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1. Úvod 
 

Odezva (reakce) organizmu na tělesnou zátěž spočívá ve specifických změnách 

fyziologických funkcí v průběhu fyzického (sportovního) výkonu a bezprostředně po něm. 

V průběhu výkonu se zvyšuje aktivita nervově–hormonálních řídících systémů podporující 

činnost zapojených svalů. Uplatňuje se vliv sympatiku a endokrinních žláz na energetický 

metabolismus ve svalech (uvolňování zdrojů energie, katabolizmus). Tělo také aktivizuje 

mechanizmy stabilizace vnitřního prostředí (odstraňování přebytečného tepla, kompenzace 

acidózy atd.). K tomu slouží funkce krevního oběhu, dýchání aj. 

Po výkonu přetrvává aktivita systému pro stabilizaci vnitřního prostředí. Rozvíjí se aktivita 

parasympatické části autonomního nervstva, která má na starosti odstraňování únavy – 

regeneraci sil sportovce, včetně doplňování zdrojů energie ve svalech a v játrech 

(anabolizmus). Trvání a intenzita pozátěžové únavy závisí na velikosti zátěže a kapacitě 

uplatňujících se regeneračních mechanizmů. Krátkodobá únava (akutní) může trvat minuty, 

hodiny a dny, dlouhodobá (chronická) mnoho týdnů nebo měsíců, i roky. 

Před výkonem jde o předstartovní a startovní stav. Předstartovní stav může nastat i několik 

měsíců nebo týdnů nebo dnů před vlastním startem v soutěži. Již představa očekávaného 

náročného výkonu může spustit určitou aktivitu autonomního nervového systému, převážně 

sympatiku (bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, nespavost). Startovní stav nastává několik 

minut až desítek minut před očekávaným sportovním výkonem. Prostřednictvím psychických 

a neuro-endokrinních funkcí se organizmus připravuje na výkon. Zvýšená aktivita sympatické 

části autonomního nervového systému a zvýšené množství jeho mediátorů způsobí zrychlení a 

zesílení srdeční frekvence, rozšíření dýchacích cest, prohloubení a zrychlení dechu atd. Vedle 

optimálního stavu připravenosti na zátěž u sportovců může vzniknout i stav přebuzení 

sportovce - „startovní horečka“, kdy jsou nervová podráždění, duševní aktivita i aktivita 



sympatiku nadměrné. Naopak nedostatečné nabuzení sportovce je jeho útlum, „startovní 

apatie“. 

 

Ukazateli odezvy na zátěž jsou údaje o stavu fyziologických funkcích organizmu, nikoliv údaje 

o absolvované zátěži. Údaj o intenzitě a objemu pohybové zátěže (např. běžecká rychlost a 

uběhnutá vzdálenost) informuje o podnětu, který organizmus k reakci stimuluje. 

 

K posouzení odezvy na zátěž a míry regenerace sil se používají metody pozorování pomocí 

smyslů pozorovatele, rozhovor se sportovcem, měřící přístroje, analyzátory, testy.  

Pozorování pouze prostřednictvím smyslů pozorovatele je méně přesné a do určité míry 

subjektivní (barva kůže, pocení atd.). Nejvíce subjektivní je sebe-pozorování sportovce svými 

smysly (pocit zátěže, míra dušnosti, bolest). I tato metoda nemusí být špatná, jestliže se jedná 

o zkušeného a rozumného sportovce. Měření přístroji jsou přesnější a objektivnější, přesto 

však mohou být zatížena chybami.  

Zvláštní kapitolou jsou metody psychologické. Využívají rozhovory, dotazníky, testy. 

 

2. Přehled ukazatelů 
 

V následujících podkapitolách přiblížíme jednotlivé ukazatele a naznačíme jejich význam. 

Jsou to subjektivní pocity a test mluvení, antropometrické ukazatele a morfologické 

zobrazovací metody, dynamometrické ukazatele, kardiovaskulární, spirometrické a 

spiroergometrické ukazatele, biochemické, hematologické, imunologické a endokrinologické 

ukazatele, termodynamické ukazatele. 

 

2.1. Subjektivní pocity, Test mluvení 

 
Pro lepší vyjádření subjektivního pocitu sportovcem (částečnou objektivizaci) slouží škály: 

Pocit zátěže - Borgova škála je od 6 do 20 (tab. 1.), Fosterova od 0 do 10 (tab. 2.). 

Experimentálně byly nalezeny korelace ventilačních prahů (viz níže) k určitým hodnotám: 

V Borgově škále stupeň 13 většinou odpovídá úrovni mezi prvním a druhým ventilačním 

prahem (mezi VT1 a VT2). 

 

Pocit bolesti - Borgova škála je od 0 do 10 (tab. 3.). 

Používají se i jednodušší analogové škály pro vyjádření intenzity bolesti, např.: od 0 do 6. 

Např. extrémně těžké posilovací cvičení (6 sérií 10 kontrakcí extenzorů kolenních kloubů 

s maximálním úsilím) může přinést bolest v kvadricepsech pociťovanou na stupeň 7-10 a 

následná lehčí standardní zátěž v dalších 2-3 dnech může přinést bolest na stupních 4-5.  

 

Tab. 1.: Borgova škála pro pocit zátěže. Vysvětlivky: V1 a V2 – 1. a 2. ventilační práh, TM – 

test mluvení. 

Číselná 

hodnota 
Slovní hodnota 

Číselná 

hodnota 
Slovní hodnota 

6  14 (VT2) 

7 velmi velmi lehká 15 namáhavá 

8  16  

9 velmi lehká 17 velmi namáhavá 

10  18  

11 lehká 19 velmi velmi namáhavá 

12 (VT1, TM) 20  

13 poněkud namáhavá   

 



Tab. 2.: Fosterova škála pro pocit zátěže s implementací prvního (VT1) a druhého (VT2) 

ventilačního prahu (Foster et al. 1996) 

Číselná 

hodnota 
Slovní hodnota 

Číselná 

hodnota 
Slovní hodnota 

0 klid 5 těžká 

1 velmi lehká 6  

2 lehká - VT2 

3 mírná 7 velmi těžká 

4 poněkud namáhavá 8 velmi velmi těžká 

- VT1 9 blízko maximální 

10 maximální    

 

Tab. 3.: Borgova škála 0-10 pro pocit bolesti a dušnosti. 

Číselná 

hodnota 
Slovní hodnota 

Číselná 

hodnota 
Slovní hodnota 

0 žádná 6  

0,5 velmi velmi slabá 7 velmi silná 

1 velmi slabá 8  

2 lehká .9  

3 střední 10 velmi velmi silná 

4 poněkud silná * maximální 

5 silná   

 

Test mluvení (Test du parler) je test pro nalezení zlomu v intenzitě zatížení organizmu při 

vytrvalostní (aerobní) zátěži: S rostoucí zátěží (rychlost chůze apod.) se zvyšuje ventilace a 

člověk při určité intenzitě přestává být schopen souvislého mluvení. V tom okamžiku intenzita 

přibližně odpovídá úrovni prvního ventilačního prahu (VT1). Při přetrvávající únavě nebo při 

nemoci se ztrácí schopnost souvislé řeči již při nižší zátěži, pomalejším pohybu atd. 

 

2.2. Antropometrické ukazatele 
 

Hmotnost (M71, m, body mass; kg) 

Hmotnost během dne kolísá, běžně o 1-2 %, např. o 0,5-1 kg, u intenzivně trénujících 

sportovců větší postavy o 2-3 kg. Pro její kontrolu je vhodné vážení, ne častěji než jednou 

týdně, vždy ve stejnou denní dobu a za stejných podmínek. 

Snížení hmotnosti je způsobeno  

• ztrátami tekutin: Pocení, vyloučení odpadních látek (moč, stolice). Zvýšenou tvorbu moči 

stimulují diuretika. 

• katabolickými pochody - hypotrofií svalové a tukové tkáně.  

Pro úspěšný a trvalý efekt léčby obezity by snižování hmotnosti nemělo překračovat 0,5-1 

kg za týden. To by mohlo odpovídat energetické restrikci 2-4 MJ denně.  

Nárůst hmotnosti je způsoben 

• příjmem a zadržováním tekutin  

• anabolickými pochody - hypertrofií svalové tkáně (adaptace na zátěž, anabolika) a tukové 

tkáně (viz níže). 

 

Body mass index (BMI; kg.m-2) je poměr hmotnosti a druhé mocniny výšky. Umožňuje 

posoudit hmotnost s ohledem na výšku člověka. 

Jeho interpretace logicky odpovídá interpretaci hmotnosti (viz výše). 

 

Tělesná voda (kg, l) 

Zmenšení je při ztrátách vody pocením při zátěži, vylučováním močí. 



Zvětšení a zmenšení množství vody v těle se okamžitě projeví na změnách hmotnosti těla (viz 

výše). 

Zvětšení objemu vody v těle je při jejím příjmu, při otoku tkáně. 

 

Tuková složka (kg, %) 

Zmenšení tukové složky je způsobeno převládajícím katabolizmem, kalorickým deficitem - 

nedostatečným příjmem energie, nadměrnou tělesnou zátěží, vyčerpáváním tukových zásob 

energie. 

Zvětšení tukové složky je způsobeno převládajícím anabolizmem - přebytečným příjmem 

energie, nedostatečnou pohybovou aktivitou, kortikoidy. 

 

 

Aktivní tělesná hmota (ATH; kg, %) = Hmotnost těla po odečtení Tukové složky. 

Do značné míry je podmíněna svalovou složkou a tělesnou vodou. Proto i změny ATH jsou 

projevem změn těchto složek. 

 

Svalová složka (kg, %) 

Zvětšení svalové složky je způsobeno adaptací na fyzickou zátěž – střídáním svalové práce a 

úplné regenerace.  

V případě hypertrofie jde o zmohutnění svalových vláken při úspěšné regeneraci po zátěži - 

zvětšením zásob glykogenu a dalších látek, zmnožením kapilár a krve ve svalech, 

zadržováním vody. Může být výrazně podporováno dopingovými anabolickými látkami, 

především steroidy, inzulínem, růstovým hormonem.  

V případě hyperplazie jde o zmnožení svalových vláken díky aktivitě svalových satelitních 

buněk („myoblastů“), které se snaží reparovat poškozená svalová vlákna po zátěži. 

Zmenšení svalové složky: 

Hypotrofie je zmenšení objemu svalové tkáně, které je může být způsobeno převládajícím 

katabolizmem ve svalech, přetížením s nedostatečnou regenerací. Může být projevem 

nebezpečné dlouhodobé únavy – přetrénování. 

Hypotrofie může být také projevem nedostatečné svalové aktivity (hypokinézy). Zmenšení 

svalové složky je častým průvodním jevem radikální léčby obezity. Je snaha omezit tento 

úbytek dostatečným cvičením.  

Rabdomyolýza je rozpad a úbytek svalové tkáně způsobený jejím poškozením extrémní zátěží 

nebo jinými příčinami. Dispozice k tomuto onemocnění je dědičná. (Její další ukazatele jsou 

popsány níže.) 

Sarkopenie je úbytek svalové tkáně u seniorů v důsledku stárnutí a nedostatku svalové práce. 

 

Hustota kostní tkáně (BMD – bone mineral density; ρ; g.cm-2, %, T-skóre, Z-skóre)  

Hustotu lze vypočíst prostřednictvím denzitometrické rentgenové metody (např. DEXA – dual 

energy X-ray absorptiometry). 

Zvýšená hustota je známkou adaptace na mechanickou zátěž kosti. Např. u tenistů byla 

zjištěna až o 30 % vyšší hustota v kostech předloktí na končetině, kterou hráč drží raketu. U 

pravorukých sportovců je BMD pravé horní končetiny vyšší. 

Snížená hustota (osteoporóza) - úbytek kostní tkáně s poruchou architektoniky, pružnosti a 

pevnosti kosti a rizikem zlomeniny. Může důsledkem 

- nedostatku vitamínů (D) a minerálů (kalcium). U křivice je přítomna i deformace kosti. 

- endokrinní poruchy (nedostatek estrogenu, hormonů štítné žlázy, inzulínu, růstového 

hormonu), především u žen. U dospělých žen bývá současně při chybění menses 

(amenorrhoea) a u seniorek je výraznější v menopauze. 

- přetížení vytrvalostním běžeckým tréninkem, především u žen, 

- přetrénování, 

- působení toxických látek 



T-skóre vyjadřuje odchylku výsledku vašeho vyšetření od střední hodnoty referenční hodnoty 

kostní denzity zdravých jedinců stejného pohlaví a věku 30 let. Hodnota vyšší než –1 

směrodatná odchylka (s) se považuje za normální, hodnoty mezi –1 a –2,5(s) jsou hodnoceny 

jako osteopenie, první stadium řídnutí kostí. Pokud je T skóre nižší než –2,5, odpovídá 

osteoporóze. T-skóre se používá k vyjádření rizika zlomeniny. 

Z-skóre porovnává výsledek vašeho vyšetření s průměrnými hodnotami u osob stejného 

pohlaví, věku a etnika. 

 

Tělesná výška u rostoucích dětí (M1; cm, m) 

Nárůst výšky postavy je funkcí růstu dlouhých kostí, především v místě růstových chrupavek. 

Buňky tvořící novu kost (osteoblasty) jsou stimulovány mechanickou zátěží (tahy a tlaky). 

K tvorbě kostní tkáně je potřeba dostatečný přísun stavebních látek (kalcium, fosfáty aj.), 

který je řízen endokrinními mechanizmy (růstový hormon, parathormon atd.). Nižší postava je 

často výsledkem vrozené dispozice. 

Růstová retardace může mít příčinu v poruchách tvorby nové kostní tkáně (viz výše), v úrazu.  

Snížení růstu u některých gymnastek by mohlo mít příčinu v přetrénování se současnou 

nedostatečnou nutricí a endokrinní poruchou.  

Nižší výška gymnastů je dána především výběrem dětí s vrozenou dispozicí k nižší postavě a 

odchodem gymnastů s nevýhodně vyšší postavou.  

Byly pospány růstové retardace u sportovců s tlakovým vertikálním přetížením dlouhých 

kostí dolních končetin (ve směru jejich podélné osy) statického (izometrického) charakteru.  

U sportovců s velkým dynamickým zatížením dlouhých kostí se porucha růstu neprojevila. U 

intenzivně trénujících fotbalistů byly nalezeny persistující růstové chrupavky ještě několik let 

po ukončení růstu do normální výšky.   

Růstová akcelerace může být projevem dědičné dispozice k vyšší postavě. Nadměrný růst 

však také může být projevem nemoci (nadměrná tvorba růstového hormonu) nebo dopingu 

růstovým hormonem u dětí s nedokončeným růstem. 

 

2.3. Morfologické zobrazovací metody 
 

Následně uvedené metody se v běžné praxi používají pro sledování únavy jen výjimečně. 

Proto o nich jen heslovitě: 

 

Histologická analýza vzorku z punkce svalové tkáně. 

Mikroskopický obraz poskytuje informace o hypertrofii nebo hypotrofii svalových vláken 

(adaptace – desadaptace - maladaptace na zátěž) a případné proliferaci lymfocytů 

(reparační zánět svalu - myositis), o poměru různých typů svalových vláken ve svalu. 

 

Nukleární magnetická rezonance (NMR), Pozitronová emisní tomografie (PET),  

 

Rentgenová absorpciometrie (DEXA aj.), Počítačová tomografie (CT), Ultrasonografie 

(UZ) jsou makroskopicé zobrazovací metody orgánů a tkání. Poskytují informaci i o 

mohutnosti svalové a kosterní tkáně (zátěžové adaptační změny) a jejich případných 

poškozeních (traumata a mikrotraumata z přetížení). 

 

2.4. Dynamometrické ukazatele 
 

Maximální svalová síla (Fmax - force; N). Např. nejvyšší dosažená síla zaznamenaná při 

statické nebo dynamické práci s maximálním úsilím v průběhu času na dynamometru (silová 

křivka). Po fyzické zátěži se snižuje maximální volní svalová síla – statická i dynamická. Míra 

a trvání poklesu závisí na objemu předchozí zátěže (tab. 4.).  

 



Tab. 4.: Pokles maximální síly po běžeckém maratonu (rozdíl aktuální síly a síly před 

maratonem (%); Petersen et al., 2007): 

 Úbytek (rozdíl) svalové síly (%) proti síle před maratonem 

Svalová skupina 30 min po maratonu 2 dny po maratonu 5 dnů po maratonu 

Extenzory kolen 22,6 6,3 1,8 

Flexory nohy 17,7 25,4 1,8 

 

Dynamický výkon 

Jednou opakovatelné maximum (1-RM; kg) – maximální závaží, které již nejsme schopni 

zvednout bezprostředně dvakrát po sobě. Toto maximum je v důsledku únavy nižší. 

Maximální dynamický výkon při výskokové ergometrii  (P – power; W.kg-1) 

Výkon je v důsledku únavy po velkoobjemové fyzické zátěži snížen. Bylo například zjištěno, 

že 30 min po uběhnutí maratónu je snížen o 11%. 

 

Wingate test (podle institutu Wingate v Netanya v Izraeli) 

Wingate test je tzv. anaerobní test se šlapáním na bicyklovém ergometru maximálním úsilím 

po 30 sec. Jako zátěž je nastaven konstantní odpor pedálů.  

Hlavní hodnocené ukazatele: 

Maximální výkon (Pmax; Wmax; W), Průměrný výkon (Mean power; W) a Celková práce 

(W – work; J). Bývají výrazně sníženy při akutní nebo chronické únavě, včetně 

přetrénování. 

Index únavy (FI – fatigue index) = (Wmax-Wmin)*100)/(Wmax) [%] ukazuje na míru únavy 

v průběhu testovacího anaerobního výkonu. Tento ukazatel je výrazně vyšší v případě únavy 

ze zátěže, která byla již dříve před testem.  

Průběh výkonu a hlavní výsledky při tomto testu je v obr. 1. 

 

Wingate test

Max.výkon 1350 W; Střed.výkon 928 W; Min.výkon 660 W;

Index únavy 51% 
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Obr. 1.: Výsledky Wingate testu. 

 

Index W170 

Index W170 (W170; W, W.kg-1) je výkon, např. na bicyklovém ergometru, který jsme schopni 

podat při SF 170.min-1.  

Jeho vyšší hodnoty jsou známkou dobré adaptace oběhového systému na vytrvalostní zatížení 

(tzv. tělesná nebo aerobní zdatnost). 

Nižší a nízké hodnoty jsou známkou nízké úrovně adaptace na zátěž nebo přetrvávající únavy 

nebo nemoci.  



U osob, většinou starších, které nedosahují SF 170, může být stanoven a hodnocen Index W150 

nebo W130, tj. výkon při SF 150 nebo 130 za min. 

 

2.5. Kardiovaskulární ukazatele 
 

Minutová srdeční frekvence (SF, TF – tepová frekvence, HR – heart rate, fH – frequency of 

heart; t.min-1).  

Srdeční frekvenci lze nejpřesněji zjistit elektrokardiografem (EKG), případně sporttesterem, 

jejichž hrudní elektrody snímají elektrickou aktivitu srdce. Přijatelnou spolehlivost mohou mít 

i kvalitní „chytré hodinky“ vybavené světelným senzorem. Měření tepu palpací na zápěstí 

nemůžeme považovat za měření srdeční frekvence, protože se každý tep srdce nemusí přenést 

do periferie krevního oběhu. Srdeční frekvence se v průběhu času mění, proto i vypočtená 

průměrná SF může být různá - podle časového intervalu, v němž je tep měřen. 

Relativně snadné měření SF při zátěži sporttesterem ji činí často používaným indikátorem  

intenzity zatížení srdce a krevního oběhu (cirkulace). Jako ukazatel zatížení energetického 

metabolizmu je SF o něco méně spolehlivá. Srdeční frekvence může být u zdravých lidí 

vztažena k určitému příjmu kyslíku; úzce s ním koreluje. Prostřednictvím SF může být 

přibližně vyjádřena intenzita zatížení energetického metabolizmu organizmu na úrovni 

Laktátového prahu nebo Ventilačního prahu.    

Pokud není přítomno srdeční onemocnění s poruchami rytmu a každý tep srdce je přenesen do 

periferie je možné orientačně zjistit klidovou a „zátěžovou“ periferní tepovou frekvenci 

hmatem na společné krkavici na krku (arteria carotis communis – mezi kývačem hlavy a 

hrtanem), případně na vřetenní tepně (arteria radialis – na přední straně předloktí blízko 

zápěstí). V případě hmatu - tlaku na krkavici se však může stát, že budou podrážděny tlakové 

receptory v tomto místě (glomus caroticum) a reflexně zpomalen tep (karotický reflex přes 

parasympatické centrum a nervus vagus). Při silnějším tlaku v klidu tak může dojít 

k vyprovokování bradykardie (viz níže), výjimečně až zástavě srdce. 

Periferní tep může být měřen i bezprostředně po skončení zátěže po dobu 10 vteřin (např.22 

tepů) a po vynásobení 6 vypočteme minutovou frekvenci (např. 22*6=132 t.min-1). Je nutno 

počítat s tím, že zvláště po velmi intenzivní zátěži tep klesá rychleji a skutečná zátěžová 

frekvence byla ještě mírně vyšší. Někdy se proto počítají tepy během pouhých 6 vteřin a pak 

se násobí desíti. 

Klidová srdeční frekvence (vleže ráno po probuzení) je u běžné populace 60-75 t.min-1. U 

mužů je mírně nižší než u žen. Snížená SF pod 60 se označuje za bradykardii, zvýšená nad 

90 za tachykardii. U dospělých vysoce vytrvalostně trénovaných sportovců nebo geneticky 

disponovaných osob s výraznou parasympatikotonií (vagotonií) může být klidová SF kolem 

35-50 t.min-1.  

Zvýšená SF klidová je v případě fyzické únavy nebo psychické - emoční zátěže, při přehřátí, 

infekčním onemocnění, při poruchách spánku, při některých poruchách srdečního rytmu, při 

užití stimulačních látek, při desynchronizaci biorytmů v případě nevhodného denního režimu 

nebo leteckém přesunu přes poledníky Země. 

Zátěžová SF 

Pro správné individuální posouzení zatížení srdce (a krevního oběhu) je potřeba zátěžovou 

srdeční frekvenci (SFzátěž) vyjádřit v relativním ukazateli, to znamená ve vztahu k vlastní 

funkční kapacitě: Přepočte se na procenta maximální srdeční frekvence (%SFmax) nebo 

procenta maximální srdeční rezervy (%MSR). Sto procent MSR je rozdíl mezi maximální a 

klidovou srdeční frekvencí: MSR = SFmax – SFklid.  

Výpočet relativních ukazatelů zátěže srdce je následující: 

%SFmax = (SFzátěž/SFmax) * 100 

%MSR = ((SFzátěž-SFklid) / (SFmax-SFklid)) * 100. 

Například při zátěžové tepové frekvenci 150, maximální SF 210 a klidové SF 58 jsou 

příslušná procenta zatížení srdce tato: 

%SFmax = (150/210)*100 = 71,4 % 



%MSR = ((150-58)/(210-58))*100 = 60,5 % 

Již těsně před tělesnou zátěží, v tréninku, sportovní soutěži nebo často i při zátěžovém testu 

v laboratoři, se srdeční frekvence zvyšuje v rámci startovního stavu, kdy aktivizující se 

sympatikus připravuje organizmus na nadcházející fyzický výkon. Je potřeba o tom vědět, 

aby mírně vyšší SF v „klidu“ před výkonem (např. 110 tepů/min) nebyla zbytečně považována 

za známku nedostatečného odpočinku nebo nemoci. 

S rostoucí intenzitou zátěže se SF zvyšuje. V průběhu lehké, střední až submaximální 

intenzitě zátěže SF dobře s touto intenzitou koreluje (Obr. 2.). Je však třeba počítat s tím, že 

při zátěži stupňované do maxima SF u většiny sportovců po dosažení maximální hodnoty 

stagnuje, přestože se zátěž i nadále zvyšuje (Obr. 3.).  

Po skončení zátěže SF klesá. Strmost poklesu srdeční frekvence se odvíjí od intenzity a 

objemu předchozí zátěže. Při větší únavě po větší zátěži klesá SF pozvolněji. 

Nezvykle vyšší srdeční frekvence při určité (stejné) zátěži může být projevem 

přetrvávající sympatikotonické aktivity nebo nižší parasympatotonické aktivity, přetrvávající 

zvýšené únavy (akutní nebo chronické) - nedostatečné regenerace sil, při několikatýdenním 

náhlém přerušení tréninku („abstinenční syndrom sportovce“), přehřátí, probíhajícího 

infekčního nebo jiného onemocnění (srdce, autonomního nervového systému). Vysoká SF 

v klidu nebo při standardní zátěži může být i poruchou srdečního rytmu (tachydysrytmie), 

např. při fibrilaci síní a komorové tachykardii (více viz dále u EKG). 

 

 

 
Obr. 2.: Záznam srdeční frekvence (horní křivka) sporttesterem v průběhu 1:07 hod (osa x - 

čas) při běhu 12 km v kopcovitém terénu. Dolní křivka zobrazuje výšku terénu. (vlastní 

pozorování) 
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Obr. 3.: Závislost srdeční frekvence na výkonu. (vlastní pozorování) 

 

Zvlášť výrazné až extrémní zpomalení SF (bradykardie) je při tzv. ponořovacím (diving) 

reflexu: Při podráždění chladových receptorů kůže předloktí a obličeje ponořením do studené 

vody (pod 10 ºC) se spouští vagový zpomalující reflex. U citlivých osob tak může poklesnout 

SF i pod 30 t.min-1! Někdy dochází až k několikasekundovým zástavám srdce; není 

vyloučena úplná asystolie a smrt! Proto tento test je rizikový a měl by se dělat postupně: 

Nejprve pozorovat reakci na ponoření předloktí.   

 

Variabilita srdeční frekvence (VSF, HRV – heart rate variability) 

Variabilita SF je periodické kolísání (oscilace) srdeční frekvence v průběhu času. Její výpočet 

je založen na měření času, který uplyne mezi dvěma normálními R kmity na 

elektrokardiografickém záznamu – z intervalu R-R (viz Obr. 4.). Zkrácení intervalu je při 

vyšší SF, prodloužení při nižší SF.  

 

 
Obr. 4.: Dva komplexy elektrokardiografické křivky. Vysvětlivky: vlna P – depolarizace síní, 

kmity QRS – depolarizace komor, vlna T – repolarizace komor. 

 

Speciální software analyzuje kolísání této „tep po tepu“ vypočtené srdeční frekvence (Obr. 5.). 

Hlavními ukazateli VSF jsou Spektrální výkon (P – spectral power; ms2) a Spektrální 

výkonová hustota (PSD – power spectral density; ms2.Hz-1). Tyto ukazatele se vyhodnocují 

standardně pro tři frekvenční pásma oscilací intervalů R-R: Velmi nízké frekvence (VLF – 

very low frequency), Nízké frekvence (LF – low frequency) a Vysoké frekvence (HF – high 

frequency). Posuzují se také poměry spektrálních výkonů a hustot v uvedených frekvenčních 

pásmech vzájemně. Ve sportovní medicíně se vypočítávají hodnoty VSF z krátkodobých 



časových úseků - přibližně z intervalu 5 minut v klidu vleže a 5 minut vstoje; to je vždy 

alespoň 300 tepů (intervalů R-R). 

 

Chlapec, věk 9 roků

LEH STOJ

 
Obr. 5.: Kolísání SF vleže a vstoje (systém VariaCardio). Výška každého sloupečku je 

hodnota vypočtené minutové SF z příslušného R-R intervalu, tj. výpočet „tep po tepu“. 

   

Analýza VSF přináší zajímavé informace o stavu aktivity autonomního nervového systému 

(ANS) – parasympatiku a sympatiku:  

- Vyšší hodnoty P a PSD v pásmu VLF a zvláště LF je známkou vyšší aktivity sympatiku. 

Sympatikus dává srdci pokyny ke zrychlení relativně méně často. Vysoká aktivita 

sympatiku je v době akutní únavy, vyšší aktivita sympatiku může být také známkou 

symatikotonické fáze chronické únavy – přetrénování nebo celkového zánětlivého 

onemocnění. 

- Vyšší hodnoty P a PSD v pásmech HF mohou být známkou vyšší aktivity parasympatiku 

(vagu) po úspěšné adaptaci na vytrvalostní zátěž. Přechodně mohou být tyto vyšší hodnoty 

také známkou parasympatické fáze přetrénování. V tomto frekvenčním pásmu se také 

projevuje silnější vazba SF na dechovou frekvenci. 

- Velmi vysoké hodnoty P a PSD ve všech pásmech současně mohou být projevem výrazné 

poruchy srdečního rytmu, např. při fibrilaci síní, četných supraventrikulárních nebo 

ventrikulárních extrasystol anebo blokády vedení vzruchů v srdci. 

Výsledky analýzy VSF mohou pomoci: 

- při posuzování míry akutní únavy (převaha sympatiku, menší aktivita parasympatiku)  

- při diagnostice fáze přetrénování: 

o Úvodní fáze přetrénování je provázena přetrvávajícími projevy vyšší aktivity 

sympatiku. 

o V přechodné fázi mohou být projevy instability autonomní nervové regulace 

(rozmanité projevy vlivu sympatiku i parasympatiku neodpovídající fyziologickým 

potřebám). 

o V pozdější fázi mohou být v různé míře přítomny projevy vlivu parasympatiku. 

K interpretaci výsledků analýzy VSF a rozlišení jednotlivých fází přetrénování je nutno 

vzít v úvahu také ostatní informace o sportovci a výsledky dalších vyšetření. 

- při podezření na „abstinenční syndrom sportovce“ při několikatýdenním náhlém 

přerušení tréninku. 



Kolektivem doc. Stejskala z FTK UP v Olomouci byly formulovány komplexní ukazatele 

VSF, které v sobě sdružují výše uvedené ukazatele „klasické“: Index vagové aktivity (VA – 

vagal activity), Index sympatiko-vagové rovnováhy (SVB – sympatho-vagal balance) 

Celkové skóre (TS – total score).  

V dlouhodobém sledování sportovce je pak zvýšení  TS hodnoceno jako zvýšení výkonnosti 

ANS, zvýšení VA jako vzestup aktivity vagu a zvýšení SVB jako posun aktivity ANS směrem 

k vagu.   

Posuzování míry únavy s využitím VSF je také součástí některých sporttesterů či „chytrých 

hodinek“. Pokud je však časový úsek měření menší než 5 minut, pak výpočty ukazatelů VSF 

pro pásma VLF i LF nemusí být správné. 

 

Krevní tlak (TK, BP - blood pressure; 1 mmHg = 1 torr = 1,333 mbar = 133,3 Pa) 

Krevní tlak je hydrostatický tlak v krevním řečišti. Rychle se mění v průběhu každé fáze 

činnosti srdce (systola vede k jeho zvýšení a diastola ke snížení. Proto se při jeho měření 

rozlišuje systolický tlak (STK, SBP – systolic blood pressure) a diastolický tlak (DTK, DBP 

– diastolic blood pressure). Navíc je ovlivněn odporem krevního řečiště, pružností cév. 

Rigidní stěny tepen zvyšují systolický tlak.  

Běžně se měří nepřímo tlak v pažní tepně a vyjadřuje se ve starých navyklých jednotkách - 

milimetrech rtuťového sloupce (mmHg), i když se klasické rtuťové tonometry již prakticky 

nepoužívají. Na začátku měření se nafoukne tlak vzduchu v manžetě nad očekávanou hodnotu 

STK a pak se vzduch pomalu vypouští. V okamžiku objevení se zvuků tepu je zaznamenám 

STK a v okamžiku zmizení zvukových projevů tepu se zapíše hodnota DTK. Střední 

arteriální tlak (SAT) integruje STK a DTK a vyjadřuje míru tlakového zatížení tepen i srdce. 

Jeho výpočet: SAT = (STK+2DTK)/3. 

Je potřeba počítat s tím, že i tlak v klidu se může měnit v průběhu několika sekund, a to i o 10-

20 mmHg. Proto by mělo být měření prováděno alespoň třikrát po sobě, za standardních 

podmínek. Abnormní hodnoty krevního tlaku mohou být zjištěny při měření v noci nebo jen 

mimo volný den. Proto je v nejistých případech vhodné monitorovat tlak dlouhodobě – i 

několik dnů a nocí.  

V klidu před zátěží by měly být v závislosti na věku a pohlaví normální hodnoty STK 100-120 

mmHg a DTK 60-80 mmHg. U mladších jedinců a žen bývají tlaky nižší. Zjištěné vyšší nebo 

naopak nižší STK a SAT může být součástí syndromu přetrénování – v sympatikotonické 

fázi vyšší, v parasympatikotonické fáze nižší.  

Těsně před zátěží se STK, SAT i DTK  zvyšují, vlivem stresové sympatikotonické aktivace 

organizmu (startovní stav). 

V průběhu zátěže STK a SAT významně rostou a po zátěži klesají. Diastolický TK se 

s dynamickou zátěží mírně snižuje nebo je stejný nebo se mírně zvyšuje. Při statické zátěži se 

zvyšují STK, SAT i DTK. Zátěžové tlaky závisejí na intenzitě zátěže. U STK to mohou být 

hodnoty i 180-240 mmHg, výjimečně i více. V případě DTK může být pokles až na 

neměřitelnou hodnotu nebo zvýšení až na 90-120 mmHg. Nepřiměřené vyšší hodnoty (STK 

nad 250 a DTK nad 130 mmHg) bývají známkou rizikové hypertonické reakce. Je to důvod 

k přerušení zátěže, aby nedošlo k selhání srdce nebo prasknutí tepny a krvácení. 

Neočekávaně nižší hodnoty STK a SAT při zátěži nebo snížení tlaku s rostoucí zátěží jsou 

známkou přetížení myokardu – zchvácení při fyzické zátěži nebo vasomotorické poruchy 

regulace TK. Normální tlaky při zátěži jsou uvedeny v obr. 6.  

Výrazné snížení systolického TK a SAT (např. pod 90-100 mmHg) může být součástí selhání 

krevního oběhu - cirkulačního šoku. Příčinou může být selhání srdce nebo rozšíření 

periferního tepenného řečiště. Nedostatečné prokrvení mozku vede k rozvoji poruch 

kognitivních funkcí, poruch vědomí. Příčinou může být dehydratace a přehřátí při náročné 

vytrvalostní zátěži v horku se ztrátami tekutin. 

Po zátěži se STK u zdravého člověka docela rychle snižuje a klidových hodnot může 

dosáhnout již za několik minut. Strmost poklesu závisí na předchozím objemu zátěže, na 

době, po kterou potřebuje organizmus udržet vyšší průtok krve regenerujícími svaly. Tlak 



také snižuje vyšší teplota těla. Po svalové práci, která má termogenní účinek, jsou aktivovány 

termoregulační mechanizmy – kožní vazodilatace a pocení. V době již pokročilého odpočinku 

se STK i SAT díky uvedeným mechanizmům a působení parasympatiku velmi často snižují 

pod hodnotu před zátěží. (Je to také princip léčebného účinku dynamického vytrvalostního 

cvičení na pacienty s vysokým krevním tlakem.) 

Snížení STK vstoje těsně po zátěži může být projevem razantního poklesu aktivity sympatiku 

a srdeční frekvence. Snížení STK vstoje po postavení může být projevem neurovegetativní 

dystonie. V obou případech může následovat porucha vědomí různého stupně. 
Poznámka: Neurovegetativní dystonie je porucha přiměřené aktivity dvou řídících částí autonomního nervového 

systému - sympatiku a parasympatiku. V době klidu by měla převládat aktivita parasympatiku, v době zátěže pak 

aktivita sympatiku.  

 

Systolický krevní tlak při zátěži
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Obr. 6.: Systolický tlak při tělesné zátěži na bicyklovém ergometru u zdravých mužů a žen. 

 

Elektrokardiogram (EKG, ECG - electrocardiogram)  

Elektrokardiogram je obraz elektrického napětí v průběhu času, které vzniká v srdci (viz 

obr.4.). Odhaluje případné poruchy rytmu a repolarizace myokardu. Z času t (s), který uplyne 

mezi dvěma R kmity (R-R interval) je vypočtena minutová srdeční frekvence (SF = 60/t). 

Fyziologické kolísání a poruchy srdečního rytmu (dysrytmie) v klidovém stavu 

o V klidu je zjevné normální kolísání srdečního rytmu v závislosti na dýchání. S nádechem 

se práce srdce zrychluje, s výdechem zpomaluje. U zdravých lidí je to známka klidového 

stavu po dostatečném odpočinku.  

o Některé srdeční dysrytmie v klidu vleže, např. ojedinělé komorové extrasystoly, mohou 

být projevem výrazné vagotonie u odpočatého zdravého vysoce vytrvalostně trénovaného 

sportovce. 

Patologické poruchy srdečního rytmu 

o Klidové dysrytmie mohou být známkou velmi vážného onemocnění srdce. Např. bloky 

elektrického vedení srdcem vyššího stupně mohou být příznakem ischemické choroby 

srdeční nebo kardiomyopatie. Četné a polymorfní komorové extrasystoly provázejí 

myokarditidy nebo kardiomyopatie (např. arytmogenní dysplazii pravé komory). 

o Srdeční dysrytmie při tělesné zátěži jsou známkou nefyziologické elektrické instability 

myokardu při jeho zatížení. Bývají příznakem onemocnění myokardu (myokarditidy, 

kardiomyopatie a jiné). 

o Srdeční dysrytmie po menší zátěži (např. prudký pokles SF nebo ojedinělé komorové 

extrasystoly) mohou být výrazem prudkého nárůstu vlivu vagu u zdravého trénovaného 

sportovce nebo člověka s výraznější (vrozenou) vagotonií. 



o Srdeční dysrytmie (zvláště tachydysrytmie, četné extrasystoly) po zátěži však mohou být 

známkou přetrvávajícího přetížení myokardu, ischemie myokardu, kardiomyopatie atd. 

U zdravého člověka se mohou objevit jen některé ojedinělé občasné poruchy rytmu pouze 

v klidu a po zátěži. Při zátěži byl měl být pouze pravidelný rytmus, sinusová tachykardie.  

Poruchy repolarizace myokardu 

Některé poruchy repolarizace (např. symetrická hrotnatá negativní vlna T, snížení nebo 

zvýšení úseku ST) mohou být projevem poruchy prokrvení myokardu (ischemické choroby 

srdeční). Příčinou této ischémie může být zúžení průchodu koronární tepny (ateromatickým 

plátem nebo vazokonstrikcí). Ischémie může být projevem přetížení myokardu (např. při 

tělesné zátěži) - větších nároků myokardu na prokrvení, které z nějakých důvodů koronární 

řečiště nemůže zajistit. Současnou typickou známkou ischémie myokardu bývá také svíravá 

bolest na hrudníku. Pokud zátěž vždy vyvolá projevy ischémie, bývá toto označováno za 

typickou anginu pectoris. Pokud není zátěž vždy provázena ischémii, je stav označován jako 

atypická angina pectoris. (Angina pectoris je bolest hrudníku.) Ke spazmu koronární tepny a 

tedy i k ischémii myokardu může dojít také v tělesném klidu. Závažnou formou ischemické 

choroby srdeční je infarkt myokardu. Jde o stav, kdy ischemická srdeční tkáň je nenávratně 

zničena. 

Asymetrická negativní vlna T může mít příčiny polohové, zánětlivé, toxické, nervové, 

juvenilní.  

Další poruchou repolarizace je prodloužení intervalu QT (vleže v klidu nad 470 ms u mužů a 

480 ms u žen). Jeho příčinou může být těžká hypokalémie, která bývá provázena 

hypomagneziémií a hypokalcémií, např. po těžkém hladovění, po zvracení, průjmech, po 

diureticích. 

 

Echokardiografie 

Echokardiografie (echocardiography) je běžně dostupná pomocná diagnostická metoda na 

kardiologických pracovištích. 

Je to metoda poskytující informace o struktuře a funkcích srdce. Zobrazuje činnost chlopní a 

myokardu. Poskytuje možnost měření rozměrů srdečních oddílů, stěn přepážky a komor, a 

také zobrazení průtoků krve. Může tedy přinést důležité informace v diferenciální diagnostice 

fyziologických a patologických změn srdce sportovce - adaptace a maladaptace srdce.  

Pomáhá např. rozpoznat hypertrofickou kardiomyopatii od adaptační hypertrofie myokardu 

zdravých sportovců (tzv. sportovní srdce). Jedním z ukazatelů funkčního stavu srdce je 

ejekční frakce (EF - poměr systolického objemu k end-diastolickému objemu srdce 

v procentech; 55-75%). U zdravého člověka se EF při a bezprostředně po lehké až 

submaximální zátěži mírně zvyšuje, díky zesílení kontrakcí myokardu. 

 

2.6. Spirometrické ukazatele 
 

Spirometrie (angl. spirometry) je metoda zjišťující statické a dynamické dechové objemy 

vzduchu. Změřené hodnoty se násobí faktorem STPD (Standard Temperature 0 °C and 

Pressure 760 mmHg, Dry) zohledňujícím aktuální atmosférický tlak a teplotu, aby bylo možné 

srovnat výsledky získané za různých podmínek. Jeho hodnota bývá kolem 1,09. 

Vybrané základní spirometrické ukazatele:  

Exspirační vitální kapacita plic (FEVC – forced expiratory vital capacity) a  

Maximální volní ventilace (MVV – maximal voluntary ventilation) mohou být sníženy 

v důsledku výrazné únavy dýchacích svalů po velmi intenzivním tréninku s výraznou 

hyperventilací. 

Jednovteřinový usilovný výdech (FEV1 - forced expiratory volume in one second; l),   

Tiffenau index (poměr FEV1/FEVC; %) a  

Maximální výdechová rychlost (PEF – peak expiratory flow; l.sec-1) se při zátěži zvyšují 

také díky sympatikotonické bronchodilataci. Jejich zvýšení přetrvává i po zátěži.  

 



2.7. Spiroergometrické ukazatele 
 

Spiroergometrie (angl. spiroergometry nebo ergospirometry) je metoda sledování dýchacích 

funkcí v průběhu fyzického zatížení v laboratoři nebo terénu. Současně jsou měřeny a 

vypočítávány ukazatele objemu vzduchu i ukazatele výměny dýchacích plynů – kyslíku a 

oxidu uhličitého. Mobilní spiroergometrický systém je na obr. 7. 

 

 
Obr. 7.: Mobilní spiroergometrický systém v masce pro terénní monitoring (VO2Master; 

https://vo2master.com/) a průběžné výsledky v příslušné mobilní aplikaci. 

 

Minutová ventilace (V, VE; l.min-1) je jedním ze základních spiroergometrických ukazatelů. 

Je to objem vzduchu, které prodýcháme za jednu minutu. Je to součin dechového objemu plic 

a dechové frekvence (Také se násobí faktorem STPD.). Klidové hodnoty jsou u dospělých 

osob kolem 5-6 l.min-1. Pro jeho správné měření je potřeba kontrolovat těsnost masky nebo 

náústku a ucpávku nosu. Ventilace může být negativně ovlivněna nepříjemným pocitem, 

nesnášenlivostí a odporem měřicího zařízení. Maximální hodnoty jsou ovlivněny mírou úsilí 

sportovce. 

Mírné zvýšení (asi na dvojnásobek klidové ventilace) lze pozorovat již těsně před započetím 

sportovního výkonu jako projev startovního stavu.  

V průběhu zátěže je ventilace výrazně zvýšena (hyperventilace), koreluje s mírou zátěže 

(rychlostí běhu apod.) a je odrazem zvýšené potřeby přísunu kyslíku při aerobním 

získáváním energie pro svalovou práci. Při dalším zvyšování intenzity zatížení se ventilace 

zvyšuje ještě strměji, aby umožnila větší výdej oxidu uhličitého, jenž je součástí mechanizmu 

kompenzace zátěžové acidózy. Tím je vlastně ventilace komplexnějším ukazatelem zatížení 

energetického metabolizmu a vnitřního prostředí než pouhý příjem kyslíku. Místo začátku 

strmějšího nárůstu ventilace (bod zlomu) v závislosti na příjmu kyslíku (nebo intenzitě 

zatížení) v průběhu rostoucí zátěže je používán ke stanovení tzv. ventilačního anaerobního 

prahu. Ventilace může dosahovat při maximální zátěži dospělých mužů hodnot kolem 200 

l.min-1. Maximální hodnoty jsou vyšší u sportovce s lepší adaptací na vytrvalostní zatížení 

(větší respirační objem plic, větší síla a lepší využití dýchacích svalů). 

Po skončení zátěže ventilace klesá. Po maximální zátěži a maximální ventilaci bývá návrat ke 

klidovým hodnotám přibližně za 10-15 minut, o něco dříve než je tomu u příjmu kyslíku. 

Nepřiměřená hyperventilace v klidu nebo při standardní zátěži je známkou aktivity 

mechanizmu pro kompenzace acidózy - zvýšeným výdejem CO2. (viz níže - Ukazatelé 

metabolické acidózy). 

Zrychlené dýchání bývá projevem hypoxie ve vysoké nadmořské výšce. 

Ventilační práh: Zlom na křivce závislosti VE na tělesném výkonu (na výkonu na 

bicyklovém ergometru, na rychlosti běhu a pod.) nebo na aerometabolickém zatížení 

organizmu - na příjmu kyslíku (viz níže). Při určité intenzitě zatížení začne VE stoupat strměji 



v důsledku potřeby více vydýchávat oxid uhličitý. V případě přetrvávající únavy po dřívějším 

namáhavém cvičení se posouvá práh do nižších intenzit.  

 
Minutový příjem kyslíku (VO2; ml.min-1 nebo l.min-1)  

Minutový příjem kyslíku je vypočtený objem kyslíku, který přijmeme do těla na začátku 

dýchacích cest. To se může lišit od spotřeby kyslíku, což je objem kyslíku, který spotřebují 

naše periferní tkáně (svaly, mozek, játra atd.). Tu přímo neměříme. Příjem a spotřeba kyslíku 

jsou stejné jen v rovnovážném stavu, když se nemění. Vypočtený příjem kyslíku je ještě 

vynásoben faktorem BTPS zohledňujícím aktuální atmosférické podmínky (BTPS - Body 

Temperature and Pressure, generally same as ambient, Saturated; hodnoty kolem 0,868). 

Pro posouzení VO2 různě velkých lidí je vypočten podíl VO2 a hmotnosti (ml.min-1.kg-1). Pro 

lepší individuální posouzení aerometabolického obratu je vhodnější jej vyjádřit v procentech z 

maximálního příjmu kyslíku nebo v násobcích klidového příjmu kyslíku (viz níže).  

Klidové hodnoty VO2 jsou kolem 3,5 ml.min-1.kg-1, např. u  člověka s hmotností 70 kg to je 

245 ml.min-1. Výrazné zvýšení u zdravého člověka (např. o 20-25% a více) může být 

známkou ještě přetrvávající potřeby aerobní regenerace tkání po zátěži - při přetrvávající 

únavě. Vyšší klidový příjem kyslíku však také může být projevem probíhajícího celkového 

zánětu – infekčního nebo neinfekčního, vyšší aktivity štítné žlázy (hypertyreózy) nebo 

předávkování látkami stimulujících metabolismus buněk. 

Při tělesné zátěži se VO2 lineárně zvyšuje s intenzitou zátěže. Neočekávaně vyšší VO2 při 

lehké až submaximální zátěži může být projevem přetrvávající únavy – nedostatečné 

regenerace sil, včetně přetrénování, nebo zdravotních problémů (viz výše – klidové hodnoty). 

 

Maximální VO2 (VO2max) je již velmi dlouho používaným nejlepším ukazatelem kapacity 

transportního systému pro kyslík – ukazatelem míry aerobní (oxidativní) schopnosti získávat 

energii pro pracující svaly (tab. 5.). Jeho neočekávané snížení může být známkou únavy, 

včetně přetrénování. Maximální hodnoty jsou ovlivněny mírou úsilí sportovce. 
 

 
VO2max (ml.min-1.kg-1)  

Muži  Ženy   Junioři Juniorky 

Světová 

špička  

80-90  70-80  Národní 

úroveň 

60-70  50-60  

Mezinárodní 

úroveň  

70-80  60-70  Mezinárodní 

úroveň 

65-75  55-65  

Tab. 5.: Maximální příjem kyslíku (VO2max) u špičkových běžců vytrvalců. 

 

Minutový příjem kyslíku je běžně používán jako ukazatel energetické efektivity aerobního 

výkonu – účinnosti pohybu člověka, např. tzv. ekonomiky běhu.  

Nižší příjem kyslíku (nižší potřeba získávání energie) při určité rychlosti běhu (16 km.h-1) 

znamená lepší ekonomiku. Slovní hodnocení je v tabulce 6. Pro hodnocení ekonomiky lze 

použít relativní ukazatel minutový příjem kyslíku v přepočtu na 1 km.h-1 rychlosti běhu. To 

umožňuje srovnání ekonomiky běhu různých rychlostí (tab. 7.)  

Poznámka: Nemůžeme však jednoduše přenést laboratorně zjištěné výsledky do tréninku na 

dráze, protože při tomto testu šlo o běh na běhátku v laboratoři bez odporu vzduchu a do 

mírného kopce.  

 

Tab. 6.: Hodnocení ekonomiky běhu podle příjmu kyslíku při rychlosti běhu 16 km.h-1 a sklonu 

běhátka 1% do kopce.  

Příjem kyslíku 

(ml.min-1.kg-1) 

Hodnocení 

ekonomiky běhu  

44-47  výborná  

48-50  velmi dobrá  

51-54  průměrná  



55-58  slabá  

 

Tab. 7.: Hodnocení ekonomiky běhu podle příjmu kyslíku v přepočtu na 1 km.h-1 rychlosti běhu a 

sklonu běhátka 1%. 

Příjem kyslíku 

(ml.min-1.km-1.kg-1) 

Hodnocení 

ekonomiky běhu 

170-179 výborná 

180-189 velmi dobrá 

190-199 nadprůměrná 

200-209 podprůměrná 

210-219 slabá 

 

Procento maximálního příjmu kyslíku (%VO2max) 

Jde o ukazatel zatížení aerobního energetického metabolizmu, který je vztažen k ukazateli 

celkové oxidativní kapacity. Umožňuje interindividuální srovnání osob s rozdílným VO2max.  

Jeho výpočet: %VO2max = ((VO2zátěž – VO2klid) / (VO2max - VO2klid)) * 100 

Interpretace tohoto ukazatele je podobné jako u Minutového příjmu kyslíku (VO2) – viz výše. 

Tepový kyslík (TepO2, O2/HR; ml) 

Tepový kyslík je podíl Minutového příjmu kyslíku a příslušné Minutové srdeční frekvence. Je 

to odhad objemu kyslíku, který je vypuzen jednou srdeční systolou do krevního oběhu. Jeho 

maximální hodnota v přepočtu na kg hmotnosti je nepřímým ukazatelem funkční kapacity 

myokardu. Maximální hodnoty jsou ovlivněny snahou sportovce. Neočekávaně nižší hodnoty 

při standardní zátěži mohou být známkou přetížení nebo onemocnění myokardu. 

 

Násobek klidového výdeje energie (MET – metabolic multiple, multiple of resting metabolic 

rate) 

Jeden MET je spotřeba energie v klidu vsedě v bdělém stavu. U dospělých osob odpovídá 

přibližně 75 J.min-1 (při příjmu kyslíku 3,5 ml.min-1.kg-1). Používá se k vyjádření 

metabolicko-energetické náročnosti různých pohybových aktivit. 

Zvyšuje se v závislosti na fyzické zátěži na násobky jednoho MET: Např. 6 MET, 12 MET, 18 

MET atd. (obr. 8.). 

Použití tohoto ukazatele je podobné jako u Minutového příjmu kyslíku (viz výše) nebo 

Nepřímé energometrie (viz níže). 

 

Závislost MET na rychlosti běhu
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Obr. 8.: Závislost násobku klidového výdeje energie (MET) na rychlosti běhu. 

 

 

 

 



Nepřímá energometrie (Indirektní kalorimetrie, E; J; J.kg-1). 

Energetický výdej v klidu, při lehké a střední zátěži (převážně aerobní) je odhadnut výpočtem 

– jako součin příjmu kyslíku (VO2), energetického ekvivalentu pro kyslík (EEqO2) a času (t), 

po který sledovaný pohyb trvá: 

E [kJ] = VO2 [l] . EEqO2 [kJ.l-1] . t [min] 

Energetický ekvivalent pro kyslík je množství energie, které je vydáno při příjmu jednoho 

litru kyslíku. Roste lineárně s intenzitou zatížení a poměrem respirační výměny RER (viz 

níže). Od 19,5 (při RER 0,7) do 21,5 (při RER 1,0) – viz obr. 9.   

Příklad výpočtu energetického výdeje: E = 3,5. 20,5. 30 = 2153 [kJ] 

Po zátěži je výdej energie vyšší než v klidu před zátěží (viz výše – kyslíkový dluh). Např. 30 

minut po absolvování maratónského běhu se zvýšil výdej energie z 8,093 před maratónem na 

9,276 J.min-1.kg-1.km-1 (v přepočtu kg hmotnosti a km.h-1 standardní testovací rychlosti běhu), 

to je téměř o 15%. 

 

Závislost energetického ekvivalentu pro kyslík (EEqO2) na 

poměru rtespirační výměny (RER)
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Obr. 9.: Závislost energetického ekvivalentu pro kyslík (EEqO2) na poměru respirační 

výměny (RER). 

 

Poměr respirační výměny (R, RER – respiratory exchange ratio) 

Poměr respirační výměny je podíl výdeje CO2 a příjmu O2. Platí pro výměnu plynů v plicích. 

Ukazatelem výměny plynů v buňce periferní tkáně (např. svalové) je Respirační kvocient 

(RQ); nikdy nepřekročí 1,00. RER = RQ pouze v rovnovážném stavu. Protože RER je funkcí 

VCO2, platí i pro něj podobná interpretace (viz výše - Minutový výdej oxidu uhličitého). 

V klidu před zátěží je RER u odpočatého a nehladovějícího člověka kolem 0,65-0,75. Je 

mírně vyšší při hladovění nebo nedostatečné regeneraci, kolem 0,80-0,90. 

Při zátěži: Na začátku lehké zátěže může být i nepatrný pokles (kolem 0,60-0,70. Při střední 

zátěži však začne mírně narůstat, až dosáhne hodnoty 1,00 je VCO2 = VO2. Někdy je tento 

okamžik a příslušná intenzita zátěže použit pro stanovení „ventilačního anaerobního prahu“. 

Na konci stupňované zátěže do maxima nabývá RER hodnot přes 1,00, kolem 1,10-1,20 a 

ještě mírně stoupá i po maximální zátěži, např. na hodnoty až kolem 1,30-1,60.  

Vyšší hodnoty jsou známkou větší snahy dosáhnout maxima.  

Vyšší zátěžové hodnoty ukazují na větší podíl sacharidů jako zdrojů energie, menší hodnoty 

na větší podíl tuků – viz výše (obr. 9.). 

Po zátěži postupně klesá ke klidovým hodnotám s podobnou dynamikou jako pozátěžový 

Příjem kyslíku (viz výše). Vyšší hodnoty než klidové svědčí pro probíhající kompenzaci 

metabolické acidózy. Maximální pozátěžové hodnoty a také doba, kdy je opět dosaženo 

klidových hodnot, jsou závislé na objemu a intenzitě předcházející zátěže, na velikosti 

metabolické acidózy, případně na způsobu regenerace (pasivní nebo aktivní odpočinek aj.).  

 

↑ Tuky 

Sacharidy ↑ 



Maximální kyslíkový deficit 

Kyslíkový deficit je rozdíl mezi aktuálním příjmem kyslíku v průběhu zátěže a úrovní 

maximálního příjmu kyslíku. Pokud je zjištěn při maximální zátěži, kdy se skutečně dosáhne 

maximálního příjmu kyslíku, pak hovoříme o Maximálním kyslíkovém deficitu. Je to ukazatel 

anaerobní kapacity organizmu – schopnosti neoxidativního využití zdrojů energie. 

 

Maximální kyslíkový dluh 

Kyslíkový dluh (O2-dluh, O2-debt, EPOC – excess post-exercise oxygen consumption; l) 

Tzv. čistý kyslíkový dluh je přijatý objem kyslíku bezprostředně po zátěži, po odečtení 

klidové VO2. Jde o splácení kyslíkového dluhu, který vzniká v průběhu zátěže anaerobním 

získáváním energie pro pracující svaly.  

Pozátěžový příjem O2 je zvýšen v důsledku oxidativně (aerobně) probíhající regenerace 

energetického metabolismu, především doplňováním vyčerpaných zásob glukosy a 

glykogenu. Doba, po kterou se tento VO2 dluh „splácí“ závisí na intenzitě a objemu 

předcházející zátěže. Po maximální zátěži to bývá přibližně 25-30 minut.  

Maximální O2-dluh je ukazatelem anaerobní energeticko-metabolické kapacity. Např. u 

vrcholových plavců nabývá hodnot kolem 3-8 l, v závislosti na míře trénovanosti, velikosti 

člověka (100-150 ml.kg-1), a pohlaví. Koreluje s Maximálním kyslíkovým deficitem.  

Metabolické procesy v době splácení kyslíkového dluhu přispívají k celkovému dennímu 

výdeji energie. Současné studie popisují vznik „prodlouženého O2-dluhu“ (trvání 3-24 hodin) 

po cvičeních vyšší intenzity a minimálního trvání - při submaximální intenzitě cvičení 

(≥70%VO2max) trvajícího alespoň 50 minut a při supramaximální intenzitě (≥10 %VO2max) 

trvající alespoň 6 minut. Kyslíkový dluh tvoří pouze 6-15 % celkového čistého příjmu 

zátěžového kyslíku. Nejsou však důkazy pro to, že by tzv. prodloužený kyslíkový dluh 

významně přispíval ke snížení celkových zásob energie a léčbě obezity. Hlavním stimulem 

odbourávání tuků je kumulace výdeje energie v průběhu cvičení. 

 

Minutový výdej oxidu uhličitého (VCO2; ml.min-1 nebo l.min-1) 

Minutový výdej oxidu uhličitého může být mírně vyšší i v klidu při hladovění. Vydýchávání 

CO2 je součástí systému kyseliny uhličité a oxidu uhličitého kompenzujícího metabolickou 

acidózu, ať už vznikla hladověním nebo intenzivní tělesnou zátěží. U zdravého odpočatého a 

nehladovějícího člověka je mírně nižší než příjem kyslíku. Poměr výměny těchto dvou plynů 

vyjadřuje Respirační kvocient (viz výše). Maximální hodnoty jsou ovlivněny snahou 

sportovce. 

 

Respirační (anaerobní) práh  

Respirační práh je intenzita zátěže, při níž dochází k určitému zlomu v respiračních funkcích v 

průběhu zvyšující se intenzitě zátěže (výkon na ergometru, rychlost běhu apod.). 

Má podobný význam jako laktátový práh (viz dále – Biochemické ukazatele krve). 

RER-AT: Anaerobní práh je určen v okamžiku převýšení výdeje oxidu uhličitého nad 

příjmem kyslíku (VCO2/VO2 < 1,0; RER - respiratory exchange ratio)  

V-slope-AT: Anaerobní práh je určen na začátku příkrého nárůstu výdeje oxidu uhličitého v 

závislosti na příjmu kyslíku.  

EqO2-AT: Anaerobní práh je v okamžiku začátku nezvratného nárůstu ventilačního 

ekvivalentu pro kyslík. Ventilační ekvivalent pro kyslík (EqO2, VE/VO2) je množství 

vzduchu, které musíme vdechnout, abychom získali jeden litr kyslíku.  

Tyto tři prahy, i když jsou stanoveny v průběhu jednoho testu, nebývají na stejné úrovni. 

Často vidíme, že EqO2-AT bývá nejníže a RER-AT nejvýše. 

Posun respiračního prahu do vyšší intenzity zátěže (doprava na ose x) je známkou zlepšení 

kapacity energetických oxidativních funkcí, efektivního vytrvalostního tréninku, a také 

dobré regenerace organizmu. 



Posun respiračního prahu do nižší intenzity zátěže (doleva) může být známkou přetrvávající 

únavy, nedostatečné regenerace, zhoršení aerobní schopnosti, akutního onemocnění, 

součástí syndromu přetrénování. 

V posledních letech se rozlišují dva ventilačně-respirační anaerobní prahy na různé úrovni 

(Obr. 10.): 

1. ventilační práh: začátek strmého nárůstu křivky ventilačního ekvivalentu pro příjem 

kyslíku (VE/VO2, EqO2) v závislosti na zvyšující se zátěži. Tento práh bývá také nazýván 

jako „anaerobní práh“. 

2. ventilační práh: začátek strmého nárůstu křivky ventilačního ekvivalentu pro výdej oxidu 

uhličitého (VE/VCO2) v závislosti na zvyšující se zátěži. Tento práh asi odpovídá úrovni 

Bodu respirační kompenzace (RCP – respiratory compensation point).  

 

 
Obr. 10.: Dynamika ventilačního ekvivalentu pro kyslík (modrá) a ventilačního ekvivalentu 

pro oxid uhličitý (červená) při spiroergometrii na běhátku. Vysvětloivky: v – rychlost běhu (5-

14 km.h-1). Na ose x je čas (min). Tmavozelená svislá čára označuje 2. ventilační práh. 

 

Saturace svalu kyslíkem (SmO2, %) 

Světelné senzory (NIRS – near infrared senzors), které se přilepí na kůži, umožňují sledovat 

míru saturace myoglobinu a hemoglobinu ve svalech pod kůží (obr. 11.). 

Lze tak monitorovat aktuální regeneraci svalu kyslíkem v průběhu zátěže a pružně regulovat 

efektivní aerobní trénink (obr. 12.). Lze také stanovit tzv. hyposaturační práh při stupňované 

zátěži (obr. 13.), který také může být vodítkem pro aerobní trénink. 

 

 
Obr. 11.: Aktivní optický senzor MOXY (vlevo), který rozezná měnící se SmO2. Vpravo 

schéma průniku paprsku svalem. (www.moxymonitor.com). 



 

 
Obr. 12.: Sledování SmO2 při intervalovém běžeckém tréninku (www.moxymonitor.com). 

Černá čára – rychlost běhu, zelená křivka - SmO2. 

 

 
Obr. 13.: Stanovení hyposaturačního prahu při stupňované zátěži. Zelená křivka - SmO2, 

modrá – SF, červená – množství oxyhemoglobinu ve svalu (vlastní pozorování). 

 

2.8. Biochemické ukazatele v krvi 
 

Glukóza – koncentrace glukózy v krvi – glykémie (Glu; 3,3-6,5 mmol.l-1) 

Glukóza je zdrojem energie pro buňky, včetně svalových. Ve svalech a játrech je také uložena 

ve formě glykogenu. Při a především po intenzivnější námaze je v játrech syntetizována i 

z laktátu (viz níže). 

Klidová koncentrace také značně kolísá v čase, např. i o 1-1,5 mmol.l-1 za 30 sekund. 

Koncentrace je velmi ovlivněna hladověním, stravou, pitím. O udržení její stability se starají 

regulační endokrinní systémy (inzulín, glukagon a další). 

Při fyzické zátěži se, v důsledku jejího využití jako zdroje energie, její koncentrace v krvi 

mírně snižuje a kolísá. Při intenzivní a dlouhodobé zátěži se její zásoby vyčerpávají a při 
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současné nedostatečnosti její produkce její koncentrace dále klesá, např. na 2-3 mmol.l-1 – 

rozvíjí se hypoglykémie. 

Při i po zátěži je její koncentrace velmi závislá na syntéze ze sacharidů dodaných výživou a 

suplementy. Svoji roli hrají funkce trávicí soustavy – trávení a vstřebávání, které jsou při 

zátěži omezeny, mimo jiné v důsledku redistribuce krve a hormonálních regulací. 

 

Laktát – koncentrace soli kyseliny mléčné v krvi (La; 0,63-2,44 mmol.l-1) 

Kapka krve pro zjištění koncentrace laktátu se většinou odebírá z ušního lalůčku nebo bříška 

prstu (obr. 14.). V tom případě jde o odebrání vzorku tzv. kapilarizované krve, jejíž složení se 

blíží krvi arteriální. Ta má o něco nižší koncentrace laktátu než krev z končetinových žil, která 

sbírá krev ze svalů a ještě nebyla zpracována v játrech a ledvinách. 
Poznámka: Okamžik odběru krve na stanovení maximální koncentrace laktátu musí respektovat dobu, po kterou 

se laktát dostává z jeho místa produkce (svalu) do místa odběru (ušní lalůček, prsty rukou). Tato doba může být 

kolem 2-3 minut; kolísá také v závislosti na dosažené intenzitě zátěže, věku atd. Záleží na vůli sportovce, jak se 

dokáže přinutit k maximálnímu výkonu. Měly by být zachovány vždy stejné podmínky testu a odběru, včetně 

tělesného klidu po skončení zátěže. Hodnoty koncentrace laktátu jsou značně individuální. Správnější je zjistit 

rozdíl mezi maximální koncentrací laktátu a její hodnotou v klidu před zátěží.  

Jeho koncentrace v krvi se s intenzitou zátěže zvyšuje nárůstem objemu anaerobního získávání 

energie. 

 

 
Obr. 14.: Triatlonista s masku a analyzátorem vzduchu na měření příjmu kyslíku a dalších 

respiračních ukazatelů. Odběr krve z bříška prstu na vyšetření laktátu. 

 

Maximální koncentrace laktátu při a po zátěži s maximálním úsilím do vyčerpání kolem jsou 

kolem 18-24 mmol.l-1 (tab. 8.). 

Nezvyklé výrazné snížení maximální koncentrace bývá projevem únavy, je součástí 

syndromu přetrénování. 

 

Tab. 8.: Nejvyšší koncentrace laktátu po různých pohybových aktivitách 

Pohybová aktivita 
Laktát 

(mmol.l-1) 
Pohybová aktivita 

Laktát 

(mmol.l-1) 

Sjezd na lyžích 12,1 Max. výkon – bicykl. ergometr 20,1 

Slalom 14,1 Běh 3x1000 m s max. úsilím 20,3 

Obří slalom 15,4 Běh 5x50s sprint max. rychlostí 24,2 

 

 

 

 

 



Poločas rozpadu laktátu (t/2-La; sec) 

Je to čas, za který klesne koncentrace laktátu na polovinu po skončení zátěže. 

Jeho opakované stanovení má význam pro posouzení míry únavy sportovce. Jeho výrazné 

prodloužení, proti předchozímu vyšetření, může být známkou narůstající únavy nebo 

začínajícího onemocnění. 

Laktátová křivka je grafické vyjádření nárůstu koncentrace laktátu v krvi v závislosti na 

zvyšující se zátěži (rychlost běhu apod.). Slouží ke stanovení tzv. laktátového prahu a bodu 

obratu (viz níže). 

Laktátový práh (LT - Lactate threshold) je ukazatelem energetické schopnosti podat 

dlouhodobý vytrvalostní výkon, např. maratonský běh. Je vyjádřen rychlostí běhu na začátku 

prvního zvýšení koncentrace laktátu v krvi nad základní hodnotu (baseline). Příslušné 

koncentrace se pohybují někde mezi 1 a 2 mmol.l-1. V naší praxi jsme tento zlom neprokázali. 

Laktátový bod obratu (LTP - Lactate turn-point) je ukazatelem energetické schopnosti podat 

o něco kratší vytrvalostní výkon, nepř. běh na 10 km až půlmaraton. Je vyjádřen rychlostí 

běhu při zřetelném náhlém, udržitelném a již nezvratném zvýšení koncentrace laktátu v krvi 

(přibližně kolem 3-5 mmol.l-1). Tento zlom jsme v praxi běžně stanovovali (obr. 15.). 

Jejich opakované stanovení má význam pro posouzení míry únavy sportovce. Jejich posun 

k nižší zátěži (pomalejší běh apod.), proti předchozímu vyšetření, může být známkou 

narůstající únavy nebo začínajícího onemocnění. 

 

Laktátová křivka před a 6 měsíců

po vytrvalostním tréninku
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Obr. 15.: Laktátová křivka před a po 6 měsících vytrvalostního tréninku. 

 

Bílkoviny a jejich metabolity 

Bílkoviny celkové (Proteiny v plazmě 65-85 g.l-1). Snížené množství je při jejich 

nedostatečném přívodu výživou, zvýšení při nadměrném přívodu bílkovin výživou nebo při 

rozpadu tkání, např. myoglobinu svalů při jejích přetížení a poškození. 

Kreatin (C; 0,6-1,3 mg.dl-1) je bílkovina důležitá pro přenos energie (kreatin-fosfát, Cr-P). 

Jeho zvýšené koncentrace jsou při zánětu nebo rozpadu svalové tkáně nebo při jeho 

nadměrném příjmu ve výživových doplňcích. Příčinou snížení bývá nedostatečnost ledvin. 

Kreatinin (muži 55-110 μmol.l-1, ženy  44-104 μmol.l-1) je nepřímým ukazatelem schopnosti 

ledvin resorbovat vodu a koncentrovat moč. Posuzuje se poměr jeho koncentrace v moči a 

ledvinách.  



Myoglobin je bílkovina svalových buněk, která dovede vázat a přenášet kyslík. Vysoké 

koncentrace v krvi (hypermyoglobinémie) mohou být známkou přetížení svalů a rozpadu 

svalové tkáně. Normální koncentrace v séru jsou přibližně mezi 25 a 70 µg/l. 

Zvýšení koncentrace může být známkou nedostatečnosti ledvin, např. při jejich poškození 

rabdomyolýzou po extrémním vytrvalostním výkonu v horku (viz níže). 

Srdeční troponin je kontraktilní bílkovina myokardu. Bylo zjištěno zvýšené množství 

Troponinu v krvi běžců po maratonu: U více trénovaných běžců 0,03 μg.l-1, u méně 

trénovaných 0,11 μg.l-1. Je to známka destrukce buněk myokardu při intenzivní vytrvalostní 

zátěži. 

Amoniak (Ammoniacum, čpavek, NH3) Vzniká v metabolizmu dusíkatých látek, především 

bílkovin, aminokyselin. V játrech je přeměňován na močovinu. Jeho případně vyšší hodnoty 

mají stejnou příčinu jako je tomu u močoviny (viz níže).  

Močovina (N2H4CO, Urea; 2,5-8,3 mmol.l-1) 

Močovina je odpadní látkou, kterou se z organizmu vylučuje nadbytečný dusík. Močovina je 

produktem metabolizmu bílkovin, včetně svalových. 

Její několikanásobně zvýšené hodnoty mohou vypovídat o destrukci myocytů přetížených 

svalů, nebo také o předávkování bílkovinami a aminokyselinami stravou nebo výživovými 

doplňky. Její zvýšené hodnoty jsou pozorovány nejen u kulturistů a vzpěračů, ale také např. u 

sportovních gymnastek. Snížená koncentrace bývá při poruše její jaterní syntézy. 

 

Ketolátky 
Ketolátky Acetoacetát (3-20 mg.l-1), Aceton, Kyselina beta-hydroxy-máselná (β-OH-

butyrát) jsou produktem oxidativního metabolizmu lipidů, které jsou zdrojem energie v klidu a 

při lehké zátěži. V krvi se jejich koncentrace zvyšuje např. při intenzivnější zátěži a 

současnou nedostatečnou zásobou nebo využitelností glukózy jako zdroje energie. 

 

Enzymy 
Svalová kreatinkináza (CK, Kreatin-fosfo-kináza – CPK; ženy do 0,2-3 μkat.l-1 a muži do 

0,2-4,5 μkat.l-1, 40-226 IU.l-1) je enzym energetického metabolizmu myocytů. 

Po extrémní zátěži může být zvýšena na hodnoty na 1000-5000 a více IU.l-1. U maratónských 

běžců byly zjištěny hodnoty i nad 2000 mmol.l-1. 

Jeho koncentrace v krvi se s narůstající intenzitou zvyšuje. Jeho přítomnost v krvi je 

markerem destrukce myocytů kosterních svalů při velkém objemu intenzivní zátěže, např. při 

závodě v běhu 10-20 km.  Tento ukazatel byl také použit pro posuzování ochranného vlivu 

antioxidancií na přetížené kosterní svaly. Její excesivní zvýšení je jednou ze známek 

rabdomyolýzy (viz níže). 

Srdeční kreatinkináza (CK-MB; do 0,4 μkat.l-1) je enzym energetického metabolizmu 

myokardu. Jeho zvýšení v krvi je známkou destrukce srdečních myocytů, např. po 

vyčerpávající vytrvalostní zátěži. 

Laktát-dehydrogenáza (LDH; referenční rozpětí: 3,9-7,8 μkat.l-1, 100-190 U.l-1) je také 

enzymem energetického metabolizmu myocytů. Její excesivní zvýšení je jednou ze známek 

rabdomyolýzy (viz níže). Je podobným ukazatelem jako Kreatinkináza. 

Alanin-amino-transferáza (ALT; 0,1-0,6 μkat.l-1) je enzym metabolizmu aminokyselin, 

především v játrech. Je ukazatelem odbourávání bílkovin, včetně srdeční nebo kosterní. 

Extrémní zátěží může být zvýšena na 40-70 IU.l-1 a více. Její excesivní zvýšení je jednou ze 

známek rabdomyolýzy (viz níže). 

Aspartát-amino-transferáza (AST; 0,1-0,7 μkat.l-1) je enzymem metabolizmu aminokyselin 

v játrech i kosterních a srdečních myocytech. 

Může být extrémní zátěží zvýšena na 50-180 IU.l-1 a více. Je ukazatelem odbourávání 

bílkovin, včetně srdeční nebo kosterní. Její excesivní zvýšení je jednou ze známek 

rabdomyolýzy (viz níže). 

 

 



Bilirubin celkový (Bili; 2-17 μmol.l-1) je žlučové barvivo.  

Jeho zvýšené hodnoty se projevují žlutou barvou bělimy očních bulbů, kůže, sliznic. 

Zvýšená koncentrace je při přetížení oslabených jater (po zánětu nebo i při benigní Gilbertově 

hyperbilirubinémii) vytrvalostním výkonem.  

Zátěžový test jater: Srovnávají se koncentrace Bilirubin a jaterních enzymů (viz níže) před a 

po fyzické zátěži. První den ráno je první odběr krve a následuje trénink, druhý odběr krve je 

druhý den ráno. Zvýšení hodnot po zátěži svědčí pro oslabení jaterních funkcí a nepřiměřeně 

vysoké zátěži vzhledem k tomuto oslabení. 

 

Krevní plyny 

Parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (PaO2; 10,67-13,33 kPa; 15-23 objemových procent - 

vol%) 

Je snížen při nedostatečné aklimatizaci na vysokohorské prostředí, je projevem nedostatku 

kyslíku v organizmu (hypoxie). 

Parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi (PaC O2; 4,7-6,0 kPa) 

Relativní snížení je projevem reakční hyperventilace v hypoxickém prostředí (např. ve vysoké 

nadmořské výšce). 

Saturace hemoglobinu kyslíkem (SaO2 v krvi: 95-100 %). Jde o procentuální podíl kyslíkem 

saturovaného a kyslíkem nesaturovaného hemoglobinu (oxyhemoglobinu, 

karboxyhemoglobinu a methemoglobinu). U zdravého člověka ani při vyčerpávající vysoce 

intenzivní zátěži by neměla klesnout pod 95%. Existuje neinvazivní měření pomocí malého 

mobilního pulzního oxymetru. 

Klesá v hypoxickém prostředí ve vysoké nadmořské výšce nebo také při respiračním 

onemocnění a těžké anémii. Při poklesu na 90-94 % (přechodně ve výšce 1500-2500 m nad 

mořem) ještě nedochází k závažné hypoxii tkání. Při poklesu pod 90 % (ve vyšších výškách) 

dochází k problémové hypoxii. Na Čomolungmě bylo naměřeno extrémní snížení na 50 %. 

 

Ukazatele oxidačního stresu 

Vysoce reaktivní látky - „radikály“ (RONS – radical – oxygen – nitrogen – species) vznikají 

v oxido-redukčních procesech energetického metabolizmu. Tyto radikály pak rychle oxidují 

jiné nejbližší látky, jako jsou bílkoviny, lipidy, DNA a další. Vznikají tak např. lipoperoxidy. 

Oxidací lipoproteinů nitrobuněčných membrán se poškozují buněčné organely i buňky 

samotné. Měření ukazatelů oxidačního stresu ve sportovní medicíně je zatím jen v rámci 

výzkumu. Problémem je značně krátký poločas volných radikálů. Proto se používají pro 

„měření“ oxidačního stresu nepřímé metody: 

Měření produktů oxidačního stresu 

• v krvi: Lipoperoxidy, Malondialdehyd (MDA), Hyperlipoproteinů 

• ve vydechovaném vzduchu: těkavé uhlovodíky - Etan, Propan 

Měření probíhající aktivity antioxidačních systémů organizmu 

• Superoxid-dismutázová aktivita (SOD) 

• Katalázová aktivita (CAT) 

• Glutathion-peroxidázová aktivita (GPx) 

Zvýšení produkce RONS a následně ukazatelů oxidačního stresu je při intenzivní tělesné 

zátěži, zvláště nad úrovní anaerobního prahu. Volné radikály poškozují leukocyty, 

erytrocyty, myocyty kosterních svalů a myokardu, a další buňky. 

 
Ukazatele acidobazické rovnováhy 

Koncentrace vodíkových kationtů v arteriální krvi (H+ - hydrogenium; 44,7-45,5 mmol.l-1) 

Vodíkové kationty jsou podstatou acidózy. Při rozvoji zátěžové metabolické acidózy je 

hlavním zdrojem H+ rozpad adenosin-tri-fosfátu (ATP-lýza). 

Záporný logaritmus koncentrace vodíkových iontů v arteriální krvi (pH) (potenciál 

vodíku; 7,35-7,45).  



Při zátěžové metabolické acidóze pH klesá pod hodnoty 7,35, např. až na hodnoty kolem 7,1 - 

6,9. pH narůstá jako projev rozvoje respirační alkalózy při hyperventilaci, např. 

v hypoxickém prostředí ve vysoké nadmořské výšce. 

Úbytek zásaditých látek v krvi (BE – base excess; 1-2 mmol. l-1) je množství bazí, které 

organismus použil ke kompenzaci acidózy. Tyto hodnoty mají podobnou dynamiku při a po 

tělesné zátěži jako koncentrace laktátu, ale dosahují asi o 1-2 mmol.l-1 vyšších hodnot. 

Maximální jsou kolem 22-26 mmol. l-1. Pro posouzení intenzity zatížení energetického 

metabolizmu při fyzické zátěži má podobný interpretační význam jako Laktát (viz výše). Lze 

také vytvořit křivku závislosti BE na intenzitě zátěže a stanovit tzv. BE práh. 

  

Minerály a osmolalita plazmy 

Sodík (Na+ – natrium; 136-145 mmol.l-1)  

Snížená koncentrace – hyponatriémie  (Lehká forma: 130-135 mmol.l-1, Těžká forma: <120 

mmol.l-1). Dříve se označovala jako „otrava vodou“. Vyskytuje se při vytrvalostních 

výkonech (maratón, ultramaratón, triatlon) méně trénovaných sportovců se ztrátami Na+ 

pocením a s pitím vody neobsahující dostatek Na+. Důsledkem jsou poruchy oběhových a 

mozkových funkcí (desorientace v čase i prostoru, zmatenost, nepřiměřené chování, 

agresivita), omezení tvorby moče (diurézy). Komplikace mohou vyústit až v edém mozku a 

plic, kolaps, případně i smrt. Prevencí je přiměřený příjem vody (400-800 ml.h-1 a dostatečný 

příjem Na+ v nápoji (0,5-0,7 g na 1 l nápoje). Hyponatriémii mohou také způsobit některá 

diuretika. Zvýšená koncentrace - hypernatriémie může být důsledek nadměrného příjmu Na+ 

(např. iontovými nápoji) nebo nedostatečného příjmu vody (dehydrataci) nebo předávkování 

steroidy. 

Chloridy (Cl- ; 97-108 mmol.l-1) 

Snížené množství (hypochlorémie) bývá současně při hyponatriémii ze stejných příčin (viz 

výše). Hyperchlorémie bývá při nadbytečném příjmu Cl-. 

Draslík (K+ - kalium; 3,8-5 mmol.l-1) 

Snížení - hypokaliémie je při nedostatečném příjmu výživou (anorexie, podvýživa) nebo 

zvýšených ztrátách při onemocnění ledvin. Zvýšení – hyperkaliémie může být projevem 

metabolické acidózy v průběhu a po intenzivní zátěži, katabolizmu a destrukce buněk - 

myocytů, nebo omezeným vylučováním nedostatečně fungujících ledvin. Hyper nebo 

hypokaliémie je příčinou srdečních dysrytmií a kontraktility kosterních myocytů. 

Hořčík (Mg – magnézium; 0,7-0,9 mmol.l-1) 

Hypomagnezémie může mít příčinu v jeho sníženém příjmu. Následkem mohou být křeče 

svalů a srdeční arytmie. Hypermagnezémie může mít příčinu v dehydrataci. Mezi následky 

jsou svalová slabost, bradykardie až zástava srdce. 

Vápník (Ca – calcium; 2,25-2,75 mmol.l-1) 

Hypokalcémie je provázena křečemi, poruchou repolarizace myokardu. Hyperkalcémie je 

provázena slabostí a únavou. Příčinou obou těchto stavů mohou být různá onemocnení. 

Železo (Fe – ferrum; ♂ 7,2-29 μmol.l-1, ♀ 6,6-28 μmol.l-1) 

je důležitým prvkem Hemoglobinu (viz níže). Jeho koncentrace závisí na příjmu potravou a 

vstřebávání ve střevě, na jeho spotřebě v metabolizmu, při zánětu, na jeho případných ztrátách 

při onemocnění ledvin nebo krvácení. Snížená koncentrace může být způsobena také jeho 

ztrátami při dlouhodobější vytrvalostní zátěži. 

Osmolalita krevní plazmy (275-295 mmol.kg-1) 

je množství osmoticky aktivních látek (Na, K, Cl, glukóza) v 1 kg krve nebo plazmy. Snížená 

osmolalita – hypoosmolalita je projevem nedostatku iontů (hyponatrémie – viz výše) a 

nadbytku vody. Hyperosmolalita – je při ztrátách vody, akutním katabolizmu, tonutí ve slané 

vodě. Může vést k poškození mozku (metabolická encefalopatie), zmatenosti, halucinacím. 

 

 

 

 



2.9. Hematologické ukazatele 
  

Hematokrit (Htc; ♂ 0,40-0,54, ♀ 0,35-0,45) 

je podíl objemu krevních elementů k celkovému objemu krve. Zvýšení může být známkou 

zvýšeného počtu erytrocytů v důsledku adaptace na vytrvalostní trénink nebo na hypoxické 

prostředí, případně příznakem dehydratace – zmenšení objemu plazmy. Snížení může být 

projevem zvýšené hydratace nebo ztrát krevních elementů krvácením s následnou kompenzací 

celkového objemu krve plasmou. 

Hemoglobin (Hb; ♂ 135-175 g v 1 litru kreve; ♀ 120-165 g.l-1) 

je bílkovina v erytrocytech. Váže a přenáší kyslík. Podílí se na kompenzaci výchylek 

acidobazické rovnováhy. Zvýšení může být známkou adaptace na vytrvalostní zatížení nebo 

na hypoxické prostředí. Jeho snížení může být projevem dlouhodobé únavy, ale i nemoci 

(krvácení, anémie). 

Erytrocyty (Ery; RBC–red blood cells; u mužů 4-5,3.1012 v 1 litru krve; u žen 3,8-5,2.1012.l-1) 

jsou zralé červené krvinky. Snížený počet Ery – anémie může mít různé příčiny. Patří mezi ně 

i působení zátěžového oxidačního stresu, chronická únava, nutriční strádání, skryté krvácení. 

Zvýšení jejich počtu během 3-12 měsíců může být projevem adaptace na hypoxické prostředí 

(vysoká nadmořská výška nebo hypobarická komora). Při fyzické námaze většího objemu se 

častější vyskytují poruchy jejich povrchu a shlukování. Retikulocyty jsou mladé nezralé 

červené krvinky. Jejich zvýšené množství je projevem probíhající aklimatizace na hypoxické 

(vysokohorské) prostředí: Hormon ledvin Erythropoetin stimuluje produkci nových 

Erytrocytů v kostní dřeni. Tím se zvýší kapacita krve pro přenos kyslíku. Zmnožení 

retikulocytů však může také být projevem snahy organizmu nahrazovat zvýšené ztráty 

erytrocytů způsobené dlouhodobým drobným krvácením nebo jinou chorobou (viz výše). 

Kyslíková dissociační křivka hemoglobinu 

znázorňuje závislost saturace hemoglobinu kyslíkem (viz výše) na parciálním tlaku kyslíku ve 

vzduchu (PaO2). Posun k nižším PaO2 (doleva) je známkou dobré aklimatizace na 

vysokohorské prostředí (lepší schopnosti hemoglobinu vázat kyslík i při nižším parciálním 

tlaku kyslíku ve vzduchu). 

Feritin (♂ 22 – 322 μg/l; ♀ 10 – 291 μg/l) 

je bílkovinný nosič železa v krvi. Je rychle využitelnou zásobou železa. Jeho menší množství 

může být příčinou únavy u sportovce, u něhož není anémie. 

Objem plazmy (2,8–3,5 litru; kolem 55% objemu krve) 

Plazma je tekutou složkou krve. Její objem je snížen při dehydrataci, při akutním krvácení. 

Železo – viz minerály výše. 

 

2.10. Imunologické ukazatele 
 

Sedimentace erytrocytů (FW; ♂: 2–5 mm/hod; ♀: 3–8 mm/hod) 

vyjadřuje rychlost poklesu hladiny červených krvinek ve vzorku nesrážlivé krve. Je 

ukazatelem aktivity imunitního systému. Při akutní nebo chronické infekci, především 

bakteriální, ale i při jiných zánětech je výrazně vyšší, např. i při rabdomyolýze (viz níže). 

Nižší bývá při neurovegetativní dystonii, zvl. mladých lidí (viz krevní tlak). 

C-reaktivní protein (CRP; norma do 8 mg/l) 

je bílkovina podporující pohlcování (fagocytózu) cizorodých částic, zbytků poškozené tkáně, 

baktérií atd. Je rovněž zvýšen při akutní infekci. Jeho snížení může být imunosupresivním 

následkem opakovaného přetížení, přetrénování. 

Interferony (α, β; γ) 

Jsou bílkoviny nespecifické imunity, především protivirové. Jejich množství klesá po 

přetížení větším objemem dlouhodobějšího intenzivního vytrvalostního tréninku. 

Bílé krvinky (Leu – Leukocyty; 3-11.10-9 v 1 litru krve) 

jsou součástí buněčné (monocyty) i protilátkové (lymfocyty) imunity:  



• Monocyty (3–8 % z celkového počtu leukocytů) se v periferních tkáních mění 

v makrofágy – buňky, které dovedou pohltit (fagocytovat) a dále zpracovat fragmenty 

z poškozených buněk, nebo infekční agens (viry, bakterie).  

o Zvýšený počet v krvi 2-4 dny po cvičení je známkou probíhající snahy imunitního 

systému reparovat mikrotraumatizované myocyty po intenzivní zátěži.  

o Snížený počet v krvi může být důsledkem dlouhodobějšího přetížení po opakovaných 

vysoce intenzivních vytrvalostních zátěžích.  

• T – lymfocyty. Např. Přirození zabíječi (NK – Natural Killers) jsou lymfocyty, které 

dovedou nespecificky likvidovat cizorodé nebo nepatřičné látky.  

K poklesu počtu těchto bílých krvinek dochází také v důsledku dlouhodobějším přetížení 

opakovanou vysoce intenzivní vytrvalostní zátěží.  

Protilátky (Pl, Ig - imunoglobuliny) jsou látky, které dovedou neutralizovat a opsonizovat 

cizorodé látky (antigeny) a aktivovat Komplementový systém imunity. 

Jejich zvýšené množství v krvi signalizuje aktivní imunitní reakci, snahu eliminovat antigeny. 

Snížení množství Pl v krvi (především IgA a IgG) může být známkou přetížení a 

přetrénování.  Je pravděpodobné, že oxidační stres je jedním z mechanizmů, který k tomu 

vede. 

Při vysoce intenzivním tréninku dochází k mikrotraumatizaci svalů (DOMS – delaye-onset 

muscle sorness). Satelitní buňky svalových vláken (myoblasty) se tyto škody snaží odstranit a 

tkáň reparovat. Buněčné i látkové součásti imunitního systému se snaží proces reparace 

myocytů podpořit a tak probíhá ve svalech zánětlivý proces, myositis. Extrémní 

mikrotraumatizace může vyústit až v rozsáhlejší rozpad svalové tkáně - rabdomyolýzu (viz 

níže). Opakovaný velmi intenzivní trénink má imunosupresivní účinek. 

 

2.11. Endokrinologické ukazatele – hormony 
 

Růstový hormon (STH, GH/GF – grow hormon/factor; dospělí 46-465 pmol.l-1; 1-10 μg.l-1) 

je hormonem adenohypofýzy s výrazným anabolickým efektem (regenerace) - podněcuje 

např. syntézu bílkovin. Při zátěži nižší intenzity, kdy jsou hlavním zdrojem energie lipidy, 

podporuje lipolýzu – má katabolický efekt. K jeho mírnějšímu zvýšení dochází pomaleji již 

v průběhu lehké až střední zátěže a přetrvává i po ní; v případě těžké zátěže až po ní. 

Antidiuretický hormon (ADH – adiuretin, vasopresin) 

je hormon zadního laloku hypofýzy; vede ke konstrikci aferentních cév ledvinných glomerulů 

a tím omezuje tvorbu moči (diurézu). Jeho aktivita se zvýší jako projev aklimatizace na 

vysokou nadmořskou výšku, při retenci tekutin. 

Adrenokortikotropin (ACTH; mezi 8. a 10. hodinou dopoledne 4-22 pmol.l-1) 

je stresovým hormonem adenohypofýzy. Uvolňuje se do krve při fyzické i duševní zátěži 

(stresu). Stimuluje uvolňování hormonů kůry nadledvin – kortikoidy (viz níže). 

Thyreotropin (TSH – thyreostimulační hormon; do 10 mU.l-1) 

je hormon adenohypofýzy; uvolňující se také při stresu a stimulující aktivitu štítné žlázy. 

Hormony štítné žlázy (T3 – tri-jod-thyronin, T4 – tetra-jod-thyronin) 

jsou stresové hormony stimulující katabolizmus – vyčerpávání energetických zásob. Tím 

zvyšují příjem kyslíku. 

Parathormon (PTH) 

je hormonem příštitných tělísek; reguluje metabolizmus kalcia. Při jeho nedostatku klesá 

množství kalcia v krvi, což je také příčinou svalových křečí.  

Kortikoidy (kortikosteroidy) 

jsou stresové hormony kůry nadledvin.  

Jejich zvýšení je známkou probíhající reakce organizmu na zátěž.  

• mineralokortikoid Aldosteron stimuluje zadržování Na+ v ledvinách a tím i vody v těle,  



• glukokortikoid Kortizol (v plazmě 250-650 nmol.l-1; 0,55-2,76 μmol.d-1; 20-100 μg.24h-1) 

zvyšuje koncentraci glukózy v krvi; k tomu využívá aminokyseliny z bílkovin – v tom 

smyslu působí katabolicky; přitom stoupá vylučování močoviny. 

Koncentrace krtikosteroidů nadledvin se zvyšuje jako projev aklimatizace na vysokou 

nadmořskou výšku. 

Renin (1-3 ng.ml-1.h-1) 

je ledvinný hormon – podporující konverzi angiotenzinu, látky zvyšující krevní tlak. Zvýší se 

při aklimatizaci na vysokou nadmořskou výšku. 

Katecholaminy (do 5,5-72 nmol.l-1; 2-26 μg.24h-1) 

Jsou to typické stresové hormony dřeně nadledvin, stimulující metabolizmus buněk. Jsou to 

mediátory sympatické části autonomního nervového systému. Jejich množství v krvi je vyšší 

v průběhu zátěže, koreluje s intenzitou zatížení. Pomalejší pokles je po větší zátěži. 

• Adrenalin (do 55 nmol.d-1; do 10 μg.24h-1) 

• Noradrenalin (do 590 nmol.d-1; do 100 μg.24h-1)  

Inzulín (29-181 pmol.l-1; 4-25 mU.l-1) 

je hormon slinivky břišní (pankreatu) podporující vstup glukózy do buněk a tím jak její 

spalování tak její přeměnu na zásobní glykogen. Snižuje koncentraci glukózy v krvi – vede 

k hypoglykémii. Tím je dán jeho převážně anabolický účinek po zátěži. V průběhu lehké a 

středně intenzivní zátěže jeho koncentrace v krvi klesá. 

Glukagon (20-100 ng.l-1-1) 

je rovněž hormonem pankreatu, je antagonistou inzulínu. Jeho aktivita je stimulována 

hypoglykémií. Vede k hyperglykémii. Jeho koncentrace v krvi při zátěži nižší intenzity roste, 

při střední intenzitě klesá. 

Erythropoetin (EPO) je hormon ledvin, který stimuluje tvorbu nových červených krvinek 

(erytropoézu). Vysoké koncentrace bývají příznakem snahy organizmu adaptovat se na 

hypoxické prostředí, např. ve vysokých nadmořských výškách. Vrchol vyplavení EPO nastává 

v nočních hodinách. 

 

2.12. Ukazatele v moči 

 
Relativní hustota (1,016-1,022) je poměr hustoty moči k hustotě vody (1 kg.l-1). 

Je vyšší při dehydrataci – ztrátách tekutin potem při zátěži v horku. Nízká je při poruchách 

zpětné resorpce vody v ledvinných tubulech. 

Hyalinní válce – jejich přítomnost v moči může být zapříčiněna i extrémní fyzickou 

námahou. 

Bílkoviny (Proteinurie; do 150 mg.24h-1) jsou v moči při poruše ledvin, mj. i v důsledku 

přetížení intenzivní vytrvalostní zátěží, při rabdomyolýze. Větší množství myoglobinu 

(myoglobinurie) se projevuje tmavou močí. 

Kreatinin (C; normální klidové hodnoty 0-1,3 mg.dcl-1; ♂ 12,2-15,0 mmol.24h-1, ♀ 9,9-12,1 

mmol.24h-1). Kreatinin je bílkovinný metabolit kreatinu.  

Podíl jeho koncentrace v krvi a moči informuje o schopnosti ledvin resorbovat vodu, která 

může být poškozena např. extrémním vytrvalostním výkonem v horku. 

Velké množství v moči je v případě destrukce myocytů – rabdomyolýze (viz níže). 

Žlučová barviva Bilirubin a Urobilinogen mohu být v moči při přetížení oslabených jater 

vytrvalostní zátěží (stav po hepatitidě nebo po infekční mononukleóze, při Gilbertově benigní 

hyperbilirubinémii). 

Stresové hormony Adrenalin (0-20 μg.24h-1) a Noradrenalin (15-20 μg.24h-1) mohou být 

v moči ve větším množství při velkém stresu. 

Sodík (Natrium, Na+; 100-260 mmol.24h-1). Jeho vylučování močí se snižuje vlivem 

aldosteronu při fyzické zátěži. 

Draslík (Kalium, K+; 35-80 mmol.24h-1). Jeho zvýšené ztráty nebo zadržování ledvinami je 

příčinou hypo-, resp. hyperkaliémie (viz výše).  



Chloridy (Cl-; 1-9,5 mmol.24h-1). Zvýšené ztráty jsou při poruše ledvin, přispívají 

k hypochloridémii (viz výše). 

Erytrocyty (Ery; < 5 erytrocytů.μl-1). Příčinou zvýšených ztrát erytrocytů močí může být i 

extrémní fyzická námaha. 

 

2.13. Elektromyografie 

 
Elektromyografie (EMG - electromyography)  je metoda zobrazující elektrickou aktivitu 

svalů – elektrický potenciál mezi povrchovými nebo mezi jehlovými elektrodami.  

Hustota potenciálů – zvýšená může být známkou zapojení více motorických jednotek (MU) a 

svalových vláken v časovém úseku, např. při myopatii.  

Úbytek potenciálu je známkou zapojení menšího počtu MU při únavě (vyčerpání) svalů nebo 

poruše periferních motorických nervů. 

Amplitudy potenciálů – zvýšené jsou známkou svalové hypertrofie – úspěšné adaptace na 

silový trénink. 

 

 

2.14. Termodynamické ukazatele 

 
Vnitřní tělesná teplota (t; °C – stupně Celsia). Buňky těla potřebují pro svoji činnost teplotu 

35-41 °C. Tělesné jádro má teplotu 36,5-37,5 °C. Normální klidová teplota člověka 

v podpažní jamce je o něco nižší - přibližně mezi 36,3 a 36,9 °C.  

Hypertermie (rektální teplota nad 41 °C) 

Zvýšení teploty je projevem energeticko-metabolické aktivity pracujících kosterních svalů, 

srdce a jater. Bezprostředně po intenzivním vytrvalostním výkonu, např. tříhodinovém 

plaveckém tréninku v bazéně s teplotou vody 26-27 °C, může být teplota kolem 37,7°C. 

Tělesnou teplotu zvyšuje vyšší teplota prostředí (nad 30 °C), tepelná izolace oděvem a 

snížená kapacita chladících mechanizmů termoregulace (omezená tvorba a odpařování 

potu). Vliv horkého prostředí zvyšuje proudění vzduchu. Odpařování potu brání vysoká 

vlhkost vzduchu (nad 60-70%). Ochlazování kůže se změní v ohřívání, pokud teplota 

prostředí je vyšší než teplota kůže, kolem 33-35 °C. 

Přehřátí bývá také součástí syndromu schvácení při fyzickém přetížení. 

Dobře trénovaný atlet, adaptovaný na fyzickou zátěž v prostředí s vysokou teplotou, může 

krátkodobě tolerovat teplotu do 41,5 °C. 

Pokud zvýšená teplota přetrvává 12-24 hodin a případně déle, může jít o známku zánětu – 

aktivity imunitního systému, který se snaží reparovat poškozené tkáně zátěžovou 

mikrotraumatizací (oxidační stres) nebo to mohou být projevy boje proti infekci, parazitům, 

toxinům nebo jiným noxám. 

Pro udržení potřebného odpařování potu má podstatný význam doplňování ztracené vody a 

minerálů (iontové nápoje). 

K adaptaci na teplo vede alespoň 7-10 denní trénink 60-120 minut v prostředí se vzduchem 30 

°C a relativní vlhkostí 50%.  

Známkou lepší termoregulace je rychlejší a mohutnější pocení. 

Vyšší teplotu, asi o 0,5 °C mívají těhotné ženy. Tyto ženy i plod jsou více ohroženy přehřátím. 

Hypotermie (pokles teploty tělního jádra pod 35 °C) 

Snížení teploty nastává především v chladném prostředí s nedostatečnou tepelnou izolací, při 

vyčerpání energetických zásob vedoucí k omezení svalové termogeneze a při větších ztrátách 

tepla kůží (vazodilatace). Vliv chladu prostředí je potencován prouděním vzduchu (nebo 

vody) a vlhkostí. 

Riziku podchlazení jsou vystaveni plavci ve studené vodě. Voda má 30x lepší teplovodivé 

(ochlazující) vlastnosti než vzduch. Pro udržení normální tělesné teploty by měla mít voda pro 



plavání alespoň 20 °C, při dálkovém plavání 24 °C. V triatlonu je při nižších teplotách vody 

povoleno použít neoprenový oblek. V dálkovém a otužileckém plavání nikoliv. 

Doporučení pro prevenci přehřátí dětí při sportovních soutěžích je v tab. 9. 

 

Tab. 9.: Doporučení pro organizátory sportovních soutěží dětí 

Teplota vzduchu (°C) Doporučení 

<24 všechny aktivity jsou dovoleny 

24-26 delší odpočinek ve stínu, doplňování tekutin každých 15 minut 

26-29 
zastavení aktivity u neadaptovaných osob s vyšším rizikem 

přehřátí, omezená aktivita ostatních 

>29 zrušení všech sportovních aktivit 

 

Povrchová teplota kůže [°C]. Teplotu lze měřit kontaktními teploměry (termometry), 

bezkontaktními optickými snímači nebo zjišťovat pomocí infračervené termografie. Průměrná 

teplota kůže v našich běžných laboratorních podmínkách je kolem 33 °C. 

Zvýšení teploty kůže v blízkosti pracujících svalů je projevem především energeticko-

metabolické aktivity a většího prokrvení pracujících svalů, méně pak při své regenerační 

aktivitě (obr. 16.). Pravo – levá asymetrie teplot je známkou asymetrie zatížení nebo prokrvení 

svalů. Zvýšení teploty za standardních podmínek, při tělesném klidu, může být projevem 

termogenního ložiska pod kůží nebo i v hloubce. Může jít o zánět svalů (myozitidy), vazů či 

šlach (tendinitidy), tíhových váčků (burzitidy) po jejich přetížení a poškození,  případně o jiné 

patologické stavy (záněty jiných tkání a orgánů, zhoubné nádory atd.). 

Jednostranný plošný pokles teploty může být známkou menšího prokrvení až dystrofie tkáně. 

Např. při reflexní sympatikotonické vasokonstrikci (při bolesti), nebo při chronickém plíživém 

zánětu tkání pohybového aparátu z přetížení (Obr. 17.). 

 

Před tréninkem Po tréninku 

 

 

Obr. 16.: Termogramy levé paže před a po tréninku vrcholového plavce. Je zřetelné zvýšení 

teploty kůže v oblasti deltového svalu a tricepsu po tréninku. 

 



 
Obr. 17.: Termogram ramen a hrudníku zepředu ukazující výrazné sympatikotonní 

vasokonstrikční snížení teploty kůže v oblasti levého ramene, při jeho dvouměsíčních 

bolestech, u sportovního lezce. 

 

 

3. Ukazatele rabdomyolýzy 
 

Rabdomyolýza (rhabdomyolysis) je závažné poškození kosterního svalstva vzniklé po 30 

minutové a delší vysoce intenzivní aerobní fyzické zátěží. Je popisována dědičná dispozice 

k rabdomyolýze a také řada dalších faktorů, zvyšují riziko jejího vzniku (horko, přehřátí, 

dehydratace, užití drog a alkoholu, léčba hypercholesterolémie statiny aj.). Následkem může 

být selhání ledvin, porucha krevní srážlivosti (koagulopatie), porucha iontového hospodářství 

- zvýšené množství draslíkových a fosfátových kationtů v krvi (hyperkaliémie a 

hyperfosfatémie), hypokalcémie, a smrt.  

Mezi příznaky tohoto onemocnění patří:  

Bolesti a otoky svalů, únava, nevolnost, zvracení. Při podezření na rabdomyolýzu 

doporučuji obrátit se na lékaře. 

Biochemické ukazatele, které podporují diagnózu rabdomyolýzy: 

• Myoglobin v moči (myoglobunurie), tmavá moč (tmavá červená až hnědá) 

• Zvýšené množství enzymů kosterních svalů v krvi: 

- Kreatin-kináza (CK) může být zvýšena na 100.000 IU.l-1 a více,  

- Laktát-dehydrogenáza (LDH) může být zvýšena na 200-450 IU.l-1 a více  

• Zvýšené množství enzymů - transamináz v krvi 

- Alanin-aminotransferáza (ALT; referenční rozmezí: 0-40 IU/l) může být zvýšena na 

40-70 IU.l-1 a více 

- Aspartát-amino-transferáza (AST; referenční rozmezí: 0-40 IU/l) může být zvýšena na 

50-180 IU.l-1 a více 

 

Prevence rabdomyolýzy u sportovců před startem a při výkonu: 

- Neužívat alkohol, léky proti bolesti a zánětu, drogy; nevyčerpat zdroje energie; zamezit 

poruchám metabolizmu minerálů (především K+ a Na +). 

- Zabránit přehřátí a podchlazení; vyvarovat se pobodání hmyzem a zranění. 

- Přerušit zátěž při poruchách dýchání a oběhu, při výrazné svalové slabosti, bolesti, křeči a 

otoku, při bolesti hlavy, zmatenosti, závrati a zvracení. 

 

 

 

 



4. Ukazatele celkové únavy 
 

Anglická terminologie zatížení, přetížení a přetrénování 

Overloading – větší zátěž, vyšší intenzity (blízko maxima), potřebná k dostatečné stimulaci 

vedoucí k následné adaptaci. 

Overreaching (OR) – přechodné (např. 2 týdny) známky celkové únavy z přetížení v určité 

periodě tréninku (např. únava, snížená výkonnost, špatná nálada). Jde o předstupeň 

přetrénování, kumulace této přechodné únavy vede k přetrénování. 

Overtraining (OT) – dlouhodobý proces s opakovaným přetěžováním sportovce, vedoucí 

k syndromu přetrénování. 

Overtraining syndrome (OTS) – syndrom přetrénování – soubor patofyziologických a 

klinických problémů které jsou projevem dlouhodobé celkové únavy. Synonymy jsou také 

burnout (vyhaslost), staleness (vyprahlost, okoralost). 

Vývojová stádia únavy, délky potřebného odpočinku a vlivu na výkon jsou v tab. 10. 

 

Tab. 10.: Vývojová stádia únavy, délky potřebného odpočinku a vlivu na výkon.  

Zátěž: 
Trénink 

(velké zatížení) 
Vysoce intenzivní trénink 

Stádium 
únavy: 

1. 2. 3. 4. 

Druh 
únavy: 

akutní únava 
funkční OR 

(krátkodobý)  
nefunkční OR 

(extrémní)  
OTS 

Odpočinek: dny dny - týdny týdny – měsíce měsíce - roky 

Výkon: zvýšení dočasný pokles stagnace - snížení snížení 
Vysvětlivky: Pro vznik přetrénování je kritický přechod mezi 2. a 3. stádiem únavy – tj. mezi 

funkčním a nefunkčním přetížením (OR - overreaching); OTS - overtraining syndrome. 

 

Přetrénování je dlouhodobě se rozvíjející (chronická) patologická únava trénujícího 

sportovce. V jeho etiopatogenezi a projevech má velmi důležitou úlohu vzniklá porucha 

regulačního hypotalamo-hypofyzárního systému a z toho vyplývající poruchy tvorby a 

působení hormonů hypofýzy, nadledvin, varlat. Výsledkem je dysfunkce orgánů jimi 

řízených: poruchy pohlavních funkcí, poruchy energetického metabolizmu, poruchy 

regenerace a aktivity svalů, poruchy imunity, osteoporóza atd. 

Subjektivní projevy může trenér od sportovce zjistit dotazováním – rozhovorem: 

Nechuť k tréninku a soutěži, porucha koncentrace na výkon, celková únava, slabost, 

malátnost, bolesti hlavy, svalů a kloubů, poruchy spánku, poruchy chuti, úzkost, deprese, 

emoční labilita, podrážděnost, neurovegetativní projevy (bušení srdce, nepravidelnost srdce, 

bolesti břicha, průjmy, zácpy, pocení, závratě), častější infekční onemocnění. 

Objektivní známky: 

- Stagnující nebo horší sportovní výkon a technika pohybu 

- Horší ergometrické ukazatele (maximální síla, maximální výkon na ergometru, W170) 

- Poruchy autonomní nervové regulace podle fáze přetrénování: fáze s vyšší aktivitou 

sympatiku, fáze nestability autonomní regulace, fáze s vyšší aktivitou parasympatiku 

Příslušnými ukazateli jsou abnormální klidová srdeční frekvence, variabilita srdeční 

frekvence a krevní tlak 

- Zhoršení spiroergometrických ukazatelů. Příjem kyslíku při střední až submaximální 

zátěži se zvyšují. 

- Zhoršení metabolického prahu: Laktátový práh se posunuje doleva – do nižší intenzity 

zatížení. 

Prevence přetížení a přetrénování spočívá v eliminaci jejich příčin. Tréninková zátěž by 

měla být přiměřená stavu sportovce a jeho regenerace dostatečná.  



Optimální tréninková zátěž sportovců a časná diagnostika případného přetížení a přetrénování 

by se měly opírat o dvě na sebe navazující části: 

- Fyziologický průběžný monitoring zatížení organizmu (neinvazivní ohleduplné metody), 

který by měl být součástí komplexního tréninkového procesu, a při němž by se mělo 

neustále zvažovat případné podezření na přetížení či přetrénování. 

- Lékařská komplexní diagnostika při vysloveném podezření na přetrénování. 

 

Laboratorní ukazatele celkové fyziologické akutní a subakutní únavy od velkého zatížení 

(overloading) po přetížení (overreaching) 

- Zvýšení koncentrací katabolických stresových hormonů v krvi při a po zátěži 

(Adrenalin, Noradrenalin, Glukagon, Thyroxin – T4) 

- Zvýšení koncentrací anabolických hormonů v krvi po zátěži (Korizol, 

Adrenokortikotropní hormone - ACTH, Inzulín, Somatotropní hormon - STH) 

- Zvýšení koncentrací ukazatelů celkového oxidačního stresu – peroxidace lipidů (8-

izoprostan) 

- Zvýšení markerů antioxidační aktivity (Superoxiddismutáza - SOD, Kataláza - CAT, 

Glutathionperoxidáza - GPx) 

- Ukazatelé rozvoje metabolické acidózy (snížení pH, zvýšení úbytku bazí -BE) 

- Zvýšení markerů poškození permeability mozko-cévní bariéry (BBB – blood-brain 

barrier) oxidačním stresem nebo traumatem (bílkovina neurocytů, vážící kalcium - S100β, 

specifický neuronový enzyme NSE - neuron specific enolase) 

 

Laboratorní ukazatele celkové patologické subchronické až chronické únavy od 

přepětí/přetížení (overreaching) až po přetrénování (overtraining) 

(Vysvětlivky: → - má za následek, ↓ - snížení množství v krvi, ↑ - zvýšení) 

Markery endokrinní suprese/insuficience (pozor na fyziologické cirkadiánní oscilace) 

- Porucha dřeně nadledvin při zátěži → ↓ koncentrací stresových hormonů při maximální 

zátěži (parasympatikotonická fáze přetrénování): Katecholaminy (KA) - Adrenalin, 

Noradrenalin 

- Porucha hypotalamo-hypofyzární regulace → ↓ Luteinizační hormon (LH), ↑ 

Adrenokortikotropního hormonu (ACTH), ↑ Kortizolu (→ ↓ Testosteronu), nedostatečné 

zvýšení STH po zátěži 

- Porucha kůry nadledvin při a po zátěži → změny stresových hormonů (někdy i v klidu): 

↓↓ Testosteron + ↑↓  Kortizol (ukazatel chronického katabolického stavu, ale ne vždy), 

především ↓ poměr volného Testosteronu ke Kortizolu (o více než 30% nebo na méně než 

0,35∙10-3),  ale ani toto samotné snížení není naprosto jistým indikátorem přetrénování → 

potřeba kombinace vice indikátorů! 

Je dobrá korelace mezi plazmovými a slinnými koncentracemi Testosteronu a Kortizolu. 

Markery suprese/insuficience energetického katabolizmu: ↓ maximální laktacidémie 

Markery imunosuprese: ↓ Leu (Natural Killers, Makrofágů), ↓ IgG, IgA, IgM, Interferon, C-

reaktivního proteinu, Interleukinu 6 (Il-6) 

Markery poškození Erytrocytů: ↓ Ery, Hb, Htc, ↓ Fe 

Markery poruchy proteogeneze: 

- ↓ esenciální aminokyseliny Glutaminu – v klidu dlouhodobě (Rowbottom et al., 1996) 

- ↓ Poměr (↓)Glutamin/(↑)Glutamát - Glu/Glu ratio (Halson et al., 2003; Wyatt et al., 2013) 
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