
Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

Longitudinální sledování vývoje svalové síly a rovnováhy 
u dětí v tréninku sportovního lezení 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: Autor: 

Mgr. Jiří Baláš Roman Šťastný 

Praha 2007 

1 



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Longitudinální sledování vývoje svalové síly 

a rovnováhy u dětí v tréninku sportovního lezení vypracoval samostatně 

pod vedením Mgr. Jiřího Baláše a uvedl v seznamu literatury všechny použité 

literární a odborné zdroje. 

V Praze dne 1 O. září 2007 

vlastnoruční podpis autora 

2 



Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Jiřímu Balášovi za cenné připomínky 

a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 

3 



ABSTRAKT 

Název práce 

Longitudinální sledování yýyoje svalové síly a rovnováhy u dětí v tréninku 

sportovního lezení. 

Název v angličtině 

Longitudinal monitoring of strength and balance development in sport rock 

climbing in children. 

Cíle práce 

Analýza dlouhodobé sportovní přípravy dětí v tréninku sportovního lezení 

z hlediska svalové síly, svalové vytrvalosti a statické rovnováhy. 

Metoda 

Z hlediska typu práce se jedná o longitudinální kasuistický experiment. Sledováno 

bylo 8 případů ve věku od 8 do 15 let po dobu dvou let. 

Výsledky 

Vliv lezecké intervence se prokázal v těchto testech: výdrž ve shybu, síla stisku 

ruky, shyby. V následujících testech se děti zlepšily, ale není prokazatelné, zda to 

bylo způsobené lezením: svis na jedné ruce, leh- sed, statická rovnováha, 

předklon. 

Klíčová slova 

Sportovní lezení, zdatnost, EUROFIT, svalová síla, svalová vytrvalost, flexibilita. 
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1 ÚVOD 

Výrazným znakem a problémem dnešní doby se stává nezájem společnosti 

o pohybovou aktivitu. Většina dospělých i dětí trpí hypokinetickým způsobem 

života. Je zanedbávána pravidelná a dostatečná pohybová aktivita, která je jedním 

z faktorů nezbytných pro zdravý vývoj jedince. Tento negativní jev lze v poslední 

době pozorovat zejména u mládeže a dětí předškolního a školního věku, které 

dávají přednost sledování médií a počítačové virtualitě před pohybovými 

aktivitami. Jednou z možností, jak změnit tuto negativní skutečnost, je nabídnout 

dětem, ale i dospělým, takové pohybové aktivity, které by pro ně byly dostatečně 

atraktivní a zároveň rozvíjely a udržovaly jejich fyzickou zdatnost. Po svých 

zkušenostech se domnívám, že by touto aktivitou mohlo být sportovní lezení. 

Sportovní lezení dnes patří mezi vyhledávané sportovní aktivity různých 

společenských skupin. S tímto sportem se můžeme setkat ve sportovních oddílech, 

kde se jedná především o výkonnostní zaměření, a také mezi laickou veřejností. 

Tímto způsobem, jako při málokterém jiném sportu, mohou volného času 

v přírodě užívat jak mladí, tak staří, jak začátečníci, tak pokročilí. (Winter, 2004). 

Tato sportovní činnost je fyzicky, psychicky a technicky velmi náročná. 

Zapojují se všechny svalové skupiny a dochází k rozvoji celkové kondice. 

U tohoto sportu bych dále vyzvedl především jeho sociální a prožitkovou 

složku, která může mít vliv na trvalé provozování pohybové činnosti. Rozvíjí 

odpovědnost, spolupráci , samostatnost a sebevědomí. 

Tato studie se zabývá vývojem zdatnosti dětí při dlouhodobém tréninku 

sportovního lezení na umělé stěně. Cílem této studie je analyzovat dlouhodobou 

sportovní přípravu dětí v tréninku sportovru'ho lezení z hlediska vývoje svalové 

síly a vytrvalosti, flexibility a statické rovnováhy. 
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2 TEORETICKÉ ZDŮVODNĚNÍ 

2.1 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍIIO LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ 

Sportovní lezení na umělé stěně je poměrně mladá pohybová aktivita, která se 

vykonává na lezecké stěně. Zde jsou zpravidla umístěny polyesterové chyty 

a stupy různých tvarů a barev. Na lezecké stěně jsou stavěny z chytů a stupů 

cesty, které mají stejnou barvu. Podle nároků na zdolání lezecké cesty mluvíme 

o obtížnosti cesty. Obtížnost cesty uvádí obtížnostní stupnice (lezecká 

klasifikace). Většinou se volí číslo. Ve sportovním lezení se používá mnoho 

lezeckých klasifikací. U nás je nejpoužívanější francouzská a UIAA, další 

stupnice s jejich porovnáním jsou v tabulce 1. 

Tab. č.l: Sro á 't b lk I k' h kl 'flka • vn vac1 a u a ezec ,yc aSI I Cl 

Obtížnost cest 
Skandinávie UK Austrálie USA UIAA Francie Písek 

6- 19 5.10a 6+ 6a+ VIle 

6-/6 E2 5c 19/20 5.10b 7- 6b Vlila 

6 20 5.10c 7 6b+ Vlllb 
6+ E3 5c+ 21 5.10d 7+ 6c Vlllc 
7- 21/22 5.lla 7+/S- 6c+ 

7 E46a+ 22 5.llb/c 8- 7a IX a 
7+ 23 5.lld s 7a+ IXb 

7+/8- E56b 24 5.12a 8/8+ 7b 
S- 25 5.12b S+ 7b+ IXc 

8 E66b+ 26 5.12c 9- 7c Xa 
S/S+ 27 5.12d 9 7c+ Xb 
S+ 2S 5.13a 9/9+ S a 
9- E7 6c+ 29 5.13b 9+ S a+ Xc 

9-/9 30 5.13c 10- Sb Xla 

9 ES 7a 31 5.13d 10 Sb+ Xlb 
9/9+ 32 5.14a 10+ Se Xlc 
9+ E9 7a+ 33 5.14b ll- Se+ XII a 

34 5.14c ll 9a Xllb 
EIO 7b 35 5.14d ll+ 9a+ Xllc 

36 5.15a 12-

37 5.15b 12 

2.2 FYZIOLOGICKÉ ASPEKTY SPORTOVNÍHO LEZENÍ 

V současné literatuře je mnoho studií o vlivu pohybu a sportovní činnosti 

na lidský organismus. Většina prací se zaměřuje na studium nejoblíbenějších 

pohybových aktivit jako jsou fotbal, atletika, gymnastika, cyklistika a plavání. 

Mnohé z těchto aktivit jsou vykonávány ve formě volnočasových aktivit 

až do pozdního věku, kde k nim přibývá ještě chůze. Je patrné, že většina těchto 

aktivit souvisí s činností dolních končetin, čímž dochází k nadměrnému posílení 
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těchto partií a je zanedbávána síla horních končetin. Z tohoto důvodu je potřeba 

nalézt pohybové aktivity, které by zajistily pozitivní rozvoj, jak dolních končetin, 

tak i horních končetin těla. Jedním ze způsobů by mohla být kombinace některého 

z uvedených sportů se sportovním lezením. 

Literatury na téma lezení je poměrně mnoho. Většina se zabývá historií, 

metodikou jištění a bezpečného pohybu při lezení, ale jen zlomek z ní se zabývá 

rozvojem motorických schopností a tělesné zdatnosti u lezců. 

Grant (1996) se ve svém článku: Anthropometric, strength, endurance and 

flexibility characteristics of elite and recreational climbers zabýval srovnáním tří 

skupin sportovců. První skupinu tvořili elitní (profesionální) lezci, kteří po dobu 

minimálně 12 měsíců lezli na závodní úrovni v mistrovských soutěžích v USA. 

Druhá skupina byla tvořena rekreačními lezci, kteří po dobu 12 měsíců lezli jen 

cesty menších obtížností. Třetí skupina byla tvořena muži, kteří se věnovali 

minimálně třikrát týdně aktivnímu pohybu po dobu minimálně 20 min. Tito 

sportovci neměli žádné předchozí zkušenosti se sportovním lezením na umělé 

stěně ani v přírodních podmínkách (nelezci). U těchto skupin se zabýval 

sledováním fyziologických odlišností zejména v oblasti svalové síly, vytrvalosti 

a flexibility. Zaměřil se především na svalovou sílu a vytrvalost horních končetin 

a odolnost břišních svalů při fyzické námaze, protože tyto svalové partie jsou 

při sportovním lezení namáhány nejvíce. Vzhledem k potřebám své práce jsem 

vybral naměřené hodnoty v následujících testech: na svalovou sílu a vytrvalost 

horních končetin to byly testy měření stisku ruky ručním dynamometrem (hand

grip), shyby, výdrž ve shybu. Na vytrvalost abdominálního svalstva byl použit test 

sed - leh (curl-ups). Nadále byly zaznamenány somatické vlastnosti těchto 

sportovců. Zaznamenán byl věk, hmotnost těla, výška postavy. Somatické údaje 

subjektů jsou uvedeny v tabulce 2 a naměřené hodnoty ve vybraných testech jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

Tab. č. 2: Somatické údaje pozorovaných subjektů - muži (x- průměr, (s- směrodatná 
ode hylka)) 

Charakteristika Elitní lezci Rekreační lezci Nelezci 

Věk(roky) 27,8 (7,2) 32,0 (9,2) 26,5 (7,4) 

Hmotnost těla (kg) 74,5 (9,6) 72,9 (10,3) 70,9 (5,6) 

Výška (cm) 178,9 (8,5) 179,4 (7,9) 179,4 (4,4) 
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Tab. č. 3: Naměřené hodnoty v testech: výdrž ve shybu, shyby, stisk ruky, sed leh (x- průměr 
(s- s měrodatná odchylka)) 

Charakteristika Elito{ lezci Rekreační lezci Nelezci 

Výdrž ve shybu (s) 53,1 {13,2) 31,4 ( 9) 32,6 (15,o) 
Shyby (n) 16,2 (7,2) 3,0 (9,0) 3,9 (3,9) 

Stisk ruky - P (N) 532 (23) 472 (23) 478 (23) 

Stisk ruky - L (N) 526 (21) 445 (21) 440 (21) 

Leh-sed (o) 66,6 (17,2) 52,7 (21,0) 62,0 (3,7) 

Z výsledků této studie je zřejmé, že i přes poměrně stejné tělesné 

parametry vykazovali elitní lezci v uvedených testech vyšší skóre než rekreační 

lezci a nelezci. 

Stejný výzkum provedl Grant i v roce 2001, ale subjektem pozorování 

byly tentokrát ženy. Tělesné údaje pozorovaných subjektů jsou uvedeny v tabulce 

4 a naměřené hodnoty testů jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab. č. 4: Somatické údaje pozorovaných subjektů - ženy (průměr, směrodatná odchylka) 
(Gr ant, 2001) 

Charakteristika Elitní lezci Rekreační lezci Nelezci 
Věk(roky) 31,3 (5,4) 24,1 (3,8) 28,5 (5,2) 

Hmotnost těla (ke;) 59,5 (7,4) 59,9 (5,7) 59,1 (7,5) 

Výška (cm) 166 (7) 164 (4) 166 (5) 

Tab. č. 5: Naměřené hodnoty v testech: výdrž ve shybu, shyby, stisk ruky, sed leh (průměr, 
smě rodatná odchylka) (Grant, 2001) 

Charakteristika Elitnf lezci Rekreační lezci Nelezci 

Výdrž ve shybu (s) 27,5 (19,4) 13,7 (8,1) 13,8 (11,7) 

Shyby (n) 2,1 (3,0) 0,2 (0,7) 0,8 (2,2) 

Stisk ruky - P (N) 338 {12) 289 (10) 307 {ll) 

Stisk ruky - L (N) 307 (14) 274 (13) 285 (1) 

Leh-sed (o) 48,2 (27,6) 44,7 (24,5) 50,0 (30,7) 

I z výsledků této studie je zřejmé, že elitní lezkyně vykazovaly vyšší skóre 

v uvedených testech než rekreační lezkyně a nelezkyně. 

Ze studií Granta je patrné, že u elitních lezců a lezkyň byla zjištěna vyšší 

svalová a vytrvalostní zdatnost horních končetin než u rekreačních lezců 

a nelezců. Také se ukázalo, že elitní lezkyně měly menší vytrvalost břišm'ho 

svalstva než elitní lezci. 

Watts (2004) se ve svém článku Physiology of difficult rock climbing snaží 

sepsat výsledky z různých studií a stanovit ideální postavu elitního lezce. Watts 

shromažďoval poznatky ze studií prováděných především v USA a Velké Británii 

a subjekty těchto studií byly elitní lezci. Shromážděním těchto výsledků Watts 

zjistil, že elitní lezci jsou nižší postavy, malé tělesné hmotnosti a mají nízké 
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procento tělesného tuku. Všechny studie také poukázaly na to, že elitní lezci měli 

zvýšené skóre v testech svalové síly a vytrvalosti horních končetin těla než 

nelezci. Sumární tělesné hodnoty jsou popsány v tabulce 6. V tabulce 7 jsou 

uvedeny dynamometrie stisku ruky elitních lezců v daných studiích. 

Tab. č. 6: Sumární zobrazení antropometrických dat u elitních lezců (průměr, směrodatná 
od chylka)((;rant,2001) 

Výzkumné práce Poěet (M, Ž), obtfžnost Výška (m) 
Tělesná 

hmotnost (kg) 

Watts et al. 1993 21 (M), 5,13c/8b 1,78 (0,065) 66,6 (5,5) 

Watts et al. 1993 7 (M), 5,14a/8c 1,79 (0,052) 62,4 (5,5) 

(;rant et al. 1996 10 (M), >5,10a/6a 1,79 (0,085) 74,5 (4,5) 

Watts et al. 1996 ll (M), 5,13b/8a 1,76 (0,089) 65,9 (8,6) 

Mermier et al. 1997 9 (M), >5,11/7a 1,76 (0,056) 66,3 (6,4) 

Booth et al. 1999 6 (M), 5,12a-5,13b/7b-8a 1,76 (0,027) 62,6 (3,3) 

Za pf et al. 2001 20 {M), >5, 13a/8a 1,77 {0,044) 65,6 (4,9) 

Watts et al. 1993 18 {Ž), 5,12c/7c 1,65 (0,040) 51,5 (5,1) 

Watts et al. 1993 6 (Ž), 5,13b/8a 1,62 (0,046) 46,8 (4,9) 

Mermier et al. 1997 5 (Ž), >5,11/7a 1,65 (0,056) 54,5 (3,9) 

Tab. č. 7:Sumárnf zobrazeni dat sily předloktí u elitních lezců (průměr, směrodatná 
odchylka)((;rant,2001) 

Výzkumné práce Počet (M, Ž), obtížnost Test Sfla(N) 

Watts et al. 1993 21 (M), 5,13c/8b stisk ruky dynamometrem 506,0 (62,8) 

Cutts & Bollen 1993 13 (M), 5,8/5b-5,12a/7b stisk ruky dynamometrem 519,8 (56,9) 

(;rant et al. 1996 10 (M), >5,10a/6a stisk ruky dynamometrem 532,5 (22,6) 

Watts et al. 1996 ll (M), 5,13b/8a stisk ruky dynamometrem 581,6 (69,6) 

Watts et al. 2000 5,12c-5,14b/7c-8c stisk ruky dynamometrem 507,0 (73.6) 

Watts et al. 2003b 52 mladí (M), 5,11d/7a stisk ruky dynamometrem 357,9 (126,5) 

Watts et al. 1993 18 (Ž), 5,12c/7c stisk ruky dynamometrem 335,4 (60,0) 

(;rant et al. 2001 10 (Ž), -5,9/Sc stisk ruky dynamometrem 337,4 (11,8) 

Watts et al. 2003b 38 rnladi (Ž), 5,11b/6c stisk ruky dynamometrem 246,1 (66,7) 

Pozitivní vliv sportovního lezení na zvýšení svalové síly horních končetin 

je popsán v diplomové práci Novákové (2005), ve které potvrzuje vliv 

sportovního lezení na silové schopnosti lezců. Také Ulrich (2001) dospěl ve své 

diplomové práci k závěru, že během speciálního programu sportovního lezení se 

u probandů zvýšily hodnoty staticko- silové i dynamicko- silové. 

Ačkoli nám nejsou známy žádné studie, které by se zabývaly vztahem 

lezení a statické rovnováhy, domníváme se, že při lezeckém pohybu jsou kladeny 

nároky na zachování stálé polohy na malých opěrných plochách. Lezecký pohyb 

se skládá ze dvou hlavních fází. Dynamická fáze je vlastní realizace pohybu. 

Při statické fázi, která může tvořit i 50 % lezeckého času, lezec načítá další 
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postup, zakládá postupové jištění, nebo vysouší ruce magnéziem. Během statické 

fáze musí zaujmout rovnovážnou polohu, která by měla být co nejekonomičtější 

a co nejsnáze proveditelná. 

Shrnutí 

U sportovního lezení se zapojuje velké množství svalů celého těla. Z velkých 

svalových skupin je to především svalová skupina pletence ramenního, prsní 

svalstvo a svalstvo zádové. U vrcholového lezení je pak extrémní zatížení svalů 

a kloubů ruky, předloktí a kloubu loketního. Právě proto byly výzkumy zaměřeny 

především na svalovou sílu a vytrvalosti horních končetin a svaly trupu, které jsou 

při sportovním lezení zapojovány v největší míře. Výzkumy prokázaly, že elitní 

lezci mají vyšší hodnoty v testech svalové síly a vytrvalost horních končetin než 

jedinci, kteří se nevěnují sportovnímu lezení. Také poukázaly na to, že elitní lezec 

je menší postavy, malé tělesné hmotnosti s malým procentem tělesného tuku. 

Všechny tyto studie byly zaměřeny na porovnání elitních lezců a jedinců, 

kteří se lezením nezabývali. Žádná z těchto studií se však nezabývala přímo 

vlivem lezení na svalovou sílu a vytrvalost a flexibilitu. Rovněž nám není známá 

studie zabývající se zkoumáním rovnováhy u sportovních lezců. Domníváme se, 

vzhledem k charakteru pohybu, že bude mít lezecký trénink jistý vliv na statickou 

rovnováhu. Také žádné nám známé studie nezkoumaly vliv sportovního lezení 

na děti ve věku prepubescence a pubescence. 

2.3 ZDATNOST 

V literatuře se objevují základní druhy zdatností: Obecná zdatnost, tělesná 

zdatnost {TZ), výkonnostně orientovaná zdatnost (VOZ) a zdravotně orientovaná 

zdatnost. 

2.3.1 0BECNÁ ZDATNOST 

Obecná zdatnost je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování lidského 

organismu s optimální účinností a hospodárností a je podmíněna zejména 

fyziologickými funkcemi organismu (Kovář, 2001 ). 

2.3.2 TĚLESNÁ ZDATNOST( TZ) 

Tělesná zdatnost {TZ) podle Bunce (1995,1998) vyjadřuje stupeň adaptačních 

potenciálů, a v důsledku toho značí optimalizaci funkcí organismu při řešení 

vnějších úkolů spojených s pohybovým úkolem, zvládnutí vnějších požadavků 

na jedince s menšími nároky na jeho organismus. Tělesnou zdatnost dlouhodobě 
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rozvíjíme a udržujeme prostřednictvím tělesných cvičení a správnou 

životosprávou. Optimální úroveň TZ by měla být dostatečnou prevencí proti 

civilizačním chorobám a také dosažení vysokého věku a aktivního stáří. 

2.3.3 VÝKONNOSTNĚ ORIENTOV ANÁ ZDATNOST (VOZ) 

Toto pojetí zdatnosti je zařazeno do kategorie odrážející výkon. Zdůrazňuje se zde 

dosažení maximálních výkonů a má význam např. při výběru jednotlivých talentů 

(Bunc, 1995). 

2.3.4 ZDRA VOTNĚ ORIENTOVANÁ ZDATNOST (ZOZ) 

Zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) je ve světové literatuře označována jako 

health-reladed fitness. Takto pojatá TZ vytváří nezbytné předpoklady pro účelné 

fungování lidského organismu, a tedy i předpoklad pro pohybovou aktivitu (dále 

jen PA) i dobrou pracovní výkonnost (Bunc, 1998). Složky ZOZ tvoří: aerobní 

zdatnost, svalová síla a vytrvalost, flexibilita, složení těla. 

2.3.5 SLOŽKY TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Vzhledem k charakteru zátěže v lezeckém tréninku nás budou zajímat především 

tyto složky tělesné zdatnosti: svalová síla a vytrvalost, flexibilita a také složení 

těla. 

2.3.5.1 SVALOVÁ SÍLA A VYTRVALOST 

Svalová síla a vytrvalost je ve světové literatuře označována v anglické literatuře 

jako svalově-kosterní zdatnost (muscuskeletal fitness). Tento pojem se často 

objevuje i v naší literatuře. 

Síla se definuje jako schopnost překonávat vnější odpor svalovým úsilím. 

Síla se považuje za biologický základ všech pohybových schopností (Dovalil, 

2002). 

Díky svalové síle se lidské tělo pohybuje v prostoru. Rychlost a charakter 

pohybu se mění podle velikosti a směru působení síly. Snažíme-li se určit 

svalovou sílu člověka jako fyziologickou vlastnost, můžeme mluvit o způsobu 

překonání vnějšího odporu nebo působení svalového napětí proti tomuto odporu. 

Vnějším odporem může být: síla zemské přitažlivosti rovnající se váze sportovce, 

reakce opory při tlaku, odpor vnějšího prostředí při pohybu sportovce, váha 

zatížení, odpor partnera, pružiny nebo gumy, síla setrvačnosti jiných těles 

(Kuzněcov 1974). 
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Rozhodující pro vznik svalové síly je svalová kontrakce, která může 

vzhledem k délce a napětí svalu probíhat v podobě několika režimů svalové 

činnosti: izometrický- statický režim (vzrůstá vnitřní napětí svalu bez změny jeho 

délky), koncentrický - pozitivně dynamický režim (změna napětí a zkrácení 

svalu) a excentrický - negativně dynamický režim (změna napětí a protažení 

svalu). Podle druhu svalové kontrakce, resp. podle převládajícího způsobu 

činnosti zapojených svalových skupin je provedeno základní rozdělení síly 

na statickou sílu (izometrická kontrakce) a dynamickou sílu (koncentrická, 

excentrická, izotonická nebo izokinetická kontrakce) (Suchomel, 2006). V mnohé 

literatuře se dělení svalové síly a vytrvalost liší, proto jsem vybral pro porovnání 

dvě rozdělení. První rozdělení je podle Boucharda a Maliny (1991), kteří 

zkoumají sport hlavně z lékařského hlediska a druhým je rozdělení zaměřené 

především na sportovní trénink, a to rozdělení podle Dovalila (2002). 

Bouchard a Malina (1991) rozdělují sílu na následující typy: 

• Statická (izometrická) 

• Explozivní síla (výbušná) 

• Dynamická 

• Vytrvalostní 

Dovalil (1991) dělí sílu následovně: 

• Síla statická - schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci. Délka 

svalu se nemění. 

• Síla dynamická - silová schopnost projevující se pohybem, který dále 

rozlišujeme na sílu: 

o Výbušnou s maximálním zrychlením 

o Rychlou s nemaximálním zrychlením 

o Pomalou překonávání vysokých odporů nevelkou stálou rychlostí 

• Síla vytrvalostní- schopnost mnohonásobně překonávat odpor. Tuto sílu 

také dělíme dále na statickou a dynamickou. 

Pokud hovoříme o síle svalu, myslíme tím, kolik síly může sval vyvinout. 

V této oblasti rozeznáváme absolutní a relativní sílu: 

Absolutní síla má význam hlavně v takových sportovních odvětvích, kde 

jde o překonání vnějšího odporu (hmotnost činky, koule atd.), relativní síla (tj. 
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síla na 1 kg hmotnosti) má význam hlavně při sportech, kde sportovec překonává 

odpor hmotnosti vlastního těla (gymnastika, také lezení). 

Veškeré využití síly v lezení je relativní k váze těla. Proto je v lezení 

důležitější relativní síla než síla absolutní. 

Dále se také zmíním o statické síle, dynamické síle a síle dynamické 

explozivní. 

Statická síla je schopnost působit svalovou činností proti pevnému 

odporu. Je zde vyvinut maximální tlak, tah, stisk, kterým sportovec působí 

jednorázově proti pevné opoře (dynamometru), kde nedochází k deformaci tohoto 

zařízení. Při svalové činnosti nedochází u sportovce ke změně polohy těla, nemění 

se tedy délka, ale pouze napětí svalu. Režim svalové kontrakce je izometrický. 

Dynamická síla je schopností vyvinout sílu určité svalové skupiny proti 

odporu v průběhu pohybu. Je to schopnost přemístit břemeno o velké až 

maximální hmotnosti. Při svalové činnosti tedy dochází k pohybu, délka svalů se 

mění (zkracuje, prodlužuje). Režim svalové práce je izotonický nebo auxotonický. 

Pohyb může být vykonáván buď jednorázově (např. zvednutí činky) nebo 

opakovaně (např. při shybu). 

Dynamická síla explozivní (síla výbušná) je schopnost vyvinout sílu v co 

nejkratším čase, nebo-li schopnost vydat maximum energie v jednom explozivním 

aktu. Dynamickou explozivní sílu poznáme především z jejích projevů: čím větší 

je zrychlení udělené hmotě náčiní (např. při vrhu) nebo hmotě těla (např. 

při skoku), tím větší je explozivní síla, která je vyvolala. 

Rozvoj svalové síly a vytrvalosti slouží především tzv. posilovací cvičení. 

Jde o tělesná cvičení vyznačující se zvýšeným odporem. Dělí se na cvičení 

s překonáním odporu vlastního těla a překonáváním odporu náčiní. Jejich cílem je 

zejména zvýšení funkční zdatnosti svalů, mají však i řadu jiných účinků: prevenci 

svalové atrofie, zlepšení nitrosvalové i mezisvalové koordinace, vliv na dobré 

držení těla. 

Hodnocení svalové síly a vytrvalosti 

V rámci řady současných testových baterií jsou motorické testy svalové síly, 

vytrvalosti a flexibility zahrnuty do jedné kategorie, protože základním cílem je 

určení celkového stavu svalově-kosterního aparátu. Kumulace motorických 

předpokladů do jedné kategorie vychází ze zdravotního hlediska. Z tohoto 

pohledu je důležité, aby svalové skupiny byly dostatečně silné, byly schopny 
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odolávat únavě po relativně dlouhou dobu a přitom zajistily dostatečný rozsah 

pohybu v kloubech (Suchomel, 2006). 

a) Síla a vytrvalost břišrúch svalů 

Síla a vytrvalost břišních svalů je důležitá při prevenci výskytu svalových 

dysbalancí, nadále je síla a vytrvalost břišrúch svalů důležitá pro správné 

držení těla a správné postaverú pánve. Přispívá k prevenci bolestí v bederrú 

části zad. Síla a vytrvalost břišrúch svalů u chlapců roste lineárně v období 6 

až 13 let, poté vykazuje zrychlený vývoj. U dívek síla a vytrvalost břišních 

svalů roste asi do 14let, poté u průměrné populace následuje její pokles. 

b) Síla a vytrvalost svalů horrú části trupu 

Síla a vytrvalost svalů horrú· části trupu má vliv na udržení dobrého funkčního 

zdraví a na správné držení těla. Jejich význam stoupá s přibývajícím věkem. 

Síla a vytrvalost svalů horní části trupu u chlapců roste lineárně od 5 do 13-14 

let, poté následuje zrychlený vývoj v období adolescence, u dívek se 

výkonnost zvyšuje postupně až do 16-17 let věku, bez následného rychlého 

vývoje patrného u chlapců. 

Rozvoj svalové síly a vytrvalosti u dětí v období prepubescence a pubescence 

K rozvoji této složky tělesné zdatnosti slouží tzv. posilovací cvičení. To jsou 

tělesná cvičení využívající zvýšeného odporu. Mohou být rozdělena na cvičení 

s vnějším odporem (náčirú), nebo na cvičerú s hmotností vlastního těla 

(s dopomocí a bez ní). O vývoji a možnostech silového tréninku a jeho vlivu 

na prepubescenty a pubescenty pojednávají mnohé zahraničrú studie. 

Podle Boucharda a Maliny (1991) je načasování a rychlost růstu kostemě

svalového komplexu v tomto období označován jako "nervózrú" (nerovnoměmé), 

toto schéma růstu je pro každé dítě stejné. Například 12 let staré dítě může být 

vyšší než dítě 14let staré, ale každému dítěti poroste sval končetin do délky dříve 

než do jeho objemu. 

Podle Andersona a Twista (2005) je po silovém tréninku dětí možné 

pozorovat nárůst svalové síly bez větších viditelných projevů zvětšovárú 

svalového objemu a to asi do 20 týdnů od započetí tréninkového programu. 

Podle mnohé starší literatury je rezistenčrú trénink (trénink s vnějším 

odporem náčiní) pro mladé neefektivrú a nebezpečný pro jejich zdravý vývoj. 

Tento pohled je však dnes díky novým studiím již považován za zastaralý. 
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Faigenbaum (1996) ve své práci uvádí, že rezistenční trénink u dětí, jako 

u těch s velkou fyzickou aktivitou, skýtá určitý stupeň rizika svalovo-skeletárního 

zranění. Toto riziko však není větší než u mnoha jiných sportů nebo rekreačních 

aktivit, kterých se děti pravidelně účastní. Nadále se Faigenbaum ve své práci 

zabývá incidenty se zraněními u sportů školních dětí během 1 roční periody. 

Rezistenční trénink měl za následek O, 7 % zranění, zatímco např. u fotbalu to bylo 

28 % a gymnastice 13 %. Aby byl rezistenční trénink dětí ovšem tak bezpečný, 

musí být připraven precizně a s ohledem na věk a individuální přístup. 

Rozvoj svalové síly a vytrvalosti má také pozitivní vliv na prevenci 

svalové atrofie, zlepšení nitrosvalové i mezisvalové koordinace, zlepšení stability 

a pevnosti kloubů, vliv na správné držení těla. 

2.3.5.2 FLEXIBILITA 

Flexibilita (pohyblivost) vyjadřuje stav v rozsahu pohybu v kloubně - svalové 

jednotce. Flexibilita je podmíněna řadou činitelů: a) konstitučními činiteli -

struktura kloubu, schopnost protažení svalových pouzder, vazů, svalů a šlach; b) 

kondičně-energetickými činiteli- síla svalů vyvolávající pohyb; c) koordinačními 

činiteli - koordinace agonistů, antagonistů a synergistů, regulace svalového 

tonusu, svalové a šlachové reflexy (Suchomel, 2006). 

Podle Dobrého (1998) je rozsah kloubu omezen kloubním pouzdrem 

(47 %), svalstvem (41 %), šlachou (10 %) a kůží (2 %). 

Alter (1999) rozděluje pohyblivost do následujících kategorií: 

• Statická pohyblivost je dána rozsahem bez ohledu na jeho 

rychlost. 

• Dynamická pohyblivost je dána rozsahem pohybu při určité 

rychlosti. 

• Funkční pohyblivost je dána rozsahem pohybu při normální nebo 

zvýšené rychlosti. 

• Aktivní pohyblivost je dána rozsahem pohybu při volním použití 

svalů bez vnější pomoci. 

• Pasivní pohyblivost je dána rozsahem ohybu při vnější pomoci. 

Pro rozvoj flexibility jsou vhodná protahovací cvičení působící na svaly, 

šlachy, intermuskulární koordinaci a regulaci svalového tonusu. V současné době 

jsou populární statické formy protahování strečinkovými metodami, jimiž jsou 
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protahovány jednotlivé svalové skupiny. Druhou metodou protahovacích cvičení 

je dynamická metoda, která využívá švihové pohyby do krajních poloh. Tato 

metoda má příznivý vliv na intervalovou koordinaci, ale na druhou stranu snadno 

vyvolá napínací reflex, který může být zdrojem ruptur svalových vláken. 

Rozvoj flexibility v období prepubescence a pubescence 

Flexibilita se mění s věkem a pro mladší jedince nepředstavuje zdravotní problém. 

Flexibilita se rozvíjí lépe v dětství než v dospělosti a to zejména v období 7 až ll 

roku života. Proto je nácvik rozvoje flexibility důležitý zejména pro pozdější věk 

v dospělosti, kdy pohyblivost klesá. Dívky vykazují vyšší úroveň flexibility než 

chlapci ve všech věkových obdobích, přičemž největších rozdílů dosahují 

v období pubertálního růstu a sexuálního zrání. Úroveň flexibility je u dívek 

stabilní od 5 do ll let věku, pak dochází k rychlému vzestupu výkonů v období 

pubescence a následnému malému zlepšení v období adolescence. U chlapců 

dochází od 5 do 12 let věku k postupnému snižování flexibility. Ve 12 letech 

dosahuje nejnižších hodnot a pak se postupně zlepšuje přibližně do 18 let věku 

(Malina et al. 2004). 

2.3.5.3 SLOŽENÍ TĚLA 

V současnosti existuje několik modelů hodnocení tělesného složení. Uvádíme dva 

nejznámější. První komplexnější model je biochemický. Rozděluje tělesnou 

hmotu na složky: tuk, bílkoviny, uhlovodany, minerály a vodou. Pro potřeby 

praktického zjišťování tělesného složení byl tento problém zjednodušen 

na dvoukomponentový model, který dělí lidské tělo na dvě složky: tuk ( angl. fat 

mass) a tukuprostou hmotu ( angl. fat free mass, zkratka FFM). 

Měření složení těla se provádí několika způsoby, u kterých je ovšem různá 

přesnost měření. Podle Havlíčkové (2003) se měření rozděluje na tři úrovně: 

1. Úroveň- přímé měření tuku, které nelze u živých osob realizovat. 

2. Úroveň- nepřímé měření pomocí standardní laboratorní techniky např. 

podvodní vážení, měření celkové tělesné vody. Nevýhodou těchto 

metod je jejich časová a finanční náročnost. 

3. Úroveň- dvakrát nepřfmá, a tudíž méně přesná než již zmiňované 

metody. Patří sem měření kožních řas, dále pak bioelektrická 

impedance a elektrická vodivost. 
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2.3.6 TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU 

Při hodnocení tělesné zdatnosti a základní motorické výkonnosti dětí školního 

věku má své opodstatnění jak u posuzovaní aktuální úrovně, tak posuzování 

vývojových změn. Cílem hodnocení tělesné zdatnosti a základní motorické 

výkonnosti je vytvořit u dětí povědomí o stupni své tělesné zdatnosti a základní 

motorické výkonnosti. Hodnocení tělesné zdatnosti a základní motorické 

výkonnosti má sloužit také k motivaci dětí dosáhnout vyšší úrovně tělesné 

zdatnosti a k podpoře zařazení dostatečného množství pohybové aktivity do jejich 

způsobů života. Děti by se měly naučit, jak se stát tělesně zdatnými a pohybově 

aktivními po dobu celého jejich života (Suchomel, 2006). 

Vývoj testování tělesné zdatnosti 

Známky hodnocení motorických výkonů sahá až daleko do historie lidstva 

a možná je staré, jako lidstvo samo. Jedny z nejstarších dokladů o hodnocení 

tělesné zdatnosti pochází již 800 roků př. n. 1. ze zápisů Spartských úředníků 

o vojenské připravenosti a zdatnosti vojáků. Ovšem z hlediska hodnocení výkonu 

v rámci tělesné výchovy můžeme považovat za průkopníka Němce Eiselena. Ten 

používal pro hodnocení tělesných výkonů žáků tabulky sestavené i s ohledem 

na jejich tělesnou výšku již v první polovině 19. století. Předchůdci dnešních 

testových baterií se objevovali na začátku druhé poloviny minulého století. 

V zájmu o testování motorické výkonu v tělesné výchově na celém světě se 

zasloužila práce Krausové a Hirschlanda (1954), kteří porovnali úroveň tělesné 

zdatnosti amerických a evropských dětí. Výsledky studie ukázaly, že americké 

děti byly relativně nezdatné v porovnání s evropskými vrstevníky. 

Hodnocení tělesné zdatnosti pomocí testových baterií je prakticky jediným 

možným způsobem, jak v terénu hodnotit úroveň tělesné zdatnosti, a tím 

systematicky sledovat změny stavu motoriky žáků. Pro příklad uvádím některé 

testové baterie používané k hodnocení tělesné zdatnosti v tělesné výchově. 

UNIFITTEST (6- 60) zahrnuje čtyři motorické testy (skok daleký z místa, leh

sed opakovaně po dobu 60 sekund, vytrvalostní člunkový běh nebo běh po dobu 

12 minut, člunkový běh 4 x 1 O metrů). Další testovou baterií je EURO FIT. 

V testové baterii EUROFIT jsou zastoupeny jak zdravotně orientované, tak 

výkonově orientované položky s blízkými vzájemnými vztahy. Testová baterie 

obsahuje pro děti školního věku 9 motorických testů a to: test rovnováhy 

pod názvem "plameňák", talířový tapping, předklon s dosahováním v sedu, skok 
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do dálky z místa, ruční dynamometrie, leh- sed opakovaně po dobu 30 s, výdrž 

ve shybu, člunkový běh 1 O x 5 m, vytrvalostní člunkový běh nebo vyšetření W 110 

na bicyklovém ergometru. 

Motorický test 

Motorický test je definován jako standardizovaná pohybová zkouška ke zjištění 

úrovně pohybových předpokladů člověka (Kasa, 2001). Proces zkoušení 

nazýváme testováním. K potřebám práce bude potřeba popsat a uvést hodnoty 

pro děti školního věku v následujících testech: test rovnováhy pod názvem 

"plameňák", předklon, stisk ruky (hand-grip), výdrž ve shybu, shyby, leh- sed 

opakovaně po dobu 60 s. 

Testem "plameňák" se testuje statická rovnováha. Test je součástí testové 

baterie EURO FIT a skóre pro chlapce a dívky od 7 do 15 let věku jsou uvedeny 

v tabulkách. 

Tab. č. 8: Hodnoty testu "plameňák" pro chlapce od 7 do 15 let věku (Moravec et al., 1996); 
0

ě vd 'dhlka v 'h x- prom r, s- smero atna o c ill , n- pocet testovanyc 
X 7,37 8,55 9,47 10,52 11,62 12,50 13,50 14,50 15,46 

Věk(roky) s 0,38 0,29 0,30 0,30 0,26 0,29 0,29 0,27 0,28 

n 73 54 74 108 186 235 324 530 301 

Plameňák (n/min) 
X 18,05 15,63 12,68 11,78 11,61 11,79 11,91 9,44 9,80 

s 7,79 8,09 7,01 5,96 5,31 5,10 5,15 5,96 6,30 

Tab. č. 9: Hodnoty testu "plameňák" pro dívky od 7 do 15 let věku (EUROFIT, 1996) ); x-
ůě ědtádhlk čttt 'h pr m r, s- srn ro a n o c 1y1 a, n- po e es ovanyc 

X 7,29 8,57 9,51 10,55 11,51 12,45 13,54 14,54 15,46 
Věk(roky) s 0,39 0,25 0,32 0,28 0,27 0,27 0.30 0,27 0,30 

n 71 60 75 116 122 101 74 554 202 

Plameňák (n/min) 
X 17,72 14,80 11,36 10,52 11,59 11,58 12,01 8,85 9,25 

s 9,87 8,79 7,25 6,67 5,97 5,56 5,62 5,34 6,41 

Jak je patrné z výsledku uvedených v tabulkách, tak statická rovnováha se 

s narůstajícím věkem zlepšuje. 

Testem výdrž ve shybu se měří statická vytrvalostní zdatnost svalů 

horních končetin a pletence ramenního. Test je součástí EUROFIT a skóre 

pro chlapce a dívky od 7 do 15 let věku jsou uvedeny v tabulkách. 

Tab. č. 10: Hodnoty testu výdrž ve shybu pro chlapce od 7 do 15 let věku (Moravec et al., 
1996); x-průměr, s- směrodatná odchJika, n- ~očet testovaných 

X 7,37 8,55 9,47 10,52 11,62 12,50 13,50 14,50 15,46 
Věk(roky) s 0,38 0,29 0,30 0,30 0,26 0,29 0,29 0,27 0,28 

n 73 54 74 108 186 235 324 530 301 

Výdrž ve shybu (s) 
X 9,9 13,10 19,17 21,64 25,76 31,15 35,17 29,49 34,21 

s 10,33 10,38 14,38 17,67 20,06 22,07 24,79 17,56 18,83 

20 



Tab. ě. ll: Hodnoty testu výdrž ve shybu pro dívky od 7 do 15 let věku (Moravec ·et al., 
1996) ; x- průměr, s- směrodatná odch lka, n- poěet testonn 'ch 

X 7,29 8,57 9,51 10,55 11,51 12,45 13,54 14,54 15,46 

Věk(roky) s 0,39 0,25 0,32 0,28 0,27 0,27 0.30 0,27 0,30 

n 71 60 75 116 122 101 74 554 202 

Výdrž ve shybu (s) 
X 8,92 10,29 8,93 11,78 18,61 17,89 19,12 14,53 15,24 

s 6,87 10,12 7,37 10,22 15,59 15,31 18,41 13,66 13,65 

V testu výdrž ve shybu se u chlapců i dívek projevuje nárůst statické síly 

a vytrvalosti u svalů horních končetin a pletence ramenního s postupujícím 

věkem. Nárůstje lineární. 

Testem shyby se měří dynamická vytrvalostní zdatnost svalů horních 

končetin a pletence ramenm'ho. Skóre podle NCYFS (National Children and 

Y outh Fitness Study) pro chlapce a dívky od 7 do 15 let věku jsou uvedeny 

v tabulkách. 

Tab. ě. 12: Hodnoty testu shyby pro chlapce od 10 do 18 let věku (Neuman, 2003) 

Percentily: výkon 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 

90: vynikající 8 8 8 10 12 14 14 15 16 
75:výborný 4 5 5 7 8 10 12 12 13 
50: průměrný 1 2 3 4 5 7 9 9 10 

25: podprůměrný o o o 1 2 4 6 5 6 

10: nedostatečný o o o o o 1 2 2 3 

Tab. ě. 13: Hodnoty testu shyby pro dívky ve věku od 10 do 18 let věku (Neuman, 2003) ; x
p růměr, s- směrodatná odchylka, n- počet testovaných 

Věk v letech 

Percentily: výkon ll 12 13 14 15 16 17 18 

90: vynikající 3 3 2 2 2 2 2 2 
75:výborný 1 1 1 1 1 1 1 1 

50: průměrný o o o o o o o o 
25: podprůměrný o o o o o o o o 
10: nedostatečný o o o o o o o o 

Testem stisk ruky měříme statickou sílu svalů horních končetin, 

především svalů předloktí. Test je součástí testové baterie EUROFIT a hodnoty 

pro chlapce a dívky od 7 do 15 let věku jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. č. 14: Hodnoty testu stisk ruky pro chlapce od 7 do 151et věku (Moravec et al., 1996) ); 
x- pr" ~ ~ d t á d h lka ~ tt t ' h umer, s- smero a n O Cly 'n- >oce es ovan c 

X 7,37 8,55 9,47 10,52 11,62 12,50 13,50 14,50 15,46 

Věk(roky) s 0,38 0,29 0,30 0,30 0,26 0,29 0,29 0,27 0,28 

n 73 54 74 108 186 235 324 530 301 

Stisk ruky (kg) 
X 17,67 19,86 22,03 24,56 27,87 30,40 34,48 43,10 46,00 

s 3,94 3,70 4,22 4,64 4,81 5,65 6,68 8,22 7,72 
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Tab. č. 15: Hodnoty testu stisk ruky pro dívky od 7 do 15 let věku (Moravec et al., 1996) ); x
prům ěr, s- směrodatná odchylka, n- počet testovaných 

X 7,29 8,57 9,51 10,55 11,51 12,45 13,54 14,54 15,46 
Věk(roky) s 0,39 0,25 0,32 0,28 0,27 0,27 0.30 0,27 0,30 

n 71 60 75 116 122 101 74 554 202 

Stisk ruky (kg) 
X 14,79 17,02 20,37 21,75 25,42 27,36 28,98 32,66 32,91 

s 3,33 2,99 4,85 4,26 5,19 4,81 6,38 5,03 4,96 

Naměřené hodnoty v testu stisk ruky (hand-grip) ukazují lineární růst síly 

svalů předloktí s rostoucím věkem. 

Testem se testuje vytrvalost bederních, kyčelních, stehenních a břišních 

svalů. Test je součástí testové baterie EUROFIT a hodnoty pro chlapce a dívky 

od 7 do 15let věku jsou uvedeny v tabulkách. 

Tab. č. 16: Hodnoty testu leh- sed pro chlapce od 7 do 15 let věku (Moravec et al., 1996) ); x-
prů ě v d t á d h lka č t t t ' h m r, s- smero a n o c 1y1 , n- po e es ovanyc 

X 7,37 8,55 9,47 10,52 11,62 12,50 13,50 14,50 15,46 
Věk(roky) s 0,38 0,29 0,30 0,30 0,26 0,29 0,29 0,27 0,28 

n 73 54 74 108 186 235 324 530 301 

Leh-sed (n/30s) 
X 19,01 20,26 21,28 23,27 23,36 24,60 25,81 26,82 27,23 

s 5,01 5,38 5,23 3,92 4,45 4,64 4,50 4,18 4,72 

Tab. č. 17: Hodnoty testu leh- sed pro dívky od 7 do 15let věku (Moravec et al., 1996) ); x
prů měr, s- směrodatná odcllylka, n- počet testovaných 

X 7,29 8,57 9,51 10,55 11,51 12,45 13,54 14,54 15,46 
Věk(roky) s 0,39 0,25 0,32 0,28 0,27 0,27 0.30 0,27 0,30 

n 71 60 75 116 122 101 74 554 202 

Leh-sed (n/30s) 
X 17,61 19,10 21,17 21,61 21,40 23,22 23,92 23,25 24,57 

s 5,86 4,75 4,48 3,85 4,31 4,39 4,91 4,20 4,22 

Testem předklon v sedě se měří kloubová pohyblivost trupu. Test je 

součástí testové baterie EUROFIT a hodnoty pro chlapce a dívky od 7 do 15 let 

věku jsou uvedeny v tabulkách. 

Tab. č. 18: Hodnoty testu předklon s dosahováním v sedě pro chlapce od 7 do 15 let věku 
Moravec et al., 1996) ); x- průměr, s- směrodatná odclli_lka, n-_počet testovan 'ch 

X 7,37 8,55 9,47 10,52 11,62 12,50 13,50 14,50 15,46 
Věk(roky) s 0,38 0,29 0,30 0,30 0,26 0,29 0,29 0,27 0,28 

n 73 54 74 108 186 235 324 530 301 

Předklon s dosahem X 19,85 18,85 20,19 18,14 16,27 15,70 16,97 21,70 23,80 
v sedě (cm) s 5,01 5,49 5,54 5,67 6,30 6,43 6,59 7,26 8,38 

Tab. č. 19: Hodnoty testu předklon s dosahováním v sedě pro dívky od 7 do 15 let věku 
Moravec et al., 1996) ); x- průměr, s- směrodatná odchylka, n- počet testovan 'ch 

X 7,29 8,57 9,51 10,55 11,51 12,45 13,54 14,54 15,46 
Věk(roky) s 0,39 0,25 0,32 0,28 0,27 0,27 0.30 0,27 0,30 

n 71 60 75 116 122 101 74 554 202 

Předklon s dosahem X 20,83 21,10 22,92 21,89 21,64 22,29 22,79 26,11 28,93 
v sedě (cm) s 5,78 6,07 5,20 6,13 6,20 6,53 7,30 6,70 6,39 
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Nadále uvádíme průměrnou tělesnou hmotnost,výšku dětí od 7 do 15 let 

věku podle EUROFIT (1996). 

Tab. č. 20: Tělesná hmotnost, výška chlapců od 7 do 15 let věku (Moravec et al., 1996) ); x-
" ě v h ka č prum r, s- smerodatná ode llyl , n- po et testovaných 

X 7,37 8,55 9,47 10,52 11,62 12,50 13,50 14,50 15,46 
Věk(roky) s 0,38 0,29 0,30 0,30 0,26 0,29 0,29 0,27 0,28 

n 73 54 74 108 186 235 324 530 301 

Tělesná hmotnost (kg) 
X 26,29 29,20 31,52 36,35 40,85 44,00 50,46 57,31 61,30 

s 4,93 6,64 5,52 9,82 8,88 8,40 10,29 10,14 9,30 

Výška (cm) 
X 127,67 133,60 137,81 143,52 150,43 154,90 163,10 170,24 173,96 

s 5,85 6,80 6,14 7,97 6,79 7,64 9,23 8,59 7,30 

Tab. č. 21: Tělesná hmotnost, víška dívek od 7 do 15let věkuJM_oravec et aL, 199~ 
X 7,29 8,57 9,51 10,55 11,51 12,45 13,54 14,54 15,46 

Věk(roky) s 0,39 0,25 0,32 0,28 0,27 0,27 0.30 0,27 0,30 

n 71 60 75 116 122 101 74 554 202 

Tělesná hmotnost (kg) 
X 125,83 132,01 138,36 146,03 151,43 155,35 162,30 164,05 166,19 

s 6,48 6,00 6,91 6,74 8,26 9,29 7,97 6,21 5,55 

Výška (cm) 
X 25,4 28,23 33,13 36,31 39,85 43,16 48,62 53,30 54,33 

s 5,74 5,40 6,53 6,79 8,25 8,98 7,29 7,98 6,62 

Shrnutí 

Zdatnost zahrnuje fyzické, anatomické i sociálně-kulturní složky organismu. 

Posilováním složek tělesné zdatnosti je organismus chráněn před nepříznivými 

vlivy prostředí. 

Hodnocení tělesné zdatnosti dětí školního věku je nutné brát jako součást 

prevence zdraví, s důrazem na celoživotní pravidelnou pohybovou aktivitu, která 

uspokojí osobní potřebu a zájmy. V současné době zaznamenala koncepce 

hodnocení tělesné zdatnosti dětí školního věku značný rozvoj. Je zde mnoho 

v praxi využitelných testových baterií např. EUROFIT, FITNESGRAM, 

UNIFITTEST (6- 60). 

2.4 VÝCHODISKA KE STANOVENÍ CÍLŮ PRÁCE 

V dnešní době se ukazuje, že klesá zájem populace o pohybovou aktivitu. To je 

zapříčiněno mnoha faktory, zejména změnou zábavy mladých lidí, kteří 

mnohokrát dávají přednost pasivním formám trávení volného času. Hledají se 

nové formy pohybových aktivit, které mohou přilákat širší veřejnost a zvláště děti 

k pravidelné pohybové činnosti. Jednou z variant by mohlo být i sportovní lezení, 

které je módní, mediální a spadá do aktivit s vysokou prožitkovostí. 

Odborné studie ukazují, že výkonnostní lezci jsou lepší v testech stisk 

ruky, shyby, výdrž ve shybu. 
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Předpokládáme, že pravidelným lezením budeme rozvíjet svalovou sílu, 

svalovou vytrvalost a statickou rovnováhu. 
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3 CíLE A ÚKOLY 

3.1 CÍLEPRÁCE 

Analýza dlouhodobé sportovní přípravy dětí v tréninku sportovního lezení 

z hlediska svalové síly, svalové vytrvalosti a statické rovnováhy. 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 

• Vybrat vhodné testy. 

• Vypracovat dlouhodobý plán tréninku sportovního lezení na umělé 

stěně. 

• Provést vstupní testy před započetím lezeckého tréninku. 

• Sledovat probandy a postupně opakovat měření v určených intervalech. 

• Sepsat a zpracovat výsledky měření. 

3.3 HYPOTÉZY 

• Dvouletý trénink sportovm'ho lezení povede ke zlepšení statické síly 

horních končetin těla v testech stisk ruky, svis, výdrž ve shybu. 

• Dvouletý trénink sportovního lezení povede ke zlepšení dynamické 

vytrvalosti horních končetin a to v testech shyby. 

• Dvouletý trénink sportovního lezení povede u vybraných dětí 

k výraznému zlepšení statické rovnováhy v testu "plameňák". 
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4 METODY PRÁCE 

4.1 TYP VÝZKUMU 

Z hlediska typu výzkumu se tato studie řadí do empirického výzkumu. Konkrétně 

jde o kasuistický (tj. individuální) longitudinální experiment. Experimentálním 

faktorem je aplikace lezeckého tréninku. 

Longitudinální výzkum je dlouhodobé zkoumání jediného vzorku - jediné 

kohorty. Longitudinální výzkum tedy kopíruje charakteristiky vnitroskupinových 

experimentálních plánů: u každého člena kohorty opakovaně měříme v průběhu 

času vybranou proměnou (nebo více proměnných). (Ferjenčík, 2000). 

Longitudinální výzkum má ovšem také své nevýhody. Tou první je časová 

náročnost longitudinálm'ho výzkumu. Není totiž snadné udržet testovanou skupinu 

po několik let ve stejném složení. Zvláště pokud se jedná o zájmový kroužek dětí, 

které jsou v období prepubescence a pubescence a jejich zájmy se mění ze dne 

na den. Také toto bylo hlavním důvodem, proč byl zvolen typ výzkumu 

longitudinální případová studie. V práci byl zvolen typ případové studie ABAB. 

Kde se střídaly periody lezeckého tréninku s obdobím bez něj (prázdniny). 

Podle Miovského (2006) je případová studie jedním z nejrozšířenějších 

typů výzkumu v rámci kvalitativm'ho přístupu. V našem případě práce obsahuje 

i složky kvantitativního výzkumu, protože vztahujeme výsledky testů k věkovým 

normám. Objektem zkoumání je případ. Případ a tedy i zájem výzkumu je skupina 

dětí, které jsou vystaveny účinku lezeckého tréninku. Nevýhodou případových 

studií je, že studie jednotlivých případů (osob) nelze mnohokrát přenést výsledky 

na širší populaci. A tudíž nemáme jistotu, že v jiném sociokulturním kontextu by 

byly naše výsledky stejné. 

4.2 VÝBĚR SOUBORU 

Testovaná skupina byla z Lezecké a skialpové školy Namche v Praze, která má 

své zázemí ve Sportovním centru Palmovka. 

U souboru byla možnost sledovat jedince delší dobu, bez přerušení 

působení na ně. Jedinci vybraní do souboru měli nejméně 4 měření, což odpovídá 

dvěma letům sledování. Měření bylo prováděno v zájmovém kroužku sportovní 

lezení dětí. Jelikož výzkum probíhal dlouhodobě, počet dětí, které navštěvovaly 

tento kroužek, kolísal. Do práce bylo vybráno k podrobnějšímu zkoumání 8 dětí 

z toho byli 4 dívky a 4 chlapci. 
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4.3 TRÉNINK SPORTOVNÍHO LEZENÍ DĚTÍ 

Trénink sportovního lezení probíhal v se Palmovka v Praze, kde byl k dispozici 

taneční sál, ve kterém probíhala úvodní část lekce. Sál byl vybaven žíněnkami, 

švihadly, míči a jinými pomůckami, které nám bylo dovoleno používat. Nadále se 

v Se Palmovka v Praze nacházela umělá lezecká stěna různých pro:filů a výšek 

(kolmé, převislé, bouldrové). Trénink měl dobu trvání 120 minut. Zájmový 

kroužek sportovní lezení dětí navštěvuje 16 dětí. Lekci sportovního lezení vedli 

dva instruktoři školního lezení na umělých stěnách. 

4.4 OBSAH TRÉNINKU SPORTOVNÍHO LEZENÍ 

Struktura lekce sportovního lezení 
• Rozcvičení 

• Hlavní část 

• Závěrečná část 

4.4.1 ROZCVIČENÍ 

Začátek každé lekce začínal zahřívací hrou, po níž následovalo uklidnění 

a rozcvičení. Rozcvičení mělo formu strečinkových cviků. Důraz byl kladen 

na důkladné rozcvičení horních končetin, především na předloktí a prsty. 

Po strečinku následovalo krátké posilování. 

4.4.1.1 PŘÍKLADY ZAHŘÍVACÍCH HER 

Netradičnf házená 

Při netradiční házené jsou děti rozděleny do dvou družstev, která proti sobě 

soutěží. Hráči se nesmí s míčem pohybovat a musí se dostat na soupeřovu 

polovinu a skórovat dotykem míče o žíněnku, která simuluje bránu. 

Překážková dráha 

Po obvodu sálu jsou rozmístěny překážky (žíněnka, žebřiny, obruče, míč a jiné). 

Děti rozestavíme po obvodu sálu a na povel (např. zapískání) začnou běžet 

a překonávat překážky dle pokynů instruktora. 

Štafetové závody 

Děti byly rozděleny do dvou družstev. Po znamení instruktora zdolávaly určenou 

trasu různými způsoby (např. po čtyřech). Po jejím zdolání předaly pomyslný 

štafetový kolík tlesknutím ruky spoluhráči. Vyhrálo to družstvo, jehož závodníci 

zdolali dráhu jako první. 
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4.4.2 HLA VNÍ ČÁST 

Hlavní část probíhala podle dlouhodobého tréninkového plánu, ve kterém byly 

jednotlivé činnosti rozděleny do měsíců. 

Tréninkový plán 

Říjen 

• Zhodnocení motorických schopností a dovedností. 

• Posouzení tělesného složení a kineziologický rozbor u vybraných jedinců. 

• Evaluace lezecké výkonnosti. 

• Techniky jištění spolulezce a zásady pro vyvádění cest. Různé jistící 

pomůcky. 

• Všeobecná kondiční příprava 50 % - důraz na celkovou silovou 

připravenost (posilování v aerobním režimu) a rozvoj pohyblivosti. 

• Lezecká technika a vytrvalost 50 %. 

Listopad 

• Všeobecná kondiční příprava 40 % - důraz na celkovou silovou 

připravenost (posilování v aerobním režimu) a rozvoj pohyblivosti. 

• Lezecká technika a vytrvalost 60 %. 

• Chytání pádu, uzly užité v lezení. 

Prosinec 

• Příprava na Vánoční závody. 

• Lezení stylem OS, pravidla soutěžního lezení, klasifikace. 

• 50 %všeobecná kondiční příprava. 

• Lezecká technika, specifická lezecká vytrvalost a silová vytrvalost 50 %. 

Leden 

• Všeobecná kondiční příprava 40 %. 

• Lezecká silová příprava 30 %. 

• Lezecká vytrvalost 30 %. 

• Rušení vratného jištění, slanění, sebejištění, prusíkování 

Únor 

• Všeobecná kondiční příprava 50 %. 

• Lezecká silová příprava 30 %. 

• Lezecká vytrvalost 20 %. 

• Rušení vratného jištění, slanění, sebejištění, prusíkování. 
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Březen 

• Všeobecná kondiční příprava 30 %. 

• Lezecká silová příprava 20 %. 

• Lezecká vytrvalost 20 %. 

• Lezecká silová vytrvalost 20 %. 

• Jištění na stanovišti, společné slanění, vícedélkové slanění. 

Duben 

• Všeobecná kondiční příprava 30 %. 

• Lezecká silová příprava 20 %. 

• Lezecká vytrvalost 20 %. 

• Lezecká silová vytrvalost 20 %. 

• Příprava na lezení venku. 

• Lezení v přírodních terénech. 

Květen 

• Všeobecná kondiční příprava 30 %. 

• Lezecká silová příprava I O %. 

• Lezecká vytrvalost 20 %. 

• Lezecká silová vytrvalost 30 %. 

• Lezení v přírodních terénech. 

• Zhodnocení motorických schopností a dovedností. 

• Evaluace lezecké výkonnosti. 

• Závody, výkony na skalách. 

Všeobecná kondiční příprava 

Všeobecná kondiční příprava se skládala převážně z posilovacích cviků 

zaměřených na celkovou tělesnou zdatnost. Cviky měly gymnastický charakter. 

Do kondiční přípravy byly zařazovány posilovací cviky s odporem vlastního těla. 

Lezecká silová vytrvalost 

Pro trénink lezecké silové vytrvalosti bylo voleno lezení dlouhých cest s 15 až 20 

lezeckými kroky, které byly lezeny submaximální intenzitou. 

Lezecká vytrvalost 

Pro trénink lezecké vytrvalosti bylo zvoleno méně obtížných cest, na kterých děti 

lezly 8 min bez odpočinku. 
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4.4.3 ČÁST ZÁ VĚREČNÁ 

Na závěr bylo vždy zahrnuto posilování břišních svalů, svalstva zad a dolních 

končetin. Po krátkém posilování bylo zařazeno cvičení na vydýchání a protažení 

formou strečinku a to především horních končetin. 

4.5 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

Nejdříve byla zjišťována tělesná výška, která byla měřena pomocí metru 

upevněného na zdi a trojúhelníku v základním postoji, stoj spatný, hlava 

v orientační poloze. Měřena byla vertikální vzdálenost vertexu od podložky 

v centimetrech. 

Tělesná hmotnost byla zjišťována na decimální váze s přesností O, 1 kg. 

Probandi byli jen v minimálním oděvu a bez obuvi. 

Pro měření vybraných testů byly použity následující pomůcky: 

• Malá dřevěná kladina dlouhá 50 cm, vysoká 4 cm, široká 3 cm, 

a stopky pro T 1 

• Malá stolička 50 cm široká, vysoká 50 cm a 30 cm hluboká pro T 2 

• Kalibrový ruční dynamometr s nastavitelnou rukojetí pro T3 

• Hrazda umístěná v takové výši, aby se ani nejvyšší proband 

nedotýkal země. Průměr žerdi je 4 cm. Pro T 4, 6, 1, 8 

• Stopky k testům T 1, 4, 5, 8 

• Žíněnka na cvičení pro T 5 

• Stolička pro snadnější uchopení hrazdy 

T 1- plameňák (Flamingo) 

T 2- předklon 

T3- stisk ruky (hand-grip) 

T 4- výdrž ve shybu nadhmatem 

T5-leh- sed 

T 6- shyby podhmatem 

T 7- shyby nadhmatem 

T8- vis na jedné ruce 
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4.6 POUŽITÉ METODY MĚŘENÍ 

4.6.1 MOTORICKÉ TESTY 

Test statické rovnováhy- "Plameňák" (Flamingo) 

Tento test sleduje faktor obecné rovnováhy. Je součástí motorických testů 

EURO FIT. 

Tento test se provádí na kladině již zmíněných rozměrů. Testovaná osoba 

se postaví na kladinu svojí šikovnější (dominantní) nohou, druhou nohu ohne 

v koleni a chytí ji stejnou rukou za nárt. V této poloze zůstane stát. Volnou paží 

může vyrovnávat rovnováhu a v této poloze vydrží. Musí držet ohnutou nohu 

a nesmí se dotýkat žádnou další částí těla podložky. Pokusy opakuje po dobu 

jedné minuty. 

Před započetím měření je možné si postoj jedenkrát vyzkoušet. Měření 

začíná, když se měřený pustí nohou nebo rukou opory. 

Test kloubové pohyblivosti - hluboký předklon ve stoje na stoličce 

Testovaná osoba zaujme základní postoj, stoj spatný, hluboký předklon, 

na stoličce zmiňovaných rozměrů a snaží se nataženými dlaněmi dosáhnout co 

nejníže. Nohy jsou napjaty v kolenou. V nejnižší možné poloze vydrží minimálně 

2 vteřiny. 

Měří se vzdálenost konečků prstů od stoličky. V měření mohou být 

naměřeny: 

• plusové hodnoty- testovaná osoba se v hlubokém předklonu nedotkla 

horní hrany stoličky; 

• nulové hodnoty- testovaná osoba se dotkla horní hrany stoličky; 

• minusové hodnoty- testovaná osoba dosáhla pod horní hranu stoličky 

Během měření se nesmí testovaná osoba pokrčit v kolenou. 

Statická síla- stisk ruky (hand-grip) 

Měříme ručním dynamometrem. Ve stoji mírně rozkročném v upažení uchopí 

testovaná osoba dynamometr tak, aby z jedné strany mohl působit tlak ohýbaných 

prstů a z druhé strany se dynamometr opírá o thenar palce. Na pokyn testovaná 

osoba vyvine postupně maximální tlak. Testování provádíme na dominantní 

i nedominantní ruku. Ruku s dynamometrem není dovoleno opírat se o jinou část 

těla. Pokusy jsou tři na každé ruce a počítá se vždy ten nejlepší pokus. 
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Statická vytrvalostní síla horních končetin - výdrž ve shybu 

Za pomoci připravené stoličky zaujme testovaná osoba pozici ve shybu: držení 

nadhmatem paže pokrčeny tak, aby brada byla nad žerdí. Na pokyn pustí 

testovaná osoba oporu. Časoměřič pustí stopky a pomocník odstraní stoličku. 

Testovaná osoba vydrží na plně pokrčených pažích co nejdéle. 

Časoměřič zastaví stopky, jakmile brada spočine na žerdi nebo se dostane 

pod ni. 

Dynamická a vytrvalostní síla břišního svalstva - leh- sed 

Testovaná osoba zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčí 

vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepne prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou 

pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20- 30 cm, 

u země je fixuje pomocník. Na povel provádí testovaná osoba co nejrychleji 

opakovaně sed (oběma lokty se dotkne kolen) a leh (záda a hroety rukou se 

dotknou podložky), s cílem dosáhnout maximálního počtu cyklů za 60 vteřin. 

Dynamická vytrvalostní síla horních končetin - shyby podhmatem 

Z klidného svisu (držení podhmatem v šíři ramen) se testovaná osoba přitahuje 

do shybu (brada nad žerdí) a spouští zpět do základní polohy (paže zcela napjaté). 

Pohyb je plynulý, bez přerušení až do únavy. 

K usnadnění pohybu nesmí testovaná osoba používat hmit, švih, kopání 

nohama. Test končí jakmile se brada nedostane nad žerď nebo se pohyb zastaví 

více než na dvě vteřiny. Testovaná osoba se snaží udělat maximální počet cyklů. 

Dynamická vytrvalostní síla horních končetin - shyby nadhmatem 

Provedení stejné jako u testu shyby podhmatem, liší se v držení hrazdy. 

Obvykle se dosahuje menšího počtu cyklů. 

Statická vytrvalostní síla horních končetin - vis na jedné ruce 

Za pomoci připravené stoličky zaujme testovaná osoba základní polohu vis 

na jedné ruce, držení nadhmatem na zcela napjaté paži. Na pokyn pustí testovaná 

osoba oporu a časoměřič pouští stopky a pomocník odstraní stoličku. Testovaná 

osoba vydrží na zcela natažené paži co nejdéle. Test provádíme na obě paže. 

Časoměřič zastaví stopky jakmile se testovaná osoba pustí žerdi. 

4.6.2 MOTORICKÉ TESTY- POPIS PROCEDURY MĚŘENÍ 

Testování probíhalo vždy v říjnu a v květnu roků 2003/2007. Prostory sportovního 

centra dostatečně splňovaly podmínky pro dané testování (ne příliš velký hluk, 
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dostatečný prostor pro měření testů, vybavení pro provádění testů). Děti byly 

testovány během průběhu lekce sportovního lezení, nicméně každé měření 

probíhalo před lezeckým výkonem, aby kvalita výsledků nebyla zhoršena únavou 

dětí. Lekce sportovního lezení se konaly dvakrát týdně a to v úterý a čtvrtek. Děti 

před testováním podstoupily patnáctiminutové rozehřátí v sále SC Palmovka 

a poté desetiminutové protažení celého těla se zvýšenou pozorností partie horních 

končetin. 

Jednotlivá měření se uskutečnila ve třech lekcích zájmového kroužku 

sportovního lezení. V první lekci absolvovaly děti antropometrická měření, test 

na rovnováhu, flexibilitu a tři testy na svalovou sílu a vytrvalost (viz. níže). V 

druhé lekci byly provedeny zbylé čtyři testy (viz níže). V třetí lekci bylo 

umožněno provést opravu tesů, u kterých nebyl proband spokojen se skórem 

dosaženým v těchto testech. Před vlastním testováním byly všechny děti dotázány, 

zda neprodělaly v poslední době onemocnění či úraz a mohou tudíž testy 

absolvovat bez omezení. 

Nejdříve bylo provedeno měření antropometrických znaků, v našem 

případě výška a váha. Bezprostředně potom následovalo měření testů 

v následujícím pořadí: 

1. lekce: 1. T 1 - " plameňák" (Flamingo) 

2. T3 - stisk ruky ( hand-grip) 

3. T 4 -výdrž ve shybu nadhmatem 

4. T 6 - shyby podhmatem 

2. lekce: l.T2- předklon 

2. T8 - svis na jedné ruce 

3. Ts - leh-sed 

4. T 7 - shyby nadhmatem 

3. lekce: Oprava pokusů 

Výsledky zjišťoval experimentátor a jeden pomocník, kdy experimentátor 

měřil a pozoroval správnost provádění testu a pomocník zapisoval údaje. 

Nedocházelo tedy k prostojům mezi měřeními jednotlivých subjektů a nebyla 

zhoršena kvalita výsledků. 
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4. 7 METODIKA ZPRACOV ÁNÍ DAT 

Naměřené hodnoty byly zpracovány do tabulek a skóre motorických testů bylo 

zaznamenáno i do grafů. 

Tabulky s antropometrickými měřeními obsahovaly údaje o tělesné 

hmotnosti v kg a tělesné výšce v cm. V tabulkách motorických testů byly 

zaznamenány skóre a následně z nich vyhotoven graf, který zobrazuje průběh 

vývoje sledovaných vlastností za první čtyři měření. Naměřené hodnoty byly 

porovnány s věkovými normami testu EUROFIT. Test T2 - předklon byl 

srovnáván s testem EUROFIT: Předklon s dosahem v sedě. V testu svis na jedné 

ruce nebylo možné provést srovnání hodnot z důvodu nepřítomnosti daného testu 

v testové baterii. 

4. 7.1 KOEFICIENT INTENZITY LEZECKÉ LEKCE 

Děti měly v lezeckém kroužku různé lezecké ambice. K porovnání subjektů bylo 

zapotřebí vytvořit koeficient intenzity práce v lezeckém tréninku. U probandů byl 

sledován počet metrů a obtížnost lezených cest. 

Koeficient intenzity lezeckého tréninku byl vypočítán jako součin 

následujících hodnot: nalezené metry x obtížnost cest podle stupnice UIAA např. 

subjekt vylezl 4 cesty na lezecké stěně 10 m vysoké. Cesty měly obtížnost 5. 

Z toho plyne koeficient intenzity lezeckého tréninku je : 4 x 1 O x 5 = 200. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 PŘÍPAD 1 

Případ 1 byla dívka narozená 24. ll . 1990. Případ 1 byla studentka gymnázia, kde 

navštěvovala hodiny školní tělesné výchovy s dotací dvě hodiny týdně. Mimo 

školu nenavštěvovala žádný zájmový kroužek, kromě sportovního lezení, který by 

byl spojen s pohybovou aktivitou. 

Zájmový kroužek sportovního lezení začala navštěvovat ve školním roce 

2004/2005. Ve sledovaném období bylo subjektu 14 a 15 let. Sportovní lezení 

navštěvoval subjekt v rozsahu 71lekcí v období podzim 2004 až jaro 2006. Případ 

1 navštěvoval kroužek sportovního lezení se zájmem, ale nebyly u něj pozorovány 

vyšší ambice na lezecký výkon, jako je např. účast na lezeckých soutěžích 

a závodech. Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovního lezení 

pro sledovaná období jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tab. č. 22: Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovnfho lezení 

Období 1. pololetí 2. pololetí školní rok 04/05 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 05/06 

Počet lekcí 23 22 45 8 21 29 

Koeficient 2024 1936 1980 1120 2940 2030 

Antropometrické hodnoty pro sledované období jsou uvedeny v tabulce 

23. 

Tab. č. 23: An . ké hod tropometnc noty 

Období Podzim04 Jaro 05 Podzim05 Jaro 06 
Tělesná výška (cm) 1611 1611 1611 162 

Tělesná hmotnost (kg) 50,91 53,41 54,61 56,5 

Antropometrická měření ukazují, že u případu nenastalo zvyšování tělesné 

výšky zatímco zde můžeme pozorovat nárůst tělesné hmotnosti, což může mít vliv 

na testy hodnotící absolutní a relativní sílu horních končetin (shyby, stisk ruky, 

výdrž ve shybu, svis na jedné ruce). 

5.1.1 VÝSLEDKY TESTU "PLAMEŇÁK" 

V grafu č. 1 jsou uvedeny hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. V grafu č. 1 je znázorněn průběh hodnot v tomto testu. Nižší 

hodnoty v měření 1 a 4 mohou být způsobeny tím, že subjekt se v době 

bez tréninku nevěnoval žádné sportovní pohybové aktivitě, nebo také chybou 

měření. Průměrné zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) 

u slovenských dívek mezi 14 a 15 lety věku bylo o 0,4 pokusů. Subjekt vykazoval 

zlepšení v tomto testu o 6 pokusů. 
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Z grafu je patrné, že subjekt dosahoval lepších skóre po absolvování 

lezeckého tréninku. Toto zlepšení může být způsobeno intervencí lezeckého 

tréninku, jelikož případ nenavštěvoval, mimo lezecký trénink, žádné zájmové 

kroužky spojené s pohybovou aktivitou. 

Graf č. 1: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.1.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 

V grafu č. 2 je vyobrazen vývoj hodnot v (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období.. Vyšší hodnoty v měření 1 a 4 mohou být způsobeny tím, že 

subjekt se v době bez tréninku nevěnoval žádné sportovní pohybové aktivitě. 

Průměrné zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) u slovenských 

dívek mezi 14 a 15 lety věku bylo o 2,82 cm. Subjekt se v testu předklon zlepšil 

o Sem. 

Z grafu je patrné, že případ dosahoval lepších výsledků po absolvování 

lezeckého tréninku. Toto zlepšení může být způsobeno intervencí lezeckého 

tréninku, jelikož případ nenavštěvoval, mimo lezecký trénink, žádné zájmové 

činnosti spojené s výraznou pohybovou aktivitou. 

Graf ě. 2: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5.1.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

V grafu č. 3 jsou uvedeny skóre testu stisk ruky za sledované období. Do grafu 

jsou zaneseny hodnoty jak pro pravou i levou ruku, přičemž pravá ruka je 

dominantní. 

V EUROFIT testu (Moravec et al., 1996) pro slovenské dívky od 14 do 15 

let věku bylo zjištěno zlepšení o 0,25 kg. Námi pozorované zlepšení subjektu bylo 

4,2 kg. Rozdll byl počítán v obou případech u dominantní ruky. 

Graf č. 3: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) 
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Pro lepší interpretaci byly hodnoty testu stisk ruky také převedeny 

k poměru tělesné hmotnosti. Tyto údaje jsou v grafu č. 4. 

Graf č. 4: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) v přepočtu 
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U dominantní ruky docházelo s narůstající tělesnou hmotností ke zlepšení 

výsledků po období tréninku i po období bez lezeckého tréninku. Ovšem v období 

tréninku došlo k strmějšímu růstu hodnot. U měření 4 došlo k velkému poklesu 

hodnot, a to i přesto, že toto měření bylo prováděno po období lezeckého tréninku. 
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Proto nemůžeme říci, zda lezecký trénink měl vliv v testu stisk ruky na případ 1, 

nebo tyto výkyvy byly způsobeny chybou v měření, či somatickými změnami. 

5.1.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č 5 jsou uvedeny hodnoty dosažené v testu výdrž ve shybu za sledované 

období a vývoj těchto hodnot. 

V testu výdrž ve shybu v EUROFIT (Moravec et al.,1996) se slovenské 

dívky ve věku mezi 14 a 15 rokem zlepšily o 0,71 s. Případ 1 se zlepšil o 4 s. 

Z grafu je patrné, že v prvním období nastalo u subjektu zhoršení hodnot. 

Ovšem v následujících měřeních došlo k zlepšení, ale rozdíly mezi naměřenými 

hodnotami jsou tak malé,
0
že to může být přikládáno chybě v měření. 

Graf č. 5: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.1.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMATEM/ PODHMATEM 

-

5 

U tohoto testu nebyly u subjektu pozorovány žádné změny. Subjekt tento test 

neprovedl ani jednou. 

5.1.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 

V grafu č . 6 jsou uvedeny hodnoty a vývoj v měření testu svis na jedné ruce 

za sledované období. 

Hodnoty vykazují postupný nárůst ve všech měřeních, bez ohledu nato 

zda-li se jednalo o měření po období lezeckého tréninku nebo o období po pauze. 

Proto nemůžeme říci, zda intervence lezeckého tréninku měla v li v na hodnoty 

v daném testu. 
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Graf č. 6: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 

S vis na jedné ruce (P,L) 

13 -----~--~ 

12 

ll 

--+-- Svis na jedné ruce - P 

--- Svis na jedné ruce - L 

10 
3 
~ 

9 
>{.) 

8 

7 

6 

5 

o 2 3 4 5 

Měření 

5.1.7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 

V grafu č 7 jsou uvedeny výsledky měření tesu leh - sed opakovaně za sledované 

období. 

Pro test leh- -sed opakovaně bylo po intervenci zaznamenané výraznější 

zlepšení než mezi slovenskými dívkami ve věku 14 a 15 let v EUROTIT testu 

(Moravec et al,. 1996). Moravec et al. (1996) vysledovali zlepšení o 1,32 leh 

sed. Námi naměřené hodnoty ukazují zlepšení o 5 leh- sed. 

Z grafu je patrné, že po intervenci lezeckého tréninku jsou naměřena vyšší 

skóre. Nejvyšší nárůst byl pozorován mezi měřením 1 a 2. 

Graf č. 7: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60s 
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Případ 2 byla dívka narozená 15. 3. 1992. Ve sledovaném období byla studentkou 

gymnázia, kde navštěvovala hodiny školní tělesné výchovy s dotací dvě hodiny 
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týdně. Mimo školu nenavštěvovala žádný zájmový kroužek s pohybovou 

aktivitou, kromě sportovmno lezení. 

Sportovní lezení navštěvuje od školního roku 2005/2006. Ve sledovaném 

období bylo subjektu 13 až 14 let. Subjekt navštívil lezení v rozsahu 86 lekcí 

v období jaro 2005 až podzim 2006. Případ 2 jevil vyšší zájem o lezení než případ 

1, ale nebyly u něj pozorovány vyšší ambice na lezecký výkon, stejně jako 

u případu 1. 

Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovního lezení pro sledovaná 

období jsou uvedeny v tabulce 24. 

T b v 24 H d t k ti . t . te "t t 'nink a .c. : o noty oe ICien u ID nzuy re t níh I u spor ov o ezem 
Období 1. pololetí 2. pololetí školní rok 04/05 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 05/06 
Počet lekcí 18 22 40 19 27 46 
Koeficient 1584 1936 1760 2660 5130 3895 

Antropometrické hodnoty pro sledované období JSOU uvedeny v tabulce č. 

25. 

Tab. ě. 25: A t n ropometnc e o noty . k' h d t 

Období Jaro 05 Podzim05 Jaro 06 Podzim06 
Tělesná výška (cm) 173 173 174 174 

Tělesná hmotnost (kg) 58,9 62,1 65,6 64,5 

Antropometrická měření ukazuJÍ, že u případu nenastalo výrazné zvýšení 

tělesné výšky, ale lze pozorovat nárůst tělesné hmotnosti, což může mít vliv 

na některé testy. Především na testy měřící sílu a vytrvalost horních končetin. 

5.2.1 VÝSLEDKY TESTU ,,PLAMEŇÁK" 

V grafu č. 8 jsou uvedené hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. 

Z hodnot je patrné, že mezi prvním a druhým měřením došlo k zlepšení, 

i když subjekt nebyl v lezeckém tréninku. V dalších obdobích došlo u subjektu 

ke zhoršení bez ohledu na to, zda subjekt trénoval či nikoli. 

Průměrné zlepšení hodnot, kterých dosáhly slovenské dívky mezi 13 a 14 

lety věku v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) bylo o 3,25 pokusů. U případu 

2 jsme pozorovali v tomto testu zhoršení o 2 pokusy. 
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Graf č. 8: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.2.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 

V grafu č . 9 lze pozorovat hodnoty (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období, a nadále pak vývoj hodnot v tomto testu. 

Z grafu je patrné, že případ vždy po absolvování lezeckého tréninku 

dosahoval lepšího skóre. Toto zlepšení může být způsobeno intervencí lezeckého 

tréninku, jelikož případ nenavštěvoval, mimo lezecký trénink, žádné zájmové 

činnosti spojené s pohybovou aktivitou. 

U slovenských dívek mezi 13 a 14 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 3,32 cm. Případ 2 se zlepšil 

o4cm. 

Graf č. 9: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5.2.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

V grafu č. 10 jsou uvedeny výsledky hodnot testu stisk ruky za sledované období. 

V grafu je znázorněn vývoj hodnot pro obě ruce, přičemž pravá ruka je 

dominantní. 

V EUROFIT testu (Moravec et al., 1996) pro slovenské dívky od 13 do 14 

let věku bylo zjištěno zlepšení o 3,68 kg. My jsme zjistili zlepšení případu 2 

o 12,4 kg. Rozdíl byl počítán v obou případech u dominantní ruky. 

Graf č. 10: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) 
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Pro lepší interpretaci byly hodnoty testu stisk ruky také převedeny 

k poměru tělesné hmotnosti. Tyto údaje jsou v grafu č. ll. 

U případu 2 lze pozorovat, že po intervenci lezeckého tréninku docházelo 

ke zlepšení v testu jak u pravé tak u levé ruky. 

Graf č. 11: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) v přepočtu na tělesnou hmotnost 
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5.2.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č 12 jsou uvedeny časy dosažené v testu výdrž ve shybu za sledované 

období a znázorněn vývoj hodnot v tomto testu. 

Z hodnot je patrné, že při tréninku se subjekt zlepšuje a v měřeních 

v období bez tréninku dosahuje nižších skóre. 

U slovenských dívek mezi 13 a 14 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 4,59 s. U testu výdrž ve shybu 

jsme pozorovali zlepšení hodnot dosažených subjektem o 9,7 s. 

Graf č. 12: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.2.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMATEMIPODHMATEM 

U tohoto testu nebyly u subjektu pozorovány žádné změny. Subjekt tento test 

neprovedlanijednou. 

5.2.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 

Naměřené hodnoty testu svis na jedné ruce jsou uvedeny v grafu č. 13. Je zde 

vyobrazen vývoj hodnot pro obě ruce. 

Graf nám ukazuje, že dochází u subjektu ke kolísání hodnot. Jde vidět, že 

po tréninku se hodnoty zhoršují a v období bez tréninku se hodnoty zlepšují. 

Nelze určit, zda je to způsobeno lezeckou intervencí nebo přírůstkem tělesné 

hmotnosti subjektu. Může se také jednat o chybu v měřeních. 
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Graf č. 13: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 
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5.2.7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 

V grafu č. 14 jsou uvedeny výsledky měření tesu leh - sed opakovaně 

za sledované období. 

Pro test leh- -sed opakovaně bylo po intervenci zaznamenané výraznější 

zlepšení než mezi slovenskými dívkami ve věku 13 a 14 let v EUROTIT testu 

(Moravec et al,. 1996). Moravec et al.(l996) vysledovali zhoršení o 0,67 leh

sedů. Nárni naměřené hodnoty ukazují zlepšení subjektu o 7 leh- sedů. 

Z výsledků lze pozorovat, že mezi hodnotami druhého a třetího měření 

(období tréninku) došlo k zlepšení. 

Graf č. 14: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60s 
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5.3 PŘÍPAD3 

Případ 3 byl chlapec narozený 2. ll . 1992. Ve sledovaném období byl studentem 

gymnázia, kde navštěvoval hodiny školní tělesné výchovy s dotací dvě hodiny 
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týdně. Mimo školu navštěvoval subjekt tréninky triatlonu s dotací čtyři hodiny 

týdně. Součástí tréninku triatlonu byly tyto pohybové aktivity: plavání, běh, jízda 

na kole a všeobecná kondiční příprava. 

Do zájmového kroužku sportovní lezení začal docházet ve školním roce 

2003/2004. Ve sledovaném období bylo subjektu ll až 12 let. Subjekt navštívil 

lezení v rozsahu 108 lekcí v období podzim 2003 až jaro 2005. Případ 3 jevil 

o trénink sportovního lezení velký zájem a byly u něj pozorovány ambice 

na vyzkoušení změření svého výkonu v soutěžích a závodech. 

Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovního lezení pro sledovaná 

období jsou uvedeny v tabulce 26. 

T b v 26 H d k ti . ' 'nk níh I a .c. : o noty oe ICientu mtenz1ty trem u sportov o ezem 
1. 

Období 1. pololetí 2. pololetí školní rok 03/04 pololetí 2. pololetí Školní rok 04/05 

Počet lekcí 28 25 53 31 24 55 

Koeficient 6720 6000 6360 7440 5760 6600 

Antropometrické hodnoty pro sledované období JSOU uvedeny v tabulce č. 

27. 

Tab. č. 27: Antropometrické hodnoty 

Období Podzim03 Jaro 04 Podzim04 Jaro 05 

Tělesná výška (cm) 147 148,6 153,5 155,5 

Tělesná hmotnost (kg) 34 33,5 36 38,9 

Antropometrická měření ukazují, že u případu nastalo za sledované období 

výrazné zvýšení tělesné výšky a to o 8,5 cm, ale lze pozorovat také nárůst tělesné 

hmotnosti, což může mít vliv na některé testy. Především na testy měřící sílu 

a vytrvalost horních končetin. 

5.3.1 VÝSLEDKY TESTU "PLAMEŇÁK" 

V grafu č. 15 jsou uvedeny hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. 

Z hodnot je patrné, že mezi prvním a druhým měřením došlo k zhoršení 

o dva pokusy. U případu 3 nedovedeme stanovit, zda je rovnováha a tím 

i výsledky testu, ovlivněna lezením, čí intervencí mimoškolních aktivit. 

Průměrné zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) u slovenských 

chlapců mezi ll a 12lety věku bylo o 0,18 pokusů. 
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Graf č. 15: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.3.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 
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V grafu č. 16 lze vidět hodnoty (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období. 

Z grafu je patrné, že subjekt po absolvování lezeckého tréninku dosahoval 

lepšího skóre mezi prvním a druhým měřením. Poté následovalo zhoršení, které 

nebylo ovšem příliš velké. U slovenských chlapců mezi ll a 12 lety věku bylo 

dosaženo průměrné zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 0,57 cm. 

Naopak v našem případě bylo pozorováno zlepšení subjektu o 4 cm. Toto zlepšení 

může být způsobeno jak intervencí lezeckého tréninku, tak tím, že případ 

navštěvoval, mimo lezecký trénink, zájmovou činností spojenou s pohybovou 

aktivitou. 

Graf č. 16: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5.3.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

U případu 3 nebylo prováděno dané měření. 

5.3.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č. 17 jsou uvedeny časy dosažené v testu výdrž ve shybu za sledované 

období. 

Z hodnot je patrné, že subjekt se zlepšuje v daném testu pň tréninku 

i v období mimo něj. Což můžeme spojovat s růstem svalové hmoty pň dospívání. 

U slovenských chlapců mezi ll a 12 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 5,39 s. V tomto testu se případ 

3 zlepšil o 14,1 s. 

Grafč.17: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.3.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMA TEM/PODHMATEM 
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V grafu č. 18 jsou vyobrazené naměřené maximální počty shybů nadhmatem 

a podhmatem, kterých dosáhl subjekt v měření za sledované období. 

U testu nadhmatem došlo k zlepšení a následně k zhoršení hodnot 

na úroveň, kde zůstaly hodnoty nezměněné. Na rozdíl od výsledků testu shyby 

nadhmatem u testu shyby podhmatem docházelo k pozvolnému zvyšování hodnot. 

Podle výsledků testů NCYFS (Neuman, 2003) je pro zařazení do kategorie 

vynikající ve věku ll let potřeba dosáhnout skóre 8 shybů, případ 3 dosáhl 

v měření skóre ll shybů a má tedy o 3 shyby lepší skóre než je potřebné 

pro zařazení do této kategorie. 
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Graf č. 18: Vývoj hodnot maximálních počtů shybů nadhmatem podhmatem 
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5.3.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 
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V grafu č. 19 jsou vyobrazeny hodnoty a jejich vývoj pro pravou (dominantru') 

a levou ruku za sledované období. 

Graf ukazuje rrúrné kolísání hodnot u svisu dominantní pravé ruky. U levé 

ruky došlo po prvním lezeckém období k velkému nárůstu hodnot. Extrémní 

pokles hodnot v posledním měření můžeme nejspíš přičítat vnějším vlivům nebo 

fyziologickým změnám (pocení dlanO. 

Graf č. 19: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 
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5.3.7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 

V grafu č. 20 jsou uvedeny výsledky a vývoj měření tesu leh - sed opakovaně 

za sledované období. 
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Pro test leh- -sed opakovaně bylo po intervenci zaznamenáno větší 

zlepšení než mezi slovenskými chlapci ve věku ll a 12 let v EUROFIT testu 

(Moravec et al,. 1996). Moravec et al.(1996) vysledovali zlepšení hodnot o 0,76 

leh - sedů. Námi naměřené hodnoty ukazují zlepšení subjektu o 2leh- sedy. 

Z výsledků lze pozorovat, že mezi hodnotami druhého a třetťho měřenť 

(období prázdnin) došlo k zlepšenť výraznějšímu než v období tréninku. 

Graf č. 20: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60 s 
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Případ 4 byl chlapec narozený 22. 2. 1991. Ve sledovaném období byl studentem 

gymnázia, kde navštěvoval hodiny školní tělesné výchovy s dotací dvě hodiny 

týdně. Mimo sportovnťho lezení se subjekt nevěnoval žádnému zájmovému 

kroužku spojenému s pohybovou aktivitou. 

Do zájmového kroužku sportovnť lezení začal docházet ve školním roce 

2003/2004. Ve sledovaném období bylo subjektu 12 až 13 let. Subjekt navštívil 

lezení v rozsahu 100 lekcí v období podzim 2003 až jaro 2005. Případ 4 jevil 

o trénink sportovm110 lezení velký zájem. Věnoval se lezení i mimo kroužek, a to 

se svým otcem, který je také aktivním lezcem. Případ 4 se svým otcem 

provozoval hlavně skalnť lezenť. Nadále u případu byly pozorovány ambice 

účastnit se lezeckých soutěží a závodů. 

Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovnťho lezení pro sledovaná 

období jsou uvedeny v tabulce 28. 

T b y 28 H d k ti . ' "nk níh I a .c. : o noty oe ICientu mtenz1ty trem u sportov o ezem 

Období 1. pololetí 2. pololetí školní rok 03/04 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 04/05 

Počet lekcí 22 26 48 30 22 52 

Koeficient 5280 6240 5760 7200 5280 6240 
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Antropometrické hodnoty pro sledované období jsou uvedeny v tabulce č. 

29. 

Tab. č. 29: Ant t . k' h dn t ropome ne e o oty 

Období Podzim03 Jaro 04 Podzim04 Jaro 05 
Tělesná výška (cm) 155 156,3 162,5 167 

Tělesná hmotnost (kg) 35 38 39,8 42,6 

U případu 4 nastal nárůst tělesné hmotnosti, tak tělesné výšky. 

5.4.1 VÝSLEDKY TESTU ,,PLAMEŇÁK" 

V grafu č. 21 jsou uvedené hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. 

U případu je sledováno v prvním měření zlepšení o dva pokusy. Posléze se 

subjekt vrátil na původní hodnoty. 

Průměrné zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) u slovenských 

chlapců mezi 12 a 13 lety věku bylo o 0,12 pokusů. 

Graf č. 21: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.4.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 

------~--- ~ 
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V grafu č. 22 lze vidět hodnoty (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období. 

Z grafu je patrné, že subjekt po absolvování lezeckého tréninku dosahoval 

lepšího skóre. Po období bez lezeckého tréninku následovalo zhoršení, které 

ovšem nebylo výrazné. 

U slovenských chlapců mezi 12 a 13 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 1,27 cm. Námi naměřené 

hodnoty vykazovaly zlepšení subjektu o 3 cm v tomto testu. 
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Graf č. 22: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5.4.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

V tomto případě nebylo prováděno měření hodnot stisku ruky. 

5.4.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č. 23 jsou uvedeny časy dosažené v testu výdrž ve shybu za sledované 

období. 

Z hodnot je patrné, že subjekt se zlepšuje v daném testu při tréninku 

i v období mimo něj. Což můžeme spojovat s růstem svalové hmoty při dospívání. 

U slovenských chlapců mezi 12 a 13 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 4,08 s. Námi naměřené 

hodnoty vykazovaly zlepšení subjektu o 21,5 s, což je výrazný rozdíl od populace 

ve stejném věkovém období. 

Graf č. 23: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.4.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMA TEM/PODHMATEM 
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V grafu č.24 jsou zapsané maximální počty shybů nadhmatem a podhmatem, 

kterých dosáhl subjekt v měření za sledované období. 
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U testu shyby nadhmatem došlo k zlepšení, byl pozorován pozvolný nárůst 

hodnot. U testu shyby podhmatem docházelo k pozvolnému zvyšování hodnot. 

V prvnún období bylo markantnější. 

Podle výsledků testů NCYFS (Neuman, 2003) patří případ 4 po prvním 

měření do kategorie průměrný ve srovnání s populací 12tiletých chlapců. 

Graf č. 24: Vývoj hodnot maximálních počtů shybů nadhmatem podhmatem 
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5.4.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 

--+-- Slyby nadhmatem 

----- Slyby podhmatem 

Naměřené hodnoty testu svis na jedné ruce jsou uvedeny v grafu č . 25, kde je 

vyobrazen vývoj hodnot testu pro obě ruce. 

Graf ukazuje plynulý nárůst hodnot u dominantní pravé ruky. U levé ruky 

došlo k poklesu hodnot u čtvrtého měření. 

Graf č. 25: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 
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5.4. 7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 

V grafu č. 26 jsou uvedeny výsledky měření tesu leh - sed opakovaně 

za sledované období. 
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Pro test leh- -sed opakovaně bylo po intervenci zaznamenáno větší 

zlepšení než mezi slovenskými chlapci ve věku 12 a 13 let v EUROTIT testu 

(Moravec et al,. 1996). Moravec et al.(1996) vysledovali zlepšení hodnot 

dosažených chlapci o 1,21leh - sedu. Námi naměřené hodnoty ukazují, že případ 

4 se zlepšil o 6leh - sedy. 

Z výsledků lze pozorovat, že u případu 4 nárůst hodnot sleduje zlepšující 

tendenci i v období tréninku i bez něj. 

Graf č. 26: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60s 
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5.5 PŘÍPAD5 

Případ 5 byla dívka narozená 31. 12. 1991. Ve sledovaném období byla 

studentkou gymnázia, kde navštěvovala hodiny školní tělesné výchovy s dotací 

dvě hodiny týdně. Mimo školu nenavštěvovala žádný zájmový kroužek 

s pohybovou aktivitou, kromě sportovního lezení. 

Sportovní lezení navštěvuje od školmno roku 2004/2005. Ve sledovaném 

období bylo subjektu 13 až 14 let. Subjekt navštívil lezení v rozsahu 67 lekcí 

v období podzim 2004 až jaro 2006. Případ 5 jevil o lezení zájem, ale intenzita 

tréninku nebyla výrazná a nebyly pozorovány žádné ambice v zájmu porovnání si 

svých výkonů na soutěžích a závodech ve sportovním lezení. 

Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovního lezení pro sledovaná 

období jsou uvedeny v tabulce 30. 

T b w 30 H d t k ti . t . te "t tré "nk t níh I a .c. : o no ty oe ICien u m nzuy m u spor ov o ezem 
Období 1. pololetí 2. pololetí školní rok 04/05 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 05/06 
Počet lekcí 19 16 35 8 24 32 
Koeficient 1672 1408 1540 1120 3120 2120 

Antropometrické hodnoty pro sledované období jsou uvedeny v tabulce č. 

31. 
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Tab. č. 31 : A t n ropometnc e o 'k'hdn o ty 
Období Podzim04 Jaro 05 Podzim05 Jaro 06 
Tělesná výška (cm) 1691 170,51 1711 172 

Tělesná hmotnost (kg) 51,61 51,91 561 56,2 

Antropometrická měření ukazují, že u případu nenastalo výrazné zvýšení 

tělesné výšky, ale lze pozorovat nárůst tělesné hmotnosti, což může mít vliv 

na některé testy. Především na testy měřící silu a vytrvalost horních končetin. 

5.5.1 VÝSLEDKY TESTU "PLAMEŇÁK" 

V grafu č. 27 jsou uvedené hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. 

Z hodnot je patrné, že meZI prvním a druhým měřením došlo 

k výraznějšímu zlepšení, zatím co v dalších obdobích se výsledky držely téměř 

na stejné hladině. 

Průměrné zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) u slovenských 

dívek mezi 13 a 14 lety věku bylo o 3,25 pokusů. Námi naměřené hodnoty 

vykazovaly,že se subjekt zlepšil o 7 pokusů. 

Graf č. 27: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.5.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 

V grafu č. 28 lze vidět hodnoty (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období. Nadále je zde vyobrazen vývoj hodnot v tomto testu. 

Z grafu je patrné, že případ vždy po absolvování lezeckého tréninku 

dosahoval lepšího skóre. Toto zlepšení však v porovnání s populací slovenských 

dívek téhož věku nebylo výrazné. 

U slovenských dívek mezi 13 a 14 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 3,32 cm. Případ 5 se v námi 

naměřených hodnotách zlepšil o 4 cm. 
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Graf č. 28: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5.5.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

V grafu č. 29 jsou uvedeny výsledky testu stisk ruky pro levou i pravou ruku, 

která byla zároveň i rukou dominantní, za sledované období. 

V EUROFIT testu (Moravec et al., 1996) pro slovenské dívky od 13 do 14 

let věku bylo zjištěno zlepšení hodnot dosahovaných v testu stisk ruky o 3,68 kg. 

Po porovnání námi naměřených hodnot jsme zjistili, že případ 5 se zlepšil 

o 3,2 kg. Rozdíl byl počítán v obou případech u dominantní ruky. 

Graf č. 29: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) 

Stisk ruky (P, L) 

35 -r----~-----------~--------~-, 

33 

31 

"" 
-+- Stisk ruky P ... 

29 
- Stisk ruky L 

27 

25 

o 0,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Měření 

Pro lepší interpretaci byly hodnoty testu stisk ruky také převedeny k poměru 

tělesné hmotnosti. Tyto údaje jsou v grafu č. 30. 

U případu 5 lze pozorovat, že po intervenci lezeckého tréninku docházelo 

ke zlepšení v testu u pravé ruky, zatím co u levé sledujeme pokles hodnot. 
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Graf č. 30: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) v přepočtu na tělesnou hmotnost 
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5.5.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č. 31 jsou uvedeny časy a jejich vývoj dosažené v testu výdrž ve shybu 

za sledované období. 

U subjektu je patrné kolísání hodnot v tak malém rozmezí, že nemůžeme 

určit zda je způsobeno intervencí lezeckého tréninku nebo vnějšími vlivy. 

U slovenských dívek mezi 13 a 14 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 4,59 s. Námi naměřené 

hodnoty vykazovaly zlepšení subjektu v daném testu o 2,3 s. 

Graf č. 31: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.5.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMATEMIPODHMATEM 

U tohoto testu nebyly u subjektu pozorovány žádné změny. Subjekt tento test 

neprovedl ani jednou. 

5.5.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 

Naměřené hodnoty testu s vis na jedné ruce pro pravou i levou ruku jsou uvedeny 

v grafu č. 32, kde je nadále vyobrazen vývoj hodnot dosahovaných v tomto testu. 
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Graf nám ukazuje, že dochází u subjektu ke kolísání hodnot. Jde vidět, že 

po tréninku se hodnoty zlepšují a v období bez tréninku se hodnoty zhoršují. 

Nelze určit, zda je to způsobeno lezeckou intervencí nebo přírůstkem tělesné 

hmotnosti subjektu. Může se také jednat o chybu v měřeních. 

Graf č. 32: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 
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5.5.7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 

V grafu č. 33 jsou uvedeny výsledky měření tesu leh - sed opakovaně a jejich 

vývoj za sledované období. 

Pro test leh- -sed opakovaně bylo po intervenci zaznamenané výraznější 

zlepšení než mezi slovenskými dívkami ve věku 13 a 14 let v EUROFIT testu 

(Moravec et al,. 1996). Moravec et a1.(1996) vysledovali zhoršení o 0,67 leh -

sedů. Námi naměřené hodnoty ukazují zlepšení případu 5o 3leh- sedy. 

Z výsledků lze pozorovat, že po lezeckém tréninku je vždy mírné zlepšení. 

Toto zlepšení však nebylo natolik výraz41é, abychom to mohli přičítat tréninku. 

Graf č. 33: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60s 
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5.6 PŘÍPAD6 

Případ 6 byla dívka narozená 10. 3. 1995. Ve sledovaném období byla žákyní 

základní školy, kde navštěvovala hodiny školní tělesné výchovy s dotací dvě 

hodiny týdně. Mimo školu navštěvovala zájmový kroužek balet. 

Sportovní lezení navštěvuje od školnfho roku 2003/2004. Ve sledovaném 

období bylo subjektu 8 až 9 let. Subjekt navštívil lezení v rozsahu 110 lekcí 

v období podzim 2003 až jaro 2005. Případ 6 jevil o lezení velký zájem a intenzita 

tréninku byla výrazná. U případu byly také pozorovány závodní ambice. Případ 

chodil i čtyřikrát týdně (včetně tréninku) trénovat lezení se svými rodiči. 

Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovního lezení pro sledovaná 

období jsou uvedeny v tabulce 32. 

T b v 32 H d t k ti . t ' te 't t énink rt vníh I a .c. : o nmv oe c1en u m nzuy r uspo o o ezem 
Období 1. pololetí 2. pololetí školní rok 03/04 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 04/05 
Počet lekcí 26 30 56 23 31 54 
Koeficient 5200 6240 5720 4600 6200 5400 

Antropometrické hodnoty pro sledované období jsou uvedeny v tabulce č. 

33. 

Tab. ě. 33: A t t'k/hdn n ropome ne e o o ty 

Období Podzim03 Jaro 04 Podzim04 Jaro 05 
Tělesná výška (cm) 128\ Bo 1 133\ 134 

Tělesná hmotnost (kg) 24\ 25,5\ 26,1\ 27,2 

Antropometrická měření ukazují, že u případu nenastalo výrazné zvýšení 

tělesné výšky. 

5.6.1 VÝSLEDKY TESTU "PLAMEŇÁK" 

V grafu č . 34 jsou uvedené hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. 

Po prvním období došlo k zlepšení o 2 pokusy a· u čtvrtého měření dosáhl 

subjekt nejnižší počet pokusů jaký je možný v tomto testu. 

Průměrné zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) u slovenských 

dívek mezi 13 a 14 lety věku bylo o 3,54 pokusů. Námi naměřené hodnoty 

vykazovaly zlepšení případu v daném testu o 2 pokusy. 
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Graf č. 34: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.6.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 

V grafu č. 35 lze vidět hodnoty (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období. 

Z grafu je patrné, že případ vždy po absolvování lezeckého tréninku 

dosahoval lepšího skóre. Toto zlepšení však v porovnání s populací slovenských 

dívek téhož věku nebylo výrazné. 

U slovenských dívek mezi 8 a 9 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 1,82 cm. Případ 5 se v tomto 

testu zlepšil o 5 cm. 

Graf č. 35: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5.6.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

V grafu č. 36 je vyobrazen vývoj hodnot v testu stisk ruky pro pravou a levou 

ruku, přičemž pravá ruka je dominantní. 
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V EUROFIT testu (Moravec et al., 1996) pro slovenské dívky od 8 do 9 let 

věku bylo zjištěno zlepšení o 3,35 kg. Narněřené hodnoty u případu 6 ukazují, že 

se případ zhoršil o 1 kg. Rozdll byl počítán v obou případech u dominantní ruky. 

Graf č. 36: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) 
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Pro lepší interpretaci byly hodnoty testu stisk ruky také převedeny 

k poměru tělesné hmotnosti. Tyto údaje jsou v grafu č. 37. 

U případu 6 lze pozorovat, že u dominantní ruky dochází u první etapy 

mezi měřeními mírný pokles. V následujících etapách se hodnoty zvyšují. 

Graf č. 37: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) v přepočtu na tělesnou hmotnost 
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5.6.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č. 38 jsou uvedeny časy dosažené v testu výdrž ve shybu za sledované 

období. 

U subjektu došlo vždy v období po lezeckém tréninku k výraznému 

zlepšení. V období mezi tréninky nastalo mírné zhoršení. 
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U slovenských dívek mezi 8 a 9 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 1,36 s. Nánů naměřené 

hodnoty vykazovaly zlepšení o 12,9 s. 

Graf č. 38: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.6.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMATEMIPODHMATEl\1 

V grafu č . 39 jsou znázorněné maximální počty shybů nadhmatem a podhmatem, 

kterých dosáhl subjekt v měření za sledované období. 

U tesu nadhrnatem došlo k postupnému zvyšování hodnot vždy téměř 

po shodných intervalech. U testu shyby podhmatem docházelo k pozvolnému 

zvyšování hodnot. V prvním období bylo markantnější. Tento trend může být 

způsoben nárůstem svalové síly, která je charakteristická pro děti v tomto 

věkovém období. 

Graf č. 39: Vývoj hodnot maximálních počtů shybů nadhmatem podhmatem 
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5.6.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 

Naměřené hodnoty testu s vis na jedné ruce jsou uvedeny v grafu č. 40. V grafu je 

vyobrazen vývoj hodnot pro obě ruce. 

Graf nám ukazuje, že dochází u subjektu ke zlepšení hodnot v testu. 

Nejvýraznější přírůstky pozorujeme mezi druhým a třetím měřením. Nelze určit, 

zda je to způsobeno lezeckou intervencí nebo přírůstkem tělesné hmotnosti 

subjektu. 

Graf č. 40: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 
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5.6. 7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 
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V grafu č.41 jsou zobrazeny výsledky měření testu leh - sed opakovaně 

za sledované období. 

Pro test leh - sed opakovaně bylo u subjektu zaznamenáno pro období 

lezeckého tréninku mírné zhoršení o 1 leh - sed. 

Průměrné zlepšení pro slovenské dívky ve věku mezi 8 a 9 lety bylo podle 

Moravce et al.(l996) 2,07leh- sedů. 

Graf č. 41: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60s 
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5.7 PŘÍPAD7 

Případ 3 byl chlapec narozený 24. 6. 1991. Ve sledovaném období byl žákem 

základní školy, kde navštěvoval hodiny školní tělesné výchovy s dotací dvě 

hodiny týdně. Mimo školu a kroužku sportovního lezení nenavštěvoval subjekt 

žádnou pravidelnou činnost s aktivním pohybem. 

Do zájmového kroužku sportovní lezení začal docházet ve školním roce 

2003/2004. Ve sledovaném období bylo subjektu 12 až 13 let. Subjekt navštívil 

lezení v rozsahu 88 lekcí v období podzim 2003 až jaro 2005. Případ 7 jevil 

o trénink sportovnfho lezení velký zájem a byly u něj pozorovány ambice 

na vyzkoušení změření svého výkonu v soutěžfch a závodech, kterých se posléze 

také účastnil. 

Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovního lezení pro sledovaná 

období jsou uvedeny v tabulce 34. 

T b y 34 H d t k ti . t ' te "t t é 'nk a . c. : o nmy oe ICien u m nzuy r m USJ: t íh I or ovm o ezem 
Období !._pololetí 2. pololetí školní rok 03/04 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 04/05 

Počet lekcí 21 25 46 15 27 42 
Koeficient 5040 6000 5520 3600 6480 5040 

Antropometrické hodnoty pro sledované období jsou uvedeny v tabulce č. 

35. 

Tab. č. 35: A t t . k' hodn n ropome ne e o ty 

Období Podzim03 Jaro 04 Podzim04 Jaro 05 

Tělesná výška (cm) 1551 157,21 162,51 167,3 

Tělesná hmotnost (kg) 341 34,51 39,81 41,5 

Antropometrická měření ukazují, že u případu nastalo za sledované období 

výrazné zvýšení tělesné výšky a to o 12 cm, ale lze pozorovat také nárůst tělesné 

hmotnosti, což může mít vliv na některé testy. Především na testy měřící sflu 

a vytrvalost horních končetin. 

· 5.7.1 VÝSLEDKY TESTU "PLAMEŇÁK" 

V grafu č. 42 jsou uvedené hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. 

Z hodnot je patrné, že mezi prvním a druhým měřením došlo k zhoršení 

o tři pokusy. U případu 7 lze nadále pozorovat zlepšení, které dosahovalo téměř 

stropních hodnot tohoto testu. 

Průměrné zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) u slovenských 

chlapců mezi 12 a 13 lety věku bylo o 0,12 pokusů. 
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Graf č. 42: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.7.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 

V grafu č. 43 lze vidět hodnoty (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období. 

Z grafu je patrné, že subjekt po absolvování lezeckého tréninku dosahoval 

lepšího skóre mezi prvním a druhým měřením. Poté následovalo zhoršení, které 

nebylo ovšem př11iš velké. 

U slovenských chlapců mezi 12 a 13 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 0,12 cm. Námi naměřené 

hodnoty vykazovaly zlepšení subjektu v tomto testu o 4 cm. 

Graf č. 43: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5. 7.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

U případu 7 jsme nemohli provést měření v daném testu. 
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5.7.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č. 44 jsou uvedeny časy dosažené v testu výdrž ve shybu za sledované 

období. 

U případu byl zaznamenán v prvním období velký nárůst, v dalších 

obdobích nebyly výkyvy pozorovány. To můžeme přisuzovat intervenci lezení, 

nebo je možné, že šlo o chybu měření. 

U slovenských chlapců mezi 12 a 13 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 4,02 s. Nárni naměřené 

hodnoty vykazovaly zlepšení subjektu v daném testu o 30,4 s. 

Graf č. 44: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.7.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMATEMIPODHMATEM 

V grafu č.45 jsou znázorněné naměřené maximální počty shybů nadhmatem 

a podhmatem, kterých dosáhl subjekt v měření za sledované období. 

U testu nadhmatem došlo k zlepšení a následně k zhoršení na úroveň, kde 

zůstaly hodnoty nezměněné. Na rozdíl od výsledků testu shyby nadhmatem u testu 

shyby podhmatem docházelo k pozvolnému zvyšování hodnot. 

Podle výsledků testů NCYFS (Neuman, 2003) je pro zařazení do kategorie 

vynikající ve věku 12 let potřeba dosáhnout skóre 8 shybů. Případ 7 dosáhl 

v měření skóre 1 O shybů a má tedy o 2 shyby lepší skóre než je potřebné 

pro zařazení do této kategorie. 
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Graf č. 45: Vývoj hodnot maximálních počtů shybů nadhmatem podhmatem 
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5.7.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 
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Naměřené hodnoty testu svis na jedné ruce jsou vyobrazeny v grafu č. 46. 

Hodnoty v grafu jsou uvedeny pro obě ruce. 

Graf ukazuje mírné snížení hodnot u svtsu dorrůnantní pravé ruky 

v prvním období. Následně se hodnoty zvyšují. Tento nárůst je vyšší u období 

po lezeckém tréninku. 

Graf č. 46: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 
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5.7 .7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 

V grafu č. 47 jsou uvedeny výsledky měření tesu leh - sed opakovaně 

za sledované období. 

Pro test leh- -sed opakovaně bylo po intervenci zaznamenáno větší 

zlepšení než mezi slovenskými chlapci ve věku 12 a 13 let v EUROTIT testu 

(Moravec et al,. 1996). Moravec et a1.(1996) vysledovali zlepšení hodnot o 1,21 
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leh - sedů. Námi naměřené hodnoty ukazují zlepšení subjektu v tomto testu o 7 

leh - sedů. 

Z výsledků lze pozorovat, že hodnoty počtů leh - sedů jsou vyšší 

v měřeních po období lezeckého tréninku. 

Graf ě. 47: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60s 
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Případ 8 byl chlapec narozený 24. 4. 1992. Ve sledovaném období byl studentem 

gymnázia, kde navštěvoval hodiny školní tělesné výchovy s dotací dvě hodiny 

týdně. Mimo sportovního lezení se subjekt nevěnoval žádnému zájmovému 

kroužku spojenému s pohybovou aktivitou. 

Do zájmového kroužku sportovní lezení začal docházet ve školním roce 

2005/2006. Ve sledovaném období bylo subjektu 13 až 14 let. Subjekt navštívil 

lezení v rozsahu 65 lekcí v období podzim 2005 až jaro 2006. Případ 8 jevil 

o trénink sportovmno lezení velký zájem. U případu byly sledovány ambice zkusit 

lezecké závody, kterých se později i zúčastnil. 

Hodnoty koeficientu intenzity tréninku sportovního lezení pro sledovaná 

období jsou uvedeny v tabulce 36. 

T b v 36 H d t k fl ' t ' te 't t ' 'nk rt íhl a .c. : o noty oe tcten um nzuy rem u spo ovm o ezem 

Období 1. pololetí 2. pololetí školní rok 05/06 1. pololetí 2. pololetí Školní rok 06/07 
Počet lekcí 14 18 32 27 6 33 
Koeficient 5040 6000 5520 3600 6480 5040 

Antropometncké hodnoty pro sledované období jsou uvedeny v tabulce č. 

37. 
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Tab. č. 37: A t t . k' h d t n ropome ne e o no y 

Období Podzim05 Jaro 06 Podzim06 Jaro 07 
Tělesná výška (cm) 173,51 1791 181,31 185 
Tělesná hmotnost (kg) 60,71 65,71 68,21 68,5 

U případu 8 nastalo zvýšení hodnot jak tělesné výšky, tak tělesné 

hmotnosti. 

5.8.1 VÝSLEDKY TESTU "PLAMEŇÁK" 

V grafu č. 48 jsou uvedené hodnoty počtu pokusů za minutu v testu "plameňák" 

za sledované období. 

U případu je sledováno v prvním měření zlepšení o pět pokusů. Posléze se 

subjekt zhoršil a v dalších měřeních nedošlo k žádným změnám. 

Průměrné zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) u slovenských 

chlapců mezi 13 a 14lety věku bylo o 2,47 pokusů. 

Graf č. 48: Vývoj hodnot v testu "plameňák" za sledované období 
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5.8.2 VÝSLEDKY TESTU PŘEDKLON 

V grafu č. 49 lze vidět hodnoty (v cm) dosahu rukou v testu předklon 

za sledované období. 

Z grafu je patrné, že subjekt dosahoval zlepšení v celém období sledování. 

U slovenských chlapců mezi 13 a 14 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zlepšení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 4,73 cm. Námi naměřené 

hodnoty vykazovaly zlepšení o 1 cm. 
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Graf č. 49: Vývoj hodnot v testu předklon za sledované období 
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5.8.3 VÝSLEDKY TESTU STISK RUKY 

V grafu č. 50 jsou uvedeny výsledky testu stisk ruky za sledované období 

pro pravou i levou ruku. Pravá ruka je zároveň rukou dominantní. 

V EUROFIT testu (Moravec et al., 1996) pro slovenské chlapce od 13 

do 14 let věku bylo zjištěno zlepšení o 8,62 kg. Případ dosáhl zlepšení skóre 

v tomto testu o 13,6 kg. Rozd11 byl počítán v obou případech u dominantní ruky. 

Graf č. 50: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) 
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Nadále v grafu č. 51 uvádíme hodnoty stisku ruky přepočteny na tělesnou 

hmotnost subjektu. 

U případu 8 lze pozorovat výrazné zlepšení hlavně v první části 

sledovaného období, poté následovalo mírné zlepšování. 
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Graf č. 51: Vývoj hodnot v testu stisk ruky (P, L) v přepočtu 
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5.8.4 VÝSLEDKY TESTU VÝDRŽ VE SHYBU 

V grafu č. 52 jsou uvedeny časy dosažené v testu výdrž ve shybu za sledované 

období. 

Z hodnot je patrné, že subjekt se výrazně zlepšil v daném testu v prvním 

období sledování. Tento růst může být zřejmě způsoben lezeckou intervencí, 

protože subjekt nenavštěvoval žádné pohybové kroužky. 

U slovenských chlapců mezi 13 a 114 lety věku bylo dosaženo průměrné 

zhoršení v testu EUROFIT (Moravec et al., 1996) o 5,68 s. Subjekt se zlepšil 

v tomto testu o 20,2 s, což je výrazný rozdll od populace ve stejném věkovém 

období. 

Graf č. 52: Vývoj hodnot v testu výdrž ve shybu 
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5.8.5 VÝSLEDKY TESTU SHYBY NADHMATEMIPODHMATEM 
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V grafu č. 53 jsou zapsané maximální počty shybů nadhmatem a podhmatem, 

kterých dosáhl subjekt v měření za sledované období. 

70 



U testu nadhmatem i podhmatem došlo k zlepšení, byl pozorován plynulý 

nárůst hodnot. 

Podle výsledků testů NCYFS (Neuman, 2003) patří případ 8 po prvním 

měření do kategorie průměrný ve srovnání s populací 13tiletých chlapců. Zatímco 

po druhém měření už byl subjekt v kategorii výborný. 

Graf č. 53: Vývoj hodnot maximálních počtů shybů nadhmatem podhmatem 
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5.8.6 VÝSLEDKY TESTU SVIS NA JEDNÉ RUCE 

--+-- 91yby nadh.matem 

---- 91yby podhmatem 

Naměřené hodnoty testu s vis na jedné ruce pro pravou i levou ruku jsou uvedeny 

v grafu č. 54. 

Graf ukazuje velký nárůst hodnot u dominantní pravé ruky i levé ruky. 

Dále byl zaznamenán pokles v období bez lezeckého tréninku. 

Graf č. 54: Vývoj hodnot v testu svis na jedné ruce pro pravou a levou ruku za sledované 
období 
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5.8.7 VÝSLEDKY TESTU LEH- SED OPAKOVANĚ 

V grafu č. 55 jsou uvedeny výsledky měření tesu leh - sed opakovaně 

za sledované období. 
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Pro test leh- -sed opakovaně bylo po intervenci zaznamenáno větší 

zlepšení než mezi slovenskými chlapci ve věku 12 a 13 let v EUROTIT testu 

(Moravec et al,. 1996). Moravec et a1.(1996) vysledovali zlepšení hodnot o 1,01 

leh - sedu. Námi naměřené hodnoty ukazují zlepšení subjektu o 8 leh - sedů. 

Z výsledků lze pozorovat, že u případu 8 nárůst hodnot sleduje zlepšující 

tendenci i v období tréninku. V období prázdnin došlo k poklesu hodnot. 

Graf č.SS: Vývoj hodnot testu leh- sed opakovaně za 60s 

48 

47 
46 

45 

"' 44 
~ 43 
z 42 

41 
40 
39 
38 

o 

Leh - sed opakovaně za 60 s 

/'\. / 
I \ I 

I \ I 
I \ I 

I ' / 
I 

I 
j 

2 3 4 

Měření 

72 

I 

I 

I 

5 



6 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ A DISKUSE 

Tato práce ukázala, že lezecká intervence má vliv na určité testy. Výkyvy 

ve výsledcích testů (zlepšení či zhoršení) mohou být zapříčiněny několika faktory. 

Jedním z nich je lezecká intervence, která je u každého případu individuální. Zde 

se ukazovaly rozhodující ukazatele s jakou intenzitou daný případ přistupoval 

k lezeckému tréninku, zda navštěvoval lezení jen pro pocit zábavy nebo chtěl 

i dostát svým závodním a jiným ambicím pro zlepšení lezeckého výkonu. Druhým 

faktorem je věk sledovaných případů. Případy se nacházely v období 

prepubescence a pubescence, kdy u dětí dochází k bouřlivému vývoji všech námi 

sledovaných složek tělesné zdatnosti. Jedním z dalších faktorů může být také 

aktivní pohybová činnost subjektů mimo trénink sportovního lezení. 

Po lezecké intervenci se po prvním roce ukázalo zlepšení hodnot v testu 

výdrž ve shybu u sedmi případů nad věkové standardy (6,4 s+ 9,7 s; 26,3 s + 

14,7; 12,3 s + 21,5 s; 5,5 s + 2,3 s; 19,2 s + 12,9 s; 35,4 s + 30,4 s; 14,3 s + 

20,2 s). U jednoho případu došlo ke zhoršení (6 s - 2 s). Po druhém roce bylo 

pozorováno zlepšení u všech osmi případů. V období bez tréninku se zlepšily jen 

tři případy. Z výše uvedeného lze předpokládat, že zlepšení skóre je ovlivněno 

lezeckým tréninkem. S rostoucí intenzitou lezeckého tréninku dosahovaly děti 

lepších skóre v daném testu. 

Po prvním roce měření bylo pozorováno v testu svis na pravé ruce zlepšení 

u sedmi případů (7,1 s+ 0,6 s; 16,6 s+ 15 s; 71,3 s+ 1,6 s; 59,2 s+ 13,9; 7,1 s+ 

0,7 s; 11,3 s + 2,2 s; 21,9 s + 24,2 s), během prázdnin se zhoršily pouze čtyři 

případy, v druhém roce měření se hodnoty počtu zlepšení vrátily na sedm případů. 

U levé ruky došlo v prvním roce měření k zlepšení u osmi případů (6,6 s+ 0,6 s; 

18,4 s+ 18,5 s; 48 s+ 29,8 s; 20,1 s+ 1,3 s; 5,2 s+ 2,9 s; 10,1 s+ 2,4 s; 20,3 s + 

37,8 s; 54,2 s + 11,1 s), během prázdnin se zhoršily pouze tři případy, v období 

druhého roku měření se zlepšilo šest případů. Intenzita tréninku neměla vliv 

na výsledky v testu. V daném testu neuvádíme srovnání s věkovými normami, 

jelikož se test neobjevuje v žádné nám známé baterii testů. Vliv lezení 

na výsledky testu není prokazatelný. 

V absolutních hodnotách testu stisk dominantní ruky se tři případy 

zlepšily. Toto zlepšení bylo nad rámec věkových standardů (21,6 kg + 4,2 kg; 

27,9 kg + 12,4 kg; 32 kg + 13,6 kg). Jeden případ se zlepšil, ale toto zlepšení 
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nebylo větší než u věkových standardů (28, 7 kg + 3,2 kg). Z hodnot dosažených 

v testu stisku dominantní ruky, převedených na hmotnost těla, došlo k zlepšení 

těchto hodnot u čtyř případů z pěti (0,424 + 0,059; 0,449 + 0,165; 0,556 + 0,058; 

0,527 + 0,167). Z výše uvedeného soudíme, že lezení má vliv na výsledky v tomto 

testu. 

Hypotéza číslo jedna se nám potvrdila v testu výdrž ve shybu a stisk 

dominantní ruky, naopak v testu svis na jedné ruce jsme hypotézu nepotvrdili. 

Test na dynamickou vytrvalost svalů horních končetin- shyb podhmatem, 

shyb nadhmatem dokázalo absolvovat s vyšším skóre než nula pouze pět 

případů. Všechny tyto případy vykazovaly v prvním roce měření intenzitu 

lezeckého tréninku nad 3500 bodů. Z toho je patrné, že intenzita tréninku má 

velký vliv na výsledky tohoto testu. Všech pět případů se v shybu nadhmatem 

v prvním roce měření zlepšilo (O+ 3; ll + 4; 4 + 3; 6 + 4; 3 + 3), během období 

bez tréninku se zhoršily dva případy, jeden zůstal na původní hodnotě a dva se 

zlepšily. Ve druhém roce měření se zlepšily čtyři případy a pátý zůstal na stejné 

hodnotě jako po prázdninách. Z výsledků je patrné, že lezecký trénink má vliv 

na hodnoty testu shyby nadhmatem. U shybu podhmatem se domníváme, že 

lezecká intervence má svoji roli, ale nemůžeme jednoznačně prohlásit, že skóre 

v tomto testu jsou ovlivněna jen touto intervencí. 

Hypotéza číslo dvě se potvrdila hlavně u testu shyby nadhmatem, u testu 

shyby podhmatem se námi stanovená hypotéza nepotvrdila. 

Po intervenci lezeckého tréninku došlo u sedmi případů k zlepšení 

nad věkové normy u testu leh - sed (34 + 5; 34 + 6; 38 + 2; 40 + 6; 32 + 3; 35 + 

7; 39 + 8). Domníváme se, že na toto zlepšení mělo vliv spíše posilování 

v tréninku, než samotné lezení. V době bez tréninku se čtyři případy zlepšily 

a čtyři zhoršily. Proto z výsledku testu není patrné, zda lezecký trénink má vliv 

na zlepšení dynamické vytrvalosti břišru'ho svalstva. 

Hypotézu číslo tři nemůžeme potvrdit z důvodu kolísajících 

a nepřesvědčivých výsledků v průběhu všech měření testu plameňák ve všech 

osmi případech. V prvním období měření došlo u pěti případů k zlepšení (12- 6;7 

- 2; 10- 3; 14- 5; 7- 2), u třech k zhoršení hodnot dosažených v tomto testu. 

Během období bez tréninku se jen tři případy zhoršily, a tudíž se domníváme, že 

lezecká intervence nemění výrazně dosahovaná skóre v tomto testu. 
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V testu předklon na pohyblivost páteře a zadní strany stehen jsme zjistili, 

že po dobu tréninku došlo u sedmi případů k zlepšení hodnot nad populační 

normy (-1 cm+(- 8) cm; 15- 4 cm; -6 cm- 3 cm; -2 cm- 3 cm; 2 cm- 4 cm; 

-1 cm -5 cm; -1 O cm - 4 cm). Tento zlepšující se trend v hodnotách je zřejmě 

zapříčiněn pravidelným strečinkem během tréninků. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo posoudit, zda dlouhodobá lezecká intervence má vliv 

na svalovou sílu a rovnováhu u dětí v kroužku sportovm'ho lezení. Výzkum 

probíhal od začátku školru'ho roku 2003 do konce dubna 2007 v sportovním centru 

SC Palmovka dvakrát týdně v rámci lekcí zájmového kroužku Sportovní lezení 

dětí skialpové školy Namche Praha. Výzkum je svou povahou případová studie, 

ve které bylo sledováno osm případů ve věku 8-15 let, z toho čtyři chlapci a čtyři 

dívky. Na začátku a ve stanovených termínech byly provedeny testy vybrané 

z baterie testů EUROFIT (stisk ruky, výdrž ve shybu a leh - sed plameňák 

předklon), dále test svis na jedné ruce a test shyby nadhmatem a podhmatem. 

V silovém testu výdrž ve shybu bylo zaznamenáno zlepšení u sedmi 

případů nad rámec věkových standardů (6,4 s+ 9,7 s; 26,3 s+ 14,7; 12,3 s+ 21,5 

s; 5,5 s+ 2,3 s; 19,2 s+ 12,9 s; 35,4 s+ 30,4 s; 14,3 s+ 20,2 s) po prvním roce 

lezení a po druhém roce lezení se zlepšilo dokonce všech osm případů. 

U dětí bylo pozorováno také zlepšení hodnot v testu svis na jedné ruce 

po tréninku lezení (7,1 s+ 0,6 s; 16,6 s+ 15 s; 71,3 s+ 1,6 s; 59,2 s+ 13,9; 7,1 s 

+ 0,7 s; 11,3 s + 2,2 s; 21,9 s + 24,2 s), ale u šesti případů došlo k zlepšení 

i v době bez lezeckého tréninku. Proto se domníváme, že lezecká intervence 

neměla zásadní roli na tento test. 

U testu shyby nadhmatem bylo pozorováno zlepšení výkonů u všech 

případů, kteří provedli shyb (O+ 3; ll + 4; 4 + 3; 6 + 4; 3 + 3). Z toho usuzujeme, 

že lezecký trénink má vliv na daný test. 

U testu stisku dominantní ruky došlo k zlepšení nad rámec věkového 

standardu u tří případů z pěti (21,6 kg + 4,2 kg; 27,9 kg + 12,4 kg; 32 kg + 

13,6 kg). U testu stisk ruky, převedeného na tělesnou hmotnost došlo k zlepšení 

u čtyř subjektů z pěti (0,424 + 0,059; 0,449+ 0,165; 0,556 + 0,058; 0,527 + 

O, 167). Z uvedených hodnot usuzujeme, že lezení má vliv na hodnoty v tomto 

testu. 

Nadále u testu statické rovnováhy jsme hypotézu č. 3 nepotvrdili, protože 

došlo k zlepšení statické rovnováhy u pěti případů nad věkový standardů. 

V následujících měřeních došlo ke kolísání hodnot jak v době tréninku, tak v době 

bez lezení. 
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U testu leh-sed opakovaně došlo k zlepšení nad rámec věkových standardů 

sice u sedmi případů, ale domníváme se, že tohle zlepšení je spíše způsobeno 

posilováním v lekcích lezení, než samotným lezením. 

U testu předklon vykazovaly téměř všechny případy výrazné zlepšení, tak 

to bylo spíše než lezením způsobené strečinkovým cvičením. Z výše uvedeného je 

patrné, že lezecké aktivity se jeví jako přínos zlepšení složek tělesné zdatnosti 

Na závěr lze říci, že lezecké aktivity se jeví jako prostředek zlepšení 

svalové síly. Je třeba si uvědomit, že naše práce měla povahu případové studie, 

a tedy děti byly posuzovány jako jednotlivci, a tudíž se nemohou její výsledky 

vztahovat na všechny děti zabývající se lezením. Věřím, že tato práce a její 

výsledky mohou poskytnout podnětné informace k realizaci dalších projektů 

zabývajících se touto problematikou. 

77 



POUŽITÁ LITERATURA 

ALTNER, M. 331 protahovacích cviků pro 41 sportů. Praha: Grada 1999. ISBN 80-7169-763-X 
ANDERSON, G. S., TWIPS, P. Trainbility ofChildren IDEA Fittnes yournal2005 s. 57-65 
BLAHUŠ, P. K systémovému pojetf statistických metod v metodologii empirického výzkumu 
chování: (Vybrané kapitoly pro doktorandy). Praha: Karolinum, 1996. INSB 80-7184-100-5 

BOUCHARD, C., MALINA, R. Growth, Maturation, and Physical Activity. Champaign: A 
Devision ofHuman Kinetics Publisher, 1991. ISBN 1-800-747-4457. 
BUNC, V. Pojetf tělesné zdatnosti a jejích složek. TVSM: 1995. roč.61, č.4,s. 6-9 
BUNC, V. Zdravotně orientovaná zdatnost a možnosti její kultivace na základní škole. TVMS: 
1998. roč.64, č.4, s.2-10. 
ČELIKOVSKÝ, S. et al. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu a sport. Praha: SPN, 
1979. ISBN 80-04-23248-5 
DOBRÝ, L. Jak děti a mládež nenásilně přivést k potřebě celoživotní pohybové aktivity. TVSM: 
2002 roč. 68. č.3, s. 2-6. 
DOBRÝ, L. Zdatnost? Tělesná zdatnost? Zdravotně orientovaná zdatnost?. TVMS:1998. roč. 64, 
č.1, s. 2-6. 
DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu Praha: Olimpia, 2002 ISBN 80-7033-760.5 
FAIGENBAUM, A. et al. Youth ResistenceTraining: Position Statement Paper and Literature 
review. Strengh and Conditioning, s. 62-71 
FERJENČÍK, J.Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha. Portál, 2000. ISBN 80-
7178-367-6. 
GRANT, S. et al. A comparison ofthe anthropometric, strength, endurance andflexibility 
characteristics of female elite and recreational climbers and non-climbers. Journal of Sports 
Science: č. 19, 2001. s. 499-505. 
GRANT, S. et al. Anthropometric, strenght, endurance andflexibility characteristics of elite and 
recreational climbers. Journal ofSports Sciences: č. 14, 1996. s. 301-309. 
HAVLÍČKOVÁ, L. et al. Fytiologie tělesné zátěže. 1. obecná část. Praha: Karolinum, 2004. 
ISBN 80-7184-875-1 
HLAVOVÁ, K. Vliv obratnostních schopností na výkon ve sportovním lezenL Praha, 2004. 
Diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na katedře sportů v 
přírodě. Vedoucí práce Mgr. Ladislav Vomáčko. 
KASA, J. Prvky štruktúra v pohybovej činnosti v športe.ln BENCE. L. (Ed.). Antropomotorika 
2003. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB a SVSTVŠ, 2003. s. 112-118. 
KOVÁŘ. R. Tělesná aktivita, tělesná zdatnost a zdraví.2001. Roč. 5, č. 1, s. 49-57. 
KRAUS, H., HIRSCHLAND, RP. Minimummuscular fitness tests in school children. Res. Quart. 
Excers. Sport, vol. 25, no. 2 p. 178-188 
KUZNĚCOV, V.V. Silový trénink: Příprava sportovců vyšších výkonnostních tříd. Praha: 
Olympia, 1974. 
MALINA, RM., et al. Growth, Maturation, and Physical Activity. 2st ed. Champaign, lL: Human 
Kinetics, 2004. ISBN 0-88011-882-2. 
MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově.Praha: SNP. 1983. 
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výskumu. Praha: Grada 
publishing 2006 
MORAVEC, R., KAMPMILLER, T., SEDLÁČEK, J. EURO FIT- Telesný rozvoj a pohybová 
výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú 
výchovu a šport, 1996. ISBN 80-967487-1-8 
NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. I. vyd. Praha: Portál, 2003. 
NEUMAN, ].Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál.1998. ISBN 80-7178-218-1. 
NOV ÁKOV Á, L. Souvislost silových schopností a lezecké anticipace při výkonu ve sportovním 
lezení. Praha, 2005. Diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na 
katedře sportů v přírodě. Vedoucí práce Mgr. Ladislav Vomáčko. 
PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS, J. a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 
1998. 
SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku: (motorické hodnocen, hlavní činitelé 
výskytu, kondiční programy). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7372-140-
6. 

78 



TRNKOV Á, L. Lezení na umělé stěně ve školní tělesné výchově. TVSM: 2003. roč. 69, č. 7, s. 24-
28. 
VINCENT ,W. Statistics in Kinesiology. Champaign: Human Kinetics. 1999. ISBN 0-7360-0148-
4. 
VOMÁČKO, L. - BOŠTÍKOV Á, S. Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada: 2002. ISBN 80-
247-0406-4. 
VOMÁČKO, L. Nebojme se lezení na umělých lezeckých stěnách. TVSM: 2002. roč. 68, č.5, s. 
30-33. 
W A TTS, P. et al. Anthropometry of young competitive sport rock c/imbers. Br J Sports Med 
2003: č. 37, 2003. s. 420-424. 
WATTS, P. Physiology of difficult rock climbing. Journal of Applied Physiology: č. 91, 2004. s. 
361-372. 
W A TTS, P. Rock climbing. Champaign: Human Kinetic, 1996. 

79 


