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Abstrakt
Název:

Kardiorespirační a hemodynamická odezva na stupňovaný lezecký test u elitních
sportovních lezců.

Cíle:

Cílem práce bylo posouzení kardiorespirační a hemodynamické odezvy při
stupňované zátěži u sportovních lezců.

Metody: Pět mužů podstoupilo testování na lezeckém ergometru při submaximální lezecké
zátěži (6m/min) a stupňovaný lezecký test do vita maxima. Posuzovala se

kardiorespirační odezva pomocí metabolického analyzátoru a tkáňová saturace u

flexoru digitorum profundus pomocí blízké infra-červené spektroskopie. Dále lezci
podstoupili stupňovaný zátěžový test na běžeckém koberci.

Výsledky: Lezci s lanem i bouldristé dosáhli na lezeckém ergometru v průměru 95±3 %

maximální srdeční frekvence naměřené na běžeckém ergometru. V'O2/kg ml·min1

·kg-1 měli vůči běžeckému ergometru o něco nižší lezci s lanem (81±8 %, bouldristé

89,5±0,5), zároveň však dosáhli při lezeckém zátěžovém testu většího sklonu

(121,7±4,7 naproti 117,5±2,5) a delší doby trvání (462±73, bouldristé 443,37).
Rozdíl jsme nalezli i v hodnotách TSI, ten však nebyl větší jako 7,2 pro to jsem tyto
hodnoty nepovažovala za relevantní.

Závěry: Průběh deoxygenace a reoxygenace svalů předloktí se mezi bouldristy a lezci s lanem
neliší. Maximální spotřeba kyslíku byla na lezeckém ergometru téměř stejná, avšak

lezci s lanem ji dosáhli ve vyšším sklonu po delší době lezení. Rozdíly ve VO2 peak
mezi lezci s lanem a bouldristy byli minimální.

Klíčová slova: maximální spotřeba kyslíku, srdeční frekvence, saturace kyslíku

Abstract
Title:

Cardiorespiratory and hemodynamic response during incremental climbing test in
elite sport climbers.

Objectives: The aim of this work is to compare cardiorespiratory and hemodynamic response
during incremental climbing test between boulderers and lead climbers.

Methods: Five men underwent testing on a climbing ergometer with a submaximal climbing

load (6m / min) and an incremental climbing test for the maximum. The
cardiorespiratory response was assessed using a metabolic analyzer and tissue

saturation of the flexor digitorum profundus by near-infrared spectroscopy.
Furthermore, climbers underwent an incremental stress test on a running carpet.

Results: Climbers with both lead and bouldering reached on climbing ergometer an average

of 95 ± 3% of the maximum heart rate measured on the running ergometer. V'O2
ml·min-1·kg-1 had lead climbers slightly lower too on the running ergometer, (81 ±
8%, boulders 89.5 ± 0.5), but at the same time they reached a higher inclination
(121, 7 ± 4.7 versus 117.5 ± 2.5) and longer duration (462 ± 73, boulder 443.37).
We found the difference in the TSI values, too, but it was not larger than 7.2 for
which I did not consider these values to be relevant.

Conclusions: Deoxygenation and reoxygenation process showed minimal difference between

lead climbers and boulderers. Maximum oxygen consumption on climbing
ergometry was almost the same, but lead climbers reach it in higher angle and after
longer period of time. Differences in VO2 peak between lead climbers and
boulderers were minimal.

Keywords: maximum oxygen consumption, heart rate, tissue oxygenation
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Úvod
Lezení se věnuji od svých osmnácti let. Co začalo jako zábava přerostlo ve vášeň a
životní styl. Kompletně mi to změnilo život, kdy jsem si už neuměla představit sedět osm hodin
denně v kanceláři. Po půl roce lezení jsem si uvědomila, že jít studovat management není nic
pro mě a začala jsem se připravovat na VŠ která bude reflektovat moje touhy do budoucna.

Volba České republiky jako cílové země pro moje studium byla jasná. Přece jen umělé stěny
na každém rohu, kolébka jednoho z nejlepších světových lezců Adama Ondry a když jsem se
dozvěděla o možnosti mít zaměření studia či už na aktivity v přírodě nebo trenérskou
specializaci sportovní lezení, bylo všechno jasné.
V poslední době je pozorovatelný velký rozmach lezení. S budováním umělých stěn se
lezení stalo přístupné široké veřejnosti a mnoha lidí si ho oblíbilo jako jednu z volnočasových
aktivit. Zároveň, díky tomu lezení není jenom sezónní záležitost provozovatelná jen za dobrého
počasí, a za světla. Lezecké steny jsou přístupné každému za jakéhokoli počasí a jestliže jste
v práci ráno, nebo večer, anebo děláte dvanáctky, i tak najdete dobu kdy po práci nebo před,

bude nějaká stěna otevřená. U většiny stěn je možnost i zapůjčení vybavení, co láká ještě víc a
víc lidí tuto aktivitu vyzkoušet. Přece jen, lezecké vybavení vůbec není levná záležitost.
S umělými stěnami se vytvořilo i mnoho lezeckých škol věnujících se dětem do
nejmenších až po dospělé. Děti se už jako malé dostávají bezpečnou cestou k základům lezení

a k cílenému tréninku výsledky kterého můžou zúročit v různých soutěžích pro děti a mládež.
Některé nabídky kurzů jsou pro děti už od 5 let.
Další událostí, která pomohla lezení v jeho rozmachu je to, že se lezení poprvé objeví

na Olympijských hrách 2020 v Tokiu. Nebude to však běžný formát známy ze světových

šampionátů. Soutěžit se bude v trojkombinace lezení na rychlost, obtížnost a bouldering. Nový
formát soutěže klade také velké nároky na přizpůsobení tréninku, kdy mistři svých disciplín se
musí zaměřit také na trénink ostatních bez poklesu výkonnosti ve své disciplíně.

S popularizací lezení se o něj začalo zajímat více lidí i z vědeckých a sportovních kruhů
a začali se dělat nejrůznější výzkumy v rámci tréninku, jeho vlivu na organismus a fyziologické

odpovědi na něj. Odpověď organizmu na zátěž mě velmi zajímá, a i to je jeden z důvodů, proč
jsem se rozhodla věnovat právě téhle oblasti.
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1 Sportovní lezení

Původně neznamená nic jiného než nevelehorské skalní horolezectví na výkonnostní

a vrcholové úrovni. Později se termín „sportovní lezení“ sjednotí s označením „soutěžní“ anebo
„závodní“ lezení, což jsou jen jiná označení pro horolezecké disciplíny s přímou soutěží
(Dieška, Širl,1989, s.214).
Je směr lezení, při němž převládají fyzické problémy nad psychickými. V současnosti
je tento způsob lezení velmi populární, a umožnil lezení také méně psychicky odolným
jedincům (Vomáčko, Boštíková, 2002, s.14).

Dnes už sportovní lezení nechápeme jako podskupinu nadřazeného horolezectví ale jako

samostatní aktivitu zahrnující různé soutěžní lezecké disciplíny. Ve sportovním lezení se

soutěží v lezení na obtížnost, v lezení na rychlost a v boulderingu. Všechny tyto soutěže
zastřešuje organizace ISFC (International Federacion of Sport Climbing).

K rozšíření sportovního lezení nejvíce přispěla výstavba umělých stěn které se začaly

stavět v 80. letech. Díky nim se lezení přiblížilo širší veřejnosti a začalo se využívat na

komerční účely. Výstavba umělých stěn pomohla sjednotit podmínky pro závodníky, lezení už
nepodléhalo vlivům počasí a umožnilo jim to celoroční trénink za stálých podmínek. Do kterých
se přesunul i bouldering což umožnilo jeho zařazení do světového šampionátu.

Bouldering - je aktivita, ve které lezec bez lana překonává krátký lezecký problém různé
obtížnosti. Výška lezení by neměla přesahovat hranici pro bezpečný doskok na zem (z pravidla

do tří metrů). K zajištění bezpečnosti se leze nad dopadovými matracemi (Baláš, 2016, str.12).
Při soutěžním lezení v lezení na obtížnost máme na cestu len jeden pokus a výkon je
silově-vytrvalostního charakteru, v kterém hraje značnou rolu taktika (výběr chytu z kterého
budu cvakat postupové jištění, místo na oddech před náročnější pasáží…), kdež to

v boulderingu je výkon omezený časem který máme na vylezení boulderu při libovolném počtu
pokusů. Determinant výkonu v boulderingu je maximální a výbušná sila případně svalová
koordinace při dynamických koordinačně náročných bouldrech.
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1.1 Výkon ve sportovním lezení

V každém sportu je celkový výkon složený z dílčích komponent, které tento výkon

ovlivňují, jako je např. taktika, technika, somatické faktory, psychika, tělesná kondice a jejich

vzájemné vazby. Každá z jednotlivých komponentů má různou míru genetické podmíněnosti.

Zdá se, že genetika sehrává důležitou roli v našem přirozeném duševním prostředí a
v základních rysech naší osobnosti.

Výzkumy zabývající se tím, do jaké míry je výkon ve sportu podmíněn genetickými

faktory, poukazují na velkou komplexnost tématu protichůdnými teoriemi a objevy mezi vědci.
Zatímco některé studie upozorňují na to, že úmyslný trénink je nejdůležitější

komponenta určující výkon, další tvrdí, že geny jsou z poloviny zodpovědné za výkon mezi
jednotlivci (Hörst, 2016, str. 8).

Ve skutečném, nevědeckém světě, žádná z těchto studií není jednoznačně správná. Zdá

se, že genetika hraje největší roli ve sportech, kde čistě fyzická komponenta má o dost větší
podíl na výkonu než komponenty psychické nebo technické. Na příklad běh na 100 m vyžaduje
extrémní explosivní sílu, ale jenom základní psychické a technické dovednosti. Naproti tomu

golf vyžaduje dokonalé zvládnutí široké škály různých technik pohybů, udržení klidné mysli,
ale fyzické požadavky jsou o dost míň pozoruhodné. Pokud genetika hraje hlavní roli v tom,
kdo se zúčastní olympiády na 100 m, by měla mít o dost menší dopad na to, kdo hraje v těchto

letech na PGA Championship. Hodiny úmyslného tréninku jsou nezbytností při výkonu na
vrcholné úrovni v komplexních (technických a psychických) sportech, zatím co genetika je
prerekvizita pro dosažení vrcholných výkonů v nejvíce fyzických činnostech jako je běh a
zvedání těžké váhy. Lezení je unikátní mezi sporty, pro to, že vyžaduje téměř stejnou míru
psychických,

technických

a

fyzických

schopností

(viz

obr.1.)

(Hörst,

Obrázek 1: Fyzické, psychické a technické komponenty ovlivňující výkon v různých sportech podle Hörsta (2016)
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2016).

Další teoretický model struktury výkonu ve sportovním lezení představili

Goddard a Neumann (1993). Rozdělují v něm faktory, které ovlivňují lezecký výkon do šesti
kategorií: na vnější podmínky, koordinaci a techniku, taktické aspekty, tělesnou zdatnost,
psychické aspekty, zázemí a jiné faktory. Jedná se však jen o teoretické modely.
Ukazuje se, že tréninkem ovlivnitelné faktory vysvětlují největší část variability
lezeckého výkonu. U výkonnostně heterogenních skupin jsou nejvýznamnějšími prediktory
maximální síla i svalová vytrvalost flexorů prstů, dynamická a statická sila horních končetin,
dále tělesná hmotnost a procento tělesného tuku. Důležitou, ovšem méně významnou roli hrají

flexibilita v kyčelním kloubu a rovnováha. Pro homogenní skupiny elitních lezců s vysokým
rozvojem silových předpokladů nejsou zmiňované komponenty rozlišovací a je třeba hledat
vhodné, lezecky specifické testy (Baláš, 2016, str.70).

Objem lezeckého tréninku a délka lezecké praxe se můžou projevit na

sportovním výkonu, jestli, že jsou doprovázeny odpovídajícím přenosem do lezecké techniky,
sily horných končetin apod.
Psychické, technické a taktické faktory též do značné míry ovlivňují výkon ve
sportovním lezení, nimi se však v této prací nebudeme zaobírat.
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1.2 Posuzování výkonu ve sportovním lezení

Hodnocení lezeckého výstupu je velmi komplexní, zcela subjektivní, a proto také

problematické. Kromě zásadních kritérií (délka výstupu, převislost cesty, velikost a množství
chytů) hraje také roli styl přelezení, aktuální klimatické podmínky, stav cesty, ale rovněž také

vzdálenost mezi fixními jištěními a jejich kvalita. Srovnávat bouldering s lezením s lanem je
také spekulativní, neboť se jedná o dvě odlišné disciplíny (Baláš,2016, str.48,50) .

Styly přelezení sportovní cesty zohledňují rozdíly při výstupech. Rozlišuje se, zda už

lezec danou cestu předtím lezl nebo ji viděl někoho lézt, či postupoval od začátku cesty až po

její konec vlastními silami, nebo si po cestě odsednul a odpočinul. Mezi nejzákladnější styly

přelezů patří: přelez AF(all free), znamená že lezec dosáhne vrchol cesty ale během cesty
odpočívá v postupových bodech, přelez RP (rotpunkt, red point) znamená přelezení bouldru a

nebo cesty v kuse od jejího začátku až po konec po předcházejícím nacvičení, přelez OS (on

sight) znamená že lezec vyleze na prvý pokus cestu kterou před tím nikdy nelezl, nenacvičoval
a neměl o cestě žádné informace, když by měl lezec předcházející informace o přelezu jednalo
by se o styl flash.

Obtížnost cest na skalách určuje prvovýstupce po konzultaci s jinými lezci, kteří danou

cestu lezli také, na stěnách zase stavěč cesty, který obvykle navrhne obtížnost. Ta může být

ještě jemně upravená volným hlasováním lezců kteří danou cestu lezli. V Evropě se nejvíce

využívají dvě klasifikační škály: UIAA a Francouzská, dále se tu objevují Skandinávská,
v Anglii zahrnuje tato škála i slovní popis celkové náročnosti a technickou obtížnost cesty, tato

stupnice se používá pro tradiční lezení. V jiných částech světa se vytvořili stupnice jako jsou
Yosemitská (USA, Kanada), Ewbankova (Austrálie, Jižní Afrika, Nový Zéland) a Brazilská na
území Jižní Ameriky (Baláš, 2016).

Pro srovnávání lezecké výkonnosti můžeme využít převodních tabulek (Tab.1). Při

převodu musíme brát v potaz to, o jaký typ a styl lezení se jedná.

V tab.1 můžeme vidět i rozdělení lezecké výkonnosti mužů a žen podle jednotlivých
výkonnostních kategorií. Je vidět, že u žen jsou elitní výkonnostní stupně posunuty trochu níže
než u mužů. Mohou za to rozdílné tělesné složení a antropometrické ukazatele.
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Tabuľka 1: Srovnávací tabulka lezeckých obtížností pro lezení s lanem (Baláš, 2016) .

Lezecká
výkonnost
(muži)
Nižší
výkonnost

USA

Francouzsk
á

5,1

1

5,2
5,3
5,5

4b

HS 4a

5,7

5a

VS 4c

5,8
5,9

5.10a
5.10
b
5.10c
5.10
d
5.11a
5.11
b
5.11c
5.11
d

Výkonnostn 5.12a
í lezci
5.12
b
5.12c
5.12
d
5.13a
5.13
b
5.13c
5.13
d
5.14a
5.14
b
Vysoce
elitní lezci

VD 2

HVD 3a

5,6

Elitní lezci

D 1

3

5,4

Pokročilí
lezci

2

Britská
Ewbankova Saská
tradiční

5.14c
5.14
d
5.15a
5.15
b
5.15c

4a
4c

5b
5c
6a

S 3b

VS 4b
HVS 5a

E1 5b
E1 5b

9

10
11
14

VI

13
15
16
17
18
19

6b+

E3 6a

21

6c

E3 6a

20
22

E4 6b

22

7a

E4 6b

23

7b

E5 6c

25

7c

E6 6c

27

8a

E7 7a

29

8b

E8 7a

31

8c

E9 7a

33

9a

E10 7b

35

9b

E11 7b

37

6c+
7a+
7b+
7c+
8a+
8b+
8c+
9a+
9b+

E4 6b
E5 6b
E6 6c
E7 7a
E7 7a
E8 7a
E9 7b
E10 7b
E11 7b

III

IV

E2 5c
E2 5c

II

12

6a+
6b

I

23
24
26
28
30
32
34

V

UIAA
I

1,00

III

3,00

II

IV

IV+
V

V+

VIIa

VI-

VIIc

VI+

VIIb

VI

VIIIa

VII-

VIIIc

VII+

VIIIb

VII

VII+/VIIIIXa

IXb
IXc
Xa

Xb
Xc

XIa

XIb
XIc

XIIa

XIIb

36

VIIIVIII

VIII+

VIII+/IXIXIX

IX+

IX+/XXX

X+

X+/XIXIXI

XI+

XI+/XIIXII-

38
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UIAA
Wattsova
metrická

Lezecká
výkonnost
(ženy)
Nižší
výkonnost

2,00
4,00
4,33
5,00

0,00

5,66

0,50

5,33
6,00
6,33

0,25
0,75
1,00

6,66

1,25

7,33

1,75

7,50

2,25

8,00

2,50

8,00

3,00

9,00

3,50

9,50

4,00

10,00

4,50

10,50

5,00

11,00

5,25

11,50

6,00

7,00
7,50
7,66
8,33
8,50
9,33
9,66
10,33
10,66
11,33
11,66

Pokročilí
lezci

1,50
2,00
2,50

Výkonnostní
lezci

2,75
3,25
3,75

Elitní lezci

4,25
4,75
5,25
5,75
6,25

Vysoce
elitní lezci

1.3

Charakteristika zatížení při boulderigu a lezení s lanem

Charakteristické zatížení pro lezení s lanem je výkon po dobu 2-7 minut (na skalách

jsou výstupy realizovány kolem 15-20 min). Jedná se převážně o 20-30 kroků pro jednu

lezeckou cestu. Lezecký výkon při lezení s lanem i boulderingu je v podobě intermitentního
zatížení kdy se střídají dynamické a statické fáze krokového cyklu. Během dynamických fází
dochází k vlastnímu pohybu, statické fáze pak slouží k odpočinku a načtení dalšího postupu
v cestě. „Při lezení s lanem zabírají statické fáze 30-70 % času, při boulderingu představují 25
% času celkového lezení. Rozdílný je i čas kontaktu s chytem, který se v lezení na obtížnost

pohybuje kolem 10-12 s. Při boulderingu je tento čas o něco kratší je to převážně v rozmezí

1,3-7,9s“ (Baláš, 2016) V soutěžním lezení na obtížnost se v průběhu dvou dnů obvykle lezou
dvě kvalifikační, semifinálová a finálová cesta. „Minimální délka cesty je alespoň 15 metrů a
maximální čas stanovený k přelezení je 6 min. Mezi kvalifikačními cestami musí být časový
rozestup aspoň 50 minut. Soutěžní bouldering se skládá z kvalifikačního kola (5 bouldrů),
semifinálového kola a finálového kola (4 bouldry). Maximální počet chytů pro ruce na jednom

bouldru je 10, průměrný počet chytů by se měl pohybovat mezi 4 až 8“ (ISFC, 2017). Závodník
může po nezdařeném pokusu opět nastoupit k novému pokusu. Čas na zdolání bouldru je 5 min
v kvalifikaci i semifinále a 4 min ve finále. Doba odpočinku mezi bouldry je stejná jako čas

k lezení. Při obou typech lezení se nejvíce zapojují svaly flexorů předloktí a pletence
ramenního, avšak při lezení s lanem se kladou nároky spíše na silovou vytrvalost, zatím co

v boulderingu převládají faktory vyžadující produkci maximální síly. V dnešní době se
v bouldrových soutěžích často vyskytují dynamické kroky, které zvyšují nároky na výbušnou
sílu dolních končetin a koordinaci (Baláš,2016).
Pro bouldering je charakteristická délka lezení kolen 10-20 vteřin o počte 3-5 lezeckých

kroků. Nároky na vytrvalost flexorů prstů jsou mnohem nižší za to nároky na jejich maximální
sílu se zvyšují. Při tomto druhu lezení se také využívá intermitentní kontrakce flexorů prstů,
avšak s mnohem nižším počtem opakování.
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2 Fyziologická odezva organismu na lezení
2.1 Srdeční frekvence

Srdečně-cévní systém neustále reflektuje celkovou úroveň zatížení. Je jedním

z poskytovatelů zpětné vazby na zátěž, únavu, nemoc, přetrénování, a různé psychické stavy.

Nejčastějším prostředkem k monitorování intenzity zátěže ve sportu je srdeční frekvence,

která však může být v lezení ovlivněná strachem z pádu, psychickou a emotivní složkou. Podle
Bensona a Connollyho (2012) je tato změna srdeční frekvence zapříčiněná zejména stresovými
hormony. Při takových psychických stavech není SF vhodným ukazatelem zatížení.

Studie zaměřující se na metabolickou odezvu při lezení (Billat et al,.1995, Sheel et al. 2003)
upozornily na disproporční růst SF a VO2. Vzestup srdeční frekvence je nelineární, kvůli
izometrickým kontrakcím, které vyvolávají metaboreflex, ten aktivuje sympatikus a je
iniciován hypoxií, nižším pH a metabolity ve svalové tkáni. (Sheel, 2004)
Na obrázku č.2 můžeme vidět model vztahu SF a VO2 při lezení. Jejich společná

variabilita je jenom kolem 55 %. Na základě této skutečnosti považujeme měření SF jako
indikátoru zátěže v sportovním lezení za značně pochybné. (Baláš, 2016)

Obrázek 2: Vztah SF a VO2 při lezení cest v různých intenzitách (Baláš, 2016)

Při soutěžním boulderingu u elitních lezců zkoumali srdeční frekvenci La Torre et al.

(2009). Dospěli k závěru, že srdeční frekvence se pohybovala na 93±8 % z maximální srdeční
frekvence určené věkem.
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Při lezení na obtížnost nejnovější výzkum ukazuje, že míň zkušení lezci trpí větší

úzkostí, která se může projevit na jejich srdeční frekvenci. Draper et al. (2008) poukazují ale
na to, že středně pokročilí lezce neměli rozdíly v srdeční frekvenci mezi on-sight pokusem a

druhým pokusem v té samé cestě. Rozdíl mezi cestami byl jenom 6 tepů za minutu. Průměrná

srdeční frekvence se pohybovala kolem 160 tepů a maximální kolem 180 tepů za minutu. Je
však možné, že by se rozdíl srdeční frekvence mohlo projevit mezi lezením ve stylu TR a
lezením s cvakáním postupových jištěni, pro to že při lezení TR je téměř nulové riziko pádu.

Srdeční frekvencí hodnotíme v lezení nejenom intenzitu ale i hůře
kvantifikovatelné faktory (emoce, poloha paží nad úrovní srdce, statické kontrakce).
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2.2 Kinetika kyslíku

2.2.1 Centrální (kardiorespirační) odezva

Pro správné pochopení si vymezíme základní pojmy:
-

VO2max-aerobní výkon udává individuálně nejvyšší možnou hodnotu spotřeby
kyslíku. Je dosažitelný při práci velkých svalových skupin. Naměřené hodnoty se

vyjadřují buď absolutně, v litrech, nebo relativně v mililitrech na kilogram tělesné
hmotnosti za minutu (ml.kg-1.min-1). Odráží údaje fyziologických funkcí
-

podmiňujících O2 systém (Dovalil, Choutka, 2012).

Aerobní kapacita-schopnost pracovat v aerobním režimu bez většího zapojení
anaerobních procesů. Spojuje se s maximální spotřebou kyslíku po co nejdelší dobu.

Udává se v procentech VO2max jedná se o zatížení různé intenzity a jí odpovídající

doby trvání. Pro zjišťování se obvykle volí intenzita kolem 80 % VO2max a sleduje
se doba, po kterou jde v této intenzitě pracovat (Dovalil, Choutka, 2012).

Pro vysokou úroveň střednědobé i dlouhodobé vytrvalosti jsou důležité oba tyto

parametry (Dovalil, Choutka, 2012).

Ekonomiku pohybu lze hodnotit na základě kinetiky VO2. Při submaximálních
intenzitách stoupá VO2 lineárně v závislosti na výkonu. Na stejné submaximální zátěži je VO2
dána lepší mezi- a nitrosvalovou koordinací a menším zapojením motorických jednotek (Baláš,
2016).

Funkční odpověď organismu na lezení může být různá v závislosti na obtížnosti cesty,

jejím sklonu, stylu a rychlosti lezení i zkušenosti lezců. Při lezecké zátěži můžou vzniknou
disproporce týkající se respiračního koeficientu, minutové ventilace a krevního laktátu. |

Podle publikace Baláše (2016), ve které publikuje výsledky z mnoha lezeckých studií,
při izolování ostatních proměnných jako je rychlost lezení, velikost, tvar a rozmístění chytů se

s přibývajícím sklonem cesty projevilo na vyšší funkční odezvě organismu. VO2 se při lezení
v 112o oproti kolmé stěně zvýšila o 34 % a ve sklonu 132o byla dokonce o 66 % vyšší.

„Tento lineární nárůst může být vyjádřen rovnicí (kde x je sklon stěny ve stupních):
VO2(ml·min-1·kg-1) = 0,3734x-9,9209; (R2= 0,99)“ (Baláš, 2016, str.151)
Toto zvyšování sklonu však nevede k vyvolání maximální lezecky specifické VO2

(Baláš, Panáčková, Strejcová et al. 2014). Bez ohledu na lezeckou výkonnost je plató VO2
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dosahované kolem 40 ml·min-1·kg-1, lepší lezci ho však dosáhnou ve větším sklonu. Dosažená
hodnota VO2 peak byla výrazně nižší než na běžeckém ergometru.
K určení VO2

peak

se využili protokoly buďto se zvyšujícím se sklonem (Baláš,

Panáčková, Strejcová et al., 2014), nebo zvyšující se rychlostí (Baláš, Strejcová, Panáčková
2012; España-Romero, Ortega Porcelet et al. 2009). Ty poukázali na to, že i když není rychlost
v lezení speciálně trénována, přesto se ukazuje že lezci s vyšší výkonností dosáhnou v testu se
zvyšující se rychlostí delšího času výdrže. V testu, který dělali España-Romero, Ortega Porcel

et al. (2009) lezci dosáhli spotřeby VO2 peak hodnot kolem 44 ml·min-1·kg-1, když byl stejný

protokol použitý na výkonnostně lepší lezce, ti dosáhli i vyšší spotřeby (54 ml·min-1·kg-1 muži
a 49 ml·min-1·kg-1 ženy). To by nasvědčovalo tomu, že nejvyšší dosažená spotřeba kyslíku při

protokolu do rychlosti je v přímém vztahu s lezeckou výkonností, co pak potvrdili i Baláš,
Strejcová, Panáčková (2012).
Co se týče různých stylů lezení ukázalo se, že u elitních lezců není rozdíl

v kardiorespirační odezvě mezi výstupem RP a TR. Při obou typech výstupů, bude jejich
funkční a psychická odezva podobná. U lezců nižší výkonnosti byla shledána mírně vyšší
spotřeba kyslíku při RP přelezu, při kterém byla významně vyšší úroveň kognitivní a somatické
úzkosti (Aras, Akalan, 2014).
Zkušenost lezců se projevuje hlavně v taktice a technice lezení cesty. Nesprávná

technika se projeví v ekonomice pohybu, takže i v energetické náročnosti. Co znamená, že při
lezení stejné cesty by mohl mít lezec s delší zkušeností nižší kardiorespirační odezvu.
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2.2.2 Lokální (hemodynamická) odezva
Krevný průtok se při zátěži zvyšuje a jeho jediným smyslem je pokrýt metabolickou

potřebu pracujících svalů. Perfuze krve svalovou tkání je při cvičení u trénovaného jedince a
člověka bez pravidelné pohybové činnosti rozdílná. U trénovaného jedince činí 400ml za
minutu na100g tkáně, kdež to u netrénovaného asi 250ml za minutu (Saltin, 2007).

Mechanizmy řízení krevního průtoku svalovou tkání můžeme rozdělit do dvou
skupin: na mechanické a biochemické. K mechanickým patří krevní tlak a vaskulární průtok,
které byli zatím měřeny, při testech, které stimulovali lezecké zatížení, ale ne přímo při lezení.

Podle výzkumu Fergusona a Brownové (1997), měli lezci nižší odezvu systolického i
diastolického tlaku na kontinuální i intermitentní zátěž než nelezci. Při obou typech zatížení a
taky po 10 min zaškrcení byla hodnocená krevní průchodnost. Ve všech případech měli lepší

krevní průchodnost lezci, co se vysvětlovalo jejich zvýšenou vazodilatační kapacitou. Může to
být způsobeno lokální strukturální adaptací krevního řečiště (zvýšení příčného průřezu, nebo
větší kapacitou vlásečnic), nebo funkční adaptací na úrovni různých mechanizmů: svalových,
neurálních, metabolických, či endotelových kontrolních mechanizmů. Při testovaní centrálního
systolického a diastolického tlaku se u lezců a nelezců nenašli významné meziskupinové
rozdíly.
Fryer (2013) použil zátěžový protokol s kontinuálním a intermitentním testem na 40 %
MVC, při kterém byli sledovány parametry oxygenace a reoxygenace svalů předloktí.
V intermitentním testu měli ve fáze uvolnění elitní lezci významně vyšší rychlost proudění

krve, krevní průtok a SF oproti kontrolní skupině lezců nižší výkonnosti. V době kontrakce se

zase elitní lezci prokázali vysokou schopností deoxygenace svalů předloktí. Ve své práci z roku
2014 patřilo mezi hlavní zjištění že elitní a pokročilí lezci jsou schopni více deoxygenovat

flexor digitorum profundus a flexor carpi radialis než nelezci v průběhu kontinuální kontrakce,
a že nejsou meziskupinové rozdíly v rámci průtoku krve. Okluze tudíž nemusí být limitujícím
faktorem, jak před tím předpokládali.
Rychlost reoxygenace a deoxygenace je v přímém vztahu. Elitní lezci se
vyznačují zvýšenou rychlostí obou těchto procesů. Hlavním spouštěčem vyšší vazodilatace se
zdá být saturace kyslíku v hemoglobinu, který pak stimuluje vazodilatační činidla jako je oxid
dusnatý, ATP, S-Nitrosothiol. Elitní lezci mají lepší schopnost využít kyslík během kontrakce
co je připisováno vyšší mitochondriální aktivitě a oxidačním procesům a pravděpodobně vyšší
aktivaci metaboreflexu, který způsobuje vyšší vazodilataci (Gardiner, 2011).
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Pro celkový svalový výkon má vyšší krevní průtok v době zotavení značný vliv,
ale není jediným vysvětlujícím faktorem. Významnými faktory jsou i anaeróbní kapacity svalů
a vnitrosvalová a mezisvalová koordinace.
Na základě studií lze usuzovat, že pro vytrvalostní výkon v lezení jsou žádoucí
strukturální změny vlastností svalových vláken flexorů předloktí jako jsou zvýšená
mitochondriální kapacita, množství oxidačních enzymů a zvýšení příčného průřezu krevního

řečiště. Schöffl et al. (2004) upozorňují, že jen u „vytrvalostních“ lezců nebo lezců
s doplňkovými aerobními aktivitami se objevuje zvýšená vazodilatační kapacita.

Z testu Gilesa et al., (2017) jsme se dozvěděli, že nejvyšší desaturace ve flexoru
digirotum profundus při zátěžovém testu na lezeckém ergometru byla značně spojená

s nejvyšším dosaženým RP výkonem. Hlavním zjištěním bylo, že index oxidační kapacity,
maximální deoxygenace během maximálního zátěžového testu a V̇O2peak na lezeckém

ergometru můžou spolu předpovědět až 67 % celkové odchylky. Index oxidační kapacity
vyjadřuje poločas zotavení tkáňové saturace, tedy za jaký čas dosáhne TSI po zatížení opět
hodnoty 50 %.

V předchozích studiích byli řešeny rozdíly mezi výkonnostními skupinami

lezců. Jedině Fryer at al. (2017) hledal rozdíly ve fyziologické odpovědi mezi lezci s lanem a
bouldristami.

Fryer at al. (2017), využívali spektroskopii při zátěžovém testu, kdy probandi působili
na lištu 40 % silou své maximální volní kontrakce po dobu 10 s a 3 sekundy měli pauzu. To se
opakovalo až do vyčerpání. Tenhle test však neodráží lezecké zatížení v reálných podmínkách,
pro to jsem se rozhodla test provést na lezeckém ergometru které jim zodpovídá mnohem více.
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3 Shrnutí teoretické části
Podle předchozího textu je jasné, že lezení s lanem a bouldering kladou rozdílné nároky na

organismus, ale zatím není dostatečně publikováno, jaké jsou rozdíly v kardiorespirační a

hemodynamické odezvě mezi lezením s lanem a boulderingem. Liší se hlavně v čase, intenzitě
zatížení, a počtu opakování. Zatím co lezení s lanem klade vysoké nároky hlavně na silovou
vytrvalost u boulderingu jde hlavně o maximální výbušnou silu a svalovou koordinaci. Test

v reálných podmínkách se srovnáním fyziologické odezvy mezi lezci s lanem a bouldristy ještě
nikdo nedělal, proto bude zajímavé zjistit v čem budou tyto rozdíly spočívat. Lze předpokládat,

že fyziologická odezva na stupňovanou zátěž bude u lezců s lanem a boudristů rozdílná. Mohlo
by se to projevit hlavně v rozdílném sklonu a čase, po který lezci vykonávali stupňovanou zátěž
a v lepší reoxygenaci a deoxygenaci svalů předloktí u lezců s lanem.
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4 Cíle a metodika práce
Cíle práce
Cílem práce bylo posoudit kardiorespirační a hemodynamickou odezvu při stupňované

zátěži u bouldristů a lezců na obtížnost.

4.1.1 Metodika práce

Soubor: testovací soubor se skládal z 5 mužů, reprezentantů v alpinismu. Jejich věk byl

v průměru 22,0 ± 2,2 let. 3 jedinci byli zaměřený na lezení s lanem, 2 na bouldering. Jejich

hmotnost byla v průměru 68,5 ± 3,9 a výška 181,8 ± 3,2. RP lezecká obtížnost se za poslední
rok pohybovala mezi IX až X- UIAA a tréninku se věnovali v průměru 8,5± 4,7 let. Počet
tréninků v týdnu byl 4,3±1,3 o celkové délce 9,4±3,2 hodin týdně.

Lezci byli nejdříve seznámeni s cílem měření, průběhem měření a také s dobrovolností
celého testování.
První den bylo provedeno antropometrické měření, testovaní vyplňovali dotazník

zaměřený na tréninkové ukazatele a absolvovali i test na běžeckém ergometru. Druhý den
proběhlo testování na lezeckém ergometru.
Metody měření:
1. Antropometrické: Výšku jsme měřili pomocí stadiometru (SECA,Vogel & Halke

GmbH, Hamburg, Německo) Pro zjištění informací o tělesném složení a hmotnosti
jedinců jme využili přístroj Tanita. Tento přístroj podává náhled na kompletní
tělesné složení. Využívá se k měření hmotnosti, tělesného tuku, obsahu vody v těle,

svalové hmoty, hmotnosti kostí, metabolického věku, BMI, proporcionality těla a k
řadě dalších hodnot. Přístroj měří s přesností na 100 g s kapacitou do 300 kg
(www.tanita.eu ; 2012).

2. Dotazník na tréninkové ukazatele: V dotazníku jsme se ptali respondentů: na
jejich věk, kolik let lezou, kolik lezeckých tréninků mají za týden, a na celkové
množství hodin týdně, na počet nelezeckých tréninků týdně a taky kolik je takových

hodin, pak na pomě v % mezi lezením s lanem a boulderingem a na nejtěžší
vylezenou obtížnost za poslední rok. Podobu dotazníku přikládám v příloze 1.
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3. Test na lezeckém ergometru: Před testem byli probandi v klidu v sedě po dobu 8

min, poté se zahájil test na submaximální lezecké zátěži po dobu 4 min ve
vertikálním 90° terénu při lezecké rychlosti 6 m/min. 5 min pasivně odpočívali, než

došlo k zahájení stupňovaného testu. Samotný test měl následující fáze: fáze zatížení
po dobu 1 min., fáze odpočinku 10 vteřin během kterého zvyšoval sklon ergometru

o 5°. Během odpočinku lezci zůstávali na stěně, drželi se chytů a odpočívali, pak
následovala další fáze zatížení. Tento proces se opakoval až do vyčerpání. Rychlost

lezení byla při tomhle testu 9 m/min. Po testu jsme se probandů ptaly, jak by
ohodnotili svůj výkon na Borgově škále, která se využívá při hodnocení vnímání
intenzity, namáhavosti příslušného zatížení (viz obr.3)

4. Test na běžeckém ergometru: Jedná se o stupňovaný test, kdy se nezvyšuje

rychlost ale sklon pásu. Je to test do vita maxima (vyčerpání), při rychlosti 10

km/hod a vodorovné poloze ergometru. Rozcvička probíhala po dobu 4 min, pak se
sklon pásu zvýšil o 5°, který se za stále rychlosti 10 km/hod zvyšoval o 1.5° za min,
až do vyčerpání. Test se ukončil tehdy kdy se testovaní chytli madel a přenesli svoje
chodidla na nepohyblivou část běžeckého ergometru. Každý si konec testu určoval
sám podle sebe a podle toho, jak moc se cítil být vyčerpaný.

5. Posuzování kardiorespirační odezvy: Pro posouzení byl využit analyzátor

výdechových plynů (Cortex, MetaMax3B, Německo, laboratorní podmínky), RER
(poměr respirační výměny) -poměr mezi množstvím oxidu uhličitého použitého

v metabolizme a vdechovaného kyslíku, SF-srdeční frekvence, V'O2 (l/min) –
celková spotřeba kyslíku, V'O2/kg (ml·min-1·kg-1) - relativní spotřeba kyslíku
vztažená na tělesnou hmotnost.

6. Posuzování hemodynamické odezvy: Pro měření oxygenace ve svalu byl zvolen

musculus flexor digitorum profundus (FDP), jelikož se jedná o nejvíce namáhaný
sval při lezení. Při využití blízkého infračerveného spektroskopu (Artinis Medical

Systems, Portamon, Holandsko, laboratorní podmínky), TSI % - poměr
oxyhemoglobinu vůči celkovému hemoglobinu, index reoxygenace – je směrodatná
odchylka daného záznamu
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(zpracované podle Drycové, M., 2019)
Obrázek 3: Borgova škála subjektivního vnímání zátěže

Vyhodnocení výsledků
Pro vyhodnocení výsledků jsem využila základní metody deskriptivní statistiky, a to

průměr a směrodatnou odchylku (±) pro všeobecné zhodnocení testování. Rozdíly
v kardiorespirační a hemodynamické odezvě byly posuzovány individuálně. Vzhledem
k malému počtu nebyla provedená inferenční statistika. Posuzovala jsem rozdíly na základě
věcné významnosti. Za věcně významný jsem považovala rozdíl hodnot v TSI více jako 7,3 %
(podle Baláše et al., 2018) a rozdíl mezi VO2 peak víc jak 2 ml·min-1·kg-1.
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5 Výsledky
Tabulky s výsledky měření na běžeckém i lezeckém ergometru přikládám do příloh (viz.

Příloha 2)

5.1

Všeobecné zhodnocení výsledků testování
Pro větší přehlednost jsem pro seřazení dat využila tabulek, ve kterých uvádím

naměřené hodnoty. Tabulka č.1 zobrazuje průměrné hodnoty naměřené po dobu posledních
dvou minut submaximální lezecké zátěže.

Tabulka 1 Záznam kardiorespirační a hemodynamické odezvy z posledních dvou minut testu na submaximální lezecké
zátěži na lezeckém ergometru

Kardiorespirační odezva:
SF (tepy·min-1) 138±13

V'O2 (l·min-1) 2,13 ± 0,17

V'O2 (ml·min-1·kg-1) 31,2 ± 2,9

Hemodynamická odezva:
TSI % 49,9±5,3

Index reoxygenace 5,0 ±1,9

RER 0,79 ± 0,03

Tabulka 3 reflektuje průměr z maximálních dosažených hodnot testovaných při

zátěžovém testu na běžeckém ergometru a tabulka 2 max. hodnoty naměřené při lezení na

lezeckém ergometru. Z tabulek je zjevné, že max. průměrná srdeční frekvence je vyšší při
běhání na běžeckém ergometru než při lezení. Taktéž maximální spotřeba kyslíku či už celková
nebo vztažená na kg je u běžeckého ergometru vyšší. V tabulce 2 nalezneme i hodnoty
naměřené při spektroskopii.

Tabulka 2 Maximální hodnoty naměřené při testu na lezeckém ergometru

Kardiorespirační odezva:

Hemodynamická odezva:

SF max (tepy·min-1) 182 ± 12

TSI % max 34,7±3,2

V'O2 (l·min-1) 3,13± 0,2

Index reoxygenace 4,0± 0,4

V'O2 peak (ml·min-1·kg-1) 47,8±3,0
RER 1,07± 0,06
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Tabulka 3 Průměry maximálních hodnot dosažených na běžeckém ergometru

Kardiorespirační odezva:
SF (tepy·min-1) 191±7

V'O2 (l·min-1) 3,9±0,44

V'O2 (ml·min-1·kg-1) 57,0±7,3
RER 1,1±0,03

26

5.2

Individuální zhodnocení výsledků testování

Lezec 1

Zaměření tohoto jedince bylo převážně na bouldering. V dotazníku percentuálně

zhodnotil svoje tréninky jako 30% lezení s lanem a 70 % boulder. Dvakrát týdně ještě

absolvoval 2 nelezecké tréninky o době trvání zhruba 1 hodinu. Při testování jeho srdeční
frekvence během lezení dosáhla 94 % vůči jeho maximální srdeční frekvenci na běžeckém

ergometru. Maximální V'O2/kg (ml·min-1·kg-1) dosahovalo 89 % max. hodnoty naměřené na

běžeckém ergometru. Výsledek V'O2/kg peak (ml·min-1·kg-1) 45,4 mohl být z části pozitivně
ovlivněný nelezeckým tréninkem. Jeho respirační kvocient byl však o něco vyšší na lezeckém

ergometru. Tento respondent se lezení věnuje už 17 let což se mohlo pozitivně projevit na jeho
výkonu v rámci větších zkušeností, případně variabilnější škálou řešení pohybových úkolů při

lezeckém pohybu. Jeho množství oxyhemoglobinu vzhledem k celkovému hemoglobinu

v musculus dogitorum profundus dosahovalo nevyšších hodnot ze všech lezců a to 38,8 % ke
konci stupňovaného lezeckého testu. Na škále subjektivního vnímáni zátěže (Borgova škála)
označil zatížení číslem 19, co značí velmi, velmi těžké zatížení. Takže podle subjektivních
pocitů jeho výkon dosahoval hraničních hodnot.
Lezec 2
Lezec 2 byl svým zaměřením zcela jasný bouldista. V dotazníku vyplnil že 99 % jeho

lezení tvoří bouldering a jenom 1 % lezení s lanem. Mimo lezeckých tréninků neabsolvoval už
žádný nespecifický trénink. Jeho srdeční frekvence na lezeckém ergometru dosahovala 97 %

z max SF na běžeckém ergometru a V'O2/kg peak (ml·min-1·kg-1) 90 %. Jeho hodnota TSI
dosáhla 35,5 %. Na Borgově škále označil svůj výkon číslem 20 co značí, že intenzitu zatížení
vnímal jako maximální a že jeho výkon by měl odpovídat maximálnímu tělesnému potenciálu
v té době. Hodnoty RER měl dokonce vyšší při lezení než při běhu.

Oproti Lezcovi 1 dosahoval vyšších hodnot jak srdeční frekvence, tak maximální

spotřeby kyslíku. Tento rozdíl můžeme připisovat většímu zastoupení lezení s lanem u lezce 1
a také jeho nespecifickému tréninku.
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Lezec 3
Tento lezec se věnoval z 85 % lezení s lanem a v 15 % svých tréninků lezení na
obtížnost. Absolvoval 4 lezecké tréninky týdně o celkovém objemu 10 hodin. Z testovaných

měl i nevyšší zastoupení nelezeckých tréninků v ekvivalentním objemu k lezeckým. SF při
lezení u něj dosáhla jenom 89 % vůči hodnotám naměřeným na běžeckém ergometru a V'O2/kg

peak (ml·min-1·kg-1) byla 74 %max. Při posledních dvou minutách rozcvičení i při zatížení jeho
srdeční frekvence byla ze všech lezců nejnižší. V posledních dvou minutách rozcvičení to bylo
115 tepů/min a při zátěžovém testu na lezeckém ergometru byla jeho maximální srdeční

frekvence jen 162 tepů při maximální spotřebě kyslíku V'O2/kg (ml·min-1·kg-1) 48,5. Naměřené
hodnoty můžeme připisovat vysokému stupni trénovanosti, které mohlo mít za následek i
některé funkční změny (větší objem srdce, nižší klidová srdeční frekvence, ...). Vysoká úroveň

trénovanosti se promítla i do celkového času lezení což bylo 8 min a 30 s. byl to druhý nejlepší
čas z testovaných, a taky ve sklonu cesty který byl na konci testu až 125°. U tohoto lezce byla

taky naměřená nejmenší hodnota TSI a to 29,9 %. RER během testování na lezeckém ergometru
nepřesáhlo 1 po celou dobu zátěžového testu. Při hodnocení v rámci Borgovy škály ohodnotil

svůj výkon číslem 17, což znamená, že lezení pro něj bylo velmi těžké, avšak ne úplně hraniční.

Lezec 4
Lezec 4 měl ve svém tréninku značnou převahu lezení s lanem 80 % vůči lezení bouldrů

20 %. Lezecké tréninky měl 2x týdně o celkové době trvání 4 hod. Doplňkový trénink měl

hodinový, jednou týdně. Při testováni na lezeckém ergometru jeho SF dosáhla 96 % vůči SF
v zátěžovém testu při běhání, V'O2/kg peak (ml·min-1·kg-1) byla 92 %. Hodnoty TSI měl oproti

ostatním lezcům s lanem vyšší (37 %) a také dosahoval nižších výsledků v rámci sklonu (115°)
oproti ostatním lezcům s lanem (125°) což můžeme připisovat jeho nižší výkonnosti.
Na Borgově škále svůj výkon ohodnotil ze všech lezců nejslabší hodnotou a to číslem 14, co
znamená že lezení pro něj bylo těžké, až poněkud lehké. Takový hodnocení lze vysvětlit buďto

nedostatečnou volnou snahou testovaného nebo případnou chybou při lezení, uklouznutím atp.
Podle naměřených hodnot však můžeme vidět, že srdeční frekvence i spotřeba kyslíku dosáhla
submaximálních hodnot.
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Lezec 5
Lezec c. 5 sice uvedl, že tráví 65 % svého tréninku boulderingem a 35 % lezení s lanem,
avšak jeho tréning na bouldru má často značně silově-vytrvalostní až vytrvalostní charakter,
proto jsem se rozhodla zařadit ho k lezcům s lanem.

U tohohle lezce max. SF při lezení dosáhla až 99 % max. SF na běžeckém ergometru.

Maximální V'O2/kg (ml·min-1·kg-1) dosahovala však jenom 78 %. Lezec svůj výkon na
lezeckém ergometru ohodnotil číslem 15 Borgovy škály, což znamená, že lezení pro něj bylo

těžké, avšak ne úplně hraniční. To je však trochu diskutabilní v rámci naměřených hodnot jeho

srdeční frekvence a také vzhledem k zastoupení oxyhemoglobinu v krvi. Chvíli před
ukončením testu dosahovalo jeho TSI jen 32,3 %, což byla druhá nejnižší naměřená hodnota ze
všech respondentů. Toto číslo zaznamenává nízkou saturaci svalu kyslíkem a pro to
pochopitelné selhání chvíli po naměření této hodnoty.
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Diskuze
Cílem práce bylo posouzení kardiorespirační a hemodynamické odezvy při stupňované

zátěži lezců a rozdíly mezi bouldristy a lezci na obtížnost. Výše v práci jsem popisovala celkové
naměřené hodnoty testovacího souboru a jednotlivě blíže charakterizovala výsledky testů
jednotlivých respondentů.

Při protokolu u konstantní rychlosti s progresivním zvyšováním sklonu dosahovali elitní

mladí lezci V'O2 peak (ml·min-1·kg-1) 47,8±3,0 oproti běžeckému ergometru V'O2 (ml·min1

·kg-1) 57,0±7,3. Při testu na běžeckém ergometru měli lezci s lanem výrazně vyšší spotřebu

kyslíku a to 59,3± 8,5 ml·min-1·kg-1 oproti bouldristům 53,6± 2,7 ml·min-1·kg-1. Na lezeckém

ergometru se V'O2 peak nelišil, ale lezci s lanem ho dosáhli ve vyšším sklonu 121,6±4,7° zatím
co sklon bouldristů byl 117,5±2,5°, při delší době trvání (462±73 s oproti bouldristům 443±37
s). V TSI byly jenom malé rozdíly ale když nebudeme brát do úvahy míň výkonného lezce 4,
tak měli lezci s lanem nižší hodnoty tkáňové saturace až o 6 % oproti bouldristům, co značí
lepší využití kyslíku.
Mnoho lezeckých studii (Fryer et al., 2014; Ferguson and Brown, 1997; MacLeod et al.,

2007), se zaměřuje spíše na odlišnosti mezi rozdílně výkonnostními skupinami lezců nebo mezi
lezci a nelezci.

Podobnou studii udělal i Baláš et al. (2014), zaměřující se na fyziologickou odpověď

lezců různých výkonnostních skupin. V průběhu jeho testu dosahovala maximální spotřeba

kyslíku průměrných hodnot 40.3 ± 3.5ml·min-1·kg-1, což je o něco míň, než ukázaly výsledky
lezců mojí testovací skupiny. Tento rozdíl bude pravděpodobně daný vyšší výkonností
testovaných v mé studii.
V současnosti je jen málo studií, které se zabývaly rozdílnou fyziologickou odezvou

mezi lezci s lanem a bouldristy. Fryer et al. (2017) dělali testování v síle, vytrvalosti a
hemodynamické odezvě flexorů předloktí. Jejich vytrvalostní test však spočíval

v intermitentních kontrakcích o 40 % MVC v snaze o co nejvíc opakování, kdy je poměr
kontrakce vůči relaxaci 10/3 s, stejně jako v studiích Philippeho et al. (2012), MacLeoda et al.

(2007), and Fryer, Stoner, Lucero, et al. (2015). Z hlediska zatížení je tento test rozdílný oproti
našemu zátěžovému testu, z důvodu neměnné síly působící na lištu. Při zatížení na lezeckém
ergometru se se zvyšujícím sklonem zvyšovala i síla kterou lezci museli na jednotlivé chyty
vyvíjet.
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V téhle studii tvořili vzorek bouldristů lezci 1 a 2 a vzorek lezců s lanem lezci 3,4 a 5.

Maximální spotřeba kyslíku vztažená na kilogram hmotnosti na běžeckém ergometru měla u
bouldristů hodnotu 53,6± 2,7 ml·min-1·kg-1 u lezců s lanem to bylo 59,3± 8,5 ml·min-1·kg-1
Lezci s lanem tedy dosahovali vyšších hodnost maximální spotřeby kyslíku. Může to být však

dáno tím, že měli i větší zastoupení nespecifického, většinou aerobního zatížení. Rozdíl tohoto

zatížení mezi lezci na obtížnost a bouldristy byl značný. Lezci s lanem absolvovali nespecifický
tréning v průměru 4,67±3,86 hodin týdně zatím co jeden z bouldristů nespecifický trénink
vůbec neměl a u druhého to byl trénink o době trvání 2 hodiny týdně.
Maximální spotřeba kyslíku na lezeckém ergometru dosahovala u bouldristů 48±2,6

ml·min-1·kg-1. Lezci s lanem dosahovali průměrných hodnot 47,6±3 ml·min-1·kg-1. Při

specifické zátěži můžeme vidět jenom minimální rozdíl v maximální spotřebě kyslíku. Rozdíl
je však v tom, že lezci s lanem ho dosáhli ve větším sklonu, kdy sklon lezců s lanem měl
v průměru hodnoty 121,7±4,7° zatím co sklon bouldristů byl 117,5±2,5°. Nejhorší výsledek

z lezců s lanem měl lezec č.4, který měl 2. nejnižší počet hodin nespecifického tréninku, a to je
pouze 1 hodina týdně.
Průměrná hodnota spotřeby kyslíku se u mužů běžné populace pohybuje kolem 45

ml·min-1·kg-1 (Zahradník, Korvas, 2012). Při určování maximální spotřeby kyslíku pro běžnou
populaci se ve většině případů využívá běžeckého, případně cyklistického ergometru. Když
srovnáme výsledky bouldristů i lezců s lanem s průměrnou hodnotou běžné populace vyjde

nám, že oba typy lezců mají díky své trénovanosti značně vyšší spotřebu kyslíku než běžná

populace. Avšak při specifickém lezeckém testu se maximální spotřeba kyslíku zas tolik
nelišila.
Hodnota TSI udává saturaci svalu kyslíkem. Čím nižší je tato hodnota tím líp umí lezec

využít kyslík ve svalu. V našem testování, měli lezci s lanem nižší hodnoty TSI a to 33,1±3 %
oproti lezcům zaměřeným na bouldering 37,2±1,7 %. Podle studie Baláše et al (2018) můžeme
považovat hodnoty za významné, jestli je jejich rozdíl větší jako 7,2 %. Naměřené hodnoty však
nedosahovaly až takového rozdílu, takže je nepovažuji za nijak významné.

Když však nebereme do úvahy míň trénovaného lezce 4 byly by sledovatelné značné

rozdíly. Bouldristé by měli hodnotu TSI 37,2±1,7 %. a lezci s lanem 31,1±1,2 %. Tyto hodnoty
se už více přibližují rozdílu 7,2 %.
. Čím vyšších hodnot TSI lezec dosáhl, tím lépe je schopný v době relaxace obnovit

hodnoty kyslíku na skoro takové jaké byli před kontrakcí. V tomto aspektu byly výsledky mezi
31

lezci a bouldristy dost podobné, s tím, že o něco lepších výsledků dosáhli bouldristi, kterých
index reoxygenace dosahoval hodnot v průměru 4,3±0,5. Lezci s lanem je měli o něco nižší

3,9±0,2 ve studii Fryera et al. (2017) však také nebyl tento ukazatel dostatečným prostředkem
pro rozlišení lezení s lanem a bouldering.

Ferguson a Brownová (1997) přičítají vyšší funkční vazodilatační kapacitu předloktí

lezeckému tréninku. Taky Booth et al. (1999) uvádí, že lezci mohou těžit z vyšší úrovně aerobní
zdatnosti a doporučují zařazovaní specifické lezecké vytrvalosti jako důležitou součást

tréninku. Avšak při velkém specifickém zatěžování dochází k přetěžování malých svalů flexoru
předloktí a zvyšuje se tak riziko zranění. Schöffl et al. (2006) a Baláš a Šimkanin (2014) mluví

o tom, že vytrvalostní nespecifický tréning je účinný pro rychlejší regeneraci v odpočinkové
fázi intermitentního zatížení.
Pro zlepšení maximální spotřeby kyslíku a zvýšení celkové trénovanosti lezců bych
doporučila zařazení nespecifického tréninku aspoň dva krát týdně. Trénink by měl být spíše

aeróbního charakteru. Jedna z možností je zařazení běhu, bruslení, plavaní, cyklistiky a dalších
cyklických sportů v rámci aktivního odpočinku. Je možnost zařazení i jiných sportů
každopádně by se nemělo jednat o sporty se silovým zaměřením, spíše by se mělo jednat o
déletrvající zatížení o nižší intenzitě. Je možné zařadit i různá koordinační a balanční cvičení
které můžou mít transfer do techniky lezení.
Mezi bouldristy a lezci s lanem byl rozdíl i v délce trváni zatížení, kdy lezci s lanem

dosahovali o něco lepších výsledků, a to v průměru 462±73 s oproti bouldristům 443±37 s.
Tenhle výsledek se dá také připisovat lepším vytrvalostním schopnostem na základě
vytrvalostního tréninku či už specifického nebo nespecifického.
Cílem tyhle studie bylo poukázat na fyziologicky rozdílné odpovědi na stupňovanou
lezeckou zátěž. Z výsledků vyplývá, že TSI a index reoxygenace nejsou dostatečné ukazatelé

pro rozdíly mezi lezci s lanem a bouldristy při stupňované zátěži. Průběh deoxygenace měli o
něco lepší lezci s lanem, kteří dosahovali vyšší výkonnosti. Hodnoty však nebyli natolik

rozdílné, abychom je mohli považovat za věcně významné. Lezci s lanem měli o něco větší
spotřebu kyslíku na běžeckém ergometru. Na lezeckém ergometru byly tyto hodnoty téměř

stejné. Lezci s lanem však dosáhli těchto hodnot ve větším sklonu než bouldristé s delší dobou
lezení.
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Závěr
Elitní mladí lezci s lanem se v testu se zvyšujícím sklonem a konstantní rychlostí
vyznačovali oproti bouldristům delší dobou trvání lezení a vyšším dosaženým sklonem.

V hodnotách tkáňové saturace nebyly vážnější rozdíly, když ale nebereme do úvahy míň
výkonného lezce 4, tak měli lezci s lanem nižší hodnoty tkáňové saturace až o 6 % oproti

bouldristům, co značí lepší využití kyslíku. Vzorek použit v testování však nebyl dostatečně
velký na to, aby z něho mohly být vyvozené obecné rozdíly ve fyziologické odpovědi lezců
s lanem a bouldristů.
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