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Je leden 1999 a všichni kolem mě se zběsile věnují tréninku. Já také. Ztloustl jsem o pět kilo, bolí mě záda a 
má beztak chabá, lezecká síla poklesla na minimum. I když jsem se tréninkem nikdy nezabýval tak intenzivně 
jako na podzim a v zimě 1998 / 99, jediným výsledkem jsou výše popsané efekty. Vlastně jediným ne. Je tu 
ještě tato knížka. 

Význam tréninku mi byl jasný už v roce 1984, kdy jsem s lezením začínal. Tri roky závodního plavání a pět 
roků juda mě naučili tréninkovému systému a drilu. Přímo na vlastní kůži jsem poznal pravdivost přísloví „bez 
práce nejsou koláče". 

Právě proto jsem od začátku své „lezecké kariéry" považoval trénink za neoddělitelnou a především 
krásnou součást tohoto sportu. Svého času (1984 - 1988) jsem nedělal nic jiného než jenom trénoval a 
nezajímalo mě nic jiné, než trénink. Byl jsem schopen se tréninkem ničit a mučit. Byl jsem tréninkem prostě 
fascinován. I teď, když s notně „vychladlou" hlavou otce rodiny kráčím životem, je trénink středem (i když už 
ne jediným, a zdaleka ne největším) mého života. 

Tato má „tréninková degenerace" nemohla samozřejmě zůstat bez následků. Jeden z nich právě držíte v 
ruce. „Trénink sportovního lezce" je knížka o tom, jak lépe lézt po chytech a stupech s aplikací 
přednostně na bouldering, nevelhorské skalní lezení a závodní lezení. Není to kniha o metodice jištění, nebo 
o lezení ve vysokých stěnách, nebo horách (snad příště). 

Knížku jsem psal z pozice aktivního lezce a pro lezce. Mým základním cílem byla její použitelnost v praxi. Na 
druhé straně, neočekávejte laciné návody typu „lezcem snadno a rychle". Kniha Vás v žádném případě nezbaví 
Vaší odpovědnosti za kvalitu svého tréninku. Najdete v ní pasáže, které Vám poskytnou značný prostor pro 
Vaše kreativní myšlení a rozhodování, i pasáže, kde budete muset přímo sáhnout po další odborné literatuře. 
Je to proto, že považuji za zbytečné publikovat něco, co je zpracováno v podobě specializované, na trhu 
dostupné, literatury. 

Obsah knížky je postaven na základních, a v odborné literatuře publikovaných, fyziologických principech a v 
souladu se všeobecnou metodikou sportovního tréninku. Zdroje všech informací jsou uvedeny v 
poslední kapitole. V opodstatněných případech jsem schopen všechna tvrzení obsažená v knize těmito zdroji 
doložit. 

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány jednotným způsobem. Na úvod vysvětlení základních teoretických 
principů, pak jejich přenesení do lezení a nakonec způsob aplikace v praxi. I když jsem psal knihu pro lidi, 
není to lehké, beletristické čtení. Je plná faktů a informací. Budete jí proto muset věnovat určitý čas. 
Nevytrhávejte věty a pasáže z kontextu, kniha má význam jenom jako celek. 

I když to pro mě byl někdy problém, snažil jsem se v textu vyhnout hodnotícím komentářům a pokusil jsem 
se zachovat si nadhled a objektivitu. Právě proto používám v textu minimum jmen. Věřte mi, ale, že všechny 
popisované příklady mají svůj reálný základ a vycházejí z praxe. 

Na závěr bych Vás chtěl požádat o určitou shovívavost s nějakou tou gramatickou chybičkou, která se do textu 
určitě vloudila. Doufám, že kvalita obsahu vynahradí tento malý prohřešek formy. Vaše případné ohlasy rád 
uvítám na adrese, uvedené v tiráži knihy. 

Rudo Tefelner 
 

 

 

 



Bez ohledu na to, zda bojujete ve finále světového poháru v lezení na obtížnost o svou nesmrtelnost, nebo si jen 
krátíte dlouhou chvíli lehkým bouldrováním s přáteli, je Váš aktuální výkon podmíněn úrovní Vaší fyzické a 
psychické připravenosti. Fyzickou složku výkonu tvoří technika, kondice a taktika. Popis jejich tréninku 
najdete v dalším textu, v kapitole „Fyzické aspekty tréninku". 
* Technika vypovídá o způsobu pohybu po skále, nebo umělé stěně. Je výsledným vnějším projevem úrovně 
kondice, taktické vyspělosti a psychické připravenosti. 

* Kondice vypovídá o čistě fyzickém a lehce měřitelném rozměru lezení - o síle, vytrvalosti, pohyblivosti 
a obratnosti (rychlost je ve sportovním lezení nepodstatná). I když je kondice považovaná většinou lezců za 
stěžejní podmínku úspěšnosti, v lezení tvoří jenom pouho pouhý předpoklad kvalitních výkonů, 
a doufejme, že Vás o tom tato kniha přesvědčí. 

* Taktika je způsob „vedení boje". Uplatňuje se při soutěžním pojetí výkonu, i když nezávisle na obtížnosti. 
Vysoce takticky můžete zvládnout první opakování světového 8c+, ale taky šestku na písku. 

Psychika (vědomí) dává vlastnímu lezení lidský rozměr. Vychází ze základního a triviálního, ale v 
současné praxi sportovního tréninku stále nedoceňovaného faktu - nerozdílnosti fyzické a psychické 
podstaty člověka. Po skále přece nelezou stroje, ale lidi, s konkrétními psychickými vlastnostmi, s různou úrovní 
motivovanosti, plní rozličných nálad, očekávání a emocí. To vše, ať chceme, nebo nechceme, ať si to 
uvědomujeme, nebo ne, nachází odezvu ve fyzické, racionální části našeho života a zásadně ovlivňuje naše konání, 
samozřejmě i v lezení a tréninku. Principy fyzického tréniku určují obecně, jak by se něco mělo dělat. Ale 
jenom napasování této obecnosti na Vaši jedinečnost zaručí efektivitu Vašeho úsilí a maximalizaci 
výsledku. Čím dříve pochopíte tento fakt a čím dříve ho přijmete za svůj, tím spíše se to pozitivně projeví 
nejen na Vaší lezecké výkonnosti, ale i v běžném životě. V této knížce se Vás o tom bude snažit přesvědčit 
kapitola „Psychické aspekty tréninku". 

Úroveň kvality svého fyzického tréninku máte možnost dále ovlivnit „obslužnými mechanizmy" ve formě 
kvalitní regenerace, promyšlené stavby a organizace tréninku a racionální stravy, jak o tom 
pojednávají další kapitoly. 

Teď, když už víte o čem je tato knížka, dovolte mi ještě jednu poznámku. Jako lezci se pohybujete na 
rozdílné úrovni výkonnosti a publikovaná fakta mohou pro Vás mít různý význam. Zkuste se proto, v 
některé z volně definovaných skupin poznat, a další text posuzujte z této pozice. Jde nejenom o efektivitu 
zvyšování Vaší výkonnosti, ale i o Vaši bezpečnost při tréninku a prevenci před zbytečnými zraněními. 

* Rekreační lezci. Věnujete se lezení příležitostně, s více, či méně soutěžním pojetím. Jste schopni půl 
roku nesáhnout na skálu, ale taky vyjet s přáteli na písek, nebo klidně na lezecký výlet do Francie. Znáte 
své možnosti a necloumají Vámi zbytečné a nezvladatelné ambice. Berete z lezení plnými doušky všechno 
krásné, ale není pro Vás jedinou zábavou. Je nepravděpodobné, že se pustíte do systematického tréninku, 
i když náhlá a impulzivní aktivita v tomto směru se nevylučuje. Nesnažte se vyzkoušet ihned všechno, co 
popisuje tato knížka. Rozumně zhodnoťte, co by mohlo být pro Vás přínosné a hlavně bezpečné. Budu 
jenom rád, když Vás, právě prostřednictvím zde uveřejněných informací, lezení chytne a naplní 
výkonnostními ambicemi. Bylo by jenom na škodu, kdyby měla Vaše případná nová, výkonostní etapa 
začít zbytečným zraněním. Doufám, že z mé strany jsem udělal maximum, aby se tak nestalo. 

* Výkonnostní lezci. Lezení tvoří jednu z Vašich životních priorit. Spojujete ho s určitými, i když ne 
vrcholovými ambicemi. Máte své důvody proč nejste ochotni, nebo schopni obětovat lezení vše (práce, 
škola, jiné, stejně důležité zájmy, rodina atd.). Taky je možné, že jste právě na cestě do skupiny vrcholových 
lezců, nebo na cestě z ní, a hledáte své místo v životě. Každopádně si na lezení a trénink systematicky 
vytváříte čas a lezete, či trénujete více - méně kontinuálně. Vaše výkonnost je dostatečně vysoká, aby Vám 
rozumně aplikované principy tréninku, jak jsou popsané v této knížce, přinesli očekávaný efekt. 

 



* Vrcholoví lezci. Lezení je Vaší prioritou No. 1, o čemž svědčí i Vaše výsledky a ambice (posuzováno na 
relativní úrovni). Vaše výkonnost Vám dovoluje pracovat s knihou úplně bez omezení. I když zřejmě většinu 
informací víte, neznamená to, že by jste se neměli čemu přiučit. V opačném případě bych nemusel psát 
o Vašich výsledcích a ambicích jenom v souvislosti s pojmem „relativní", ale mohl bych si dovolit použít 
termínu „absolutní". Budu jenom rád, když Vás knížka a informace v ní obsažené, popotáhnou ještě výš, 
do skupiny profesionálů svého oboru. O těch raději nepíši, protože je v podstatě kolem sebe ani nevidím. 
Profesionály s ne zrovna okamžitými výsledky, ale s přístupem k věci. Kdyby se někdo takový objevil 
a má knížka tomu pomohla, bude to největší ocenění mého úsilí. A proto povstaňte - budoucí profíci, 
aktuální i potenciální mistři světa a finalisté světového poháru, opakovači světových prásků a samozřejmě 
slovutní prvovýstupci milníku dejín světového skalního lezení! Jak dlouho ještě budete čekat ? Kdy Vám 
dojde, že všechno na co jen dokážete pomyslet je k maní. ? Chce to jenom chtít - enormě chtít. Držím 
palce a přeji, aby se Vám to podařilo. 

Samozřejmě neberte tuto kategorizaci úplně vážně. Kategorie se prolínají a splývají. Přirozený talent s 
nadějí na absolutní výsledky může svým přístupem k lezení patřit spíše do kategorie rekreačních lezců, 
i když je všeobecně považován za vrcholového. A možná se tam někde v koutku, na domácí stěnce klube 
borec, který, byť s výsledky na výkonnostní úrovni, připomíná svým přístupem spíše profíka. Doufám, 
že není daleko doba, kdy o něm uslyšíme. 

Ale dost bylo výlevů, pocitů a dojmů. Pojďte a ponořte se se mnou to toho fantastického světa 
tréninku. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI 

Každý živý organizmus má přirozenou tendenci žít v rovnovážném stavu, tzn. zachovat si své vnitřní 
prostředí v přípustných mezích, nezbytných ke správnému průběhu základních životních dějů. Jakmile je tato 
rovnováha (homeostáza) narušena nějakým stresem, organizmus se rušivým vlivům přizpůsobuje -adaptuje se 
na ně. 

Právě na tomto jevu je založen princip zvyšování výkonnosti ve sportu. V podstatě nejde o nic jiného, než 
zatížením (stres) vyvést organizmus sportovce z jeho rovnovážného stavu. Ten se za určitých podmínek na 
zatížení adaptuje, a to dokonce na vyšší, než původní, výchozí úroveň výkonnosti. Principem zvyšování 
výkonnosti ve sportu je tudíž adaptace organizmu na zatížení. 

Aby zatížení vyvolalo v organizmu požadované změny musí mít určitou podobu, charakterizovanou jeho 
velikostí (objem a intenzita), druhem (všeobecné a speciální) a frekvencí opakování.* 

* objem zatížení je pojem označující množství. Popisuje trénink po kvantitativní stránce pomocí množství 
tréninkových dní a hodin, odlezených metrů a kroků, počty naběhaných kilometrů, navzpíraných tun atd. 

* intenzita zatížení je pojem označující jeho kvalitu. Vyjadřuje úsilí, kterým se cvičení provádí, vzhledem 
k absolutní, maximální hodnotě. Ve většině případů je intenzita vyjádřena procentuálně, jako adekvátní 
část z maxima 100 %. 

* všeobecné zatížení je svým obsahem a strukturou poměrně vzdálené vlastní závodní činnosti (v lezení 
je to třeba běh, posilování v posilovně, plavání atd.). Zajišťuje všeobecný a všestranný rozvoj organizmu. 

* speciální zatížení je svým obsahem a strukturou podobné, nebo téměř shodné se závodní činností (v lezení 
třeba tréninkový boulderink). Zajišťuje speciální rozvoj organizmu ve vybraných, pro závodní činnost 
nejdůležitějších, oblastech. 

* frekvence zatížení popisuje opakování zatížení v čase (počet tréninků v týdnu, počet tréninkových dní 
v měsíci atd.). 

Prakticky je zatěžování organizmu realizováno tréninkem - souborem systematických a účelných opatření, 
jejichž cílem je zvýšení trénovanosti, jako základního předpokladu kvalitního výkonu. Každý jednotlivý 
trénink je charakteristický metodou cvičení a použitým tréninkovým prostředkem*. 

* METODA je způsob provádění cvičení za účelem dosažení požadovaného efektu (třeba zvýšení síly, 
nebo vytrvalosti). Je určena intenzitou cvičení (velikost odporu, nebo zátěže), počtem opakování 
(opakování je jedno provedení vybraného cviku), počtem sérií (série je počet opakování bez oddechu), 
délkou zatížení (délka jedné série), délkou oddechu mezi sériemi a rychlostí popřípadě rytmem pohybu 
(tempo, jakým je cvičení prováděno). 

* TRÉNINKOVÝ PROSTŘEDEK označuje činnost (běh, plavání, lezení) v kombinaci s nářadím (žebřík, 
hrazda, bouldrová stěna) s jejichž pomocí provádíme (vybranou metodou) vlastní cvičení. 

Aby trénink přinesl požadované výsledky v podobě zvýšení výkonnosti, nemůže být prováděn chaoticky a 
náhodně. Musí být postaven na základních principech zatěžování.* 

* Princip jednoty všestrannosti a specializace. V začátcích sportování reaguje organizmus na jakékoliv 
fyzické podněty a proto je v tomto období výhodnější využívat všeobecné formy tréninku a rozvíjet 
organizmus všeobecně a komplexně. Po čase, když se organizmus dostane na vyšší úroveň trénovanosti, 
již všeobecné prostředky na jeho rozvoj nestačí. Je nutné použít prostředky speciální a výkonnost rozvíjet 
specificky, v jejích jednotlivých složkách. Předčasné použití speciálních forem tréninku sice zaručí rychlý 
vzestup výkonnosti, ale z hlediska perspektivního vývoje vyústí do slepé uličky. Po 3-4 letech se speciální 

 
 



prostředky jako adaptační stimuly vyčerpají a dochází ke stagnaci. Dalším obrovským rizikem takového 
přistupu je možnost zranění málo odolného organizmu. 

* Princip postupně se zvyšujícího zatížení. Stejná úroveň zatížení vyvolává stále slabší a slabší odezvu 
adaptujícího se organizmu. Proto musí být zatížení neustále zvyšováno, a to jak v objemu, tak v intenzitě. 
Zpočátku se růst trénovanosti dosahuje zvyšováním objemu zatížení. Po určité době adaptace je 
nevyhnutné, aby se při nadále rostoucím objemu, zvyšovala i intenzita. V další fázi se růst objemu zastavuje 
a dále narůstá intenzita. Ke zvýšení výkonnosti pak dojde v poslední fází, když snížíme intenzitu i objem 
zatížení. 

* Princip systematičnosti. Aby zatěžování vyvolalo požadované změny, musí se určitým způsobem opakovat 
a kumulovat. V opačném případě fyziologické efekty, vyvolané v organizmu zatížením, vymizí. V souvislosti 
s výkonostním a vrcholovým sportem to znamená každodenní a celoroční systematický trénink bez 
zbytečného dlouhodobého přerušování. 

* Princip cykličnosti. Prakticky je trénink postaven na pravidelném a systematickém opakování a střídaní 
jednotlivých částí tréninkového procesu, vždy na vyšší výkonostní úrovni. Základním a primárním cyklem 
je střídání zatížení a oddechu. 

Výsledkem zatěžování podle výše popsaných principů je růst trénovanosti sportovce a zvyšování jeho 
výkonnosti. Vytváří se tím předpoklad kvalitního sportovního výkonu. Proč jenom předpoklad Vám 
ukáží další kapitoly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. TEORETICKÝ ÚVOD DO TRÉNINKU SÍLY 

Fyzická síla člověka je schopnost překonávat, pomocí svalového napětí, vnější odpor. V praxi se 
projevuje v různých podobách. Jednorázové překonání maximálně těžkého odporu vyžaduje maximální sílu 
a opakované, dlouhodobé překonávání lehčího odporu vyžaduje vytrvalostní sílu. 

Zdrojem záměrných pohybů, a tedy i síly, je vědomí. Fyziologickým výkonným nástrojem je centrální 
nervová soustava - CNS. Bez ní by jste nepřeložili ani stéblo slámy. Na základě podnětů, které se v ní 
zhromaždují, vydává v určitou chvíli příkaz k provedení pohybu. Jeho příjímatelem a vykonavatelem je 
sval. Samotný sval by samozřejmě nic nezmohl. Svým stahem - svalovou kontrakcí uvádí do pohybu kostru - 
opornou konstrukci celého těla. Hlavní části pohybového aparátu -CNS, sval, kostra- jsou navzájem 
propojeny nervy, klouby, šlachami a vazivy. 

Sval se skládá ze svalových vláken, schopných stáhnout, nebo natáhnout se, a tím překonávat odpor. Když 
sval působí svým napětím proti odporu, ale nepohybuje se (nezkracuje ani neprodlužuje se), mluvíme o statické 
práci svalu. Když překonává odpor svým pohybem, mluvíme o dynamické práci svalu. 

Důležitou vlastností svalu je jeho schopnost, na základě fyzického tréninku, zvyšovat svou sílu. Aby k 
tomu došlo, musíte ho procvičovat až do jeho selhání. Kdy tato situace nastane, záleží na zátěži, kterou 
zvolíte. 
* Při malé až střední zátěži (30-60 % Vaší maximální síly) dojde k selhání svalu kolem 15-20 opakování. 
Sval se sice stane silnějším, ale vytrvalostně silnějším a to nás v tuto chvíli nezajímá. 
* Při velké zátěží (70-80 % maxima) dojde k selhání mezi 8-12 opakováním. Sval zesílí tím, že se stane 
mohutnějším (zvětší se průřez svalového vlákna). Tento jev se nazývá svalová hypertrofie a jejím 
průvodním znakem je zvýšení hmotnosti svalu. 
* Při maximální zátěži (90-100 % maxima) dojde k selhání svalu mezi 1-3 opakováním. Sval zesílí proto, 
že se do práce zapojí víc svalových vláken. Tento jev se nazývá vnitrosvalová koordinace a není doprovázen 
zvýšením hmotnosti svalu. 

Velká síla jednotlivých svalů ještě nezaručuje celkovou sílu jejich majitele. Může za to kvalita souhry 
svalů a CNS (nervovosvalová koordinace) a jednotlivých svalů, nebo svalových skupin navzájem 
(mezisvalová koordinace). 

SÍLA VE SPORTOVNÍM LEZENÍ 

Sportovní lezec potřebuje sílu v prstech, a ve svalech horní části těla (samozřejmě potřebuje i sílu nohou, ale 
ne v takové míře, aby jsme se tím zaobírali v této kapitole). V prstech potřebuje sílu statickou a 
kontaktní, ve svalech horní části těla sílu statickou, maximální a výbušnou. A celá ta mohutná baterie síly 
mu nebude nic platná bez nervovosvalové a mezisvalové koordinace, která to všechno „sladí" dohromady. 
* Statická síla prstů (angl. finger strength) je vlastně statická síla svalů předloktí. Je to nejvyšší možné 
napětí, které jsou tyto svaly schopny vyvinout. Statickou sílu prstů potřebujete na udržení chytu. 
* Kontaktní síla prstů (contact finger strength) je „nadstavba" statické síly prstů. Pomůže Vám při 
udržení chytu na který dynamicky skáčete velkou rychlostí. 
* Maximální síla svalů horní části těla (zkráceně arm strength) je jednorázově nejvyšší napětí, které 
dokáže sval, nebo skupina svalů vyvinout při pomalém pohybu. Potřebujete ji při pohybu mezi chyty, ale 
pomalým a kontrolovaným způsobem. 
* Statická síla svalů horní části těla (isometric arm strength) je stejný silový režim, jako v předcházejícím 
případě, ale svaly se nepohybují, jenom napínají. Potřebujete ji na udržení těla ve statických polohách. 

*Výbušná síla (power) je schopnost svalu co nejrychleji se stáhnout. Pro sval není prioritní síla stahu, 

 
 
 



ale rychlost stahu. Výbušnou sílu potřebujete na vykonání silového kroku dynamickým (maximálně rychlým) 
pohybem. 

Jednotlivé silové režimy působí při lezení společně, navzájem se doplňují, prolínají a vytváří Váš celkový 
silový výkon. Jeho základem je statická síla prstů. Až po udržení chytu můžete, pomocí maximální, nebo 
statické síly svalů horní části těla, posouvat tělo mezi chyty. Výbušná síla a kontaktní síla prstů je 
nadstavba, potřebná pro dynamický styl lezení. 

V lezení jsou, mimo jiné, kladeny na sílu lezce extrémní požadavky a nároky. Mimo trénink jednotlivých 
silových režimů je taky důležitý rozvoj spolupráce svalů s CNS (nervovosvalová koordinace ) a mezi svaly 
navzájem (mezisvalová koordinace). 

* Právě nervovosvalová a mezisvalová koordinace vysvětlují, proč nejsilnější lezec nemusí být zrovna 
nejlepší, proč technika lezení bude vždy důležitější než síla, nebo proč jste schopni po hodině nacvičování 
vylézt bouldr, ve kterém jste se na začátku ani nechytli. Né síla jednotlivých svalů, ale kvalita a způsob 
jejich práce Vám otevřou cestu k úspěchu. 

1.2. METODY A PROSTŘEDKY TRÉNINKU SÍLY 

Jenom pro osvěžení paměti - metoda vysvětluje jakým způsobem posilovat a tréninkový prostředek určuje 
pomocí čeho posilovat. 

Ve sportovním lezení má největší význam relativní síla, tzn. co největší absolutní síla při co nejmenší váze 
lezce. Proto jsou v lezení nejdůležitějšími způsoby rozvoje síly metody na rozvoj vnitrosvalové koordinace 
- metoda maximálních úsilí a brzdivá metoda (případně jejich vzájemná kombinace).* 

* podstatou metody maximálních úsilí je cvičení s maximální zátěží (90-100 %) co nejvyšším počtem 
opakování (1-3). Při provádění cviku je nejdůležitější fáze přítahu (zkrácení svalu), proto se této metodě 
také říká koncentrická. 

* podstatou brzdivé metody je cvičení s ještě větší než maximální zátěží (120-150 % ). Protože sval není 
schopen takovou váhu přitáhnout, cvičí se opačným způsobem. Sval je z polohy svého úplného zkrácení 
zátěží natahován a snaží se ji brzdit. 

Rozvoj síly metodami vnitrosvalové koordinace je vysoce intenzívni a náročný způsob tréninku. Z důvodu 
efektivity cvičení a prevence zranění pohybového aparátu (kloubů, vaziv, šlach) musí být postavený na 
určitém všeobecném základě. Ten tvoří přimněřený rozvoj svalové hypertrofíe pomocí kulturistické 
metody.* 

* princip kulturistické metody je procvičování svalů vysokou zátěží (70-80 % z maxima) do vyčerpání 
(8-12 opakování). Tímto způsobem dojde ke zvýšení intenzity metabolických procesů ve svalech a k jejich 
růstu a posílení. (Důsledek pro sportovní lezení je vysvětlen v kapitole o silovém tréninku s činkami). 

Další, pro lezení důležité silové režimy - statická a výbušná síla, jsou rozvíjeny upravenými variantami 
statické, rychlostně silové a plyometrické metody.* 

* Princip statické metody spočívá v držení požadované zátěže (ve sportovním lezení hlavně těla), v předem 
určené, statické poloze. Svaly nevykonávají pohyb, jenom se napínají,nebo uvolňují. 

* Princip rychlostně silové metody spočívá v překonávání lehké až střední zátěže (30-70 %) s důrazem 
na rychlost pohybu a co nejkratší čas potřebný na odcvičení jedné série (plyometrická metoda bude vysvětlena dále). 
 
 



Při uvažování pomocí Čeho posilovat, máte na výběr mezi izolovanými a synergickými tréninkovými 
prostředky. Izolovaný trénink procvičuje odděleně prsty, nebo svaly horní části těla, zatímco při 
synergickém tréninku se trénují prsty společně se svaly horní části těla. 

Izolované tréninkové prostředky působí izolovaně na vybraný silový režim (třeba statickou sílu), nebo 
skupinu svalů (třeba svaly předloktí při posilování prstů). Přírůstky síly ve vybraných oblastech jsou 
nejrychlejší, ale trénink vyžaduje další úsilí a čas na jejich „zapracování" do lezení. Čím je charakter 
tréninku vzdálenější od lezení, tím těžší je jeho využití pro lezení. 

K izolovanému tréninku síly zaměřenému na svaly horní části těla je nejvhodnější trénink na Bacharově 
žebříku (Bachar ladder training), trénink na hrazdě (bar work) a silový trénink s činkami (weight 
training). Na prsty jsou nejvhodnější statické visy na liště (deadhangs). 

Synergické tréninkové prostředky procvičují jednotlivé silové režimy sice méně efektivně, ale způsobem 
blízkým lezení. V příslušné míře rozvíjí také nervovosvalovou a mezisvalovou koordinaci. Jednoduše 
řečeno, výsledky získané synergickým tréninkem jsou pro lezení použitelnější. Mimo to je synergický 
trénink pro většinu lezců subjektivně zajímavější. 

K synergickému tréninku síly je nejvhodnější tréninkový boulderink, beznohý „foot off boulderink a 
trénink na lištové desce (campus board). 

1.2.1. TRÉNINKOVÝ BOULDERINK 

Tím, že je nejpodobnější lezení, je boulderink nejideálnějším způsobem tréninku síly. Jeho největší přínos je 
v rozvoji nervovosvalové a mezisvalové koordinace, ale taky statické síly prstů a maximální 
a statické síly svalů horní části těla. Můžete ho použít jako jediný a komplexní způsob tréninku, nebo ho 
kombinovat s jinými tréninkovými prostředky. 

Boulderink je lezení krátkých, maximálně těžkých úseků (bouldrů) na skále nebo na stěně. Jejich délka je 4-
8 kroků (za krok se považuje přemístění ruky z chytu na chyt, nebo složitější přemístění nohou, bez pohybu 
rukama). Počet kroků za trénink by měl být 50-150. Čas lezení jednoho bouldru je v ideálním případě 
kolem půlminuty, neměl by překročit minutu. Délka oddechu mezi pokusy musí být dostatečně dlouhá na 
plné zregenerování (3-5 min). Při výrazném poklesu síly až na průměrnou úroveň ukončete trénink. Jeho 
smyslem je kvalita a ne kvantita. Délka oddechu mezi tréninky je 48-72 hod. Důležité je jít do dalšího 
tréninku plně zregenerován. Hlavním znakem kvalitního boulderinku, provozovaného za účelem získání 
síly je jeho maximální intenzita. Všechny kroky musí být blízko hranice Vaší maximální výkonnosti. 

Organizace jednotlivého tréninku. Nejjednodušší je lézt jednotlivé bouldry za sebou (10-20), vždy s 
patřičným oddechem. Další možností je vybrat si určitou skupinu bouldrů (3-5) a každý z nich lézt 
opakovaně (3-5x). Mezi jednotlivými pokusy na jednom bouldru oddechujte 3-5 min. Při přechodu na nový 
bouldr je oddech delší - 10-15 min. 

Tréninkové bouldrování za účelem rozvoje maximální síly není trénink techniky, ale trénink síly. 
Pamatujte na to při stavbě Vašich bouldrů a způsobu jejich přelezu. Lezení kroků na hranici Vašich 
možností Vás ještě neopravňuje k tomu, aby jste lezli technicky špatně. Projektujte proto technicky 
jednoduché a silové bouldry o jejichž přelezení rozhodne Vaše vzrůstající síla a ne technické finesy, na které 
postupem času přicházíte. 

Lézt můžete po čemkoliv. Střídejte umělou stěnu se skálou. Podle svých slabých stránek a lezeckých cílů 
střídejte sklony a profily, ve kterých trénujete. Nejlepší výsledky v přírustku síly se dosahují v 30-50 st. 
převisu, ale nevyhýbejte se ani jiným profilům. Lezte bouldry různých délek, v celém rozsahu 4-8 kroků. 

 
 
 



Střídejte různé druhy a tvary chytů, a způsoby jejich uchopení. Střídejte materiál chytu. Pro kůži prstů je 
nejlepší dřevo, jehož nižší tření Vás nutí k většímu úsilí a tím k větší efektivitě. Skála je přirozenější, podle druhu 
a tvaru chytu více či méně agresivní vůči kůži. Umělý chyt je někde uprostřed - nevyhýbejte se ničemu. 

I když je bouldrování vcelku jednoduchý způsob tréninku, v praxi se často nevyhnete chybám, které snižují jeho 
efektivitu. Odstraňte je a vezměte si maximum toho, co boulderink nabízí.* 

* Obtížnost bouldrů a jejich charakter často neodráží zaměření tréninku. Některé bouldry jsou lehké, jiné 
zase zbytečně těžké, nebo nevyvážené. Správně postavený, silový bouldr na hranici Vaší výkonnosti je 
základem kvality tréninku. 

* Aktualizace. Nelezte stejné bouldry celou tréninkovou sezónu. Ihned vyřazujte lehké, postupem času 
i ty notoricky známé. Ke kvalitnímu bouldrování potřebujete široký „repertoár" lezeckých problémů, které 
odráží Vaší aktuální výkonnost. 

* Tempo a zaměření tréninku. I když v průběhu bouldrového tréninku věnujete nejvíc času oddechu mezi 
pokusy, neztrácejte soustředěnost, zaměření a tempo. Tréninkový boulderink není znuděné „popolézání" 
v družné debatě s přáteli. 

1.2.2. LIŠTOVÁ DESKA (CAMPUS BOARD) 

„Otcem" této tréninkové pomůcky je Wolfgang Gullich, který ji objevil při svém „tažení" za sílou, 
potřebnou pro jeho linii Action Directe ve Frankenjuře. Deska si záhy vydobyla reputaci jednoho z 
nejefektivnějších, ale i nejnebezpečnějších tréninkových zařízení. 

„Campus" je mírně převislá (10-30 st.) dřevěná deska, která začíná někde v úrovni ramen. Na ní jsou nad 
sebou, v pravidelných rozestupech (20-30 cm) rozmístěné dřevěné lišty o šíři 1- 6 cm - zpravidla stejné 
velikosti v jedné řadě (není podmínkou). Podstatou cvičení je přehmatávání (lezení) po lištách, nejčastěji 
bez noh. 

Trénink na desce je nejefektivnější způsob rozvoje výbušné síly paží a kontaktní síly prstů. Taky rozvíjí 
nervovosvalovou a mezisvalovou koordinaci a orientaci potřebnou pro dynamický styl lezení. Nabízí Vám 
3 druhy cvičení. Všechna jsou dynamicky a rychlostně orientovaná a vyžadují značnou koordinaci. Když 
nemáte zkušenosti s tréninkem na desce, zvykejte si na ni postupně a opatrně. 

/. Přehmatávání ( laddering ) je základní a lezení nejpodobnější cvičení. Podstatou je střídavé 
přehmatávání po lištách. Delší pohyby po lepších chytech preferují ramena, kratší pohyby po horších 
chytech preferují prsty. Cvičte 5-10 sérií, po 2-8 pohybech v sérii, s dostatečným oddechem mezi sériemi na 
plné zregenerování (3-5 min). Intenzita cvičení musí být maximální. Regulujte ji délkou přesahu, velikostí 
chytů a rychlostí opakování. Přídavnou zátěž volte až na posledním místě. Při dostatečné výkonnosti 
můžete lézt i otevřeným úchopem po dvojicích, nebo trojicích prstů jedné ruky. Imitujete tak lezení po dírkach 
bez toho, aby jste se museli strefovat do nějakých otvorů. 
2. Tečování (touches ) je skok z výchozí polohy (obě ruce na nejspodnější liště č.l) jednou rukou na co 
nejvyšší lištu. Máte možnost ji jenom tečovat, nebo s využitím techniky „deadpoint" na ni rovnou zůstat viset 
(viz kapitola o tréninku techniky). Potom se vraťte skokovou rukou do výchozí polohy, a cvičení zopakujte i 
druhou rukou. Variací je, že skákací ruka je na nižší liště než ruka fixovací a na stejnou lištu se po vykonání 
skoku vrací. Počty sérií, opakování, délka oddechu a intenzita cvičení jsou stejné jako v předešlém případě. 
Nejdůležitějším prvkem cvičení mimo délky skoku a velikosti lišt je co nejvyšší rychlost pohybu (skoky 
vykonávejte výbušně a explozivně) a co nejkratší čas potřebný na sérii. Případné zvyšování intenzity přidáním 
zátěže, volte až na posledním místě. 
 
 
 



3. Plyometrický trénink (plyometric training) je nejnáročnější, ale i nejefektivnější cvičení na desce. Jeho 
podstatou je vytvoření předpětí ve svalu (formou negativního pohybu svalu) a následně, v co nejkratší době 
na ni navázat pozitivním protipohybem. Tímto způsobem zapojíte do práce svalu ještě více svalových vláken, 
než obvykle. 

Ve výchozí poloze jsou obě ruce na liště č.2 (druhá nejspodnější). Následuje seskok oběma rukama společně na 
lištu č.l a okamžitý výskok, opět oběma rukama společně na původní, startovací lištu č.2. Aby byla nalpněna 
podstata plyometrické metody musíte zahájit výskok v co nejkratší době po seskoku. Tímto způsobem 
cvičte podle parametrů popsaných při přehmatávání. 

Tak jako u tečování i tady je ukazatelem Vaší vzrůstající výkonnosti délka skoku (čím jste silnější, tím z 
vyšší lišty seskakujte na základní lištu č.l), ale hlavně rychlost provedení série. Zvyšování intenzity 
přídavnou zátěží se nedoporučuje. 

Mimo to, že je cvičení na desce jedním z nejefektivnějších způsobů tréninku, přináší asi nejvíc 
zranění! Nejlepší zásadou bezpečného tréninku je v případě nedostatečné výkonnosti na desce 
vůbec necvičit. V žádném případě není tento způsob posilování vhodný pro mládež, a lezce trénující 
příležitostně, začínající s tréninkem, nebo s nižší výkonností. 
* Základním a nutným předpokladem bezpečného používání lištové desky je důkladná předpříprava formou 
boulderinku, statických visů a zhybů na liště a posilování na Bacharově žebříku. 
* na desce trénujte jenom dokonale odpočatí (mezi pokusy i mezi tréninky), rozcvičení a motivovaní. 
* do nejtvrdšího záběru (jak v rámci tréninku, tak v rámci tréninkového období) se dostávejte postupně. 
* zvýšenou opatrnost věnujte přehmatávání po desce směrem dolů. Nikdy nevypouštějte pohyb těla naplno 

do ramen a loktů. 
* při prvním náznaku možného zranění přerušte cvičení. U desky platí víc, než kdy jindy „méně je někdy 
více ". 
„BEZNOHÝ" - FOOT OFF BOULDERINK je podobný způsob tréninku, jako lištová deska. Trénování 
pomocí „foot off je detailně stejný jako u boulderinku, jenom se leze bez noh. 

Již z prvního pohledu je jasné, že je to trénink vysoce intenzivní, který procvičí svaly v úplně jiných 
polohách a úhlech jako klasický boulderink. Při pomalém a kontrolovaném (až statickém) provádění 
rozvíjí oblast maximální (až statické) síly, při dynamickém provádění taky oblast výbušné síly. Je to 
dokonalý prostředek rozvoje nervovosvalové a mezisvalové koordinace, a prostorové orientace. 
Dynamičností provádění je podobný cvičení na desce, ale poskytuje větší variabilitu a je bližší praxi. 

I xfoot off" je trénink spíše pro silné jedince. Zvýšenou opatrnost věnujte okamžiku uchopení chytu na závěr 

dynamického pohybu. 

1.2.3. STATICKÉ VISY NA LISTĚ (DEADHANGS) 

Visy na liště rozvíjí statickou maximální sílu prstů - nutný předpoklad úspěšného pohybu po skále. 
Spolu s boulderinkem, tvoří základ tréninku prstů až do doby, kdy jsou dostatečně silné na intenzivnější 
cvičení (třeba lištovou desku). 

Protože visy nepostihnou obrovskou variabilitu situací, kterými prochází prsty při lezení v praxi, nemohou být 
jedinou metodou rozvoje jejich síly. Na druhé straně, když potřebujete zvětšit sílu ve vybrané oblasti (třeba 
vis na 2 cm liště na jedné ruce) přinesou nejlepší výsledky. Příležitostně, na zpestření, trénujte i 
zhybování na liště. Propojíte tím izolovanou sílu prstů, se sílou paží, získanou v posilovně, na hrazdě, nebo 
třeba na žebříku.* 

* Viste oběma rukama na liště zvolené velikosti. Cvičte intenzitou 80-90 % (váha, se kterou jste schopni 
 
 



viset 3 sek., + hmotnost Vašeho těla je 100% ), 5-10 sérií (visů) za trénink, 4-8 sek. v jedné sérii, s plným 
oddechem mezi sériemi (3-5 min.). Intenzitu cvičení ovlivňujte pomocí velikosti lišty, nebo přidáním zátěže na 
pás. Cvičte raději kratší tréninky (15-30 min.), ale soustavně a při dostatečné výkonnosti a regeneraci i více 
krát denně (3-5x). 

* Zhybujte ve 3-6 sérii po 1-5 opakování v sérii, se zátěží 80-90 % maxima (největší váha, se kterou 
uděláte 1 shyb + hmotnost těla=100 %) a s plným oddechem mezi sériemi. 

Velikost lišty volte dle své výkonnosti. Každopádně by neměla klesnout pod 2 cm (příležitostně pod lcm). Její 
tvar a povrch musí být co nejšetrnější vůči kůži a kloubům prstů. Z materiálu je nejlepší měkké dřevo. Střídejte 
lišty různých velikostí a cvičte raději na těch větších a oblejších. Malé lišty zařazujte jenom příležitostně. 

Používejte zdravotně nejlepší - otevřený úchop (druhý a třetí článek prstů svírají navzájem tupý úhel), ale 
příležitostně zaberte i polozavřeným (pravý úhel), nebo zavřeným (ostrý úhel) úchopem. Cvičení 
otevřeným úchopem na jednotlivých prstech, nebo dvojicích prstů dokonale imituje zatížení, jakému jste 
vystaveni při lezení v dírkach. 

Při dostatečné výkonnosti nemusíte zvyšovat intenzitu cvičení jenom zmenšováním lišty, nebo zvyšováním 
zátěže, ale přejděte na visy na jedné ruce, které jsou bližší praktickému lezení. V případě, že nezvládnete viset 
na liště vybrané velikosti, cvičte na váze. Jednoduše se postavte na přenosnou, osobní váhu a zaberte jednou, 
nebo oběma rukama do lišty. Číselník váhy ukazuje, kolik kg Vám chybí do ideálního stavu, kdy se držíte 
sami. 

I když je statické visení poměrně jednoduchý způsob tréninku, zachovávejte při cvičení opatrnost. Zranění, která 
vznikají jsou většinou způsobená neopatrností lezce (nerozcvičení, rychlý náběh do plného zatížení, neúměrné 
a jednostranné přetěžování, nedostatečná regenerace, nepozornost a chyby při cvičení, přeceňování své 
výkonnosti, netrpělivost atd.) 

* buďte v otázce síly svých prstů soudní. Svaly předloktí jsou trénovatelné vcelku bezpečně (i když i ty se 
mohou přetížit). Horší je to se šlachami a klouby, které nejsou na zatížení, kterému je vystavujete 
dimenzované. Síla prstů má své limity, které určuje stavba a hmotnost Vašeho těla. Nesnažte se při váze 
75 kg přiblížit relativní síle prstů 50-ti kilového lezce. Začínejte s tréninkem opatrně. Na základě zkušeností 
pak reálně zvažte na co asi v síle prstů máte a nežeňte se zbytečně za chimérou. Existuje totiž ještě něco 
důležitějšího, než silné prsty - ZDRAVÉ PRSTY ! 

1.2.4. BACHARŮV ŽEBŘÍK (BACHAR LADDER) 

Lezení po mírně převislém žebříku objevil jako způsob tréninku americký lezec John Bachar v polovině 80. 
let. Od té doby má své pevné místo v tréninku sportovního lezce. 

Jeho přínos je v tom, že rozdílným zatížením ramen přesně napodobuje základní lezecký pohyb. V 
průběhu lezení po žebříku koordinovaně a plynule „přepínáte" jak mezi přítahem (vrchní ruka) a tlakem (spodní 
ruka), tak i mezi dynamickým (přehmatávání) a statickým (fixování) režimem. Při pomalém a 
kontrolovaném pohybu ovlivňujete maximální sílu (fixováním při přesahu i statickou), při dynamickém lezení 
výbušnou sílu. 
Základním typem cvičení je střídavé přehmatávání, nejlépe bez noh. Paže procvičujte v celém rozsahu jejich 
pohybu, tzn. od maximálního natažení až po úplné pokrčení. V případě, že Vám chybí k provedení pohybu v 
plném rozsahu síla, pomozte si nohou. Úsilí hlavní paže (vrchní, tahová) regulujte mírou zapojení spodní (v 
ideálním případě jeden shyb na ruce plynule střída druhý). Podle zaměření tréninku lezte pomalu a 
kontrolované (případně s fixací při přehmatu), nebo dynamicky. 
 
 
 
 



* při tréninku maximální síly prostřednictvím rozvoje vnitrosvalové' koordinace cvičte 3-6 sérií po 2-4 

pohybech s maximální zátěží. Délka cvičení je 30-60 sek. mezi sériemi, plné zregenerování (5-7 min.). 

Pohyb musí být pomalý a kontrolovaný. 

* při tréninku výbušné síly cvičte 3-6 sérii po 6-8 pohybech, ale jenom s minimální zátěží (30 % maxima). 

Cvičte dynamicky a výbušně, s důrazem na délku skoku a rychlost provedení serie. Ostatní parametry jsou 

stejné jako v předešlém případě. 

Cvičení na žebříku si můžete zpestřit i pomocí brzdivé a plyometrické metody, nebo nahrazením žebříku 

zavěšeným lanem.* 
* Brzdivá metoda. Nelezte nahoru, ale klesejte po žebříku dolů. Střídavě spouštějte tělo na jedné ruce, 
z polohy jejího plného zablokování (brada nad hrazdou), až do polohy úplného natažení. Pohyb nahoru 
a dolů můžete samozřejmně vzájemně kombinovat. 
* Plyometrická metoda je v tomto případě vhodná k tréninku výbušnosti a koordinace při dynamickém 
pohybu. Forma provedení - obouručný seskok o 1,2,3 příčky níž a následný okamžitý výskok oběma rukama 
na výchozí příčku. Nezapomínejte, že podstatou tohoto cvičení je rychlost a dynamika. Výskok musíte 
zahájit co nejdřív po seskoku. 
* Lezení po laně kombinujte rovnocenně s žebříkem. Svaly zabírají pod jiným úhlem a jejich rozvoj je 
komplexnější. Na rozdíl od žebříku lano lépe procvičuje sílu stisku a víc zabírá předloktí. Cvičte stejným 
způsobem jako na žebříku, jenom vypusťte plyometrické cvičení. 

Doporučení k praktickému tréninku 

Udělejte si žebřík s hustě osazenými příčkami, ať můžete zvolit vhodnou délku skoku. Umístěte žebřík 
do prostoru tak, aby jste nebyli omezovaní při švihání nohama do stran. Zabezpečte si dopad pod žebříkem 
(žíněnka). Při pomalém-tahovém cvičení se zátěží si pověste závaží na kotníky. Zabrání to podvědomému 
švihání tělem a napomáhání pohybu. 

Žebřík není cvičení pro úplné začátečníky v lezeckém tréninku. Předchozí zhybová průprava na hrazdě 
je nevyhnutná. Ať jste silní jakkoliv, věnujte cvičení maximální pozornost. Vrcholnou opatrnost vyžaduje 
hlavně přehmatávání směrem dolů. Nikdy nevypouštějte pohyb těla naplno do ramen a loktů. Do plného 
zatížení se dostávejte postupně, na začátku tréninku i cvičením s pomocí nohou. Trénujte jenom když jste 
čerství, soustředění a motivování. 

1.2.5. TRÉNINK NA HRAZDĚ (BAR WORK) 

Cvičení na hrazdě rozvíjí maximální, statickou, nebo výbušnou sílu, ale na rozdíl od žebříku, na nižší 
kvalitativní úrovni. Při klasickém shybu totiž zatěžujete ramena rovnoměrně a taková situace nastane v 
reálném lezení zřídkakdy. Proto posilujte na hrazdě jenom do doby dostatečné silové připravenosti, pak 
přejděte na žebřík. 

I když je trénink na hrazdě poměrně jednoduchý a většině lezců známý, má svůj systém a posloupnost. Síla 
se trénuje dvěma způsoby - rozvojem svalové hypertrofie a rozvojem vnitrosvalové koordinace. 
Statickou sílu můžete trénovat souběžně s maximální sílou a výbušná síla je zařazena v kombinaci s 
vnitrosvalovou koordinací až na konec období.* 

* Trénink síly prostřednictvím rozvoje svalové hypertrofie vybuduje nezbytný silový základ a připraví 
svalstvo, klouby, šlachy a vaziva na posilování s maximální zátěží. Dělejte 6-8 sérii po 8-12 opakováních se 
zátěží 70-80 % maxima a přestávkami 1-3 min. mezi sériemi. Cvičit musíte až do selhání svalů a proto si 
zabezpečte dopomoc partnera. Délka oddechu mezi tréninky je 48-60 hod. 

 



 
* Trénink maximální síly prostřednictvím rozvoje vnitrosvalové koordinace slouží ke zpracování a 
„vybroušení" silového základu z předcházejícího období. Cvičte 3-6 sérii po 1-3 opakováních se zátěží 90-
100 % maxima a oddechem umožňujícím plné zregenerování mezi sériemi (5-7 min.). Délka oddechu mezi 
tréninky je 48-72 hod. Kvalita této fáze závisí na objemu a kvalitě tréninku v předcházející etapě. 
* Trénink statické síly cvičte v kombinaci s maximální sílou v obou předcházejících obdobích. Statickou 
sílu trénujte blokováním těla ve vybrané pozici (plně zablokovaná paže, pravý, nebo tupý uhel mezi 
předloktím a bicepsem) jednou, nebo oběma pažemi. Viste s takovou zátěží, aby jste byli schopni udržet 
blok 20-30 sek. v prvním a 5-10 sek. ve druhém období. Cvičte 5-10 sérii s plným oddechem (2-5 min.). 
* Trénink výbušné síly zařaďte jenom jako doplněk tréninku vnitrosvalové koordinace a jeho hlavní část si 
nechte na období, kdy budete dostatečně silní na trénink na žebříku. Cvičte 3-6 sérii po 6-8 opakování se 
zátěží 30-60 % maxima. Podstatou metody je maximální rychlost jednoho opakování a co nejkratší čas 
potřebný na odcvičení jedné série. 

Mimo klasické konvenční zhybování výše popsaným stylem máte k dispozici další, méně známe 
a používané způsoby tréninku - trénink pomocí brzdivé metody, trénink pomocí excentricko -
koncentrické metody a trénink pomocí pyramid.* 

* Brzdivá metoda se používá také na rozvoj vnitrosvalové koordinace, jako doplněk a zpestření výše 
popsané metody maximálních úsilí. Spouštějte (brzděte) své tělo z výchozí polohy, kdy je brada nad úrovní 
hrazdy až do natažení rukou. Cvičte 3-6 serii se 120-150 % svého maxima (maximální váha s kterou uděláte 
jeden shyb + hmotnost těla = 100 %). Při cvičení na jedné ruce je brzdivá metoda vhodným prostředkem, jak 
při dostatečné síle přejít z obouručního na jednoruční shyb. 
* Excentricko - koncentrická metoda je další variací na rozvoj vnitrosvalové koordinace. Shyb začněte z 
polohy plného zablokování (brada nad hrazdou). Pomalu a kontrolované spouštějte tělo a těsně před 
úplným natažením paží navažte ihned protipohybem (přitahem nahoru), až se tělo dostane opět do výchozí 
pozice (brada nad hrazdou). Cvičte 3-6 sérii po 3-5 opakování se zátěží 70-90 % maxima. 
* Pyramida je forma tréninku, která plynulým zvyšováním zátěže a snižováním počtu opakování v rámci 
jednoho tréninku, kombinuje navzájem silové režimy svalové hypertrofie a vnitrosvalové koordinace. 
Používá se při nedostatku času na oddělené trénování těchto režimů (jedna z možných variant je pro 
názornost uvedena v tabulce). 

Pyramida s důrazem na hypertrofii Pyramida s důrazem na vnitrosvalovou koordinaci 

Zátěž (% z maxima) série/počet opakování zátěž (% z maxima) série/počet opakování 

60 1/8 80 1/4 

65 1/7 85 1/3 

70 1/6 90 1/2 

75 1/5 95-100 2/1 

80 2/4     
 

Při tréninku na hrazdě cvičte nadhmatem, s pohodlně širokým úchopem. Příležitostně zařaďte i shyby se 
širokým úchopem, shyby podhmatem, nebo „lezecké" varianty shybů, tzv. „travelling pull-ups" 
a „typewriters".* 

* „Travelling pull-ups" je zhybování střídavě k pravé a k levé ruce. Důležité je táhnout pohyb k příslušné 
ruce už odspodu. „Typewriters" je přenášení těla do stran v poloze plného zablokování, při bradě nad hrazdou. 

 

 



I když je cvičení na hrazdě poměrně jednoduché a bezpečné, zachovávejte patřičnou pozornost a opatrnost. 
Trénujte jenom ten silový režim, na který máte výkonnost a nepřeskakujte jednotlivé etapy přípravy. Právě od 
úrovně jejich zvládnutí závisí nejen kvalita tréninku v následující fázi, ale i bezpečnost Vašeho cvičení. Při 
cvičení s vysokou zátěží věnujte extrémní pozornost ramennímu, loketnímu a zápěstnímu kloubu -jsou to 
nejzranitelnější oblasti. Pozor dejte hlavně při blokování a při pohybu směrem dolů - v žádném případě 
nevypouštějte pohyb prudce do ramen a loktů. Při vyšší výkonnosti nezvyšujte neúměrně přídavnou 
zátěž, ale přejděte na cvičení na jedné ruce. 

1.2.6. SILOVÝ TRÉNINK S ČINKAMI (WEIGHT TRAINING)* * 

myšleno se zátěží v posilovně. 
Obeznámit čtenáře vyčerpávajícím a přesným způsobem s problematikou posilování s činkami by 
znamenalo vydat ještě jednu knihu - tentokrát o kulturistice. Protože nejsme kulturisté, ale lezci, berte tuto 
kapitolu spíše jako úvod do dané problematiky. Odpověď na Vaše další případné otázky hledejte v 
odborné literatuře, nebo u kvalitních instruktorů fit center. 

Posilování s činkami je sice nejefektivnější způsob rozvoje síly jednotlivých svalů, ale je nejvíc vzdáleno 
lezení. Zvažte proto vhodnost izolovaného posilování ve svém celkovém lezeckém tréninku.* 
* zásadní podmínkou je dostatek času na trénink. Spotřebovat svůj veškerý tréninkový čas na posilování 
- to už se můžete dát rovnou na kulturistiku. Jakmile ale provozujete lezení a trénink alespoň na výkonostní 
úrovni, najděte si čas na procvičení svalů celého těla minimálně ze zdravotních důvodů. Stačí dvakrát 
týdně hodinka, s cílem zabezpečit komplexní a vyvážený svalový rozvoj, jako prevenci svalové nerovnováhy 
a z ní vyplývajících problémů. 
Když už jste se rozhodli posilovat, procvičujte komplexně všechny svaly, i když plní v lezení rozdílné 
úkoly.* V případě posilování vrcholových lezců se připouští částečná preference vybraných svalových 
partií podle jejich významu v lezení. 
* První skupinu svalů tvoří ty, které se podílí na nejčastějším lezeckém silovém pohybu - přítahu. Jsou 
to svaly střední a vrchní části zad, zadní Části ramen a biceps. Ty jsou taky, spolu s předloktím, lezci 
nejvíc preferovány- bohužel ve většině případů na úkor dalších. Druhou skupinu tvoří ty, které se v lezení 
zúčastňují tlakových pohybů a vytváří podporu první skupině - svaly boční a přední části ramen, hrudníku 
a triceps. Třetí skupinu tvoří svaly břicha a spodní části zad. Jsou důležité pro celkovou sílu v těle při 
lezení ve střechách a převisech. Pak jsou tu ještě svaly dolních končetin. Ty jsou dostatečně trénované 
běžným používaním, a u většiny lezců nepotřebují specializovaný trénink. Jejich menší sílu, spolu se slabým 
břichem, pocítíte snad jenom při dlouhých krocích ve střeše (padající nohy). 
Vlastní trénink v posilovně probíhá ve třech etapách - období náběhu, svalové hypertrofie a 

vnitrosvalové koordinace. 
OBDOBÍ NÁBĚHU (4 týdny). Jeho cílem je rozcvičení a nácvik techniky po delší pauze v posilovně a 
příprava na těžší zatížení. Právě tento způsob posilování je vhodný i pro výkonostní lezce, kteří 
nepotřebují dramaticky zvyšovat izolovanou sílu svalů a jde jim jenom o prevenci jednostranného zatížení 
„lezeckými způsoby tréninku". Ideální formou je kruhový trénink*, zaměřený na komplexní procvičení 
celého těla. 
* kruh je složen z 8-12 cviků, uspořádaných tak, aby zabírali na vzdálené svalové partie. To umožňuje 
cvičit bez přestávky mezi jednotlivými cviky a oddech je zařazen až na konec každého kruhu. Cvičte s váhou na 
úrovni 50-70 % maxima, 15-30 opakování. Cílem není intenzita, ale objem a správná technika cvičení. Podle 
výkonnosti dělejte 1-4 kruhy za trénink. Délka regenerace by neměla klesnout pod 48 hod., ale měli by jste za 
týden stihnout alespoň 2-3 tréninky. 

 
 



OBDOBÍ SVALOVÉ HYPERTROFIE.* Jeho cílem je rozvoj síly prostřednictvím zvýšení objemu svalů 
a další posílení pohybového aparátu - svalů, šlach a vaziv. Nutným předpokladem úspěšného a hlavně bezpečného 
posilování v této etapě je dostatečně zvládnutá technika cvičení. 

*průvodním znakem svalové hypertrofie je zvětšení svalů a tím i hmotnosti. Pro sportovní lezce jev jistě 
nežádoucí. Na druhé straně, při množství času, který lezci posilování věnují, jsou jejich obavy ze zvýšení váhy 
neopodstatněné. Svalová hypertrofie je totiž vcelku složitý, dlouhodobý a náročný proces. Žádá si tvrdý 
trénink značného objemu, dokonalou regeneraci a specifickou stravu. Po 3 měsících tréninku v posilovně, 
byť je sebeintenzívnější, z Vás kulturisté nevyrostou. 

Konkrétních způsobů posilování je strašně mnoho. Všechny vychází ze základního principu kterým je 
izolované procvičení svalové partie zátěží 70-80 % maxima,v množství 8-12 opakování v sérii. Odlišnosti 
spočívají ve výběru svalových partií a cviků, v systému jejich procvičování v tréninku, skladbě tréninků v 
průběhu týdne atd. Vzniká tak nepřeberné množství variant (jednu z nich pro názornost na konci této 
kapitoly uvádím). Délka období svalové hypertrofie závisí na celkové skladbě tréninkového plánu, ale v 
lezení by neměla klesnout pod 4 a trvat déle než 12 týdnů. 

OBDOBÍ VNITROSVALOVÉ KOORDINACE. Tvoří poslední etapu tréninku síly vrcholových lezců. 
Nutným předpokladem úspěšného a bezpečného cvičení v této fázi, je v dostatečném objemu odtrénované 

období svalové hypertrofie. 

Cvičí se s maximální zátěží (90-100 %), 1-3 opakování v 3-6 sériich na svalovou partii, při úplném 
oddechu mezi sériemi i mezi tréninky. Izolované kulturistické posilování je vhodnější nahradit 
komplexními cviky blízkými lezení (hrazda, žebřík). Cvičení v posilovně slouží jenom jako doplněk a je 
zaměřené na procvičení ramen, hrudníku, tricepsu (třeba tlaky v sedu - ramena, v lehu - hrudník, v lehu s 
úzkým úchopem - triceps) a částečně pak břicho a spodní část zad. 

Tréninkových strategií jak správně a efektivně cvičit v posilovně je strašně mnoho (asi tolik, kolik je 
renomovaných autorů, publikujících o této problematice). Aby jste přišli na tu pro Vás nejvýhodnější, musíte 
hledat a experimentovat. Každopádně platí, že nejdůležitějšími zásadami cvičení v posilovně je správná 
technika cvičení a komplexnost svalového rozvoje. 

Na všechny detaily, které Vám táto kapitola nezodpověděla (cviky na jednotlivé svalové partie a jejich 
správné provedení, organizace konkrétního tréninku v různých obdobích posilování, organizace tréninků v 
týdnu atd.) hledejte odpověď ve specializované literatuře a u instruktorů kvalitních fit center. Obeznamujte se s 
cvičením v posilovně postupně, zkoušejte různé cviky a tréninkové přístupy, analyzujte dosažené výsledky a 
dále upravujte svůj trénink. 

Každopádně ale nezapomeňte, že jste hlavně sportovní lezci. Vaším cílem není vyhrát Mr. Olympia, ani 
lovit dívky na pláži. Po světě chodí mnoho lezců, kteří bez posilovny lezou 10+, ale i těch, kteří s 
postavou Arnolda Schwarzeneggera lezou ztěží 8. 

VARIANTA TRÉNINKU NA ROZVOJ SVALOVÉ HYPERTROFIE 

Svalové partie se cvičí odděleně ve dvou variantách tréninků (A,B) tak, aby v jednom tréninku byla 
procvičována hlavní, komplexní svalová skupina (hrudník v tréninku A a záda v tréninku B) a s ní 
spolupracující malé svalové partie (ramena a triceps v tréninku A a biceps v tréninku B). Předloktí se 
necvičí - vychází se z předpokladu, že jsou dostatečně trénovány „lezeckými" formami tréninku. 
 
 



Trénink A (1. a 4. den mikrocyklu)  Trénink B (2. a 5. den mikrocyklu)  

    sér. op.     sér. op. 

Hrudník bench press 4 8-15 Záda shyby nadhmatem - široký úchop 4 8-15 

  upažování s jednoručkami v leže 3 8-12   přítahy činky v předklonu 3 8-12 

  cvičení na PECK-DECKu 3 8-12   přítahy kladky zespodu v sedě 3 8-12 

          vzpřimovače - hyperextenze 4 8-20 

Ramena tlaky na ramena v sedě 4 8-15         

  3 8-12 Biceps zdvih s velkou činkou 4 8-15 

  

-předpažování nebo upažování s 
jednoručkami       cvičení na Scottově lavičce 3 8-12 

  přítahy činky k bradě 3 8-12   zdvihy jednoruček v sedě 3 8-12 

                

Triceps tricepsové tlaky v sedě 4 8-15 Břicho zkracovačky 3 20 

  kliky na dvou lavičkách 3 8-12   zvedy nohou ve visu 3 20 

          sedy - lehy na lavičce 3 20 

3.6.7. den mikrocyklu se v posilovně necvičí 

První série na každou novou svalovou partii je rozcvičovací (váha 50-60 % maxima, 15 opakování.) 
Soustřeďte se na správnou techniku provedení cviku a zahřívejte svaly, šlachy a vaziva (kvalitní rozcvičení na 
úvod tréninku je samozřejmostí). Druhá série by Vás měla připravit na hlavní záběr (váha 70 % 
maxima, 12 opakování). Třetí a čtvrtá série jsou hlavní. V kvalitě jejich odcvičení spočívá efekt tréninku. 
Udělejte 8-10 dobrých, tvrdých opakovaní s těžkou váhou (80 % maxima) až do selhání svalů (dopomoc 
partnera je nevyhnutná). Jakmile zvládnete v 3. a 4. sérii víc než 10 opakování, byla váha příliš lehká. 
Zbývající cviky na svalovou partii dělejte bez první,rozcvičovací série. Tu opět zařaďte až při cvičení 
nové svalové partie. Oddechy mezi sériemi jsou 1-2 min. Při dokonalém soustředění se trénink dá stihnout za 
60 min. 

1.3. TRÉNINK SÍLY V PRAXI 

Při výběru způsobu tréninku se především zamyslete nad tím, co je k dispozici a co z toho potřebujete. 
Aby jste získali sílu, nemusíte používat všechny tréninkové postupy. Vyberte si jenom to, co je pro Vás 
nejefektivnější a čemu budete věřit. 

Izolovaně trénujte jenom v případě, že máte na trénink dostatečné množství času. V případě splnění této 
podmínky existují pro izolovaný trénink následující důvody : 
* určitá oblast celkového silového výkonu Výrazně zaostává a tvoří evidentně nejslabší článek (třeba tělo 
jako z ocele vůči prstům z bláta). 
* Vaše výkonnost je vcelku vyrovnaná, ale z určitých důvodů potřebujete jednorázově zvednout 
vybranou oblast síly (třeba statickou sílu prstů na 2 cm liště kvůli konkrétnímu projektu). 
* věnujete se lezení a tréninku profesionálně, a máte na něj čas, chuť i prostředky. 

Zcela, nebo částečně nevhodný je izolovaný trénink při nedostatku času, v tréninku mládeže a u lezců 
začínajících s tréninkem, nebo se slabou technikou. 

 
 
 
 
 
 



Synergický trénink, hlavně v podobě tréninkového boulderinku je základním a v případě nedostatku času 
i jediným vhodným způsobem. Na druhé straně, když máte na trénink čas, je škoda jenom bouldrovat a 
nevyužit efektivitu izolovaných prostředků v rozvoji vybraného silového režimu - to platí hlavně pro 
výkonostní a vrcholové lezce s vysokými ambicemi. 

Důležitým kritériem výběru je hierarchie tréninkových prostředků z pohledu využitelnosti pro lezení a 
jejich efektivity.* 
* Na samém vrcholu jednoznačně stojí tréninkový boulderink. Ten všechno to, co jste natrénovali 
zapracuje do lezení. Jeho největší přínos je v rozvoji nervovosvalové a mezisvalové koordinace (i když 
rozvíjí taky třeba statickou sílu prstů). 
* Za ním stojí, v případě dostatečné výkonnosti lezce, foot off boulderink a hlavně lištová deska - král 
výbušné síly, koordinace a orientace při dynamickém pohybu (bohužel nese prim i v počtu zraněných) 

Na třetím místě jsou statické visy na liště, které jsou nezastupitelné v rozvoji statické síly prstů. Tím 
vytváří základní předpoklad úspěchu pohybu na skále, nebo umělé stěně. 
* Až po těchto prstových formách tréninku následuje izolované posilování svalů horní části těla V tomto 
směru je pro lezení nejvhodnější Bacharův žebřík, případně na nižší výkonostní úrovni hrazda 
* Přímo pro lezení je nejméně využitelná posilovna. Je však ideální a nezastupitelná na rozvoj svalové 
hypertrofie a izolované síly jednotlivých svalů. Její zařazení do tréninku posuzujte v širších souvislostech 
(komplexnost svalového rozvoje). 

Tréninkový prostředek si vybírejte podle toho, jak efektivně Vám pomůže v rozvoji síly, kterou 
potřebujete natrénovat. Zásadní chybou je jeho využití na jiné účely než je určen. 
Při výběru způsobu tréninku se nevyhnete ani osobní analýze. Zkoumejte hlavně * Vaši technickou 
zdatnost, výkonost a zkušenosti s tréninkem * slabé stránky Vašeho celkového silového výkonu * Vaše cíle 
* Vaše možnosti. 

- se specializovaným tréninkem síly začínejte zásadně až ve stádiu přiměřeně rozvinuté techniky pohybu 
na skále. Kdy to bude, záleží na subjektivním posouzení každého z Vás. Sledujte, jak leze Vaše okolí 
analyzujte své pocity při pohybu na skále, nechte posoudit Váš styl lezení člověku, který leze technicky 
a v technice lezení se vyzná. Nežeňte se do specializovaného tréninku příliš brzo. 

- na systematický silový trénink si zvykejte postupně, nejlépe pomocí tréninkového boulderinku Jakmile 
poznáte Vaše tělo, jeho reakce na zatížení, jeho slabé, a silné stránky, můžete přemýšlet co dál Při výběru 
dalších tréninkových prostředků postupujte dle jejich pořadí v závislosti na využitelnosti pro lezení 
(s výjimkou nejintenzivnějších forem, určených jedině vysoce trénovaným lezcům). 

- zaměřte svůj trénink hlavně na oblasti, které diametrálně zaostávají za ostatními. Ignorováním svých 
silových nedostatků jenom prohlubujete nevyváženost Vašeho celkového silového projevu Zkoumejte 
především dva základní projevy síly - sílu prstů a sílu svalů vrchní části těla. Dále pak jednotlivé silové 
režimy - maximální, statickou, výbušnou a kontaktní. 

- nespecializujte se jenom na trénink vybraných silových režimů (třeba statické síly prstů, která tím pádem 
muže dosáhnout nevídaných rozměrů). I když vám to pomůže v cestách vybraného typu, z perspektivního 
pohledu je lepší zachovat si všestrannost a univerzálnost do co nejvyššího stupně  Na případnou 
specializaci je času vždy dost. 

- specifikujte jednoznačně své lezecké cíle a přizpůsobte jim výběr tréninkových prostředků Silový projev 
na závodech je odlišný od toho na skalách. Taky v prstech potřebujete něco jiného pro pískovcové Xa, 
než pro dlouhé a převislé 7c.- způsob tréninku volte i podle toho, na co máte čas a prostředky. Jedna lišta na 
půdě a obrovská touha 
udělat díru do světa dokážou často víc, než nejlepší tréninkové podmínky. Kdo chce trénovat, způsob si najde. 
 
 
 
 



2.1. TEORETICKÝ UVOD DO TRÉNINKU VYTRVALOSTI 

Vytrvalost je schopnost vykonávat dlouhotrvající činnost. Protože je úzce spjata s pojmem únava, můžeme 
ji volně definovat i jako schopnost odolávat únavě. Lezecký řečeno „nezáleží jak těžký metr skály 
vylezete, ale kolik jich ulezete v kuse". Fyzická vytrvalost člověka se projevuje ve dvou podobách 
,"- všeobecné a speciální.* 
* Všeobecná vytrvalost vypovídá o vytrvalosti organizmu jako celku. Pro konečný výsledek je rozhodující 

výkon dýchací a srdečně - cévni soustavy. Uplatňuje se v cyklických sportech (plavání, běh, cyklistika), 

kde se do činnosti zapojují alespoň 2/3 svalstva. 
* Speciální vytrvalost vypovídá o vytrvalosti jednotlivých svalů. Rozhodující pro konečný výkon je, jak 
dlouho vydrží sval pracovat při zvolené intenzitě. Vzhledem k tomu, že jde o práci svalů, říká se jí také 
silová vytrvalost. Uplatňuje se ve sportech, kde při výkonu intenzívně pracuje méně než 1/3 svalů. 
Všeobecná vytrvalost tvoří základ vytrvalostních schopností v jakémkoliv sportu. Bezprostřední 
výkon ve sportovním lezení ale ovlivňuje nepřímo. Pro sportovního lezce je nejdůležitější speciální 
vytrvalost jednotlivých, lezením nejvíc zatěžovaných svalů. V naprosté většině případů to jsou svaly 
horní poloviny těla, s prioritou předloktí. 

SPECIÁLNÍ VYTRVALOST VE SPORTOVNÍM LEZENÍ 
Speciální vytrvalost jednotlivých svalů je energetickou záležitostí. Sval pracuje, dokud má pro svoji práci 
energii. Ta pochází z chemické sloučeniny - adenosintrifosfát (ATP). Sval má k dispozici čtyři zdroje 
ATP - vlastní zásobu, kreatin - přirozenou látku, která je součástí svalu, cukr (glykogen) uložený ve 
svalové buňce a v játrech a tuk uložený ve svalové buňce. 
Zásoba prvních dvou zdrojů -vlastní zásoby ATP a kreatinu je nízká a vyčerpá se do 20 sek. Slouží svalu 
při jeho maximálně silových výkonech. Při výkonech nad 20 sek. si musí sval vyrobit ATP z glykogenu, 
nebo tuku. Tuky potřebují ke svojí přeměně specifické podmínky (dlouhotrvající všeobecně vytrvalostní 
výkon při nízke intenzitě). Proto jediným zdrojem energie pro potřeby svalů při speciální vytrvalostní 
práci je glykogen. Jeho přeměna na ATP se děje ve svalu dvěma způsoby. 
1. Aerobní (AE) přeměna. Když jsou svaly zatěžovány při nízke intenzitě, proudí jimi dostatek okysličené 
krve a glykogen se na ATP proměňuje za přítomnosti kyslíku. Tento způsob přeměny energie je 
nejvýhodnější, protože umožňuje teoreticky neomezeně dlouhou práci svalů, ale „funguje" jenom při nízke 
intenzitě. 
2. Anaerobní (AN) přeměna. Při výkonech vysoké intenzity je průtok krve svaly nedostatečný a glykogem 
se na ATP proměňuje bez přítomnosti kyslíku. Anaerobní glykolýza, jak se tento děj jmenuje, 
umožňuje svalům jenom omezenou práci, protože vytváří odpadní produkt - kyselinu mléčnou (laktát). Ta 
je příčinou svalové únavy a nakonec i jejich selhání.  
Při reálném lezení je způsob přeměny energie ve svalech přímo závislý na intenzitě jejich práce.* 
* Při lehkém lezení, kdy na jednotlivé kroky nepotřebujete víc než 20 % své maximální síly, pracují svaly 

aerobně. Vlásečnicemi protéká dostatečné množství okysličené krve, ve svalech se nehromadí laktát a Vy 

můžete lézt takovou intenzitou teoreticky neomezeně dlouho. 
* Při těžkém lezení, kdy musíte na jednotlivé kroky použít 20-50 % své maximální síly, stahující se svalová 
vlákna zaškrcují vlásečnice a brání průtoku krve. Za této situace nemají svaly dostatek kyslíku, musí 
pracovat částečně anaerobním způsobem a v důsledku hromadícího se laktátu začínají být unavené. 

Při extrémním lezení, kdy jednotlivé kroky vyžadují víc než 50-60 % Vaší maximální síly, stahující se 
vlákna úplně uzavřou vlásečnice. Do svalu ani ze svalu neproudí žádná krev a přeměna glykogenu na 
ATP probíhá anaerobně. 
 
 
 



Protože svaly nejsou prokrveny, hromadící se laktát není odplavován. Chemická reakce přeměny glykogenu na 
ATP se zpomaluje. Svalové vlákno tudíž dostáva méně ATP, nerelaxuje a zůstavá napjaté, čím dále bráni 
průtoku krve. Svaly se dostaly do začarovaného kruhu, ze kterého mohou uniknout jenom v případě výrazného 
snížení intenzity. Zcela paradoxně čím víc se v této chvíli snažíte udržet na chytech, tím méně skutečně 
vydržíte. Celý proces „vražedné" anaerobní glykolýzy a výsledného selhání svalů přitom netrvá déle než 3 
minuty. Ve „finále" pak laktát narušuje vnitřní prostředí organizmu (okyseluje ho) a záporně ovlyvňuje CNS. 
Dochází k narušení nervové regulace a řízení pohybu, objevuje se nekoordinovanost, bolest ve svalech a 
jejich činnost se výrazně snižuje až zastavuje. 

Podle intenzity lezení a na ní závislém způsobu přeměny energie ve svalech, rozlišujeme ve sportovním lezení 
dva režimy speciální vytrvalosti - vytrvalost při vysoké a vytrvalost při střední intenzitě.* 

* Speciální vytrvalost při vysoké intenzitě (angl. anaerobic endurance) potřebujete při souvislém, 
maximálně těžkém lezení, kde každý z kroků vyžaduje 60-80 % maximální síly. Svaly pracují anaerobně 
a Vy jste schopni lézt touto intenzitou maximálně 3 minuty. Taky se jí říká, vcelku správně, vytrvalost 
v maximální síle. 

* Speciální vytrvalost při střední intenzitě (angl. stamina) potřebujete při souvislém, těžkém lezení, kde 
každý z kroků vyžaduje 40-60 % maximální síly. Svaly pracují kombinovaným, anaerobně - aerobným 
způsobem a Vy jste schopni lézt touto intenzitou 5-10 min. 

2.2. METODY A PROSTŘEDKY TRÉNINKU VYTRVALOSTI 

Základem vytrvalosti sportovního lezce je přiměřeně rozvinutá všeobecná vytrvalost, maximální statická síla 
prstů a aerobní trénovanost jednotlivých, lezením nejvíc používaných svalů. V situacích, kdy musíte lézt v 
nepříznivých energetických režimech (AN, nebo AN/AE) se pak musíte spolehnout na svou úroveň speciální 
vytrvalostní trénovanosti.* 

* Statická maximální síla prstů určuje, jak intenzivní bude pro Vás základní lezecký úkon - držení chytu 
a v jakém režimu přeměny energie budou pracovat pro lezení nejdůležitější svaly předloktí. Cokoliv, co 
Vám umožní viset na chytu s co nejmenším úsilím, bude v konečném důsledku přínosem pro Vaši vytrvalost. 
Možností je několik - zvýšení relativní maximální síly prstů, zlepšení techniky, psychiky a taktiky lezení, 
zvýšení rychlosti lezení atd. 

Vytrvalostní lezení není o tom, jak s krvavou mlhou před očima a rukama jako balóny nesmyslně hrnout 
dopředu, ve snaze oklamat přírodu. Je to spíš taktické a promyšlené úsilí o co nejdelší udržení se, v co 
nejpříznivějším energetickém režimu. 
* Aerobní trénovanost určuje efektivitu Vaší aerobní práce v jednotlivých svalech. Ta závisí na hustotě 
sítě vlásečnic (víc vlásečnic = víc okysličené krve - efektivnější přeměna glykogenu a odplavení 
hromadícího se laktátu) a na kvalitě aerobní práce ve svalové buňce. Úroveň své speciální aerobní 
trénovanosti zvýšíte speciálně vytrvalostním aerobním tréninkem. 
* Speciální trénovanost určuje Vaši schopnost lézt v nepříznivých energetických režimech. Na krátké, 
maximálně těžké, vytrvalostní lezení v trvání do 3 min., Vás připraví speciálně vytrvalostní anaerobní 
trénink a na těžké, dlouhé lezení v trvání 5-10 min., Vás připraví speciálně vytrvalostní anaerobně- 
aerobní trénink. 
* Všeobecnou vytrvalost natrénujete všeobecně vytrvalostním tréninkem, který mimo rozvoje dýchací 
a srdečně - cévní soustavy přináší výhody i v urychlení regenerace po zatížení, v regulaci psychického 
stavu a ve spalování nadbytečných tuků. 
 
 



2.2.1. SPECIÁLNĚ VYTRVALOSTNÍ AEROBNÍ (AE) TRÉNINK 

Kvalitní aerobní trénovanost jednotlivých svalů je základem speciální vytrvalosti. Umožňuje déle lézt 
aerobně, a zlepšuje regeneraci v cestě i mezi pokusy. Podstatou speciálně vytrvalostního AE tréninku je 
vyvolat zvýšený průtok krve v nejvíce používaných „lezeckých" svalech. To v nich zanechává patřičné změny v 
podobě celkově větší sítě vlásečnic a ve zmnožení buňkových částic, ve kterých probíhají AE procesy. 
Výsledným efektem je kvalitnější aerobní práce svalů. 

*Speciálně vytrvalostní AE trénink. Zatěžujte lezecký nejpoužívanější svaly - předloktí, záda, biceps, 
ramena, triceps, prsa, intenzitou 30 % maxima, nepřetržitě po dobu 20 - 40 min., podle trénovanosti i 
opakovaně ve 1-3 sériích, s oddechem 15-30 min. mezi sériemi. Požadovanou intenzitu zatížení vymezí nejen 
čas cvičení, ale hlavně Váš pocit. V průběhu tréninku musíte cítit lehkou a příjemnou únavu, doprovázenou 
kvalitním prokrvením zatěžovaných svalů. Vším těžším a intenzivnějším si jenom škodíte. Doba regenerace by 
neměla překročit 18 hod. - v opačném případě jste cvičili moc intenzivně. 

Nejlepším tréninkovým prostředkem je lezení, které mimo rozvoje aerobní trénovanosti můžete využít i na 
trénink techniky. Vzhledem k požadované nízke intenzitě je to ideální příležitost. Lézt můžete všude-na skále, 
umělé stěně, s lanem i bez lana.* 

* AE lezení by mělo mít charakter technicky účelného a příjemného „skotačení". Používejte fantazii 
a tvořivost. Zkoušením nezvyklých stylů, způsobů a technik lezení se vyhněte nudě a jednotvárnosti. Dbejte 
na nízkou intenzitu a dostatečný objem. V případě zvýšené únavy dokonale vyklepejte na oddechových 
chytech, nebo slezte ze stěny - ideální však je vůbec se do takového stavu nedostat. 

Mimolezecké tréninkové prostředky v AE tréninku 

Když už chcete rozvíjet svou aerobní trénovanost něčím jiným, než lezením, dělejte to cvičením s činkami v 
posilovně.* Oddechnou si Vaše prsty, protáhnete tělo jinými než lezeckými pohyby, zamezíte 
jednostrannému přetěžování a svalové nerovnováze a přijdete na jiné myšlenky. 

* AE posilování. Nejdůležitějším požadavkem je opět přiměřená, spíš nižší intenzita. Vhodnou formou 
posilování je kruhový trénink, jaký se cvičí v období náběhu při posilování s činkami. V jednotlivých 
sériích cvičte jenom do stádia lehké a příjemné únavy. Posilování by mělo mít charakter spíš aktivní 
regenerace než těžkého tréninku. 

Funkční změny v organizmu, které chcete vyvolat AE tréninkem nejsou jednorázovou a nevratnou 
záležitostí. Natrénování kvalitního základu speciální vytrvalosti je dlouhodobý proces a schopnost 
pracovat aerobně musíte neustále udržovat. Někdy ve větším ( první roky lezení, začátky 
tréninkového období), někdy v menším objemu, ale speciálně vytrvalostní AE trénink by měl být 
stálou součástí Vašeho celkového tréninku. 

2.2.2. SPECIÁLNĚ VYTRVALOSTNÍ ANAEROBNÍ (AN) TRÉNINK 

Anaerobní trénink je pravým opakem aerobního. Musí být vysoce intenzivní, aby uzavřel vlásečnice a 
přinutil pracovat svaly v krizové situaci- bez přívodu kyslíku. Tím stimuluje organizmus ke zvyšování úrovně 
zdrojů energie - svalového glykogenu (pokud není toto úsilí sabotováno nekvalitní stravou a regenerací), 
a k jejich efektivnějšímu využívaní. Vzhledem k vysoké bolestivosti zatěžovaných svalů, způsobené 
hromadícím se laktátem je anaerobní lezení z velké části psychickou záležitostí. Musíte si zvyknout lézt v 
zóně bolesti - při svých vytrvalostních výkonech se bez této schopnosti neobejdete. 
*Speciálně vytrvalostní AN trénink. Jeho podstatou je nepřetržité cvičení vysokou intenzitou (50-70 % 
maxima) v délce 1 -3 min. s následným neúplným oddechem v délce 1 -3x delším (záleží na trénovanosti) 
 
 
 



než doba cvičení. Počet sérií se liší v závislosti na použitém tréninkovém prostředku. Délka regenerace 
mezi tréninky je 48-72 hod. 
Intenzitu nejlépe určíte pomocí času zatížení a podle subjektivního pocitu. Cvičte naplno, ale tak, aby 
jste vydrželi 1-3 minuty. Zatížení musí být plynulé, stejně těžké, případně na závěr vystupňované. Nechte 
Vaše svaly zaplavovat laktátem a postupně selhávat. Na konci tréninku by měly být úplně vypumpované. 
Připravte se psychicky - kvalitní anaerobní trénink bolí. 
Nejlepším tréninkovým prostředkem je lezení a jemu blízké formy intenzivního tréninku - foot off 
boulderink, lištová deska, zhybování na liště, případně statické visy na liště. Příležitostně zařaďte 
i žebřík, nebo hrazdu. * 
* Tréninkové AN lezení. V požadované době zatížení (1-3 min. ) zvládnete ulézt zhruba 15-30 kroků. Právě 
cesty o této délce jsou nejvhodnější pro AN trénink. Musí být těžké a vyrovnané ale ne bouldrové. Cílem 
tréninku není zničit se v první cestě, ale navodit stav svalové únavy, která bude s nedostatečným oddechem 
mezi pokusy a se stále stejnou, poměrně vysokou obtížností cest narůstat. Lezení Vás musí „ničit" postupně 
a plynule, až Vás ke konci tréninku totálně vysaje ze zbytku sil. Cesty střídejte v celém rozsahu, od těžších 
15-ti krokových „téměř bouldrů", až po 30-ti krokové „mléčné dráhy". 
* Organizace jednotlivého tréninku závisí na Vaší fantazii a tvořivosti. Můžete lézt jednotlivé, dopředu 
připravené cesty (zhruba 5-10 za trénink), nebo je v menším množství opakovaně přelézat (3 cesty, každou 
opakovat 2-4x). Další možností je, že budete přelézat kroky, které Vám bude aktuálně ukazovat Váš partner. 
Můžete lézt taky lehčí a kratší bouldry s částečným mezi oddechem (na chytu) po vylezení každého z nich. 
Za trénink by jste měli tímto způsobem zvládnout 100-300 kroků s oddechy mezi cestami l-3x delšími než 
je čas lezení. 
Lézt můžete všude, ale nejlepší je kvalitní bouldrovka. Dlouhé cesty lezte jedině s vrchním lanem. AN 
lezení nesmí kazit Vaši lezeckou techniku. Vzhledem k zvýšené hladině laktátu v krvi a snížené koordinaci 
lezte jenom kroky, které máte dokonale zažité a i při zvýšené únavě je uděláte technicky správně. Bojujte 
s kyselinou, ne s technikou. Při lezení na skálách jednoznačně od sebe oddělte „ostré" a tréninkové lezení. 
Jejich smysl a cíle jsou diametrálně odlišné. * 
*Smyslem tréninkového lezení je záměrné vystavování se lezeckým krizovým situacím s cílem vydržet 
v nich lézt co nejdéle. Závěrečné stádium je pak jenom otázkou psychiky - kdo vydrží víc bolesti. Cíl 
„ostrého" lezení je úplně opačný - krizovým situacím všemožně (technikou, taktikou, psychikou ) zabránit, 
případně se z nich co nejrychleji dostat. 
* Lištová deska v AN tréninku. Při cvičení na desce zabírají svaly izolovaněji a intenzivněji a proto je 
délka jedné série jenom 1-2 min. Podle výkonnosti cvičte 5-10 sérii s oddechy l-3x delšími jako čas cvičení. 
Dbejte na postupné a plynulé vypumpování paží. Cvičit můžete jak přehmatávání, tak tečování, nebo 
jejich vzájemné kombinace. Podle své formy volte délku skoků a velikost lišt. V případě potřeby zapojte 
do cvičení i nohy. 
Při tréninku na desce zachovávejte extrémní opatrnost a pozornost. Rozlišujte mezi „zdravou" bolestí, 
způsobenou únavou a mezi bolestí s náběhem na zranění- v tomto případě cvičení ihned ukončete. 
* Zhyby na liště v AN tréninku jsou mezi lezci oblíbenou formou „dotavení" se po lezeckém tréninku. 
Jakmile ale máte ještě po AN lezení chuť dotavovat se zhyby, zřejmě jste netrénovali dostatečně. Zhyby 
cvičte s intenzitou 50-70 % maxima, v 5-10 sériich po 15-30 opakování as oddechy l-3x delšími než je čas cvičení. 

Statické visy v AN tréninku mohou spolu se zhyby doplňovat lezecký AN trénink, zvlášť u lezců, kterým 
jejich výkonnost neumožňuje cvičit na lištové desce. Viste 50-70 % intenzitou, v 10-20 sériich. Délka visu 
(série) je 30-60 sek., oddech mezi sériemi 60-90 sek. 
 
 
 
 
 
 
 



Vyzkoušejte i visy na jedné ruce, které jsou bližší lezecké praxi. Viste 6-8 sek. na jedné, pak na druhé ruce. 
Zatímco jedna zabírá, druhá odpočívá. Vystřídaní obou rukou znamená jedno opakování. Cvičte 5-10 
opakování v sérii, 4-6 sérii s oddechem 2-3 min. V případě, že nezvládnete viset na jedné ruce, cvičte na váze 
(viz kapitola o tréninku síly - statické visy na liště). 

* žebřík a hrazda v AN tréninku se používají na zpestření a doplnění „prstových forem " tréninku. Cvičte 
intenzitou 50-70 % maxima ve 4-8 sériich, vždy až do stádia totální svalové únavy. Oddech mezi sériemi 
je l-3x delší, než čas cvičení. 

Pro AN trénink je charakteristické velké přetěžování organizmu a nedostatečný oddech v tréninku. 
Výsledkem je značná únava, která přináší riziko zranění a přetrénování. Délka období AN tréninku je 
poměrně krátká (2-6 týdnů). Chápejte ji jako závěrečnou část své vytrvalostní přípravy, která v kombinaci s 
následným oddechem a vyladěním, vyžene Vaši formu na vrchol. 

Váš AN trénink bude efektivní a bezpečný podle toho, jak kvalitní všeobecný základ si vybudujete 
méně intenzivními, objemovými formami tréninku. Tak jako v kuchyni, ani v AN tréninku nemůžete vařit 
z vody. 

2. 2. 3. SPECIÁLNĚ VYTRVALOSTNÍ ANAEROBNĚ - AEROBNÍ (AN/AE) TRÉNINK 

Připraví Vás na méně intenzívni, ale o to delší vytrvalostní lezení. V praxi jde o nepřeberné množství 
různých typů vytrvalostních cest a jediným tréninkovým prostředkem, který je schopen tuto variabilitu 
postihnout je tréninkové lezení. * 
* Tréninkové AN/AE lezení. Lezte cesty o délce 40-80 kroků v čase 5-10 min. na cestu a oddechu 
l-2x delším jako čas lezení. Celkový počet kroků za trénink je 400-600. Lézt můžete všude - na skále 
i stěně, s lanem i bez lana. Tak jako u AN lezení, jednoznačně od sebe oddělte ostré (i nacvičovací) 
a tréninkové lezení a trénujte na technicky jednoduchých cestách. Lezení by mělo být různorodé 
a postihovat variabilitu situací, které Vás můžou potkat v praxi. Jednotlivé úseky Vašich tréninkových cest 
mohou být i těžší než doporučovaná průměrná obtížnost, ale s možností částečného vyklepání rukou 
a oddechu. 

2. 2. 4. VŠEOBECNĚ VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK 

Nezaměňujte speciálně vytrvalostní aerobní trénink za všeobecně vytrvalostní. První je zaměřen na 
speciální silovou vytrvalost jednotlivých svalů, zatímco druhý na celkovou vytrvalost organizmu. 

Tak jako u speciální, i u všeobecné vytrvalosti rozlišujeme aerobní a anaerobní přeměnu energie. Právě 
aerobní sportování stimuluje dýchací soustavu k co největšímu přívodu kyslíku a srdečně - cévní soustavu k 
jeho co nejrychlejšímu dopravení do pracujících svalů. Výsledkem jsou pak funkční změny transportního 
systému (větší srdce, větší objem plic, lepší průchodnost cév) a tudíž větší všeobecná zdatnost. Zvýšený 
průtok krve, protékající Vašimi unavenými svaly odplavuje zplodiny látkové přeměny, donáší jim živiny a 
tím výrazně urychluje jejich regeneraci. Mimo to Vás tento druh sportování zbaví zvýšeného napětí, které 
je výsledkem hektické doby plné stresů, ve které žijeme. Uvolněnost a duševní pohoda je nezbytným 
předpokladem jak kvalitního tréninku, tak i regenerace. 

* Všeobecnou vytrvalost trénujte sporty cyklického charakteru - např. běh, plavání, cyklistika, chůze, 
běh na lyžích, ale i různé všeobecně vytrvalostní trenažéry ve fitcentrech. Při výběru tréninkového 
prostředku se řiďte Vaším cílem. Únavu paží ze silového tréninku „spravíte" lépe plaváním, než během. 

Ten Vás zase po celodenním fofru naladí na večerní trénink lip, než nějaký cyklistický trenažér 
v propoceném fitcentru. Vybírejte si sporty, které Vám vyhovují svým charakterem a které máte rádi. Netopte 

se v bazénu, když Vám nejde plavání, neběhejte, když Vás bolí kolena, kotníky, nebo achillovky. 
 
 



* Intenzita sportování musí být dostatečně nízká, aby jste sportovali aerobně, ale na druhé straně 
dostatečně vysoká, aby cvičení vyvolalo v organizmu požadované změny. Určuje se pomocí tepové 
frekvence, která by neměla u většiny populace klesnout pod 120 a vystoupit nad 150 úderů za minutu. 
Prakticky ji změříte pohmatem na podélné tepně na zápěstí po dobu 10-ti sek. a vynásobením šesti, nebo 
pomocí sport-testerů (měřící zařízení tepové frekvence). 
* Délka tréninku je od 15-20 min (regulace psychického stavu) až po 30-60 min. (kondice a urychlení 
regenerace). Počet tréninků týdně závisí na individuální potřebě a možnostech. Z důvodu regenerace po 
velkém zatížení ve vrcholovém tréninku „nasaďte" lehké aerobní sportování bezprostředně po speciálním 
zatížení a ve formě aktivní regenerace v oddechových dnech. Při výkonostním tréninku stačí trénovat 
všeobecnou vytrvalost jenom v oddechových dnech. Regulaci psychického stavu provádějte podle potřeby. 

2. 3. TRÉNINK VYTRVALOSTI V PRAXI 

Praktický trénink vytrvalosti musí vycházet z hierarchie a posloupnosti jejího rozvoje, která platí jak na 
časové úrovni jednoho makrocyklu (půl roku až rok) tak na perspektivní úrovni celého sportovního života. 
Základem kvalitní vytrvalosti je přiměřená všeobecná vytrvalost (vytrvalost dýchací a srdečně - cévní 
soustavy) a maximálně rozvinuté schopnosti lezecky nejvíce používaných svalů aerobně pracovat 
(rozvinutá síť vlásečnic a schopnost svalového vlákna a svalové buňky pro aerobní práci). Na tomto základě je 
pak postavena nadstavba v podobě speciální anaerobně - aerobní a anaerobní vytrvalosti. Ke kvalitnímu 
vytrvalostnímu základu se nedopracujete přes noc, nebo za jednu sezonu. Jeho tréninku by měli být 
věnovány první roky sportovního života. Z perspektivního pohledu by měl trénink všeobecné vytrvalosti a 
speciální aerobní vytrvalosti tvořit jedinou náplň vytrvalostního tréninku v etapě sportovní předpřípravy, 
dominantní náplň v etapě základního tréninku a minimálně poloviční náplň v etapě specia-lizovaného 
tréninku (víc se o perspektivní organizaci tréninku dovíte v samostatné kapitole). Trénink speciální 
vytrvalosti (AN, AN/AE) je možné zařadit pro zpestření již v etapě základního tréninku (AN vytrvalost až v její 
druhé části), ale na významu nabývá až v etapě specializovaného tréninku, v době kvalitně rozvinuté 
techniky. V etapě vrcholového tréninku má pak již trénink speciální AN a AN/AE vytrvalosti dominantní 
postavení. 

Výběr tréninkových prostředků musí vycházet z úrovně trénovanosti a výkonnosti lezce. Na trénink 
vytrvalosti je nesporně nejlepší vlastní lezení na skále a dlouhých umělých stěnách (speciální AE 
vytrvalost), nebo na dlouhých umělých stěnách a kvalitních bouldrovkách (AN a AN/AE vytrvalost). Při 
vyšší úrovni výkonnosti je možné využít i další, vysoce efektivní způsoby tréninku - lištovou desku, foot off 
boulderink, statické visy a zhyby na liště, žebřík, hrazdu a posilovnu. 
Trénink vytrvalosti musí respektovat charakteristické rysy jednotlivých skupin lezců - dětí a mládeže, 

začínajících, rekreačních a technicky slabě lezoucích lezců, výkonnostních a vrcholových lezců, závodníků a 

„onsajtníků". * 
* Vytrvalost závodních lezců. Závodníci a „onsajtníci" by měli pociťovat' největší potřebu vytrvalosti. 
Jejímu tréninku by se měli věnovat prioritně a systematicky v průběhu celého roku a celé závodní kariery 
(blíže o tréninku závodníků se dozvíte v samostatné kapitole). 

Vytrvalost dětí a mládeže. To je další skupina, u které je potřebné trénink vytrvalosti modifikovat od 
standartu, jak je prováděn třeba v etapě specializovaného a vrcholového tréninku. Nejdůležitější zásadou 
je posloupnost a perspektivnost tréninku, jak byla načrtnuta v úvodu (blíže o tréninku mládeže v samostatné 
kapitole). 
 
 
 



* Vytrvalost rekreačních lezců. Je pravděpodobné, že tato skupina lezců, vzhledem ke svému přístupu 
k lezení o nějakém systematickém tréninku ani neuvažuje. V případě její vědomé snahy o trénink vytrvalosti 
je pro ně nejlepším tréninkem lezení lehce až středně těžkých (AE, AN/AE režim) dlouhých cest v co 
největším objemu, podle možnosti co nejvíce na skále. Trénink vytrvalosti by měl této skupině přinést co 
největší rozvoj techniky a zvýšení aerobní zdatnosti „ lezeckých " svalů. Do specializovaného tréninku 
vytrvalosti se pouštějte jenom na zpestření a s maximální pozorností vůči potenciální možnosti zranění. 
V tomto případě je nejlepší vytrvalostní lezení na bouldrovce, se „ zdravotně" velkými chyty. Intenzivní 
metody tréninku vytrvalosti (lištová deska, foot off boulderink atd. ) úplně vynechejte. 
* Vytrvalost začátečníků. Vzhledem k nízké všeobecné výkonnosti platí pro tuto skupinu lezců podobný režim, 
jako pro rekreační lezce. Postupem času, se systematicky vzrůstající výkonností, je možné měnit i 
vytrvalostní trénink, ale vždy v souladu s hierarchií a posloupností rozvoje vytrvalosti. Hlavně se 
nepouštějte příliš brzo do specializovaného tréninku na úkor techniky a přirozenosti pohybů - perspektivně je to 
krok zpět. 
* Vytrvalost technicky slabě lezoucích lezců. I když by slabá technika měla být projevem spíše začínajících 
lezců a lezců věnujících se lezení jenom okrajově, v dnešní době potkáte čím dál tím více výkonnostních 
lezců, kteří i když mají na svém kontě relativně těžké cesty, udivují slabou technikou. Jsou zahleděni do 
kondičního rozměru lezení a své zlepšování spojují jenom se specializovaným tréninkem. Vše co zatím 
dosáhli bylo vykoupeno nepřiměřeně vysokým fyzickým nasazením. Je pravděpodobné, že o žádné 
doporučení ani nestojí a jediné co si z této knihy vezmou jsou strohá čísla o intenzitě, počtech opakování, 
sériích, délkách oddechu atd. Kdyby však chtěli opravdu zlepšit své vytrvalostní lezení, měli by zvolit 
úplně jiný přístup. Technicky slabě lezoucí lezec by se měl vrátit ke kořenům. Jeho hlavním tréninkovým 
prostředkem by se mělo stát co nejpřirozenější lezení, nejlépe po skále. V případě specializovaného vytrva 
lostního tréninku na stěně je důležité lézt jenom cesty na které technicky stačí. Specializovaný trénink by 
v žádném případě neměl omezovat kvalitu pohybu po skále, a to jak objemem a intenzitou, tak charakterem 
prováděných cvičení. 
* Vytrvalost výkonostních a vrcholových lezců. Této skupině jsou dostupné všechny metody a prostředky 
tréninku vytrvalosti. Konkrétní použití vychází z osobní analýzy a následně postaveného tréninkového 
plánu. Právě tato skupina, na rozdíl od všech předešlých, by neměla spojovat svoji vytrvalost jenom 
s lezením (jak se to často děje), ale měla by svůj trénink „mixovat" ze všech dostupných tréninkových 
prostředků. 
Trénink vytrvalosti v souvislosti s časem (trénink v jednotlivých obdobích makrocyklu) a jeho sladění s 
tréninkem síly je náplní kapitoly o stavbě a plánování tréninku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 1. TEORETICKÝ ÚVOD DO TRÉNINKU POHYBLIVOSTI 

Pohyblivost je schopnost vykonávat pohyby v co největším možném rozsahu a prostoru. Při lezení Vám 
umožní použít vzdálenější stupy a chyty a provádět daleké, dlouhé, nebo pohybově náročné kroky. Mimo to 
slouží jako prevence zranění kloubů, svalů, šlach a vaziv v pohybově složitých lezeckých situacích. 

Míra celkové pohyblivosti záleží na pohyblivosti jednotlivých kloubů. Ta je dána jejich tvarem a stavbou, jako 
i pružností, případně sílou vaziv, šlach a svalů v jejich okolí. Dále se mění v závislosti na věku, pohlaví, 
rozcvičení, teplotě prostředí, denní době, únavě a psychickém stavu. 

Ve sportu rozlišujeme pasivní a aktivní pohyblivost. Pasivní p. je rozsah pohybu v kloubu, dosažený s 
vnější dopomocí (partnera, gravitace, opory). Aktivní p. je rozsah pohybu v kloubu, dosažený bez vnější 
dopomoci, jenom silou svalů v okolí kloubu*. 

* na využití vysoko a daleko umístěného stupu potřebujete nejen roztahané vnitřní svaly stehen, ale 
i přimněřeně silné opačné svaly, aby nohu zvedli a umístili tam, kam potřebujete. V lezení Vám nestačí 
jenom kvalitní roztahanost svalů, které se při pohybu natahují (antagonisté) ale potřebujete i sílu 
opačných svalů, které pohyb provádí (agonisté). 

TRÉNINK POHYBLIVOSTI 

Trénink pohyblivosti je zaměřen na protažení, případně posílení svalů vykonávajících jednotlivé pohyby. Přímo 
geniální metodou pro tyto účely je strečink - statická protahovací a uvolňovací cvičení, založená na poznání, 
respektování a využití aktivity svalového reflexního systému. * 

* Svalový reflexní systém je tvořen receptory, které sprostředkovávajípro CNS informace o napití a délce 
svalu a tím zabezpečují zpětnou vazbu o průběhu pohybu. Na jejím základě CNS pohyb aktuálně reguluje 
a upravuje. Nejdůležitějším projevem aktivity těchto „čidel" je tzv. napínací reflex, který vzniká jako 
odezva na náhle a intenzívní natažení svalu. Napínací reflex je vlastně ochranné protinapětí, kterého 
úkolem je zabránit poškození kloubu. Je tím větší, čím víc se snažíte sval protáhnout. 

Podstatou a cílem strečinku je obelstít napínací reflex. Metody a cviky které k tomu využívá, se odlišují jak 
principem, tak intenzitou provádění a účelem použití. 

* UPOZORNĚNÍ * Na podrobné proniknutí do filozofie strečinku a jednotlivých metod a cviků není 
v této knize prostor. Všechny dále popisované skutečnosti slouží jenom k rámcovému seznámení s danou 
problematikou. K cvičení strečinku za jakýmkoliv účelem použijte kvalitní literaturu. 

První a nejnižší úroveň strečinku představuje STATICKÁ ANDERSONOVA METODA. Svou podstatou a 
zaměřením není určena k rozvoji pohyblivosti, ale k celkovému fyzickému a psychickému uvolnění. Krátké 
procvičení celého těla pomocí „Andersona" by se mělo stát prvkem každodenní fyzické a psychické hygieny 
nejen lezce, ale každého člověka. 

Druhou - kvalitativně vyšší úroveň tvoří SÓLVEBORNOVA a ANATAGONISTICKÁ PASlVNl 
METODA, které jsou určeny na rozvoj pasivní pohyblivosti. Uplatnění najdou u rekreačních a začínajících lezců, 
kteří nemají nároky na extrémní aktivní pohyblivost a stačí jim jenom kvalitní roztahanost. 

Třetí a nejvyšší úroveň reprezentují ANATAGONISTICKÁ AKTIVNÍ a HOLTOVA METODA. Ty 
už nemají s pohodovým cvičením strečinku nic společného. Je to namáhavá kombinace roztahování a 
posilování svalů vykonávajících pohyb, která sleduje jediný cíl - dosažení co největší aktivní pohyblivosti. 
Jsou určeny vrcholovým a výkonostním lezcům, jejichž nároky jsou v tomto směru nejvyšší. 
Součástí tréninku pohyblivosti je i svalová relaxace, tzn. záměrné a vědomé snižování úrovně klidového 
svalového napětí - svalového tonusu*. 
 
 
 



* Vaše svaly nejsou nikdy zcela uvolněné. I v klidu, když nepracují, jsou více méně napjaté, čímž vyjadřují 
svou připravenost, zapojit se do pohybu. Příliš vysoký svalový tonus (hypertonické svalstvo) se projevuje 
snížením uvolněnosti svalů a celkově nižší pohyblivostí. 
Při snižování svalového tonusu je nejdůležitější vědomá kontrola napětí svalů a jejich uvolňování, když 
nemusí být napnuté (divili by jste se jak jsme někdy všichni strnulí i v situacích, kdy to není zapotřebí -
třeba když sedíme, nebo ležíme). Dále Vám v tomto směru pomůžou i uvolňovací cvičení - lehké 
protřepávání a natřásání svalů, doplněné masážemi a plaváním. 

3. 2. TRÉNINK POHYBLIVOSTI V PRAXI 

Pohyblivost v lezení ovlivňuje a určuje způsob Vašeho pohybu po skále, nebo umělé stěně. Nepřeceňujte 
ale zbytečně její význam. Tak jako ve všem i v lezení musí být schopnosti vyvážené. Věnujte ji proto 
jenom tolik času a úsilí, kolik si zaslouží. 
Trénink pohyblivosti plánujte na základě pečlivé sebeanalýzy. Zkoumejte Vaší současnou úroveň 
v porovnaní s lezeckým okolím, ale hlavně zkoumejte reakce Vašeho těla na dlouhé a pohybově náročné 
kroky. Dalšími motivy k prozkoumání jsou cíle, které sledujete v souvislosti s pohyblivostí a Vaše 
zkušenosti s jejím tréninkem. 
Podle výsledku sebeanalýzy zvolte vhodnou metodu tréninku. Když nemáte se cvičením strečinku patřičné 
zkušenosti, nebo Vašim cílem není speciální aktivní pohyblivost, nepouštějte se do intenzivních metod. 
Cvičte Andersona na celkové uvolnění a Sölveborna na pasívni roztahání. Na druhé straně, když chcete 
zvýšit aktivní pohyblivost, počítejte s náročným tréninkem pomocí antagonistické aktivní, nebo Holtovy 
metody. 
Tak jako tréninku síly, nebo vytrvalosti dejte formu a systém i tréninku pohyblivosti. Každodenní celkové 
uvolnění těla pomocí Andersonovy metody doplňte zhruba 2-3 x týdně intenzivnějším tréninkem na 
zvětšení pasivní, nebo aktivní pohyblivosti, zaměřeným na jednotlivé svalové skupiny podle jejich 
významu pro lezení. * Tento průměrný objem se samozřejmně může v reálnem tréninku měnit v závislosti 
na Vaší aktuální situaci a potřebě. Dále pak zařaďte uvolňovací cviky na snížení svalového tonusu 
(plavání, tepelné rege procedury v kombinaci s masáží). 
* 1. Svaly v okolí kyčelního kloubu. Pohyblivost nohy v kyčelním kloubu má pro lezení zásadní význam. 
Využijete ji při zvedání nohy na stupy, které jsou mimo Váš běžný „operační" prostor. Právě tady začíná 
kreativita a nekonvenčnost lezeckého pohybu. Ohebnost v kyčelním kloubu je tvořena pružností svalů, 
které se při umísťování nohy na stup natahují (hlavně svaly vnitřní a zadní strany stehna) a sílou svalů, 

 
které nohu na stup zvedají (hlavněpřední a zadní svaly kyčelního kloubu a přední strany stehna). Právě 
tady dělají lezci v tréninku zásadní chyby. Ve většině případů pasivně natahují svaly vnitřní a zadní části 
stehen, ale neposilují agonisty, které zabezpečují pohyb nohy. Metodika strečinku zná na tuto oblast velké 
množství cviků, které svaly nejenom natáhnou, ale i posílí. V případě potřeby můžete agonisty doplňkově 
posilovat i mimo cvičení strečinku (např'. unožování, zanožování, zvedání kolena k bradě, to všechno s 
lehkou zátěží). 

2. Svaly v okolí ramenního kloubu. To, co je kyčelní kloub pro nohu, je ramenní kloub pro ruku. 
Pohyblivost v ramenním kloubu využijete při dosahování rukou ve všech možných směrech a úhlech. Ruka je 
kratší a lehčí než noha, a taky svaly hrudníku, zad a ramenního pletence, které zabezpečují její pohyb, jsou 
relativně silnější než svaly v oblasti kyčelního kloubu. Proto stačí svaly v okolí ramene jenom pasivně natahovat 
pomocí Andersonovy a Solvebornovy metody. 
 
 



3. Svaly zad a břicha. Hluboké svaly zad (ty, které není vidět) jsou svaly posturální, tzn. Zabezpečují 
správné držení těla a pohybují trupem. Svaly břicha jim vytváří rovnováhu a taky se zúčastňují na pohybech 
trupu. Jejich strečink má význam nejenom pro pohyblivost těla v oblasti pasu a trupu, ale i pro spontánní 
motoriku všedního dne. Proto chápejte jejich každodenní procvičení jako základ celkového uvolnění a 
tělesné pohody. 

4.  Svaly předloktí se podílí částečně na ohybu ruky v loketním kloubu, rotačních pohybech předloktí, ohybu 
ruky v zápěstí, ale hlavně pohybují prsty. Jejich strečink má zásadní význam nejenom pro uvolnění a 
regeneraci, ale působí i jako prevence zkrácení těchto svalů. 

5.  Svaly krku. Částečně navazují na funkci hlubokých svalů zad a svalů v okolí ramenního kloubu. Jejich 
tuhost Vám způsobí problémy nejen ve sportu a proto chápejte jejich procvičení jako součást celkového 
uvolnění těla. 

6.  Svaly chodidla, lýtka a předkolení. Možnost využívat oporu a ochranu lezečky svádí k jejich 
podceňování, ale mají v podstatě stejnou funkci jako svaly předloktí - prostřednictvím prstů vytváří styk se 
skálou. Věnujte jim proto při cvičení strečinku patřičnou pozornost - zaslouží si ji. 

Vlastní trénink pohyblivosti začněte zahřátím svalů pomocí „aerobiku" přiměřené intenzity (běh, švihadlo atd... 
) a jejich dokonalým roztaháním pomocí Andersonovy a Solvebornovy metody. Až pak případně následuje 
trénink aktivní ohebnosti pomocí intenzivnějších metod. Cvičte v teplém prostředí a psychicky 
uvolněni. Ideální denní dobou jsou odpolední, nebo večerní hodiny. Netrénujte při nadměrné únavě svalů, na 
které má být trénink zaměřen. Nezapomeňte, že po intenzívním tréninku musí trénované svaly kvalitně 
zregenerovat. Trénink zakončete nejlépe lehkým vyplaváním. 

Z celoživotního pohledu je nejlepším pro rozvoj pohyblivosti období do 15. roku života. Maxima pak máte 
šanci dosáhnout kolem dvaceti let. Co nestihnete do té doby, to už nijak dramaticky neovlivníte. 
V pozdějším věku slouží strečink a uvolňovací cvičení k udržení natrénované úrovně a kompenzaci 
náročného tréninkového zatížení. 

V rámci tréninkového roku cvičte pohyblivost průběžně, podle potřeby a množství času, které máte 
k dispozici. V tréninkovém týdnu ji cvičte v oddechových dnech, nebo v kombinaci s bouldrovým 
a AE lezením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 1. TRÉNINK OBRATNOSTI   
Obratnost je schopnost učit se novým pohybům a rychle a účelně řešit pohybově složité úkoly. V lezení 
má zásadní význam, protože tvoří všeobecný základ celkové lezecké techniky. Vlastní pohyb po skále, 
nebo po stěně je již jenom její speciální nadstavbou.   
Obratnost je v lezení ve většině případů podceňována a nedoceňována. Lezci nevědí o její důležitosti, 
nebo se k lezení a ke sportu dostanou v pozdějším věku, kdy už není na trénink obratnosti nejvhodnější 
doba. Výsledkem je pak horší úroveň jejich celkového lezeckého projevu.   
Obratnost se skládá z řady dílčích, relativně samostatných schopností*, propojených v jeden celek  

koordinační funkcí CNS.   
* Schopnost orientace je důležitá pro přesné vnímání a analýzu celkové pohybové situace. Je založená 
na úrovni rozvoje zrakového, sluchového, dotykového, rovnovážného a pohybového smyslu. 
* Schopnost diferenciace je důležitá pro přesné a účelné provádění jednotlivých pohybů. Je založená na 
dokonalém vnímání pohybu a na úrovni rozvoje pohybového (kinestetického) smyslu. 
* Schopnost rovnováhy je důležitá pro udržení (statická r. ), nebo pohyb (dynamická r. ) těla v přesně 
určených polohách a směrech. Je založená na úrovni rozvoje rovnovážného smyslu. 
* Schopnost spojování pohybových prvků je důležitá pro celkový pohybový projev. Vypovídá o schopnosti 
spojovat jednotlivé pohyby do složitšějších bloků za účelem vyřešení pohybové situace. 
* Schopnost reakce je důležitá pro výběr nejoptimálnější varianty řešení pohybové situace v nejvhodnějším 
okamžiku. 
* Schopnost přizpůsobování pohybového jednání vzniklé situaci vypovídá o schopnosti přizpůsobit se 

vzniklé situaci a výběru nejlepší varianty k jejímu vyřešení. 

Pro trénink obratnosti má zásadní význam všestranná koordinační příprava, v období mezi 7 .  -1 0 .  
rokem věku sportovce. Trénink je zaměřen na rozvoj jednotlivých obratnostních schopností, nebo jejich 
vzájemných kombinací. K tomuto účelu se používají všeobecně rozvíjejíci obratnostní a koordinační  

cvičení. Nejvhodnější jsou dětské pohybové hry, kolektivní a sportovní hry, koordinační pohybová cvičení 
různého stupně obtížnosti, gymnastika, akrobacie, úpolové sporty a taky lezení v co nejpestřejší 
a nejzábavnější podobě. 

Ve vlastním tréninku se klade důraz na všestrannost a různorodost cvičení, velký objem cvičení v při- 
měřené intenzitě a hlavně na vysokou kvalitativní úroveň provedení. Počet opakování nemá být velký, 

aby nedocházelo k osvojení cvičení a tím pádem k snížení výsledného efektu v rozvoji obratnosti. Pro 
praktické využití v lezení je nejlepší převzít jednotlivá cvičení z metodicky kvalitně podchycených 

sportů - gymnastika, judo, atletika, kolektivní hry atd. 
V případě, že začínáte s lezením, nebo se sportem v pozdějším věku, jsou Vaše šance na komplexní rozvoj 

obratnosti nižší. To ale neznamená, že by jste měli na tuto oblast tréninku úplně zanevřít. Nemusíte dělat 
dětská cvičení typu „běh mezi kuželkami", ale využijte gymnastiku, akrobacii, míčové hry, úpolové sporty 

atd. Důležité je vymanit se ze zavedeného* klišé lezeckého tréninku, zapomenout alespoň v úvodních letech 
na všechny ty hrazdy, lišty a posilovny (s výjimkou lezení) a najít si možnosti a odborný dohled 

k provádění výše popsaných cvičení.   
Výsledkem kvalitního tréninku obratnosti je pak rozvoj nejen jejich dílčích schopností, ale i vznik úplně 

nové, v podobě schopnosti rychle se učit novým pohybům (učenlivost, neboli docilita). To co jste 
v úvodních létech tréninku investovali, se Vám v období specializace vrátí v podobě účelné a efektivní 
techniky. 

 
 
 
 



1. TEORETICKÝ ÚVOD DO TRÉNINKU TECHNIKY 

Technika je způsob pohybu po skále, nebo umělé stěně. V lezení má výsadní postavení, protože její 
kvalita rozhoduje o tom, s jakou efektivitou lezete a jak veliké úsilí vynakládáte na přelezení každého kroku. 
Vaše kondiční schopnosti (síla, vytrvalost, pohyblivost) jsou jenom předpokladem, kam asi by jste, v ideálním 
případě mohli vylézt. Právě úroveň Vaší techniky rozhoduje o tom, do jaké míry tento ideál naplníte. 

Technika je stejně trénovatelná a ovlivnitelná jako kondice, nebo psychika. Problém je v tom, že je těžko 
měřitelná, protože neexistuje nějaký její objektivní standart, nebo ideál. Jedno je však jisté - existuje dobrá a zlá 
(nebo spíš slabá) technika. 

* Dobrá technika musí být především účelná, tzn. musí pomoci co nejlépe splnit požadovaný cíl. Obecně 
by měla v lezení pomoci vylézt co nejvýše. Ale třeba při lezení na rychlost by Vám dobrá technika měla 
umožnit lézt co nejrychleji, při sólu 200 m nad zemí co nejbezpečněji, při těžkém OS lezení co nejúsporněji, 
před obdivně vzdychající dívčí školou co nejelegantněji atd. V dalším textu budeme předpokládat, že 
dobrá technika je ta, která umožní realizovat styl potřebný k dosažení požadovaného cíle a to optimálním 
způsobem - např. umožní vylézt co nejvýš, tzn. umožní lézt co nejhospodárněji a s co nejmenším úsilím, 
jak v jednotlivých krocích, tak v celé cestě. 

Nejdůležitější v této souvislosti je poznání a pochopení, že dobrá technika znamená pro každého něco jiného. 
Technika se vztahuje a posuzuje vždy na subjektivní úrovni jejího uživatele - právě proto je těžce objektivně 
měřitelná. Dobrá technika je pochopení vlastních možností (tělesná stavba, kondiční schopnosti, 
psychika atd. ) a jejich využití k co nejúčelnějšímu lezení. * 

* lehký a subtilní lezec tři klíčové kroky v imaginární cestě svižně a elegantně přehopsá. Dlouhý 
hromotluk je nataženým, i když ne zrovna estetickým krokem raději vynechá. Roztahaný gumový panáček 
si pomůže elegantním čelním roštěpem a ještě se mu při tom podaří namádžovat. Technik s krycím jménem 
„ Dlouhá noha " ho překoná pomocí zaklíněné špičky a zhybátor by jej nejraději přelezl bez noh, ale ani 
se k němu nedostane. Příklady pochopení a uplatnění vlastních možností k postupu - ukázka techniky 
v praxi. 

Z pohledu teorie sportovního tréninku je technika souborem kondičních schopností, psychických 
vlastností a řídící činnosti centrální nervové soustavy (CNS - mozek, mícha, nervy). Rozvoj kondice a 
psychiky probíhá nezávisle na tréninku techniky a je obsažen v samostatných kapitolách. Vlastní trénink 
techniky je zaměřen na ovlivnění řídící činnosti CNS. Ta plní, v souvislosti s každým, i nejjednodušším 
pohybem, čtyři základní funkce. 
* Senzorická - orientační. Pomocí zraku, sluchu, doteku, rovnovážného a pohybového smyslu a svalového 
reflexního systému, nepřetržitě zkoumá pohybovou situaci a vyhodnocuje ji. 
* Motorická -prováděcí. Na základě podnětů, získaných průzkumem, a na základě příkazu z „ústředí" 
zabezpečuje a reguluje, pomocí nervovosvalové činnosti, provádění pohybů. 

 

* Fyziologická - zajišťující. Obsluhuje dýchací a srdečně-cévní systém a systém energetického 
metabolizmu, aby zabezpečila opakované a dlouhodobé provádění činnosti (podpora prováděcí funkce 
na fyziologické úrovni). 
* Psychická - aktivizační. V průběhu pohybové činnosti koresponduje s úrovní aktuálního psychického 
stavu - ukazatelů volního úsilí, emocí ( nálady ), motivace, aktivace atd. 

Podle složitosti a náročnosti pohybů a podmínek, za jakých se uskutečňují, CNS nepřetržitě přijímá, 
vyhodnocuje a reaguje na určité množství informací. Čím je pohyb složitější, čím déle probíhá a v čím horších 
psychických podmínkách (strach, nechuť atd. ), tím víc je CNS „zahlcena". Její řídíci činnost se výrazně 
zpomaluje a výsledek se odrazí na kvalitě pohybu. * 

 
 
 



* když si to chcete ověřit v praxi, jděte si zacvičit třeba aerobik. Jednoduché základní pohyby a kroky, 
pospojované do složitějších celků a vykonávané ve svižnějším tempu Vám ukáží (když nejste v tomto směru 
trénovaní) jaké jste vlastně pohybové „ dřevo ". Na frak Vám dají pravidelně cvičící „ maminy od ploten ". 
Stejné je to s jakoukoliv činností, kterou se učíte poprvé - lyžování, řízení auta atd. CNS prostě nestíhá 
reagovat na tu obrovskou kupu nových a neznámých informací a podnětů - výsledkem jsou pak chyby při 
pohybu, jeho nekoordinovanost, nepřesnost, nedostatečná rychlost atd. 
Naštěstí má CNS možnost, jak rozšířit kapacitu své řídící činnosti. Pohyby, které se často opakují ukládá 
do paměti ve formě tzv. paměťových záznamů - motorických (pohybových) engramů. Když pak v praxi 
narazí na pohyb, který zná, a má ho uložený v paměti, řídí ho podle engramu - zcela podvědomě a s 
minimálním úsilím, maximálně ho dolaďuje podle aktuální situace. * 

* jenom si vzpomeňte na své první zkušenosti s řízením auta, kola atd., kdy jste se ze stádia pomalé a 
neohrabané, vědomě kontrolované činnosti dostali až na úroveň podvědomě prováděné, rychlé a 
bezchybné rutiny. 
Trénink techniky lezení spočívá v osvojení co největšího množství lezeckých pohybů (kroků) a jejich 
upevnění v paměti až do podoby motorických engramů. CNS pak pohyby řídí automaticky - rychle, přesně, a s 
minimálním úsilím a může se případně zaměřit na jejich doladění ve svých dalších funkcích (efektivněji 
zajišťuje opakované, dlouhodobé provádění pohybů, nebo se může více soustředit na regulaci aktuálního 
psychického stavu lezce). 

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY TRÉNINKU TECHNIKY 

Mimo tréninku obratnosti (popsán v samostatné kapitole), je jediným dalším prostředkem rozvoje techniky 
lezení. Nestačí ale jenom lézt - musíte hlavně lézt technicky správně a v co největším objemu. 
Jenom pro osvěžení paměti - lézt technicky správně znamená provádět jednotlivé kroky s co nejmenším 
úsilím. To je základní kriterium a ideál dobré techniky, ke kterému by jste měli směřovat. * 
* z důvodů nepochopení tohoto základního požadavku dělají lezci, hlavně začátečníci, při lezení zásadní 
chyby. Nic a nikdo je nenutí lézt technicky správně. Na základě filozofie „hlavně vylézt, nebo přelézt" si 
neuvědomují, že jednotlivý krok udělali třeba špatně a na jeho překonání vynaložili víc úsilí, než bylo 
zapotřebí. Nevrátí se, aby svou technickou chybu napravili. Proč taky ? Místo přelezli a žádný rozhodčí 
jim známku za styl nestrhne. Vždyť vzor objektivního a ideálního stylu podle nich vlastně ani neexistuje. 
Omyl. Existuje jak ideální styl - co nejúspornější zvládnutí jednotlivého kroku a celé cesty, tak rozhodčí 
- neúprosná gravitace, které, když se to Vaše plýtvání silami přestane líbit, tak Vás stáhne dolů - byť Vás 
dělí od Vaší první sedmičky, nebo titulu závodního mistra světa jenom pár centimetrů. 
Zlepšit svou techniku znamená v prvním řadě od základu změnit svou lezeckou filozofii. Cílem nemůže 
být jenom vylézt, nebo přelézt, ale udělat to tak, aby jste na krok, místo, nebo celou cestu potřebovali co 
nejméně síly a vytrvalosti. Je to přístup, hlavně ze začátku, zdlouhavý, ale perspektivně se Vám 
mnohonásobně vrátí. 
Aby jste lezli technicky správně, musíte lézt oddechnutí a uvolnění, musíte se na kroky soustředit a vnímat 
je a musíte si zabezpečit správnou zpětnou vazbu. * 
* fyzická, ale i psychická uvolněnost je základním předpokladem úspěšného tréninku techniky. Její nácvik 
je spíš hra a experimentování. Jakékoliv bloky v podobě fyzické únavy a strnulosti, strachu z pádu, nebo 

neúspěchu, stydlivosti z okolí atd. Vaše úsilí stěžují 
 
 
 
 



* při nácviku techniky nemůžete lézt mechanicky a myšlenkově úplně mimo. Musíte lezení vnímat 
a uvědomovat si jednotlivé souvislosti pohybů. Mělo by Vám být jasné co se v jednotlivých krocích děje 
a proč se to děje. Musíte tento děj sami tvořit. 

* Nácvik techniky nejen v pohybově náročných, ale i tak na pohled jednoduchých sportech jako jsou třeba 
běhy, nebo skoky si současná sportovní tréninková praxe neumí představit bez účinného odborného 
dohledu a zpětné vazby, minimálně prostřednictvím rady kvalifikovaného trenéra. Lezení, jako pohybově 
jeden z nejnáročnějších sportů, by nemělo být, v tomto směru, výjimkou. Je to zřejmně utopie, ale základní 
trénink techniky lezení by měl vést odborně zdatný trenér, který dohlíží na technickou správnost provedení. 
I v pozdějších fázích nácviku a používání techniky by jste měli mít vždy přehled o svých technických 
chybách a pracovat na jejich odstranění. 

Trénink techniky nespočívá jenom v technicky správném lezení. Aby jste jednotlivé pohyby zapracovali až 
do podoby motorických engramů musíte lézt i v patřičném objemu. Množství času, potřebné k 
dokonalému zvládnutí techniky, není možné v praxi přesně určit - každopádně by ho mělo být co nejvíc* 

* ruští gymnastičtí trenéři říkají, že na bezpečné a dokonalé zvládnutí průměrně obtížného pohybového 
prvku, třeba i v podmínkách psychického stresu, je zapotřebí jeho 1000 násobné opakování. Tato teorie 
je ale v lezení těžko aplikovatelná. Celkový lezecký pohyb je sice tvořen standartně se opakujícími 
pohybovými prvky (jednotlivé kroky), ale jejich počet je, na rozdíl od gymnastiky, téměř nekonečný. Kdyby 
jste se tímto způsobem snažili každý krok „pilovat do mrtě", tak třeba při desátém by ten první byl už 
opět „mimo hlavu " a můžete začít od začátku. I když se podobná rozfázovanost celkového lezeckého 
pohybu v posledních letech k tréninku využívá (systémový trénink síly - trénink na systemboardu), 
v tréninku techniky by si žádala hlubší metodické rozpracování. 

Lepším způsobem je přirozeně lézt - v co největším objemu a různorodosti. I tady však hrozí jedno 
riziko. V té obrovské spoustě metrů může jednotlivý a standartně se opakující krok, zaniknout. Jednou ho 
uděláte špatně, ale cesta není tak těžká, aby Vám to rozhodčí - pan Gravitace vrátil. O tři metry výš, ho zcela 
náhodně uděláte dobře, ale cesta je opět natolik lehká, že si pochvaly pana G. za technicky správné lezení ani 
nevšimnete. Napotřetí, na závěr cesty, kdy se Vám stejný krok opět nezadaří, už dojde panu G. trpělivost. Vaše 
snažení ukončí a stáhne Vás dolů. Malá maximálka, nebo slabá vytrvalost ? Možná, ale možná série drobných 
technických chyb, tropených již od začátku. Některým lidem by musela kyselina mléčná odtékat ušima z 
těla ven, kdyby chtěli, při své technice, něco těžšího vylézt. 

Nejlepším způsobem tréninku techniky je kompromis mezi těmito dvěma způsoby. Lezte v co největším 
objemu, vždy, všude a na všem, ale najděte si čas na uvědomění jednotlivých kroků. Jakmile jste s 
provedením některého z nich nebyli spokojeni, vraťte se a krok docvičte až k úplné dokonalosti. Filozofii 
„hlavně přelézt" vyměňte za „přelézt s co nejmenším úsilím" a chovejte se podle toho v každou chvíli svého 
lezení - jak v přírodě, tak na umělé stěně, nebo při tréninku. 

Zvykněte si lézt technicky správně - vždy, všude a za jakýchkoliv okolností. Žádná situace Vás 
neopravňuje používat špatnou techniku - v opačném případě jenom negujete své dosavadní úsilí. Dobrou 
techniku nevybalíte, když to bude zapotřebí, jenom tak, z rukávu. Musíte ji mít doslova „zažranou pod kůži". 
Riziko použití zlé techniky hrozí jak při lezení, tak při tréninku. * 

* Reálné lezení. V období nedostatečně rozvinuté techniky běžně narazíte na krok, který neznáte a v duchu 
filozofie „hlavně přelézt" ho přelezete technicky špatně - nejčastěji ho prorvete pomocí síly. Toto řešení 
je omluvitelné jedině v případě, že jde o přelez pro Vás významné cesty. Každopádně by jste se ale měli 
vrátit, krok opravit a nacvičit, a hlavně, zaměřit se na to, aby takových situací v budoucnu ubývalo. 
 
 
 



* Další vzorovou situací je panika ve fázi únavy. Právě v době, kdy jedinou Vaší možností záchrany je 
účinná technika ve spolupráci s taktikou, použijete to, co vlastně selhává - sílu, nebo vytrvalost. Přitom 
by možná jenom stačilo jinak natočit tělo, založit patu, nebo zaklínit koleno. Zamyslete se následně, zda 
- li slepé rudlování k řetězu bylo jediné možné východisko (možná že ano, ale i v tom je umění techniky 
- rozpoznat to). 

* Další riziko hrozí třeba v lehkých cestách (zbytečné plýtvání - zvyšte pozornost a soustřeďte se na 
správnou techniku. Kde jinde, než tady si ji můžete účinně vyzkoušet), nebo při lezení pod vlivem stresu 
(psychické cesty, závody, zvýšený zájem okolí). Pohyb je nepřirozený a strnulý, protože CNS obsluhuje 
především kolabující psychiku. Nelezte proto v těchto situacích při nedostatečně vyvinuté technice. 
* Tréninkové lezení. Při vytrvalostním lezení kyselina mléčná snižuje schopnost koordinace. Lezte proto 
jenom kroky, které máte technicky zvládnuté - trénujte jenom v technicky lehkých cestách. Při boulderinku 
se dost často upatňuje filozofie „hlavně přelézt". Víc, než kdy jindy musíte po přelezení bouldru analyzovat, 
zda způsob, který jste použili je z pohledu techniky jediný správný, a když ne - vraťte se do bouldru a kroky 
dolaďte. 
Vědomé a kontrolované provádění kroků se musí, postupem času, měnit na úplně podvědomé a 
automatické. Právě to je známkou zpracování kroků do formy motorických engramů. Tady se musíte 
vypořádat s dalším rizikem - zbytečnou racionalizací i v krocích, které již „máte v hlavě". Zvykejte si 
proto, v pozdějších fázích nácviku techniky, na intuitivní lezení. Lezte s jasnou a čistou hlavou, plni 
sebedůvěry ve svou techniku a uvolněte podvědomí, ať řeší situace za Vás. Právě toto je ideální stádium, ke 
kterému by jsme se všichni měli co nejvíc přiblížit. 
Důležitou okolností v tréninku techniky je jeho sladění s tréninkem dalších složek lezeckého výkonu. 
Trénink techniky může bez problémů probíhat jak vedle ovlivňování taktiky, tak i psychiky. Taky s 
obratností není žádný problém - ta je vlastně součástí techniky. Pohyblivost technice spíše pomůže, i 
když třeba její nadměrný rozvoj usměrňuje Váš lezecký styl tímto směrem. Nemusíte všechny situace 
řešit roštěpy a nohama vysoukanýma nad hlavu. Zásadní problém je ale sladit trénink techniky s 
tréninkem síly a vytrvalosti. 
Specializovaným tréninkem síly, nebo vytrvalosti přerušujete nácvik techniky. Ztrácíte kontrolu nad 
úsilím vynakládaným v jednotlivých krocích. Najednou se objeví náhražka, vcelku rychle natrénovatelná 
síla, která umožní překonat krok i bez dostatečné techniky. Ideální a jedině správné je dopracovat se k co 
nejvyšší úrovni výkonnosti bez specializovaného tréninku, čistě přirozeným a co nejvariabilnějším lezením. 
Trénink síly chápejte jenom jakousi nadstavbu skvělé techniky. * 

* zdroje techniky (ale i taktiky a psychiky) jsou, z fyziologického pohledu, úplně zdarma a jsou nekonečné, 
zatímco zdroje síly, nebo vytrvalosti jsou úzce ohraničené a limitní. Proto je máte právo použít, až když 
technika nestačí. Jakmile jimi budete suplovat Vaši nedostatečnou úroveň pohybu při lezení, brzo Vás 
zklamou. Zhybátoři pak měsíce nacvičují 8a, a neustále lamentují nad malou maximálkou a vytrvalostí. 
Posledním stádiem tréninku techniky je případný nácvik jejího použití v stresujících podmínkách. I 
sebelíp zvládnutý krok selhává, když jste 10 m nad kruhem, v prostředí závodního stresu, nebo Vás třeba 
sleduje a hodnotí skupina lezců. V tomto případě se musíte tréninkem co nejvíce přiblížit praxi-
samozřejmě postupně a bez újmy na kvalitě Vašeho pohybu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. TRÉNINK TECHNIKY V PRAXI 

V praktickém tréninku existují ještě menší projevy techniky jako lezecké kroky a to uzlové body -
standartně a pravidelně se opakující součásti každého kroku. V každém kroku musíte uchopit chyt, postavit se na 
stup, zaujmout tělem pozici, nebo ho vést mezi chyty určitým směrem a rychlostí. Propojením těchto uzlových 
bodů do jednotlivých kroků a navázáním kroků na sebe, spolu s tempem lezení, pak vytváříte kvalitu 
celkového pohybu - techniku. * 

* lezení není nic jiného, než neustála práce s uzlovými body a jejich vzájemné propojování. Neuděláte 
technicky správně krok, když budete nesprávně používat jeho jednotlivé součásti - chyty, stupy, práci s 
tělem, směrem, polohou a rychlostí. Opět platí to obligátní a několikrát spomenuté - použít je tak, aby jste 
vyvíjeli v dané pozici, nebo pohybu co nejmenší úsilí. 

UZLOVÉ BODY TECHNIKY LEZENÍ 

1.   Uchopení chytu. Musíte „do sebe dostat", tzn. zvyknout si, na co největší počet chytů a obrovsko 
uvariabilitu určenou jejich velikostí, tvarem a materiálem. Poznejte specifika jejich uchopení a návaznost na 
další uzlové body. Naučte se používat všechny způsoby uchopení chytů - otevřený, polozavřený, zavřený 
úchop. Kontrolujte úsilí, které vyvíjíte na udržení chytu a snažte se ho vědomě snižovat. Zabírejte za chyt 
jenom nevyhnutně potřebnou sílou. 

2.   Činnost noh. Hlavním úkolem tréninku techniky v této oblasti je šetřit, přenesením váhy těla do 
silnějších svalů noh, limitované zásoby síly a vytrvalosti rukou. V tréninku se postupně soustřeďte na 
*pochopení a praktické osvojení základního principu lezeckého pohybu, že se neleze po rukou, ale po 
nohou * umisťování nohou na stupech různých tvarů, velikostí, materiálů a polohy * přesnost a 
jednoznačnost uložení nohy na stupu * uvědomělý výběr stupů - lezu hlavně očima a pocitem, dopředu vím 
jaký stup použiji a jaký to bude mít efekt pro celý vývoj kroku * výměna nohou na stupu * točení nohy na 
stupu * zvyšování jistoty na špatných stupech * pohupování se a přenášení váhy na stupech * balancování 
volnou nohou v prostoru při přechodu z chytu do chytu (tzv. flagging) * využití špičky, paty a kolena k 
oddechu, nebo přímo jako třetí ruky k provedení kroku *lezení na venkovních hranách lezeček a jeho vliv na 
polohy těla, hlavně v převislém terénu * podřep v koleně s následným vytočením těla bokem ke skále (tzv. kozí 
noha) * protitlak nohama na jednom stupu * přenos síly, prostřednictvím regulace napětí těla, přes špičku boty 
až do prstou na rukách. 

3.   Pozice těla. Při aktuálním rozmístění chytů a stupů v konkrétním kroku, existuje více možností 
umístění těla a vedení jeho pohybu, nebo pohybu rukou a nohou. V této situaci je důležité zvolit, vzhledem 
ke stavbě Vašeho těla a délce a pákovým poměrům končetin, co nejvýhodnější dráhu vedení pohybu. Nebojte se 
experimentovat s polohami těla při lezení. Točte se na stupech a přecházejte plynule z pozice do pozice,klidně i v 
průběhu dosahování chytu, nebo přemístňování druhé nohy. Cílem uvědomělé práce s pozicí těla je hledat 
polohu, ve které zabíráte do chytů s co nejmenším úsilím. 
  Způsob pohybu mezi chyty zásadně ovlivňuje energetickou náročnost lezení. V těžších cestách 
je většinou nejideálnější držet se na chytech oběma rukama. Jakmile se držíte jenom jednou rukou, tak druhá 
může sice vyklepnout, ale celá situace je efektivní jenom v tom případě, že ruka na chytu nedostane v té době 
ještě větší „záhul", než je přínos v oddechu té první. Většinou je to možné jenom díky „třetí ruce" vytvořené 
kolenem, patou, nebo protitlakem špička - špička na dobrém stupu ve střeše. Z pohledu vynakládaného 
úsilí je nejlepší řešit pohyb mezi chyty jedním z dynamických způsobů lezení - dynamickým skokem, 
technikou „deadpoint", nebo plynulým pohybem s využitím pohybového momentu. * 
 
 
 
 



* Dynamický skok si můžete dovolit, když víte do čeho skáčete a máte jistotu, že chyt udržíte. Používejte 
ho nejen při chytech, které leží mimo Váš statický dosah (tam je to nevyhnutnost), ale klidně i mezi blízkými 
chyty. Ušetříte čas a vynaložené úsilí.  
* Technika „deadpoint" využívá okamžiku, kdy při dynamickém skoku dojde Vašemu pohybu směrem 
vzhůru energie, ale tělo ještě nezačalo klesat. Přesně v této chvíli můžete uchopit chyt s nejmenším možným 
úsilím. Techniku „deadpoint" je potřebné nacvičit - jde hlavně o vystižení klíčového momentu úchopu. 
Využijete ji při lezení v převislém terénu po chytech, které leží mimo Váš statický dosah, ale jsou tak malé, 
Že neumožňují použití „neurvalého dynama". Rychlé a přesné přeskákání sekvence malých chytů může 
být jedinou možností, jak se dostat přes nepříjemnou pasáž 
* Plynulý pohyb s využitím pohybového momentu využíva energii z předcházejícího kroku na plynulé 
provedení dalšího. Tak jako v případě techniky „ deadpoint" musíte mít sekvnci patřičně „přečtenou ". 
Výhodou je plynulost a využití veškeré pohybové energie, a tudíž maximální efektivita pohybu. Právě tento 
způsob pohybu by měl být, při lezení, nejčastěji používaným. 
* Lezení pomalým a kontrolovaným pohybem, se silovým táhnutím kroku z chytu do chytu, doplněno 
případným blokováním při přesahu může vypadat vcelku efektně a určitě to vypovídá mnoho o silových 
kvalitách lezce. Z pohledu efektivity pohybu je to ale ten nejhorší a nejnamáhavější způsob. Používejte 
ho jenom v situaci, kdy nejste schopni dostatečně přečíst sekvenci a tudíž musíte Vy i Vaše CNS lézt 
takovýmhle pomalým „průzkumným ", ale energeticky nejnáročnějším stylem. 

6.  Tempo lezení vzniká propojením jednotlivých kroků. Cení se hlavně schopnost přizpůsobit ho dané 
situaci a využít ve svůj prospěch. Nezdržujte se zbytečně dlouho na malých chytech. Nepospíchejte z těch 
velkých a oddechových. Zvykněte si na styl, že nelezete jednu dlouhou cestu ale několik krátkých - vždy 
od relativně dobrého chytu po další podobný. Sekvenci pohybů načtěte z oddechové pozice a když už se 
pustíte do lezení, snažte se dostat opět do dalšího oddechového místa co nejplynuleji a nejrychleji. 
Nejčastější chybou v této souvislosti je nerozhodnost. Když oddechuji, tak oddechuji, když lezu, tak lezu. 

7.  Celkový lezecký styl. Lezci jsou charakterističtí svým lezeckým stylem. Někdo leze rychle, 
někdo 
pomalu, někdo staticky, jiný dynamicky, někdo využívá k přelezní kroku svou nadměrnou pohyblivost, 
někdo sílu a někdo se přes těžké místo dostane, ani neví jak. I když technika je hlavně pochopení svých 
daností k co nejúčelnějšímu pohybu po skále, vyplatí se, čas od času potrénovat i styly lezení, které Vám 
nesedí, nebo které jste nezkoušeli. Rozšíří to Vaši univerzálnost. 

Zkuste si, při práci s uzlovými body, uvědomovat jejich propojenost a návaznost. Lezte nejdřív smysly 
a pocitem, a až pak rukama, nohama a tělem. Lezení je v tomto směru jako šachová partie. Uchopením 
chytu, postavením nohy na stup, natočením těla atd. nic nekončí. Okamžitě čeká spousta dalších chytů, 
stupů a pozic. Musíte se rozhodnout, co si vybrat a mělo by Vám být jasné, jaké to bude mít důsledky pro 
další vývoj kroku a celého lezení. Cílem není udělat krok a „nechat se zamknout" do patové situace. Cílem 
je vybaletit nahoru a zapnutím řetězu dát cestě mat.   

PROSTŘEDKY TRÉNINKU TECHNIKY 

Lezení, jako prostředek tréninku techniky musí být co nejvariabilnější. Všechny materiály, nebo profily po 
kterých se leze mají své vlastní, charakteristické, pohybové vzory. Práce s uzlovými body je v nich značně 
rozdílná. Variabilita nespočívá jen v materiálu a profilu po kterém lezete, ale i ve stylu, kterým lezete. 
Mimo svůj zafixovaný (určitě nějaký máte - jenom se zeptejte přátel) lezte z tréninkových důvodů i všemi 
dalšími. * 

* Lezte pomalu a kontrolované (doslova jako šneci). Budete mít čas uvědomit si každou část pohybu, 
přenos síly a váhy těla mezi chyty, vzájemnou souhru svalů, a objevíte chyby, nebo finesy, které jsou při 
normálním tempu ukryté. 
 



* Lezte na rychlost a dynamicky, na různých úrovních rychlosti pohybu. Dozvíte se mnoho o plynulosti 
a koordinaci. Naučte se rozlišovat a účelně používat dynamické skoky, techniku „deadpoint" a lezení 
s využitím pohybového momentu. 
* Lezte staticky, s blokováním chytu, nebo jenom s vyvěšením na jedné ruce, zatímco druhá „mádžuje" 
a vyklepává. Naučí Vás to hodně o pozicích těla, nejvýhodnějších směrech vedení pohybu mezi chyty 
a o nejoddychovejší pozici v každém kroku. 
* Lezte s „volnou" nohou, tzn. při pohybu z chytu do chytu stůjte jenom na jedné noze. Druhá zatím 
volně ve vzduchu „ kormidluje " a napomáhá pohybu. Pomůže Vám to v dynamice a v plynulosti lezení. 

Mimo klasické lezení v různých, výše popsaných variacích jsou Vám na trénink techniky k dispozici další 
lezecké cvičení. * 

* Jednoruké traverzy. Leze se jenom jednou rukou. Samozřejmně podle úrovně výkonnosti v terénu 
a sklonu příslušné obtížnosti. Jednoruké lezení Vás naučí mnoho o dynamice v lezení, pomůže Vám 
rozvinout přesnost uchopení chytu, řekne Vám něco o pohybovém momentu. Pozor - cvičení je stresující 
pro ramena a lokty a proto zachovávejte maximální opatrnost. 
* Lezení se zavřenýma očima. Základem je zapamatovat si polohu následujícího chytu, a přehmátnout 
do něho se zavřenýma očima. Postupně můžete lézt poslepu i víc kroků za sebou. Další zkvalitnění 
dosáhnete pokusem o plynulost a dynamičnost lezení. Uzavření jednoho zdroje informací Vám překvapivě 
otevře další, o kterých jste nevěděli, nebo je ignorovali. „Slepé lezení" rozvíjí pohybový a rovnovážný 
smysl. „Kalibruje" Váš odhad a přesnost při vykonávaní jednotlivých pohybů. Učí „vnímat"  skálu 
a materiál jinými smysly, než zrakem - rukama, nohama a tělem. 
* Lezení s ukazováním. Lezec leze kroky, které mu aktuálně na stěně ukazuje jeho partner. Ukazují se 
jenom ruce, nebo jenom nohy, nebo kombinovaně. Tento trénink Vás přibližuje k OS lezení. Umožní Vám 
dostat se z návyku používat favorizované chyty a pohyby. Učí se i „ ukazovatel" - odhadu situace a reálnosti 
zvládnutí jednotlivých kroků. 
* Lezení s určeným použitím nohou. Při tréninku na umělé stěně musíte najít vhodný kompromis mezi 
příliš omezeným a úplně volným režimem použití stupů. Příliš omezený režim použití stupů (dlouhodobé 
lezení stylem „ chyty - stupy ", nebo málo stupů povolených při lezení) Vám pomůže v tréninku síly, ale 
budete omezeni v souvislosti s technikou. Příliš volný režim použití stupů (stoupete na co chcete) přirozeně 
svádí k použití jenom těch nejlepších. Na skále je ale zpravidla nenajdete. Zvolte proto v této souvislosti 
rozumný kompromis (někdy lezení „chyty - stupy", někdy mnoho a libovolných, ale špatných stupů atd. ) 
* Nepřerušované lezení. Jde o souvislé 20 - 30 min. lezení v rámci AE tréninku speciální vytrvalosti (viz 
kapitola o tréninku vytrvalosti). Tělo Se při tomto způsobu tréninku učí pohybovat efektivněji a úsporněji. 
Ať použijete k tréninku techniky jakékoliv cvičení, nebo způsob lezení, myslete na to, že každý 
pohyb musí být technicky dokonalý. V opačném případě se vraťte, pohyb opravte, případně 
nacvičujte až do fáze dokonalého zvládnutí. 

Účinným prostředkem tréninku techniky je i ideomotorický trénink, založený na poznání, že odezvu ve 
Vašem vědomí a paměti nachází nejen fyzicky, ale i smyslově živě prožitý a procítěný pohyb. Lezte proto 
jednotlivé kroky, nebo cesty taky vizuálně. Čím víc se ve svém snění přiblížíte realitě, tím větší odezvu v 
paměti vyvoláte. Vizuální lezení má význam hlavně před finálními pokusy, závody, nebo při OS lezení. 
Když už se Vám nechce do cesty, kterou jste přelezli technicky špatně, přelezte si ji správně alespoň ve své 
hlavě. * 

* ideomotorický trénink používá systematicky, nebo úplně náhodně (ani o tom nevědí) mnoho lezců 
a závodníků. Důležité je doslova zahltit svou mysl co nejreálnějším a nejvěrnějším obrazem přelezu 
jednotlivých kroků, pasáží, nebo celé cesty. Hlavně závodění, těžké onsajty a rychlé rotpunkty vyžadují 
přelez cesty nejdříve v hlavě. Z rozšíření tohoto principu mimo konkrétní cestu, nebo lezení vyplývá, že 
nemáte šanci něco dokázat bez toho, aby jste tomu nejdříve uvěřili. NAUČTE SE SNÍT. 
 
 
 
 



V souvislosti s taktikou mě nenapadá vhodnější definice než že „taktika je způsob vedení boje". Je to 
vnější a vnímatelný projev Vaší psychické a fyzické vyspělosti v souvislosti se soutěžním pojetím lezení* 
v celé jeho šíři. Je to použití selského rozumu s jediným účelem - v aktuální situaci maximálně využít 
všechny okolnosti ve svůj prospěch a k dosažení cíle. 
* Pojem „soutěžní pojetí lezení" neznamená (v souvislosti s taktikou), že při lezení musí jít zrovna o titul 
mistra světa, nebo první opakování světového 8c+, Soutěžní pojetí lezení se objevuje již při pouhém přání něco 
si vylézt. V tuto chvíli začnete okamžitě uvažovat. Jak to udělat, aby se to zadařilo, co si sebou vzít, odkud by 
jsem mohl hodit „tlamu" a co udělat pro to, aby se to nestalo atd. Ihned se objevuje prostor pro taktiku a 
taktické myšlení. A vůbec nevadí, že jde „jenom" o pětku na písku. 

Psát o taktice jako o racionální a vědomě trénovatelné kategorii je dost těžké, a téma svádí spíše 
k filozofování. Je ale nesporné, že se taktika objektivně projevuje v jednoznačných, racionálních situacích. 
Určitě si sami vzpomenete na mnoho příkladů z praxe, kdy jste „taktizovali" zcela vědomě, nebo kdy jste 
něco udělali podvědomě a ono se to nakonec ukázalo jako vcelku dobrý taktický tah. Někdy Vám pomohla 
právě taktika, a někdy jste právě kvůli ní zkolabovali.   
Taktika je vnějším projevem psychické a fyzické vyspělosti lezce a zákonitě s oběmi těmito aspekty 
lezení splývá nebo se překrývá. Samozřejmě můžeme kategorii taktika striktně potlačit a všechno úspěšné, 
nebo neúspěšné svést třeba na racionální a měřitelnou kondici, nebo techniku. Jako lezce Vás to ale omezí a 
výkonnostně uzavře do fyzického a měřitelného, ale potencionálně výrazně omezeného rozměru. * * Úplně 
vzorový příklad se v této souvislosti odehrál při jednom z kol světového poháru na podzim 1997 v Kranji. 
Závodník se po překonání bouldrového místa v střední části tratě dostal mezi zhruba 15 nejlepších. 
Začalo se rozhodovat o každý chyt v bitvě o finále. Asi o tři metry výše, v místě kde o postupu do finále 
rozhodovali centimetry, rozhodl se (už notně „jetý") zapnout jištění. To se mu sice podařilo, ale vzhledem k 
tomu, že ho to „ rozhodilo na chytech ", v dalším kroku spadl. Stačilo nezapínat a udělat dva kroky navíc (tak, 
jak to z osmi finalistů udělali tři) a finále by bylo v kapse. Co z toho vyplývá ? Závodník jednoznačně 
neodhadl své schopnosti, ani schopnosti startovního pole. Můžeme sice celou situaci svést na slabou 
vytrvalost - navenek to tak skutečně vypadá. To je ale přesně to, o čem jsem před chvílí mluvil - uzavření se 
do kondičního rozměru a nevyužití dalších okolností, které se nabízejí k maximalizaci výsledku. 
Finále bylo k dispozici i při stávajícím stavu kondice. Nepochopení těchto principů a neschopnost se z 
těchto vzorových situací poučit znamená pravidelně se obírat o všechny ty centimetry navíc, které jsou (z 
fyziologického hlediska) úplně zdarma a hlavně, které ve většině případů nakonec rozhodují o úspěchu. 
Se zvyšující se výkonností a s rostoucím soutěžním tlakem a ambicemi roste i důležitost taktiky. Největší 
prostor na její uplatnění vzniká při závodech. Taktika rozcvičení se a psychického naladění na výkon, 
taktika odhadu vlastních a soupeřových schopností, taktika odhadu náročnosti podmínek (pozor, nejen 
fyzických v podobě náročnosti tratě, ale i psychických, v podobě důležitosti závodu, vlivu prostředí, 
vlastního já v této situaci atd. ), taktika řešení cesty, projevující se způsobem pohybu, tzn. racionálně, 
měřitelnou technikou (tempo v cestě, výběr míst k odpočinku atd. ) - celou tou taktikou máte možnost 
zásadně ovlivnit svůj výkon. Máte jí ve vlastních rukách, slouží Vám jako potencionální výhoda, a hlavně - 
je zdarma, jenom ji správně využít ve svůj prospěch. * 

* Třeba jenom správný odhad schopností soupeřů může zásadně pomoci a ovlivnit způsob lezení v závodní cestě. 
Závody jako jediná disciplína v lezení umožňují splnit daný cíl (třeba postup do finále) bez nutnosti ( v 
některých případech) vylézt až na vrchol. Při filozofickém pohledu na věc, nemusíte vylézt až nahoru, stačí 
jenom vylézt výš, než všichni ostatní. 
 
 
 
 



Taktice a taktickému myšlení se nevyhnete ani v jiných disciplínách lezení na jakékoliv výkonostní úrovni. 
Taktika při RP lezení, taktika při OS lezení, ale i taktika přístupu k cestě, taktika v rámci lezeckého dne, 
taktika v rámci výjezdu - to všechno jsou situace kdy na konkrétních příkladech praktického lezení 
kohokoliv z nás můžete vidět jak úspěšně, takticky a strategicky zvládáte Váš „boj" (doufám, že to 
nevypadá jako třetí světová válka). Mohli by jsme rozebrat každou z těchto situací, a ukázat si jak takticky, nebo 
netakticky by se dala zvládnout. Šlo by ale jenom o pouhé teoretizování, které lépe zvládnete Vy sami s 
přáteli, třeba doma, u sklenky vína. 

TRÉNINK TAKTIKY 

Místo tréninku by bylo asi lépe mluvit o ovlivňování taktiky, nebo spíše taktického myšlení. I když 
nejsme na taktice tak závislí jako třeba úpolové, nebo kolektivní sporty (kde je prostor pro taktiku 
mimořádně veliký a jejímu nácviku se věnuje značné množství času), určitý prostor pro její záměrné 
ovlivňování je i ve sportovním lezení. Na rozdíl od jiných kapitol této knížky (technika, pohyblivost, síla atd. ) 
jsem se v souvislosti s taktikou rozhodl vzdálit od teorie sportovního tréninku tak, jak je publikovaná v 
literatuře a na ovlivňování taktiky se podívat spíše z praktické a použitelné roviny. 

Na „fyziologické úrovni" můžete taktiku rozvíjet zprostředkovaně, rozvojem taktického myšlení při 
provozování kolektivních her a sportů, které vyžadují použití taktiky. Prakticky by se to mělo dít v tréninku dětí, 
jako součást jejich všeobecného a komplexního rozvoje. 

Důležitým krokem při vědomém ovlivňování taktiky je analýza jejího vlivu na vlastní lezení. Zamyslete se 
zpětně, kdy jste při lezení konkrétní situaci zvládli, nebo nezvládli jenom a právě díky taktice. Rozeberte tímto 
způsobem všechny situace, ve kterých jste se v souvislosti s lezením pohybovali, nebo pohybujete (pár námětů 
jsem již uvedl). Snažte se z této analýzy poučit, případně vyselektovat znaky, které by Vás v budoucnu mohli 
upozornit, že je čas použít právě taktiku. Vytipujte si modely standartně se opakujících a taktiku vyžadujících 
situací a jejich ideální řešení (případně varianty řešení). Tak jako u tréninku techniky analyzujte zpětně své 
lezení a zamýšlejte se nad způsobem řešení jednotlivých situací v souvislosti se zvládnutím, nebo 
nezvládnutím taktiky. Celá problematika ovlivňování taktiky se dá shrnout do jednoduchého receptu typu 
„uvědomte si přítomnost taktiky v lezení a za použití selského rozumu se chovejte tak, aby jste ji využili 
co nejlépe pro svoje účely". 

Zásadní chybou v souvislosti s taktikou je vůbec se nad ní nezamýšlet. Je to škoda, protože dělat stejné chyby 
je vcelku přepych. I situace ze SP v Kranji, popsaná v úvodu čeká, aby zase jednou zhatila ambice, možná i na 
titul mistra světa a možná právě Vám. Poučil se z ní někdo ? 

Pro praktický příklad v souvislosti s analýzou taktiky nepůjdu daleko, ale zůstanu, když mi to dovolíte, u své 
maličkosti. Až při tvorbě textu této kapitoly jsem si uvědomil, že mám také svou taktiku chování se v 
různých situacích spojených s lezením. Netvrdím že je dobrá, nebo špatná. Je prostě má a myslím si, že 
mně osobně pomáhá. Samozřejmě ji v závislosti na situaci měním („matu soupeře"), ale v zásadě zůstavá stále 
stejná. Tady je. * 

* Mám svou taktiku na výjezdech. Aby byli úspěšné musí proběhnout se souhlasem mé rodiny (pozitivní 
efekt na psychice a uvolněnosti). V souvislosti s vlastním lezením se snažím nic nelámat přes koleno. Je 
pro mě důležité v klidu se rozcvičit a zahřát na provozní teplotu. Ideální pro mne je vytvořit si, přelezením 
několika středně těžkých cest na začátku zájezdu, dobrý základ a pohodu. Za totálně skvělý prvek považuji 
možnost na konci dne si zaplavat. 

* Mám svou taktiku při OS lezení. V souvislosti s rozhodováním se, zdali cestu lézt OS považuji za 
nejdůležitější „ taktický rozhodovací prvek " to, co mi říká má hlava a nitro. Když se těmto mým spolulezcům 
do cesty chce, jedem na věc bez ohledu na výsledky a důsledky. V případě váhání před, nebo v průběhu 
výstupu to většinou skončí nakonec špatně - cestu nevylezu. 
 
 



* Mám svoji taktiku při „práci" v RP cestě, která leží na hranici mé obtížnosti. Zásadně se snažím 
nacvičovat zhora. Nezdržuji se jednotlivými kroky a lezu to, co mě pouští. Nesnažím se krok nacvičit hned, ale 
postupem času odhaluji jeho jednotlivé finesy. Snažím se uvědomit si i nejnepatrnější detaily, které mi v 
kroku pomáhají. Na spodní lano přecházím až v době těsně před ostrými pokusy, z důvodu zvyku a doladění 
zapínání. 
* Mám svoji taktiku v souvislosti s „ostrým" pokusováním. Nesnažím se nutně o TR přelez. Kdyby se 
zadařil, bylo by mi asi líto, že jsem nebyl v té chvíli na správném konci lana. Těsně po nacvičení se snažím 
o pár „ šťastných pokusů " - co kdyby jeden náhodou vyšel ? Až když se to nepodaří, a vidím značné rezervy, 
vrátím se k docvičení cesty. Před finálním pokusem mi pomáhá zopakovat si kroky AF přelezem cesty. 
* Mám svoji taktiku při lezení se spolulezci. Dělá mi dobře, když se můžu na někoho „vytáhnout". Ale jenom 
vnitřně, bez toho aby jsem to musel dávat najevo, nebo ventilovat. Dobře se mi nastupuje do pokusu v cestě, 
ve které někdo před chvíli zklamal. Na druhé straně, jakmile mám lézt ihned po úspěšném pokusu mého 
spolulezce, je velká šance, že to pro mně nedopadne dobře. Vím to o sobě a chovám se podle toho. 
Abych Vás zbytečně neunavoval, mám ještě mnoho dalších různých taktik a strategií (dokonce 
i taktiku, jak si obouvám lezecký). Některé mi pomáhají víc, některé míň. Některé tvoří základ mého 
lezení, a bez některých bych se i zaobešel, ale už jsem si na ně zvykl. A že je Vám to všechno k smíchu ? 
Ale o tom to přece je. Lezení je především zábava a my jsme na světě proto, aby jsme se bavili - ne ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Poznámka 

Autor této kapitoly, Slávek Luňáček, společně se svými kolegy pod záštitou Top Sport Investigation již více než 
12 let uplatňuje systém řízení sportovní přípravy na základě psychologické zpětné vazby v jiných druzích 
sportu, jako je např. sportovní střelba, parašutismus, běh na lyžích, skoky na lyžích, kulturistika, silový trojboj, 
sportovní aerobik, skoky na trampolíně, lehká atletika, letecká akrobacie, sportovní rock'n'roll a další. 
Výsledkem je řada úspěchů českých, slovenských, dánských, amerických i německých sportovců, se kterými 
spolupracoval či spolupracuje, na našich i zahraničních soutěžích. 

V roce 1996, při bilancování úspěchů, bylo zaznamenáno: za období 1990 -1995 se psychologický tým Top 
Sport Investigation někde méně, někde více, spolupodílel na zisku 34 titulů z OH, MS, ME a pod., na zisku 74 
stříbrných medailí na ME, MS, OH, a na zisku 75 bronzových medailí z podobných soutěží. 

Ve světle této triviální statistiky je nasnadě, že výsledky našich současných sportovních lezců nemohou 
nikomu dělat velkou radost. Měřítkem úspěšnosti sportovního lezce by neměl být pouhý titul mistra ČR a 
případné občasné umístění v semifinále SP, ale pouze mety nejvyššího kalibru. 

1. NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY Z PSYCHOLOGIE SPORTOVNÍHO LEZENÍ 

Aby v dalších řádcích tohoto textu čtenář rozuměl některým odborným pojmům, je nezbytné v úvodu k této 
kapitole vysvětlit ty základní pojmy, se kterými budeme dále operovat, a to tak, jak je potřebné pro objasnění 
celé předkládané koncepce. A to i proto, že některé obecně zažité pojmy (jako např. sportovní výkon) jsou 
chápány trochu jinak, nežli je obvyklé. 

Po objasnění některých pojmů a odborných termínů bude dále prezentován jeden z možných přístupů k 
osobnosti sportovce a ke zvyšování (maximalizaci) jeho sportovního výkonu, který ke zvyšování 
efektivity činnosti využívá psychologické zpětné vazby. 

Čtenář by se měl oprostit od všech předsudků, a být trpělivý při čtení tohoto textu. Ne vždy možná budou 
všechny používané "odborné" termíny vyloženy dostatečně jasně. V takovém případě by stálo za to, aby se 
ještě jednou a bez emocí pokusil zamyslet nejen nad tím, co si právě přečetl, ale třeba taky nad tím, proč to 
bylo napsáno právě tak a ne jinak (jak by si to třeba představoval on). A nyní již k vlastní problematice. 
Termín: Sportovní výkon 
Při mých poměrně častých osobních kontaktech se sportovci (i s těmi nejlepšími) se nezřídka setkávám se 
situací, že tito nejsou schopni definovat některé základní pojmy z teorie tréninku (nebo je jejich 
individuální interpretace tak vzdálená realitě, až to opravdu "bolí"). Jenom termín "sportovní výkon", nebo 
"maximální výkon" jsem už tak často slyšel přirovnávat k pojmům, které s výkonem mají tak málo společného... 
no, jen se pokuste sami pro sebe si definovat, co to vlastně ten sportovní výkon je. Napadnou Vás určitě pojmy 
jako "síla" (maximální, vytrvalostní a já nevím ještě jaká), "trénovanost" (a její úroveň, či já nevím co ještě), 
"technika", "taktika" a podobně. Někdo je dokonce ochoten trvat na tom, že výkon je práce v čase, div že by 
hned nechtěl vše počítat, sledovat a měřit. Ano, proč ne, měřme, sledujme, zapisujme. Ale co dál ? 

Dříve či později zjistíte, že se tento výkon (závod od závodu, trénink od tréninku) neustále mění. A začnete hledat 
příčiny těchto změn. A zase je tu trénovanost, výživa, úroveň síly, vytrvalosti atd., někteří budou dokonce 
ochotni přiznat i určitou roli psychice. Ale to je stále ještě málo. To tedy není přesně to, co umožní samotný výkon 
ovlivňovat či předvídat, jak velký ten příští výkon bude. 
 
 
 
 



Aby bylo možno výkon přesně definovat, a aby se - na základě této definice výkonu - dalo v budoucnu 
toto pojetí maximálního výkonu využít k jeho vědomému a plánovitému ovlivňování (zlepšování), je třeba 
si uvědomit, že výkon je vždy výsledkem činnosti, kterou provádíme - v konkrétním okamžiku závodu 
(nebo tréninku). Takže žádná úroveň trénovanosti, žádná úroveň silových či vytrvalostních dispozic atd. 
- to vše jsou jen výchozí předpoklady k tomu, abychom podali výkon určité úrovně. 

Aby to však nebylo tak jednoduché, je třeba se ještě zmínit o situaci, se kterou se každý z nás občas setká 
- jak je totiž možné, že když jsem na tom silově (vytrvalostně... ) lépe než můj tréninkový partner, že na 
závodě skončím až za ním ? Samozřejmě, můžeme to jednoduše svádět na "hlavu", ale tak jednoduché 
to také není. Ukazuje to jednoduše na to, že v konkrétní situaci závodu (tréninku) jsem schopen lépe (nebo 
hůře) tyto osobnostní předpoklady využívat. Klasická situace bývá třeba na závodech SP nebo ME a MS, 
kdy v podstatě všichni lezci, kteří se dostanou do finále, jsou na tom fyzicky (co se týče úrovně 
trénovanosti) přibližně stejně, a přesto vyhrává jen jeden - a to ten, který právě v ten potřebný moment 
dokáže ze sebe vydat to svoje individuální maximum, tj. ten, který lépe než ostatní využije všech svých 
aktuálních dispozic fyzických i psychických. Který dokáže správně dávkovat potřebné úsilí, který dokáže 
s potřebnou přesností realizovat ty pohyby, které jsou třeba k přelezení finálové cesty, který prostě dokáže 
správně sladit časové, frekvenční, prostorové a silové charakteristiky pohybu s potřebným psychickým 
vyladěním. 

A to je přesně to, co chybí naší špičce k tomu, aby dokázala pravidelně (a opakovaně) podávat světové 
výkony. Nevěřím tomu, že by - co se týče tréninkových ukazatelů - někteří naši lezci na světovou špičku 
nestačili. Problém podle mě spočívá v tom, že zatím nevědí, jak ze sebe v ten potřebný okamžik to svoje 
maximum dostat. Jinak řečeno, dokáží se poměrně slušně připravit fyzicky, ale vůbec se nestarají o tu 
část své osobnosti, které se říká psychika (vědomí, psychično atd. ), a která je v situaci závodu zpravidla 
tím činitelem, který určuje a podmiňuje úroveň úspěšnosti (nebo neúspěšnosti) sportovce. Občas se sice 
stane, že se někomu podaří dobře se umístit, ale jsou to tak ojedinělé a nahodilé jevy, že ani sami tito lezci 
nedokáží říci, čím to vlastně bylo, že tak dobře "zalezli". Jejich komentáře se zpravidla omezují na 
konstatování typu "byl jsem v pohodě", nebo "tak nějak mi to sedlo". Po hlubších příčinách svého úspěchu  
či neúspěchu dále nepátrají, anebo nevědí, jak by měli pátrat.   
Termín: Aktuální psychický stav  
Prostě je třeba si uvědomit, že to, jak se zrovna podaří "zalézt", tj. jak dobře dokážete v okamžiku závodu  
podat potřebný výkon (tj. jak dokážete svůj aktuální psychomotorický projev přizpůsobit potřebám právě  
lezené cesty) je výsledkem určitého předstartovního stavu (odborně hovořte o aktuálním stavu). A protože  
se momentálně pohybujeme na úrovni psychiky, hovoříme o aktuálním psychickém stavu. Právě kvalita  
(úroveň, struktura) aktuálního psychického stavu totiž určuje, zda budete schopni podat svůj maximální 
výkon, protože právě úroveň aktuálního psychického stavu určí, do jaké míry budete schopni se tomu 
Vašemu individuálnímu maximu přiblížit.   
Psychický stav je reakce člověka na situaci. Je jiný v tréninku, jiný v závodě. Jiný na MS, a jiný v 
závodech III. kategorie Českého poháru. A je jiný dnes, a jiný byl včera, jiný bude před kvalifikací, jiný před 
semifinálovou cestou, jiný před finále, jiný po finále. Jiný je po úspěchu, jiný je po neúspěchu. 
Psychický stav je tedy situační záležitost, neustále se mění, tak, jak se mění situace kolem Vás. Je to otázka Vaší 
schopnosti adaptace právě na tuto proměnlivost Vašeho okolí. Je to schopnost vyrovnávat se se změnami 
vnějšími (závodní či tréninkové podmínky), i vnitřními (naše prožívání různých situací) 

Aktuální psychický stav jako reakce jedince na situaci, na její proměnlivost, má tři základní komponenty 
(složky). Jsou jimi: nálada, aktivace a motivovanost. Nálada je ukazatel, který označuje aktuální úroveň 
kladných či záporných emocí, tj. způsob prožívání situace, zdali se Vám závod či trénink líbí či nelíbí, zdali 
se cítíte příjemně, nebo naopak pociťujete určitý diskomfort (či jste dokonce rozladěni atd). 

 
 
 



Motivovanost je - stejně jako nálada - subjektivním ukazatelem, který vypovídá o aktuální úrovni motivace 
(motivace jako dlouhodobé nasměrování osobnosti, touha a vůle něčeho dosáhnout). Motivovanost je tedy 
situační projev dlouhodobé motivace, tj. vypovídá o tom, proč a jak moc chcete právě teď - v tréninku či v 
závodě (či jinde) - uspět. Vypovídá také o tom, jak moc a co všechno jste ochotni překonat proto, abyste 
uspěli. 

Aktivace je objektivním ukazatelem, který dovoluje změřit (kvantifikovat) aktuální úroveň biologické 
aktivace (tj. fyzické připravenosti k výkonu). Chcete-li, je možno říci, že lidské tělo je baterie s určitým 
nábojem, jehož velikost se mění, kolísá, a to v závislosti na nabití či vybití baterie. A měříme-li aktivaci, 
zjišťujeme vlastně míru nabití či vybití této baterie. 

Všechny tyto ukazatele poskytují informace o tom, jak je sportovec připraven (vyladěn) na budoucí výkon. Je 
zřejmé, že aby tyto údaje byly použitelné ve sportovní praxi, musejí být měřeny a sledovány vždy 
bezprostředně před výkonem (chceme přece budoucí výkon ovlivňovat, zlepšovat jej), a měly by být 
sledovány pravidelně a soustavně, pod odborným dohledem. 
Termín: Osobnost 
Je logické, že za podobných podmínek - třeba při závodě - reagujete různě. V izolaci, před závodem, jsou 
někteří "nervózní", jiní relativně klidní, někdo je hlučný, povídavý, jiný se straní okolí, uzavírá se do sebe. Čím to 
? Vysvětlení je velmi prosté. Každý jsme jiný. Někdo patří mezi extraverty (rád komunikuje s okolím), 
jiný je spíše plachý, rád se obrací do svého nitra (introvertní typ). Někdo je rozený bojovník, agresivní, 
náročný k sobě i okolí, jiný je poddajný, přizpůsobivý. Každý z nás inklinuje k určitému 
temperamentovému typu (cholerik, sangvinik, melancholik, flegmatik), každý z nás má určité zvláštní a 
jedinečné charakterové vlastnosti, jež jsou dány zčásti geneticky, zčásti jsou ovlivněny výchovou a 
prostředím, ve kterém jsme vyrůstali, či ve kterém se pohybujeme. Tyto relativně trvalé vlastnosti profilují 
naši osobnost. A právě to, jací jsme, určuje to, jak se budeme chovat v různých situacích. Naše osobnost 
určuje, jak budeme reagovat v určitých situacích, tj. kvalita osobnosti (osobnostní rysy) určují, jak budeme 
reagovat ve vypjaté situaci (např. v závodě). 

Chcete-li tedy nějakým způsobem zlepšovat svou výkonnost, tj. chcete-li vítězit v závodech, musíte nejprve 
poznat sami sebe. Musíte vědět, co jste vlastně zač. Měli byste vědět, k jakému typu temperamentu 
inklinujete, jaké jsou Vaše vlohy, dispozice ke zvolenému sportu (ať už vrozené či získané a rozvíjené 
tréninkem), jaká je jejich kvalitativní úroveň, musíte znát Vaše možnosti (polezete-li ve"skalách OS cesty 7+, 
těžko můžete mít zároveň ambice na finálová umístění na MS). Stejně tak, máte-li vyzkoušeno, že se v 
závodech obvykle "sesypete" psychicky, nemůžete očekávat, že zrovna na MS se budete chovat jinak. 

Zároveň si ale musíte uvědomit, že - a to by měl být smysl celé této knihy - nic není ztraceno. Vše se dá 
změnit, byť ne třeba hned zítra, či během jedné sezóny. Ale k tomu, abyste se mohli nechat někdy v 
budoucnu dekorovat na stupních vítězů, je třeba začít právě tímto sebepoznáváním. Tím, že poznáváte sami 
sebe, si vytváříte předpoklady k tomu, abyste mohli regulovat (optimalizovat) svůj aktuální psychický stav. A tím, 
že "vyladíte" svůj předstartovní stav, vytvoříte předpoklady k tomu, abyste mohli podat svůj nejlepší - 
maximální - výkon. 
Termín: Já (moje existence) 
A nyní se tedy pokusme definovat alespoň základy našeho budoucího přístupu k poznávání sebe sama. Začít 
bychom asi měli od začátku, tj. od definice vlastního JÁ. Co to je, když se řekne JÁ. Na mnoha seminářích 
pro vrcholové sportovce jsem tuto otázku pokládal. Často jsem se setkával s hlubokou nevědomostí, a 
někdy až s kuriózními definicemi. 

Myslím, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že všichni (ty, já, Váš soused, milenka, spolulezec... ) jsme 
osobnosti. Jako tací máme svou fyzickou stránku (ta by měla být v našem případě předmětem 
 
 



sportovního tréninku), a neméně důležitou stránku psychickou. Z pozic psychologa, který dostal za úkol 
napsat něco o psychologii sportovního lezení, se na mně určitě nebudete zlobit, když se budu dále věnovat 
spíše té stránce psychické. Člověka (osobnost, to naše JÁ) tedy směle můžeme považovat za nositele 
vědomí (psychiky). 

Termín: Vědomí 

Na chvíli teď zapomeňte na pány Freuda, Junga a další, kteří se zabývali i takovými kategoriemi jako 
podvědomí, nadvědomí, nevědomí a pod. - to by nám asi přidělený prostor nestačil, a pojďme se věnovat 
prakticky využitelnějším pojmům. 

Vědomí jsou v podstatě všechny psychické jevy. Tyto psychické jevy mají vždy svůj obsah a formu. 

Obsahem psychických jevů jsou na úrovni osobnosti: 

a) emoce - Váš vlastní kladný či záporný vztah k okolí či sobě samému, k tomu, co děláte, mají především 
funkci hodnotící (způsob prožívání situací, kladný či záporný vztah ke známým a neznámým lidem 
a pod. ), 

b) vůle - mechanismus překonávání překážek, regulační mechanismus v oblasti motivace, hybné síly 
aktivity jedince (podřizuje chování v určité situaci určitému cíli), tj. je to vědomé řešení situací, kdy 
usilujete o dosažení individuálně stanovených cílů, má především regulační funkci,  

c) intelekt - individuální úroveň myšlení, analyticko-syntetické procesy, aktualizace kreativity jedince, 
realizace intuice, ale také pochybnosti, zvěďavost a pod., hlavní funkce - formulování problému a možností 
řešení. 

Tyto psychické jevy (jejich obsah) jsou v různých úrovních prezentovány různými formami, a to jako: 

1) psychické vlastnosti - tj. relativně stabilní charakteristiky jedince, které se nemění v konkrétní situaci 
či činnosti (z hlediska seberealizace můžete hovořit o tvorbě předpokladů realizovat se určitým způsobem), 

2) psychické stavy - celistvé reakce osobnosti na konkrétní situace (činnosti) a jejich změny (z hlediska 
seberealizace se jedná o respektování podmínek, což se projevuje v psychickém stavu jedince), 

3) psychické procesy - v nichž se bezprostředně realizuje (seberalizuje) jedinec v konkrétní situaci 
(činnosti). 

Shrnu-li dosavadní poznatky, je možné hovořit o tom, že náplní forem psychických jevů je každý obsah 
psychických jevů, tj.:   

1.  psychické vlastnosti:   
a) na úrovni emocí se jedná o soubor vlastností, vztahujících se k emoční stabilitě či labilitě jedince, 
o prožívání vlastního vztahu člověka k okolí, k sobě samému, dějinám, situaci atd., 
b) na úrovni vůle je možné za psychické vlastnosti považovat např. odvahu, cílevědomost, vytrvalost 

a pod. 
c) v rovině intelektu se jedná o úroveň tzv. obecné inteligence atd. 

2.  psychické stavy: 
a) na úrovni emocí se jedná o konkrétní kladnou či zápornou náplň prožitku, 
b) na úrovni vůle se jedná např. o boj motivů (určování priorit), 
c) na úrovni intelektu se jedná o racionální uvědomování si problémové situace a možností řešení. 
 
 
 



3. psychické procesy: 

a) na úrovni emocí se jedná o průběh vzniku, setrvání a zániku určité emoce, citu, pocitu, 
prožitku, 
b) na úrovni vůle se jedná o organizační a mobilizační komponenty volního úsilí, 
c) na úrovni intelektu se jedná o analyticko-syntetické procesy myšlení, aktualizaci kreativity 
jedince a realizaci jeho intuice. 

Za vlastnosti si můžeme dosadit všechny vlastnosti emoční, volní a intelektové, uvedené v bodech 1 a), 1 b) a 1 
c). Za stavy můžeme považovat termíny, uvedené v bodech 2 a, 2 b) a 2 c). Za procesy lze považovat 
termíny, uvedené v bodech 3 a), 3 b) a 3 c). 

A nyní je možno přikročit k prezentaci komplexního přístupu, který umožňuje některým vrcholovým 
sportovcům dlouhodobě dosahovat světových výkonů. 

2. KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP - PSYCHICKÁ DETERMINACE SPORTOVNÍHO VÝKONU 

Jsou různé možnosti, jak dosahovat vynikajících výsledků, všechny však mají jedno společné. Každý mistr 
světa či olympijský vítěz potvrdí, že k tomu, aby svého velkého vítězství dosáhl, musel začít sám u sebe (za 
někoho to občas provedl trenér, pokud to závodníkovi samotnému nedovolily některé nedostatečné 
osobnostní kvality). Musel začít sebepoznáváním, důkladnou analýzou stávajícího stavu, a uvědoměním si 
toho proč vlastně chce být nejlepší (a jestli vůbec), za jakou cenu, co je ochoten obětovat, a zejména si musel 
stanovit jak toho cíle chce dosáhnout. 

Pro naše začínající (i stávající) špičkové lezce, pro naše stávající i budoucí reprezentanty, i pro ty příští mistry 
světa, nyní uvádím schémata, přehledně objasňující některé metodologické, odborné psychologické a organizační 
aspekty přístupu ke sportovnímu výkonu, který dovoluje obsáhnout komplexně celou oblast sportovní přípravy, 
a který umožňuje - s využitím psychologické zpětné vazby - dosahovat nejvyšších sportovních výkonů celé 
řadě našich i zahraničních reprezentantů. 

V této kapitole se pokusím shrnout (a doplnit) již prezentované teze, a to ve formě co nejvíce pochopitelné, bez tzv. 
vědeckých termínů, bez odvolávání se na nějaké odborné autority a experty. Jediným hodnotícím kritériem vždy 
musí být sportovní praxe a dosahované výsledky. 

Individualizace: 

Pro poznávání osobnosti je - vzhledem k jedinečnosti každého člověka - nevyhnutelný individuální přístup při 
realizaci pohybové činnosti. To znamená, že ve sportovní praxi je nemyslitelné, aby dva sportovci trénovali 
podle stejných tréninkových plánů - takovýto stejný plán bude na ně mít jiný účinek. Jednomu "sedne" více, a 
tomu druhému méně. Proč ? Právě proto, že je každý jiný, proto, že každý pro zvyšování výkonu potřebuje 
trénink jiného zaměření, proto, že odezva na každý trénink je individuální (někdo regeneruje rychleji, jiný 
pomaleji) atd. Jedním z hlavních kritérií, která jsou důležitá při formování a připravování dlouhodobějších 
tréninkových plánů, by mělo být obeznámení se s temperamentem člověka a jeho hlavními osobnostními 
vlastnostmi. Tréninková aktivita (tréninkový režim), a charakter tréninku by měl být přizpůsobován těmto 
zvláštnostem. 
Pod pojmem osobnost tedy chápejte komplex individuálních zvláštností, typologických a specifických 
kombinací schopností a dispozic (viz Obr. 1 - Přístup k problematice osobnosti). Odlišná úroveň 
osobnostního vývoje a odlišná úroveň osobnostních schopností a dispozic určuje úroveň úspěšnosti v 
činnosti (např. úroveň odolnosti, schopnost rychle se učit, adaptabilita, ale i profesionalismus či schopnost a ochota 
komunikovat). V osobnosti jsou zahrnuty také určité fyzické rysy společně s dispozicemi k určitým 
specifickým pohybům a kvalitě jejich provedení. 
 
 
 



Situační odezva - regulace činnosti: 

Při realizaci samotného výkonu (v tréninku, v závodě) je nejdůležitější předchozí obeznámení se s 
aktuálním psychickým stavem jedince, a jeho následné vyladění na co nejlepší výkon. 
Cílem není jenom dlouhodobé zvyšování efektivity činnosti sportovce (to je spíše předmětem 
dlouhodobého sportovního tréninku), ale hlavně situační maximalizace výkonu na základě principů zpětné vazby 
(Obr. 2 - Maximalizace sportovního výkonu na základě operativní kontroly a regulace aktuálního psychického 
stavu. 

 

 

 



Situační zvyšování výkonu sportovce je prováděno na základě diagnostiky ukazatelů aktuálního 
psychického stavu, kterými jsou -jak jsem uvedl již dříve - ukazatele motivovanosti (Mo), nálady (Ná) a 
aktivace (Ak) (viz Obr. 3 - Přístup k problematice aktuálních stavů) a na základě diagnostiky vybraných ukazatelů 
psychomotorických procesů (Obr. 4 - Přístup k problematice procesů). 

Zjišťování (diagnostika) aktuálního psychického stavu patří k situačnímu přístupu k jedinci, a znamená 
okamžitou, momentální informaci o sportovci. Tato diagnostika zpravidla probíhá krátce před závodem, 
realizuje se pomocí diagnostiky vybraných vstupních charakteristik, a celé měření (pochopitelně pomocí 
nejmodernějších computerových technik) netrvá déle než 2 minuty. 
 
 



Získané údaje jsou porovnávány s předchozími naměřenými výsledky, a jsou zapojeny do výpočtu vztahů  
mezi sledovanými psychickými ukazateli a individuálním sportovním výkonem.   

Regulace aktuálního psychického stavu:   

Již výše bylo uvedeno, že psychické stavy jsou reakce člověka na situace. Diagnostika aktuálních  
psychických stavů umožňuje určit úroveň subjektivního prožívání vlastního vztahu k činnosti (náladu = 
kladné nebo záporné emoce), úroveň subjektivního prožívání samotné činnosti (aktuální úroveň motivace 
= motivovanost), a objektivní energetickou úroveň organismu (aktivaci) - viz Obr. 3.   

Diagnostika situační (okamžité) úrovně výše zmíněných složek aktuálního psychického stavu jedince  
umožňuje zjistit jejich strukturu a vzájemný soulad mezi nimi, v závislosti na požadavku udržení a zvýšení  
efektivity činnosti jedince.   
Porovnání aktuálně naměřených údajů s dříve naměřenými údaji o vzájemných vztazích umožňuje  
regulovat příslušné složky psychického stavu. Cílem je optimalizace aktuálního psychického stavu jako 
hlavního předpokladu maximálního výkonu (výsledku činnosti).   

Prostřednictvím diagnostiky a po matematické analýze získaných aktuálních údajů o sportovci lze určit  
možné metody regulace (např. korekce psychiky, zásahy do psychického stavu, nebo kombinace obou  
přístupů) - na základě principů zpětné vazby tak je možné spolurozhodovat o tom, zda je potřebné použít  
některou z mnoha regulačních technik - zda je nutno nějak upravovat aktuální psychický stav sportovce.   
Tyto regulace mohou vést k mobilizaci jedince, nebo k adekvátnímu dávkování úsilí za účelem dosažení  
maximálního výsledku (sportovního výkonu - viz Obr. 3, 4). 

Regulační metoda je vždy vybírána na základě aktuálního vztahu sportovního výkonu a relevantního 
ukazatele psychického stavu, tj. tak, aby napomohla doladit tu část psychiky, která není v optimální míře 
připravena na nadcházející výkon. Pokud je tedy třeba provést nějaký regulační zásah, je tento směřován 
buď směrem k vyladění psychického stavu, nebo ke změně v režimu činnosti - a to samozřejmě s cílem 
dosáhnout optimálního vyladění na co nejlepší výkon. 

Tento přístup se na úrovni jedince realizuje s respektováním jeho osobnostních a fyzických zvláštností 
(charakteristik), které se v konkrétních situacích odrážejí na jeho psychickém stavu (situační vztah 
sportovce k činnosti). 

Aktuální stav jedince a jeho subjektivní vztah k očekávanému výkonu určuje úroveň aktualizace 
příslušných mentálních a pohybových procesů. Optimální kombinace a aktualizace procesů, účastnících 
se při provádění pohybových operací, podmiňuje úroveň výsledného výkonu sportovce (viz Obr. 5 - 
Psychická determinace sportovního výkonu a Obr. 4).   

Pro zopakování a ujasnění uvedených pojmů ještě jednou uvádím - a zároveň blíže komentuji - schéma, 
které je zakresleno v Obr. 5: 

Za výkon (jak bylo řečeno již dříve) je možno považovat výsledek jakékoliv činnosti, a to nejen sportovní. 
Protože se ale momentálně jedná o sportovní lezení, považujte za výkon výsledek Vašeho snažení na skále či 
překližce. 

V rovině existence jedince (sportovního lezce) je tedy jasné, že k tomu, abyste podali maximální výkon v 
závodě SP či na MS, musíte nejprve poznat, jací vlastně jste jako osobnost, musíte poznat Vaše dobré i 
špatné vlastnosti, Vaše přednosti i nedostatky (a to jak po fyzické, tak i po psychické stránce). Teprve toto 
poznání Vám umožní pochopit, proč se v různých situacích chováte tak, jak se zrovna chováte, proč při 
závodech prožíváte předstartovní horečku, pocity strachu či apatii atd. Teprve potom dokážete najít tu 
správnou (individuální, vlastní) cestu ke zvládání či dokonce k záměrnému ovlivňování (regulování) 
 
 
 



aktuálních psychických stavů, teprve tehdy se naučíte správně "vyladit", tj. optimalizovat úroveň, průběh a 
kvalitu potřebných psychomotorických procesů, a tím vlastně umožníte sami sobě dosáhnout maximálního 
výkonu, vítězství. 

Někdo by nyní - a oprávněně - namítl, že to by potom bylo prosté, že je to příliš jednoduchý recept na 
vítězství. A měl by pravdu. Abyste postihli komplexně celý problém sportovního výkonu a jeho psycho-
logických aspektů, musíte se ještě dozvědět něco o činnosti samotné (o sportu jako takovém, o jeho 
specifických rysech), a o hybných silách, které Vás vůbec vedou k tomu stálému snažení, které Vás táhnou do 
skal, na překližku, na závody. 

Víte již, že chcete-li se realizovat (seberalizovat), můžete tak učinit jedině v činnosti. Pro Vás je touto 
činností sport, konkrétně sportovní lezení. Sportovní lezení klade na jedince určité nároky, tj. chcete-li být 
mistrem světa, musíte mít určité předpoklady, vlastnosti. To je právě doménou (obsahem) sportovního tréninku, 
kdy v dlouhodobém procesu přípravy se snažíte si tyto vlastnosti vybudovat, dosáhnout určitého stupně 
trénovanosti, určité úrovně síly, vytrvalosti atd. Předpokládám, že pokud se čtenář dostal až sem, že si nyní 
uvědomil, že i ve fyzické přípravě platí obdobná pravidla, jako v přípravě psychické, tj. nejprve 
 
 

 



je třeba znát, jak na tom vlastně po stránce fyzické jsem, kde mám jaké rezervy, v čem jsem dobrý, co a 
zejména jak mám trénovat, abych své případné fyzické nedostatky postupně odstranil, a abych komplexně a 
harmonicky svou úroveň fyzické připravenosti zvyšoval. Toto je obsahem kapitoly sportovního tréninku, která 
pojednává o metodách, tréninkových přístupech, o různých způsobech zvyšování té které dovednosti či 
schopnosti. 

Stále si však musíte uvědomovat, že chcete-li se realizovat ve sportovním lezení, je třeba trénovat tak, jak 
to tento sport vyžaduje, tj. je třeba mít na paměti požadavky, které na Vás tento sport klade. Specifika 
sportovního lezení (činnost) se projevují v akci (v tréninku, v závodech), a v rámci tréninku či závodu v 
konkrétních operacích (pohybech, souborech pohybů). Kvalita pohybů (jejich přesnost, správné 
načasování, rychlost atd.) potom určuje úroveň výkonu = výsledku pohybů (operací). 

Abyste s lezením či pravidelným tréninkem (nebo, chcete-li, se systematickou sportovní přípravou) vůbec 
začali, měli byste mít také jasno v tom, proč vlastně byste se měli nějak výrazněji trápit, když jiní si v 
pohodě občas vyjedou do skal, přelezou si pár cest a ke spokojenosti jim to stačí. Měli byste si tedy také říci, 
jaké to jsou vůbec síly, které Vás nutí k tomu, abyste se potili, dřeli, odříkali si mnohé (někdy velice libé) 
věci. Na počátku vždy stojí potřeba. Potřeba jako hybná síla aktivity jedince. Je to subjektivní prožívání 
deficitu čehokoli. Největší potřeba je - podle mého názoru - potřeba seberealizace. 

S nadsázkou lze říci, že někdo se realizuje v jídle, někdo honí děvčata (už babičky říkávaly "Někdo má rád 
vdolky, jiný zase holky"). Další se zase pokouší zvládnout obojí (chce-li však aspoň jedno dělat 
pořádně, musí zákonitě něco jiného omezit). Předpokládejme tedy, že se chcete realizovat v lezení. A to ne 
jen tak "pro pocit", ale že chcete být mistry světa. To už je sakra "hybná síla", či chcete-li: potřeba. 
Důvody mohou být různé - někdo touží po uznání, po úspěchu, někdo si chce vydělat trochu peněz, jiný 
chce dokázat svému staršímu bratrovi, že je lepší... těch důvodů může být skutečně mnoho. 

V situaci, kdy máte možnosti tuto potřebu uspokojit, realizovat ji, se potřeba stává motivem. Motiv vede 
k realizaci činnosti (ve Vašem případě k lezení, tj. k tréninku, trmácení se po skalách, občasnému 
ztrapňování se na závodech a pod.). A motiv se stává cílem, a to v tom případě, když víte, jak potřebu 
uspokojit. Když si např. sestavíte první tréninkový plán, absolvujete první trénink, první závod atd. Cílem 
je Vaše nějaká subjektivní představa toho, co vlastně chcete. Představa budoucího výsledku a způsobů 
jeho dosažení (zdoláváním postupných cílů). 

K lepšímu pochopení čtenáře opět odkazuji na kompletní, relativně přehledné a snad i pochopitelně 
vysvětlované schéma na Obr. 5, ve kterém jsou obsaženy všechny výše uváděné termíny, znázorněné se 
všemi funkčními vztahy, které se také snažím komentovat v doprovodném textu. Pevně věřím, že pozorný 
čtenář najde odpovědi na své otázky. Protože si ale jsem vědom toho, že problematika je pro čtenáře 
relativně nová a komplikovaná, pokusím se ještě o jakýsi návod - shrnutí, jak je také možné se k 
problematice postavit. Vezměte si tedy před sebe ono schéma z Obr. 5 a uvažujte se mnou : 

3. SHRNUTÍ 

V tzv. kulturně - historické rovině můžete uvažovat o sportovním lezení tak, že nějaký člověk 
(individualita, jedinec - ve smyslu, jak jsem jej popsal výše) má určitou potřebu seberealizace, a to právě 
ve sportu, kterému říkáme sportovní lezení. Chce-li být opravdu úspěšný, měl by : 

• poznat sám sebe, tj. na úrovni psychických vlastností by měl být obeznámen s maximem dostupných 
a pravdivých informací o sobě samém, a to nejen o svých psychických vlastnostech, ale i o fyziologických 
a dalších předpokladech k určité činnosti atd. 
 
 
 



•měl by znát důvody, které jej vedou právě k tomu, aby lezl, aby se snažil dosahovat maximálních výkonů 
atp., tj. měl by umět stanovit svůj žebříček priorit, měl by si uvědomit, jak moc chce opravdu lézt, co si od 
lezení slibuje, co je či už není ochoten obětovat kvůli lezení atd. - měl by umět analyzovat důvody 
(potřeby) proč leze, a klasifikovat důležitost lezení vůči dalším potřebám ve své osobní hierarchii hodnot 
vůbec. 

•vědět, že je to právě sportovní činnost, sportovní lezení, ve kterém chci opravdu vyniknout, ve kterém 
se chci realizovat. 

V rovině situační (tj. v každém okamžiku tréninku, závodu, při regeneraci a pod.), je třeba, aby tento 
jedinec věděl, že: 

• to, jak se chová, jak reaguje, má své příčiny v tom, jaký je, tj. stav, ve kterém právě je, je jeho individuální 
způsob prožívání situace, který je dán jeho psychofyziologickou podstatou. Tento stav (chci-li jej nějakým 
způsobem záměrně ovlivňovat) musím umět analyzovat, diagnostikovat, a poté vědět, jakých psychore- 
gulačních technik v té které situaci mohu použít, a to buď směrem k relaxaci (uvolnění, zbavení se 
stresujících faktorů), nebo směrem k mobilizaci (aktivizaci, nabuzení se). 

• bohužel, není možné, aby jedna psychoregulační technika (například u nás hojně užívané dýchací cviky 
hathajógy, nebo Machačův relaxačně aktivační autoregulační zásah či Jacobsonova metoda relaxace) byla 
univerzálně používaná. Nemůžete na závodech opakovaně používat stále a pouze relaxační techniku, 
protože se může stát, že zrovna ten den, v tom určitém závodě, v tom určitém okamžiku jste v takovém 
psychickém "rozpoložení", kdy nasazení takovéto relaxace by Vás mohlo ještě více utlumit. Nebo naopak, 
předstartovní mobilizace by mohla v případě nevhodného použití či načasování vést k "hyperaktivizaci", 
což by zřejmě Vašemu výkonu opět příliš nepomohlo. Z toho vyplývá, že chcete-li se záměrně a správně 
na závodech "vylaďovat", musíte nejprve diagnostikovat jak na tom jste, abyste věděli, jaký způsob 
vyladění zvolit. Po jeho následné aplikaci nesmíte samozřejmě zapomenout na kontrolu účinnosti takového 
regulačního zásahu ! 

• co se týče motivů k činnosti, je třeba si před každou akcí (závodem, tréninkem a pod.) znovu a stále 
uvědomovat, proč vlastně tyto závody (trénink atd.) absolvujete, tj. analyzovat a uvědomovat si motivy 
té které činnosti. Často jsou tyto motivy brány jako samozřejmost, předpokládají se samo sebou, a může 
se stát, zejména v emočně vypjatých situacích (většinou v případě prohry či neúspěchu), že začínají vznikat 
pochybnosti o tom, co děláte, proč to děláte, proč trénujete zrovna takto a ne jinak, proč se právě Vy snažíte 
o něco, co ostatní nedělají... chce-li si potom člověk odpovědět na takovéto otázky, musí mít maximum 
informací nejen o tom, co dělá, ale i o tom, proč používá zrovna ty techniky a formy přípravy atd. 

• protože se jedinec realizuje v činnosti, je jakákoliv aktivita, jejímž výsledkem je nějaký výkon (ve Vašem 
případě sportovní) spjata s akcí, tj. s takovými formami pohybové aktivity, které jsou pro dosahování 
výkonu potřebné (trénink, kde zvyšujete svou připravenost k výkonu, a závod, kde tuto svou připravenost 
prezentujete - podáváte výkon). 

A nakonec, v rovině operační se jedná o konkrétní vyústění pohybů ve výsledek - výkon. K tomu je třeba 
vědět, že: 

• kvalita provedení pohybu je dána i úrovní psychických procesů tj. tím, jaký   má Váš aktuální 
(předstartovní) psychický stav vliv na samotný výkon (motoriku). 

• cílem činnosti, tj. zejména možnostmi jeho reálného dosažení (mistrem světa by asi chtěli být všichni, 
ale málokdo je natolik nesoudný, že by to chtěl bez výraznějšího systematického tréninku, a nejlépe hned 
zítra). 

• nakonec už zbývá ten potřebný pohyb (či sekvenci pohybů, pohybových operací) správně provést. Pokud 
se toto podaří, máte reálnou šanci se tím mistrem světa stát. 
 
 
 



Závěrem: 

Milý čtenáři (či čtenářko). Podařilo se Ti prokousat se relativně obtížným textem. Věř tomu, že 
nejobtížnější není tyto řádky pochopit (protože ten, kdo nějaký sport opravdu vrcholově provozoval ví, o 
čem je řeč), ale daleko nejtěžší je všechno převést z odborného jazyka do "lidštiny". 

Doufám, že to, že jsi se dostal (či dostala) až sem je známkou toho, že se mi to alespoň trochu podařilo. A 
pokud snad se náhodou domníváš, že by se výše otištěný "návod, jak se stát mistrem světa" mohl stát 
východiskem k Tvému dalšímu snažení, potom snad tato kapitola, a koneckonců i celá tato kniha splnila svůj 
účel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. TEORETICKÉ ZÁKLADY REGENERACE 

Regenerace je soubor opatření, jehož úkolem je obnova fyzických a psychických sil sportovce, které jsou 
dočasně sníženy tréninkovým, nebo závodním zatížením. Je to „boj" proti únavě - průvodnímu znaku zatížení. 
Kvalitní regenerace nejenom obnoví výkonnost, ona ji dokonce obnoví na ještě vyšší, než původní úroveň. * 

* Organizmus využívá své adaptační schopnosti a po tréninku, v době regenerace, se připravuje na další, 
očekávané zatížení. Zdroje energie a stavební látky spotřebované tréninkem obnovuje s určitým přebytkem. 
Superkompenzace (viz obr. ), jak se tento jev jmenuje, tak umožňuje trénovat vždy na vyšší a vyšší úrovni 
výkonnosti a tím ji plynule zvyšovat. Samozřejmně tento proces má své zákonitosti a podmínky. Jednou z nich 
je právě nutnost kvalitní regenerace. 

 
Zjednodušeně řečeno - trénujete jenom proto, aby jste za pomoci regenerace dali vyniknout efektu 
superkompenzace. Snaha o zvyšování výkonnosti bez kvalitní regenerace (mimo to, že je zdravotně  
nebezpečná) je stejně „účinná" jako snaha být lepší bez tréninku (ta alespoň není nebezpečná). 
 

PROSTŘEDKY A METODY REGENERACE 
 
Regenerovat po zatížení můžete pasivně, nebo aktivně. Pasivní regenerace je obnovování sil bez podpory  
jakýchkoliv prostředků. Je to čekání, až únava sama odezní. Pozor - i pasívni regenerace může být  
nekvalitní (málo spánku, zlá základní strava, těžká fyzická práce atd. ). Aktivní regenerace je obnovování 
výkonnosti za pomocí regeneračních postupů a metod, s cílem obnovit síly rychleji a kvalitněji. Provádí 
se pomocí regeneračních prostředků, které dělíme na pedagogické, biologicko - lékařské a 
psychologické.* 
 
*Pedagogické regenerační prostředky působí jako prevence a jejich úkolem je únavě spíš zabraňovat, 
než ji odstraňovat. Nejdůležitější v tomto směruje celkový životní režim sportovce (životospráva, přiměřená 
proporce mezi sportem a jinými zájmy, duševní pohoda, umění odpočívat atd. ) a kvalitní plánování tréninku 
(střídání zatížení a odpočinku, střídání specifického a nespecifického zatížení, změna tréninkového 
prostředí, zařazení doplňkové sportovní činnosti atd. ). 
*Biologicko - lékařské prostředky působí přímo na vzniklou únavu, s cílem co nejrychleji ji odstranit. 
V praxi se používá lehké všeobecně - vytrvalostní sportování (běh, plavání, běžky... ), fyzikální prostředky 
 
 
 
 



(masáže, vodní procedury -vodní masáže, sprcha, koupele, tepelné procedury - sauna, světelné procedury 
- solárium, elektroprocedury), výživa (doplnění bílkovin, cukrů, tuků, vitamínů, minerálů a tekutin) 
a farmakologické prostředky (jsou jenom doplňkem o jejichž využití rozhoduje lékař). 
* Psychologické prostředky mají za úkol obnovit především psychické síly. Působí společně, jako součást 
fyzické regenerace, formou podmínek, ve kterých se odehrávají jednotlivé procedury (příjemné prostředí, 
atmosféra a personál zabezpečující fyzickou regeneraci), nebo samostatně, formou například autore- 
gulačních psychorelaxačních cvičení a využitím nesportovních zájmů a činnosti - knihy, hudba, kino atd. 
Regenerace v tréninkovém procesu má tři fáze - průběžnou, bezprostřední a dlouhodobou. Z pohledu 
jejího uplatnění v čase rozlišujeme regeneraci prováděnou v tréninkovém dni, v mikrocyklu, mezocyklu, 
nebo makrocyklu. 

* Průběžná regenerace probíhá již v době tréninku. Jejím úkolem je udržení a obnova zdrojů energie 
a potlačování bezprostředně vzniklé únavy. Realizuje se prostřednictvím střídání zatížení a odpočinku, 
vhodnou výživou a pitným režimem v průběhu tréninku, automasážemi a uvolňovacími a protahovacími 
cviky. 
* Bezprostřední regenerace probíhá ihned po ukončení zatížení. V této „rychlé" fázi regenerace je 
organizmus schopen obnovit výkonnost až na 80 - 85 % původní úrovně. Biologicko - lékařské prostředky 
odstraní zplodiny látkové přeměny z tkání (sprcha, masáže, vyplavání, protahovací cvičení atd. ) a vhodná 
strava zabezpečí obnovu energetických zdrojů a minerálů. Podcenění této fáze prodlužuje celkovou dobu 
regenerace a snižuje její účinek. 
* Dlouhodobá regenerace dokončuje obnovení výkonnosti sportovce. Právě v této „pomalé" fázi dochází 
ke zvýšené syntéze stavebních a energetických prvků, a tím k obnovení výkonnosti na ještě vyšší, než výchozí 
úroveň. Za tímto účelem se využívá celý „arzenál" regeneračních prostředků a potravinových doplňků, 
které jsou k dispozici. 
* regenerace v tréninkovém dni, nebo mikrocyklu spočívá ve střídání průběžné, bezprostřední 
a dlouhodobé fáze. Regenerace v mezocyklu spočívá v zařazení regeneračního mikrocyklu (5-10 dní), 
jehož úkolem je obnova sil po těžkém mezocyklu, nebo období. Regenerace v makrocyklu spočívá 
v zařazení přechodného období (2-4 týdenní regenerační mezocyklus), který obnoví síly po sezóně. 

2. REGENERACE VE SPORTOVNÍM LEZENÍ 

Kvalita Vaší regenerace začíná u celkové životosprávy a vhodně naplánovaného tréninku. Takové 
triviální věci jako jsou dostatek spánku, kvalitní strava, umění odpočívat, nebo stanovení vhodného poměru 
tréninku a odpočinku, častokrát pomohou v obnově sil víc, než konkrétní regenerační procedury. Své 
zotavení můžete ovlivňovat i bez toho, aby jste leželi na masážním stole. 

Na odstranění únavy můžete použít všechny dostupné regenerační prostředky a metody. Za nejúčinnější se 
považuje aktivní regenerace, formou lehkého, všeobecně - vytrvalostního sportování (lehký běh, 
vyplavání, podrobně viz kapitola o vytrvalosti). Jako doplněk použijte osvědčené regenerační procedury 
- sprchu, koupele, masáže, saunu a protahovací cvičení. Nezapomeňte na kvalitní výživové doplňky 
a dostatečný přívod tekutin. 
Délku regenerace přizpůsobte využití efektu superkompenzace. Ideální je trénovat na jejím vrcholu. 
Jakmile začnete dříve, nebudete dostatečně oddechnuti. Výsledkem bude postupné hromadění únavy 
a celkové snížení výkonnosti. Jakmile začnete   později - po odeznění vrcholu supekompenzace - 
nevyužijete její účinky a zbytečně se obíráte o možnost tréninku na vyšší výkonostní úrovni. 

Bohužel, v současnosti neexistuje přesná a prakticky použitelná metoda, která by Vám řekla, kdy jste 
ideálně zregenerování. Musíte se řídit svými pocity a zkušenostmi a orientačními ukazateli délky 
 
 
 



regenerace (hypertrofie 48-60 hod, vnitrosvalová koordinace, AN a AN/AE vytrvalost 48-72 hod, AE 
lezení 18 hod). Důležité informace získáte i z rozcvičení před tréninkem. 

O zařazování regenerace rozhodujte aktuálně, hlavně na základě intenzity předchozího zatížení. Čím víc 
sáhnete v tréninku na rezervy svých sil, tím delší musí být čas na jejich obnovu. Neničte se tréninkem až na 
pokraj zhroucení, ze kterého se budete vzpamatovávat 2 týdny. Postupujte v zatěžování svého organizmu 
postupně. * 

* Nemusíte oddechovat po každém tréninkovém dni. Záleží na tom jaký další trénink Vás čeká. Jakmile Vám 
to výkonnost dovolí, trénujte klidně víckrát denně, nebo víc dní v řadě za sebou. Střídejte ale intenzitu tréninku - 
těžké dny kombinujte s lehkými, nebo se dny aktivního klidu. Když jste si „sáhli na dno " zařaďte víc dní 
pasivního klidu, v kombinaci s aktivní regenerací. Objevení vlastního efektivního systému střídání tréninku a 
oddechu je jednou z nejdůležitějších částí plánování tréninku. 

REGENERACE V ČASE 

Délku a kvalitu Vašeho zotavení máte možnost ovlivnit ihned po tréninku. Právě v této, často podceňované fázi 
můžete obnovit výkonnost až na původních 80-85 % a tím zkrátit celkovou dobu regenerace. Tak jak je 
samozřejmostí před tréninkem se rozcvičit, tak by mělo být samozřejmostí se po tréninku dát co 
nejvíce dohromady. Těžký posilovači, nebo vytrvalostní trénink zakončete lehkým vyběháním, nebo 
vyplaváním a protahovacími cviky zaměřenými na unavené svalstvo. Samozřejmostí by měla být sprcha, 
případně doplněná automasáží mýdlem a skotskými střiky (střídání teplé a studené vody). Na závěr doplňte 
živiny vyčerpané tréninkem. 

Mezi jednotlivými dny volte způsob regenerace podle únavy a času na oddech. Jakmile po tréninkovém dni 
následuje další tréninkový den, máte na regeneraci málo času. O to kvalitnější musí být bezprostřední 
regenerace po prvním tréninku. Dbejte na kvalitní a dostatečně dlouhý spánek a plnohodnotné obnovení 
energie pomocí potravinových doplňků. 

V případě, že máte mezi tréninkovými dny oddechový den, regenerujte aktivně. Úplným pasivním 
oddechem bude Vaše CNS a svaly „línější" a Vaše výkonnost nebude ani po dni oddechu ideální. Bude 
nejlepší, když oddechový den strávíte lehce intenzivním aerobním sportováním, a doplníte jej 
protahovacími a uvolňovacími cviky. 

Jakmile potřebujete zregenerovat po delším a intenzivnějším zatížení (třeba na konci týdne), zvolte delší 
regenerační blok 2-3 dny. Jeho první částí může být pasivní oddech, doplněný „nepohybovou" aktivitou 
(sauna, vodní procedury, masáž). Ve druhé části se lehkým sportováním (běh, popolézání) připravíte na nové 
zatížení. 

Když to situace vyžaduje, zařaďte na konci každého období, nebo mezocyklu regenerační týden, složený z 3-4 
dnů pasivního oddechu (sauna, masáže, vodní procedury, relaxační a protahovací cvičení) a z 2-3 dnů 
lehkého aktivního sportování, jehož úkolem je příprava na nový trénink. Z důvodu psychické regenerace 
se může rege-mikrocyklus uskutečnit v úplně cizím prostředí (soustředění na horách atd. ). 

Na konci makrocyklu zařaďte přechodné období (2-4 týdny), jehož úkolem je celkový fyzický a psychický 
oddech, doléčení zranění, získání nové motivace do dalšího tréninku atd. Vezměte lyže a jeďte na hory, nebo 
se jen tak válet k voďě. Sportujte, hýbejte se, ale hlavně - pusťte lezení stranou (i z hlavy). 
Vytvoření kladného vztahu k regeneraci stojí za vynaložený čas a úsilí. Časem totiž zjistíte, že 
nejhezčí na tréninku jsou chvíle, když „rozbití na hadry" pomalu klušete lesem, užíváte teplo sauny, nebo 
se plácáte v bazénu. Proč se obírat o tyto požitky, když ještě k tomu zvyšují Vaší výkonnost? To by jste 
museli být padlí na hlavu. 
 
 
 



1. SEBEANALÝZA JAKO NEZBYTNÝ PŘEDPOKLAD KVALITNÍHO TRÉNINKU  

Svoji výkonnost efektivně* zlepšíte jedině v případě, že zaměříte trénink na nejslabší místa svých 
schopností. Nejdřív je ale musíte poznat, a proto prvním a nejdůležitějším krokem Vaší snahy o zlepšení 
musí být důkladná analýza vlastních schopností. 

* Tak, jako v jakékoliv jiné, na výkon zaměřené činnosti, tak i v lezení má zásadní důležitost pojem 
efektivity. Když budete celou zimu dřít jako koně, byl by v tom čert, aby jste se nezlepšili, třeba jenom z 
9- na čistých 9. Vaše úsilí ale nebude mít s efektivitou nic společné. Cílem tréninku není se jenom 
zlepšit, ale zlepšit se co nejvíc, tzn. za investovaný čas a úsilí získat maximálně možné výsledky. 

Zřejmě nejtěžší pro Vás bude analýza psychických aspektů tréninku, jak jsou popsány v příslušné 
kapitole. Jejím cílem je objevit Vaši jedinečnost a přizpůsobit obecně platné principy tréninku Vaší 
osobnosti. Bez ohledu na to, na jaké úrovni lezete, měli by jste mít jasno ve svém JÁ, v motivech Vašeho 
konání, v hierarchii životních hodnot a cílů. Měli by jste znát nejen fyzickou stránku Vaší osobnosti (obvod 
bicepsu, kolik Vám chybí do čelního roštěpu, nebo kolik zhybů uděláte), ale i tu neméně důležitou -
psychickou. 

Bohužel právě oblast psychiky je laikem těžko analyzovatelná, a tudíž dochází k jejímu zatracování a 
k podceňování důsledků. Nevylívejte vaničku i s dítětem a zkuste se nad celou záležitostí ještě jednou 
zamyslet. Vraťte se ke kapitole „Psychické aspekty tréninku" a pokuste se pochopit o čem mluví. Ve Vaší 
snaze o práci s vlastní psychikou na vyšší úrovni (přizpůsobení konkrétních metod tréninku psycho-
logickému profilu lezce, vyladění k optimální výkonnosti jak v rámci tréninku, tak před jednotlivými 
závody atd. ) se zřejmě nevyhnete spolupráci se psychologem specializovaným na tuto oblast (sportovní 
psychologie je v tréninkovém procesu běžným jevem). 

Další oblastí analýzy jsou jednotlivé fyzické aspekty tréninku - technika a kondice. Taky nezapomeňte 
rozebrat a posoudit taktiku, kvalitu stravy, regeneraci a organizaci tréninku. * 

* Technika je analyzovatelná celkem racionálně a objektivně. V této souvislosti máte již možnost zamýšlet 
se poněkud konkrétněji nad činností rukou a nohou, nad prací s tělem a jeho pozicí, směrem a rychlostí 
pohybu končetin, způsobem navazování kroků na sebe a tempem v cestě. Dále analyzujte úroveň a kvalitu 
svého pohybu na různých druzích skal a v různých profilech.   

* Kondice je zřejmě nejlépe analyzovatelnou oblastí (možná právě proto většina lezců začíná, ale i končí 
se svým hodnocením právě u ní). Zkoumejte Vaši případnou rozdílnou výkonnost mezi jednotlivými projevy 
síly - maximální, vytrvalostní, statickou, nebo výbušnou, dále pak mezi silou prstů a silou svalů horní části 
těla. Výkonnostní rozdíly se mohou objevit i v takových detailech jako je síla na určitém tvaru chytu (lišty, 
dírky, obliny), nebo síla určitých svalových skupin (třeba malá síla břicha a dolní části zádových svalů). 
V souvislosti s vytrvalostí zkoumejte své rezervy v jednotlivých typech cest - vyloženě anaerobních (15- 
30 kroků), nebo anaerobně - aerobních (40-80 kroků). Zkoumejte taky rychlost regenerace v cestě, mezi 
pokusy, a mezi jednotlivými lezeckými, nebo tréninkovými dny. Pohyblivost, i když je také důležitou součástí 
kondice, ve většině případů nesnižuje výkon nijak markantně, resp. snížení se projevuje prostřednictvím 
slabé techniky. 

*Taktika doplňuje reálný lezecký výkon, ale je nepravděpodobné, aby jste při dobré psychice, technice 
a kondici selhali právě kvůli ní. Špatná taktika je vnějším projevem právě nedostatečné psychiky, techniky, 
nebo kondice. 
 
 
 



* Špatná regenerace, strava, nebo slabá organizace tréninku je výsledkem rezerv v oblasti psychiky. 
Jakmile máte konkrétní cíl, motivaci k jeho dosažení a dostatečnou snahu k pochopení cesty, která Vás 
k tomuto cíli dovede, nemůžete mít problém se stravou, regenerací, nebo stavbou tréninku. V opačném 
případě si udělejte pořádek v hlavě. 

A teď to nejpodstatnější - k čemu by jste se vlastně měli dobrat ? K jednoznačnému uvědomění a 
definování nejslabší části svých lezeckých schopností. Právě na ni musíte zaměřit své hlavní tréninkové úsilí, i 
když, pochopitelně, nesmíte zanedbávat rozvoj ani zbylých složek lezeckého výkonu. * 

*Když strávíte zimu rozumováním se psychologem (místo tréninku), svoji výkonnost, s největší pravdě-
podobností, stejně nezlepšíte. Na druhé straně to bude mít možná větší přínos než opačný postup - dřít se 
fyzickým tréninkem a ignorovat své nitro, i když cítíte, že se něco děje. Zcela paradoxně totiž můžete zjistit, Že 
vlastně vůbec nechcete lézt, nebo alespoň ne pod výkonnostním tlakem. Ono vlastně ani není nutné aby jste lezli 
- klidně třeba hrajte na klavír. Hlavně že je Vám při tom dobře. 

Nezapomeňte, sebeanalýza je prvním a nejdůležitějším krokem Vašeho tréninku. Netrénujete proto, aby 
jste se jenom zlepšili, trénujete proto, aby jste se zlepšili co nejvíc. Nepodceňujte tuto část tréninku 
a hlavně - neklamte sami sebe. 

2. TEORETICKÝ ÚVOD DO STAVBY A ORGANIZACE TRÉNINKU 

Všechny ty tréninkové metody a postupy, o kterých jste dosud četli nebudou mít smysl (tzn. nepřinesou 
očekávaný efekt v podobě zvýšení výkonnosti), když je budete používat chaoticky a náhodně. Jedině 
kvalitně postavený a naplánovaný trénink dá Vašemu snažení smysl a logiku. Sportovní příprava je 
organizovaná na čtyřech časových úrovních - perspektivní, dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. 

PERSPEKTIVNÍ ORGANIZACE TRÉNINKU 

Vypovídá o plánování celého výkonostního sportovního života. Jakmile má přinést Vaše tréninkové úsilí 
efektivní výsledky, nemůžete trénovat celý život stejně. Musíte dát svému tréninku dlouhodobou koncepci a 
rozdělit jej na jednotlivá období, která jsou rozdílná svými úkoly a cíli, charakterem zatížení i vzájemným vztahem 
jednotlivých složek sportovního výkonu. Z tohoto pohledu dělíme celkovou sportovní přípravu na čtyři 
období - etapu sportovní předpřípravy, základního tréninku, specializovaného tréninku a 
vrcholového tréninku. 

Etapa sportovní předpřípravy má za úkol zabezpečit všestranný pohybový a funkční rozvoj u dětí se 
zájmem o sport a vytvořit kladný vztah k pravidelnému cvičení. Mimo všestrannost jsou dalšími znaky 
tréninku přiměřenost v dávkování tréninkových prostředků a metod a systematičnost - postupné a 
pravidelné zatěžování organismu. Nízký věk dětí se využívá na rozvoj kondičních schopností, jejichž rozvoj 
by byl v pozdějším věku problematický. Trénink má mírnou intenzitu a je prováděn formou obsahovo a 
emocionálně pestrých her a soutěží. * 

* v lezení tato etapa trvá do zhruba 10-ti let a děti v podstatě ještě vůbec nemusí lézt. Podstatné je, aby 
absolvovali co nejširší sportovnípředpřípravu zaměřenou na sportovní univerzálnost, obratnost (základ 
pozdější lezecké techniky), pohyblivost a částečně všeobecnou vytrvalost (blíže - viz trénink mládeže). 
Etapa základního tréninku je úvodním obdobím dlouhodobého tréninku ve vybraném sportu. Pokračuje se ve 
všeobecném a co nejvšestrannějším rozvoji. Základem tréninku je postupné zvyšování objemu 
 
 



(prodlužuje se doba tréninků a jejich frekvence v týdnu), nízká intenzita, co nejširší použití všeobecných 
tréninkových prostředků s občasným zařazením speciálních. Trénink je zaměřen na rozvoj kondičních 
schopností a na převádění všeobecné obratnosti do hrubé techniky vybraného sportu. 

* v lezení tato etapa trvá do zhruba 16-ti let. Trénink je prioritně zaměřen na pokračování v rozvoji 
všeobecné obratnosti a zvládnutí hrubé techniky lezení v co nejširším spektru, bez výraznější specializace 
a na kompletní zvládnutí techniky jištění a práce s lanem. Pokračuje se v rozvoji pohyblivosti, všeobecné 
a speciální AE vytrvalosti (blíže - viz trénink mládeže). 

Etapa specializovaného tréninku je charakteristická nástupem speciálních forem tréninku a postupným 
zvyšováním jeho intenzity. Na druhé straně - převahu má ještě stále budování všeobecného základu, i když na 
speciálnější a intenzivnější úrovni. Pokračuje se ve vylaďování techniky pohybu, obratnost a pohyblivost se 
udržuje na dosažené úrovni. Na významu nabývá kondiční silová a vytrvalostní příprava a taky 
psychická a taktická příprava s výrazným zaměřením na výkon. 

* v lezení trvá tato etapa do zhruba 20-ti let. Upevňuje a zdokonaluje se technika, s případným zaměřením 
na vybranou specializaci (lezec se může specializovat třeba „závodním - onsajtovým" směrem, nebo 
zůstává univerzálním lezcem atd. ). I když speciální kondiční příprava vyšší intenzity nabývá na důležitosti, 
nesmí omezovat techniku pohybu, a to jak rozsahem tréninku, tak formováním pohybového projevu lezce. 
Soutěžní výkon podávaný na skalách, nebo závodech se neposuzuje z pohledu jeho absolutní hodnoty, ale 
z pohledu dokonalosti technického provedení a perspektivy dalšího růstu výkonnosti. 
Etapa vrcholového tréninku se dotýká hrstky vybraných jedinců, kteří svým dosavadním přístupem k 
tréninku a svou výkonností aspirují na nejvyšší mety na mezinárodním poli. Trénink je postaven na 
kvalitním základě, vybudovaném v předchozích etapách a tudíž je vysoce intenzivní a specializovaný. 
Důraz je kladen na maximální rozvoj silové a vytrvalostní kondiční připravenosti, udržení dosažené 
úrovně obratnosti, pohyblivosti a techniky a hlavně přenesení celkových schopností sportovce do prostředí 
nejvyššího výkonostního a závodního stresu. * 
* v lezení nastává tato etapa zhruba po dvacátém roku života. Cílem je dosažení co nejvyšších absolutních 
výkonů (na své relativní úrovni). Trénink je vysoce intenzivní a specializovaný. V souvislosti s názvoslovím 
této publikace je určen lezcům na minimálně výkonostní úrovni. Vrcholový lezec s ambicemi na 
mezinárodní úspěchy musí v této etapě odevzdat lezení doslova všechno. 

Je pravděpodobné, že výše popsaný způsob perspektivního plánování tréninku, vyvolá úsměv na tvářích 
většiny současných výkonostních a vrcholových lezců. Není to důležité, protože se jich tato problematika 
v podstatě ani netýká. Jsou už na určitém stupni vývoje a poznání, více-méně v zajetí zažitého klišé 
a perspektivní plánování je v jejich lezeckém životě nevyužitelné.   

Obrovskou důležitost má tento způsob organizace tréninku pro začínající lezce, hlavně však pro mládež. 
Nepochopení a neznalost zásad perspektivního plánování vyústí, v lepším případě, do nevyužití celkového, 
potenciálu výkonnosti. V horším případě to mohou být vážná zranění způsobená špatným tréninkem, nebo 
ztráta motivace. Výsledkem je pak ukončení lezení - i na rekreační, nebo výkonostní úrovni. Necítím se 
odborně povolán podrobně zpracovávat metodiku přípravy v prvních dvou etapách sportovního života lezce, 
které jsou, z perspektivního a zdravotního hlediska, nejdůležitější. Chci jenom na jejich význam upozornit 
případné trenéry (a častokrát rodiče v jedné osobě), nebo samostatně začínající lezce. Taky bych rád 
upozornil na rezervy v metodické práci svazu v této oblasti. Nejen nedostatečně zvládnutá 
technika jištění může napáchat škody na zdraví. 

V souvislosti s touto publikací upozorňuji, že popisuje trénink minimálně ve specializované etapě. Méně 
intenzivní metody a tréninkové prostředky se dají částečně využít i v základní etapě, ale 
 
 
 



netvoří její celkovou a plnohodnotnou náplň. K etapě sportovní předpřípravy a základního tréninku se 
ještě vrátím v tréninku mládeže a začínajících lezců. 

DLOUHO, STŘEDNĚ A KRÁTKODOBÁ ORGANIZACE TRÉNINKU 

Pojednává o stavbě tréninku v časovém úseku jednoho až čtyř let. Aby Vám trénink přinesl požadovaný efekt 
v podobě zvýšení výkonnosti, musíte systematicky opakovat základní části jeho obsahu - vždy na vyšší a 
vyšší výkonostní úrovni. Prakticky toho dosáhnete střídáním cyklů - časových úseků různé délky a zaměření. 

Nejdelším takovým obdobím je makrocyklus, jehož ideální délka je jeden rok, ale v praxi se používají i 
kratší (půlroční), nebo delší (2-4 leté). Po uplynutí makrocyklu se obsahem tréniku vracíte na začátek, a opět 
opakujete náplň makrocyklu, ale na vyšší výkonostní úrovni, která tak plynule stoupá po spirále vzhůru. 
Základními částmi makrocyklu jsou přípravné (tréninkové), hlavní (závodní) a přechodné období. * 

*Přípravné období. Jeho úkolem je perspektivní zvyšování výkonnosti a příprava na vrchol sezóny. Dělí se 
ještě na všeobecné období, které má za úkol vybudovat základní, všeobecnou výkonnost, speciální období, 
jehož úkolem je převedení všeobecné výkonnosti na speciální a vylaďovací období, které slouží k vyladění 
formy před vrcholem sezóny. 

*Hlavní období je obdobím plnění výkonnostních cílů a posouzení kvality dosavadního tréninku. 

*Přechodné období slouží k fyzické a psychické regeneraci po sezóně, k doléčení zranění a k ujasnění si 
dalšího směru tréninku. 

Jednotlivá období jsou složena ze střednědobých časových úseků - mezocyklů, které převádí dlouhodobé 
záměry makrocyklu do praxe. V ideálním případě je jejich délka 4 týdny, ale v praxi se používají i kratší (2 
týdny), nebo delší (6 týdnů). V mezocyklů se plní jednotlivé dílčí úkoly podle zaměření a cíle období. * 

* všeobecné tréninkové období prioritně zaměřené třeba na rozvoj vytrvalosti může tvořit jeden 
šestitýdenní mezocyklus zaměřený na rozvoj všeobecné a speciální AE vytrvalosti a jeden čtyřtýdenní 
mezocyklus zaměřený na udržení dosažené úrovně všeobecné vytrvalosti a rozvoj speciální AN/AE 
vytrvalosti. Vyvrcholením rozvoje vytrvalosti mohou být pak ve speciálním období tři dvoutýdenní 
mezocykly (vždy s týdenní pauzou) zaměřené na rozvoj speciální AN vytrvalosti. 

Mezocyklus je tvořen krátkodobými časovými úseky - mikrocykly, jejichž ideální délka je 7 dní a shoduje se s 
týdnem. V praxi se ale používají i kratší (3-5 dní), nebo delší (10 dní) mikrocykly. Manipulaci se zatížením a 
oddechem dochází v mikrocyklu k požadovanému růstu výkonnosti. Tím, že je mezocyklus složen z určitého 
počtu mikrocyklů (2-6), dochází ke kumulativnímu efektu zvyšování výkonnosti. 

Mikrocykly jsou určitým záměrným způsobem poskládány z jednotlivých tréninkových dnů, které se podle 
náročnosti dělí na těžké, lehké a dny aktivního, nebo pasivního klidu (je možné i jiné dělení). Způsobem 
svého řazení vytvářejí tréninkové dny v mikrocyklu fáze největšího zatížení (hlavní část mikrocyklu) v 
kombinaci s fázemi menšího zatížení, nebo oddechu. 

Tréninková jednotka je pak nejmenší, ale nejdůležitější kamínek složité mozaiky zvyšování výkonnosti. Právě 
v ní se odehrává konkrétní práce, na jejíž úrovni závisí i kvalita konečného výsledku. Tréninková jednotka má 
různou délku a zaměření, může se v průběhu dne i více krát opakovat a kumulovat do bloků a fází. 
Tréninková jednotka, tréninkový den a mikrocyklus jsou prostředky organizace a provádění tréninku na 
krátkodobé úrovni. Jejich prioritním úkolem je, prostřednictvím zatížení, vyvést organizmus z jeho 
rovnovážného stavu a následně, formou kvalitní regenerace zabezpečit jeho návrat na vyšší výkonostní 
 
 
 
 



úroveň, než byla původní. Pravidelným opakováním a návazností zabezpečují kumulování tohoto efektu a 
růst výkonnosti. 

Funkce cyklů se dá zkráceně a zjednodušeně vysvětlit i následovně. To, co se v makrocyklu naplánuje (s 
přihlédnutím na perspektivní výkonostní vývoj lezce), se pomocí jednotlivých období a mezocyklů 
převede do praxe a pomocí mikrocyklů, tréninkových dnů a tréninkových jednotek vykoná. 

3. STAVBA A ORGANIZACE TRÉNINKU V PRAXI 

V praxi vše začíná stanovením cíle. Jedině on dá Vašemu snažení smysl. Tak jako v jakékoliv jiné oblasti 
lidského života, tak i ve výkonnostním lezení platí „čím spíš a jasněji víte co chcete, tím dříve toho 
dosáhnete". Cíl by měl vycházet z Vaší výkonnostní úrovně a možností a měl by mít návaznost na 
perspektivu Vašeho lezeckého růstu. Stanovujte si ho na rok dopředu, i když ve svém lezeckém zaměření by 
jste měli mít jasno v horizontu 2-4 let. 

* určujte si konkrétní, jednoznačné, reálné, ale ne zbytečně nízké a alibistické cíle. Jedině tak máte možnost 
směřovat svůj trénink někam, vyhodnocovat jeho úspěšnost a efektivitu a dále ho upravovat a plánovat. 
Cíl typu „být co nejlepší" je sice pohodlný, protože Vás aktuálně, ani perspektivně k ničemu nenutí, ale 
ke zvýšení Vaší výkonnosti asi nepřispěje. 

Cíle určí počet vrcholů v roce a délky jednotlivých makrocyklu. Nejběžnějšími variantami je roční 
makrocyklus s jedním hlavním vrcholem, nebo dva půlroční makrocykly se dvěma vrcholy. * 

* V praxi se používají i jiné varianty. Při vícevrcholové sezóně víc stihnete (když se Vám daří), ale nemáte 
čas na kvalitní a koncepční trénink. Z perspektivního pohledu Vám jedině ten pomůže odhalit celý Váš 
výkonnostní potenciál. Když máte v lezení skutečně vrcholové ambice, nechejte si vícevrcholovou sezónu 
na období, kdy bude Vaše všeobecná výkonnost dostatečně vysoká a budete mít zkušenosti a schopnosti 
vyladit ji i na víc podniků v průběhu roku. 

Makrocyklus delší než jeden rok (třeba dvouletý, nebo čtyřletý) poskytne dostatek času na kvalitní přípravu. 
Používá se ve sféře vrcholového sportu pro přípravu na zvlášť důležitý cíl, podložený enormní dávkou 
motivace (třeba medaile z MS). 

Jakmile máte jasno v dlouhodobé organizaci svého lezení, tzn. v cílích, vrcholech a makrocyklech, 
přistupte ke střednědobé organizaci tréninku - rozdělení makrocyklu na jednotlivá období. Čistě orientačně se 
můžete zařídit podle následující tabulky. 

Období makrocyklu 
Zhruba 

% Roční makrocyklus Půlroční m. zima, jaro Půlroční m. -léto, podzim 

Všeobecné tréninkové 40 20 týdnů 12 týdnů 4 týdny 

Speciální tréninkové 30 14 týdnů 8 týdnů 4 týdny 

Vylaďovací 7,5 4 týdny 4 týdny 2 týdny 

Hlavní 15 8 týdnů 8 týdnů 4 týdny 

Přechodné 7,5 4 týdny 2 týdny 4 týdny 

Celkem 100 50 týdnů 34 týdnů 18 týdnů, celkem: 52 T. 

 

Délka jednotlivých období není dogma. Čím déle lezete, tím vyšší úroveň všeobecné výkonnosti se u 
Vás předpokládá a tím kratší všeobecné tréninkové období si můžete dovolit. V případě půlročních 
makrocyklu je hlavní trénink přesunut na první makrocyklus, zatímco druhý plní funkci jakéhosi 

 
 
 



„znovunabuzení" výkonnosti. Nerozdělujte všech 52 týdnů roku, nechejte si rezervy na nepředvídané 
události a změny. Podstatné je uvědomit si důležitost, smysl a návaznost jednotlivých období a určit jejich náplň 
tak, aby Vám pomohla v dosažení cíle. 

VŠEOBECNÉ TRÉNINKOVÉ OBDOBÍ. Vašim úkolem v této etapě je vybudování kvalitního vše-
obecného základu. Trénink je charakteristický velkým objemem mírné až střední intenzity a co největší 
variabilitou tréninkových prostředků. Doslovně to znamená „nahrnout" do sebe co největší počet metrů a 
kroků odlezených na stěně, nebo na skále, zhybů, přesahů, a navzpíraných tun v posilovně, sekund 
odvisených na liště a kilometrů naběhaných v terénu, nebo uplavaných v bazénu. 

Z tréninkových prostředků a metod jsou, podle úrovně trénovanosti, vhodné AE lezení, AE posilování 
formou kruhového tréninku, v případě vzestupu výkonosti AN/AE lezení, hypertrofní posilování na hrazdě, 
žebříku, nebo v posilovně, dále statické visy na liště, ale nízké intenzity. Závěr všeobecného a přechod na 
speciální tréninkové období může pak tvořit posilování na rozvoj vnitrosvalové koordinace na hrazdě, žebříku 
a v posilovně a trénink statické maximální síly na liště. To vše „okořeňte" všeobecně vytrvalostním tréninkem 
na vrchní hranici tepové frekvence doporučené pro aerobní režim. 

* Nemusíte se vyhýbat ani speciálním tréninkovým prostředkům, jenom jejich význam a použití v tomto 
období je menší. Věnujte jeden tréninkový blok týdně třeba maximálnímu boulderinku, zakončenému pár 
pokusy na typicky anaerobních „mléčných dráhách", aby jste nezapoměli jak „chutná" maximální záběr. 
* Nezapomínejte na kvalitní regeneraci. Aby jste vytvořili kvalitní výkonostní základ, musíte zvládnout 
co největší objem tréninku. V žádném případě ale neničte své tělo na úkor jeho zotavení. Vrátilo by se 
Vám to jako bumerang v některém z příštích období náhlou únavou, zraněním, nemocemi, stagnací, ztrátou 
motivace, apod. 
* Nepodceňujte všeobecné tréninkové období. Jeho nedostatečné odtrénování (třeba z důvodu nemoci) 
se projeví nižší všeobecnou výkonosti. V období speciálního tréninku nebudete mít z čeho brát a výsledkem 
bude celkově nižší maximální výkonnost, nestabilita a kratší trvání formy. 

SPECIÁLNÍ TRÉNINKOVÉ OBDOBÍ. V této etapě je Vašim úkolem zpracovat hrubou a beztvarou 
tréninkovou hmotu, kterou jste dostali do těla v předcházejícím období a vybrousit ji do brilantní spe-ciální 
výkonnosti. Základní charakteristikou tréninku je jeho vysoká intenzita při středním až vysokém objemu a 
použití speciálních tréninkových prostředků. Trénink je zaměřen na rozvoj maximální síly 
prostřednictvím rozvoje vnitrosvalové koordinace, a speciální střednědobé (AN/AE) i krátkodobé (AN) 
vytrvalosti. Trénink by měl taky zabezpečit co největší rozvoj pro lezení specifické, nervovosvalové a 
mezisvalové koordinace. Z tohoto důvodu je nejlepší tréninkové lezení příslušného zaměření, maximální 
statické visy na liště, cvičení na lištové desce, foot off lezení. Jako doplněk můžete použít i žebřík, nebo 
hrazdu. 

* Nejdůležitějším předpokladem úspěšného tréninku v tomto období není ani tak jeho délka, jako vše 
obecný základ, který máte v sobě k dispozici na zpracování a intenzita tréninku. Trénink si vyžaduje 
jednoznačné zaměření a soustředěnost. Nejlépe je provádět ho v tandemu s lezcem podobné výkonnosti 
a cílů. Nenechte se rušit zbytečnostmi typu přeplněná stěna, rozptylující přátelé, kteří nevědí jak trénovat 
a pod. 

* Parametry objemu a intenzity jsou v tomto období ve značném rozporu. Nejde o to, aby jste odtrénovali 
jednu šílenou bouldrovou seanci v kombinaci s tvrdým anaerobním lezením a pak se z toho týden vzpama- 
továvali. Jde o to, aby se Vám to podařilo 3-4 x za týden. Zvládnutí vysoké intenzity a odpovídajícího 
objemu je podmíněno opět tím obligátním - kvalitou a šířkou všeobecného základu a úrovní regenerace. 
 
 



* Zaměření speciálního období volte podle cíle. RP lezci na rozvoj maximálky a speciální vytrvalosti 
v přiměřené proporci, závodníci a onsajtníci na enormní rozvoj speciální (hlavně anaerobní) vytrvalosti 
s podporou maximálky, bouldristé na rozvoj extrémní maximálky s doplňkem anaerobní vytrvalosti.  
 
* Jakmile začnete stagnovat, zvolněte, zregenerujte, případně se vraťte na chvíli do všeobecného tréninku 
(třeba formou jednoho 4 týdenního mezocyklu). Nesnažte se to, co jste nestihli ve všeobecném období 
dohnat speciálním tréninkem. Mrakodrap ze skla a oceli můžete stavět jenom na mohutných železobe- 
tonových základech. Na prašné hlíně postavíte leda tak dřevěnou chaloupku. 

VYLAĎOVACÍ OBDOBÍ tvoří úvod hlavního období a slouží k závěrečnému doladění výkonnosti. 
Trénink je charakteristický maximální intenzitou při mírném objemu, dokonalou regenerací a co největším 
přiblížením se závodní činnosti, hlavně v oblasti psychiky. Hlavním tréninkovým prostředkem je lezení 
- co nejpodobnější Vašim cílům, s dostatkem aktivní regenerace. Nejde ale o žádné rozlézání, protože se 
leze průběžně, jak ve všeobecném, tak ve speciálním období. Důležitou složkou tréninku musí být 
psychická příprava - hlavně u závodníků. Zapomeňte na to, že opustíte klidné podmínky svých 
tréninkových půd a sklepů a beze zbytku odevzdáte ihned všechno co ve Vás je. Plné hlediště a stres 
v rozhodující situaci, mohou snížit, když na to nebudete připraveni, výkon na průměrnou úroveň. * 

* Příprava pomocí onsajtování cest, jak to praktikuje většina lezců, není zlá, ale taky není ideální. Při 
OS lezení máte nárok na chybu - nevylezete jedno 7c, vyberete si z deseti dalších. To v závodě neexistuje. 
Tam v rozhodujícím okamžiku špatně dotáhnete fix (třeba jako důsledek chvilkové nesoustředěnosti 
a preciznosti), rozhodující chyt špatně naberete a už se vezete. 

* Nejlepšími prostředky na tyto situace jsou reálné kontrolní závody, modelované závody - klidně i na 
půdě s přáteli, ale v prostředí co největšího závodního stresu, nebo tréninkové OS lezení na „prázdné 
stěně" (chyty jsou složené a staví se originál cesty) - to vše v přesně stejných objektivních podmínkách, 
jaké Vás potkají na závodech (stejný způsob rozcvičení a rozlezení jaký Vám bude k dispozici atd. ). 

HLAVNÍ OBDOBÍ slouží k plnění výkonnostních cílů. Trénink je na minimální úrovni a jeho cílem je 
udržení formy. Dosáhnete to použitím kontrastního způsobu tréninku, tzn. výraznou změnou parametrů 
zatížení ve vztahu velký - malý objem, maximální - minimální intenzita, specifické - nespecifické zatížení. 
Nezbytná je samozřejmně opět kvalitní regenerace. 

* jedna z variant kontrastního tréninku může být třeba kombinace značného objemu nespecifického 
zatížení při nižší intenzitě v první dopolední fázi (běh v terénu, důkladné procvičení celého těla kruhovým 
AE posilováním, vyplavání v bazénu) se zatížením vysoké intenzity specifického charakteru ve druhé, 
odpolední fázi (hodinový blok maximálního boulderinku, půl hodiny pauza, hodinový blok tvrdého AN 
lezení, půlhodiny pauza, „ zmrtvení se " pomocí anaerobního zhybování na pohodlných lištách a oblinách 
v průběhu půlhodiny). 

Kontrastní trénink plánujte vzhledem k časovému průběhu hlavního období. Když máte mezi jednotlivými 
akcemi týden volna, trénujte 1-2 dny, s dostatečnou regenerací jak po předcházející, tak před nastávající 
akcí. Jakmile je pauza mezi akcemi delší - třeba dva týdny, můžete zařadit i kratší mikrocyklus v délce 3- 
5 dnů. V případě, že máte mezi vrcholy pauzu třeba měsíc, zařaďte „aktuální makrocyklus" - dva týdny 

všeobecný, týden speciální trénink, týden oddech a vyladění - a jde se na věc. 
 
 



PŘECHODNÉ OBDOBÍ má za úkol dokonalou fyzickou a psychickou regeneraci po sezóně. Trénink 
je provozován prostřednictvím aktivního regeneračního sportování nízkého objemu a intenzity. Nepřipouští 
se narušení životosprávy a nesmí dojít ani k dramatickému poklesu výkonnosti, aby jste byli schopni začít 
nový makrocyklus na vyšší výkonostní úrovni, než ten předcházející. 

* Nejlépe jsou na tom lezci, kteří mají rádi sport. Po tvrdé sezoně s chutí zapomínají na lezení a trekují, 
lehce běhají, plavou, nebo posilují. Taky případně jezdí na lyžích, hrají golf, surfují nebo jen tak hrají 
fotbálek s přáteli. Klidně jděte na měsíc pracovat do lesa s motorovou pilou, nebo sbírat jablka - hlavně 
si ale oddechněte od lezení. 

Jednotlivá období rozdělte do mezocyklu. Délku a zaměření mezocyklu určete podle úkolů období, 
jejichž jsou součástí. Vycházejte při tom z posloupnosti rozvoje jednotlivých kondičních schopností (síly 
a vytrvalosti) a z minimální doby potřebné na odezvu na cvičení kondiční schopnosti. * 

* Posloupnost rozvoje jednotlivých kondičních schopností: síla paží a těla - hypertrofní posilování 
v posilovně, vnitrosvalová koordinace v posilovně, vnitrosvalová koordinace na hrazdě, nebo žebříku, 
vytrvalost - AE speciální vytrvalost, AN/AE speciální vytrvalost, AN speciální vytrvalost, síla prstů - 
statické visy nižší intenzity, statické visy s maximální intenzitou, kontaktní síla. 

* Odezva na hypertrofní trénink se objevuje po 6-8 týdnech tréninku, na vnitrosvalovou koordinaci po 
4 - 6  týdnech tréninku, na speciální vytrvalost po 2-4 týdnech tréninku. Každý z těchto kondičních režimů 
cvičte minimálně tuto dobu, maximálně ale jenom dokud nezačnete stagnovat - pak změňte trénink. Nemá 
smysl, aby jste se mořili půl roku hypertrofním posilováním, nebo si lynčovali tělo čtyřměsíčním 
anaerobním lezením. V mezocyklech všeobecného období trénujte sílu a vytrvalost společně, v mezocyklech 
speciálního období odděleně (jak konkrétně, uvidíte při plánování mikrocyklu). 

Příklad ročního makrocyklu a rozdělení jednotlivých období do mezocyklu 
Období makrocyklu Mezocykly Náplň 

A. Všeobecné tréninkové - 20 T. A1: 4+1 T Náběh na trénink, lehké rozlezení a posilování v kombinaci s během 

  A2: 4+1 T AE lezení, hypertrofní posilování, statické visy - nízká int.,běh, boulderink 

  A3: 4+1 T AE lezení, hypertrofní posilování, statické visy - nízká int.,běh, boulderink 

  A4: 4+1 T AN/AE lezení, VSK posilování, maximální statické visy, boulderink, běh 

B. Speciální tréninkové - 14 T. B1: 1-3-1 T AN/AE lezení, maximální boulderink, VSK - žebřík 

  B2: 1-3-1 T Maximální boulderink, ANAE lezení, AN lezení 

  B3: 1-3-1 T AN trénink (lezení, deska), AN/AE lezení, maximální boulderink 

C. Vylaďovací C1: 4 T vyladění 

D. Hlavní D1: 8 T vrchol  

E. Přechodné E1: 4 T oddech 

VSK - vnitrosvalová koordinace   T - týden 

Tabulka slouží jenom jako schématický příklad. Závěrečný týden mezocyklu v období A, B 
slouží k regeneraci (regenerační mikrocyklus) a první týden mezocyklu v období B slouží k 
výjezdům, na potvrzení správnosti tréninku, případně jeho korekci. 

Jakmile máte jasno v délce jednotlivých období makrocyklu, určení jejich náplně a jejich rozdělení do 
mezocyklu, máte za sebou plánování na střednědobé úrovni. Teď Vás čeká to nejdůležitější a nejtěžší 

 
 
 
 
 



- naplánovat jednotlivé mikrocykly, tzn. poskládat jednotlivé tréninkové jednotky a dny do mikrocyklu tak, 
aby jste splnili úkoly a záměry jednotlivých mezocyklů. 

PLÁNOVÁNI NA KRÁTKODOBÉ ÚROVNI. Neexistuje metodický postup, který by Vám jednoznačně řekl, 
jak naplánovat a poskládat jednotlivé tréninky a tréninkové dny v mikrocyklu. Musíte to udělat tak, aby jste 
trénovali v dostatečném objemu a intenzitě, ale tak, aby jste využili efektu superkompenzace, protože on 
jediný zabezpečí růst výkonnosti. Vycházejte při tom ze svých zkušeností, ze své úrovně výkonnosti a 
podmínek (hlavně času) jaké máte na trénink. 

Dny zatížení a oddechu se v mikrocyklu střídají podle výkonnosti lezce a podle intenzity a objemu jeho 
tréninku. Čistě rámcově se můžete zařídit podle tabulky. Je sice orientační, ale jsou z ní vidět parametry 
zatížení různých výkonostních skupin lezců. 

Vrcholoví lezci Výkonostní lezci 

Období I O DTR DO Období I O DTR DO 

          Všeobecný trénink Mírná Malý 3 1 

            Mírná Střední 3 2 

Všeobecný trénink Střední Střední 3 1   Střední Střední 2 1 

  Střední Vysoký 3 2   Střední Vyskoký 1 2 

Speciální trénink Vysoká Střední 2 1 Speciální trénink Vysoká Střední 2 2 

  Vysoká Vysoký 2 2   Vysoká Vyskoký 1 3 

I - intenzita, O - objem, DTR - dni tréninku v řadě za sebou, DO - dni oddechu v řadě za sebou 

V tuto chvíli vyvstane samozřejmě otázka, co je to střední intenzita, co je to vysoký objem atd. Na to Vám 
bohužel nikdo nedá objektivní odpověď, protože se jedná o Vaše subjektivní parametry. Je to poměrové 
vyjádření množství cvičení a úsilí s jakým ho provádíte vzhledem k imaginární 100 % hodnotě. Jedinou 
možností je vést si podrobný tréninkový deník, ze kterého budete časem, na základě svých zkušeností, 
uvedené údaje určitě schopni analyzovat. 

V mikrocyklech všeobecného tréninkového období by jste měli trénovat sílu a vytrvalost společně. 
Můžete je navzájem kombinovat jak v tréninku, tak v tréninkovém dnu, nebo mikrocyklu, ale vždy nejdřív 
sílu a pak vytrvalost. * 

* V praxi se používá hlavně kombinace v průběhu dne (dopolední fáze síla, odpoledne vytrvalost), nebo 
v průběhu mikrocyklu (den síla, den vytrvalost, den oddech atd). Kombinace v průběhu tréninku je méně 
obvyklá, ale možná - zvlášť u lezců s nižší výkonností, trénujících menší intenzitou. 

V mikrocyklech speciálního tréninkového období je lepším řešením věnovat se prioritně jednomu 
silovému režimu (maximální síle, AN vytrvalosti, nebo AN/AE vytrvalosti), ale za udržování dalšího. 
Kdyby jste trénovali všechno najednou, tělo by, vzhledem ke speciálním tréninkovým prostředkům 
a cvičení vysokou intenzitou, nevědělo co od něho chcete - zda aby bylo silnější, nebo vytrvalejší. * 

* V praxi je vybranému silovému režimu věnován celý den a prioritně i celý mikrocyklus. Zbylé režimy se 
jenom udržují na minimální úrovni. Na závěr se jednotlivé režimy propojí dohromady mikrocyklem 
věnovaným rovnocenně každému z nich. Jednu z možných variant uvádí příklad 10 týdenního speciálního 
období, zaměřeného na rozvoj síly a speciální vytrvalosti závodníka, se závěrečným zaměřením na AN 
vytrvalost (převzato z časopisu ON THE EDGE). 

 
 
 
 
 



Charakteristika Týdny Dny Celkem 

    1 2 3 4 5 6 7   

zaměření na sílu 1 P P R S R P R 3x P, 1x S 

  2 P P R S R P R 3x P, 1x S 

Přechodný microcyklus 3 S R P R S R P 2x P, 2x S 

zaměření na AN/AE 
vytrvalost 4 R S S R P R S 1x P, 3x S 

  5 S R P R S S R 1x P, 3x S 

Přechodný microcyklus 6 AE R S R AE R S 0x P, 2x S, 2x AE 

zaměření na AN vytrvalost 7 R AE S R AR R AE 0x P, 1x S, 3x AE 

  8 S R AE R AE R AE 0x P, 1x S, 3x AE 

Propojení všech režimů 9 R P R AR R R S 1x P, 1x S, 1x AE 

  10 R P R AE R R S 1x P, 1x S, 1x AE 

P (power) - síla, S (stamina) - střednědobá speciální (AN/AE) vytrvalost, AE (anaerobic endurance) - 
krátkodobá speciální (AN) vytrvalost, R (rest) - oddech 

Tréninková jednotka (trénink) může mít různé zaměření, charakter a délku, ale vždy by měla mít stejnou 
formu. Skládá se z úvodní, hlavní a závěrečné části. Náplní úvodní části je rozcvičení* a příprava 
organizmu na nastávající zátěž. V hlavní části se pak plní úkoly tréninku podle jeho cílů a zaměření. 
Závěrečná část tréninku slouží k uklidnění organizmu. V této fázi začíná regenerace po tréninku a 
obnovování výkonnosti. 

* O rozcvičení organizmu a jeho přípravě na zátěž jsme dosud nehovořili. Jde bezesporu o velmi důležitou, a 
lezci často podceňovanou část tréninku. Kvalitní rozcvičení zvýší celkové i lokální prokrvení svalů a 
pojivových tkání a tím je zahřeje, uvolní a zvýší jejich elasticitu a připravenost k výkonu. Zlepší mazání 
kloubů. Připraví „chemické prostředí" svalů ke zvýšené produkci energie. Aktivuje nervovou soustavu a 
připravuje ji na zvýšené požadavky v oblasti nervovosvalového přenosu a koordinace pohybů. Upravuje 
psychickou pohotovost k výkonu. 

Prakticky toho dosáhnete vyvoláním zvýšených nároků na dýchací a srdečně- cévní soustavu formou lehké, 
aerobní, všeobecně - vytrvalostní aktivity (běh, švihadlo atd. ) v trvání zhruba 10 - 20 min. Následuje 
lokální prokrvení a zahřátí svalů, šlach a kloubů, které budou používány v hlavní části tréninku, nejlépe 
jejich zatížením nízkou intenzitou a následným protažením a uvolněním. Na závěr zařaďte stejná, nebo 
velmi podobná cvičení, jaká budete provádět v hlavní části, ale nízkou intenzitou a opět s následným 
protažením a uvolněním zatěžovaných svalů. 

Jednotlivé tréninky skládejte do tréninkových dnů podle své výkonnosti, zaměření tréninku, zkušeností a 
podmínek na trénink, které máte k dispozici. Opět platí - univerzální recept neexistuje, každému vyhovuje a 
zabírá něco jiného. Zkoušejte, experimentujte, vedte si podrobně tréninkový deník, analyzujte zkušenosti své i 
jiných lezců, ale nekopírujte - dělejte to, co Vám přináší prospěch a zvýšení výkonnosti. Nic lepšího 
nevymyslíte. 

Jakmile Vám to výkonnost a podmínky dovolí, cvičte ve fázích a blocích. Jeden tréninkový blok (nebo fáze) 
může být poskládaná z většího množství relativně samostatných tréninků. * 

 
 
 
 
 



* Tréninkový den vrcholového lezce na začátku speciálního tréninkového období může vypadat třeba 
následovně. Po úvodním rozcvičení následuje půlhodinový blok maximální statické síly prstů na liště. Po 
zhruba 15 minutovém strečinku pokračuje hodinovým maximálním boulderinkem. Po další 15-ti minutové 
přestávce (opět strečink) je dopolední trénink zakončen třeba půlhodinovým posilováním maximální síly 
paží na žebříku. Odpoledne to může být opět půlhodina maximální statické síly prstů na liště, následně 
pak půlhodiny statická síla paží (blokování na hrazdě) a podvečer hodinka v posilovně na ostatní, 
v průběhu dne neprocvičované svaly. Tímto způsobem se stihne ve dvou 3 - hodinových fázích šest relativně 
samostatných tréninků. Že je toho moc? Vrcholový lezec s kvalitním všeobecným výkonostním základem, 
dokonale zregenerován a motivován to zvládne. 

Jistě jste si všimli, že v plánování je řeč jenom o síle a vytrvalosti. V žádném případě jsem tím nechtěl 
vzbudit dojem nadměrné důležitosti právě těchto dvou složek. Důvod je jiný - právě ony totiž vyžadují 
značnou regeneraci a vystihnutí efektu superkompenzace. Pohyblivost, obratnost, nebo techniku trénujte 
libovolně, podle svých potřeb. 
* trénink pohyblivosti můžete libovolně kombinovat s tréninkem síly a vytrvalosti. Jenom nezapomeňte, 
Že trénink aktivní pohyblivosti kyčelního kloubu (ale taky tvrdý trénink všeobecné vytrvalosti třeba formou 
běhu v terénu) zatěžuje svaly dolních končetin a tudíž vyžaduje jejich regeneraci. S unavenými svaly nohou 
nebude Vaše lezecká výkonnost optimální. 
* trénink techniky provádějte, jenom když jste čerství, tzn. musí předcházet tréninku síly a vytrvalosti 
(z pohledu krátkodobého plánování). Při používaní techniky v tréninku síly, nebo vytrvalosti (trénink 
lezením) lezte jenom to, co máte technicky dokonale zvládnuté, při boulderinku se zaměřte nejen na 
přelezení, ale i na technicky správné přelezení. 
Perspektivní plánování (období delší jako 2-4 roky) neplánujte nijak podrobně. Jenom si rámcově 
ujasněte jaké by mělo být Vaše lezecké zaměření v tomto časovém horizontu. Dlouhodobé plánování 
(makrocykly v délce 1-4 let) dělejte na rok dopředu a s výhledem na další rok. V tomto časovém horizontu 
by jste měli mít úplně jasnou představu o svých cílech, počtech vrcholů, a délce jednotlivých makrocyklů. 
Střednědobé plánování (délka období v aktuálním makrocyklů, délka, počet a zaměření mezocyklů) 
plánujte na období jednoho makrocyklů, s výhledem na další makrocyklus. Přesnou náplň mezocyklů 
plánujte na jeden mezocyklus dopředu, s výhledem na další mezocyklus. Krátkodobé plánování 
jednotlivých tréninků, dnů a mikrocyklu dělejte aktuálně, podle situace, najeden - dva mikrocykly dopředu. 

Forma plánování závisí na Vašich zvycích, ale měla by mít zásadně písemnou povahu. Základním 
nástrojem je tréninkový deník, kde si vedete podrobné údaje o objemu, intenzitě, metodách, prostředcích a 
časovém průběhu tréninku. Dále pak veškeré pocity, postřehy, kladné i záporné zkušenosti s tréninkem i 
lezením. Právě na základě analýzy deníku budete schopni plánovat a trénovat přesně to, co potřebujete. 
Forma dalších plánů závisí čistě na Vás. Měla by být taková, aby Vám spíš pomáhala, než Vás otravovala a 
aby jste se v ní i zpětně vyznali. 
Plánování, jak je objasněno v této kapitole není vhodné pro každého. Vyžaduje výrazně výkonostní 
zaměření lezce, vysoké ambice a jasný cíl, podpořený enormní dávkou motivace. Zřejmě kvůli historii a 
filozofickým kořenům klasického horolezectví je systematické a plánovité chápání tréninku, úplně běžné a 
obvyklé v jiných sportech, v lezení výjimkou. Jakmile nemáte chuť lézt a trénovat tímto stylem, je 
zbytečné, aby jste se do toho nutili. Vezměte si z organizace a stavby tréninku klíčové body a snažte se řídit 
podle nich. Nemusíte kreslit plány, vyhodnocovat objemy dosažené v mezocyklech a podobně. Jenom si 
uvědomte, že jakákoliv lidská činnost bez cíle nemá smysl - čím je ten cíl konkrétnější, tím jednodušší cesta 
k němu vede - k dobré formě se nedostanete bez mohutného všeobecného základu a kvalitní speciální 
nadstavby - nemůžete vydržet lézt na stejné úrovni půl roku v kuse - kvalitním oddechem, jak v průběhu, 
tak na konci sezóny předejdete zraněním, ale i stagnaci výkonnosti a ztrátám motivace. 
 
 
 



CHYBY PŘI PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACI TRÉNINKU 

Nejčastější chybou lezců při plánování je, že neplánují vůbec. Chápou organizaci a plánování tréninku jako 
dogmatické potlačování své individuality a snaží se trénovat pocitově a intuitivně. Ve většině případů však tímto 
přístupem jenom zastírají svoji nevědomost a neschopnost (nebo lenost ?). Jejich trénink je tvořen náhodou a 
manipulován momentálními okolnostmi. * 

* Plánovitý trénink není v žádném případě o potlačování osobnosti. Je tvořen pro konkrétního jedince 
a jeho potřeby a možnosti. Je v něm místo pro korekci tréninku vzhledem k aktuálním okolnostem, ale 
v dopředu vytýčených mantinelech, na čele s tím základním - jednoznačným cílem. 

Jakmile si ale někdo představuje, že se dopracuje k vrcholným výkonům „jenom tak a jaksi mimochodem ", klame 
sám sebe a nikdy se mu to nepodaří. Jakmile někdo věří všem těm řečem o „ objektivních životních 
okolnostech" (nedostatek peněz, nedostatek času, slabé podmínky), které brání v cestě na vrchol, klame ještě 
víc - naštěstí opět jenom sám sebe. Neexistují objektivní okolnosti, které by bránili v dosažení reálně 
stanoveného cíle. Existují jenom subjektivní důvody v našem nitru, které naše úsilí sabotují a znesnadňují a 
častokrát (bohužel) úplně znemožňují. Kdyby to bylo jinak, ještě teď by jsme bydleli v jeskyních a opékali si k 
obědu mamuta (a možná ani to ne). 

Další častou chybou je slepé kopírování tréninku* jiných lezců. Opět výsledek rezerv v oblasti plánování, ale i 
hluboké neznalosti základní problematiky a metodiky tréninku. 

* To, že ten, nebo onen lezec tvrdí, že dělá, nebo nedělá to, či ono, ještě neznamená, že trénuje správně, 
nebo že by jste měli tímto způsobem trénovat taky. Stejně scestný jako trénink třeba hokejisty Jágra, nebo 
trojskokanky Kašpárkové je pro Vás v podstatě i trénink Moona, nebo Hirayamu. Snahou o slepé 
napodobování nejen že zbrzdíte svůj vývoj, ale ještě se můžete i zranit. Trénink světových lezců (ale taky 
přátel z Vašeho okolí) Vám může být přínosem jedině jako případná názorná ukázka pochopení (nebo 
nepochopení) základních principů tréninku a jejich aplikace v praxi (pochopení vlastní individuality 
a zaměření tréninku na vlastní slabé stránky, schopnost stanovení a plnění cílů, pochopení významu 
vyváženosti lezeckých schopností atd. ). 

Chápejte plánování jako nástroj, který by Vám měl pomoci k lepším výsledkům, a uzpůsobte si jej k 
tomuto účelu. Neklamte sami sebe všemi těmi řečmi o intuitivním a pocitovém tréninku, o 
zaručených „návodech" jak se po tříměsíčním zimním bouldrování dostat do finále svěťáku, nebo o 
„objektivních" důvodech proč to, nebo ono nejde. Pusťte se s chutí do práce a vezměte si to, na co 
máte, vzhledem k vynaloženému úsilí, právo. 

4. TRÉNINK MLÁDEŽE, ZAČÍNAJÍCÍCH LEZCŮ A ZÁVODNÍKŮ 

V mládeži je ukryta budoucnost vrcholového, česko - slovenského lezení. Začínajícím lezcům hrozí 
největší nebezpečí, vyplívající z neznalosti základních principů tréninku. Závodníci jsou nejvíc na výkon 
zaměřenou skupinkou lezců. Právě z těchto důvodů jsem se rozhodl při tréninku těchto skupin podrobněji 
zastavit. 

TRÉNINK MLÁDEŽE 
Protože další řádky budou o tréninku lezců, kteří začínají se sportem již v předškolním věku (5-6 let), budu 
textově rozmlouvat spíše s trenéry (a zřejmě rodičy v jedné osobě), než s vlastními lezci. Vy, jako hlavní 
autority Vašich svěřenců, budete tvořit, alespoň v počátcích, jejich obraz a představu o lezení. Je proto velmi 
důležité, aby jste je seznámili s filozofií a ideovým zaměřením klasického horolezectví na jedné straně, ale 
naučili je, na druhé straně, nahlížet na lezení především jako na sport. * 
 
 
 



* Řekněte děckám o všem tom krásném v lezení, co jsme prožili. Ukažte jim prosluněný Prachov, Súl'ov 
plný podzimního listí i zamlžené tatranské doliny. Vemte je třeba na exkurzi k Tošovákovi a povězte jim 
o Šmíďákovi, Psotkovi nebo Mauglím, ale taky o Hudym, nebo Rakovi. Protáhněte je Šicím strojem, nebo 
je nechte vybát se třeba v Hokejce. Naučte je tomu všemu, co dalo lezení nám, i tomu, co může dát jim. 
Naučte je vnímat a respektovat přírodu a lidi kolem sebe. Nezapomeňte při tom ale na jednu důležitou 
věc - současné lezení je především sport. Jako tvůrci jejich obrazu jim proto jasně vysvětlete rozdíl mezi 
pohodovým, „romanticko-tábornickým" lezením na straně jedné a na výkon a výsledek zaměřeným lezením 
na straně druhé. 

Nechte je zatím, ať se lezením baví - jsou to přece děti. Nechte je, ať si v pozdějším věku vyberou - zdali 
budou pozorovat červánky, příjemně unaveni po celodením pochodu dolinou, zakončeném krásnou šestkou v 
pěkné skále, nebo se budou, rozbití na „hadry" po těžkém tréninku plazit z posilovny, a jediné co je bude držet 
na nohou bude jejich touha být nejlepší. Hlavně jim však vysvětlete, že obojí nezvládnou. Vysvětlete jim, co to 
znamená upsat se výkonu. Vysvětlete jim, že to je právě disciplína, řád a systém, které je přivedou k cíli. 
Vysvětlete jim, že to není potlačování jejich osobnosti a naučte je s těmito termíny samostatně a svobodně 
pracovat. Ale ze všeho nejdříve, pokud jste to ještě neudělali, vysvětlete to hlavně sami sobě. Jenom tak bude 
náš sport zdravý a přinese jak světové výkony, tak uchová i krásnou historii plnou svobody a volnosti. 

O konkrétních způsobech trénování se zmíním jenom stručně. Jak jsem již psal, necítím se odborně povolán k 
podrobnému metodickému řešení tak náročné problematiky. Berte proto publikovaná fakta spíše jako 
orientaci, a v případě potřeby je doplňte z jiných zdrojů (zkušenosti trenérů z metodicky lépe podchycených 
sportů, jako lezení). Také doufám, že se se svou konkrétní pomocí v této oblasti připojí horolezecký svaz 
- právě tomu by na tom mělo záležet nejvíc. 

Základem tréninku mládeže je vnímat tréninkový proces perspektivně, jak byl popsán v kapitole o stavbě a 
organizaci tréninku. Z tohoto pohledu jsou nejdůležitějším obdobím právě etapa sportovní předpřípravy (cca 6-
10 let) a základního tréninku (cca 10-16 let). Jejich základním cílem není ani tak přímé zvyšování výkonnosti, 
jako spíš „zadělání" na kvalitní budoucnost. Zásadním požadavkem tréninku v těchto etapách je vyhnout se 
možným zdravotním poškozením, a vypěstování chuti, ba přímo návyku sportovat. Vypěstujte u svých 
dětí návyk na sport dříve, než si oni vypěstují návyk na drogy. 

ETAPA SPORTOVNÍ PŘEDPŘÍPRAVY (6-10 let). V tomto období nemusí dítě ještě vůbec lézt. 
Podstatné je, aby dostalo co nejuniverzálnější* pohybovou průpravu. Naučte je běhat, skákat, ovládat tělo v 
prostoru, pracovat s míčem, plavat, lyžovat, bruslit, jezdit na kole atd. Z hlediska lezení je toto období vhodné 
na rozvoj pohyblivosti a obratnosti, která tvoří základ pozdější lezecké techniky. Dále máte možnost 
provozovat pohodové lezení (z fyziologického pohledu aerobní), které by mělo být co nejvari-abilnější a 
nejpřirozenější a hlavně - mělo by se z valné části odehrávat na skále. 

* bohužel v systému organizace sportu v České republice neexistuje jakýsi „institut všeobecné sportovní 
předpřípravy dítěte". Z tohoto důvodu je nejlépe, když začne dítě sportovat pod dohledem specializovaného 
trenéra ve sportu, z kterého si může do lezení něco odnést (gymnastika, úpolové sporty - hlavně judo 
a zápas) a rodiče zabezpečí jeho rozvoj v dalších sportech - plavání, lyžování, bruslení, jízda na kole atd. 

Podle výše popsaných principů by měl být organizován trénink i v případných lezeckých oddílech. 
Popolézání 3x týdně na umělé stěně je jednostranné a nedostačující. Možná bude mít výsledek v rychlém 
nárůstu lezecké výkonnosti, ale z perspektivního pohledu se nevyužije celkový potenciál lezce. 

ETAPA ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY (10-16 let). V její první části (10-14 let) by měl lezec zvládnout 
kompletní techniku pohybu jak na skále, tak na umělé stěně. Kompletní znamená, že by se měl obeznámit 
 
 
 



jak se stěnou, tak komínem, spárou, nebo sokolíkem. Měl by lézt na písku i vápně, položené, kolmé i 
převislé. Samozřejmě se taky musí naučit jistit a pracovat s lanem. Účelná technika především - to je 
základní heslo této etapy. 

Ve druhé části (14-16 let) můžete k lezení přistoupit již sportovněji a systematičtěji. Základem tréninku musí 
být nadále technika a co největší objem AE lezení na stěně i skále, ale je čas obeznámit se i s 
bouldrováním a AN/AE lezením na rozvoj speciální vytrvalosti. Taky je čas na rovnoměrné posilování celého 
těla formou cviků s vlastní hmotností. Nadále rozvíjejte pohyblivost a obratnost. 

Pro etapu sportovní předpřípravy a základního tréninku (tzn. do zhruba 14-16 let) platí jedno 
zásadní pravidlo - vychovávejte ze svých svěřenců hlavně univerzální sportovce a až pak lezce. 
Předčasně uspěchaný vývoj a rychlé nasazení speciálních forem tréninku mohou sice přinést v 
mládežnických kategoriích úspěchy, ale perspektivně určitě skončí stagnací, ztrátou motivace, nebo 
zraněním. Asi by nebylo od věci zamyslet se, proč máme v mládežnickém závodním lezení vcelku 
pozoruhodné výsledky na mezinárodním poli, a v seniorech bojujeme s bídou o semifinále. 

SPECIALIZOVANÁ ETAPA (16-20 let) přináší zásadní zlom v nahlížení na lezení. Do popředí se 
dostává výkon, intenzita a specializace. Lezec by se měl sám rozhodnout, kudy se ubere jeho sportovní cesta. 
Někdo zvolní a lezení nechá, nebo pokračuje na výkonostní úrovni dál. Někdo přidává plyn a plný ambicí jde 
vstříc své touze být nejlepší. 

Ani v této etapě ještě není doba na „popuštění uzdy mladému hřebci". Jen ať ještě buduje a rozvíjí -9 áčka, ani 
tituly mistra světa nikam neutečou. Nácvik techniky nabírá ráz systematického úsilí, jak je popsán v 
kapitole o jejím tréninku. Pohyblivost se udržuje na dosažené úrovni, obratnost se zařazuje spíš na 
zpestření. Zásadní změny nastávají v silové a vytrvalostní přípravě. Roste důležitost speciálních metod a 
tréninkových prostředků, ale stále minimálně v rovnocenném poměru se všeobecnými. Lezec může 
posilovat v posilovně (pod odborným dohledem zkušeného instruktora), nebo na hrazdě a žebříku. Může viset 
(opatrně, malý až střední objem a intenzita) na liště, může bouldrovat a rozvíjet speciální AN i AN/AE vytrvalost. 
To všechno pod dohledem trenéra, jehož úkolem je, mimo jiného, dohlédnout také na kvalitní regeneraci. 

VRCHOLOVÁ ETAPA (nad 20 let). Konečně nastal čas „pustit draka z řetězu, ať rve, škube a trhá" 
(samozřejmě chyty na stěně) a to jak v tréninku, tak na závodech. Cíl je jediný - specializovaným tréninkem 
nejvyšší intenzity vystupňovat formu a dosáhnout všech možných sportovních úspěchů. 

Převahu mají vysoce intenzivní a specializované formy tréninku, samozřejmě při respektování všech 
zákonitostí tréninkové metodiky, jak byli popsány v této knize (regenerace, periodicita tréninku, vztahy objem 
- intenzita atd. ). V praktickém tréninku se využívá hlavně boulderink a speciálně-vytrvalostní lezení (AN, 
AN/AE), dále pak statické visy nejvyšší intenzity, lištová deska, ve všeobecné přípravě na začátku sezóny 
posilovna, žebřík a hrazda. 

Perspektivní organizace tréninku je důležitá nejen pro mládež, ale i pro začínající lezce v pozdějším věku. 
Ti se často ocitají, hned od počátku, v prostředí vysoce intenzivního tréninku, prováděného na umělých 
stěnách. Svůj perspektivní trénink začínají nejméně vhodným způsobem - speciální silovou přípravou, 
nejčastěji formou zběsilého boulderinku na umělé stěně. O výsledcích tohoto přístupu jsem psal několikrát a 
proto je již nebudu rozebírat. 
I když začínáte s lezením v pozdějším věku, musíte akceptovat určitou posloupnost tréninkového vývoje. I pro 
Vás platí to základní pravidlo - dobrá technika především, a co nejpozdější nástup vysoce intenzivních, 
speciálních a silových forem tréninku. Samozřejmě nikdo od Vás nežádá, aby jste absolvovali etapu sportovní 
předpřípravy - v pozdějším věku to ani není možné. Na druhé straně určitý základní trénink 
 
 
 
 



by měl absolvovat každý. Je výhodou, pokud někdo přichází do lezení z jiného sportu, s kvalitním 
kondičním základem, ale ani tehdy se nevyhne určité adaptaci na lezení. Praktický trénink začínajících lezců 
by měl být stejný jako trénink mládeže v základní etapě, případně vhodně upraven vzhledem k 
dosavadní sportovní praxi začátečníka. 

Perspektivní organizace tréninku a jeho odborné vedení je nezbytným předpokladem jak pro zdravotně 
bezpečné lezení, tak pro dosažení nevyšších met ve vrcholovém lezení. Nemusí mít nutně povahu přesného řádu 
a podrobného plánování (ten nechte na samotné lezce. Když jste je správně vedli, sami pochopí, nejpozději 
ve specializované etapě tréninku, že to je nevyhnutnost). To co můžete pro ně udělat Vy, jako trenéři (a rodiče 
v jedné osobě) je vést je k takovému způsobu práce. Kladně tím ovlivníte jejich budoucnost, a to nejen 
v lezení. 

TRÉNINK ZÁVODNÍKŮ 

je částečně odlišný od tréninku zbytku lezecké populace. Závodníci musí především vyřešit rozpor v 
rozdílnosti lezení na skále a umělé stěně. Každé z nich je svým způsobem charakteristické a kvalitní 
výkonnost v jedné „disciplíně" ještě nezaručí úspěch ve druhé. * 
* Z perspektivního pohledu je důležité začít s lezením na skále. Lezec si k ní vytvoří vztah, ale bez toho, 
aby to poškodilo jeho závodnickou budoucnost. Přechod opačným směrem, od výhradní specializace na 
umělou stěnu, k lezení na skále je obyčejně těžší. 
* Z aktuálního pohledu (třeba jednoho makrocyklu) je nevyhnutné připravovat se speciálně a výhradně 
na závody. Při správném citu pro skálu, vytvořeném v mládí nic nebrání závodníkovi ve využití své formy 
i na skále, i když ani tam nezapře svou specializaci (asi nebude viset měsíc v bouldrovém projektu, i když 
by to mohlo být třeba 9a, zato si zřejmě s chutí „ vypochodoonsajtuje " a „ vyrychlorotpunktuje " všechny 
cesty od 8a do 8c, které mu přijdou do cesty). 

Závodníci by měli být asi nejsportovněji založeni ze všech lezců. Mají své přímé soutěže, bojují o medaile mistrů 
světa a točí se kolem nich popularita, média a peníze (relativně - nejsou to tenisté). Protože se jejich výkony 
odehrávají ve stejných podmínkách jsou jednoznačně srovnatelné a analyzovatelné. Vlastní disciplína je 
svým obsahem vcelku jednoznačná, a realizují se v ní (u některých světových lezců, nebo družstev) jak 
sportovní metodici a teoretici, tak trenéři, maséři a manažeři. 

Kvalitní příprava závodníka (budeme předpokládat jeho ambice na úspěchy na mezinárodním poli) 
začíná u jeho jednoznačného a systematického přístupu výhradně k této oblasti a určení jednoznačného cíle. 
Není to tak těžké, závody mají svůj pevný řád, systém a termínovou listinu. Tomu všemu se dá, v zájmu 
dosažení úspěchu, přizpůsobit celý život - stačí jenom chtít. * 

* Cíl je žhnoucí myšlenka v hlavě, která neustále tluče na poplach. Konkrétní, jasná a přítomná v každém 
okamžiku života. Žádné fádní „chci být co nejlepší". Kdo by nechtěl ? Cíl je něco, co v případě potřeby 
pohne zeměkoulí. Řekněte (ale ještě lépe, napište) si ho alespoň sami před sebou - zcela jednoznačně, 
reálně, a bez zbytečného alibizmu. Přiznejte si konečně, že chcete do světové patnáctky, desítky, nebo 
pětky, že chcete do finále Mistrovství světa, nebo aby Vás pozvali na Rock master do Arca. Přesvěčte 
o tom sami sebe a určitě se Vám to podaří! 
Právě u závodů platí víc než jindy, že jenom kvalitní, soustředěná a koncepční příprava pomůže odhalit celý 
výkonostní potenciál. Plánujte proto, alespoň v počátcích své kariéry, výhradně jednovrcholovou sezónu s 
vyvrcholením třeba na seriálu podzimních závodů. Máte pak příležitost, zhruba 2 měsíce vrcholně lézt. Případnou 
chybu v jednom závodě můžete napravit minimálně ve dvou dalších. Svou formu ze závodů můžete využít i na 
rychlé přelezy těžkých vytrvalostních cest v zahraničí. Více vrcholovou sezónu si nechte na pozdější léta, kdy 
budete schopni svůj kvalitní všeobecný výkonostní základ vcelku rychle speciálně vyladit na příslušný 
podnik. Charakter sezóny by měl jednoznačně odpovídat důležitosti cíle. * 
 
 
 



* Praktickým příkladem je lyžařka (běh) Neumannová, která v zimní sezóně 98/99, po dvou vítězstvích 
v závodech světového poháru a při průběžném prvním místě v celkovém pořadí přerušila svou vítěznou sérii a 
pustila se opět do tréninku. Ví totiž, co chce a v zájmu svého hlavního cíle (mistrovství světa v únoru v Ramsau) 
dělá v tréninku programově to co má, a ne to, co by možná chtěla. 
 

Vlastní trénink se příliš neliší od principů popsaných v této publikaci. Je jenom více zaměřen silovým a 
hlavně vytrvalostním směrem. Vytrvalost tvoří základ a ve Vašich tréninkových plánech by měla mít prioritní 
místo od začátku do konce. Hlavně nároky na speciální anaerobní vytrvalost a rychlost regenerace v cestě jsou 
enormní. Ve všeobecném tréninkovém období by jste měli absolvovat co nejrozmanitější a nejpestřejší 
„lezecký fitness program" - obrovský objem AE a AN/AE lezení, hypertrofního posilování, visů na liště a 
všeobecně vytrvalostní aktivity na hranici anaerobního prahu (ten, kdo trénuje vrcholově ví, o čem je řeč, 
nebo si to zjistí). Ve speciálním období je cílem rozvoj speciální AN/AE a hlavně AN vytrvalosti. Hlavním 
tréninkovým prostředkem je lezení, ale nezapomínejte, alespoň v první části období, ani na další intenzivní 
formy - foot off boulderink, lištovou desku, nebo shyby na liště atd. 
 

Pozornost věnujte formě vytrvalostního lezení. Mělo by probíhat na kvalitních bouldrovkách, které je nutné, 
tak jako lezecké sparingpartnery, občas vystřídat. Nebojte se již v přípravě vystavovat soutěžnímu stresu. Lezte 
známé cesty, ve kterých jde hlavně o ovlivňování fyziologických funkcí organizmu, ale i neznámé cesty, 
ve kterých jde o přiblížení se OS lezení. 

Maximální sílu* trénujte podle její úrovně, každopádně vždy v kombinaci s vytrvalostí. V závěru 
všeobecného období rozvíjejte vnitrosvalovou koordinaci na žebříku, jako pokračování hypertrofního 
posilování, a bouldrujte. Ve speciálním období doplňte boulderink lištovou deskou, nebo foot of 
boulderinkem. * 

* lezci s přirozeně vysokou maximálkou, se mohou soustředit hlavně na vytrvalost, a maximálku jenom občas 
„přikrmují". Ve speciálním období by měli trénovat v poměru 3 díly AN vytrvalost: 1 díl AN/AE vytrvalost: 1 
díl maximálka, případně v poměru 2: 2: 1. Slabší lezci musí zvýšit své úsilí v tréninku maximálky a měli by 
trénovat v poměru 2: 1: 2. Ať už trénujete v jakémkoliv poměru, nezapomeňte na to, že tříměsíčním zimním 
bouldrováním, byť je sebekvalitnější, vytrvalost nenaženete. 

Zvláštní pozornost si u závodních lezců zaslouží psychologická příprava (viz příslušná kapitola) a 
vylaďovací období. Častokrát právě na jejich kvalitě závisí osud celého hlavního období. V každém případě 
však v závodním lezení platí, a to víc než v jiných disciplínách lezení, to známe „ z h.... bič neupletieš, a 
keď - tak nezapraskáš" (slovenské přísloví). 

 
Tož, závodnicí a onsajtníci povstaňte, a pusťte se do práce. Přestaňte se opíjet svou bouldrovou sílou a 
začněte nahánět metry (nebo spíš kilometry) na stěně. I Francouzi jsou jenom lidé, a v poslední době 
čím dál, tím víc lezců z dalších zemí dokazuje, že jsou porazitelní. Připojíme se ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. TEORETICKÉ ZÁKLADY VÝŽIVY VE SPORTU 

ÚVODEM: 

Kvalita výživy ve sportu do značné míry ovlivňuje efektivitu úsilí o dosažení vyšší výkonnosti. Přispívá ke 
zkvalitnění procesu tréninku i vlastního lezení, zkvalitňuje a zrychluje regeneraci, spolupůsobí jako 
prostředek zdravotní prevence atd. Z těchto, ale i z řady dalších důvodů, nemůže kapitola o výživě chybět ani 
v této knížce. 

Nečekejte ode mne podrobný návod jak se stravovat, dotažený do podoby detailních jídelníčků, výživových 
tabulek, receptů apod. Pojednat takto podrobně o sportovní výživě by znamenalo napsat další knihu 
(pamatujete ? - už by to byla, po knize o posilování v posilovně a o cvičení strečinku, třetí). Proč ale, když 
existují jak knihy o výživě, tak i publikované podrobné výživové tabulky, recepty a způsoby úpravy jídel ? 

Přínos této kapitoly je v tom, že Vás seznámí s obecnými zákonitostmi stravování ve sportu a pokusí se, na 
rozdíl od všeobecně psané literatury o sportovní výživě, o jejich aplikaci na potřeby sportovního lezení. 
Upozorní Vás na problémové oblasti v souvislosti s výživou sportovního lezce, ale nezbaví Vás osobní 
odpovědnosti za úroveň kvality Vašeho způsobu stravování. 

V případě Vaší snahy o zlepšení se v této oblasti, budete muset vyvinout trochu více úsilí, než je zapotřebí 
na pouhé přečtení. Budete muset sáhnout po další specializované literatuře z této oblasti, nebo se budete 
muset poradit s odborníkem na výživu. Tato kapitola Vám to ale určitě ulehčí. 

Prvním krokem při pojednání o výživě ve sportu musí být vysvětlení funkce jednotlivých látek, 
přijímaných potravou. Jsou to hlavně živiny - sacharidy (cukry), bílkoviny a tuky, mikroživiny -
minerály a vitamíny a tekutiny. Speciálně ve sportu k nim přistupují ještě doplňky výživy. 

TUKY 

Tuky slouží jako jeden ze zdrojů energie organizmu. Bohužel mají jednu zásadní nevýhodu - k jejich 
přeměně na energii je nutné dostatečné množství kyslíku. Uplatňují se proto jenom při dlouhotrvajících 
výkonech nízké intenzity, při tzv. aerobním způsobu přeměny energie. Tuk neslouží jenom jako zdroj, ale 
taky jako zásobárna energie*, tepelná a mechanická izolace, a výchozí látka tvorby hormonů a stavby 
obalů buněk. Mimo to existují vitamíny, které jsou rozpustné jenom v tucích. 

V zásadě rozlišujeme tuk živočišný a rostlinný. ** 

* Využití tuku jako zásobárny energie závisí od jeho formy. Tuk uložený pod kůží je jako zdroj energie, 
potřebné pro fyzický výkon, nevyužitelný! Aktivuje se jenom v klidu, při nedostatečném příjmu energie 
stravou, na udržení základní energetické potřeby organizmu. Tuk útrobní také nelze pro fyzickou aktivitu 
využít a jeho úkolem je zajištění stále teploty těla. Jako zdroj energie je využitelný jedině tuk uložený ve 
svalových buňkách, nebo tuk přítomný v krvi v podobě volných mastných kyselin. 

** Živočišný tuk je složen z nasycených mastných kyselin (energetická složka tuku), glycerolu (jejich, 
nosiče) a cholesterolu - látce podílející se na ateroskleróze (sníženíprůchodnosti cév). Jediný jeho význam 
spočívá v tom, že je zdrojem energie a vitamínů rozpustných v tucích. 
** Rostlinný tuk má stejnou stavbu jako živočišný, jenom chybí škodlivý cholesterol a jeho energetickou 
složku tvoří nenasycené mastné kyseliny, z nichž jedna část (polynenasycené - esenciální, tzn. organizmus si je 
nedokáže sám vytvořit) brání zvýšení hladiny cholesterolu. Rostlinné tuky jsou nejenom zdrojem energie, 
ale působí také jako prevence aterosklerózy. 
Tuky se po svém natrávení a rozštěpení podílí na výstavbě, nebo se ukládají do svalové, nebo tukové 
tkáně. Organizmus preferuje uložení do formy zásobního tuku, * a to tím víc, čím větší nadbytek energie 
 
 



přijmete, a čím menší je fyzická aktivita. Energetický obsah tuků je totiž 2x větší než obsah energie v 
sacharidech, nebo bílkovinách. Vzhledem k tomu, že nepůsobí na fyziologický mechanizmus hladu (hladina 
krevního cukru), můžete jich sníst značné množství, aniž by jste cítili, že jste nasyceni. Výsledkem bude tudíž 
nadměrný příjem energie a její uložení do podkožního tuku. 

* Tuk se ukládá do tzv. tukových buněk, jejichž počet je dán zčásti dědičně a zčásti se zakládají v dětství, 
a to zlými stravovacími návyky a nevyvážeností mezi příjmem a výdejem energie. V pozdějším věku již 
jejich počet neomezíte, máte šanci jenom redukovat jejich objem. 

Množství tuku ve stravě běžného člověka by mělo být 10-20 % denního příjmu energie, a to nejen z důvodů 
energetických, ale i dalších, výše popsaných funkcí tuků ve stravě. Minimálně polovinu z nich by měli tvořit 
esenciální mastné kyseliny, obsažené v rostlinných, za studena lisovaných olejích (olivový, sojový, 
pupalkový), nebo v semenech - máku, slunečnici, sezamu, ořechách. Dalším zdrojem je maso ryb a 
drůbeže. Živočišné tuky není nutné přijímat samostatně, protože se jich značné množství nachází ve skryté 
podobě v živočišných zdrojích bílkovin - masu, mléku, vejcích atd. 

SACHARIDY 

Tak jako tuky, i sacharidy slouží jako zdroj energie. I když je jejich energetický obsah (v porovnaní s 
tuky) jenom poloviční, jejich význam spočívá v tom, že jsou schopny změny na energii i bez přítomnosti kyslíku. 
Uplatňují se jako jediný energetický zdroj při intenzivních, krátkodobých výkonech (při tzv. anaerobní 
přeměně energie). Samozřejmě se do látkové přeměny zapojují i při delších výkonech nižší intenzity. Mimo 
to slouží jako zásobárna energie. ** Sacharidy se člení na jednoduché a složené cukry. * 
* Jednoduché cukry se dále člení na monosacharidy (1 molekula cukru), disacharidy (2 molekuly cukru) 
a oligosacharidy (maltodextriny, 3-50 molekul cukru). Molekula cukru může mít podobu řepného cukru 
- sacharózy, ovocného cukru - fruktózy, mléčného cukru - laktózy, invertního cukru - medu a hroznového 
cukru - glukózy. Jako zdroj energie slouží jenom glukóza, všechny ostatní cukry se na ni musí proměnit 
a trvá jim to různě dlouho. 
* Složené cukry - pólysacharidy jsou tvořeny více než 50-ti molekulami glukózy. Nachází se v obilovinách 
a zelenině v podobě škrobu, a u zvířat a člověka v podobě glykogenu. 

** Sacharid přijatý potravou (jednoduchý nebo složený) se tráví a štěpí až na výsledné molekuly glukózy 
(hroznový cukr nejrychleji, ostatní jednoduché cukry s různou rychlostí, složené cukry nejpomaleji). Po 
rozštěpení procházejí do krve, kde vytváří stálou hladinu krevního cukru - glykémii. Část glukózy je 
vychytaná játry a v podobě jaterního glykogenu vytváří první „zásobník" cukru k pozdějšímu použití. Část je 
za pomoci hormonu inzulínu dopravena do svalových buněk a v podobě svalového glykogenu vytváří druhý 
( 6x větší) „ zásobník" k pozdějšímu použití. V případě potřeby se za určitých podmínek mění jaterní, nebo 
svalový glykogen opět na molekuly glukózy a slouží jako palivo. 

Rozdíl ve stavbě mezi jednoduchými a složenými sacharidy má zásadní význam při jejich praktickém 
použití. Jednoduché cukry se mění na glukózu rychleji jako složené a proto slouží spíš jako pohotovostní, 
aktuální zdroj energie. Jakmile je jich nadbytek, a nejsou fyzickou aktivitou spotřebovány, ukládají se do zásoby 
ve formě podkožního tuku. * 

* Tělo nezajímá nějaké Vaše sportování a prioritně si tvoří zásoby pro své přežití v kritických situacích 
absolutního nedostatku energie. Touto zásobou je právě podkožní tuk. Vždy, když to organizmu umožníte, 
uloží si stravou přijatý cukr, ale i tuk, do zásoby. Aby jste tomu zabránili musíte znát mechanizmy 
metabolizmu a vědět co jíst, kolik toho jíst a kdy to jíst. 
Rychlost štěpení sacharidů na glukózu má ještě jeden zásadní důsledek. Čím rychleji se objeví jednorázově velké 
množství glukózy v krvi, tím více hormonu inzulínu se vyloučí k jejímu transportu do svalové 
 
 
 



tkáně. Následně dojde k paradoxní situaci, kdy inzulín odtransportuje nejen nově objevenou glukózu, ale i tu, 
která tam již byla a tím sníží původní hladinu krevního cukru pod nutnou fyziologickou hladinu a dojde k 
hypoglykémii. * Naproti tomu složené cukry se štěpí postupně a dlouhodobě a glykémii neovlivňují. 

* Hypoglykémie (nižší, než fyziologicky ideální rozmezí hladiny krevního cukru) je nežádoucí stav, 
doprovázený slabostí, vnitřním chvěním, pocity hladu a samozřejmě snížením výkonnosti. Každopádně by 
jste se, složením stravy a vhodnou dobou jejího podání měli tomuto stavu vyhnout. Rychlost zpracování 
sacharidů na glukózu popisuje glykemický index (GI). Čím je vyšší, tím rychleji se objeví glukóza v krvi 
a tím větší případné problémy s glykémii můžete mít. Opakem hypoglykémie je hyperglykémie. I když se 
také jedná o nežádoucí stav, tento není tak nebezpečný. 

Glukóza z jaterního glykogenu vyživuje mozek (je jediným zdrojem jeho energie). Ze svalového 
glykogenu se vyživují svaly při jejich práci. Následkem nedostatku glykogenu dochází ke stavu 
hypoglykémie a nedostatečnému přívodu energie jak pro řídící centrum pohybů - mozek, tak pro 
vykonavatele pohybů - jednotlivé svaly. Výsledkem je pak snížení kvality provádění pohybů a snižení 
výkonnosti vlastní svalové práce. 

Dlouhodobý nedostatek glykogenu má ještě jeden zásadní důsledek. Organizmus energii nutně 
potřebuje a hledá další zdroje. Tuk si nechává až na poslední, kritickou chvíli a sahá po bílkovině - mění ji na 
glykogen (proteokatabolizmus). Tímto způsobem dochází k nežádoucí devastaci svalové hmoty. 

Jedinou správnou taktikou je, v souvislosti s energetickou potřebou organizmu, doplňovat zásoby 
glykogenu průběžně a nenechat je špatným způsobem stravování vyčerpat do „mrtě". Sacharidy by měli tvořit 
největší část potravy sportovce, pokrývající asi 50-70 % jeho denní energetické spotřeby. Převážnou část by měli 
tvořit složené cukry (těstoviny, rýže, brambory, ovesné vločky, kukuřice, obilovinné cereálie, celozrnné pečivo, 
Corn flakes, luštěniny atd. ). Jednoduchými cukry (čerstvé i kompotované ovoce, čerstvá zelenina, med, 
glukopur) se kryjí hlavně zvýšené energetické nároky při zatížení. 

BÍLKOVINY 

I když mají stejný energetický obsah jako sacharidy, jejich využití jako zdroje energie je zcela nevhodné. 
Bílkoviny mají hlavně stavební funkce. Jsou plně odpovědné za obnovu a růst svalové tkáně a další -
ochranné, transportní, skladovací, řídící a regulační funkce. Kvalitu využití bílkovin popisuje pojem 
dusíkové bilance. * 

* Dusíková bilance je laboratorní metoda, která slouží na zjištění kvality a efektivity využití bílkovin. 
Zjištění, že se organizmus nachází v kladné dusíkové bilanci, znamená, že organizmus buduje z bílkovin 
tkaniva. Tento stav se nazývá odborně proteoanabolizmus a zjednodušeně můžeme říci, že v tomto stádiu 
svaly rostou. Záporná dusíková bilance znamená, že tělo ztrácí víc bílkovin, než je schopné vytvořit. Tento 
stav se nazývá proteokatabolizmus a v tomto stádiu tělo svaly ztrácí. Výsledkem je samozřejmě prodloužení 
doby regenerace a snížení výkonnosti. 

Nejdůležitějším krokem v obraně proti záporné dusíkové bilanci jsou dostatečné zásoby glykogenu. V 
tomto případě tělo nemá důvod využívat jako zdroj energie bílkovinu. V případě, že chcete docílit, pomocí 
výrazné kladné dusíkové bilance regeneraci a růst svalové tkáně, musíte také zabezpečit dostatek kvalitní 
bílkoviny. 
Po příjmu bílkovin stravou se tyto postupně tráví a štěpí až na nejmenší části - jednotlivé aminokyseliny (bude 
jim věnován samostatný odstavec). Aminokyseliny prostupují v různě velkých řetězcích do krve, kterou se 
dostávají do jater. Tyje pak zpracují do formy nové, pro tělo důležité bílkoviny a zabudují ji do nových tělových 
struktur (třeba do svalové tkáně). 
 
 
 



Bílkoviny pocházejí z rostlinných, nebo živočišných zdrojů. I když původ bílkoviny není rozhodující, pro 
praktické použití je velmi důležitý. Stravou přijaté bílkoviny mají totiž různou biologickou hodnotu 
(biologicko Vale - B). B popisuje, kolik nové bílkoviny se v těle vytvoří ze 100 g bílkoviny, přijaté stravou. 
Z tohoto pohledu jsou jednoznačně lepší živočišné bílkoviny. * 

* K dalším výhodám živočišných bílkovin patří dostatek všech esenciálních aminokyselin (vysvětleno 
v odstavci o AMK), vyšší podíl bílkoviny na přijatý objem potravy, rychlejší tepelná úprava a lepší 
stravitelnost. K jejich nevýhodám patří vyšší obsah tuku a cholesterolu přijímaných ve stravě zároveň 
s bílkovinou, malý obsah esenciálních mastných kyselin (nezaměňovat s esenciálními aminokyselinami), 
vyšší zátěž jater a ledvin, a vyšší ekonomické náklady.  

* K výhodám rostlinných bílkovin patří nulový obsah cholesterolu a vysoký obsah esenciálních mastných 
kyselin, vitamínů, minerálů, vlákniny a enzymů, přijímaných ve stravě zároveň s bílkovinou. Nezanedbatelné 
nejsou ani nižší ekonomické náklady, možnost konzumace syrových zdrojů a prevence v boji s nádorovým 
bujením. K jejich nevýhodám patří nižší BV, malý podíl bílkoviny na přijatý objem potravy, delší doba 
tepelného zpracování a nižší stravitelnost. 

Při volbě zdrojů bílkovin je důležité vyjít z aktuální situace uživatele. Pro dospělého, fyzicky minimálně 
aktivního člověka může být konzumace bílkovin jenom z rostlinných zdrojů dostatečná. V případě 
mentálního i fyzického vývoje organizmu, při rekonvalescenci po dlouhodobém zranění, nebo nemoci, nebo 
v určitých stádiích přípravy ve sportu je nevyhnutné využít i živočišné zdroje, a to ve vhodném poměru k 
rostlinným. Ten se může, podle aktuální situace, pohybovat v poměru 2: 1 ve prospěch rostlinných, přes 
vyrovnaný příjem až po poměr 2: 1 ve prospěch živočišných zdrojů. 

Množství bílkovin ve stravě závisí na aktuální situaci. Obecně by mělo pokrýt zhruba 10 - 30 % denního 
příjmu energie. Prakticky se udává v gramech bílkoviny přijaté stravou na kilogram ideální tělesné 
hmotnosti. Mění se v závislosti na úrovni sportovní aktivity, biologické hodnotě bílkovin ve stravě, věku a 
pohlaví. Pohybuje se mezi 1-3 g / kg tělesné hmotnosti. * 
* Nedostatek bílkovin vede z dlouhodobého pohledu k podvýživě a nedostatečnému, mentálnímu 
i fyzickému rozvoji. Krátkodobě se zpomaluje regenerace a snižuje výkonnost. Hrozí riziko stagnace 
výkonnosti, onemocnění, zranění, nebo přetížení. 
* Nadbytek bílkovin má také své negativní důsledky. Zbytečně přetěžuje játra a ledviny, zvyšuje množství 
tuků přijatých stravou, nebo vytvářených z nadbytku bílkoviny v játrech, způsobuje zažívací potíže a ztráty 
některých vitamínů a ochuzuje organizmus o energii, kterou musí vynakládat na zpracování a zabudování 
bílkoviny do nových struktur. 

AMINOKYSELINY 

Jsou nejmenšími strukturami, které vznikají trávením potravou přijatých bílkovin. Jejich asi dvacet 
druhů, z nichž 9 má přívlastek esenciální, tzn. jsou pro život nezbytné a organizmus si je neumí vytvořit. Po 
natrávení se dostávají, v různě dlouhých řetězcích, do krve a jater. Vzájemnou kombinací jednotlivých 
aminokyselin a jejich rozdílným řazením v řadě za sebou pak vznikají v organizmu nové bílkoviny, sloužíci k 
výstavbě tkání a pod. 

Aminokyseliny mohou mít glukogenní, ketogenní, nebo smíšený charakter. To znamená, že v určitém 
případě se místo nových bílkovinových struktur z nich může tvořit glukóza (glukogenní AMK), nebo tuk 
(ketogenní AMK). V tomto jediném případě mohou tvořit, tak jako tuky, nebo sacharidy, zdroj energie. Je ale 
potřebné rozlišovat mezi bílkovinou jako zdrojem energie (záporný a nežádoucí jev) a volnými 
aminokyselinami podanými za určitých podmínek cíleně jako zdroj energie. 
 
 
 



Spektrum aminokyselin, obsažených v potravě, a jejich vzájemný poměr, množství a charakteristika 
zásadním způsobem rozhodují o kvalitě potravy jako zdroje bílkoviny. Bilogická hodnota bílkoviny (BV) je 
dána poměrem esenciálních a neesenciálních AMK, rychlostí vestavování AMK do nových tkání, stravi-telnosti 
potraviny a vyvážeností spektra AMK. Právě z těchto důvodů může být spotřeba bílkovin stravou výrazně 
zkreslena v závislosti na kvalitě jejího zdroje. 

Příjem volných aminokyselin urychlí čas a energii nutnou na zpracování bílkovin. Na druhé straně, 
organizmus je složitý systém a způsob jeho práce s přijatou bílkovinou, nebo AMK je značně složitý. Proto 
užívání aminokyselin v žádném případě nenahradí příjem bílkoviny běžnou stravou a používá se jenom jako 
doplněk v opodstatněných situacích. Výsledkem rozumného přístupu při užívání volných aminokyselin je 
kvalitnější regenerace po tréninku, ochrana svalové hmoty před devastací, stimulace růstového hormonu, 
případně využití aminokyselin jako zdroje energie. 

Popisovat jednotlivé aminokyseliny nemá smysl. Za samostatnou zmínku stojí snad jen esenciální 
aminokyseliny leucin, isoleucin a valin, které jsou ve sportu asi nejpoužívanější (taky je můžete „potkat" pod 
názvem „větvené", nebo BCAA). Používají se jako ochrana před devastací svalové hmoty a jako zdroj 
energie (může se z nich tvořit glukóza). 

VITAMÍNY 

I když vitamíny nemají žádný energetický obsah, a jejich denní spotřeba je, v porovnaní se živinami, 
vskutku zanedbatelná (tisíciny gramu až gram v porovnaní s desítkami až stovkami gramů u živin) je jejich 
pozice v celkové skladbě stravy nezastupitelná. 

Vitamíny se podílí na metabolizmu živin (B5, B6, C, D) i jenotlivých minerálů (C, E, A), zlepšují 
odolnost vůči fyzickému i psychickému stresu (Bl, C, A, D), zlepšují proces zotavování a podílí se na 
výstavbě svalové hmoty (Bl, B2, B6, D), zkvalitňují nervovosvalový přenos a využití kyslíku při práci 
svalu (B2, C, D), působí jako antioxidanty * (C, A, D, E), podílí se na stavbě hormonů a zlepšují 
krvetvorbu (B12, D), působí protivirově a snižují hladinu cholesterolu (C) a využívají se v léčbě, nebo 
prevenci konvenčních zdravotních problémů jako jsou rýmy, alergie, záněty, nebo problémy s kůží (B5, C). 

* Sportovci jsou ve zvýšené míře ohroženi tzv. volnými radikály - škodlivými, elektricky nabitými atomy, 
nebo molekulami s destrukčními účinky pro organizmus. Do těla se dostávají dýcháním, potravou, zářením, 
v důsledku zvýšené fyzické námahy atd. Na jejich dezaktivaci a potlačení škodlivého účinku se používají 
již zmíněné antioxidanty. 

Potřeba vitamínů je závislá na aktuální situaci. S fyzickou zátěží roste (v porovnaní s doporučenou denní 
dávkou pro fyzicky průměrně aktivního člověka, řádově několikanásobně - třeba z 80 mg vit. C doporučené 
dávky pro běžného člověka, až na 1000 - 3000 mg v tréninku vrcholového sportovce). * 

* Nedostatek vitamínu, tzv. hypovitaminóza vede ke zdravotním a dalším problémům v oblastech jejich 
působení. Přemíra vitamínů může vést ke stavu tzv. „luxusního metabolizmu", kdy si organizmus na 
nadměrné množství zvykne a při jejich snížení může dojít k „falešné" hypovitaminóze, i když dávky 
vitamínů jsou na normální úrovni. 

Mimo druh a množství vitamínů ovlivňuje jejich využití i způsob podávání. Některé se podávají po 
výkonu (Bl), nebo před výkonem (C, D, Bl). Většina se podává perspektivně a dlouhodobě, některé ale jenom 
krátkodobě a nárazově. Některé vyžadují zvláštní režim dávkování (před stravou, po stravě), nebo omezený, 
resp. zvýšený příjem v konkrétní chvíli, nebo období (C - nepodávat před spaním, B6 - zvýšený příjem v období 
zvýšeného příjmu bílkovin při objemovém tréninku atd. ). 
 
 



Základní taktikou v užívání vitamínů by mělo být naplnit jejich základní potřebu běžnou stravou ve formě 
ovoce, zeleniny apod. V případě zvýšených nároků (fyzická zátěž, choroba, dieta atd. ) zabezpečí jejich 
potřebu vitamínové doplňky, podávané jak perspektivně a dlouhodobě, tak nárazově, podle aktuální situace. 

MINERÁLY 

Taky minerály patří mezi mikroživiny, tzn. v porovnání se živinami jich potřebujeme zanedbatelné 
množství. Jejich pozice a úkoly jsou však nezastupitelné. Podílí se na metabolizmu živin, na stavbě 
organizmu (kosti) a na regulačních procesech. Zajišťují udržení rovnováhy tělních tekutin, zkvalitňují proces 
nervovosvalového přenosu a plní funkci antioxidantů. Jejich význam není stejný a podle tohoto hlediska je 
taky rozdělujeme na nezbytné, prospěšné a škodlivé. * 
* Nezbytné (esenciální) jsou makroprvky, tzn. potřebujeme je dodávat ve větších množstvích (několik set 
miligramů denně). Jsou pro organizmus nejdůležitější. Patří sem sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfor, 
chlór a síra. 
* Prospěšné (biogenní) jsou stopovými prvky, tzn. potřebujeme je jenom několik miligramů (nebo i méně 
než 1 mg) denně. Patří sem železo, med, mangan, zinek, křemík, selen, jód, flór, nikl, bróm, vanad, kobalt, 
molybden atd. 
* Škodlivé (toxické) se dostávají do těla potravou a vzduchem a jsou nežádoucí (olovo, stroncium, rtuť 
atd. ). 

Důsledkem fyzického zatížení a špatným stravováním může dojít v organizmu k nedostatku, nebo 
nerovnováze jednotlivých minerálů. Výsledkem je pak náhlé a navenek nevysvětlitelné zhoršení 
zdravotního stavu, výkonnosti, nebo regenerace. 

Taktika v užívání je podobná jako u vitamínů. Základní množství zabezpečí vhodná strava (těstoviny, 
celozrnný chléb, neloupaná rýže, luštěniny, ovoce, zelenina, ryby, maso atd. - to vše vhodně kuchyňsky 
upraveno) a zvýšené nároky v čase fyzické zátěže musíte vyřešit doplňkovým užíváním minerálů, 
podaných vhodnou formou a v potřebném čase. 

PITNÝ REŽIM 

Termínem pitný režim označujeme řízený způsob konzumace tekutin, v našem případě ve spojitosti se 
zatížením a výkonem. Samozřejmě voda je nezbytnou součástí jakékoliv formy života. Přijímáme ji v 
potravinách, obohacenou různými látkami, hlavně živinami, vitamíny a minerály. V této podobě již 
nemluvíme o vodě, ale o tekutině. 

Vlivem fyzické aktivity dochází k nadměrné produkci energie a odpadního tepla, které je regulováno 
(odvedeno z těla) pocením. Tímto způsobem dochází k nadměrným ztrátám tekutin. Jakmile tyto nejsou 
doplňovány, dochází k narušení regulačních mechanizmů, zhoršuje se výkonnost i regenerace, v 
extrémních podmínkách může aktuálně dojít i ke stavům ohrožujícím zdraví, nebo život. 

Ve spojitosti s výkonem nabývá pitný režim na významu s rostoucí dobou zatížení a podmínkami, za 
kterých se odehrává výkon (teplo, sluneční záření, vysoká relativní vlhkost). Zásadní význam má hlavně ve 
vytrvalostních sportech (tam je to často otázka bytí), ale svoji roli sehrává i při výkonech (ale hlavně 
trénincích) v silových a silově-vytrvalostních sportech. 

Prakticky je pitný režim realizován jak mimo zatížení (běžný příjem tekutin), tak ve spojitosti se zatížením. 
Běžný příjem tekutin slouží na uspokojení základních nároků organizmu na tekutiny, nejčastěji 
uspokojením pocitu žízně. Nároky na přijímané tekutiny nejsou v tomto případě nijak speciální a shodují se s 
pravidly běžné racionální výživy. Jde hlavně o to, aby svou kvalitou neblokovali trénink, nebo regeneraci. 
Nároky na pitný režim v souvislosti se zatížením jsou uspokojovány sportovními nápoji 
 
 



podávanými před, v průběhu a po výkonu. Dělíme je podle „hustoty" (odborně osmolality) na isotonické a 
hypotonické, podle obsahu minerálů na nápoje podávané při výkonu a po výkonu a podle obsahu energie 
na vysokoenergetické a nízkoenergetické. * 
* Isotonické nápoje mají stejnou hustotu jako krev, a jsou hustší jako pot. Hypotonické jsou řidší jako 
krev i jako pot. 
* Správný sportovní nápoj by měl obsahovat základní nezbytné minerály - sodík, draslík, hořčík, vápník 
apod. Množství minerálů určuje dobu použití nápoje. Zjednodušeně platí, že při výkonu musí být v nápoji 
větší obsah sodíku než draslíku (v poměru 1: 3-4), v nápojích po výkonu by to mělo být naopak. 
* Vysokoenergetické nápoje obsahují jednoduché cukry (glukózujruktózu, maltodextriny) nebo větvené 
aminokyseliny. Jsou určeny k podávání jak před výkonem tak po výkonu (ve vytrvalostních sportech 
i v průběhu výkonu). Nízkoenergetické nápoje lze konzumovat při výkonu, nebo po výkonu, kde nejsou 
nároky na doplnění energie. 

DOPLŇKY VÝŽIVY 

Doplňky výživy slouží na podporu běžné stravy v situacích zvýšené spotřeby konkrétních živin, nebo látek, 
které nejsme schopni, ani při nejlepší vůli, konvenční stravou dodat. Z našeho pohledu je touto situací 
samozřejmě extrémní fyzické zatížení ve sportu, ale doplňky výživy mají své opodstatnění i ve výživě 
těhotných žen, v rekonvalescencii, pro těžce fyzicky pracujíci lidi apod. 

Nadměrné fyzické zatížení ve sportu vyvolává více než u běžné populace průvodní efekty v podobě 
nárazového vyčerpání základních živin a mikroživin (sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály, vitamíny), 
tekutin, opotřebení výkonných systému (svalového, opěrného, transportního, imunitního) a závažných změn 
vnitřního prostředí (osmolarita tělných tekutin, hladina volných radikálů apod. ). Normální strava nemůže 
všechny tyto efekty kompenzovat a krýt zvýšené nároky organizmu v tomto směru. Výsledkem je následné 
snížení výkonnosti, zpomalení a nižší účinnost regenerace, výkonostní i zdravotní opotřebení organizmu, se 
závěrečnými efekty v podobě stagnace výkonnosti, přetrénování, choroby a zranění. 

Klasifikace a rozdělení doplňků výživy je u různých autorů značně rozdílná a proto berte i toto rozdělení jako 
orientační. Některé látky spadají i do většího množství kategorií a můžou mít různé účely použití. * 
* Sportovní nápoje doplňují tekutiny a minerály ztracené pocením, vyrovnávají osmolaritu vnitřního 
prostředí a doplňují energii před, v průběhu, nebo po výkonu. 
* Proteinové koncentráty slouží k regeneraci a růstu svalové tkáně, především u všech kategorií profesi 
onálních sportovců v silových sportech. Podle obsahu proteinů (bílkoviny) se ještě dělí na středně 
koncentrované (30-60 % bílkoviny), vysokokoncentrované (60-80 % bílkoviny) a izoláty (80-95 % 
bílkoviny). 
* Sacharidovo - proteinové koncentráty (gainery, neboli „objemovky") obsahují jak „palivo" (sacharidy) 
tak „ stavebninu " (bílkoviny). Slouží k regeneraci svalové hmoty i energetických zásob. Poměr sacharidů 
k bílkovinám je zhruba 4: 1 
* Přípravky s převažujícím obsahem sacharidů dodávané v tuhé (tyčinky, tzv. „ bars "), práškové, nebo 
tekuté podobě, slouží na doplnění energie před, nebo v průběhu výkonu. 
* Aminokyseliny podávané jednotlivě, nebo jako směsi, za účelem zkvalitnění a urychlení regenerace po 
výkonu, jako prostředek tvorby svalových bílkovin, nebo jako zdroj energie. 
* Energizéry stimulují schopnost uvolňovat energii a to jak svým vlivem na CNS, tak ovlivňováním cyklu 
produkce ATP. Pocházejí z rostlinných (kofein, guarana, ginseng), živočišných (včelí mateří kašička, včelí 
pyl), nebo ze syntetických (kreatin, inosin, některé aminokyseliny - karnitin, arginin, glutamin atd. ) zdrojů. 

 

* Lipotropní látky (,, fat burners") zlepšují metabolizmus tuků, čímž umožňují jejich využití jako zdroje 
energie a brání jejich nefunkčnímu ukládání do nevyužitelných zásob. 

Zažívací enzymy (digestiva) usnadňují trávení stravy a tím napomáhají lepšímu využití látek v ní 
obsažených. Jsou podávány jako směsi, nebo zakomponované ve vysokoenergetických, nebo vysokopro- 
teinových koncentrátech. 
 
 



* Zdravotně - regenerační prostředky podporují tvorbu tkáňové bílkoviny kolagenu a slouží jako 
regenerace a prevence zranění šlach, kloubních ploch, vaziv. 
* Antioxidanty slouží k potlačení a zabránění vlivu volných radikálů. 
* Vitamíny a minerály ve formě jednotlivých prvků, nebo směsí slouží k doplnění uvedených mikroživin. 
Jak je vidět z popisu, nejsou doplňky výživy žádné drogy, nebo organizmus poškozující látky. Je jenom 
potřebné, umět si vybrat a používat je způsobem, který určuje výrobce. Na druhé straně to ale nejsou 
žádné samospásné a všeřešící zázračné přípravky. Jsou to jenom doplňky normální stravy, kterou by jsme 
se měli snažit uspokojit požadavky organizmu co nejvíc. 

2. VÝŽIVA VE SPORTOVNÍM LEZENÍ 

Doufám, že doby, kdy lezci v souvislosti s výživou přemýšleli jenom v kategoriích „jak co nejvýce 
zhubnout", a jediným kritériem kvality jejich stravování byla co nejnižší váha, jsou již dávno za námi. V 
současnosti jsou na výživu sportovního lezce kladeny diametrálně odlišné požadavky. * 

* Výživa sportovního lezce musí být v souladu s běžnými pravidly racionálního a zdravého stravování - 
i lezec je jenom a především člověk. Musí uspokojit zvýšené nároky na jednotlivé živiny, mikroživiny, 
tekutiny a případné další látky, a to ve vhodném poměru, množství a čase podání, a to jak aktuálně - před, 
v průběhu, nebo po výkonu (závod, lezení, trénink atd. ), tak perspektivně, v průběhu celého sportovního 
života. Výživa sportovního lezce musí svou skladbou zabezpečit co nejideálnější proporci mezi co největší 
sílou při co nejnižší váze. 

Výživa sportovního lezce musí respektovat výchozí předpoklady a charakteristiku lezení jako sportu. 
Jenom pro zhrnutí a osvěžení paměti. Lezení je silovo - vytrvalostní sport, s nároky jak na maximální sílu, tak 
speciální anaerobní a anaerobně - aerobní vytrvalost. Rozhodující je relativní síla, tzn. co největší absolutní 
síla při co nejnižší váze. Délka výkonu závisí na jeho charakteru a může být 30-60 sek. (bouldering), 1-3 
min. (krátké, bouldrové, silovo vytrvalostní lezení), nebo 5-10 min. (dlouhé vytrvalostní lezení a závodní 
cesty). Jednotlivé tréninky mohou mít délku od zhruba 30 min. (maximální intenzita) až po 240 min. (dlouhé 
vytrvalostní tréninky, ucelené tréninkové bloky a fáze při možné kombinaci i většího množství silových 
režimů). Výkon se může v průběhu dne opakovat, a to od jednotlivých pokusů na skalní, nebo závodní cestě 
(vždy s dokonalou regenerací), až po plynulé celodenní lezení na skalách, nebo ve stěně. Vlastní trénink se 
odehrává v různých obdobích a fázích, se značnou variabilitou parametrů objemu a intenzity. Výživa ve 
sportovním lezení musí akceptovat všechna tato hlediska. 

ZÁKLADY METABOLIZMU 

Termín metabolizmus označuje látkovou přeměnu, tzn. přeměnu živin, které organizmus využije na 
doplnění energie, regeneraci, nebo výstavbu nových tkání, z našeho pohledu hlavně svalové. Organizmus je 
schopen dlouhodobě fungovat jedině na základě dynamické rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. 
Vyrovnaná energetická bilance (příjem energie = výdej) je, minimálně v životě běžného člověka ideálním 
stavem. Ve sportu ale dochází (vlivem nadměrného zatížení), k jejímu narušování a cílené manipulaci s 
příjmem a výdejem energie. 

* Nadměrný příjem energie může být v určité chvíli žádoucí, a to z důvodu budování svalové hmoty. V 
případě nedostatku vhodné fyzické aktivity a dlouhodobého nadměrného příjmu dochází k ukládání energie 
do formy tukových zásob. 
 
 



* Nedostatečný příjem energie může být, když je vhodně, cíleně a odborně manipulován, po určitou dobu 
prospěšný ( redukce podkožního tuku). Dlouhodobě však může skončit vyčerpáním energetických zásob, 
odbouráním svalové hmoty, snížením výkonnosti a prodloužením doby regenerace a stavem přetrénování 
a stagnace. 
Metabolizmus probíhá v anabolické, nebo katabolické fázi. I když se v odborné literatuře potkáte téměř s 
bezhraniční glorifikacií anabolizmu a totálním zapovězením katabolizmu, mají obě ve výživě své 
opodstatnění. * 
* Ve fázi anabolizmu organizmus energii spotřebovává -  regeneruje, doplňuje energetické zásoby, 
případně tvoří novou svalovou tkáň. V tomto stádiu není organizmus schopen maximálních výkonů, jde 
vyloženě o regenerační fázi. Nezbytný je dostatečný příjem energie. Kdyby trvala neopodstatněně dlouho, 
došlo by k negativním důsledkům, které jsou spojeny s nadměrným příjmem energie. 
* Ve fázi katabolizmu organizmus energii vydává. Mimo jiné jsme schopni právě v této fázi trénovat 
a podávat výkony. Vhodným složením stravy a účelnou fyzickou aktivitou můžeme právě řízeným 
katabolizmem docílit pokles tělesné hmotnosti „zdravým způsobem", tzn. odbouráním podkožního tuku. 
Negativní dopady dlouhodobého a neřízeného katabolizmu spočívají ve vyčerpání zásob glykogenu 
a využití svalové bílkoviny jako zdroje energie (proteokatabolismus) - ale to už víte. 

Po fyzickém zatížení je důležité dostat se do stavu anabolizmu (vhodnou stravou), kterého účelem je 
prioritně doplnit vyčerpané zásoby glykogenu a zregenerovat svalovou hmotu (nebo zabezpečit její nárůst). 
V případě, že jste zregenerování, je neúčelné „zdržovat" se nadále v anabolické fázi, musíte přejít do stavu 
mírného katabolizmu, aby jste byli schopni přiměřených fyzických výkonů. To právě vysvětluje stav, kdy 
třeba po dvou-třech dnech „restu" není Vaše výkonnost ideální. Organizmus prostě potřebuje určitý čas 
na „přeladění". 

Metabolizmus je základním bodem, okolo kterého se točí výživa ve sportu. Navenek se projevuje 
požadavky organizmu na denní dávku energie - denní energetickou spotřebu. Ta vychází z tzv. bazálního 
metabolizmu (BM), který vyjadřuje minimální množství energie potřebné pro udržení základních 
životních funkcí organizmu v klidu, tzn. bez fyzické, nebo duševní práce. Energetická potřeba na BM musí 
být navýšena podle úrovně Vaší celodenní aktivity. * 

*Promiňte mi ten výraz, ale metabolizmus je pěkná „svině". Na jedné straně ho nemůžete o nic ochudit 
(tzn. musí dostat v pravou chvíli potřebné množství potřebné živiny), ale jakmile to s příjmem přeženete, 
hned je tu nadváha. Přitom přesně změřit energetickou spotřebu není zrovna lehké. Metabolizmus se mění 
s věkem, pohlavím, hmotností. Může být pomalý, tzn. hospodaření s energií je neefektivní. Využije se jenom 
její malá část a i při mírném nadbytku se okamžitě ukládá do podkožního tuku (to jsou ti chudáci, kteří 
přibírají i z vody). Rychlý metabolizmus hospodaří s energií účinně, tzn. využije ji i při minimální fyzické 
aktivitě beze zbytku. 

DENNÍ ENERGETICKÁ SPOTŘEBA A ZÁKLADNÍ ŽIVINY 

Denní energetická spotřeba lezce musí vycházet z hodnoty jeho bazálního metabolizmu, která musí být 
aktuálně navýšená na krytí jeho fyzické aktivity v průběhu dne. Problémem je její praktické stanovení. 
V literatuře najdete mnoho způsobů výpočtu, z nichž některé připomínají spíše alchymii. Když jsem počítal 
svoji energetickou spotřebu pro konkrétní den, pohyboval jsem se mezi hodnotami 2500 - 3500 kcal 
(přitom dlouhodobý nadměrný příjem energie, překračující optimum o 20 % zabezpečí týdenní nárůst 
hmotnosti o 0, 5 kg. Na skladbě stravy a charakteru fyzické aktivity pak záleží, zdali ve svalech, nebo v 
tuku). 

*V této situaci Vám kniha zřejmě nepomůže a nezůstane Vám nic jiného, než se obrátit o radu 
k odborníkům. Ideální je kvalitní dietologický poradce se zkušeností v oblasti sportu, ale odborníky najdete 
 
 



i ve fitcentrech. Jenom se nedejte „zmást" jejich kulturistickou degenerací (nemyšleno hanlivě), a vysvětlete jim o 
co Vám, jako sportovním lezcům, jde. Pro základní orientaci uvedu pár čísel. Na funkci BM potřebujete 
zhruba ( v závislosti na věku, hmotnosti, výšce a pohlaví) 20-30 kcal na kilogram tělesné hmotnosti na den. 
Toto množství se násobí „faktorem aktivity". Ten, v závislosti na její intenzitěvně, kolísá mezi 1, 6 až 25 
násobkem hodnoty BM na hodinu. 

Jakmile máte jasno ve Vaší denní energetické spotřebě, * čeká Vás druhý problém - rozhodnout v jaké 
vzájemné proporci přijímat bílkoviny, tuky a sacharidy. Obecně a orientačně by mělo 10-20 % energie 
pocházet z tuků, 10-30 % z bílkovin a 50-70 % ze sacharidů. 

* Denní energetická spotřeba je krytá energií ze stravou přijatých tuků, sacharidů a bílkovin. Tuky obsahují 
zhruba 9 kcal/g, bílkoviny a sacharidy zhruba 4 kcal/g. (kcal - kilokalorie = 4, 2 kilojoulů - kJ). 

TUKY. Ve sportovním lezení se jako zdroj energie neuplatní. Každopádně mají ve výživě své opodstatnění a 
jejich množství by nemělo klesnout (přímo ze zdravotních důvodů) pod 10 % denního energetického příjmu. 

BÍLKOVINY. Jejich množství ve stravě sportovního lezce by se, podle fáze jeho přípravy, mělo 
pohybovat v rozmezí 1-3 g / kg tělesné hmotnosti denně. Je nesporné, že bílkoviny přispívají k regeneraci 
svalové tkáně a k jejímu růstu. Neodvážím se ale tvrdit, kolik bílkoviny potřebujete na regeneraci a kolik Vám 
už jde do svalů v podobě jejich růstu. Prakticky se můžete v období přípravy orientovat sledováním své 
hmotnosti, procenta tuku a svalového objemu. V případě vzrůstu hmotnosti, ale při zmenšujícím se množství 
tuku je jasné, že přibýváte na svalech. Každopádně tvrdý objemový trénink bez odpovídajícího přísunu 
bílkoviny (v lezení cca 2 - 3g / kg tělesné hmotnosti na den) nemá smysl a opodstatnění. 

Závažnější otázkou v souvislosti s bílkovinou je, do jaké míry je svalový růst ještě žádoucí ? Kde je ta 
hranice, kdy hmotnost svalů začíná negativně ovlivňovat relativní sílu ? Od extrému co nejnižší váhy (a 
téměř žádných svalů) se dostáváme, pomocí někdy proklamovaných tezí do opačné situace, kdy se tvrdí, že 
růst svalů neškodí, protože automaticky přináší sílu. Kdyby to byla pravda, byly by nejlepší lezci kulturisti. V 
době své vrcholné formy patří k nejchudším lidem na světě (z hlediska množství podkožního tuku, který je 
téměř neměřitelný). I laikovi je však jasné, že trpí nadváhou (i když svalovou), která by jim asi mnoho 
lezeckých úspěchů nepřinesla. Svalový růst posuzujte vždy v relaci s růstem své relativní síly. * 

* V lezení se vyskytují dva hraniční typy lezců. Od přírody muskulaturní „kulturisté", kteří se svalovým 
objemem nemají problémy (s jeho aktuálním stavem a nabíráním) a „bezsvaloví pavouci", kterým by 
trochu objemu zřejmě jenom pomohlo. Právě podle toho by měl vypadat Váš trénink a strava. Svalového 
objemu se nemusíte obávat, v případě potřeby se ho zbavíte (potlačením sacharidů ve stravě), jde jenom 
o to, aby jste tuto „dietetickou manipulaci" ukočírovali bez ztráty energie, relativní síly, nebo dalších 
záporných výkonnostních, a regeneračních důsledků. 

SACHARIDY. Jsou beze sporu alfou a omegou výživy a energie ve sportovním lezení. Měli by krýt 
podstatnou část Vaší denní energetické spotřeby. Nejenom že fungují jako zdroj, nebo zásoba energie, ale 
ochraňují svalovou tkáň před devastací. Jejich nezanedbatelným přínosem je i fakt, že při aerobní aktivitě za 
účelem spálení tuků se do fáze spalování tuků (po cca 30 - 45 min. ) dostáváte prostřednictvím spalování 
glykogenu (říká se, že „tuky hoří jenom v plameni cukrů"). Měli by jste je příjmat průběžně a hlavně v 
podobě složených sacharidů. Jednoduché cukry slouží spíše na doplnění vyčerpaných zásob glykogenu po 
zatížení, případně jako pohotovostní zdroj energie v průběhu dlouhodobého zatížení. Jejich množství by 
nemělo klesnout pod zhruba 50 % (jedině z důvodu nadměrného příjmu bílkoviny ve fázi výstavby svalové 
hmoty). Jednorázově, v závodním období, se může pohybovat až na úrovni 70-90 % denního příjmu 
energie (minimum bílkoviny, skoro žádné tuky). 
 
 
 
 



PITNÝ REŽIM 

Nabývá v lezení důležitosti hlavně při déle trvajících trénincích (nad 90-120 min. ) a v průběhu celodenního 
lezení na skalách a v halách, hlavně ve slunečném počasí a při vysoké teplotě prostředí. Při vhodném 
dlouhodobém způsobu stravování není nutné přijímat v průběhu tréninku energii a na doplnění minerálů 
postačí hypotonické nízkoenergetické nápoje. 

V průběhu celodenního lezení je důležité pít nejen při pocitech žízně, ale průběžně. Nápoje by měli mimo 
doplnění tekutin ztracených potem nahradit i úbytek minerálů a v případě potřeby jimi můžete doplňovat 
i aktuální energii. V tomto případě sáhněte spíše po vysokoenergetických nápojích. Asi nejdůležitější 
zásadou v souvislosti s pitným režimem, hlavně při lezení v terénu je nečekat na pocit žízně - to je 
už pozdě. 

LEZENÍ A VÝŽIVA V ZÁVISLOSTI NA CASE 

Stejný význam jako energetická hodnota jednotlivých živin, má i skladba stravy v závislosti na době jejího 
podání. Složení stravy se mění v závislosti na tréninkovém období a na charakteru tréninkového dne. Jiné je 
před zatížením a jiné v průběhu, nebo po zatížení. 

Základní rozložení stravy v průběhu dne závisí na jeho charakteru. V těžkém tréninkovém dni je účelné 
pohybovat se ve stavu mírného katabolizmu a strava by měla být založena převážně na sacharidech, s 
minimem bílkovin a tuků. Převažovat by měli složené sacharidy, jednoduché se využívají k cílené 
manipulaci před, v průběhu, nebo po výkonu (viz dále). Akceptuje se případný energetický deficit, který může 
vzniknout v průběhu dne. Strava nemá ani tak za úkol poskytnout energii k výkonu (ta už musí být na svém 
místě), jako spíš doplňovat vyčerpané zásoby glykogenu bezprostředně po zátěži. 

V lehkém, nebo oddechovém dni je hlavním úkolem stravy zajistit dostatečnou regeneraci vyčerpaných 
stavebních složek a doplnit případný energetický deficit. Charakter stravy může být v tomto případě 
regenerační, nebo anabolický. * 
* Regenerační typ stravy má za úkol zabezpečit hlavně regeneraci sacharidů, a částečně bílkovin. Příjem 
bílkovin v průběhu dne pozvolna stoupá, aby dosáhl maxima na oběd, kdy tvoří 25 % energie dodané 
jídlem. Následně pozvolna klesá až na hodnotu 5 % energie dodané večeří. Sacharidy v první polovině 
dne kolísají mezi 70-80 % energie dodané jednotlivými pokrmy (snídaně, přesnídávka, oběd), aby pak 
pozvolna stoupali až na hodnotu 90 % energie dodané večeří. 
* Anabolický typ stravy má za úkol hlavně regeneraci a růst svalové tkáně, regenerace sacharidů je až 
na druhém místě, protože už proběhla v dřívějším období (ihned po zatížení, nebo den předtím formou 
regeneračního typu stravy). Sacharidy pozvolna klesají z úrovně 80 % energie dodané snídani až na 60 
% energie dodané obědem a pak dále až na zhruba 20 % energie dodané večeří. Bílkoviny pozvolna 
stoupají ze zhruba 10% energie dodané snídaní na 20 % energie z obědu, aby pak mohutně vyletěli na 
hodnotu 60 % energie dodané večeří a druhou večeří. 

Podle rozložení tréninkových dnů (uvažujeme všeobecné, nebo speciální tréninkové období) musíte 
plánovat i svou stravu. Výrazný deficit, který jste vytvořili v organizmu třeba tvrdým, dvoudenním 
objemovým tréninkem si vyžádá odpovídající přístup ve složení stravy i v délce regenerace. V případě, že 
doplnění glykogenu proběhlo bezprostředně po zatížení, následuje první oddechový den anabolický typ 
stravy na regeneraci a obnovu bílkoviny. Nesmíte pak zapomenout na den lehčího sportování, aby jste se dostali 
ze stavu anabolizmu. 

Složení stravy v závislosti na tréninkovém období se liší vzájemným poměrem přijatých sacharidů a 
bílkovin. Ve všeobecném, na objem zaměřeném období, nemá smysl trénovat bez patřičného přísunu 
bílkoviny. * Podle tělesné stavby a objemu svalové hmoty se můžete rozhodnout, zdali budete svalovou 
 
 



tkáň jenom regenerovat, nebo zdali Vám půjde i o její růst. Uplatňovat by se měl hlavně anabolizujíci, 
případně (když nechcete výrazně nabírat) regenerační typ stravy. 

* Ještě jedna poznámka k příjmu bílkovin. Aby jste zabezpečili jejich dokonalé využití, musíte je přijímat 
v menších dávkách a v průběhu celého dne. Hlavní fáze jejich ukládání je v průběhu noci, kdy vzrůstající 
hladina růstového hormonu navodí stav anabolizmu a využití bílkovin přijatých stravou. Zásadně nejezte 
bílkoviny v době těžkého vyčerpání. Byli by spotřebovány jako zdroj energie a rozběhli by reakci poškozující 
Vaše svalstvo. Vždy napřed sacharidy, pak postupně bílkoviny. 

Ve speciálním období si můžete dovolit částečně zredukovat přísun bílkovin. Kvalitu své výživy sledujte 
prostřednictvím tělesné hmotnosti, procenta tělesného tuku, velikosti svalového objemu a výkonnosti. 
Jakmile budou tyto ukazatele v nevýhodném nepoměru, učiňte potřebná stravovací opatření. * 

* jednou ze situací může být třeba rychle klesající váha, doprovázená stagnací výkonnosti („ztrátou jiskry") 
a neměnícím se procentem podkožního tuku. To vše ukazuje s největší pravděpodobností na výrazný, až 
zdraví škodlivý úbytek tekutin a svalové hmoty. Opatřením by bylo nasadit kvalitní pitný režim, vyvolat 
anabolizmus (přísunem cukrů a použitím doplňků výživy), přednostně zregenerovat sacharidy a následovně 
bílkoviny. 

Strava ve vylaďovacím a vrcholovém období je zaměřená hlavně na regeneraci glykogenu. Specialitou lezení 
(třeba kulturistům by se z toho ježily vlasy na hlavě) je částečná tolerance proteokatabolizmu, tzn. odbourávání 
svalové hmoty. To ale jenom za předpokladu, že podkožní tuk je již na minimu ( a proto odbourání svalů je 
jedinou další cestou snížení hmotnosti), dovoluje to somatotyp lezce, tato „operace" nejde na úkor 
výkonnosti (relativní síla by tímto krokem měla růst) a lezec si uvědomuje principiální škodlivost této 
„akce", má ji pod kontrolou a v případě negativních jevů učiní příslušná opatření. 

Denní příjem energie probíhá prostřednictvím 5 - 6 jídel denně (mimo obvyklé zvyklosti je možná ještě druhá 
večeře). Za jídlo je považováno i ovoce, nebo nápoj ve formě gaineru, nebo proteinového koncentrátu. V 
případě tolerance mírného katabolizmu (např. těžký tréninkový den) můžete počet jídel zredukovat, vždy 
však s pravidly stravování v souvislosti s aktuálním výkonem. 

Skladba stravy se mění zásadním způsobem v závislosti na tom, zda je podaná před, v průběhu nebo po 
zatížení a o jaké zatížení jde (trénink, cesta, lezecký den). V této chvíli budeme uvažovat o klasickém, 60 - 90 min. 
tréninku. 

Při dlouhodobě správném způsobu stravování nezáleží na energetickém obsahu posledního předtré-
ninkového jídla. Základním požadavkem je jeho dobrá stravitelnost. Z tohoto důvodu to můžou být opět jenom 
sacharidy. Používejte potraviny s nízkým GI, které Vám nerozhodí hladinu krevního cukru (viz dříve). 
Nejlepší je jídlo na bázi složených sacharidů podaných v přiměřené době před tréninkem (podle trávení 2-3 
hod). Na doplnění energie před tréninkem můžete využít i větvené aminokyseliny (BCAA). I když se před 
tréninkem nedoporučují potraviny s vysokým GI, jsou autoři, kteří věří na pozitivní vliv jednoduchých 
cukrů podaných ve formě glukózy, fruktózy, nebo maltodextrinů zhruba 30 min. před výkonem (ale jenom 
v minimálnim množství 30-40 g glukózy). Toto množství by mělo stimulovat inzulín, ale bez jeho masivního 
růstu, takže nedojde k ovlivnění glykemie. Nároky na doplnění glykogenu po tréninku budou pak nižší. 

Při výkonech do 90 min. není zapotřebí přijímat v průběhu tréninku žádnou energii, jenom musíte 
dodržovat pitný režim (ve formě nízkoenergetických nápojů, ale klidně i čisté vody, nebo čaje). 
Po výkonu je nejdůležitějším krokem doplnění vyčerpaných zásob glykogenu. Potréninková jídla by měla 
být postavená na potravinách s co nejvyšším GI, aby došlo k jejich rychlejšímu zapracování do 
 
 
 
zásobníků (játra, svaly). Je vrcholně důležité, aby doplňování proběhlo do zhruba 90-ti min. po tréninku, 



protože právě v této době se sacharidy „zapracují" nejefektivněji. Skladba dalších potréninkových jídel závisí 
na efektu, který chcete po tréninku docílit. Jakmile jde jenom o regeneraci glykogenu, bez nároku na růst 
svalové hmoty, může být další potréninkové jídlo postavené na bázi komplexních sacharidů. 
V případě, že jde o růst svalové hmoty, je nutné použít gainer, nebo proteinový koncentrát. * 

* i když výše napsaná fakta jsou v odborné literatuře běžně proklamovanou teorií, situace v oblasti výživy 
se neustále mění. Novým faktem v této souvislosti je, že jakmile bude příjem sacharidů v době těsně po 
tréninku vyšší, než je potřeba organizmu, uloží se, i navzdory ideálním podmínkám pro jeho zapracování, 
přednostně do podoby podkožního tuku. 

Kratší výkony (jednotlivé cesty) nevyžadují skladbu stravy zásadně odlišnou od výše popsaného. Je 
důležité hlídat glykemický index předvýkonových jídel a nevzniká akutní potřeba doplňování sacharidů po 
výkonu. Navíc se ještě používají speciální doplňky výživy (třeba energizéry - viz dále). 

Delší zatížení v podobě dlouhých, vytrvalostních tréninků, nebo tréninkových bloků a fází (2-4 hod. ), nebo 
v podobě intenzivních lezeckých dnů připomínají svým charakterem vytrvalostní výkon. V této souvislosti 
je důležité, aby byly zásoby glykogenu dostatečně vysoké. V rozmezí 1-3 hod. před výkonem je možné 
přijmout 100-150 g sacharidů (škroby, případně maltodextriny - banány, energetické tyčinky, rýže, rozinky 
atd. ), ale postupně, každých 30 min. po max. 40 g. V průběhu zatížení (tréninku, nebo intenzivního 
lezeckého dne) je důležité průběžně přijímat energii z jednoduchých cukrů (glukóza, fruktóza, maltodextriny) a 
to jak ve formě tekutin, tak v tuhé stravě - banány, piškoty, tyčinky, perníky atd. Po zatížení by mělo opět 
dojít k doplnění sacharidů, a to v závislosti na úrovni vyčerpání glykogenových zásob, nejlépe pomocí 
jednoduchých i složených sacharidů. Samozřejmě nesmíte opomenout (jakmile je to zapotřebí) i na 
regeneraci svalové tkáně pomocí dodávky kvalitní bílkoviny, ale jenom v souladu s pravidly příjmu 
bílkoviny. 

Strava na výjezdech je v zásadě postavená na výše publikovaných pravidlech. Nabalte si sebou co nejvíc 
složených sacharidů, jednoduché jenom ve „zdravé" podobě (energetické tyčinky, ovoce, doplňky výživy) a 
množství kvalitních nápojů, vitamínů a minerálů. Na případné doplnění bílkoviny (může to být účelné, když 
výjezd probíhá v době všeobecného tréninku) zařaďte více dní oddechu v řadě za sebou. Při kratším výjezdu se 
tím nezabývejte, hlídejte si sacharidy a do vaječného bílku, masa, nebo proteinového koncentrátu se 
„zanořte" až doma. 

LEZENÍ A DIETY 

Ideální, pokud možno co nejnižší hmotnost, častokrát i na úkor snížení výkonnosti, zpomalení regenerace a 
dlouhodobé stagnace - tak vypadají kroky některých ambiciózních jedinců na cestě za lezeckou slávou. Základ 
je samozřejmě správný - jedině tělo s co nejnižší hmotností se dá v prostoru efektivně posouvat mezi chyty. 
Musí být ale dodržena jedna základní podmínka, na kterou se často zapomíná - pokles hmotnosti musí 
být účelný, tzn. musí být doprovázen zvýšením relativní síly. Takže ne co nejnižší hmotnost, ale co 
největší síla při co nejnižší hmotnosti. 

V literatuře se pro výpočet ideální hmotnosti používá jednoduchý postup - (výška v cm - 100) x 0, 8-0, 9. 
Lezci by se měli pohybovat někde na spodní hodnotě výpočtu. Důležitějším kritériem ideální hmotnosti 
je spíše procento podkožního tuku, které by mělo být na úrovni 3 - 5 %. 
*Ideální tělesná hmotnost kolísá v závislosti na pohlaví, tělesné konstrukci a somatotypu Její hodnota 
u konkrétního jedince může být značně vyšší, aniž by dotyčný trpěl nadváhou. Jediným kritériem by pro 
Vás mělo být optimální procento podkožního tuku. I když je v lezení význam co nejnižší hmotnosti nesporně 
důležitý, čim dál, tím víc lezců se vymyká ideálu a lá Bindhammer. 
 
 
 
 



 
Optimalizaci podkožního tuku dosáhnete dlouhodobě vhodným složením stravy a vyváženou 
energetickou bilancí (příjem-výdej). Na aktuální, účelné a jednorázové snížení hmotnosti můžete uplatnit 
vhodnou a fyziologické principy respektující dietu. * 

* Vaše hmotnost nemůže být v průběhu roku stále stejná. Ve všeobecném, případně speciálním tréninkovém 
období musíte akceptovat její zvýšení. Důvodem je značný objem tréninku, zvýšená intenzita metabolických 
procesů, účelný, mírně zvýšený příjem energie (v tomto období je lepší příjem energie mírně přestřelit, 
než aby byl menší než je výdej), značný podíl jednoduchých sacharidů ve stravě, ze kterých se část může 
uložit ve formě tuku (neodhadnete vždy množství cukru potřebného na regeneraci glykogenu, ale raději 
ať je ho mírně více, než méně) a větší procento příjmu tuku, nacházejícího se v živočišných zdrojích 
bílkovin. Ideální je, když se hmotnost objeví ve zvýšené svalové hmotě, i když se akceptuje i mírné zvýšení 
tuku. Ten se pak upraví na konci speciálního a začátku vylaďovacího období pomocí lezecké diety. 

Základním pravidlem lezecké diety je, že musí respektovat fyziologické principy metabolizmu a 
odbourávaní podkožního tuku. Ten je metabolicky téměř neaktivní, tzn. nevyužijete ho jako palivo v 
průběhu výkonu. Využívá se jedině v klidu, při nedostatečném příjmu energie stravou, na krytí základní 
energetické potřeby. Pro nás je ale významnější zjištění, že v případě nevyrovnané energetické bilance ve 
prospěch výdeje, nedostatečného příjmu tuků stravou a vhodné fyzické aktivitě si organizmus doplňuje tuk do 
svalové buňky právě z tuku v podkoží. Prakticky to znamená, že při běhu nespalujete „pneumatiku" na břiše, ale 
tuk ze svalové buňky, který se do ní dostal (v ideálním případě) právě z podkoží. Právě na těchto faktech je 
postavena „rozumná" lezecká dieta. 

* Energetický deficit volte podle požadovaného tempa shazování, které by nemělo překročit 0, 5 - 1 kg 
týdně. Metabolizmus se bude snížení bránit, protože cítí, že se něco děje, že mu berete energii. Má tendenci 
chránit tukové zásoby (na ještě horší časy) a přejít na úspornější režim činnosti. Právě proto ho musíte 
vytáčet do obrátek fyzickou aktivitou, která mimo jiné zabrání jeho zpomalení. Dále se doporučuje měnit 
denní hodnoty energetického příjmu. Když požadujete denní průměrný příjem 2000 kcal, přijměte první 
dva dny po 1500 kcal, další dva dny po 2500 a další dva dny po 2000 kcal. Průměrný denní příjem bude 
požadovaných 2000 kcal. Než se metabolizmus začne bránit (jako odezva na snížení energie v průběhu 
prvních dvou dní) ihned ho „ upokojíte " opětovným zvýšením atd. 

* Vhodná fyzická aktivita Vám pomůže vytvořit energetický deficit, brání zpomalování metabolizmu a svým 
charakterem napomáhá spalování tuků ze svalové buňky. Musí to být cyklické sportování (běh, plavání, 
cyklistika atd. ) s intenzitou typickou pro čistě aerobní pásmo, tzn. za dokonalého přívodu kyslíku. Prakticky 
to je zhruba 70 % maximální tepové frekvence (orientačně tabulková hodnota v závislosti na věku, přesně 
- jedině měřením v laboratoři). U méně trénovaných se posouvá směrem dolů (50-60 %) u trénovanějších 
směrem nahoru (80 %). Výkon musí trvat minimálně 45 min. 

* Nedostatečný příjem tuků stravou je zcela logický - organizmus musí mít tendenci doplňovat tuk do 
svalové buňky z podkoží a proto mu musí chybět ve stravě. 

Fyzickou aktivitu za účelem redukce podkožního tuku provádějte podle potřeby (3 - 5 x týdně), ráno a 
nalačno. Metabolizmus je v této době „naladěn" na spalování tuků. * Jediná nepříjemná skutečnost, na kterou 
si musíte dát pozor je, že do fáze spalování tuků se dostanete jenom přes počáteční fázi spalování glykogenu 
(tuky hoří v plameni cukru). Musíte být proto opatrní, aby spalování tuků nešlo na úkor regenerace 
glykogenových zásob. Považujte proto lezeckou dietu za nepřirozený jev, kterému je lépe se, dlouhodobě 
správným stravováním, vyhnout. 

* Podle nejnovějších výzkumů jsou jedním z nejideálnějším předtréninkových jídel ovesné vločky. Mimo 
sacharidů obsahují i trochu bílkovin, malé množství tuku a rozpustnou vlákninu. Během cvičení umožňují 
spalovat tuky více než sacharidy. 
 



Pro úspěšné spalování tuků má význam i přiměřeně rozvinutá svalová hmota. Vždyť jedině ve svalové buňce 
může dojít ke spálení tuků. I když v lezení ve většině případů ten kdo nemá svaly, nemá ani tuk, u běžné 
populace je to spíše naopak. Tam je jediným východiskem obrátit nevýhodný poměr mezi svalovými a 
tukovými buňkami ve prospěch svalových. 

Při lezecké dietě si můžete pomoci i dalšími, více-méně uvedenými principy sportovní výživy. Na snížení 
příjmu energie zařaďte, mimo fyzické aktivity i střídavé hladovění (viz literatura) a ovocno - zeleninové dny. 
V průběhu dne jezte více menších jídel a omezte jednoducké cukry. Pomozte si doplňky výživy, 
které napomáhají spalování tuků a zlepšují metabolizmus tuků (lipotropní látky, zažívací enzymy apod. ). 
Efektivitu využití jednotlivých živin můžete zkusit zlepšit i pomocí dělené stravy (viz literatura). Pijte hodně 
vody (3-6 1 denně) a omezte solení - uvolníte přebytečnou vodu z organizmu. Sledujte rychlost poklesu 
váhy. V případě úbytku většího než 0, 5 - 1 kg za týden ztrácíte svalovou hmotu a tekutiny. 

Jakmile se Vám podaří snížit tělesný tuk na minimum (zjistíte to měřením u sportovního lékaře), zůstávají Vám 
k redukci jenom svaly. To je ale záležitost velice diskutabilní. V této souvislosti záleží hlavně na tom, zda se 
Vám podaří zvládnout tuto „operaci" bez ztráty výkonnosti. K přirozenému úbytku svalové hmoty stejně, v 
průběhu hlavního období a výjezdů, dochází. 

Závěrem nezbývá nic jiného, než doporučit, aby jste se v otázce hmotnosti a diet chovali rozumně. 
Seznamte se podrobněji s fyziologickými principy metabolizmu a vyhněte se nárazovým odtučňovacím 
kúrám a hladovkám, které Vám přinesou jediný efekt - odbourání svalové hmoty a tekutin na úkor tuku, 
zpomalení metabolizmu a paradoxně jeho „nastartování" k ukládání tuků místo jejich spalování. 

LEZENÍ A DOPLŇKY VÝŽIVY 

Nikoho z lezců ani nenapadne, aby svou zvýšenou spotřebu vitamínu C (třeba 1000 mg), v období 
intenzivního tréninku, kryl pomocí 4 kg pomerančů denně. Automaticky sáhne po syntetickém vitamínu - 
doplňku výživy. Není důvod se doplňkům vyhýbat, když splní účel, který slibují a který od nich 
očekáváme. Co tedy zvolit konkrétně pro potřeby sportovního lezení ? Zjednodušeně můžeme říct, že na určité 
úrovni výkonnosti a v určité etapě tréninku téměř vše. * 

* Sportovní nápoje. Pro lezení jednoznačné doporučitelné, a to jak ve formě nízkoenergetických, na 
doplnění minerálů v průběhu zatížení (trénink, lezecký den), tak ve formě vysokoenergetických, na doplnění 
energie v průběhu dlouhého zatížení, nebo po něm (vytrvalostní tréninky, lezecké dny, lezení ve stěně). 

* Sacharidovo - proteinové koncentráty (gainer). Doporučitelné v období těžkého objemového, nebo 
intenzivního speciálního tréninku na regeneraci sacharidů a částečně bílkoviny. Mohou tvořit náhražku 
denního jídla a slouží jako kvalitní, beztukový zdroj bílkoviny. Při respektování pokynů výrobce 
a opodstatnění použití, vhodné pro rekreační, výkonnostní i vrcholové lezce. 

* Proteinové koncentráty. Snad využitelné na regeneraci a budování svalové hmoty v období těžkého 
objemového tréninku na výkonnostní, nebo vrcholové úrovni. Také zdroj kvalitní a beztukové bílkoviny. 

* Přípravky s převažujícím obsahem energie. Jsou lezci využívány hlavně v podobě energetických tyčinek, 
případně gelů. Vhodné jako průběžné občerstvení při dlouhodobém zatížení (dlouhý trénink, lezecký den), 
nebo jako zdroj energie před zatížením podle pokynů, výrobce. 

* Aminokyseliny. V lezení nejsou běžně rozšířené, ale použitelné. Po poradě s odborníkem na výživu a po 
rozhodnutí o účelnosti podávání není důvod se jich obávat. Mohou být využity jako zdroj energie před 
zatížením, nebo na urychlení regenerace po zatížení. 

* Energizéry. Používají se v lezení k jednorázové stimulaci výkonu (inosin, kofein), nebo k podpoře silového 
tréninku kladným ovlivněním cyklu ATP (kreatin). Po poradě s odborníkem na výživu a po rozhodnutí 
 
 



o účelnosti podávání není důvod se jim, na výkonnostní, nebo vrcholové úrovni tréninku vyhýbat. 

* Lipotropní látky a zažívací enzymy. Při existujících důvodech k jejich použití (ovlivňování stravitelnosti 
potravin a napomáhání metabolizmu tuků) není důvod je nepoužívat. 

* Antioxidanty, vitamíny, minerály. Jejich užívání je v procesu výkonnostního a vrcholového tréninku 
spíše nevyhnutností, nad kterou by jste neměli uvažovat. 

Samozřejmě rozhodnutí o tom, co bude kdo užívat a jak to bude užívat musí, na základě osobní 
odpovědnosti za kvalitu své stravy, udělat každý sám. Účelnost použití doplňků výživy závisí na úrovni 
tréninku a samozřejmě na ekonomických možnostech uživatele. Čím vrcholovější trénink, tím větší nároky na 
výživu a tím i na její doplňky. Nebrzděte zbytečně svou výkonnost takovou základní věcí, jako je 
nedostatečná kvalita stravy. 

Na druhé straně, snažte se vyhnout i opačnému extrému - nadměrnému nahrazování přirozené stravy 
doplňky. Již z jejich názvů vyplývá, že jsou to jenom DOPLŇKY. Nejsme kulturisté, aby jsme museli dělat 
z výživy vědu. Jenom když bude výživa v ideální proporci s dalšími složkami zvyšování výkonnosti, 
přinese adekvátní výsledky. 

3. VÝŽIVA V PRAXI 

Jak již bylo napsáno, o úrovni a kvalitě své výživy rozhoduje každý sám. Vaší osobní odpovědnosti Vás v 
tomto směru nikdo nezbaví. I když se to možná nezdá, ale stravovat se zdravě a v případě potřeby 
i v souladu s principy výživy ve sportu není vůbec lehká a častokrát ani levná záležitost. 

Začínejte se změnou svých stravovacích návyků postupně. Nemusíte hned vážit potraviny a počítat denní 
energetický příjem - jenom by Vás to odradilo a mohli by jste z toho zcvoknout. Začněte postupně 
uplatňovat základní, jednoduché a laciné principy v praxi. Omezte tuky, jednoduché sacharidy užívejte 
jenom v opodstatněných případech, používejte kvalitní zdroje bílkovin (i ve formě doplňků výživy), jezte 
dostatečné množství ovoce, zeleniny, vlákniny (viz literatura), upravte si pitný režim. Pokračujte v studiu 
problematiky výživy - tato kapitola by Vás k tomu měla nastartovat 

Postupně „zapracujte" do své výživy i sportovnější prvky. Uvažujte nad skladbou stravy v závislosti na době 
podání, doplňujte vyčerpané zásoby glykogenu po zatížení, věnujte pozornost regeneraci svalové tkáně 
prostřednictvím dostatečného příjmu bílkovin, v případě účelnosti používejte kvalitní doplňky výživy. 

Jakmile se výkonnostně dostanete někde k vrcholným ambicím, nabyde na důležitosti i kvalita Vaší výživy. V 
přípravě třeba na Mistrovství světa s ambicí stát na bedně může jít již o každý gram. V takovém případě se 
spíše spojte s kvalitním odborníkem na výživu a nechejte si poradit, případně vypracovat výživové plány a 
jídelníčky přímo pro svou potřebu. 

Nestaňte se otroky principů výživy ve sportu. Nenechte se ovládat kaloriemi, jouly, nebo výživovými 
tabulkami. Stravujte se tak, aby jste měli radost ze života a sportovních výsledků. Na druhé straně, při 
pivu a smažáku, přemítajíce, jaké by to bylo kdyby to bylo, se z Vás špičkový lezec nestane. 
 
 
 
 
 
 
 



Doufám, že tak jako já, ani Vy jste se při knížce nenudili. Snad naplnila Vaše očekávání a pomůže Vám 
na cestě za lezeckou slávou a nesmrtelností. Nebo Vás jenom poposune o další stupínek výš v té krásné 
hře s gravitací zvané LEZENÍ. Hlavně ale doufám, že svým malým dílem přispěje k Vaší spokojenosti a 
radosti ze života. 

RUDO „TUFI" TEFELNER (* 30. 4 1966) 

Lézt začal v r. 1983 na domácích terénech v okolí Žiliny - v Porubce, Manínske úžině a na Súlově. 
Ovlivněn žilinským lezeckým podhoubím této doby v podobě názorů Lacka Králická, Feriho Hudeka, Pištu a 
Mira Kuchára a Rada Hájka začal se ihned specializovat na skalní lezení. Brzy poté objevil „krásu" strachu z 
pádu, která pak dala charakteristický rys celému jeho lezeckému životu. 

Je autorem dnes již klasických Súlovských, na psychiku náročných prvovýstupů - „Spomienka" (9-), „Hrana 
1624" (9) a „Opus dei" (9+), kde posledně jmenovaná patřila ve svém období zřejmě mezi nejtěžší cesty 
Slovenska. V letech 1987 - 88 jako první přelezl stylem rot punkt tři psychicky nejtěžší cesty v 
Teplických skalách - Hudečkovo „Klekání" a „Hranu zapadajícího slunce" a Kollerův „Notre Dame". 
V roce 1988 ještě stihl „Rybu" v jižní stěně Marmolady (2. přelez v kuse stylem PP, spolu s Igorem 
Kollerem a Igorem Pappem) a byl vyhlášen nejlepším skalním lezcem roku 1988. V roce 1989 přelezl po 
„Svišťovi" Pilkovi v té době zřejmě nejtěžší vápencové cesty v Čechách - „Pedrův smrk" (10-), „Hradní 
spáru" (10-) a „Muž s dítětem v očích" (10-) - vše v Moravském krasu. Ve stejném roce ze zdravotních 
důvodů skončil s lezením. " 

Ke skalám a k lezení se vrátil v roce 1995, aby zejména přelezy cest „Evoluce" (10, Moravský Kras), 
„Nový zákon" (10, Súľov ), „Kašpárkův hrobeček" (10, Moravský Kras) a „Čarodějův učeň" (10+, 
Moravský Kras) dokázal posunout svou výkonnost ještě o stupínek výš. 

V současnosti žije s manželkou Ájou a dcerkami Peťou a Pavlínkou v Lelekovicích u Brna a baví se 
popolézáním na své domácí stěnce. 
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