vysokých“ 

krocích. Lepší úroveň flexibility přispívá mimo jiné k efektivnějšímu vyuţití 

odpoĉinkových poloh, k optimálnímu umístění těţiště těsně ke skále při lezení 

v kolmém terénu a v neposlední řadě také k prevenci zranění. Lze tedy usuzovat, ţe 

pohyblivost úzce souvisí s lezeckou technikou a ovlivňuje celkový energetický výdej. 

Lezci s horší flexibilitou musí přizpůsobovat techniku své úrovní. To můţe mít za 

následek větší energetický výdej ve srovnání s lezci, kteří mají pohyblivost lepší. 

Několik autorů se snaţilo přijít na způsob jak změřit úroveň flexibility u lezců a 

posoudit její vliv na lezecký výkon. Mezi nejĉastěji pouţívané testy pro měření 

specifické flexibility patří předklon v sedu, sed roznoţný a tzv. „foot raise“ test, ve 

kterém lezci usilují o maximální vertikální zvednutí jedné z dolních konĉetin. Grant et 

al. (1996) pouţili tyto testy u elitních lezců, rekreaĉních lezců a aktivních nelezců. 

Elitní lezci dosáhli výrazně vyššího skóre při měření flexibility ve srovnání s ostatními 

skupinami. Cheung et al. (2011) srovnávali hodnoty (142 ± 11 vs 139 ± 4 cm) 

maximální abdukce kyĉelních kloubů (sed roznoţný) u elitních ĉínských lezců s 

hodnotami, jeţ získali Grant et al. (1996). Obě studie uvádí podobné výsledky, jeţ 

potvrzují úvahu, ţe elitní lezci jsou v tomto směru lepší neţ nelezci.  
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Souvislostí úrovně flexibility s RP výkonem se zabývali Draper et al. (2009). 

K měření flexibility vyuţili několik testů, z nichţ největší korelaci (r=0,65) k RP 

výkonu prokazoval jiţ zmíněný test nasednutí na nohu. Tento test byl velmi podobný 

„foot raise“ testu z minulé studie. Na rozdíl od něj však zahrnoval kromě aktivního 

zvednutí jedné z dolních konĉetin na stup také zdvih těţiště těla vzhůru za pomoci paţí 

a nasednutí hýţdí na patu aktivní nohy. Test nasednutí na nohu měří úroveň specifické 

flexibility v kyĉelním a hlezenním kloubu. Přínosem této flexibility je podle Goddarda 

& Neumana (1993) zejména moţnost odlehĉit paţím a sníţit tak spotřebu energie. 

 

1.2.3 Technické faktory 

Technika je podle Dovalila (2002) především záleţitostí řízení motoriky. Cílem 

je dosaţení dokonalé efektivní organizace sportovní ĉinnosti, tj. takového uspořádání 

pohybu v prostoru a ĉase, které vede k úspěšnému řešení poţadovaného pohybového 

úkolu. To v zásadě urĉuje dokonalá souhra zúĉastněných svalových skupin, řízená 

nervovou soustavou. Efektivní organizace pohybů se podle Jansy et al. (2007) pozná 

podle několika kritérií. Jedním z nich je racionalizace pohybu, coţ znamená, ţe 

sportovec je schopen vydávat právě tolik úsilí, kolik v daný moment potřebuje 

k zvládnutí pohybového úkolu. Dalším kritériem je variabilita, která vyjadřuje jakousi 

pohotovost sportovce přizpůsobovat dovednosti měnícím se podmínkám. Poslední 

kritérium pro efektivní techniku je ekonomie pohybu. Jde o hospodárné provádění 

pohybů z hlediska energetického krytí. Podle autorů je třeba v technické přípravě 

věnovat stejnou pozornost všem kritériím, jelikoţ spolu vzájemně souvisí. 

Uvedená kritéria pro optimální sportovní techniku, avšak v souvislosti se 

sportovním lezením zmínili ve svých studiích Goddard & Neuman (1993), Hörst 

(2008), Vomáĉko (2008), Köstermeyer (2001) a Bertuzzi et al. (2007). 

Hörst (2008) charakterizuje správnou lezeckou techniku jako „vertikální tanec“, 

pro který je typická precizní práce horních i dolních konĉetin, poloh těla a pohybů. 

Z biomechanického hlediska popisuje techniku jakou soulad gravitace těla a silových 

vektorů působících proti gravitaĉní síle, které jsou vyjádřeny nohami a paţemi. 

Goddard & Neuman (1993) povaţují lezeckou techniku za jeden z klíĉových faktorů 

lezeckého výkonu. Souĉástí kvalitní lezecké techniky je podle autorů rychlé zvládnutí 
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lezeckých kroků s minimem chyb. Lezení bývá mnohdy závod s ĉasem, proto je ţádoucí 

dolézt cestu dřív, neţ se svaly kompletně unaví a zapříĉiní ztrátu koordinace ĉi pád. 

Srovnání lezecké techniky zaĉáteĉníků a zkušených lezců provedl Köstermeyer 

(2001). Na základě pozorování autor zjistil, ţe zkušení lezci disponují výrazně lepší 

technikou a pohybem na skále ve srovnání se zaĉáteĉníky. Pohyby zkušených lezců se 

vyznaĉují dynamiĉností a zapojováním celého těla při provádění lezeckých kroků. Tyto 

závěry potvrdili ve své publikaci také Vomáĉko & Boštíková (2008), kteří popisují 

pohybový projev lezců zaĉáteĉníků jako trhavé přenášení těţiště. Pokroĉilí lezci naopak 

dokáţou přenášet těţiště ladně a dynamicky, navíc vyuţívají hybnost celého těla k dalšímu 

postupu v cestě. 

Pozitivním důsledkem onoho efektivního pohybu je podle Goddarda & Neumanna 

(1993) sníţený energetický výdej. Bertuzzi et al. (2007) připisují ekonomice pohybu 

dokonce větší důleţitost neţ je aerobní a anaerobní kapacita, jejíţ úroveň je na rozdíl od 

techniky fyziologicky limitovaná. Energetickým výdejem, vyjádřeným aktuální 

spotřebou kyslíku, se u lezců různé výkonnosti zabývali Baláš et al. (2014). Jejich 

závěry prokázaly, ţe s rostoucí výkonností lezců klesá spotřeba kyslíků (r = - 0,82), coţ 

naznaĉuje, ţe lezci s lepší technikou mají niţší energetický výdej. 

Goddard & Neumann (1993) dále uvádějí, ţe klíĉovým kritériem pro vytvoření 

optimální techniky je získání co nejširšího repertoáru pohybových vzorců, tzv. engramů. 

Díky těmto vzorcům jsou lezci schopni rychle reagovat na měnící se podmínky během 

lezení, ĉímţ šetří potřebnou sílu i energii. 

Při posuzování lezecké techniky je nutno rozlišit rozdíly mezi muţi a ţenami. 

Vomáĉko & Boštíková (2008) uvádí, ţe technika muţů je charakteristická silovým 

projevem, důvodem ĉeho je větší síla v prstech a paţích. Ţeny disponují menší silou v 

paţích, proto zapojují při lezeckém pohybu celé tělo, především dolní konĉetiny a jádro 

svého těla. 

Mnoho autorů povaţuje kvalitní techniku za klíĉový prvek v lezeckém výkonu. 

Navzdory tomu Goddard & Neumann (1993) upozorňují, ţe v praxi je technika ĉasto 

opomíjená, a to zejména lezci se silovými dispozicemi. Ti spojují svůj neúspěch převáţně 

s nedostateĉnými silovými schopnostmi, místo aby zlepšili úroveň technických svých 

schopností. 
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1.2.4 Taktické faktory 

Dovalil (2002) popisuje taktiku jako způsob řešení širších a dílĉích úkolů, 

realizovaných v souladu s pravidly daného sportu. Spoĉívá ve výběru optimálního 

řešení strategických a taktických úkolů. Ten však bezprostředně souvisí s technickými 

aspekty, takţe realizace taktických záměrů je moţná jedině prostřednictvím techniky. 

V lezení jsou pravidla urĉována prostřednictvím jednotlivých stylů přelezů. Při 

lezení v přírodních podmínkách se rozlišují zejména styly OS a RP, případně PP. 

Uvedené styly urĉují hodnotu daného přelezu. Ta je vyjádřená mnoţstvím informací, 

které má lezec před samotným výkonem k dispozici. Při  závodech v lezení na obtíţnost 

se vyuţívá pouze styl OS, jenţ neumoţňuje soutěţícím cestu předem vyzkoušet. Jak ale 

uvádí Vomáĉko & Boštíková (2008), soutěţící mají před zahájením lezení k dispozici 

šest minut, aby si cestu prohlédli a takzvaně ji „naĉetli“. V této fázi se podle Goddarda 

& Neumanna (1993) uplatňuje taktické jednání všech závodníků. Prohlédnutím dané cesty 

získává jedinec cenné informace o jednotlivých pasáţích lezené linie. Díky těmto vizuálním 

informacím dokáţe závodník zvolit strategii, zajišťující maximální úspěch v cestě. Jedná se 

zejména o odhadnutí těţších a lehĉích úseků, velikostí chytů, nalezení vhodného místa 

k odpoĉinku apod. Odpoĉívání na nesprávném místě můţe vyĉerpat energetické zdroje 

příliš brzo a pokus zmařit. Pro taktické jednání je také nezbytné mít dobře rozvinutou 

prostorovou představivost a paměť. Ĉím je lezec zkušenější, tím více variant a programů 

postupu je schopen vytvořit a následně i pouţít. Vomáĉko & Boštíková (2008) 

charakterizují taktické jednání v lezení jako proces optimálního řešení, tedy shodně jako 

Dovalil (2002). Doplňují ovšem, ţe tato ĉinnost neprobíhá pouze při plánování 

lezeckého postupu, ale hlavně při její realizaci. V krizových situacích, kdy lezec 

poznává skuteĉný tvar chytu, který se odlišuje od předpokládaného, musí rychle 

reagovat a najít optimální řešení, jak daný úsek překonat a vyhnout se pádu. 

Taktické jednání a technika jsou i přes svou důleţitost nejméně popisované 

faktory ve struktuře lezeckého výkonu. Lezecká inteligence, jak by se jinými slovy dala 

nazvat taktika lezení, je totiţ jen těţce postihnutelná a dosud nebyl objeven způsob, jak 

by bylo moţné posoudit její vliv na lezecký výkon. 
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1.2.5 Psychické faktory 

Vomáĉko & Boštíková (2008) povaţují psychologickou přípravu ve sportovním 

lezení za neodmyslitelnou souĉást tréninkového plánu. Důvodem je skuteĉnost, ţe 

provozování lezení přináší s sebou urĉitou míru rizika, která ovlivňuje psychiku lezce. 

Zatímco v soutěţním lezení je riziko minimální, na skalách můţe nabývat podstatných 

rozměrů. V zátěţových situacích proto sehrává psychika důleţitou roli a ĉasto 

rozhoduje o úspěchu ĉi neúspěchu. Mezi hlavní problémy lezení patří překonávání 

strachu, který lze rozdělit do následujících kategorií: 

 strach z neznámého 

 strach z bolesti 

 strach z neúspěchu 

 strach z úspěchu 

 strach z rozpaků a posměchů 

Kromě uvedených astenických (tlumících) emocí se v lezení vyskytují také emoce 

stenické (povzbuzující). Jejich souvislost s lezením popsali Macák & Hošek (1989). 

Uvedli, ţe emoce ovlivňují sportovní ĉinnost kladně jen tehdy, jsou-li na optimální 

úrovni své intenzity, která je u kaţdé sportovní ĉinnosti odlišná. Například déle trvající 

radost vyvolává nadšení, které můţe pro lezce představovat nebezpeĉí. Vysoká intenzita 

této emoce totiţ sniţuje koncentraci lezce. V boulderingu je například ţádoucí vyšší 

stupeň napětí, narozdíl od alpinistických výstupů, které vyţadují niţší stupeň emoĉního 

napětí. Pro kvalitní výkon je tedy potřebné optimální psychické rozpoloţení se správnou 

mírou volného úsilí. Volními procesy autoři rozumí cílevědomost, rozhodnost, 

vytrvalost, sebeovládání, koncentrace a soutěţivost. 

Goddard &  Neuman (1993) zabývající se psychickými faktory v lezeckém 

tréninku zastávají stejný názor jako Macák & Hošek (1989). Tvrdí, ţe optimální úroveň 

aktivace organismu je jeden z nejdůleţitějších procesů ovlivňující výkon. Aktivace 

působí na motorické, autonomní i psychické procesy, jeţ výrazně ovlivňují myšlení ĉi 

pohybový projev lezce. Vysoká úroveň pohybové koordinace je nezbytná pro kvalitní 

techniku, a proto autoři zastávají názor, ţe pro lezení je nejvhodnější střední aktivaĉní 

úroveň organismu. 

Kárniková (2015) provedla výzkum s cílem poukázat na změnu hladin 

vybraných hormonů a laktátu při sportovním lezení v závislosti na stylu jištění 

prvolezce. Výzkumný soubor tvořil deset lezkyň (VII, UIAA) které přelézaly dvě 
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lezecké cesty stylem OS na úrovni maximálního úsilí. Při první cestě zapínaly lano do 

kaţdého postupového jištění (riziko malého pádu), při druhém měření zapínaly lano 

pouze do předem urĉených postupových jištění (riziko delšího pádu). Pro posouzení 

pociťované úzkosti ve vztahu k lezení, byly lezkyně poţádány, aby vyplnily tři 

standardizované dotazníky, které se vztahovaly k typologii osobnosti a lezecké úzkosti. 

Výsledky potvrdily hypotézu, ţe ĉím větší úzkost úĉastnice pociťovaly, tím více 

docházelo k vyplavování noradrenalinu (z 0,85 na 0,94 nnmol/l) a serotoninu (z 0,09 na 

0,12 μmol/l) do krve. Pozitivní psychologické sloţky - aktivace, sebedůvěra a motivace 

měly pozitivní vztah k hladinám hormonů, tedy ĉím větší je aktivace, sebedůvěra a 

motivace, tím více se vyplavují hormony do krve. Výsledky dále vykazují vyšší hladinu 

laktátu (10,4 mmol/l) bezprostředně po dolezení cesty, při níţ měly probandky 

omezenou moţnost jištění. 

Psychické rozpoloţení lezce urĉuje zejména lezecký styl, jakým je cesta 

zdolávaná. Touto problematikou se zabývali Hardy & Hutchinson (2007), kteří 

zkoumali vztah stylu výstupu a úzkosti, jeţ se u lezců vyskytuje. Výzkumu se úĉastnilo 

deset rekreaĉních lezců (VI+, UIAA), kteří podstoupili testování na dvou cestách. První 

cestu museli vyvést (zapínat lano do postupového jištění – riziko pádu), při druhé cestě 

byli jištěni shora (bez rizika pádu). Autoři posuzovali tři psychické aspekty: somatickou 

úzkost, kognitivní úzkost a aktivaci organismu. Výsledky ukázaly, ţe při nebezpeĉí 

pádu se zvyšuje somatická a kognitivní úzkost lezců, naopak aktivace organismu se 

sniţuje. Zjištění autorů naznaĉuje, ţe psychika můţe znaĉně ovlivňovat výkon lezců 

s průměrnou lezeckou zdatností. Stejnou problematikou se zabývali Fryer et al. (2013) 

s tím rozdílem, ţe jejich vzorek představovala skupina osmnácti elitních lezců. Podobně 

jako v předchozí studii, lezci absolvovali jednu cestu stylem On sight a druhou stylem 

Top rope. Na rozdíl od Hardyho & Hutchinsona (2007) autoři nezaznamenali ţádné 

signifikantní rozdíly v somatické a kognitivní úzkosti při lezení ve stylu OS a TR. 

Koncentrace kortizolu v plasmě i hodnoty VO2 a laktátu byly srovnatelné v obou 

případech. Při lezení OS byly zvýšené hodnoty zaznamenány pouze v případě srdeĉní 

frekvence, avšak aţ v posledních úsecích lezené cesty. Elitní lezci participující v této 

studii nepovaţují lezení ve stylu OS více stresujícím neţ lezení ve stylu TR. Jejich 

tvrzení podporují také Giles et al. (2014), kteří uvádí, ţe zkušenější lezci mají kromě 

lepší výkonnosti také vyšší sebedůvěru a překonávají mnohem menší kognitivní a 



 

35 

somatickou úzkost ve srovnání s rekreaĉními lezci. Hladina kortizolu, jeţ se během 

stresových situací zvyšuje, je u zkušenějších lezců podstatně niţší. 

Z uvedených poznatků je zjevné, ţe psychika hraje ve sportovním lezení 

důleţitou roli. Zkoumání různých psychických projevů a jejich vliv na organismus vede 

především k tomu, aby lezci poznali sami sebe a dokázali lépe zvládat psychicky 

nároĉné situace, které lezení přináší. 

 

1.3 Funkční diagnostika při lezeckém zatížení 

Celkové lezecké zatíţení lze ovlivnit řadou faktorů. Na základě měření, jeţ 

provedli Booth et al. (1999), Draper et al. (2010) a Mermierová et al. (1997) lze vyvodit 

závěr, ţe celková fyziologická odezva na lezeckou zátěţ je dána především rychlostí a 

dobou lezení, obtíţností cesty, lezeckou výkonností, stylem lezení a sklonem lezeného 

profilu. Následující kapitola pojednává o jednotlivých fyziologických ukazatelích, 

pouţitých při funkĉní diagnostice v lezení. 

 

1.3.1 Srdeční frekvence 

Srdeĉní frekvence (SF) je jedním z nejstarších fyziologických ukazatelů. Patří 

mezi nejspolehlivější indikátory intenzity cviĉení, protoţe přímo reaguje na zvyšování 

ĉi sniţování intenzity zatíţení. Stejně jako u většiny sportů, tak i v lezení je SF 

vhodným ukazatelem obtíţnosti, jelikoţ vztah mezi SF a růstem lezecké obtíţnosti je 

lineární. Výzkumy, které v posledních letech prováděli Booth et al. (1999), Watts et al. 

(1996), Billatová et al. (1995), Sheel et al. (2003) a Janotová et al. (2000) ukazují, ţe 

během lezení se hodnoty srdeĉní frekvence pohybují průměrně v rozmezí 140 aţ 180 

tepů/min, v závislosti na intenzitě lezení. 

Při zdolávání cest se lezci mohou kromě postupu vzhůru setkat také 

s traverzováním, tedy pohybem po horizontální ose. de Geus et al. (2006) srovnávali 

odezvu oběhového systému při lezení různými směry při zachování stejné obtíţnosti. 

Testování podstoupilo 15 elitních lezců, kteří během dvou dnů absolvovali 4 stejně 

obtíţné cesty (IX, UIAA), avšak v různém směru (převislý a vertikální postup nahoru, 

převislý a vertikální travers). SF byla při traversování na kolmě stěně průměrně o 10 

tepů/min niţší neţ při převislém a vertikálním postupu vzhůru. 
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Rozdíly mezi zaĉínajícími a rekreaĉními lezci při měření SF během lezení dvou 

různě obtíţných cest pozorovali Janotová et al. (2000). Výsledky měření ukázaly, ţe 

zaĉínající lezci dosahují během lezení vyšších hodnot SF ve srovnání s rekreaĉními 

lezci. Vyšší nároky zaĉínajících lezců na kardiovaskulární aparát autoři připisují niţší 

úrovni technické zdatnosti a schopnosti energeticky zvládat lezecký pohyb. Hardy & 

Martindale (1982) zjistili, ţe zkušenější lezci mají niţší energetický výdej a dovedou 

lézt delší dobu na stejně obtíţné cestě ve srovnání se zaĉínajícími lezci. Další zajímavé 

zjištění uvádí Baláš et al. (2014), kteří posuzovali vztah mezi fyziologickými ukazateli 

submaximálního a maximálnímiho zatíţení u lezců s různou výkonností. Výsledky 

ukazují, ţe lezecká výkonnost v obou případech negativně koreluje (r = - 0,66 a - 0,78) 

se SF. To znamená, ţe elitní lezci mají lepší ekonomiku pohybu, která se projevuje 

sníţenou fyziologickou odpovědí oběhového systému. 

Uvedené poznatky nasvědĉují tomu, ţe zkušenosti a technika sehrávají důleţitou 

roli při celkovém energetickém výdeji, který se projevuje mimo jiné sníţenou 

kardiovaskulární odezvou. Hardy & Martindale (1982) dále poukazují na zvýšenou SF u 

zaĉínajících lezců v souvislosti se zvýšenou úzkosti nebo neznalosti lezené cesty. 

Poměrně velkou úzkost při souĉasně malé fyzické námaze zaznamenali u zaĉínajících 

lezců také Williams et al. (1978). Autoři proto předpokládají, ţe zvýšenou SF během 

lezení zaĉáteĉníků můţe způsobovat spíše úzkost cesty neţ samotné fyzické vytíţení. 

Většina dosud zveřejněných lezeckých studií zaměřila svojí pozornost na SF ve 

vztahu k jiným fyziologickým ukazatelům. Billatová et al. (1995) zaznamenali při 

lezení nerovnoměrný růst SF vůĉi VO2. Výzkumný soubor pozůstával ze ĉtyř elitních 

lezců, kteří dosáhli během lezení průměrně 81% SFmax, ale pouze 42% VO2max. Podobné 

výsledky zaznamenali Sheel et al. (2003), kdy lezci dosáhli 89% a 66% SFmax a 67% a 

45% VO2max při těţším, respektive lehĉím lezení.  Nelineární růst VO2 a SF potvrdili 

také Watts a Drobish (1998). Probandi dosáhli během lezení průměrně 83,9% SFmax a 

62% VO2max.  

Podle Gilesové et al. (2006) je zmíněný jev způsoben skuteĉností, ţe lezecký 

pohyb vyţaduje intermitentní svalové kontrakce horní ĉásti těla, které jsou závislé na 

anaerobním i aerobním energetickém krytí. Podobný názor vyjádřili Sheel et al. (2004) 

a Ferguson & Brown (1997) tvrzením, ţe za disproporĉní růst SF a VO2 mohou 

opakované izometrické kontrakce svalů předloktí. Lze tedy předpokládat, ţe TK (krevní 
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tlak) a hodnoty SF porostou rychleji neţ hodnoty VO2. Opaĉný jev je typický pro 

dynamická cviĉení, která naopak cirkulaci podporují.  

Navzdory ĉastým nejasnostem týkajících se disproporĉního růstu SF vůĉi VO2 lze 

s urĉitostí tvrdit, ţe zvyšující se obtíţnost lezení způsobuje změny v oběhovém systému, 

jeţ se projevují zejména zvýšenou SF. Z předchozího textu rovněţ vyplývá, ţe ĉím více 

zkušeností lezec má, tím je jeho fyziologická odpověď na lezeckou zátěţ niţší. 

 

1.3.2 Laktát 

Při pohybové ĉinnosti vzniká v těle kyselina mléĉná. Ta se přeměňuje na laktát a 

vodíkové kationty. Vokurka & Hugo (2002) uvádí, ţe laktát vzniká při spalování cukrů 

za nepřítomnosti kyslíku, například ve svalu při nadměrné námaze. Za normálních 

okolností je vznikající laktát zcela zuţitkován játry, ledvinami, srdeĉním svalem a 

kosterní svalovinou. Klidové hodnoty laktátu v krvi se pohybují kolem 1-2 mmol/l. 

Hodnoty nad 4 mmol/l vznikají při pohybových ĉinnostech o vysoké intenzitě. 

Bartůňková et al. (2013) doplňují, ţe při fyzicky nároĉnějších aktivitách, zejména 

rychlostního a silového charakteru, můţe stoupnout hladina laktátu v krvi aţ na 16 

mmol/l. Jakmile je kumulace laktátu v krvi příliš vysoká, dochází k nevyhnutnému 

přerušení fyzické ĉinnosti. Vokurka & Hugo (2002) zdůrazňují, ţe tento jev není 

způsoben laktátem, ale metabolickou acidózou (laktacidózou), kterou způsobuje vyšší 

koncentrace vodíkových kationtů (H
+
).  Vodíkové kationty podle 

 
Donatelliho (2007) 

zapříĉiňují okyselení vnitřního prostředí a působí změny na úrovní iontů Na
+
, K

+
 a Ca

+2
 

vně a uvnitř buněk, ĉímţ se mění gradient na buněĉných membránách. Uvedené změny 

vedou k zvýšené dráţdivosti nervosvalové ploténky, která působí bolesti nebo křeĉe, 

doprovázené rapidním poklesem výkonu. Hladina laktátu v krvi se do normálních 

hodnot navrací po 0,5 aţ 2 hodinách. Rychlejší návrat lze podle Bartůňkové et al. 

(2013) podpořit aktivním odpoĉinkem nebo příjmem vitamínu E.  

Měřením hladiny laktátu během a po lezení se zabývali Booth et al. (1999), Watts 

et al. (1996, 2000), Werner & Gebert (2000), Sherk et al. (2011), Watts & Drobish (1998), 

MacLeod et al. (2007),  Mermierová et al. (1997) Autoři měřili koncentraci laktátu 

bezprostředně po lezeckém testu a dále po 1, 3, 10, 20 a 30 minutách. Výsledky těchto 

studií prokázaly oĉekávaný růst hladiny laktátu v krvi, avšak získané maximální hodnoty 

vykazovaly poměrně znaĉnou variabilitu (2,4 – 10,2 mmol/l). Rozdílnost publikovaných 
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hodnot lze podle Gilesové et al (2006) vysvětlit různorodostí pouţitých testových 

protokolů, metod měření, stylů lezení a také rozdílnou lezeckou zdatností výzkumného 

souboru.  

Mermierová et al. (1997) sledovali změny koncentrace laktátu v krvi 14 

pokroĉilých lezců, kteří absolvovali tři cesty různé obtíţnosti (90° lehká, 106° středně 

těţká, 151° těţká). Autoři zjistili, ţe s rostoucí obtíţností cesty roste taky hladina laktátu 

v krvi. Na rozdíl od ostatních studií však naměřili výrazně niţší (1,64; 2,40; 3,20 mmol/l) 

maximální hodnoty laktátu. Mermierová et al. (1997) vysvětlují, ţe tyto relativně nízké 

hodnoty laktátu souvisí s rostoucím sklonem lezení, při němţ lezci zapojují převáţně 

malé svaly předloktí, jeţ se unaví mnohem rychleji a neumoţní tak lezcům v cestě dál 

pokraĉovat. Jejich tvrzení podporuje také vyjádření samotných aktérů, kteří obhajují své 

krátké setrvání v testu lokální únavou předloktí. Izometrické kontrakce vyskytující se 

během lezení zapříĉiňují podle MacLeoda et al. (2007) jiţ zmíněnou lokální únavu, 

která je odpovědná za pokles výdrţe ve stisku a zároveň zvyšuje koncentraci laktátu. 

Lze tedy konstatovat, ţe úroveň hladiny laktátu v krvi determinuje několik faktorů, 

mezi které patří celkový ĉas lezení, obtíţnost lezené cesty ĉi její sklon. 

Sklonem v lezení se zabývali také Watts & Drobish (1998). Cílem jejich 

výzkumu bylo posoudit, do jaké míry ovlivňuje vzrůstající úhel sklonu lezení hodnoty 

některých fyziologických ukazatelů. Test, jehoţ se úĉastnilo 16 pokroĉilých lezců, 

zahrnoval intermitentní lezení v různých sklonech na speciálním lezeckém trenaţéru. 

Autoři zjistili, ţe koncentrace krevního laktátu podstatně narůstá, přesáhne-li sklon 

lezení vertikální hodnotu, coţ koresponduje s výsledky Mermierové et al. (1997), a dál 

se zvyšuje s narůstajícím negativním sklonem. 

Booth et al. (1999) měřili hladinu laktátu v krvi během submaximálního a 

maximálního lezení na speciálně upraveném ergometru a během lezení v přírodním 

terénu. Výsledky prokázaly postupný nárůst koncentrace laktátu z klidových 1,43 

mmol/l a 6,5 mmol/l po 5 minutách lezení, aţ ke koneĉným 10,2 mmol/l při lezení do 

vyĉerpání. Uvedené hodnoty laktátu v krvi jsou typické pro pohybové aktivity, jeţ 

uplatňují anaerobní energetické krytí. Nachází-li se anaerobní práh někde na úrovní 4 

mmol/l, lze se domnívat, ţe lezení, a to jiţ při submaximální intenzitě, zapojuje 

anaerobní způsob hrazení energie. Kumulace krevního laktátu při lezení v přírodních 

podmínkách byla výrazně niţší (4,5 mmol/l), coţ pravděpodobně souvisí s niţší 

obtíţností lezené cesty. 
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Watts et al. (1996) zkoumali vliv zvýšené hladiny laktátu na silový projev 11 

elitních lezců, kteří bezprostředně po lezení podstoupili test MVC a souvislé 70% MVC 

do vyĉerpání. Výsledky ukázaly 22% pokles výdrţe při 70% MVC, který signifikantně 

(r = 0,76) koreloval se zvýšenou hladinou (6,4 mmol/l) laktátu v krvi. Watts et al. 

(2000) popsali tento úkaz i v další studii, v níţ probandi nedokázali zopakovat výdrţ 

stisku dosaţenou před lezením. Sníţené hodnoty výdrţe stisku ruky autoři rovněţ 

připisují zvýšené hladině (5,7 mmol/l) laktátu. Tento jev se ale nepotvrdil (r = 0,56) při 

měření maximální síly stisku, kdy lezci dosáhli srovnatelných hodnot jako před lezením. 

Na základě těchto zjištění lze tvrdit, ţe zvýšená hladina laktátu v krvi má za následek 

pouze sníţení výdrţe stisku ruky, ale ne sníţení síly stisku. Sníţená výdrţ při 

submaximálním stisku tak nepopíratelně indikuje důleţitost silové vytrvalosti a lezci by 

ji proto měli při tréninku věnovat dostateĉnou pozornost.  

Otázkou maximální kumulace laktátu v krvi během lezení se zabývali také 

Werner & Gebert (2000). Autoři měřili koncentraci laktátu u 46 závodníků přímo na 

světovém poháru v lezení na obtíţnost. Krevní vzorky z ušních lalůĉků odebrali 

bezprostředně po dolezení soutěţní cesty. Průměrná hladina laktátu byla 6,7 mmol/l a 

významně korelovala (r=0,41) s výškou, jeţ lezci při lezení závodní cesty dosáhli. Toto 

zjištění naznaĉuje, ţe ĉím delší dobu lezci zdolávají lezeckou cestu, tím vyšší je hladina 

laktátu v jejich krvi. Tímto tvrzením lze vysvětlit výrazně vyšší hodnoty (11,1 mmol/l) 

nahromaděného laktátu, jeţ naměřili Sherková et al. (2011). Probandi této studie totiţ 

lezli nepřerušovaně niţší intenzitou aţ do subjektivního vyĉerpání, průměrně 24,9 ± 1,9 

min. 

Z výsledků výše uvedených studií vyplývá, ţe intenzita lezení, vyjádřená 

sklonem, obtíţností ĉi délkou lezení, přímo ovlivňuje hladinu metabolitů v krvi. Její 

úroveň kulminuje 1 minutu po skonĉení lezení. Tato prodleva je podle Drapera et al. 

(2006) dána transportem kyseliny mléĉné z tkání do krve. Zvýšená koncentrace 

odpadních látek v krvi můţe podle Wattse et al. (2000) setrvat ještě 20 minut po 

zatíţení. Autoři ale dodávají, ţe aktivním odpoĉinkem lze sníţit hladinu laktátu do 

původního stavu mnohem rychleji. Ve srovnání s jinými sporty, jakými jsou například 

běhání ĉi jízda na kole, jsou maximální dosaţené hodnoty koncentrace laktátu během 

lezení poměrně nízké. Podle Gilesové et al. (2006) a Sheela et al. (2003) souvisí tento 

jev s tím, ţe lezení klade velké nároky především na malé svalové skupiny, zejména 

svaly předloktí. Ty na rozdíl od velkých svalů nejsou schopny výrazně zvýšit 
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koncentraci laktátu a i při relativně nízké hladině tohoto metabolitu ztrácejí svojí 

funkĉnost. Vrcholový atleti dosahují výrazně vyšší hladiny laktátu, protoţe velké svaly 

lépe odbourávají odpadní látky a vodíkové ionty. Proto i přes vysokou koncentraci 

laktátu v krvi není funkĉnost jejich svalů nijak omezena. Při aktivitách, které nevyţadují 

technickou a koordinaĉní preciznost (jako běhání), zvýšená hladina laktátu neomezuje 

poţadovaný výkon a to aţ do doby, kdy zaĉne být extrémně vysoká. Běh ĉi jiný pohyb 

podporuje cirkulaci krve v těle, laktát je tím pádem rychleji vystřídán novou, 

okysliĉenou krví. Bohuţel, statické polohy v lezení ĉi v jiných, koordinaĉně nároĉných 

sportech tyto výhodné podmínky dostateĉně neumoţňují.  

Uvedené studie se shodují, ţe lezení zapříĉiňuje celkově vyšší produkci laktátu, 

která se dále zvyšuje s rostoucí intenzitou lezení. Z tohoto tvrzení lze vyvodit závěr, ţe 

lepší schopnost tolerovat a odbourávat laktát při lezení je přínosné a ve většině případů i 

ţádoucí. Laktát tak umoţňuje lezcům udělat si představu o aktuálním stavu svalového 

metabolismu při zátěţi a následně tyto poznatky uplatnit v tréninkovém procesu.  

. 

1.3.3 Spotřeba kyslíku 

Spotřeba kyslíku (VO2) je jeden z nejlepších ukazatelů aerobní vytrvalosti. 

Vyjadřuje, jak úĉinně dokáţe lidské tělo zuţitkovat kyslík při zatíţení. Bartůňková et al. 

(2013) popisují tento parametr jako mnoţství kyslíku spotřebovaného za jednu minutu. 

Uţívají se jak absolutní [l/min], tak i relativní hodnoty, vztaţené na kilogram tělesné 

hmotnosti [ml/kg/min] nebo tukuprosté hmoty.  

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) představuje nejvyšší minutovou hodnotu 

spotřeby kyslíku v testu, kde bylo i přes stupňované zatíţení dosaţeno plató ve spotřebě 

kyslíku, eventuálně splněno alespoň jedno ze tří uţívaných kritérií. Bartůňková et al. 

(2003) uvádí tyto kritéria následovně: poměr respiraĉní výměny RER v závěru testu s 

hodnotou 1,00 (u trénovaných  RER > 1,1), koncentrace laktátu v krvi v prvních 

minutách zotavení nad 8 mmol/l (u trénovaných > 10 mmol/l) a srdeĉní frekvence 

blíţící se SFmax. Pokud alespoň jedna z uvedených hodnot nevykazuje plató, měla by se 

dosaţená spotřeba kyslíku oznaĉovat jako VO2peak, tedy vrcholová, nikoli maximální.  

VO2max je v dnešní době měřena buďto fyzikálně, anebo fyziologicky. Mezi 

nejvyuţívanější fyzikální testy patří Cooperův a Legerův test (vzdálenost za ĉas 

s predikcí VO2max).  Fyziologické zátěţové testy jsou nepřímé metody zjišťování 
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VO2max a probíhají v laboratorních podmínkách, nejĉastěji na cykloergometru nebo na 

běţícím pásu. Obecně platí, ţe ĉím vyšší hodnoty, tím více kyslíku se dostane do svalů 

a také rychleji a déle dokáţe organismus provádět fyzickou aktivitu. 

Sportovním lezením a jeho vztahem k VO2 se zabývali Billatová et al. (1995), 

Mermierová et al. (1997), Bertuzzi et al. (2007), Booth et al. (1999) nebo také Sheel et 

al. (2003). Z výsledků těchto studií je patrné, ţe vrcholová spotřeba kyslíku při lezení 

(VO2peak) nikdy nedosáhla úrovně maximální spotřeby kyslíku na ergometru (VO2max). 

Podle autorů je tento jev způsoben zapojením menších svalových skupin, které 

spotřebovávají menší mnoţství kyslíku. Při ĉinnosti velkých svalových skupin je 

spotřeba kyslíku daleko větší, proto například běţci nebo cyklisti dosahují mnohem 

vyšších hodnot VO2max. Například, Mermierová et al. (1997) měřili spotřebu kyslíku u 

třech různě obtíţných cest. Výsledky měření ukázaly, ţe s rostoucí obtíţností lezení se 

sice zvyšuje SF, ale spotřeba kyslíku se výrazně nemění. Hodnoty VO2peak během lezení 

lehké, středně těţké a těţké cesty byly 20, 22 a 25 ml/kg/min. Podobně nízké hodnoty 

VO2peak uvádí také Billatová et al. (1995), kteří srovnávali vrcholovou spotřebu kyslíku 

při lezení dvou cest obtíţnosti VIII+ s maximální spotřebou kyslíku při běhání na 

ergometru. Během lezení dosáhli probandi 25,9 a 20,6 ml/kg/min, coţ představovalo 46 

a 37,5% jejich VO2max. Tento jev potvrdili také Sheel et al. (2003), kteří zjistili, ţe hodnoty 

VO2peak dosahují pouze přibliţně 50% z hodnot VO2max, zjištěných na ergometru. Na 

základě těchto výsledků by tedy šlo usuzovat, ţe aerobní kapacita nehraje při lezení 

podstatnou roli, a ţe její nízká úroveň nijak neovlivní lezecký výkon.  

Booth et al. (1999) ovšem zjistili, ţe úloha oxidativního metabolismu je 

důleţitější neţ se předpokládalo. Ve své studii měřili spotřebu kyslíku při lezení do 

vyĉerpání, k ĉemu pouţili protokol se zvyšující se rychlostí lezení. Probandi lezli 

nejprve rychlostí 12 m/min, po páté a šesté minutě se rychlost lezení zvýšila na 14, 

respektive 16 m/min. Vrcholová spotřeba kyslíku bezprostředně po dolezení dosahovala 

průměrně 43,8 ± 2,2 ml/kg/min. Test na motorizovaném lezeckém ergometru se 

zvyšující rychlostí pouţili také Watts et al. (1995) a Espaňa-Romerová et al. (2009), 

kteří naměřili podobné (43,3 ± 3,5 ml/kg/min) ĉi dokonce vyšší hodnoty (51,9 ± 34,2 

ml/kg/min). Pro dosaţení maximálního lezeckého vytíţení byl kromě narůstající 

rychlosti testován také protokol s narůstajícím sklonem lezení. Ve studii Baláše et al. 

(2014) podstoupilo 26 lezců různé výkonnosti (IV aţ X, UIAA) lezecký test do 

vyĉerpání, ve kterém byl poĉáteĉní sklon 95° a 105° (pro rekreaĉní, resp. pokroĉilé 
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lezce) bez přerušení zvyšován, a to kaţdé 3 min o 10°. Průměrná VO2peak při lezení 

s narůstajícím sklonem byla 40,3 ± 3,5 ml/kg/min. Kromě maximálního testu 

podstoupili lezci také  submaximální lezecký test ve sklonu 90° a 105° jehoţ výsledky 

prokázali negativní korelaci (r= -0,82; r= -0,84)  VO2 s výkonem RP. To naznaĉuje lepší 

ekonomiku pohybu u lezců s preciznější technikou a většími zkušenostmi. 

Z uvedených studií vyplývá, ţe VO2peak při konstantní rychlosti lezení představuje 

přibliţně 35-50% VO2max při běhání na ergometru. Při lezení do vyĉerpání (zvyšováním 

rychlosti ĉi sklonu lezení) můţou ovšem hodnoty VO2peak dosahovat aţ 75,4% VO2max, 

coţ znaĉí poměrně velké zastoupení aerobního energetického systému. Vysoká aerobní 

zdatnost lezců se tedy jeví jako výhodná, i kdyţ nemá přímý vliv na lezecký výkon. Na 

druhou stranu, průměrná ĉi nízká úroveň aerobní zdatnosti (VO2max < 45 ml/kg/min) 

můţe být pro lezecký výkon limitujícím ĉlánkem, zvláště pak pokud lezec nedisponuje 

perfektní lezeckou technikou. 

 

1.3.4 Minutová plicní ventilace 

Máĉek (1988) definuje minutovou ventilaci VEmax jako objem vzduchu, který 

vyšetřovaný vydechne za jednu minutu. Jednotkou tohoto parametru je l/min. Minutová 

ventilace v iniciální fázi stupňované zátěţe stoupá velice strmě. Následně pozvolna stoupá 

aţ do bodu, který se nazývá anaerobní práh. Od této pomyslné hranice ventilace prudce 

stoupá aţ do maxima. Organizmus kompenzuje tímto způsobem metabolickou acidózu, 

která vzniká v důsledku vysoké zátěţe organizmu. 

Podle Vilikuse (2012) dosahují nesportující muţi při maximálním zatíţení 

ventilace kolem 100 l/min, ţeny přibliţně 75 l/min. Vysoce trénovaní vytrvalci dosahují 

ventilace aţ dvojnásobné, tzn. muţi 200 l/min a ţeny 150 l/min. Autor dodává, ţe 

s přibývajícím věkem se VEmax sniţuje. Vztáhne-li se ventilace na kg tělesné hmotnosti, 

je pokles lineární od 12 do 60 let.  

Maximální plicní ventilaci během lezení pozorovali ve svých studiích Baláš et 

al. (2012a, 2014a), Panáĉková et al. (2012), Mermierová et al. (1997), Becque & Huber 

(1996), Espaňa-Romerová et al. (2009) nebo také Sheel et al. (2003). Baláš et al. 

(2014a) srovnávali VEpeak u 5 zaĉínajících a 6 pokroĉilých lezkyň při lezení ve sklonu 

85°, 90° a 98°. Pokroĉilé lezkyně dosáhly průměrně niţší VEpeak (40,0 ± 3,8 l/min) ve 

srovnání se zaĉáteĉníky (47,5 ± 6,4 l/min), coţ naznaĉuje, ţe zkušenosti a lepší úroveň 
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lezecké techniky vede k efektivnějšímu dýchání a tedy i niţší spotřebě kyslíku. 

Mermierová et al. (1997) a Sheel et al. (2003) srovnávali VEpeak při lezení cest různé 

obtíţnosti. Jejich výsledky potvrdili v této souvislosti rostoucí tendenci VEpeak 

(Mermierová et al.: lehká 32,6; středně těţká 39,8; těţká 44,3 l/min; Sheel et al.: lehká 

30,3; těţká 37,8 l/min). 

Panáĉková et al. (2012) posuzovali vliv rychlosti a sklonu lezení na VEpeak u ĉtyř 

výkonnostních lezců (VIII+/IX, UIAA). Test probíhal ve dvou rychlostech (vlastním 

tempem vs. 25 kroků/min) a třech sklonech (90°, 112° a 132°). Autoři potvrdili tvrzení 

Becqueho & Hubera (1996), ţe s narůstajícím sklonem lezení se zvyšuje také VEpeak. 

Zajímavějším zjištěním ovšem bylo, ţe lezci dosáhli vyšší VEpeak při udávaném tempu 

25 kroků/min (90° = 34,5; 112° = 47,6; 132° = 65,8 l/min) neţ při lezení vlastním 

tempem (90° = 32,4; 112° = 43,4; 132° = 53,5 l/min). Protokol se zvyšující se rychlosti 

lezení pouţili ve svém výzkumu Baláš et al. (2012a). Cílem výzkumu bylo kromě 

jiného změřit VEpeak při lezení do vyĉerpání a zjistit její souvislost s výkonem RP. 

K tomuto úĉelu pouţili autoři protokol, kdy z poĉáteĉního sklonu 105° a rychlosti 20 

kroků/min (25 a 30 kroků/min dle výkonnosti) postupně zvyšovali tempo lezení kaţdé 3 

minuty o 5 kroků/min, aţ do úplného vyĉerpání probandů. Ĉtrnáct lezkyň o výkonnosti 

III aţ X, UIAA dosáhli ve srovnání s předchozími studiemi průměrně vyšších hodnot 

VEpeak (62,2 ± 12,3 l/min), ale jejich souvislost s výkonem RP nebyla potvrzena (r = 

0,28). Odezvu respiraĉního systému na zvyšující se rychlost lezení zkoumali také 

Espaňa-Romerová et al. (2009). Na výzkumu participovalo 8 elitních lezců s výkonností 

IX+/X-, UIAA, kteří lezli nepřerušovaně na trenaţéru, přiĉemţ rychlost lezení se 

postupně zvyšovala (12, 14 a 16 m/min), aţ do úplného vyĉerpání. Výsledné hodnoty 

VEpeak byly ve srovnání s předchozí studií více neţ dvojnásobné (138,7 ± 25,6 l/min). 

Tento rozdíl lze vysvětlit jednak lepšími lezeckými schopnostmi probandů, jimiţ 

disponovali Espaňa-Romerová et al. (2009) a také skuteĉností ţe rychlost lezení se od 

16 m/min nenavyšovala, neboť ji lezci nebyli schopni koordinaĉně zvládnout. Baláš et 

al. (2012b) dále dodávají, ţe lezení v převislé stěně, kdy jsou kladeny větší nároky na 

svaly horní poloviny těla, je vhodnější pro celkové vyĉerpání u zdatnějších lezců neţ 

lezení v kolmé stěně, kdy koordinace pohybu můţe být limitním faktorem ukonĉení 

testu. 

Jak je z těchto studií patrné, variabilita dosaţených hodnot VEpeak spoĉívá 

v aplikaci různých zátěţových protokolů při testování. Obecně platí, ţe při lezení 
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nároĉnějších cest jsou nároky na respiraĉní systém větší neţ při lezení lehkých cest, coţ 

podle Ganonga (1999) souvisí se zvyšováním koncentrace CO2 v krvi, která stimuluje 

dechové centrum a zvyšuje ventilaci. Při postupném zvyšování sklonu nebo rychlosti 

lezení roste i VEpeak, její vzestup je ale v obou případech odlišný. Při lezení do 

vyĉerpání za pouţití metody narůstajícího sklonu lezení nelze dosáhnout hodnot VEpeak, 

které odpovídají protokolu s postupným zvyšováním rychlosti. Podle Kalába (2012) 

souvisí tento jev s dechovou frekvencí, která stejně jako u jiných sportů, tak i při lezení 

roste úměrně s rychlostí lokomoce. Spotřeba kyslíku a maximální plicní ventilace jsou 

tak podle Kalába (2012) závislé především na rychlosti lezení, která ovlivňuje dechovou 

frekvencí a následně i VEpeak. 

 

1.3.5 Ventilační ekvivalent 02 a C02 

Bartůňková et al. (2013) popisuje ventilaĉní ekvivalent kyslíku (VEqO2) jako 

poměr VE/VO2, který ukazuje kolik litrů vzduchu je třeba na získání 1 litru kyslíku. Při 

submaximální intenzitě zatíţení (na úrovní 55% VO2max) ĉiní tento poměr u zdravé 

populace 25:1. To znamená, ţe na získání 1 litru kyslíku potřebuje jedinec 25 litrů 

vzduchu. Při vysoce intenzivních zátěţích stoupá tento poměr aţ na 35-40 : 1. 

Hyperventilace je u anaerobních aktivit běţným jevem, jelikoţ vyšší frekvence dýchání 

umoţňuje rychleji odvádět přebyteĉný CO2. VEqO2 se tak uplatňuje jako ukazatel 

ekonomie dýchání a míry utilizace kyslíku. Ĉím je sportovec trénovanější, tím je jeho 

VEqO2 při standardním zatíţení niţší, naopak utilizace kyslíku je vyšší. Podobný 

průběh jako ventilaĉní ekvivalent pro kyslík má i ventilaĉní ekvivalent pro oxid uhliĉitý, 

který vyjadřuje průměrnou výdechovou koncentraci oxidu uhliĉitého. 

Baláš et al. (2014b) srovnávali poměr VE/VO2 při lezení do maxima a při běhu 

na ergometru. Lezecký test probíhal na převislé stěně s postupně narůstajícím sklonem, 

a to kaţdé 3 minuty o 10°. Měření se úĉastnilo 26 lezců různé výkonnosti. Autoři došli 

k zajímavému úkazu, kdy dosaţené hodnoty VE/VO2 v obou testech navzájem mírně 

korelovaly (r = 0,61). Lezci s lepšími lezeckými schopnostmi měli tendenci dosahovat 

vyšší poměr VE/VO2 (hyperventilace) neţ lezci s niţší výkonnosti a dosáhli také větší 

poměr VCO2/VO2 (RER). Tyto výsledky podle autorů přináší následující otázky: jsou 

výkonnější lezci schopni překroĉit svůj ventilaĉní anaerobní práh díky silnější horní 

ĉásti těla nebo jsou méně výkonní lezci limitování dechovou frekvencí při lezení kvůli 
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menší síle horní ĉásti těla? Baláš et al (2014b) navíc dodávají, ţe při nároĉných 

lezeckých pohybech lezci běţně zadrţují dech, coţ můţe negativně ovlivnit jejich 

výkon. Garlando et al. (1985) zjistili, ţe pravidelné dýchání během pohybu s sebou 

přináší příznivé podmínky pro zlepšení sportovního výkonu. Budoucí studie by tak 

měly zaměřit svou pozornost na vliv řízeného dýchání na lezecký výkon, tedy zda je 

moţné tímto způsobem lezecký výkon zlepšit. 

 

1.3.6 Aktuální poměr vydechovaných plynů 

Při oxidaci energetických substrátů se spotřebovává kyslík a vyluĉuje oxid 

uhliĉitý. Respiraĉní kvocient (RQ) vyjadřuje poměr mnoţství vydechovaného CO2 a 

spotřebovaného O2. Máĉek (1998) popisuje RQ jako ukazatel, který urĉuje, jaký 

metabolismus v daném momentu převaţuje, zda metabolismus sacharidů (RQ = 1,00) nebo 

metabolismus tuků (RQ = 0,70). Vilikus (2012) uvádí, ţe za klidových podmínek závisí 

RQ na sloţení stravy, zejména na trojpoměru ţivin. Pokud by se strava skládala jen ze 

sacharidů, RQ by byl roven 1,00. Při výhradně bílkovinné stravě by se pohyboval RQ 

kolem 0,80 a při tukové stravě kolem 0,70. Vzhledem k tomu, ţe lidi přijímají většinou 

smíšenou stravu, bývá klidová hodnota RQ v rozmezí 0,80-0,85. 

Jak dále uvádí Vilikus (2012), při submaximálním zatíţení hodnota RQ nejprve 

poklesne, protoţe spotřeba kyslíku v pracujících svalech narůstá, ale ventilace zareaguje 

aţ s urĉitým zpoţděním. RQ opět zaĉíná stoupat aţ při intenzivnější zátěţi, kdy se jiţ 

zaĉíná uplatňovat anaerobní uvolňování energie. Ĉím se však zvyšuje intenzita zátěţe, 

tím méně hodnota RQ závisí na sloţení přijatých ţivin a tím více se RQ mění v 

závislosti na rostoucí koncentraci kyseliny mléĉné v krvi. Kyselina mléĉná je pufrovaná 

hlavním extracelulárním nárazníkovým systémem – bikarbonátovým – za vzniku 

nestále kyseliny uhliĉité, která se rozkládá na vodu a oxid uhliĉitý. Oxid uhliĉitý pak 

ĉlověk vydechuje ve vyšší koncentraci a stoupá tak RQ. RQ stoupá tímto způsobem aţ do 

bodu, který se nazývá anaerobní práh. Respiraĉní kvocient v této chvíli dosahuje hodnotu 

cca 1,00. V koneĉné fázi tento parametr roste strmě aţ do úplného vyĉerpání probanda. 

V souvislosti se zatíţením by se podle Vilikuse (2012) měl pouţívat výstiţnější název: 

aktuální poměr výměny dýchacích plynů, tzv. RER (z anglického Respirátory Exchange 

Ratio). 
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Máĉek (1988) upozorňuje na skuteĉnost, ţe ĉasový průběh tohoto parametru 

není za všech okolností stejný. Průběh je dán druhem, rytmem a intenzitou zátěţe. 

Urĉitou roli v průběhu zvyšující se zátěţe hraje i paměťová stopa. 

 Aktuálním poměrem výměny dýchacích plynů při lezecké ĉinnosti se zabývali 

Mermierová et al. (1997), Sheel et al. (2003), Baláš et al. (2014b) a Espaňa-Romerová 

et al. (2009). Vliv zvyšující se obtíţnosti lezení na RER zkoumali Mermierová et al. 

(1997) a Sheel et al. (2003) Ve studii Mermierové et al. (1997) byly hodnoty RER při 

lezení lehké, středně těţké a těţké cesty 0,81, 0,84 a 0,86, respektive. Stejně tak Sheel et 

al. (2003) zaznamenali větší RER u obtíţnější cesty (0,89 vs 0,83). Rostoucí RER při 

obtíţnějším lezení reflektuje kromě zvýšené fyziologické odezvy lezce také větší 

závislost organismu na glykolytickém metabolismu při obnově energetických zdrojů. 

Baláš et al. (2014b) zjistili, ţe hodnota RER roste úměrně se zvyšujícím se sklonem 

lezení (90° = 0,79; 105° = 0,86), při zachování stejné rychlosti. Vliv narůstající 

rychlosti na poměr vydechovaných plynů posuzovali Espaňa-Romerová et al. (2009). 

Z jejich výsledků je patrné, ţe v případě postupného zvyšování rychlosti lezení je poměr 

vydechovaného CO2 ke spotřebovanému O2  podstatně vyšší (RER = 1,20), neţ při 

lezení konstantní rychlostí.  

Výsledky výše uvedených studií naznaĉují, ţe organismus vyuţívá pro resyntézu 

ATP během lezení převáţně smíšený metabolismus lipidů a sacharidů (R = 0,85). To 

ovšem neplatí pro lezení do úplného vyĉerpání, kdy se uplatňuje především 

glykolytický metabolismus. Uvedené hodnoty RER potvrzují závěry ostatních studií, ţe 

s negativně narůstajícím sklonem nebo při zvyšující se rychlostí jsou fyziologické 

nároky organismu podstatně větší. V této souvislosti je třeba doplnit, ţe test s narůstající 

rychlostí lezení je vhodnější pro dosaţení maximálního specifického vytíţení neţ test s 

narůstajícím sklonem lezení.  

 

1.4 Energetické zajištění lezeckého výkonu 

Stejně jako u jiných pohybových aktivit, jsou i během lezení uplatňovány 

základní způsoby energetického krytí, které se vzájemně překrývají a doplňují při 

tvorbě energie. Ta můţe být získávána buďto za přítomnosti kyslíku (aerobně), anebo 

bez něj (anaerobně). McArdle et al. (2007) podle toho rozdělují energetické 

metabolismy následovně:  
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1, Alaktátový anaerobní způsob - ATP-CP systém  

2, Laktátový anaerobní způsob - glykolýza  

3, Aerobní způsob - oxidativní systém    

Poměr zastoupení jednotlivých systémů závisí na intenzitě a době trvání 

pohybové aktivity. Nejrychleji přístupná energie je poskytována alaktátovým 

anaerobním metabolismem, který jak z názvu vyplývá, pracuje bez přítomnosti kyslíku. 

Jako zdroj energie vyuţívá vysoce energetické fosfáty adenosintrifosfát (ATP) a 

kreatinfosfát (CP), jeţ jsou uloţené v malém mnoţství ve všech svalových buňkách. 

Nevýhodou alaktátového anaerobního metabolismu je omezené mnoţství tohoto 

substrátu, které zajistí energii na pouhých 5-8 sekund. Podle Hörsta (2008) se systém 

ATP-CP uplatňuje při krátkých, intenzivních pohybech, jeţ lezec vyuţívá v silových 

bouldrových krocích nebo při tréninku na campus desce. 

Po vyĉerpání zásob ATP-CP zaĉíná převládat anaerobní laktátový systém. Jak 

uvádí Wilmore & Costill (1999), pro tento metabolismus je charakteristická reakce 

zvaná glykolýza, při které vzniká vedlejší produkt laktát. Ten je z pyruvátu katalyzován 

enzymem laktátová dehydrogenáza, při níţ vznikají anionty laktátu a ionty vodíku. 

Ionty vodíku sniţují pH a tím zpomalují glykolytické reakce, jeţ zodpovídají za tvorbu 

energie. Vodík svou přítomností brání vápníkovým vazbám s troponinem a ovlivňuje 

tak svalovou kontrakci. Tento proces, kdy se cviĉením sniţuje pH, se nazývá 

metabolická acidóza. Resyntéza ATP během glykolýzy neprobíhá tak rychle jako 

v případě systému ATP-CP, nicméně jej kapacita je daleko větší a to zejména kvůli 

větším zásobám glykogenu a glukózy ve srovnání se zásobami CP. Anaerobně laktátový 

systém nastupuje po 10s intenzivního lezení a trvá přibliţně 3 minuty. 

Nejekonomiĉtější systém uvolňování energie představuje aerobní metabolismus. 

Uplatňuje se při ĉinnosti nízké intenzity, a to jiţ během první minuty. Pro získávání 

energie je zapotřebí kyslík, jde tedy o aerobní proces. Oxidativní získávání ATP probíhá 

uvnitř buněĉných organel – mitochondrií. Stejně jako v anaerobním systému, i zde hraje 

podstatnou roli glykolýza cukrů. Rozdíl podle Wilmorea & Costilla (1999) spoĉívá 

v tom, ţe koneĉný produkt pyruvát je za přítomnosti kyslíku v mitochondriích 

přeměněn na acetyl koenzym A. Ten dále vstupuje do Krebsova cyklu, kde je přeměněn 

na ATP. K tvorbě energie dokáţe aerobní metabolismus vyuţívat kromě cukrů také 

tuky, popřípadě bílkoviny. Aerobní způsob je mnohem efektivnější neţ anaerobní, 
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jelikoţ z jedné molekuly glykogenu dokáţe vytvořit aţ 39 molekul ATP. Při laktátovém 

systému se z glykogenu vytvoří jenom 3 molekuly ATP.  

Z předchozího textu vyplývá, ţe obnova energetických zdrojů během lezení 

můţe probíhat jak aerobně, tak i anaerobně. Poměr zastoupení 

jednotlivých energetických systémů pak závisí na intenzitě samotné ĉinnosti. Při niţší 

intenzitě převládá aerobní energetické krytí a při vyšší je energie získávána anaerobně. 

Zvyšování intenzity lezení lze docílit narůstajícím sklonem, zmenšením chytů ĉi 

zvyšováním rychlosti lezení. Mezi další faktory ovlivňující celkový energetický výdej 

patří ekonomika pohybu, individuální schopnosti a také zkušenosti lezců. 

 

1.4.1 Sklon 

Goddard & Neumann (1993) tvrdí, ţe nejtěţší lezecké linie se obvykle vyskytují 

v převislém profilu dosahujícím negativní sklon aţ 45°. V tak převislém terénu jiţ nelze 

odlehĉit většinu tělesné hmotnosti pomocí nohou jako při lezení ve vertikálním profilu. 

Při lezení převislých cest je hlavní funkcí dolních konĉetin udrţet tělo lezce v kontaktu 

s povrchem skály. Quaine et al. (2001) zjistili, ţe zapojení horní ĉásti těla vzroste z 43% 

na 62% z celkové hmotnosti lezce v případě, ţe se sklon lezení změní z  90° na 108°. 

Jejich výsledky úzce souvisí se zjištěním Baláše et al. (2014a), kteří měřili pomoci 

speciálního přístroje vyvíjený tlak dolních konĉetin na stupy při sklonech 85°, 90° a 

98°. Ukázalo se, ţe s narůstajícím sklonem lezení klesá vertikální tlak vyvíjený na 

stupy, coţ svědĉí o větším zapojení svalů horní ĉásti těla. Zkušenější lezci dokázali 

přenést více hmotnosti na stupy neţ zaĉáteĉníci, coţ naznaĉuje, ţe během lezení 

dokáţou efektivněji vyuţívat dolní konĉetiny. 

Také Watts & Drobish (1998) naznaĉili, ţe ĉím větší je sklon lezení, tím větší je 

fyziologická odezva organismu.  Jejich zjištění, ţe SF se zvyšujícím sklonem stoupá, ale 

spotřeba kyslíku se příliš nemění, odůvodňují Sheel et al. (2004) výraznějšími 

fyziologickými poţadavky při snaze zaujmout co nejvýhodnější polohu těla při lezení. 

Při lezení v převislém terénu je výskyt izometrických kontrakcí větší a to způsobuje 

nárůst srdeĉní frekvence. Mermierová et al. (1997) měřili energetickou nároĉnost lezení 

ve třech různých sklonech (90°, 106° a 151°). Ĉtrnáct zkušených lezců absolvovalo tři 

zátěţové testy při lezení s horním jištěním, přiĉemţ intenzita kaţdého testu spoĉívala ve 

změně lezeckého sklonu a zmenšením chytů. Výsledky ukázaly, ţe energetická 
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nároĉnost lezení stoupá se zvyšující se obtíţností a narůstajícím lezeckým sklonem. 

Kontinuální lezecký test s postupně se zvyšujícím sklonem doporuĉují Baláš et al. 

(2014) jako vhodnou metodu, pomocí které lze posoudit aerobní komponentu lezeckého 

výkonu.  

 

1.4.2 Rychlost 

Energetickou nároĉnost při změnách lezecké rychlosti na speciálním lezeckém 

trenaţéru měřili Booth et al. (1999) a Watts et al. (1995). Zátěţový test, který navrhli 

výše uvedení autoři, spoĉíval v lezení o různých rychlostech (8, 10, 12, 14 a 16 m/min, 

resp. 9, 10, 12 m/min). Výsledky ukázaly, ţe energetická spotřeba je téměř přímo 

úměrná lezecké rychlosti. Nicméně, na tyto závěry je nutno přihlíţet s opatrností. Test 

totiţ probíhal pouze v urĉitých rychlostech, proto nelze s jistotou tvrdit, ţe linearita 

bude konstantní i v krajních rychlostech. Probandi ve studií Espaňa-Romerové et al. 

(2009) shledali rychlost 16 m/min jako lehce zvládnutelnou, proto by se budoucí studie 

měly zaměřit na energetickou nároĉnost lezení při vyšších rychlostech.  

 

1.4.3 Výkonnost 

Cílem studie Bertuzziho et al. (2007) bylo posoudit zapojení energetických 

systémů a energetickou nároĉnost lezení u lezců s různou výkonnostní úrovní. 

Z výsledků měření je zjevné, ţe spotřeba kyslíku elitních lezců (30,3 ± 7,0 ml/kg/min) a 

rekreaĉních lezců (23 ± 5,2 ml/kg/min) na stejné cestě byla rozdílná, z ĉehoţ lze 

vyvozovat i rozdílný energetický výdej. Na druhou stranu, autoři při tomto výzkumu 

nesledovali rychlost, a tak není zcela jasné, zda byl rozdíl v energetické nároĉnosti 

lezení způsoben rozdílnou výkonnostní úrovní, ĉi rozdílnou lezeckou rychlostí. 

Tyto nejasnosti se snaţili vyřešit Baláš et al. (2012b), kteří ve svém výzkumu 

srovnávali energetický výdej při lezení ve vlastním a předem stanoveném tempu. 

Jedenáct lezců bylo rozděleno podle aktuální lezecké výkonnosti do třech skupin: 

zaĉáteĉníci, rekreaĉní lezci a výkonnostní lezci. Významné rozdíly byly shledány ve 

všech výkonnostních skupinách, a to jak při lezení ve vlastním tempu tak i při 

konstantní rychlosti 25 kroků/min. Baláš et al. (2012b) tak potvrdili myšlenku 

Bertuzziho et al. (2007), kteří se domnívali, ţe výkonnost lezců přímo ovlivňuje i jejich 
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energetický výdej. Z výsledků studie Bertuzziho et al. (2007) navíc vyplývá, ţe během 

lezení dochází k zapojení převáţně aerobního a anaerobního alaktátového energetického 

systému. V této souvislosti ale autoři obou zmíněných studií dodávají, ţe lezecká 

ekonomika pohybu je pro výkon ve sportovním lezení pravděpodobně důleţitější neţ 

zlepšování funkce energetických systémů.  

Z výše uvedených výzkumů lze vyvodit závěr, ţe energetickou nároĉnost lezení 

zpravidla ovlivňují tři faktory. Sklon lezení, který vypovídá o tom, do jaké míry je lezec 

schopen vyuţít dolních konĉetin, aby odlehĉil paţím. Rychlost, jeţ ovlivňuje hlavně 

srdeĉní frekvenci a nakonec výkonnost. Ta je vyjádřená mimo jiné technikou pohybů, 

která je u lezců s vyšší výkonnosti dobře odlišitelná od rekreaĉních lezců. Vyznaĉuje se 

ekonomiĉností a plynulostí pohybů, tudíţ i niţší energetickou nároĉností během lezení.  

 

1.5 Zatížení ve sportovním lezení 

Jansa & Dovalil (2007) definují zatíţení ve sportu jako pohybovou ĉinnost, 

vykonávanou tak, ţe vyvolává aktuální změnu funkĉní aktivity ĉlověka a ve svém 

důsledku i trvalejší funkĉní a strukturální změny. Podle Dovalila (2009) ale neexistuje 

univerzální ukazatel velikosti zatíţení a tak jej popisuje jako vícerozměrnou veliĉinu, 

kterou vytvářejí níţe uvedené charakteristiky zatíţení: 

 Intenzita cviĉení 

 Doba trvání cviĉení 

 Poĉet opakování cviĉení 

 Interval odpoĉinku mezi cviĉením 

 Způsob odpoĉinku 

a to jak jednotlivě, tak zejména ve vzájemné spojitosti. Podle autora se jistým způsobem 

projevuje také sloţitost pohybové ĉinnosti (koordinaĉní nároĉnost), její posouzení však 

postrádá potřebný empirický i výzkumný základ, proto ji nelze postihnout kvantitativně. 

 Podobně jako v jiných sportech, i v lezení hrají důleţitou roli vytrvalostní 

schopnosti. Mezi nejefektivnější metody pro jejich rozvoj patří intermitentní 

(intervalové, střídavé) a kontinuální (nepřerušované) metody zatíţení, kterým je 

věnován následující text. 
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1.5.1 Intermitentní zatížení 

Metody intermitentního zatíţení jsou zaloţeny na střídání fází zatíţení a 

odpoĉinku, při nichţ nedojde k úplnému zotavení organismu. Podstatou těchto metod je, 

ţe organismus pracuje s vysokou intenzitou, ale neţ dojde k neţádoucí acidóze 

organismu, nastane přerušení ĉinnosti. Tímto způsobem zatěţování dochází k  funkĉním 

změnám v organismu, které můţou pozitivně ovlivnit výkonnost sportovce. Během fáze 

zotavení by srdeĉní frekvence neměla klesnout pod 120 - 140 tepů/min. Výhodou 

intervalové tréninkové metody je moţnost zvládnout poměrně velkou vzdálenost (poĉet 

lezeckých kroků) při mnohem vyšší intenzitě neţ by to bylo moţné bez přestávek. 

Od vzniku původní varianty intervalového způsobu zatěţování se v odborné 

literatuře objevilo nespoĉet alternativ, proto je jakákoliv systematizace intervalového 

tréninku poměrně obtíţná. Podle Dovalila (2009) lze obecně rozdělit intervalové 

metody na intenzivní a extenzivní. 

Intenzivní (rychlostní) metoda je typická svými krátkými úseky zatíţení a 

delšími přestávkami. Cviĉení sice probíhá ve vysoké rychlosti, ale celkový poĉet 

opakování je niţší ve srovnání s metodou extenzivní. Energetické krytí zajišťuje 

zejména anaerobně alaktátový (ATP-CP) a anaerobně laktátový metabolismus (LA).  

Extenzivní (vytrvalostní) metoda více rozvíjí vytrvalostní sloţku. Úseky zatíţení 

jsou delší, ale o to míň intenzivní. Přestávky jsou kratší a celkový poĉet opakování je 

vysoký. Pro tuto metodu je charakteristické aerobně - anaerobní krytí (LA-O2). 

Podle délky zotavné fázi se rozlišují 3 typy intervalového tréninku, přiĉemţ 

kaţdý z nich zapojuje různé energetické systémy.  

 krátké intervaly – méně neţ 30s (ATP-CP a LA)  

 střední intervaly – 60 aţ 90s (LA- O2)  

 dlouhé intervaly – delší neţ 90s (O2) 

V lezeckém tréninku je intermitentní metoda rozvoje lokální vytrvalosti shledána 

velmi úĉinnou. Tento způsob zatěţování je podle Hörsta (2008) zlatým standardem pro 

trénink anaerobní vytrvalosti. Důvodem toho je skuteĉnost, ţe intervalovou metodou lze 

věrně napodobit reálné podmínky při lezení na skalách. Lezení totiţ 

zahrnuje překonávání těţkých, ale i lehĉích úseků, které mohou být vyuţity 

k ĉásteĉnému odpoĉinku. Tento tzv. „stop and go“ scénář je moţné simulovat například 
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střídáním jedno aţ pěti minutového nároĉného lezení s úseky lehĉího lezení, eventuálně 

odpoĉinku. Teoretický náhled do intervalového způsobu zatěţování při lezení s lanem a 

na bouldrech přináší Goddard & Neuman (1993). Podle autorů je v boulderingu důleţité 

zdolávat série středně těţkých problémů s krátkými intervaly mezi pokusy. Nároĉnost 

těchto bouldrů by měla být o několik stupňů niţší, neţ je maximální výkon lezce. Stejně 

tak při lezení s lanem autoři doporuĉují volit střední obtíţnost. Vhodný intervalový 

trénink je například lezení pět středně těţkých cest o délce trvání tří aţ šest minut se 

stejně dlouhým odpoĉinkem mezi pokusy. Cílem vytrvalostního lezeckého tréninku je 

prodlouţit dobu, po kterou je jedinec schopen lézt středně těţkou cestu a zároveň se 

vyhnout kompletnímu selhání svalů z důsledku únavy. Shrnutím teoretických poznatků 

Hörsta (2008) a Goddarda & Neumana (1993) lze tvrdit, ţe intermitentní lezení 

umoţňuje jedinci pracovat na hranici aerobního a anaerobního pásma po dobu delšího 

ĉasového úseku. Pokud jedinec pociťuje během lezení únavu ĉi bolest v předloktích, je 

pro další postup nutné zvolit takové chyty a stupy, aby se intenzita lezení sníţila a 

předešlo se tak zapojení anaerobního energetického metabolismu.  

Dosud se jen málo studií zabývalo intervalovým tréninkem v lezení. Několik 

autorů vyuţilo intervalový charakter zatíţení s cílem determinovat silovou vytrvalost 

prostřednictvím ruĉního dynamometru. Tyto studie se však nezabývaly lezeckým 

pohybem jako takovým, ale jak jiţ bylo naznaĉeno, pouze lokální vytrvalostí předloktí. 

Empirický náhled do této problematiky přináší aktuální studie Baláše & Šimkanina 

(2014), která posuzovala vliv doby zatíţení a odpoĉinku na intermitentní lezecký výkon 

do vyĉerpání, při konstantní rychlosti 25 kroků/min a sklonu 45° (30°). Na výzkumu 

participovalo 15 výkonnostních lezců, u nichţ autoři měřili celkový výkon (poĉet 

kroků) a fyziologickou odezvou (SF) během dvou intermitentních a jednoho 

kontinuálního testu. Poměr doby zatíţení a odpoĉinku byl u prvního testu 30s : 30s, u 

druhého 60s : 60s. Lezci dosáhli v testu 60s : 60s 2,5krát vyšší výkon neţ 

v kontinuálním testu a v testu 30s : 30s dokonce 3,1krát vyšší výkon neţ v kontinuálním 

testu. SFmax byla významně vyšší v intermitentních testech (179, 176 tepů/min) oproti 

kontinuálnímu testu (165 tepů/min), coţ znaĉí vyšší funkĉní odpověď při 

intermitentním zatíţení. Autoři přišli k zajímavému zjištění, ţe lezci s pravidelným 

aerobním tréninkem vykazovali větší pokles SF při zotavné fázi oproti lezcům bez 

aerobních aktivit. 
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Z uvedené studie vyplývá, ţe intermitentní lezecké zatíţení s kratšími úseky 

zatíţení a odpoĉinku umoţní několikanásobně vyšší setrvání při cviĉení o vysoké 

intenzitě a klade vyšší nároky na kardiovaskulární aparát neţ tradiĉní kontinuální lezení. 

Navíc, nespecifický trénink je spojen s rychlejší regenerací v zotavných fázích 

intermitentního zatíţení. 

 

1.5.2 Kontinuální zatížení 

Jak uvádí Jansa & Dovalil (2007), metody nepřerušovaného zatíţení jsou 

zaloţeny na principu absolvování cviĉení souvisle bez přerušení po dobu 30 min (a 

více), nízkou aţ střední intenzitou (vyjádřenou SF 130-170 tepů/min nebo 50 – 70% 

VO2max). Tento způsob zatěţování je podle Dovalila (2009) vhodný pro rozvoj 

vytrvalostních schopností, které se projevují v ĉinnostech trvajících minuty, desítky 

minut nebo i hodiny. Kontinuální metody se rozlišují na extenzivní (desítky minut aţ 

několik hodin, LA do 2mmol/l, ĉinnost probíhá výluĉně aerobně) a intenzivní (desítky 

minut, LA do 4 - 5 mmol/l, ĉinnost probíhá převáţně aerobně).  

Při nepřerušovaném lezení dochází v organismu k různým hormonálním a 

fyziologickým změnám. Těmito změnami se ve svém výzkumu zabývali Sherková et al. 

(2011), v němţ lezci absolvovali submaximální lezecký test kontinuálního charakteru. 

Úĉastníci studie lezli danou cestu do vyĉerpání, maximálně však 30 minut. Průměrná 

nejvyšší hodnota SFpeak představovala přibliţně 182 tepů/min, koncentrace laktátu se 

bezprostředně po dokonĉení testu pohybovala na úrovni 11,1 mmol/l. Výsledky rovněţ 

prokázaly hormonální změny. Zejména koncentrace testosteronu se podstatně zvýšila, a 

to z 6,04 na 7,39 ng/ml, aby následně po 15 minutách klesla na průměrných 6,23 ng/ml. 

Zvýšená hladina kortizolu se neprokázala, nicméně produkce růstového hormonu 

vzrostla z průměrných 0,63 ng/ml na 19,89 ng/ml a zůstala zvýšená i po 15 minutách 

(15,03 ng/ml).  

Výsledky této studie nemusí odpovídat všem věkovým kategoriím. Fyziologická 

odezva u starších a zkušenějších lezců se totiţ můţe lišit. Na základě souĉasných údajů 

však lze povaţovat nepřerušovanou metodu za efektivní pro mladé lezce, a to zejména z 

důvodu vyvolávání anabolických hormonálních změn v těle. Kontinuální lezení se jeví 

jako efektivní tréninková metoda, prodluţující dobu strávenou na skále ĉi umělé stěně 

při lezení do vyĉerpání.  
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Na základě poznatků výše uvedených studií lze vyvodit závěr, ţe hlavní rozdíl mezi 

intervalovým a kontinuálním zatíţením spoĉívá v efektivitě dosaţení změn hodnot 

VO2max. Pro zvýšení hodnot VO2max je vhodnější intermitentní trénink, který má 

velký vliv na kardiorespiraĉní soustavu. Dalším typickým znakem intervalové metody 

je neúplné zotavení. Hlavním úĉelem intervalového tréninku je mimo jiné příprava na 

specifickou soutěţní zátěţ. Tato metoda není vhodná pro děti, jelikoţ nejsou připraveni 

na aerobní zátěţ, trvající delší dobu. Moţnost zvýšení VO2max je u kontinuální metody 

menší neţ u intervalové, avšak lze ji zařadit do tréninku dětí ĉi zaĉáteĉníků. Rozdíl mezi 

metodami spoĉívá podle Zahradníka et al. (2012) v době trvání zatíţení. Během 

kontinuální metody je sportovec zatěţován většinou delší dobu o niţší intenzitě (O2 

systém), přiĉemţ intervalová metoda je charakteristická spíše kratšími a intenzivnějšími 

úseky zatíţení, během kterých zajišťuje energii převáţně ATP-CP a LA systém. 

 

2 Cíl práce 

Cílem práce je posoudit efekt doby zatíţení a zotavení na fyziologickou odezvu 

lezce. 

 

3 Úkoly práce 

1. Vytvoření zátěţového testu, který by splňoval kritéria submaximálního lezeckého 

zatíţení, urĉeného pro skupinu výkonnostních lezců 

2. Výběr a oslovení výzkumného souboru  

3. Realizace měření a shromáţdění dat  

4. Zpracování získaných dat  

5. Posoudit fyziologickou odezvu jednotlivých typů lezeckého zatíţení 

6. Posoudit vliv nespecifického aerobního tréninku na zotavené procesy lezců  
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4 Metodika práce 

4.1 Výzkumný soubor 

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 aţ 9+ 

na stupnici UIAA, coţ je řadí mezi výkonnostní lezce s velkým objemem specifického 

lezeckého tréninku. Ĉtyři lezci vypověděli, ţe se věnují nespecifické aerobní aktivitě 

(běh, kolo, plavání apod.) pravidelně ( ≥ 2 hod. týdně), zatímco zbývající tři lezci 

nepravidelně ( ≤ 2 hod. týdně). Intenzita aerobních aktivit nebyla sledována. Uvedené 

informace byly zjištěny za pomocí strukturovaného dotazníku. Všichni úĉastníci byli v 

dobrém zdravotním stavu, který jim dovoloval absolvovat zátěţový test. Probandi byli 

zároveň seznámeni s cílem výzkumu a souhlasili s anonymním uveřejněním dat. 

4.2 Realizace měření 

Měření bylo provedeno na bouldrové stěně ve tvaru ĉtverce (a = 3m). Na této 

stěně byla vytvořena lezecká cesta o 13 krocích tvořící lezecký okruh. Kroky byly 

urĉeny pouze pro ruce, výběr a poĉet stupů byly ponechány na volbě lezců. Cesta byla 

navrţena tak, aby obtíţnost cesty byla ve všech úsecích přibliţně stejná a umoţňovala 

tak lézt aţ do doby úplné fyzické únavy flexorů předloktí. Pro srovnatelnost výsledků 

byla rychlost pohybu stanovena na 25 kroků/min a kontrolována jedním výzkumníkem.  

Sklon stěny byl 120º (30º od vertikály). Po standardním rozehřátí organismu (5 

minutová aerobní zátěţ při běhu do schodů) a specifickém lezeckém rozcviĉení (10 

minut) si lezci 2-3krát zkusili přelézt poţadovaný úsek, aby si zapamatovali jednotlivé 

kroky a pohyby. Poté si na 5 minut sedli, ĉímţ umoţnili sníţit SF. Lezcům byl k 

dispozici pytlík s magnéziem, který mohli vyuţít během fáze odpoĉinku. Matrace pod 

stěnou slouţila jako prevence zranění.  

Vzorek byl podroben lezeckému testu celkem třikrát, avšak za různých 

podmínek. Podmínky byly lezcům náhodně přiděleny pomocí losu. Úĉastníci výzkumu 

lezli ve všech případech do úplného vyĉerpání, pouze v testu 30/30 byl maximální poĉet 

opakování omezen deseti. První intervalové cviĉení zahrnovalo 30s lezení (odpovídá 

jednomu lezeckému úseku) a 30s pasivního odpoĉinku (test 30/30). Ve druhém cviĉení 

se objem zatíţení i odpoĉinku ztrojnásobil (test 90/90) a ve třetím se lezlo 
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nepřerušovaně, aţ do vyĉerpání (kontinuální test). Lezci absolvovali jednotlivé testy s 

minimálně 48h rozestupem. 

4.3 Použité diagnostické metody 

Srdeĉní frekvence byla sledována pomocí sporttestru (Polar 400, Finland), který 

se skládal z hrudního pásu a telemetrického zařízení. Hodnoty byly snímány s 5s 

intervaly. Kromě maximálních hodnot (SFmax) byl sledován i pokles srdeĉní frekvence 

během odpoĉinku (SFΔ). 

Koncentrace krevního laktátu byla zjišťována z kapilární krve ušního lalůĉku. Za 

úĉelem srovnání hodnot LA s ostatními studiemi, byl vzorek krve odebrán minutu po 

skonĉení zátěţe. Odběr vzorků krve provedl vyškolený pedagog FTVS pomocí 

jednorázových lancet (Accu-Chek
®
). Hladinu laktátu v krvi vyhodnotil přístroj Lactate 

Scout+
®
. 

Pro zjištění metabolického vytíţení probandů byl vyuţit přenosný analyzátor 

vzduchu (MetaMax
®

, Cortex Biophysic, Germany). Pomocí zmíněného přístroje byla 

zaznamenávána minutová ventilace (VE) a spotřeba kyslíku (VO2). Přístroj byl během 

měření umístěn na hrudníku lezce, tak aby neomezoval v pohybu. Před kaţdým novým 

testováním byl MetaMax
®
 kalibrován podle návodu od výrobce. Hodnoty byly snímány 

po celé měření s 20s průměrováním záznamů. 

Energetická nároĉnost (EE) lezení byla vypoĉtena souĉinem spotřeby kyslíku a 

kalorického ekvivalentu 20,9 kJ, podobně jako tomu bylo v předešlých lezeckých 

studiích Bertuzziho et al. (2007), Mermierové et al. (1997) nebo Rodia et al. (2008). V 

případě intermitentních testů byla průměrná EE vypoĉtena z hodnot zahrnující také 

pasivní odpoĉinek. 

4.4 Vyhodnocení výsledků 

K vyhodnocení získaných údajů byly pouţity statistické deskripce (aritmetický 

průměr, směrodatná odchylka).  
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5 Výsledky 

Průměrné maximální hodnoty sledovaných parametrů u 7 výkonnostních lezců 

znázorňuje tabulka 2. Při vyhodnocování výsledků byl zohledňován celkový výkon 

(poĉet kroků a doba lezení) a fyziologická odezva (SFpeak, LApeak, VO2max, VEpeak, EE) 

lezců při intermitentním a kontinuálním zatíţení. 

Lezci dosáhli během intermitentního testu 30/30 nejvíce kroků (123,9 ± 16,3), 

při průměrné době lezení 4:45 ± 0:37. Celkově kratší doba lezení (3:20 ± 1:18) a 

podstatně horší výkon (86,9 ± 33,9 kroků) byly zaznamenány v testu 90/90. Nejméně 

kroků (49,3 ± 6,5) dosáhli probandi při kontinuálním testu s průměrnou dobou lezení 

1:53 ± 0:15. 

Maximální hodnoty SF a LA se i přes různou dobu lezení příliš nelišily. 

Průměrná SFpeak se pohybovala v rozmezí 168 aţ 172 tepů/min a koncentrace laktátu 

v krvi LApeak kolísala mezi 4,1 aţ 4,9 mmol/l. Výsledné hodnoty z přenosného 

analyzátoru vzduchu ukázaly podobný trend, kdy průměrná maximální spotřeba kyslíku 

VO2peak v kontinuálním testu (40,3 ± 5,3 a ml/kg/min) byla téměř identická jako v testu 

90/90 (39,6 ± 6,6 ml/kg/min ). O něco niţší hodnoty VO2peak byly zaznamenány v testu 

30/30 (35,2 ± 4,7 ml/kg/min). Lezci dosáhli nejvyšší maximální minutovou ventilaci 

VEpeak v kontinuálním testu (72,0 ± 8,2 l/min), o něco niţší v testu 90/90 (66,6 ± 9,4 

l/min) a nejniţší v testu 30/30 (57,5 ± 7,6 l/min). 

 

Tabulka 2 – Fyziologická odezva lezců a jejich celkový výkon v jednotlivých testech 

 
Test 30/30* Test 90/90 Kontinuální test 

Počet kroků 123,9 ± 16,3 86,9 ± 33,9 49,3 ± 6,5 

Doba lezení (min:s) 4:45 ± 0:37 3:20 ± 1:18 1:53 ± 0:15 

SFpeak    (tepy/min) 172 ± 6 168 ± 11 171 ± 7 

LApeak    (mmol/l) 4,1 ± 1,1 4,9 ± 1,4 4,8 ± 1,2 

VO2peak (ml/kg/min)  35,2 ± 4,7 39,6  ± 6,6 40,3  ± 5,3 

VEpeak     (l/min) 57,5 ± 7,6 66,6 ± 9,4 72,0 ± 8,2 

EE         (kcal/min)  9,5 ± 1,5** 9,5 ± 1,5** 9,0 ± 0,5 

*   omezeno na max 5 min lezení (= 10 úseků zatíţení) 

** EE vĉetně pasivního odpoĉinku 
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Energetická nároĉnost lezení byla srovnatelná ve všech typech zatíţení. Lezci 

spotřebovali v testech průměrně 9,0 aţ 9,5 kcal za jednu minutu (tabulka 2). Nicméně, 

po zohlednění doby lezení byly rozdíly mnohem větší. Graf 2 ukazuje, ţe celkově nejvíc 

energie (44,9 ± 7,1 kcal) spotřebovali lezci v testu 30/30, o třetinu méně (30,0 ± 5,0 

kcal) v testu  90/90 a nejmíň energie (18 ± 0,9 kcal) v testu s nepřerušovaným 

zatíţením. 

 

 

Graf 2 – Energetická nároĉnost jednotlivých zatíţení po zohlednění doby lezení 

* EE vĉetně pasivního odpoĉinku 

 

 

Graf 3 – Ventilace a celková spotřeba kyslíku v jednotlivých zátěţových testech 
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Graf 3 znázorňuje zapojení respiraĉního systému při různých typech zatíţení. 

Uvedené hodnoty byly vypoĉteny souĉinem průměrné VO2(VE) a výsledné doby lezení. 

Nejnároĉnějším testem pro lezce byl z tohoto hlediska test 30/30, během kterého 

spotřebovali průměrně 9,0 litrů O2 z celkových 228,5 litrů inspirovaného vzduchu. O 

třetinu méně kyslíku (6,0 l při VE 164,2 l) spotřebovali lezci v testu 90/90 a vůbec 

nejmenší spotřebu měli v  testu kontinuálním (3,6 l při VE 92,5 l). 

 

 

 Graf 4 - Vliv nespecifické aerobní vytrvalosti na SFΔ lezců během fáze odpoĉinku 

v testu 30/30 

Výsledky znázorněné v grafu 4 vykazují podstatné rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami lezců ve schopnosti zregenerovat v průběhu fáze zotavení v testu 30/30. 

Lezci, kteří záměrně zlepšují a trénují svoji nespecifickou aerobní vytrvalost, dokáţou v 

průběhu stejné doby zregenerovat přibliţně o třetinu více neţ lezci, jeţ nevykonávají 

ţádné aerobní aktivity. Během první zotavné fázi (00:30 - 01:00) klesla SF v průměru o 

26,8 a 17,3 tepů u lezců s pravidelným, resp. nepravidelným aerobním tréninkem. 

Stejně tak v poslední zotavené fázi (10:00 – 10:30) byl pokles SF větší u jedinců s lepší 

vytrvalosti (34,3 vs. 21,0 tepů). 

Podobný jev byl pozorován i v testu 90/90, avšak rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami nebyly tak výrazné. Z grafu 5 je patrné, ţe u trénovaných jedinců klesla SF v 

první a druhé fáze odpoĉinku o průměrných 50,5, resp. 55,5 tepů. Lezci s horší aerobní 

zdatností dokázali během těchto odpoĉinků sníţit SF podobně, a to o 47,0, resp. 51,0 
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tepů. Aĉkoliv vliv vytrvalostních schopností nebyl v testu 90/90 příliš znatelný, i tak lze 

na základě obou testů usuzovat, ţe sportovci s lepší nespecifickou aerobní vytrvalostí 

dokáţou regenerovat rychleji a efektivněji neţ sportovci s horší aerobní zdatností. 

Výsledky rovněţ naznaĉují, ţe s rostoucím poĉtem lezeckých úseků se sniţuje 

schopnost zotavení u netrénovaných lezců (SFΔ = SFpo lezení - SFna konci 

odpoĉinku). 

 

 

Graf 5 - Vliv nespecifické aerobní vytrvalosti na SFΔ lezců během fáze odpoĉinku 

v testu 90/90 
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6 Diskuze 

Cílem této práce bylo posoudit efekt doby zatíţení a odpoĉinku na celkový 

výkon a fyziologickou odezvu sportovního lezce. Svým zaměřením plynule navazuje na 

předchozí práci Baláše & Šimkanina (2014), kteří rovněţ posuzovali vliv různých druhů 

intermitentního lezeckého zatíţení (test 30/30 a test 60/60) na celkový výkon, při 

souĉasném pozorování průběhu srdeĉní frekvence. Přínos této studie spoĉívá v zařazení 

dalších ukazatelů, tedy kromě SF také laktátu, VO2, VE a EE, jimiţ lze spolehlivě 

kvantifikovat metabolické vytíţení lezců. Výzkumný soubor tvořili jedinci s poměrně 

homogenní lezeckou výkonností, ale různým objemem doplňkových aerobních aktivit. 

Práce potvrdila dlouho známé zjištění Åstranda et al. (2003), ţe intermitentní 

zatíţení s kratšími úseky zatíţení a odpoĉinku umoţní vyšší setrvání při cviĉení o 

vysoké intenzitě. Lezci v souĉasné studii vykonali v testu 30/30 a 90/90 2,5krát větší, 

respektive 1,8krát větší práci neţ v kontinuálním testu při zachování stejné rychlosti 

pohybu. Jak uvádí Baláš & Šimkanin (2014), v praxi to znaĉí větší adaptaĉní podnět, ale 

i odlišné nároky na metabolické systémy. 

Intermitentním zatíţením se zabývali také Åstrand et al. (1960). V této jiţ 

klasické studii autoři došli k závěru, ţe jedinec o aerobní kapacitě 4,6 l/min při intenzitě 

šlapání 350 W byl schopen vydrţet kolem 8 minut. Vzhledem k tomu, ţe potřeba 

kyslíku pro tuto intenzitu představovala 5,2 l/min, musely být zapojeny anaerobní 

procesy. Pokud stejný jedinec šlapal na kole při stejné intenzitě 3 min a 3 min 

odpoĉíval, byl schopen vydrţet aţ 1 hodinu. Srdeĉní frekvence (190 tepů/min), 

koncentrace krevního laktátu (13,2 mmol/l) i spotřeba kyslíku byly na maximální 

úrovni. Při 30s době zatíţení i odpoĉinku byly hodnoty laktátu na úrovní 2,2 mmol/l a 

srdeĉní frekvence nepřesáhla 150 tepů/min, aĉkoliv objem práce byl stejný. Tyto 

výsledky korespondují se souĉasnou prací a ukazují, ţe lze udrţet vysokou intenzitu 

lezení na úrovní anaerobního prahu po delší dobu, v případě, ţe je rozdělena na krátké 

úseky zatíţení a odpoĉinku. Zvolená intenzita byla natolik vysoká, ţe vedla i při 30s 

intervalech k vyĉerpání. Kratší intervaly nebyly v této práci zvoleny, neboť byly hůře 

proveditelné a navíc neodpovídají typické zátěţi v ĉasově nejkratší disciplíně 

sportovního lezení (soutěţe na rychlost nepoĉítaje) - v boulderingu. 

Srdeĉní frekvence byla v aktuální studii pouţita jako vedlejší ukazatel intenzity 

zatíţení. Ve všech třech testech byl na zaĉátku zaznamenán prudký nárůst SF. Sheel et 
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al. (2004) vysvětluje tento jev jako důsledek opakovaných izometrických kontrakcí 

svalů předloktí, srovnatelný s izometrickým uchopováním. Zatímco dynamická cviĉení 

usnadňují cirkulaci, izometrické kontrakce brání lokálnímu proudění krve a mají tedy za 

následek zvyšování SF. Průměrné hodnoty SFpeak byly ve všech testech srovnatelné (168 

aţ 172 tepů/min), coţ vypovídá o přibliţně stejném zapojení kardiovaskulárního aparátu 

během kaţdého testu. Hodnoty odpovídají přibliţně 86-88% SFmax (predikce dle věku). 

Minimální rozdíly hodnot SFpeak v intervalových testech zaznamenali v jiţ zmíněném 

výzkumu také Baláš & Šimkanin (2014). V jejich studii dosáhli lezci 179 a 176 

tepů/min v testu 30/30, resp. 60/60. Při kontinuálním zatíţení byly hodnoty SFpeak o 

něco niţší (165 tepů/min). V souvislosti s celkovou dobou lezení se obě studie shodují 

v tom, ţe intermitentní zatíţení 30/30 umoţní několikanásobně delší setrvání při 

ĉinnosti se srovnatelnou funkĉní odpovědí, jakou mají tradiĉní kontinuální nebo třeba 

intervalové testy s delšími úseky zatíţení a odpoĉinku.  

Koncentrace krevního laktátu byla na konci všech tří testů srovnatelná (4,1 aţ 

4,9 mmol/l). Jedná se o relativně nízké hodnoty, avšak jak je známo ze studie Gilesové 

et al. (2006), lezení klade velké nároky především na malé svalové skupiny v předloktí. 

Ty na rozdíl od velkých svalů nejsou schopny výrazně zvýšit koncentraci metabolitů v 

krvi a i při jejich relativně nízké hladině ztrácejí svojí funkĉnost. Podobné hodnoty 

krevního laktátu zaznamenali Schoeffl et al. (2006), kteří vyvinuli intermitentní test 

specifické lezecké silové vytrvalosti svalů předloktí. Probandi v této studii odpoĉívali 

30s na velkých chytech po 70s zatíţení. Jejich krevní laktát dosahoval po jedné minutě 

od skonĉení zátěţe 4,9 mmol/l. Na základě celkové doby zatíţení v jednotlivých testech 

souĉasné studie lze stejně jako v případě Baláše & Šimkanina (2014) usuzovat, ţe 

k nejrychlejší kumulaci metabolitů v krvi došlo při kontinuálním zatíţení. Předpoklad, 

ţe hodnoty laktátu v kontinuálním testu budou výrazně vyšší, neţ v intermitentních 

testech se nepotvrdil. Relativně nízká koncentrace laktátu v kontinuálním testu můţe 

souviset s poměrně krátkou dobou zatíţení (1 minuta 53 sekund). Hladina laktátu se 

měřila jednu minutu po zátěţi, coţ by teoreticky nemuselo staĉit k transportu laktátu ze 

svalu do krve. Pro zajímavost byl proto u jednoho z lezců odebrán vzorek krve celkem 

třikrát (po 1, 3 a 5min po zátěţi). Koncentrace laktátu v jeho případě vzrostla ze 4,0 na 

4,9 a dále na 6,0 mmol/l po první, respektive třetí a páté minutě. Do budoucna by 

v podobných případech bylo vhodnější měřit koncentraci krevního laktátu s delším 

odstupem po skonĉení zátěţe. V tomto případě byla 1 minuta po zátěţi vybrána 

z důvodu srovnání s ostatními studiemi. 
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Průměrná spotřeba energie za jednu minutu lezení byla srovnatelná ve všech 

typech zatíţení. Lezci spotřebovali v testech 9,0 aţ 9,5 kcal/min, ĉímţ podpořili tvrzení 

Rodia et al. (2008), ţe průměrný energetický výdej během lezení se pohybuje kolem 9,8 

kcal/min. Ve zmíněné studii byli testování nesoutěţní lezci s průměrnou hmotností 

70kg, provozující lezení přibliţně 150 min týdně. Z toho vyplývá, ţe celkový 

energetický výdej nesoutěţních lezců je přibliţně 1000 – 1500 kcal za týden, coţ jsou 

hodnoty odpovídající aerobní aktivitě.  

Lezci vykázali podobnou funkĉní odpověď respiraĉního systému pro kontinuální 

test i test 90/90. Ve srovnání s testem 30/30 byly hodnoty VO2peak a VEpeak vyšší, 

nicméně rozdíl nebyl příliš výrazný. Navíc je nutno podotknout, ţe v testu 30/30 byl 

poĉet úseků zatíţení omezen na maximálně deset opakování, pokud by se lezci 

neunavili dřív. Šest ze sedmi lezců zvládlo zmíněných 10 úseků zatíţení, přiĉemţ 

uvedli, ţe by nejspíš zvládli ještě další 1-2 úseky. Pokud by probandi lezli déle, je velká 

pravděpodobnost, ţe by se maximální hodnoty VO2peak a VEpeak v testu 30/30 ještě 

zvýšily.  

Vrcholové hodnoty spotřeby kyslíku v jednotlivých testech (35,2 – 40,3 

ml/kg/min) jsou ve srovnání s těmi, jeţ změřili Billatová et al. (1995), Mermierová et al. 

(1997) nebo Sheel et al. (2003) poměrně vysoké. V uvedených studiích dosáhli lezci 

VO2peak 20 – 25,9 ml/kg/min, tedy přibliţně o třetinu méně. Rozdílné hodnoty lze 

odůvodnit skuteĉností, ţe probandi těchto studií nelezli do úplného vyĉerpání. Kromě 

toho Baláš et al. (2014) doplňují, ţe elitní lezci s lepší technikou a zkušenostmi 

spotřebují při stejné cestě méně kyslíku jako lezci s menší výkonnostní úrovní. 

Vzhledem k tomu, ţe na souĉasné studii participovali pouze výkonnostní lezci, lze i tuto 

moţnost akceptovat. Na druhou stranu, srovnatelné hodnoty VO2peak naměřili ve svých 

studiích Booth et al. (1999), Espaňa-Romerová et al. (2009) nebo jiţ zmíněný Baláš et 

al. (2014). Ve výzkumech autoři pouţili protokol s progresivně narůstajícím sklonem, 

případně zvyšováním rychlosti lezení a to aţ do úplného vyĉerpání probandů, kteří tak 

dosáhli VO2peak v rozmezí 40,3 aţ 51,9 ml/kg/min. Z toho vyplývá, ţe intervalové a 

kontinuální lezecké zatíţení do vyĉerpání klade při zachování stejného sklonu a 

rychlosti lezení podobně vysoké nároky na respiraĉní systém lezců jako výše uvedené 

metody, a proto mohou stejně efektivně rozvíjet specifickou aerobní zdatnost.  

Maximální minutová ventilace změřená u všech tří testů (57,5 -72,0 l/min) byla 

stejně jako v případě VO2peak přibliţně o třetinu větší neţ ve zmíněných studiích, jeţ 
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nepouţily lezecký test do úplného vyĉerpání. Autoři, kteří vyuţili test s postupným 

zvyšováním intenzity lezení, zaznamenali podobné hodnoty VEpeak jako v této studii. 

Například Baláš et al. (2014) změřili při kontinuálním lezení s postupně navyšovaným 

sklonem lezení VEpeak 74,9 l/min, coţ se téměř shoduje s hodnotou (72,0 l/min), 

naměřenou v kontinuálním testu aktuální studie. Dvojnásobně vyšší hodnoty VEpeak 

(138,7 l/min) naměřili Espaňa-Romerová et al. (2009), jejichţ zátěţový test zahrnoval 

postupné zvyšování rychlosti lezení. Takto vysoká VEpeak souvisí podle zjištění Kalába 

(2012) s dechovou frekvencí, která při lezení roste úměrně s rychlostí lokomoce. Plicní 

ventilace je tak podle něj závislá především na rychlosti lezení, která ovlivňuje 

dechovou frekvencí a následně i VEpeak. 

Z fyziologického hlediska tedy vyplývá, ţe kontinuální zatíţení klade na lezce o 

něco větší poţadavky neţ intermitentní, aĉkoliv rozdíly mezi vrcholovými hodnotami 

měřených ukazatelů nebyly aţ tak výrazné. Nicméně, k zodpovězení otázky týkající se 

efektivity jednotlivých druhů zatíţení je důleţité přihlíţet na výsledné hodnoty 

zohledňující dobu lezení. Bylo by chybné domnívat se, ţe vrcholové hodnoty 

fyziologických ukazatelů jsou urĉující při volbě mezi kontinuálním a intermitentním 

zatíţením. Po zohlednění celkové doby lezení byla výsledná spotřeba energie (44,9 ± 

7,1 kcal) nejvyšší v testu 30/30, o třetinu niţší (30,0 ± 5,0 kcal) v testu  90/90 a nejniţší 

(18 ± 0,9 kcal) v testu s nepřerušovaným zatíţením. Z toho vyplývá, ţe při 

přerušovaném lezení s kratšími úseky zatíţení i odpoĉinku nedošlo u lezců na rozdíl od 

ostatních typů zatíţení k úplnému vyĉerpání, aĉkoli funkĉní odezva byla podobná. 

Baláš & Šimkanin (2014) se na základě výkonu v poĉtu kroků a průběhu SF 

pokusili stanovit nejefektivnější metodu pro zlepšení specifické lezecké vytrvalosti. 

Výsledky jejich práce shodně ukázaly, ţe nejvhodnější metodou je metoda 

intermitentní, s dobou zatíţení a odpoĉinku 30s. Závěry uvedené studie ovšem 

postrádaly fyziologické vysvětlení příĉiny únavy. Z doby zatíţení a průběhu SF autoři 

pouze usuzovali, ţe k nejrychlejší kumulaci metabolitů anaerobního laktátového 

systému došlo při kontinuálním zatíţení. Jelikoţ SF byla významně niţší neţ 

v intermitentních testech, rychlý nástup lokální únavy svalů předloktí byl podle autorů 

hlavní příĉinou pádu. Zásadním přínosem aktuální studie tedy mělo být fyziologické 

odůvodnění příĉin únavy. Předpokládalo se, ţe probandi dosáhnou v kontinuálním testu 

průměrně vyšších hodnot krevního laktátu a tím objasní krátké setrvání lezců v tomto 

testu, nicméně hodnoty 4,8 mmol/l, které byly téměř identické jako v testu 90/90 a jen o 
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0,7 mmol/l vyšší neţ v testu 30/30, tomu nenasvědĉují. Jak jiţ bylo naznaĉeno, limitace 

v tomto směru můţe spoĉívat v ĉasu odebrání vzorků krve, z nichţ se zjišťovala hladina 

krevního laktátu. Pokud by se měřil laktát z krve, odebrané 5 minut po zátěţi, byly by 

hodnoty pravděpodobně mnohem vyšší. Předpoklad, ţe příĉinou únavy můţe být rychlá 

kumulace metabolitů ve svalech předloktí, nelze zcela vylouĉit. Tvrzení ale limituje 

fakt, ţe SFpeak byla prakticky identická i v intermitentních testech. Při pohledu na 

poměrně vysokou VO2peak (40,3 ml/kg/min) lezců v kontinuálním testu, by příĉinou 

moţné únavy mohlo teoreticky být i dosaţení nebo alespoň přiblíţení se k jejich 

VO2max. O tom však lze jen spekulovat, nakolik zjištění VO2max nebylo předmětem 

zkoumání této práce. Kromě toho, dosud nejvyšší naměřená vrcholová spotřeba kyslíku 

při lezení byla vůĉi VO2max 79 % , jak je známo ze studie de Geuse et al. (2006) a je jen 

málo pravděpodobné, ţe by lezci souĉasné studie tuto hodnotu překonali nebo se 

dokonce přiblíţili k svému maximu. 

Stejně jako v pilotní studii Baláše & Šimkanina (2014), tak i v tomto výzkumu 

vykazovali lezci s pravidelným aerobním tréninkem větší pokles SF během zotavné fáze 

oproti lezcům bez aerobních aktivit. Tato skuteĉnost koresponduje s prací Schoeffl et al. 

(2006), kteří vyvinuli intermitentní test specifické lezecké silové vytrvalosti svalů 

předloktí. V jejich studii lezli probandi 70s a následně 30s odpoĉívali na velkých 

chytech, přiĉemţ tento cyklus opakovali aţ do vyĉerpání. Jedinec s minimální 

nespecifickou aerobní vytrvalostí vykazoval po prvním zatíţení pokles 15 tepů a při 

sedmém zatíţení jen 3 tepy. Naproti tomu, lezec s pravidelnými aerobními aktivitami 

byl schopen sníţit SF o 20 tepů v průběhu celého testu. Průměrné hodnoty pro skupiny 

s aerobními a bez aerobních aktivit nebyly uvedeny.  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo posoudit efekt doby zatíţení a odpoĉinku na fyziologickou 

odezvu sportovního lezce a stanovit tak nejvhodnější tréninkovou metodu pro rozvoj 

specifické vytrvalosti lezců. Při intermitentním lezení s kratšími úseky zatíţení i 

odpoĉinku nedošlo na rozdíl od ostatních typů zatíţení k vyĉerpání, aĉkoli funkĉní 

odezva byla podobná. Lezci tak mohli setrvat při vysoké intenzitě zátěţe mnohem delší 

dobu. Doba zatíţení a odpoĉinku 30s se jeví jako vhodná k rozvoji specifické lezecké 

vytrvalosti. Kromě toho, nespecifický aerobní trénink umoţňuje rychlejší regeneraci 

v zotavných fázích intermitentního zatíţení.  
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