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Abstrakt 

 

Název práce:      Ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím 

výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg 

 

Cíl práce:           Cílem práce je ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu 

simulujícím výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru 

SkiErg. 

 

Metody:              Jedná se o kvalitativní výzkum prováděný na základě 

porovnávání hodnot srdeční frekvence, výkonu ve wattech a 

laktátu u deseti probandů. Porovnávány byly hodnoty 

naměřené po inhalaci koncentrovaného kyslíku a placeba. 

 

Výsledky:           Pomocí měření srdeční frekvence, výkonu ve wattech a 

laktátu po inhalaci koncentrovaného kyslíku a placeba na 

přístroji SkiErg nebyl zjištěn pozitivní vliv. Dospěli jsme 

k závěru, že vliv inhalace koncentrovaného kyslíku byl 

v našem testu statisticky nevýznamný. 

 

Klíčová slova:     běh na lyžích, síla, hyperoxie, srdeční frekvence, laktát 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

 

Title:    Verification of the effects of hyperoxia on the result in  

   a test simulating performance in a team sprint on  SkiErg

   skiing simulator. 

 

Objectives:  The work aims  to verify the effect of hyperoxia on the 

   result in a test simulating performance in a team sprint  

   on SkiErg skiing simulator. 

 

Methods:  This is a qualitative research conducted by comparing   

   hart rate, power in watts and lactate in ten probands.   

   Values measured after inhalation of concentrated oxygen  

and placebo were compared. 

 

Results:  There was no positive effect from meansurements of the 

   heart rate, power in watts and lactate after concentration of   

   inhaled oxygen and placebo on the SkiErg simulator. We 

   concluded that the effect of inhalated concentrated oxygen  

   Was in our test statistically insignificant. 

 

Keywords:   Cross-country skiing, strengh, hyperoxia, heart rate, 

lactate 
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1. Úvod 

Dospěla jsem do věku, kdy bych se měla nacházet na vrcholu svojí závodní 

lyžařské kariéry a proto jsem se chtěla věnovat tématu, které by mohlo obohatit i moje 

vědomosti. Všechny sporty se neuvěřitelně rychle vyvíjí a posouvají kupředu a ani 

běžecké lyžování nezůstává pozadu. Proto jsem se rozhodla zaměřit na aktuální 

problematiku juniorských a dospělých kategorií, kde hraje roli každý detail. 

Klíčovými dvěma trendy posledních let v lyžování je trénink ve vyšší 

nadmořské výšce, jeho vlivem na silové schopnosti jsem se zabývala ve své 

bakalářské práci (Schützová, 2016) a druhým je trénink silový. Kombinace těchto 

trendů využívá většina běžců na lyžích. V návaznosti na moji bakalářskou práci jsme 

se rozhodli zaměřit na testování v nížině.  

V běžeckém lyžování je obecně nedostatek informací týkajících se silového 

tréninku a každý trenér má jinou strategii k docílení větší silové připravenosti svých 

svěřenců. V jiných sportovních odvětvích silový trénink začali trenéři aplikovat do 

tréninkových cyklů mnohem dříve než v běhu na lyžích. Dříve lyžování bylo 

považováno za čistě vytrvalostní sport, ale postupem vývoje tohoto sportovního 

odvětví se charakter přiblížil spíše rychlostně silovému sportu. Tato změna nastala 

hlavně díky vývoji materiálu a díky nepříznivým klimatickým podmínkách. Sníh je 

v posledních letech stále častěji technický a toho přírodního je poskrovnu. Díky 

tvrdému podkladu jsou zvýhodněni silově lépe připravení závodníci. Za posledních 7 

let se začalo využívat běhu soupaž nejen v dálkových bězích, kde je to dnes již 

nezbytné a to nejen v mužské kategorii. Avšak i nejlepší závodníci světového poháru 

jako Cologna, Northug jr., Sundby a další byli schopni absolvovat nejen sprinterské, 

ale dokonce distanční závody na hladkých lyžích prostým soupažným během. Kde 

cenné vteřiny získávali hlavně z kopce díky absenci tření stoupacího vosku se 

sněhem. 

Začíná se také více experimentovat s dechovými limity jednotlivých 

závodníků. Až 70% Skandinávských závodníků má diagnostikované astma a 

používají různé léky a dýchání koncentrovaného kyslíku před závodem pro zlepšení 

ventilace. Dříve v běhu na lyžích byla většina závodů intervalově. Avšak v posledních 

letech je nárůst hromadných závodů potažmo sprinterských a team sprintových 
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obrovský. Momentálně se dostaneme na poměr 1:1 s distančními závody. Proto jsem 

si zvolila téma pro svoji diplomovou práci „Ověření vlivu hyperoxie na výsledek 

v testu simulujícím výkon v team sprintu na trenažéru SkiErg“. 

Jak udává Karlsen a kol. (2009), zásadním rozdílem v tréninku pro zlepšení 

výkonu v běhu na lyžích je rozvoj maximální síly. Z čehož nám vyplývá, že cvičení 

s větším závažím, méně opakování a požadovanou rychlostí vede z pozitivní změně. 

Pohyb s činkou provádíme pomalu dolů, zastavíme a následně dynamicky nahoru. 

K rozvoji vytrvalostní síly nám poslouží běžné tréninkové prostředky, kterými jsou 

kolečkové lyže, imitační chůze a lyže. Ovšem rozvoj maximální síly napomáhá lepší 

výkonnosti hlavně při sprintu či při finiši v hromadných závodech. 

Rychlý vývoj významu síly a sprintu v celkových výsledcích v běžeckém 

lyžování nás dovedl k vytvoření nestandardního terénního testu, kde kombinujeme 

silové schopnosti s hyperoxií. Vedoucí práce se dlouhodobě zabývá hyperoxií (Suchý, 

2012; Suchý a kol. 2014), proto jsme přistoupili k jejímu ověření u testu simulující 

team sprint. Team sprintový závod, který obvykle trvá okolo třikrát třech minut se 

štafetovou předávkou. K výbornému zázemí v Jilemnici jsme zvolili přístroj SkiErg, 

který jednotliví probandi používají při tréninku, aby nedocházelo ke zlepšení 

výkonnosti pouze tím, že se naučili SkiErg používat. Na tomto přístroji se také 

absolvuje testování zařazených sportovců do reprezentačních družstev a sportovních 

center mládeže, pořádané svazem lyžařů. Neumí změřit watty pro každou paži zvlášť, 

ale výsledky jsou stejné. 
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2. Teoretická část 

V této kapitole jsme se zaměřili na rešerši dostupných obecných východisek 

směřujících k objasnění problematiky našeho výzkumu. Zabýváme se hlavně silovými 

schopnostmi, protože v téhle oblasti proběhl za posledních 10 let největší progres 

v běžeckém lyžování. Přiblížíme dostupné lyžařské trenažéry, které slouží 

k efektivnější silové přípravě a samozřejmě i testování, což využíváme v našem 

výzkumu. Dále se věnujeme historii v běžeckém lyžování, zařazení kolečkových lyží 

do tréninku a využití hyperoxie a placeba. 

 

2.1 Běh na lyžích 

2.1.1 Historie běhu na lyžích 

 Saibene a Minetti (2003) udávají že běžecké lyžování je forma lokomoce 

prováděná s využitím pasivních lokomočních nástrojů, lyží a holí, u kterých je pohyb 

tvořen svaly horních i dolních končetin, které umožňují pohyb na sněhu se sníženými 

nároky na metabolismus ve srovnání s chůzí a během. 

Podle Ilavského a Suka (2005) můžeme běh na lyžích zařadit k nejstarším 

sportovním disciplínám. Soutěžení v běžeckém lyžování stejně tak jako mnoho jiných  

vytrvalostních sportů vycházelo z každodenních životních potřeb pohybu. První lyžaři 

pocházeli pravděpodobně ze Skandinávie, kde používali lyže k větší pohyblivosti a 

lovu sobů. Slovo „lyže“ pochází ze starého severského slova „skith“ – tyč(e) ze dřeva.  

 První zmínka o lyžování jako sportu se datuje již okolo roku 995 př.n.l. Rok 

1206 se stal milníkem v dálkových bězích,  kdy se na počest události záchrany 

Norského krále Haakona IV., koná populární dříve turistický, dnes velmi vážený 

dálkový závod Birkebeinerrennet. U sousedního Švédska tomu nebylo jinak a vznikl 

zde nejmasovější dálkový běh Vasaloppet (zúčastnilo se 14 tisíc běžců). V roce 1767 

se postavili na start závodníci první profesionální lyžařské soutěže v běhu, skoku a 

slalomu na jednom páru lyží. 

 Největší změnu v běhu na lyžích zaznamenala technika samotného běhu, 

vybavení, lyžařská výstroj a výzbroj a v neposlední řadě soutěžní organizace. 

Lyžování se stalo jedním z nejdynamičtějších sportovních odvětví posledních desítek 
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let. Technická revoluce ve vývoji nových materiálů, výrobků, příprava a úprava 

běžeckých tratí a v neposlední řadě samotná sportovní příprava se mění v podstatě 

každý rok. V současné době největším trendem je úprava struktur na jednotlivé typy 

sněhů, což si z finančních a kapacitních důvodů mohou dovolit jenom lyžařské 

velmoci a rozdíl mezi výsledky v porovnání s menšími státy opět narůstá. Dalším 

aktuálnějším problémem jsou fluorové vosky, kdy uvolňování většího množství 

fluoru do okolí, může narušovat životní prostředí. Avšak Charvátová (2018) uvádí, že 

látky používané speciálně pro výrobu parafínů nejsou předmětem globálního 

zkoumání. Z nařízení Evropské komise od roku 2020 vyplývá zákaz používání 

fluorových sloučenin na průmyslovou výrobu např. na výrobu textilií a impregnací, 

které rozsáhleji negativně dopadají na znečištění přírody a kontaminace potravy po 

celém světě. Nicméně výrobci vosků a parafínů budou muset tato nařízení 

respektovat, přestože v současnosti není na trhu technologie či sloučenina šetrnější 

k životnímu prostředí. To ovšem není předmětem našeho zkoumání. 

 S nárůstem zájmu dnešní společnosti o sportovní aktivity není rozhodujícím 

faktorem závodního pojetí lyžování pouze maximální výkon, nýbrž prožitek v pobytu 

v přírodě a radosti z pohybu v zasněžené krajině. Převládající aerobní charakter 

pohybu zaručuje prevenci civilizačních chorob, které jsou podle Ilavského a Suka 

(2005) hlavně onemocnění oběhového systému.  

 Gnad (2001) přisuzuje počátek lyžování v Čechách založení prvního 

lyžařského svazu. Nejvýznamnější postavou historie českého lyžování se stal Jan 

Buchar považovaný za tvůrce lyžařské turistiky. Díky jeho iniciativě organizování 

dětských výletů se lyžování rozšířilo do dalších krkonošských škol, tím si zasloužil 

místo prvního předsedy Svazu lyžařů Království českého. Nejstarším lyžařským 

klubem v České republice je můj mateřský oddíl ČKS SKI Jilemnice. 

 V běžeckém lyžování se rozlišují dvě základní techniky – klasická a volný styl 

(tzv. bruslení). Obě techniky se dále rozdělují na způsoby běhu na lyžích, kde u 

volného stylu pojmenováváme – jednostranné bruslení, oboustranné bruslení 

jednodobé, oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickým pohybem paží, 

oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickým pohybem paží, oboustranné bruslení 

střídavé a oboustranné bruslení prosté. V naší práci se věnujeme pouze klasickým 

způsobům, které rozeznáváme – střídavý běh, soupažný běh jednodobý a soupažný 

běh prostý. Značný rozdíl mezi technikami je v provedení odrazu. Při klasické 
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technice je odraz prováděn z celé plochy skluznice, kde nám napomáhá k odrazu 

stoupací vosk v prostřední části lyže. Stoupací vosk zpomaluje a omezuje skluz lyže. 

Při bruslení lyžař provádí odraz při nasměrování lyže do odvratu překlopením 

z plochy skluznice na její vnitřní hranu. Další rozdíl je u technik v provedení skluzu. 

U techniky bruslení nedochází při odrazu k zastavení lyže, jako je tomu u klasiky a 

proto můžeme dosáhnout větší rychlosti jízdy. Tomu napomáhá i nanášení skluzových  

prostředků (parafíny – tuhé i tekuté, prášky, spreje), které snižují tření (Gnad a 

Psotová, 2005). 

 

2.1.2 Silová připravenost běžců na lyžích 

 Nymoen (2008) charakterizuje běžecké lyžování jako silově-vytrvalostní 

sport, který klade vysoké požadavky na provedení techniky pohybu. Gløersen a kol. 

(2018) uvádějí, že běžecké lyžování je vytrvalostní sport nezávisle na délce závodu 

(od sprintu po dálkové běhy). Holmberg (2015) tvrdí, že se jedná o jednu 

z fyziologicky nejnáročnějších vytrvalostních disciplín. Vzhledem k často se měnícím 

podmínkám ať už klimatickým, tak profilovým, musí jedinec zvládnout mnoho 

technik a rychlé přechody mezi technikami. Správná technika má zásadní význam, 

s čímž se pojí právě silová připravenost jedinců. Sandbakk a Holmberg (2014) a 

Stöggl a kol. (2011) se shodují, že aerobní kapacita se v průběhu let zlepšila jen 

nepatrně, ale síla a silová vytrvalost horní části těla se zlepšily dramaticky. 

 Sílou rozumíme pohybovou schopnost, kterou lze částečně nahradit rychlostní 

složku, kterou máme částečně vrozenou, hlavně díky svalovým vláknům (tzv. 

rychlým a pomalým). Tělo sportovce má jasně nastavené limity pro rychlostní 

trénovanost, kdežto naopak síla je rychleji obnovitelná a relativně snadno trénovatelná 

(např. po zranění či nemoci).  

 V běžeckém lyžování můžeme jako základní rozdělení vymezit sílu obecnou a 

sílu speciální. Toto je základní rozdělení, které se udává v tréninkových denících. 

Obecnou sílou se rozumí veškeré silové tréninky obecně připravující organismus na 

zátěž. Přičemž sílou speciální chápeme ty tréninkové prostředky a cvičení, které 

provádíme ve stejných pohybových vzorcích jako právě běh na lyžích (např. 

kolečkové lyže, lyžařské trenažéry atd.). 
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 Podle druhu kontrakce zapojených svalových skupin dělíme sílu na statickou a 

dynamickou. Dle Stoppaniho (2016) v závislosti na velikosti odporu a na síle, kterou 

svaly překonávají, mohou nastat tři typy kontrakcí: 

• Koncentrická kontrakce 

Svalová síla převyšuje velikost odporu. V tomto případě dochází k pohybu 

v kloubu a ke zkracování svalu. 

• Excentrická (brzdivá) kontrakce 

Svalová kontrakce se vyskytuje tehdy, je-li odpor vnějšího břemene větší než 

síla vyvíjené síly. Zde dochází také k pohybu v kloubu, ale sval se prodlužuje. 

• Izometrická kontrakce 

Tahle svalová kontrakce nastane v případě, kdy sval vyvíjí sílu, ale poloha těla 

i délka svalu zůstává stejná. 

 

 Podle Dovalila (2012) můžeme docílit zlepšení síly několika způsoby, např. 

zvýšením počtu opakování, zvýšením hmotnosti zátěže, zvýšením počtu sérií, 

zvýšením rychlosti cvičení nebo zkrácením doby odpočinku. Nezbytností 

k dokonalému výsledku je znalost silového tréninku a tudíž kombinací všech metod. 

 

Nejčastěji využívané metody tréninku síly podle Lehnerta (2010): 

Metody využívající maximálních a nadmaximálních odporů: 

• metoda maximálních úsilí (těžkoatletická) 

• metoda excentrická (brzdivá) 

• metoda izometrická 

 

Metody využívající nemaximálních odporů: 

A) překonávaných nemaximální rychlostí: 

• metoda opakovaných úsilí (kulturistická) 

• metoda pyramidová 
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• metoda silově-vytrvalostní 

• metoda kruhového tréninku (kruhová) 

• metoda izokinetická 

B) překonávaných maximální rychlostí: 

• metoda rychlostní (rychlostně-silová) 

• metoda explozivní 

• metoda balistická 

• metoda kontrastní 

• metoda plyometrická 

 

Ilavský a Suk (2005) tvrdí, že síla je nezbytná k provádění jakéhokoli 

tělesného cvičení potažmo pohybu. K rozvoji optimální technické úrovně pohybového 

projevu je síla nedílnou součástí. Efektivně přispívá k měnícím se vnějším 

podmínkám, tj. skluzu, odrazu, kvalitě sněhu a stopy atd. 

Solli, Toennessen a Sandbakk (2017) uvádí, že Marit Bjoergen, nejúspěšnější 

závodnice světového poháru v běhu na lyžích všech dob, dosahovala svých nejlepších 

výkonů, když kombinovala sílu s vlastním tělem (core cvičení) a s těžkými váhami 

v poměru 1:1. V jejích pěti nejúspěšnějších sezónách se z 51h síly (43% ku 57%) 

během prvních dvou let zvýšil téměř dvojnásobně na 90h (50% ku 50%). K tomuto 

nárůstu došlo nejen zvýšením počtu silových tréninků, ale také délkou trvání. Poměr 

mezi stabilizací a těžkými váhami se v průběhu pěti let téměř nezměnil, přičemž 

s blížícími se závody se zvedal poměr tréninku z těžkými váhami až k 65%. Typický 

silový trénink trval 60-90 minut (30-45 minut stabilizačních cvičení a 30-45 minut 

s těžkými váhami). 

Karlsen (2009) potvrzuje, že základem výkonu u lyžaře běžce je maximální 

síla. Dříve byla určitě prospěšnější vytrvalostní síla, kterou můžeme získat v tréninku 

na kolečkových lyžích, imitační chůzí nebo na lyžích bez využití specializovaného 

posilovacího tréninku. Ovšem rozvoj maximální síly pro hlavní svalové skupiny 

nohou, břicha, paží a zad vede k lepší výkonnosti v každé délce trati od sprintu až po 

maraton. Poukázal na zdatnost lyžařky Marit Bjoergen vypořádat se s činkou 160kg 

na dřep ve čtyřech sériích po čtyřech opakování. Pokud chtějí závodnice bojovat o 

medaile v cílové rovince v hromadných závodech či sprintech měla by zvedaná váha 
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dosahovat minimálně 100kg. U mužů se pohybujeme okolo 150-200kg. Zásadní je 

však provedení pohybu, kdy dolů jdeme pomalu, zastavíme a nahoru dynamicky, 

jinak dochází k růstu svalové hmoty, což v běžeckém lyžování není žádoucí. 

 

2.1.3 Vliv silového pojetí na běh na lyžích 

 Haman (2015) se domnívá, že silovější pojetí lyžování přišlo s přípravou 

umělého sněhu, kvalitou přípravy a úpravy běžeckých tratí a nedostatkem přírodního 

sněhu. Velká většina nejen českých ale i mezinárodních závodů se koná na umělých 

snězích, kde jsou zvýhodněni závodníci s lepší silovou připraveností. Díky neustále 

většímu tlaku ze strany diváků na lepší výkony je trénink stále náročnější a pořadatelé 

budují stále náročnější tratě.  

 Tento posun zaznamenal hlavně soupažný běh prostý, který dostával neustále 

přednost ve volbě techniky před střídavých během. Techničtí delegáti tuto změnu 

včas zastavili a vytvořili dvě opatření. První v podobě omezení délky klasických holí 

na 83% výšky v klasických botech (tzn. + 2cm k naší výšce)  a druhé vyznačením 

zóny při klasických závodech, kde závodníci musí daný vyznačený úsek absolvovat 

střídavým během, případně stromečkem (FIS - ICR, 2020). Proto dnes v závodech 

světového poháru nemůžete vidět závodníky absolvovat celý klasický závod bez 

namazaného stoupacího vosku pouze technikou soupaž, jako tomu bylo např. 

v Davosu 2014 v podání Daria Cologni a Pettera Northuga jr. Díky tomu je střídavý 

běh zachován i na té nejvyšší úrovni, přestože silová připravenost závodníků jeho 

užívání výrazně snížila oproti letům minulým.  

 

2.1.3.1 Nástup soupažného běhu prostého 

 Soumar a Bolek (2001) uvádí, že soupažný běh prostý je charakteristický prací 

paží, současným odpichem holemi a hlubokým předklonem bez odrazu nohou. 

 Podle studie, kterou vytvořili Pellegrini a spol. (2013) lze říci, že soupaž je 

preferována u 100% probandů při lyžování na 0° a 1° svahu při 10km/h. Dále je 

soupažný běh prostý vhodný při stoupající rychlosti jízdy. Dále Soumar a Bolek 

(2012) udávají volbu techniky soupaž v mírných sjezdech a při máze stoupacího 

vosku, která neumožňuje dostatečné tření pro plnohodnotný odraz. 
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 Pro každou pohybovou fázi sledujeme stejné charakteristiky jako u 

soupažného běhu jednodobého (Chovanec a kol., 1983; Ilavský a kol., 2005): 

• dobu trvání, 

• rychlost provedení, 

• stupeň vynaložené síly, 

• prostorové charakteristiky. 

 

Výhody a nevýhody soupažného odpichu dle Robertse (2005): 

Výhody 

• ve vyšších rychlostech je vhodnější než střídavý způsob běhu, 

• dochází k rozsáhlému využití břišního a zádového svalstva, 

• dochází k menšímu tření lyží o sníh než u střídavého způsobu běhu na lyžích, 

v důsledku rozložení těžiště mezi oběma lyžemi bez stoupacího vosku. 

Nevýhody 

• není vhodný při nízkých rychlostech, 

• nevhodný při výjezdech prudkých kopců, 

• má nedostatečné využití svalstva dolních končetin. 

 

Boudíková (2016) doporučuje zaměřit se na dvě největší chyby v provedení 

soupažného odpichu a snažit se jich vyvarovat. Tou první je nepřenesení těžiště vpřed 

ve fázi, kdy dochází k odpichu holemi. Lyžařovo těžiště se nachází nad patami 

jedince a ne nad špičkami, z čehož vyplývá zkrácení jednoho odpichu cca o 2m a to 

znamená větší vynaložené svalové úsilí na daný závod proti závodníkovi 

disponujícímu efektivnějším provedením soupažného odpichu. Správné postavení 

těžiště lze identifikovat zapojením břišních svalů. A tou druhou chybou je tzv. 

přisednutí při soupažném odpichu, které neumožňuje rychlé navrácení těžiště těla nad 

špičky ale pouze nad paty. U tohoto způsobu jízdy více zabírají stehenní svaly. 

Zároveň by mělo docházet k uvolněnému pohybu dolních končetin s lehkým krčením 

a nemít nohy propnuté. Stehenní kosti s trupem by měly svírat úhel přibližně 90°. 
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Sperlich, Born, Zinner, Hauser a Holmberg (2014) zaměřili svůj výzkum na 

zjištění komprese horní části těla ovlivňující výkon ve sprintu u běžců na lyžích. Pro 

svůj výzkum si vybrali test tři krát tři minuty do maxima s tří minutovou pauzou. Test 

byl prováděn na stejném přístroji, na kterém jsme prováděli náš výzkum a to na 

SkiErgu od značky Concept2. Výzkumu se zúčastnilo deset elitních běžců na lyžích 

(věk 25 ± 4 roky, výška 180 ± 4cm, hmotnost 74,6 ± 3,2kg). Pro relevantnost testu 

probandi absolvovali před samotným měřením pět zkušebních měření ve třech 

předchozích mikrocyklech. Testování proběhlo jak submaximální, tak maximální 

intenzitou, přičemž dvě testování byla totožná s následujícím testem. V jednom testu 

probandi měli na sobě kompresní oblečení a jeden absolvovali bez tohoto oblečení. 

Probandům byla provedena základní antropometrie (např. procento tuku v těle a 

složení tělesné hmotnosti). Rozcvičení před testováním trvalo 20 minut na běžícím 

páse intenzitou 70% maxima jejich SF. Následoval test 3x3 minuty maximálním 

úsilím s tříminutovou pauzou mezi jednotlivými úseky. Pauzu probandi absolvovali 

na běžícím pásu s nastavenou rychlostí 1 m/s. Tento test byl proveden v kompresním 

oblečení a po třech dnech bez kompresního oblečení. Autoři uvedli, že v kompresním 

oblečení došlo pouze ke snížení koncentrace krevního laktátu. Závěrem bylo, že 

komprese horní části těla běžcům na lyžích ke zlepšení ve sprintu nepomáhá. Tento 

test uvádíme z důvodu, že jsme si zvolili stejný typ testu. 

 

2.1.3.2 Zastoupení kolečkových lyžích v tréninku lyžaře běžce 

 V posledních letech došlo ke změně poměru odtrénovaných hodin v běhu a na 

kolečkových lyžích v RTC. Jak jsme již zmiňovali výše, v běžeckém lyžování nastal 

zvýšený nárok na silovou připravenost závodníků. Což má samozřejmě dopad i 

v celém přípravném období potažmo v poměru tréninkových prostředků. Vzrostl 

počet hodin odtrénovaných na kolečkových lyžích a poklesl počet hodin běhu. To 

závodníkům umožňuje disponovat větší svalovou hmotou bez většího rizika 

poškození šlach a kloubů. Nesmíme ovšem tréninky v běhu opomíjet, protože pro 

vysokou výkonnost jsou nezbytné. Jak uvádí Solli, Toennessen a Sandbakk (2017) 
Marit Bjoergen měla v přípravném období nárůst hodin ve vysoké intenzitě 

odtrénovaných právě v běhu. Ve středních intenzitách je ten rozdíl největší a tam 

můžeme vidět většinu hodin právě na kolečkových lyžích. A v nízkých intenzitách je 

to zhruba 1:1.  
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Graf č. 1.: Nízká intenzita (NIT)           Graf č. 2.: Střední intenzita (SIT) 

 

Graf č. 3.: Vysoká intenzita (VIT) (Solli a kol., 2017)1 

 

2.2 Disciplíny v běhu na lyžích 

Mezi oficiálně zařazené disciplíny, které jsou součástí národních i 

mezinárodních soutěží, patří: sprint, team sprint, intervalový závod, závod 

s hromadným startem, stíhací závod a štafety (vše v obou technikách) a skiatlon. 

Dalšími závody, které nejsou zařazeny do oficiálního programu SP, MS a ZOH jsou 

dálkové běhy a sprinterské exhibice (FIS, 2020). V současnosti vývoj běžeckých tratí 

směřuje k přiblížení se divákům a zajistit tak zvýšenou atraktivitu. Proto je většina 

závodů s hromadným startem, kde 10 z 12 olympijských závodů jsou hromadně a 

velkou roli hraje taktika a o výsledku je rozhodováno až v závěrečném sprintu 

(Sandbakk a Holmberg, 2014). Nejaktuálnější trendy naznačují obtížnější tratě, ale 

zároveň rychlejší, např. při klasické technice běhu na lyžích se stále více uplatňuje  

                                         
1 Použité zkratky: Graf č. 1: NIT – tréninky v nízké intenzitě, PO1 – přípravné období 1, PO2 – 

přípravné období 2, SO – speciální přípravné období, ZO – závodní období, graf č. 2: SIT – tréninky ve 
střední intenzitě, graf č. 3: VIT – tréninky ve vysoké intenzitě 
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technika soupažného běhu prostého a to i v případě namazaných lyží stoupacími 

vosky (Stöggl a kol, 2018). V posledním roce se dokonce vytvořila sprinterská world 

tour exhibice, kde se závodí v super sprintu na 100 m. Popularita sprintu a závodů 

s hromadným startem stále roste a proto jsme si vybrali pro náš test závod v team 

sprintu. 

 

 

Tabulka č. 1: Přehled disciplín v běhu na lyžích (Czech Ski, 2019) 

 

2.2.1 Team sprint 

Za poslední 4 roky (v sezónách 2019/2020 – 2, 2019/2018 – 2, 2018/2017 – 1, 

2017/2016 – 2) se konalo 7 závodů team sprintu ve světovém poháru v  běžeckém 

lyžování (v obou kategoriích – muži, ženy). Pravidelně se koná tento závod 

v Drážďanech v Německu a druhé místo konání je variabilní. Doba jednotlivých 

úseků v závodech se průměrně pohybuje od 2:05 do 3:45 u mužů a od 2:15 do 4:05 

v ženské kategorii (FIS).  
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2.2.1.1 Energetické krytí při team sprintu v běhu na lyžích 

Primárně vzhledem k intenzitě a sekundárně délce trvání zátěže určujeme do 

jaké míry se zapojuje jaký typ energetického krytí.  Tvorba adenosintrifosfátu (ATP) 

prostřednictvím energetických systémů se liší svou schopností dodávat energii. 

Fosfagenový energetický systém dodává primárně ATP pro činnosti vysokou 

intenzitou s krátkým trváním (např. běh na 100 m), glykolytický systém pro činnost 

střední až velkou intenzitou s krátkým až středně dlouhým trváním (např. běh na 400 

m) a oxidativní systém pro činnosti s nízkou intenzitou dlouhého trvání (např. 

maraton) (Zahradník a kol., 2012). 

 

 

Tabulka č. 2: Vliv délky trvání činnosti a intenzity na to, který energetický systém 

bude využit jako primární (Zahradník a kol., 2012)  

  

Rychlá glykolýza je charakteristická využitím sacharidů jako substrátu pro 

tvorbu ATP při činnostech vysoké intenzity bez nutnosti přítomnosti kyslíku, kde 

konečným produktem je pyruvát, který je dále konvertován na laktát. Naopak 

oxidativní systém využívá jako substrát tuky, kde tuky vstupují do Krebsova cyklu při 

nízké intenzitě za přístupu kyslíku (Zahradník a kol., 2012). 
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Obrázek č. 1: Přehled energetických systémů v lidském těle (Zahradník a kol., 2012) 

 

2.4 Laktát 

Heller (2018) charakterizuje laktát (sůl kyseliny mléčné) jako produkt štěpení 

cukrů (glukózy, glykogenu) za nepřítomnosti kyslíku. Tvoří se v příslušných tkáních 

(např. ve svalech). Štěpení cukrů (glykolýza) z pyruvátu (kyselina pyrohroznová) 

pokračuje ke konečnému produktu anaerobní glykolýzy, k laktátu. 

Laktát informuje o intenzitě zatížení a jeho průběhu (Ozturk a kol., 1998). 

Podle Máčka a Radvanského (2011) koncentraci laktátu získáme kapilárním odběrem 

krve z bříška prstu nebo z ušního boltce. Dále uvádí, že pro odběr laktátu při tréninku 

je potřeba zajistit rovnoměrné zatížení bez zrychlení v závěru a k porovnávání měření 

s odběrem laktátu je nutné zajistit stejné podmínky. 

Tvorba laktátu se vyznačuje vyčerpáním aerobního získávání energie a 

přechod na anaerobní metabolismus, kdy při intenzitách zatížení trvajících v rozmezí 

15s až 60s prostřednictvím glukózy je získávání energie nejvydatnější. Naměřená 
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koncentrace laktátu závisí na jeho pronikání ze svalových buněk do mezibuněčného 

prostoru a na jeho odbourávání orgány – játry, svaly, srdcem, ledvinami. U 

krátkodobých výkonů se laktát hromadí, naopak u delších vytrvalostních výkonů je 

tvorba a odbourávání v rovnováze. Rychlost odbourávání laktátu ovlivňuje sportovní 

výkonnost, kdy trénovaný sportovec při odpočinku odbourá 0,5 mmol/l laktátu za 1 

minutu a netrénovaný jedinec pouze 0,3 mmol/l laktátu (Neumann a kol., 2005).  

Vytrvalostní zatížení, kde dosahuje laktát přes 7 mmol/l je získávána energie 

pouze ze sacharidů. Délka a intenzita je stěžejní pro typ spalování sacharidů – 

aerobně a anaerobně (glykolýza). Pro rozvoj vysoké speciální závodní rychlosti jsou 

možné anaerobně-aerobní procesy zatížení s koncentrací laktátu v rozmezí 7-22 

mmol/l. Při intenzivním zatížení trvajících déle než 60s se aktivují z 50% aerobní 

procesy. U krátkodobých a střednědobých vytrvalostních závodů musíme počítat 

s nerovnováhou mezi produkcí a odbouráváním laktátu a očekávat zpožděnou 

kumulaci laktátu v krvi a proto měření laktátu uskutečnit teprve po 3,5 nebo 10 

minutách odpočinku (Neumann a kol., 2005). 

Dále laktát snižuje pH, čímž ovlivňuje pohyb iontů v buněčných membránách, 

snižuje aktivitu enzymů, zhoršuje podmínky pro vznik a vedení svalového potenciálu 

a snižuje kontraktilitu svalů. Nepříznivě působí na centrální nervový systém, kde 

dochází k neurodynamickým procesům projevujících se poklesem rychlosti běhu a 

zhoršenou koordinací (Kindermann, 2004). Podle Hellera (2018) je acidóza 

organismu nadměrné hromadění kyselých produktů ve vnitřním prostředí (krev, 

tkáňový mok a buněčná plazma).  

  

2.4 Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence (SF) je veličina, na základě které posuzujeme zatížení 

kardiovaskulárního systému. Pro toto posuzování je důležité znát hodnoty klidové SF 

a hodnoty maximální SF (při zatížení). Používá se pro posuzování intenzity cvičení. 

SF je mimo prací svalů ovlivňována dalšími faktory – teplotou okolí, psychickým 

stavem, polohou těla nebo předchozím příjmem potravy (McArdle a kol., 2007). 

 SF závisí na věku, trénovanosti a genetických dispozicích. Nejčastější měřené 

hodnoty jsou bazální SF (ranní), rychlost poklesu SF po zatížení a hodnocení odezvy 

organismu na vytrvalostní a intervalový trénink (Kučera a Truska, 2000). 
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Měření SF je vhodné k určení vhodné intenzity zatížení. Ke spolehlivému a 

jednoduchému měření je vhodné využít sporttester. (Bolek a Soumar, 2012). Běžci na 

lyžích v ČR používají sporttestery v tréninku od dorosteneckého věku. Podle 

Neumanna a kol. (2005) SF reaguje velmi rychle na zvýšení intenzity a zvýšení 

odporu. 

SF je řízená nervově a humorálně. Nervovou regulaci zabezpečuje sympatikus a 

parasympatikus, přičemž parasympatikus má tlumící funkci a sympatikus naopak SF 

zvyšuje (Bartůňková, 2008). 

Humorální řízení se odehrává za pomoci adrenalinu a noradrenalinu, specifické 

stejným působením jako sympatikus. Acetylcholin působí jako parasympatikus. 

Progesteron SF snižuje a inzulín zvyšuje. Glukagon zrychluje SF a zvyšuje sílu 

kontrakce. Další vliv na SF má i koncentrace iontů draslíku a vápníku v tělních 

tekutinách, zvýšená nebo snížená tělesná teplota (Rokyta a kol., 2000). 

Ranní SF slouží k monitorování aktuálního stavu organismu. Během dne se 

klidová SF mění v návaznosti na biorytmus a to, okolo 4. hodiny ranní naměříme 

hodnoty nejnižší a naopak okolo 16. hodiny hodnoty nejvyšší. Proto je nejvýhodnější 

měřit ranní klidovou SF v bdělém stavu hned po probuzení v poloze vleže (Soumar a 

kol., 2010). 

Bartůňková (2006) uvádí, že SF u zdravého člověka je dána aktivitou sinusového 

uzlíku pohybující se v hodnotách okolo 70 tepů/min. Přesto, že je to nejpřístupnějším 

měřitelným parametrem je ovlivňována mnoha faktory: 

• genetickou dispozicí (vrozená vagatonie, sympatikonie), 

• trénovaností (především vytrvalostního tréninku), 

• teplotou tělesného jádra (vzestup teploty o 1 stupeň vzroste SF o 10 SF.min-1), 

• klimatickými podmínkami (v horkém počasí především stoupá, v chladném 
klesá), 

• intenzitou a typem fyzické zátěže (nejvyšší SF je u submaximální intenzity 
zátěže), 

• psychickou zátěží, 

• trávením (při trávení se SF zvyšuje), 

• únavou, 

• látkovými vlivy (hormony). 
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2.5 Motorické testy 

 Testů a testových baterií určených k řízení sportovního tréninku i určování 

intenzity zatížení existuje celá řada. Testování motorických schopností je číselné 

vyjádření jejich úrovně na základě většího počtu (minimálně dvou) motorických testů 

za pomoci vhodného modelu teorie testování (Blahuš, 1976). 

 Stejně jako je tomu v jiných jazycích, tak i v češtině používáme slovo test, kdy 

máme na mysli zkoušku s určitým dosažením výsledku. Testování tedy 

charakterizujeme jako provedení zkoušky ve smyslu procedury a zároveň přiřazování 

čísel k danému výkonu, což nazýváme měření. Testy, které nazýváme motorické 

obsahují motorickou činnost, vymezenou pohybovým úkolem testu a příslušnými 

pravidly. Testování motorických schopností (např. silových, vytrvalostních) a 

motorických dovedností (např. plaveckých, košíkářských) je pro tělovýchovnou praxi 

nejdůležitější. V praxi se využívají testy maximální výkonnosti, kde je cílem 

dosáhnout maximálního výkonu. Testovaného jedince označujeme jako testovanou 

osobu (TO) (Měkota a Blahuš, 1983). Neuman a Cuberek (2003) uvádí jako další 

možnosti k posouzení - stavba a držení těla, rozsah pohybu a různých kloubních 

spojení, atd.  

Všechna testování podléhají pravidlům, která jsme povinni před začátkem 

testování sdělit všem TO. Za předpokladu dodržení stejných podmínek testování, 

stejného vyhodnocování testu a snaze omezit vliv okolního prostředí, můžeme test 

označit jako standardizovaný. Nejvýznamnější údaje při zpracování dat jsou validita 

testu pro daný účel a spolehlivost (Měkota a Blahuš, 1983). 

Nejčastěji dělíme testy na laboratorní a terénní. V laboratořích je sice 

testování přesnější, nicméně málo autentické s odlišným stereotypem a následnou 

transformací laboratorních podmínek do terénu. Terénní testy jsou obtížnější na 

přesnost měření a stálost podmínek (Hnízdil a Havel, 2009). V této práci pracujeme 

s testem terénním. 
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Obrázek č. 2.: Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 2000) 

 

  

Další dělení testování je uvedeno dle počtu TO – individuální a skupinové. 

Skupinové testy jsou sice časově méně náročné, ale vzhledem k zachování soukromí 

nejsou vždy zvoleny. Nemusí mít stejný obsah, ale záznamy výsledků musí být 

přesné. Při interpretaci výsledků je nezbytné použít statistické metody (Měkota a 

Blahuš, 1983). 

 Jednotlivé motorické testy jsou seskupeny do celků zvaných testové baterie 

(homogenní nebo heterogenní) vyznačujících se standardizací testů. Z testové baterie 

dostaneme jeden výsledek (Měkota a Blahuš, 1983). 
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Obrázek č. 3: Rozdělení motorických testů (Měkota a Blahuš, 1983) 

 

2.5.1 Specifické testování síly běžců na lyžích 

V běhu na lyžích došlo k výraznému nároku silové připravenosti jednotlivců 

na závodní výkon. Proto přišly na řadu stejně tak jako je tomu v cyklistice, tak i 

v běhu na lyžích, trenažéry pro trénink ale i testování. Výhodou je využití lyžařského 

trenažéru při špatném počasí a také k rozvoji síly při odpichu soupaž. Protože tento 

odpich nevyužíváme jenom v klasické technice ale i při jednodobém bruslení. 

V běžeckém lyžování jsou momentálně nejvíce využívané tři trenažéry a to 

ThoraxTrainer, SkiErg, který jsme si zvolili pro naše testování a Ercolina Upper Body 

Power, kterou jsme využili v testování v bakalářské práci (Schützová, 2016). 

Trenažéry nám nabízejí několik možností testování a to vykonat maximální úsilí za 

stanovené časové období (např. 3 minuty – používaný test v českém běžecké 

lyžování), kde jsou sledovaným parametrem průměrné watty na 1kg hmotnosti, a 

nebo zdolávání nastavené kilometráže v co nejkratším čase. Jinou variantou testování, 

která je i součástí podzimního bloku speciální tělesné připravenosti, opakované 

výjezdy soupaž na kolečkových lyžích, na sněhu klasických lyžích. Vzhledem 

MOTORICKÉ TESTY 

maximální výkonnosti typického pohybového projevu 

schopnosti   dovednosti                               jiné 

laboratorní      terénní 

plně standardizované                částečně standardizované 

individuální       skupinové 
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k charakteru terénní testu a vysoké ovlivnitelnosti nemůžeme tento test považovat za 

relevantní. 

 

2.5.2 Testování závodníků zařazených v SCM 

Testování v běhu na lyžích v České republice probíhá ve dvou blocích (jarní a 

podzimní). Jarní termín má za úkol ověřit všeobecnou tělesnou připravenost (VTP), 

kde přesný popis cviků je popsán v tabulce č. 3. a všechna Sportovní centra mládeže 

(SCM) mají povinnost tyto testy vykonat v daném termínu dle dané metodiky. Na 

podzimním termínu sportovci vykonávají testy speciální tělesné připravenost (STP). 

Opočenský a kol. (2014) vytvořili testovou baterii pro oba bloky, která byla schválena 

na valných hromadách Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky 

v letech 2014 a 2015. 

Podzimní testování již probíhá řízeně pod hlavičkou Svazu lyžařů České 

republiky během prodlouženého víkendu v Jablonci nad Nisou/Liberci. Záměr je 

jasný, díky přesně definované metodice sledovat dlouhodobý vývoj jedince. Protože 

se jedná o terénní testování, mohou být jednotlivé výsledky ovlivněny klimatickými 

faktory (např. deštěm, příliš vysokou teplotou, větrem atd.). 

 

Test Popis Poznámky 

1) Pohyblivost 

1 a) předklon 

1 b) přednožení 

1 c) sed roznožný lokty na zem 

1 d) zkouška zapažených paží 

1 a) hluboký ohnutý předklon v 

sedu  

1 b) leh na zádech – přednožení 

L/P nohy 

1 d) spojení paží za zády 

1 a) na boso, „měřící stolek“, 

měříme konečky prstů 

1 b) končetina natažená 

1 d) spojit paže 

2) Leh-sed 1 min opakované leh–sedy, ruce v týl, 

lopatky na podložce a lokty se 

dotýkají kolen 

podložka 

3) Shyby doskočná hrazda při 0 následuje výdrž ve shybu 

4) Desetiskok střídavě L/P, doskok snožmo tartan 

5) 30m letmo náběh 30m  fotobuňky 
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6) 1 500m 400m ovál  tartan 

7) Odhod medicinbalu 

2kg/3kg 

„autový“ hod, po odhodu je 

možný přepad (přešlap) 

odhodové čáry 

2 pokusy – lepší se počítá 

8) Přeskoky švihadla 1 min opakované přeskoky snožmo kvalitní švihadlo 

9) Výdrž v podporu na 

předloktí (čas) 

výdrž ve stabilní poloze „tělo držet v přímce“, 

neprohýbat,  

10) SkiErg Muži:  

1‘ max, P 1‘,5‘ max 

Ženy, dorostenci: 

30‘‘ max, P 1,5‘, 4‘ max 

Dorostenky: 

30‘ max, P 1,5‘, 3‘ max 

Technika! 

Tabulka č. 3: Přehled testu VTP (Opočenský a kol., 2014) 

 

Do roku 2012 se používal design testu, který jsme zvolili pro testování 

v bakalářské práci (Schützová, 2016). V roce 2017 se vrátilo k původnímu designu 

testu, a to 3 minuty maximální úsilí. Zdál se výhodnější hlavně kvůli organizaci 

z důvodu vysokého počtu (20-30) testovaných závodníků a v neposlední řadě kvůli 

interpretaci výsledků, které byly hned zřejmé. Bez odběru LA se těžko určoval stupeň 

uklidnění, respektive stav, ve kterém začít druhou část testu na SkiErgu (Czech ski, 

2019). 

Tohoto testování jsou povinni účastnit se sportovci zařazení v systému 

podpory talentované mládeže, přičemž hlavním důvodem je sledování především 

progresu či regresu ve výkonnosti v jednotlivých speciálních i všeobecných 

disciplínách. Snahou testování je najít takové disciplíny, které budou mít vypovídající 

hodnotu směřující ke špičkové výkonnosti i v zimním závodním období na lyžích. 

V letošním roce se opět testování nepatrně změnilo oproti letům minulým. Konkrétně 

se změnilo pořadí testových cviků, změnila se vzdálenost v běhu na atletickém oválu 

a nedělní kros vystřídal výběh (viz. tabulka č. 4), (Czech Ski, 2018). 
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První den testování – 

odpoledne 
Druhý den testování – 

dopoledne, odpoledne 
Třetí den testování – 

dopoledne 

Opakované výběhy-Břízky     

trať: cca 600m  

Muži, junioři 5x / start každá 

8. min. 

Ženy, juniorky, dorostenci 4x 

/ start každá 9. min. 

Dorostenky 3x / start každá 

10. min.  

 

Atletická dráha 

trať: 1000m/1500m 

Muži, junioři, ženy, juniorky, 

dorostenci 1500m 

Dorostenky 1000m 

Silový test (nový) 

Shyby na počet z visu 

Benchpress s ½ hmotnosti 

sportovce na počet 

 

Opakované výjezdy soupaž   

trať: cca 1km 

Muži, junioři 5x / start každá 

8. min. 

Ženy, juniorky, dorostenci 4x 

/ start každá 9. min. 

Dorostenky 3x / start každá 

10. min.  

Pozn.: Jednotné KL SWIX 

Skate S5E 

Výběh Rybářská Bašta - 

Bramberk (5,6km) 

trať: 5,6km  

Všechny kategorie stejné 

 

Tabulka č. 4: přehled testů STP (Czech Ski, 2019) 

 

 

Podrobný popis testu (nových disciplín) (Czech Ski, 2019): 

• Rozcvičení - 3x10 kliků, pauza 1,5 minuty, po poslední sérii pauza 5 minut a 

nástup na začátek testu 

• Shyby na počet ve visu – z visu na hrazdě se sportovec přitáhne tak, aby 

dostal bradu nad horní úroveň hrazdy. Cílem je provést, co největší počet 

shybů. Test končí v případě, že sportovec se už není schopen přitáhnout nebo 
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jestliže ve dvou po sobě jdoucích pokusech neprovede cvik správně 

(nedostane bradu nad hrazdu nebo se nepustí do visu na natažených pažích) 

nebo se bude zastavovat v krajních polohách déle než 3s. Pauza – 30 minut 

aktivní (protažení, uvolnění,...) 

• Bench press s polovinou hmotnosti sportovce na počet – v leže na lavici 

sportovec vzpírá činku o váze poloviny jeho hmotnosti. Jedno opakování 

začíná s činkou v natažených pažích, poté sportovec spustí činku tak, aby se 

lehce dotkla hrudníku a vzepře zpět do natažených paží. Test končí 

v okamžiku, kdy sportovec není schopen činku vzepřít nebo ve dvou po sobě 

jdoucích pokusech neprovede cvik správně (nedotkne se hrudníku nebo 

nevzepře činku až do natažených paží) nebo se bude zastavovat v krajních 

polohách déle než 3s. 

 

 
Obrázek č. 4: Mapa výběhu Rybářská Bašta – Bramberk 5,6km (Czech Ski, 2019, 

mapy.cz, 2019) 
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2.6 Lyžařské trenažéry 

Jak bylo již zmíněno v kapitole výše. Lyžařské trenažéry jsou velkým trendem 

posledních let i v běhu na lyžích. Zmiňujeme tři nejvyužívanější v České republice. 

Trenažéry využívají jak běžci ve světovém poháru tak v dálkových bězích. Např. 

SkiErg za poslední rok začíná hojně plnit i fitness centra a využívají ho i sportovci 

“nelyžaři“ nebo hobby sportovci. 

 

2.6.1 SkiErg Concept2 

Lyžařský trenažér Concept2 využívá odpor vzduchu, což umožňuje téměř 

neomezené možnosti zátěže. Přístroj SkiErg má 10 stupňů obtížnosti tahání. Pomocí 

klapky odporu je možné jednoduše nastavit, kolik vzduchu bude do setrvačníku 

proudit. Množství vzduchu proudícího do setrvačníku nemohlo ovlivnit měřený 

odpor, pouze ovlivňuje kadenci tahání. Odpor trenažéru sportovec vytváří 

přímoúměrně vynaloženému úsilí, jinými slovy, čím větší sílu sportovec vynaloží, tím 

větší odpor přístroj klade. Kolo setrvačníku bylo navrženo takovým způsobem, aby 

minimalizovalo hluk a maximalizovalo plynulost pohybu, aby autentičnost tréninku 

soupaž byla co největší. Součástí přístroje je i malý monitor, který nám nabízí 

okamžitou zpětnou vazbu o údajích, které si nastavíme, že chceme znát (např. 

aktuální watty, průměrné watty, čas, vzdálenost atd.). Díky technologii ANT+ a 

Bluetooth Smart můžeme k přístroji připojit i hrudní pás k měření SF. Podrobné údaje 

lze shlédnout v jednom z následujících pěti zobrazení: všechny údaje, silová křivka, 

sloupcový graf, velké zobrazení a soupeř. Rukojeti mají ergonomický tvar, takže 

zaručují pevný úchop a pohodlné “lyžování“. Lano, na kterém jsou upevněny je 

vyrobeno z materiálu Dyneema®, který nabízí pevnost 15 krát větší než ocel a nižší 

hmotností zaručuje citlivější a rychlejší reakci na sportovcův pohyb. Tuto přednost 

oceníme zvláště při vyšším tempu záběru (www.concept2.cz, 2020). 

V českém běžeckém lyžování se tento přístroj používá již od roku 2009, 

kdežto  jeho modifikace určená pro veslování o mnoho let dříve. 
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Obrázek č. 5: SkiErg Concept2 (www.concept2.cz, 2020)  

 

2.6.2 Ercolina Upper Body Power 

 Tento trenažér byl navržen pro simulaci odpichu v běhu na lyžích. Díky 

zpětné vazbě a velkému zájmu špičkových sportovců za účelem dosažení zlepšení 

kondice. Realisticky dokáže simulovat pohyb paží při odpichu soupaž. Přímé spojení 

setrvačníku a rukojetí nabízí autentický pohyb jako v zimě na lyžích. Využívá 

libovolně nastavitelného magnetického odporu, což během cvičení umožňuje pracovat 

ve všech intenzitách a také nabízí zdokonalení i slabším závodníkům. Proti přístroji 

SkiErg má výhodu v tom, že  má dvě nezávislé jednotky, tudíž nabízí okamžitou 

zpětnou vazbu o symetrii pohybu. Trénink s Ercolina upper body power neumožňuje 

pouze zvýšení silových schopností horních končetin, ale také hlubokých svalů tvořící 

hluboký stabilizační systém (www.upperbodypower.com, 2020).  
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Obrázek č. 6: Ercolina Upper Body Power s měřičem výkonu 

(www.upperbodypower.com, 2020) 

 

2.6.3 ThoraxTrainer 

 Poslední oblíbený trenažér je na trhu od roku 2008. ThoraxTrainer stejně jako 

ostatní byl navržen pro trénink a zlepšení síly, vytrvalosti, stability středu těla a 

techniky odpichu soupaž. Nejoblíbenější model ThoraxTrainer s magnetickým 

odporem, patentovaný systém "Teflon Rail" poskytuje hladký a bezhlučný pohyb 

holí. Přístroj nabízí možnosti měření: času, wattů, rychlosti, vzdálenosti, SF, kalorií, 

frekvence pohybu a další odvozených hodnot. K tomu také funkce tempa a 

intervalového tréninku (www.thoraxtrainer.cz, 2020). 

 

Obrázek č. 7: ThoraxTrainer (www.thoraxtrainer.cz, 2020) 
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2.7 Hyperoxie 

Pod pojmem hyperoxie se rozumí zvýšení parciálního tlaku kyslíku nad 

normální hodnoty, což znamená nad 20kPa (150mm Hg). Podle Palečka (2001) není 

možné zjistit hodnotu parciálního kyslíku ve tkáních a krvi a proto je nutné vystavit 

lidský organismus inhalaci plynné směsi se zvýšeným parciálním tlakem kyslíku. To 

můžeme provést několika způsoby. První možností je dýchání vzduchu společně s 

koncentrací kyslíku s částečně zvýšeným tlakem (např. potápění), a nebo se nabízí 

druhá varianta, dýchat vzduch se zvýšenou koncentrací kyslíku a třetí kombinací obou 

způsobů (Polívková, Čížek a Suchý, 2017). 

Müller a spol. (2008) tvrdí, že krátkodobá inhalace hyperoxické směsi se 

používá hlavně na lékařské klinice ke kyslíkové terapii. Hyperoxie se dlouhodobě 

používá v medicíně při léčbě akutních a chronických respiračních onemocnění a při 

obtížích v oběhovém systému (Gosselin a kol., 2004). V neposlední řadě se hyperoxie 

používá v akutních podmínkách v různých outdoorových sportech (např. horolezectví, 

potápění). V horolezectví se používá výhradně v případě akutních horských nemocí 

(AMS), které jsou popsány jako stav jedinců, kdy vystoupali příliš rychle, obvykle 

nad nadmořskou výšku 2500m n.m. (Salisbury a Hawley, 2011). Při potápění se 

používá hyperoxie k léčbě dekompresní nemoci (DCS), která je nejčastěji způsobena 

příliš rychlým výstupem z hluboké vody.  

Pozitivní změny byly pozorovány při inhalaci koncentrovaného kyslíku na 

tréninkové zatížení a zotavení (Kay, Stannard a Morton, 2008; Morris, Kearney a 

Burke, 2000; Pupiš a kol., 2010; Sperlich a kol., 2011; Suchý, 2012). Podle Dovalila a 

kol. (2009) je tréninková zátěž vnímána jako pohybová aktivita způsobující nejen 

žádoucí akutní funkční změny na lidský organismus, ale také strukturální a 

psychosociální změny. Tento jev během těchto pohybových aktivit nenastane. Při 

poklesu intenzity zatížení pod danou úroveň začne probíhat v mitochondriích 

prostřednictvím enzymů v dýchacím řetězci děj, jež nazýváme oxidativní 

transformace laktátu na pyruvát za vzniku ATP. V játrech se laktát resynchronizuje na 

jaterní glykogen. Oba tyto procesy probíhají za přístupu kyslíku a jejich rychlost 

závisí na množství kyslíku v oběhovém systému. Zvýšením příjmu kyslíku inhalací 

hyperoxické směsi má pozitivní vliv na regeneraci svalů po tréninku. Hyperoxická 

směs s koncentrací 90-100% kyslíku umožňuje absorpci až o 10% kyslíku, který 
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zásobuje svaly a tím se sníží SF. To vede k možnosti zvýšení intenzity tréninku a 

dosažení vyšší efektivity tréninku (Hollmann a Hettinger, 1980). 

Zvýšení výkonu při inhalaci hyperoxického kyslíku bylo pozorováno hlavně u 

aktivit trvajících 2-3 minuty (Haseler, Hogan a Richardson, 1999; Nummela, 

Hamalainen a Rusko, 2002), ale také u hokejistů (Suchý, Pupiš a Novotný, 2012). 

Výsledky mnoha studií potvrdily, že inhalací koncentrovaného kyslíku je možné 

urychlit zotavení mezi krátkodobým tréninkovým zatížením zvýšením nasycení krve a 

tkání kyslíkem (Suchý, 2012; Pupiš, Babaríková, Brunerová a Suchý, 2011). Bylo 

také pozorováno snížení vnímaného úsilí (Peeling a Andersson, 2011). Naopak 

nebylo prokázáno zlepšení výkonu v krátkodobém zatížení při submaximálním a 

maximálním úsilí a také v dlouhodobém zatížení (Robbinson, Gleeson a Zwillich, 

1992).  

 

2.7.1 Hyperoxie v běhu na lyžích 

 V současné době jsme nalezli pouze dvě studie v této problematice. Hauser a 

kol. (2013) prováděli výzkum s protokolem 3x3 minuty s tří minutovou pauzou na 

lyžařském trenažéru SkiErg v simulované výšce 1800m n.m., kdy probandi náhodně a 

ve slepém pořadí inhalovali při zotavení buď hypoxický anebo hyperoxický vzduch. 

Byly nalezeny pouze pozitivní výsledky s inhalací hyperoxického vzduchu v podobě 

nižší koncentrace laktátu v krvi po závěrečném úseku. Zinner a kol. (2015) se 

věnovali výzkumu trvajícím tři týdny se čtyřmi testy. Jednotlivé testy byly od sebe 

odděleny minimálně 3 dny, aby bylo zajištěno zotavení. Jedna studie byla prováděna 

zcela za normoxických podmínek a druhá za hypoxických podmínek. Ve třetí a čtvrté 

studii bylo testování prováděno v normoxii a hypoxii a v obou případech 

s hyperoxickým zotavením. Kde tvrdí, že hyperoxie použitá ve spojení s hypoxickými 

nebo normoxickými intervaly může sloužit jako účinná pomoc při vdechnutí během 

následujících intervalů zotavení. 
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2.8 Placebo a placebo efekt 

Placebo je látkou či léčebnou procedurou, kterou jedinec považuje za lék či 

léčbu, přestože žádné léčebné prvky neobsahuje (Kršiak, 2009). Hartl a Hartlová 

(2015) definují placebo jako: neutrální, neúčinnou látku úmyslně podanou 

v experimentu nemocnému, či látku sloužící k porovnání účinku jiné aktivní látky, 

léku. Pak se ale zmiňují o tom, že projevy po užití placeba odrážejí očekávání. Tedy 

můžeme placebo definovat jako medikace či metody, které přesto, že neobsahují 

žádnou účinnou látku, způsobují žádoucí efekt tzv. placebo efekt.  

My využíváme placebo k tomu, aby nemohlo dojít k ovlivnění výsledků 

výzkumu probandy. Kdyby proband znal předem inhalovanou směs mohl by ovlivnit 

míru úsilí při maximálních úsecích a tím by výsledky nebyly porovnatelné. 

  

 

  

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3. Cíle a úkoly práce 
 

Cílem práce je ověřit vliv inhalace koncentrovaného kyslíku v pauze mezi 

úseky na výsledek v testu simulujícím výkon v team sprintu zjišťované sportovně 

specifickým terénním testem za využití přístroje SkiErg. Dalším cílem je ověření 

vlivu inhalace hyperoxického vzduchu na regeneraci mezi jednotlivými úseky. 

Ex post jsme si vytyčili úkol, nezapočítat naměřená průměrná data děvčat a 

zařadit pouze silově lépe připravené chlapce. 
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4. Hypotézy 

 H1. Předpokládáme, že po inhalaci koncentrovaného kyslíku proband dosáhne 

statisticky významně (p<0,05) vyššího výkonu měřeného ve wattech v porovnání s 

placebem:  

a. ve druhém úseku  

b. ve třetím úseku. 

H2. Předpokládáme, že po inhalaci koncentrovaného kyslíku bude mít 

proband statisticky významně (p<0,05) nižší koncentraci laktátu v krvi v porovnání 

s placebem: 

a. při startu druhého úseku 

b. při startu třetího úseku. 

c. po třetím úseku 

 H3. Předpokládáme, že po inhalaci koncentrovaného kyslíku bude mít 

proband statisticky významně (p<0,05) nižší hodnoty naměřené SF v porovnání 

s placebem. 

a. po druhém úseku 

b. po třetím úseku. 

H4. Předpokládáme, že po inhalaci koncentrovaného kyslíku bude mít 

proband statisticky významně (p<0,05) nižší hodnoty naměřené SF v průběhu zatížení 

v porovnání s placebem: 

a. ve druhém úseku 

b. ve třetím úseku. 
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5. Metodika 

 5.1 Testování 

  5.1.1 Popis testu 

Pro zjištění změny intenzity zatížení v oblasti maximálního úsilí byl použit 

nestandardizovaný test, jehož cílem bylo ověření silových dovedností probandů. 

Jedná se o dvojitě zaslepený experiment, abychom zamezili placebo efektu, kdy 

probandům nebylo sděleno jestli inhalují koncentrovaný kyslík nebo placebo. 

Harmonogram testování, které probíhalo v prostorách Sportovního Areálu Hraběnka 

v Jilemnici, je znázorněn ve schématu č. 1.  

 

 

Obrázek č. 8: Sportovní areál Hraběnka v Jilemnici (foto: Bc. Sandra Schützová) 

 

SkiErg byl nastaven již na první testování na stupeň odporu č. 7, což nebylo 

konzultováno s probandy. Stanovené hypotézy byly experimentálně ověřovány 

prostřednictvím kontinuální inhalace zvýšené koncentrace kyslíku/placeba v pauze za 
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využití speciálního přístroje Oxygenerátor NewLife Intensity, který dle tvrzení 

výrobce produkuje maximálně 8 l/min  vzduchu s koncentrací kyslíku 93 +3,5%/-3% 

(Chart Industries, 2018). Placebo (běžný vzduch) byl inhalován z náhradního 

(většího) vaku, který ležel vedle zapnutého (z důvodu hlučnosti) přístroje Colorado 

Altitude System (CAT) nastavený na 0 m n. m. a menšího vaku umístěného mimo 

zorné pole testovaných.   

 

 

Obrázek č. 9: Proband při inhalování a regeneraci na cyklickém trenažéru (foto: 

Václav Haman) 

 

 Jako rozcvičení jsme zvolili dvacetiminutový běh do 130 SF a rozjetí 3 minuty 

na SkiErgu. (podrobně viz. schéma 1.).   

Schématická tabulka je mnohokrát ověřená a osvědčená. Autorka této DP byla 

sama již jako studentka prvního ročníku gymnázia součástí skupiny probandů 

vedoucího DP, který prováděl testování v oblasti hyperoxie a hypoxie a následně 

publikoval na UK FTVS (Suchý, 2012). 
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běh do 130 SF  - 23' až - 3' 

		

rozjetí SkiErg 100-120 SF  - 3' až 0' 

odběr LA  - 1' 

test max. úsilí SkiErg 0' až 3' 

odběr LA 3' 

rotoped (O/P)   3' až 6' 

odběr LA 5' 

test max. úsilí SkiErg 6' až 9' 

odběr LA 9' 

rotoped (O/P)  9' až 12' 

odběr LA 11' 

test max. úsilí SkiErg 12' až 15' 

odběr LA 15' 

rotoped  15' až 25' 

odběr LA 25' 

běh do 130 SF  25' až 45' 

Schéma č. 1: časová osa testování na Skierg 

 

Testování jsme uskutečnili dvakrát dva dny po sobě jdoucí. Tomu byl 

mikrocyklus předem přizpůsoben tréninkový plán (příloha č. 3), vypracovaný 

trenérem Václavem Hamanem. Využívali jsme přístroje SkiErg a Oxygenerátor 

NewLife Intensity. Jednalo se o modifikovaný test team sprintu v běhu na lyžích. 

Přičemž čistá doba zatíženi byla 3x3 minuty s tříminutovou pauzou. Vzhledem k 

délkám úseků v team sprintu ve světovém poháru pohybujících se od 1200-1800m 
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(cca 3 minuty) jsme se rozhodli v našem testování aplikovat průměrnou dobu trvání 

právě 3 minuty pro obě kategorie. 

V pauze probandi šlapali na rotopedu a inhalovali buď koncentrovaný kyslík a 

nebo placebo, ale nebyli předem informováni, kdy budou inhalovat hyperoxický 

vzduch. Volba probandů, kteří inhalovali první den koncentrovaný kyslík, byl volen 

podle aktuálního obsahu kyslíku ve vaku, aby se test neprodlužoval. Pět probandů 

inhalovalo první den koncentrovaný kyslík a pět placebo a druhý den se inhalované 

látky probandům otočily. Před prvním úsekem inhalace nebyla. 

Oba vaky (s koncentrovaným kyslíkem i placebo) byly všem účastníkům 

výzkumu ukryty za vraty mimo zorné pole. Pouze vedoucí práce obsluhoval 

oxygenerátor/placebo a věděl, z kterého vaku aktuální proband inhaluje, proto 

jednotlivé probandy nepovzbuzoval, aby nedocházelo k subjektivnímu zkreslení 

výsledků. 

Hyperoxická směs byla vytvořena pomocí kyslíkového koncentrátoru AirSer 

NewLife Intensity doplněného polyethylenovým rezervoárem, ke kterému je 

připojena obličejová maska pomocí dvoucestného ventilu. Ten zamezí mísení 

vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Přístroj byl nastaven na průtok 8 l/min a 

koncentrace kyslíku v dodávané hyperoxické směsi byla dle katalogového listu 93% 

+3,5%/-3% (Chart Industries, 2018). Placebo bylo podáváno prostřednictvím 

kompresorové jednotky stejným způsobem jako hyperoxická směs. 

 Tento terénní test jsme se stejným nastavením přístroje SkiErg i stejně 

dlouhou dobou zátěže opakovali celkem dvakrát, a to v následujících dnech: 

• 16. července 2018 

• 17. července 2018 
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Obrázek č. 10: Proband při tříminutovém úseku (foto: Václav Haman) 

 

 Po vzoru Hamana (2015) jsme se rozhodli pro nastavení klapky setrvačníku 

SkiErg na stupeň 7. Před zahájením testování byli všichni účastníci podrobně poučeni, 

že musí všechny testy absolvovat s maximálním úsilím a zodpovědně. Instruktáž byla 

usnadněna skutečností, že probandi absolvovali podobný test (3 minuty maximálním 

úsilím) na přístroji SkiErg v rámci svých tréninků již několikrát. Konkrétní model 

našeho testu třikrát tři minuty s tříminutovou pauzou ovšem absolvovali všichni 

probandi poprvé. V průběhu testů byli všichni probandi aktivně verbálně motivováni 

členy realizačního týmu. 

 V průběhu celého testování byla kontinuálně sledována SF prostřednictvím 

sporttestrů firmy Polar (www.polar.com, 2020). V tabulkách jsou uvedeny průměrné 

hodnoty vždy za každou minutu zvlášť a poté za celý úsek.  
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Dalším zaznamenávaným parametrem v tabulkách jsou watty pro každou 

minutu zvlášť a opět za celý úsek, plus ještě celkový součet wattů. Přístroj SkiErg 

nemá funkci jako např. Ercolina, aby mohl ukázat watty pro jednotlivé paže zvlášť. 

 Koncentrace laktátu byly zjišťovány z kapilární krve vždy před zahájením 

testu a ihned po ukončení každého úseku. Pro posouzení kinematiky uklidnění byl 

laktát po třetím úseku odebírán také po deseti minutách. Vzorky krve byly 

analyzovány přístrojem SenzoStar GL (Diasys Diagnostics, 2020), který měří 

s variačním koeficientem <2,5% při 24 vzorcích.  

  

5.1.2 Charakteristika probandu 

 Výzkum bude realizována u velmi dobře trénovaných běžců na lyžích (n=10, 

z toho tři ženy), jejichž charakteristiku uvádí tabulka č. 5. Limita pro náš výzkum 

byla, že všichni zúčastnění se pravidelně musí účastnit závodů Českého poháru 

v běhu na lyžích. Dva probandi jsou členy reprezentačních družstev dospělých a U23. 

S ohledem na skutečnost, že se v době testování nacházeli v plném zatížení 

v přípravném období, absolvovali tréninkové zatížení v rozsahu 20 hodin za týdenní 

mikrocyklus. Průměrný věk probandů, jak je zřejmé z tabulky č. 5, je 22 let. Na 

výkonnostní úrovni se věnují sportu průměrně 12 let s průměrně odtrénovanými 710 

hodinami za roční tréninkový cyklus. V průběhu testování byli všichni probandi 

zdraví. Dva probandi jsou účastníci mistrovství světa juniorů a mistrovství světa 

dospělých. 
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Tabulka č. 5: Hodnoty podkožního tuku (mm), váha (kg), výška (m) (měřeno 16. 

července 2018) v Jilemnici 

 

 Shoda nebo statistická významnost rozdílu středních hodnot sledovaných 

veličin byla zjišťována parametrickým párovým t-testem pro dva závislé výběry na 

hladině významnosti (p) <0,05 (Jaroš, 1998). 

jméno          

  /  

hodnota 

JČ
 

L
P 

A
M

 

PV
 

K
T

 

FK
 

SS
 

K
J 

JP
 

E
V

 

pr
ům
ěr

 

sm
ěr

. o
dc

hy
lk

a 

Ø
  o

dc
hy

lk
a 

tvář 3,5 5 3,5 8,5 7,5 4 7 5 7 4 5,5 1,75 1,6 

podbrade

k 
3 4 3 5 5 3,5 4 3,5 3,5 4 3,85 0,67 0,55 

hrudník 1 3,5 4 4 5 5 4,5 4 4 4 4 4,2 0,46 0,38 

záda 8 8,5 6,5 7 8 10 7,5 9,5 9 8 8,2 1,03 0,84 

triceps 5 4,5 5,5 5,5 5,5 4 7 4,5 5,5 5 5,2 0,78 0,6 

břicho 5 8 9 12 10,5 12,5 8,5 9,5 11,5 9 9,55 2,10 1,66 

hrudník 2 6,5 6 7,5 12,5 6 10 6 8,5 7 5 7,5 2,16 1,7 

bok 7,5 6 7,5 10,5 13 11,5 6 11 8 7,5 8,85 2,32 2,12 

stehno 10 6 8 11 10,5 6 11 6,5 8,5 8 8,55 1,90 1,66 

lýtko 6,5 6 7,5 11 10 5 11 6 6,5 6 7,55 2,14 1,87 

součet 58,5 57,5 62 88 81 71 72 68 70,5 60,5 68,9 9,40 7,65 

% tuku 9,9 9,7 10,6 15,7 14,3 12,3 12,2 11,8 12,2 10,3 11,9 1,83 1,44 

váha 72,6 87,2 74 54,3 59,1 73,9 65,8 82,9 77,4 77,6 72,5 9,67 7,65 

výška 1,79 1,92 1,79 1,63 1,64 1,82 1,76 1,87 1,78 1,90 1,79 0,09 0,07 

BMI 22,7 23,7 23,1 20,4 22,0 22,3 21,2 23,7 24,4 21,5 22,5 1,19 1,0 

věk 25,4 22,2 19,7 18,6 17,9 21,5 27,3 26,4 24,1 18,7 22,2 3,29 2,9 

hodin 

tréninku v 

RTC 

850 800 900 700 500 500 850 700 700 600 710 135,6 112 

léta sportu 15 8 10 12 7 12 16 15 14 10 11,9 2,95 2,52 
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 V souladu s doporučením APA (1994) jsme kromě posouzení statistické 

významnosti provedli také posouzení věcné významnosti rozdílů sledovaných veličin. 

Pro posouzení velikosti věcné významnosti (d) jsme použili doporučení pro velikost 

hodnoty Cohenova koeficientu účinku dle Hendla (2004). 

 Design výzkumu je v souladu s Helsinskou deklarací a byl schválen Etickou 

komisí UK FTVS dne 24.7.2018 pod číslem jednacím 125/2018 (příloha č. 1), žádost 

byla etické komisi podána 11. července 2018. Probandi podepsali informovaný 

souhlas (příloha č. 2). Autoři v souvislosti s tímto výzkumem nemají žádný konflikt 

zájmů. 

 

5.2 Technika prováděného pohybu 

Tak aby byla skutečně zajištěna technika provedení pohybu na přístroji SkiErg 

obdobná jako je v běhu na lyžích, či kolečkových lyžích, hlavních specifických 

tréninkových prostředcích lyžaře běžce, byl proband nejprve poučen o správném 

provedení.  V průběhu testování navíc vždy některý z členů realizačního týmu 

kontroluje správné provedení. V našem testu ovšem nebyla technika provedení 

rozhodující, protože při maximálním výkonu sotva jedinec dokáže jet v ideální 

technice. Nicméně v první řadě jsme ze zdravotních důvodů hlídali pohyb ramen, aby 

pažní kosti neopouštěly kloubní jamku a nedošlo k poškození vazů a druhým 

důvodem bylo, že se přístroj poté špatně navíjí zpět.  
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6. Výsledky 

 Šetření proběhlo v souladu se stanovenou metodikou. Naměřené hodnoty 

z jednotlivých měření jsou znázorněny a porovnávány tabulárně. U všech 

zúčastněných se podařilo získat všechny požadované ukazatele. 

Teplota v průběhu obou testů byla 18°C a vlhkost 73%, takže výsledky jsou 

objektivně porovnatelné. Výzkum probíhal ve stínu pod střechou v prostorách Ski 

areálu Hraběnka, kde nám bylo umožněno domácím Ski klubem autorky ČKS SKI 

Jilemnice výzkum uskutečnit.  

Pro posouzení, zda byl dodržen placebo efekt jsme se dotazovali probandů 

formou strukturovaného rozhovoru v souladu s článkem (Chrástková a Suchý, 2011). 

Čtyři probandi uvedli, že poznali inhalaci koncentrovaného kyslíku a šest probandů 

nepoznalo a nebo mělo opačný pocit než opravdu inhalovali. Většina probandů uvedla 

horší pocit při inhalaci placeba v podobě nasávání vzduchu. Dva probandi uvedli 

bolest v horních končetinách při inhalaci koncentrovaného kyslíku a jeden uvedl 

dokonce motání hlavy po sundání masky. Devět probandů uvedlo lepší nebo stejný 

pocit při regeneraci při inhalaci kyslíku a pouze jeden měl pocit horší. Což se rozchází 

se studiemi (Hauser a kol. 2013; Peeling a Andersson, 2011), které uvádějí, že rozdíl 

nebyl pozorován. Šest probandů pociťovalo lepší výkon při inhalaci kyslíku, dva měli 

pocit stejný a dva se cítili lépe při inhalaci placeba. Na základě rozhovorů s probandy 

můžeme potvrdit, že placebo efekt byl dodržen a probandi nepoznali, zda inhalovali 

koncentrovaný kyslík nebo placebo. 

Při porovnávání hodnot srdeční frekvence, laktátu a wattů jsme vycházeli 

z údajů zaznamenaných v tabulkách. Porovnávali jsme průměrné hodnoty jak srdeční 

frekvence, tak wattů za jednotlivé minuty i za celý výkon. Dále jsme pracovali 

s hodnotami laktátu před a po samotných úsecích a také následně po 10 minutách 

regenerace. Zrealizovali jsme celkem dvě testování, a to dva dny po sobě jdoucí. Mezi 

sebou jsme jednotlivé testy porovnávali.  

Výsledky týkající se zvýšení maximálního výkonu po inhalaci hyperoxické 

směsi v pauzách se nám nepotvrdilo, tudíž hypotéza H1 nebyla potvrzena. Stejně tak i 

hypotéza H2, kdy jsme předpokládali sníženou koncentraci laktátu v krvi před 

následujícím úsekem a po závěrečném úseku se také nepotvrdila. Ale zároveň se 

ukázalo, že po závěrečném úseku se dostavil pokles SF po inhalaci hyperoxické 
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směsi, tím se potvrdila hypotéza H3b. Inhalace koncentrovaného kyslíku v pauzách 

mezi úseky neměla vliv na samotný maximální výkon a tím se nám nepotvrdila 

hypotéza H1, ale můžeme pozorovat rychlejší pokles SF mezi úseky, který ovšem 

nebyl statisticky významný tudíž hypotéza H3a potvrzena nebyla. Neměla vliv ani na 

pokles SF v průběhu maximálních úseků, který jsme předpokládali v hypotéze H4. 

Po doplnění ex post tabulek s watty silově lépe připravených chlapců se 

ukázalo, že po inhalaci koncentrovaného kyslíku bylo zlepšení výkonnosti zřejmé při 

jednotlivých úsecích maximálního výkonu a zároveň při součtu za všechny tři úseky.  

 

6.1 Naměřené hodnoty srdeční frekvence 

proband 

1. ÚSEK  Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

1. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

1. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

 1. ÚSEK 
Ø SF 

celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 1. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
průměr  163,85 169,85 173,50 169,07 174,25 141,50 129,85 

Tabulka č. 6: Průměrné hodnoty jednotlivých měření SF při prvním úseku bez 

inhalace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Použité zkratky ve všech tabulkách 

                                         
2 Použité zkratky: O – kyslík, P – placebo, SF – srdeční frekvence 
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proband 

2. ÚSEK Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 2. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
průměr O 169,50 176,60 179,70 175,27 180,50 146,40 130,20 
průměr P 172,30 177,90 181,20 177,13 181,80 150,90 136,70 
% rozdíl 

O-P 1,7% 0,7% 0,8% 1,1% 0,7% 3,1% 5,0% 
směr.odch

. O 10,5 7,8 7,2 8,3 7,4 13,3 15,1 
směr.odch

. P 5,7 5,4 5,1 5,1 5,0 8,2 6,2 
T test O-P 0,16 0,25 0,21 0,19 0,25 0,12 0,07 

d -2,8 -1,3 -1,5 -1,9 -1,3 -4,5 -6,5 
dr -0,4% -0,2% -0,2% -0,3% -0,2% -0,8% -1,2% 
dx -0,09 -0,05 -0,06 -0,07 -0,05 -0,10 -0,15 
dd -0,33 -0,22 -0,27 -0,29 -0,23 -0,40 -0,51 

Tabulka č. 7: Porovnání jednotlivých průměrných měření SF při druhé úseku 

 

proband 

3. ÚSEK Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 3. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
průměr O 174,60 180,40 185,50 180,17 186,30 151,70 131,90 
průměr P 175,40 181,00 186,70 181,03 187,20 159,00 141,10 
% rozdíl 

O-P 0,5% 0,3% 0,6% 0,5% 0,5% 4,8% 7,0% 
směr.odch

. O 9,1 7,0 4,6 6,7 4,5 12,5 12,2 
směr.odch

. P 4,0 4,2 4,1 3,9 4,2 7,3 8,3 
T test O-P 0,39 0,37 0,15 0,32 0,23 0,02 0,01 

d -0,8 -0,6 -1,2 -0,9 -0,9 -7,3 -9,2 
dr -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,1% -1,2% -1,7% 
dx -0,03 -0,03 -0,07 -0,04 -0,05 -0,18 -0,22 
dd -0,09 -0,10 -0,34 -0,15 -0,24 -0,77 -0,94 

Tabulka č. 8: Porovnání jednotlivých průměrných měření SF při třetím úseku 

 

6.2 Porovnávání naměřených hodnot srdeční frekvence 

 V přílohách č. 4 až č. 9 jsme shrnuli naměřené hodnoty SF při všech třech 

úsecích u jednotlivých probandů. Bílé tabulky symbolizují hodnoty po inhalaci 

koncentrovaného kyslíku a tabulky žluté po inhalaci placeba. V tabulce č. 6 lze vidět 
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naměřené průměrné hodnoty v prvním úseku, v tabulce č. 7 průměrné hodnoty 

v druhém úseku a v tabulce č. 8 průměrné hodnoty ze třetího úseku. V průměrných 

hodnotách je nárůst při inhalaci placeba o 0,8-2,4 SF.min-1 proti inhalaci 

koncentrovaného kyslíku, což není statisticky významné. Takže hypotéza H4 nebyla 

potvrzena. Největší rozdíl můžeme pozorovat při uklidňování po třetím úseku, kde 

jsme naměřili statisticky (p<0,05) významně nižší hodnoty o 4,5-7,3 SF.min-1 po 

první minutě a o 6,5-9,2 SF.min-1 po minutě druhé. Tím je potvrzena hypotéza H3b a 

hypotéza H3a potvrzena nebyla, protože po druhém úseku pokles nebyl statisticky 

významný.  

 

6.3 Získané hodnoty wattů 

proband 

1. ÚSEK  Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

1. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

1. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

 1. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
průměr  259,55 244,95 231,15 244,50 

Tabulka č. 9: Porovnání jednotlivých průměrných hodnot wattů při prvním úseku bez 

inhalace 

 

proband 

2. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
průměr O 240,10 233,90 231,90 234,90 
průměr P 239,30 232,70 229,10 233,50 

% rozdíl O-
P -0,3% -0,5% -1,2% -0,6% 

směr.odch. 
O 78,2 68,8 64,4 69,7 

směr.odch. 
P 71,1 62,9 60,3 64,2 

T test O-P 0,45 0,43 0,28 0,41 

d 0,8 1,2 2,8 1,4 
dr 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 
dx 0,00 0,00 0,01 0,01 

dd 0,04 0,05 0,19 0,08 

Tabulka č. 10: Porovnání jednotlivých průměrných hodnot wattů při druhém úseku 
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proband 

3. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 

součet Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
průměr O 236,80 231,20 252,50 239,20 714,50 
průměr P 224,40 228,20 250,30 233,40 715,50 

% rozdíl O-
P -5,2% -1,3% -0,9% -2,4% 0,1% 

směr.odch. 
O 68,7 64,6 67,1 66,3 201,8 

směr.odch. 
P 58,6 54,5 59,7 56,6 192,3 

T test O-P 0,04 0,34 0,38 0,19 0,46 

d 12,4 3,0 2,2 5,8 -1,0 
dr 1,3% 0,3% 0,2% 0,6% 0,0% 
dx 0,05 0,01 0,01 0,02 0,00 

dd 0,64 0,14 0,10 0,30 -0,03 

Tabulka č. 11: Porovnání jednotlivých průměrných hodnot wattů při třetím úseku a při 

součtu všech třech úseků 

 

proband 

2. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
průměr O 279,14 270,43 266,00 271,29 
průměr P 270,71 261,29 258,14 263,00 
% rozdíl O-
P -3,0% -3,4% -3,0% -3,1% 
směr.odch. 
O 48,9 36,7 33,5 38,6 
směr.odch. 
P 50,6 41,8 38,0 43,2 
T test O-P 0,12 0,14 0,10 0,12 

d 8,4 9,1 7,9 8,3 
dr 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 
dx 0,04 0,06 0,05 0,05 

dd 0,49 0,45 0,54 0,50 

Tabulka č. 12: Porovnání jednotlivých průměrných hodnot wattů při druhém úseku 

(pouze u chlapců) 
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proband 

3. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 

součet Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
průměr O 270,00 262,86 287,29 272,57 819,29 
průměr P 250,00 254,71 279,71 260,43 807,14 
% rozdíl O-
P -7,4% -3,1% -2,6% -4,5% -1,5% 
směr.odch. 
O 47,8 41,8 40,8 42,2 114,0 
směr.odch. 
P 42,5 33,9 36,2 35,7 123,4 

T test O-P 0,01 0,20 0,21 0,07 0,14 

d 20,0 8,1 7,6 12,1 12,1 
dr 1,9% 0,8% 0,7% 1,1% 0,4% 
dx 0,11 0,05 0,05 0,08 0,03 

dd 1,22 0,34 0,32 0,64 0,44 

Tabulka č. 13: Porovnání jednotlivých průměrných hodnot wattů při třetím úseku a při 

součtu všech třech úseků (pouze u chlapců) 

 

6.4 Porovnávání získaných hodnot wattů 

 V přílohách č. 10 až č. 15 jsme shrnuli jednotlivé naměřené hodnoty wattů 

probandů ve všech třech úsecích včetně součtu za všechny úseky. Opět máme barevně 

rozlišené tabulky podle typu inhalované látky - bílé tabulky koncentrovaný kyslík a 

tabulky žluté placebo. V tabulkách č. 9 až č. 11 porovnáváme naměřené hodnoty ve 

všech třech úsecích, včetně průměrných hodnot za jednotlivé úseky a celkový součet 

wattů. Ve druhém úseku byla v průměrných hodnotách vyšší hodnota o 1,4 wattu po 

inhalování koncentrovaného kyslíku. Což není statisticky významné (p<0,05), tudíž 

hypotéza H1a nebyla potvrzena. V závěrečném, třetím úseku pozorujeme obrat a 

nárůst naměřených hodnot po inhalaci koncentrovaného kyslíku o 5,8 wattů. Takže 

hypotéza H1b potvrzena byla. V součtu wattů získáme hodnoty téměř stejné a to 

v rozdílu o 1 watt při inhalaci placeba vyšší, což není statisticky významné. Tabulky 

č. 12 a 13 jsme přidali pro ilustraci. Nicméně po nezapočítání naměřených dat 

slabších děvčat a porovnávání pouze chlapců s velmi podobnou výkonností jsme 

zaznamenali vyšší výkon měřený ve wattech ve všech jednotlivých průměrných 

hodnotách za minutu a tím i v součtu všech třech úseků, tím se nám potvrdil úkol naší 

práce.  
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6.5 Získané hodnoty laktátu v krvi 

proband 

klidový 
laktát 

[mmol.l-
1] 

hodnoty 
laktátu po 
1. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu 
před 2. 
úsekem 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
2. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu 
před 3. 
úsekem 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
3. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 

10 min 
[mmol.l-1] 

průměr O 1,70 8,49 8,58 10,68 10,25 12,73 12,74 
průměr P 1,51 8,45 8,74 11,14 10,91 12,47 12,35 
% rozdíl 
O-P -11,6% 0,5% 1,9% 4,4% -6,4% -2,0% -3,0% 
směr.odch
. O 0,5 1,6 1,4 1,8 2,8 2,5 2,7 
směr.odch
. P 0,5 2,3 3,2 3,7 4,0 3,9 3,8 
T test O-P 0,20 0,48 0,42 0,31 0,16 0,37 0,28 

d 0,2 0,0 -0,2 -0,5 -0,7 0,3 0,4 
dr 3,1% 0,1% -0,5% -1,1% -1,5% 0,5% 0,8% 
dx 0,10 0,00 -0,02 -0,04 -0,05 0,02 0,03 

dd 0,25 0,02 -0,07 -0,15 -0,29 0,10 0,20 

Tabulka č. 14: Porovnávání hodnot laktátu z jednotlivých měření 

 

6.6 Porovnávání získaných hodnot laktátu v krvi 

V přílohách č. 16 a č. 17 jsou uvedeny zaznamenané hodnoty laktátu při 

jednotlivých úsecích při inhalaci koncentrovaného kyslíku/placeba. V tabulce č. 14 

můžeme vidět kompletní přehled naměřených hodnot laktátu. Z výsledků vyplývá, že 

nejsme schopni jednoznačně určit rozdíl mezi naměřenými hodnotami při normoxii či 

hyperoxii. Hauser a kol. (2013) ve své studii uvádí pokles laktátu po třetím úseku při 

inhalaci kyslíku. Což nám se nepotvrdilo a u některých jedinců laktát i po deseti 

minutách narostl od laktátu naměřeném bezprostředně po třetím úseku. Tím se nám 

nepotvrdila hypotéza H2c. Další studie (Hogan a kol., 1983; Knight a kol., 1996; 

Maeda a Yasukouchi, 1997; Stellingwerff a kol., 2006; Wilber a kol., 2003) uvádí 

taktéž nízkou hladinu koncentrace laktátu v krvi v souvislosti s hyperoxií. Ani dílčí 

hypotézy H2a a H2b nebyly potvrzeny, protože inhalace koncentrovaného kyslíku 

neprokázala pozitivní vliv na pokles laktátu při začátku druhého a třetího úseku. 
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6.7 Porovnávání výsledků průměrných hodnot SF, wattů a laktátu 

Výsledky SF nám neukazují na jednoznačný výsledek. Přesto můžeme říci, že 

průměrné hodnoty SF se po inhalaci koncentrovaného kyslíku snížily o 0,8-3,5 

SF.min-1 než po inhalaci placeba. Největší rozdíl pozorujeme při první minutě prvního 

úseku, kde je rozdíl 4,7 SF.min-1. Což přisuzujeme náhodě, protože jsme nerealizovali 

inhalaci před začátkem testování. Největší rozdíl při inhalaci koncentrovaného 

kyslíku, jak jsme zmiňovali již výše, můžeme vidět při regeneraci po úsecích. Mezi 

výsledky maximální SF, kterou jsme se zabývali a maximálních wattů není v podstatě 

žádný vztah. Výsledky wattů nekorelují se vzestupnou tendencí SF. Průměrné 

hodnoty SF po inhalaci koncentrovaného kyslíku se mezi druhým a třetím úsekem 

zvýšily o 5 SF.min-1. Stejně tak i hodnoty po inhalaci placeba se zvýšily o 8 SF.min-1 

mezi prvním a druhým úsekem a o 4 SF.min-1 ve třetím úseku. Tím se shodujeme 

s výzkumem Suchého, Pupiše a Novotného (2012). Proti tomu můžeme vidět po 

inhalaci koncentrovaného kyslíku nárůst o 4,3 watty mezi druhým a třetím úsekem. 

Na rozdíl po inhalaci placeba byly nejvýraznější hodnoty naměřeny v prvním úseku a 

pokles mezi druhým úsekem o 15,1 wattů. Ve třetím úseku už nedošlo k nárůstu, jako 

tomu bylo po inhalaci koncentrovaného kyslíku, ale hodnoty ve třetím úseku byly 

téměř stejné jako ve druhém. Tím se nepotvrzuje naše hypotéza H1a, ale můžeme říci, 

že inhalace koncentrovaného kyslíku mohla mít pozitivní vliv na zlepšení 

v závěrečném úseku proti úseku druhému, což potvrzuje hypotézu H1b. Zde je shoda 

s Hauser a kol. (2013), že výsledek není jednoznačný, u některých probandů se 

potvrdil pozitivní účinek hyperoxie a u některých ne. 
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7. Diskuze 

 V současnosti existuje celá řada studií zabývajících se vlivem inhalace 

koncentrovaného kyslíku na sportovce (Suchý, 2012; Suchý a kol., 2012; Hauser a 

kol., 2013; Sperlich a kol., 2011; Peeling a Andersson, 2011; Garner a kol., 1986; 

Maeda a Yasukouchi, 1997; Nummela a kol. 2002; Robbins a kol., 1992; Sperlich a 

kol., 2012; Winter a kol. 1989 a další). Problematika inhalace koncentrovaného 

kyslíku při team sprintu v běhu na lyžích však nebyla probádána. První studií využití 

hyperoxie při zotavení mezi úseky při team sprintu se zabývali Hauser a kol. (2013). 

Vědecké hypotézy byly stanoveny na základě osobních zkušeností, otevřených 

otázek a hlavně publikované literatury, kde byly zveřejněny teoretické informace o 

hyperoxii (Polívková a kol., 2017). 

Údaje uvedené v tabulkách jsou pouze průměrem za jednu minutu. Přesnější 

by byla tabulka po sekundách, ale vzhledem k velké podrobnosti je málo přehledná a 

žádné změny tam nejsou patrné. To jsme si ověřili před začátkem testování. SkiErg je 

kalibrován výrobcem. Sporttester Polar nevykazoval žádné výkyvy v záznamu a 

následném přenosu dat do PC. 

Mezi pozitiva našeho výzkumu můžeme uvést rychlý způsob měření a rychlé 

vyhodnocení výsledků SF a výkonu ve wattech. Pro další testování zvoleného 

výzkumu je vhodné pořídit větší vaky pro chlapce, protože díky větší kapacitě plic 

vaky neměly dostatečný objem. K největšímu pochybení v realizaci našeho výzkumu 

došlo již před začátkem samotného testování a to, že jsme nezařadili inhalaci 

koncentrovaného kyslíku/placeba před prvním úsekem. Tudíž nemáme relevantní 

hodnoty z prvního úseku testování, výsledky jsou proto zkreslené a rozdíly mezi 

hodnotami jsou buď náhoda a nebo chyba měření. Při zařazení inhalace před první 

úsek by znamenalo změnit i zapracování před samotným testem, protože inhalace při 

zapracování na SkiErgu by nebyla komfortní a hrozilo by sejmutí masky z obličeje 

pohybem paží při tahání. 

V testování druhý den docházelo k prodlužování pauz u chlapců z důvodu 

větší kapacity plic a potřeby většího objemu vaku s koncentrovaným kyslíkem a 

následně prodlužování časové osy a delšímu rozcvičování probandů. 
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Probandi v součtu wattů nedosáhli lepších výkonů. Je na zvážení, jakou 

aktivitu zvolit v pauze mezi úseky. Lyžování můžeme zavrhnout z důvodu stejných 

zapojovaných svalů, tudíž nedojde k dostatečné regeneraci svalů. U běhu dochází 

k odbourávání laktátu, ale nemůžeme využívat inhalaci koncentrovaného kyslíku. 

Proto nejlepší variantou je cyklistický trenažér, kde můžeme kontrolovat zatížení a 

inhalovat. Vzhledem k materiálním možnostem pouze jednoho cyklistického 

trenažéru jsme upravili rozcvičení na běh a zahřátí přímo na přístroji SkiErg. Nicméně 

se jedná o limitní studii, protože v praxi sportovci využívají běh a ne cyklistický 

trenažér, který je naopak hojně využívaný při sprintu. Hauser a kol. (2013) využívali 

při svém výzkumu běžící pás, kdy sportovci šli rychlostí 1m/s. 

Hauser a kol. (2013) uvedli výsledky prakticky stejného testování, co jsme 

prováděli my a shodují se i naše výsledky. Dále uvedli, že současná zjištění jsou 

v souladu s většinou studií  o hyperoxickém zotavení – podmínky hyperoxického 

vzduchu nevedly k žádnému rozdílu ve výkonu po inhalaci hyperoxického vzduchu 

během období zotavení z intervalů maximálního cvičení ve srovnání s normoxickým 

vzduchem. Sperlich a kol. (2011) naznačili, že mezi elitními plavci vystavenými 

100% koncentrací kyslíku během 5x6 minutovými úseky zotavení s 5x50s úseky 

intenzivních záběrů paží se zvýšil střední a špičkový výkon o 5% nad úroveň 

dosaženou při normoxickém zotavení. Na rozdíl od jiných studií (Garner a kol., 1986; 

Maeda a Yasukouchi, 1997; Nummela a kol. 2002; Robbins a kol., 1992; Sperlich a 

kol., 2012; Winter a kol. 1989), během kterých sportovci prováděli cvičení celého těla 

nebo dolních končetin, ve své studii Sperlich a kol. (2011) představili plavce, kteří 

absolvovali test na plavecké lavičce pouze pažemi. Calbet a kol. (2005) ve svém 

výzkumu ukázali, že extrakce kyslíku u vysoce trénovaných lyžařů běžců je nižší ve 

svalech horních končetin než dolních končetin během submaximálního výkonu 

v soupaži za normoxických podmínek. Nummela a kol. (2002) prováděli testování na 

veslařích a výsledek taky nebyl pozitivní. 

Domnívali jsme se, že hodnoty naměřených koncentrací laktátu v krvi budou 

odpovídat i naměřeným hodnotách SF, nicméně u hodnot laktátu vidíme, že inhalace 

hyperoxické směsi neměla žádný statisticky významný (p<0,05) vliv a na rozdíl u 

hodnot SF vidíme statisticky významný (p<0,05) pokles po třetím, závěrečném úseku. 

Maeda a Yasukouchi (1997)  prokázali výraznější pokles laktátu v krvi s hyperoxií po 

úsecích submaximálního zatížení. Rovněž předpokládali, že sportovci s vyšší úrovní 
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vytrvalostního tréninku mají větší prospěch z účinků hyperoxie na pokles laktátu než 

sportovci s horším vytrvalostním tréninkem na základě větší oxidační kapacity 

v pracovních svalech a lepší funkčností oběhové soustavy. Hauser a kol. (2013) uvádí, 

že přesto, že měli vysoce trénované vytrvalostní sportovce s nízkou koncentrací 

laktátu při hyperoxickém zotavení, nedosahovali lepších výkonů. 

Na základě dostupných studií (Sperlich a kol., 2011; Peeling a Andersson, 

2011; Shoemaker a kol. 1999 a další) můžeme předpokládat kontroverzní zjištění 

týkající se účinků hyperoxického zotavení na výkon vyplývající z rozdílů 

v protokolech, použitých svalových skupinách a změnách v délce a načasování 

inhalace hyperoxického vzduchu. Zdá se, že inhalace hyperoxického vzduchu pouze 

během období mezi úseky 3x3 minuty sprint soupaž nepředstavuje příznivé účinky na 

výkon. 

Dále jsme diskutovali o možnosti využití elektrického větráku, které se nám 

jevilo jako vhodné, z důvodu autentičnosti při simulaci závodního prostředí. Na 

probanda by foukal vzduch, což by simulovalo protivítr foukající při jízdě na lyžích a 

k případnému ochlazování probandů, ale nakonec nebylo potřeba, protože nebylo 

příliš velké teplo. 

Další možností k diskuzi je využití inhalace hyperoxického vzduchu i během 

jednotlivých maximálních úseků. Nicméně by došlo k určitému omezení pohybu a 

zároveň do praxe při závodě není přenositelné, takže jsme tuto variantu zamítli.    

Vzhledem k výraznému nástupu silového a rychlostního pojetí v běhu na 

lyžích je vhodné silové trenažéry využívat pravidelně i v tréninku. Autorka uvádí 

empiricky vyzkoumané poznatky o zvýšení výkonnosti a oddálení únavy při kvalitně 

silově připraveném organismu. Správným a pravidelným používáním trenažérů 

můžeme zabránit případným zdravotním komplikacím v podobě svalových 

dysbalancí, ale zároveň je nutná kombinace se strečinkem. V našem výzkumu jsme se 

zaměřovali na maximální výkon, tudíž zachování správné techniky pro nás nebylo 

primárním objektem zkoumání. K testování jsme využívali SkiErg od firmy 

Concept2, který nám proti přístroji Ercolina upper body power nenabízí zpětnou 

vazbu o rozdělení zatížení v podobě kontroly rozdělení ukazatelů pro levou a pravou 

paži zvlášť. V tréninku by bylo žádoucí zaměřit se na odstranění dysbalancí a snahou 

o rozložení v režimu 50:50.  
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Nepotvrzením pozitivního efektu na lepší regeneraci mezi úseky jsme byli 

zklamaní. Domníváme se, že by to mohlo být i tím, že probandi sice pravidelně 

trénují a jsou testováni na lyžařských trenažérech. S tímto typem testu (3x3 minuty 

s tří minutovou pauzou) ale neměl nikdo zkušenost a pravděpodobně došlo u většiny 

ke zlepšení druhý den testování, protože si lépe rozložili síly. Dle pokynů probandi 

absolvovali od prvního úseku test maximálním úsilím a ve třetím úseku, 

pravděpodobně neměli dostatek sil. V praxi probíhá team sprint opačným způsobem. 

V prvním úseku se taktizuje a bojuje o výhodnou pozici pro nástupy či finiš, což 

v našem testu nebylo potřeba. Začíná se závodit od druhé poloviny druhého úseku. 

Při celkovém hodnocení je důležité vzít v potaz, že přesto, že skupina 

probandů byla složená z vysoce trénovaných sportovců pohybujících se mnoho let 

v oblasti běžeckého lyžování, nejednalo se o špičkové lyžaře běžce. Dalším klíčovým 

bodem je, že testovací protokol zahrnoval pouze techniku soupaž, kdy byla stěžejní 

silová připravenost hlavně horních končetin. Přičemž oficiální závody v team sprintu 

se uskutečňují v klasické či volné technice se zapojím svalových partií celého 

pohybového aparátu. 
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8. Závěr 

Shrnuli jsme poznatky z literárních publikací týkajících se naší problematiky. 

Do výzkumu jsme vybrali deset probandů s vysokou trénovaností. Náš výzkum 

obsahoval dvě měření. Probandy jsme testovali dva dny po sobě jdoucí ve známém 

prostředí. Bylo by vhodné tento design testu absolvovat víckrát než jednou pro 

vypovídající výsledky. I z důvodu našeho pochybení, kdy chyběla inhalace 

hyperoxické směsi před prvním úsekem. Zaznamenávali jsme tři ukazatele a to 

srdeční frekvenci, watty a laktát. Na závěr jsme porovnávali výsledky a vyvodili 

závěry. 

Naše výsledky ukazují, že inhalace hyperoxického vzduchu během zotavování 

po 3x3 minutových sprintech v technice soupaž nezlepšilo průměrný výkon 

jednotlivých úseků ani v celkovém součtu. Tím se nám nepotvrdila hypotéza H1, kdy 

uvádíme zvýšení výkonu po inhalaci hyperoxické směsi, ale shodujeme se s výsledky 

dostupných studií (Hauser a kol., 2013; Zinner a kol., 2015).  Největší rozdíly ve 

výkonnosti jsme mohli pozorovat ve třetím úseku, kdy došlo po inhalaci 

koncentrovaného kyslíku ke zlepšení výkonnosti. Avšak při prvním úseku nebyla 

patrná lepší výkonnost, proto v konečném součtu wattů byly hodnoty téměř totožné. 

Taktéž nemělo příznivé účinky na vnímání námahy. Po přidání porovnávacích tabulek 

pouze se silově lépe připravenými chlapci se však ukázal zlepšený výkon ve všech 

průměrných hodnotách v jednotlivých úsecích a následně i v součtu za všechny tři 

úseky. Tím se nám potvrdil úkol naší práce. 

Cílem práce bylo ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím 

výkon v team sprintu na trenažéru SkiErg. Hypotéza H2a a H2b, kde uvádíme, že 

proband bude mít nižší koncentraci laktátu v krvi před druhým a třetím úsekem 

s maximálním úsilím se nepotvrdila a stejně tak i hypotéza H2c, kde jsme se 

domnívali, že budou mít probandi nižší koncentraci laktátu v krvi po závěrečném 

úseku. Po závěrečném úseku nastal pokles SF při inhalaci hyperoxické směsi a tím se 

nám potvrdila hypotéza H3b. Inhalace koncentrovaného kyslíku nepřispěla ke 

statisticky významně (p<0,05) rychlejšímu poklesu SF při zotavovacích úsecích, takže 

hypotéza H3a potvrzena nebyla. Hypotéza H4, kdy jsme chtěli prokázat pokles 

průměrných hodnot SF v průběhu jednotlivých úseků po inhalaci koncentrovaného 

kyslíku, se také nepotvrdila. 



60 
 

9. Seznam použité literatury 
1. AMERIC PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA), (2009): Publication 

manual of the American Psychological Association, 6th edition. Washington 

DC: APA.  

2. BARTŮŇKOVÁ, S., (2006). Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební 

texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně 

postižených. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80- 246-1171-6.   

3. BARTŮŇKOVÁ, S., (2008). Krevní oběh. In HAVLÍČKOVÁ, L., A KOL. 

Fyziologie tělesné zátěže I: Obecná část, 2. Vydání. Praha: Karolinum. 

4. BLAHUŠ, P., (1976). K teorii testování pohybových schopností. Praha: 

Univerzita Karlova. 

5. BOUDÍKOVÁ, A., (2016). Soupaž: Ošklivé káčátko? – Proč zrovna soupaž a 

jak na ni. Nordicmag, č. 39, s. 28-30. 

6. CALBET, J.A., HOLMBERG, H.C., ROSDAHL, H., VAN HALL, G., 

JENSEN-URSTAD, M., SALTIN, B., (2005). Why do arms extract less 

oxygen than legs during exercise? Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.; 

289(5):R1448-58.  

7. DOVALIL, J., CHOUTKA, M., SVOBODA, B., HOŠEK, V., PERIČ, T., 

POTMĚŠIL, J. & BUNC, V., (2009). Výkon a trénink ve sportu (3. vyd.). 

Praha: Olympia.  

8. DOVALIL, J. a kol., (2012). Výkon a trénink ve sportu (4. Vyd.) Praha: 

Olympia. 

9. GARNER, R.P., POWERS, S.K., CHURCH, G., (1986). Effects of hypoxia 

and hyperoxia on ventilatory kinetics during recovery from exercise. Aviat 

Space Environ Med. 57(12 Pt 1):1165-9.  

10. GLØERSEN, Ø., LOSNEGARD, T., MALTHE-SØRENSSEN,  A., 

DYSTHE, D. K., GILGIEN, M., (2018): Propulsive Power in Cross-Country 

Skiing: Application and Limitations of a Novel Wearable Sensor-Based 

Method During Roller Skiing. Front. Physional., Doi:10.3389, 

pfphys.2018.01631  

11. GOSSELIN, N., DURAND, F., POULAIN, M., LAMBERT, K., CEUGNIET, 

F., PREFAUT, C., & VARRAY, A., (2004)., Effect of acute hyperoxia during 



61 
 

exercise on quadriceps electrical activity in active COPD patients. Acta 

Physiologica Scandinavica, 181(3), 333-343. https://doi.org/10.1111/j.1365-

201X.2004.01290.x  

12. GNAD, T., (2001). Kapitoly z lyžování. 1. Vyd. Praha: Karolinum, 240s. 

ISBN 80-246-0241-5. 

13. GNAD, T., PSOTOVÁ, D. (2005). Běh na lyžích. 1. Vydání. Praha: 

Karolinum, 239 s. ISBN 978-80-246-1587-5. 

14. HAMAN, V., (2015) Změny aerobní a anaerobní výkonnosti v nížině a 

v uměle navozené vyšší nadmořské výšce. Závěrečná práce, vedoucí práce doc. 

PhDr. Jiří Suchý Ph.D.,  UK FTVS. 

15. HARTL, P., HARTLOVÁ, H., (2015). Psychologický slovník. 3. Vydání. 

Praha: Portál. 

16. HASELER, L. J., HOGAN, M. C., & RICHARDSON, R. S., (1999). Skeletal 

muscle phosphocreatine recovery in exercise-trained humans is dependent on 

O2 availability. Journal of Applied Physiology, 86(6), 2013-2. 

17. HAUSER, A., ZINNER, C., BORN, D. P., WERHLIN, J. P., SPERLICH, B. 

(2013). Does Hyperoxic Recovery During Cross-Country Skiing Team Sprint 

Enhance Performance? Medicine & Science in Sport & Exercise, Publish 

Ahead of Print. Doi: 10.1249/MMS.0000000000000157. 

18. HENDL, J., (2004): Přehled statistických metod zpracování dat, analýza a 

metaanalýza dat. Praha: Portál.  

19. HELLER, J., (2018): Zátěžová funkční diagnostika ve sportu. Praha: 

Univerzita Karlova. ISBN 978-80-246-3359-6. 

20. HNÍZDIL, J., HAVEL, Z., a kol., (2009a). Rozvoj a diagnostika 

koordinačních a pohyblivostních schopností. Ústí nad Labem: UJEP. 

21. HNÍZDIL, J., HAVEL, Z., a kol., (2009b). Rozvoj a diagnostika silových 

schopností. Ústí nad Labem: UJEP. 

22. HOGAN, M.C., COX R.H., WELCH H.G., (1983). Lactate accumulation 

during incremental exercise with varied inspired oxygen fractions. J Appl 

Physiol. 55(4):1134-40.  

23. HOLMANN, W., & HETTINGER, T., (1980). Sportmedizin, Arbeits- und 

Trainingsgrundlagen (2. neu bearbeitete Au .). Stuttgart: Schattauer.  



62 
 

24. HOLMBERG, H. C., (2015). The elite cross-country skier provides unique 

insights into human exercise physiology. Scand. J. Med. Sci. Sports. 25 

(Suppl. 4), 100–109. doi: 10.1111/sms.12601 

25. CHART INDUSTRIES (2018). AirSep NewLife brand for home and clinical 

settings. [online]. [cit.2020-25-03]. Dostupné z: 

http://www.chartindustries.com/Respiratory-Healthcare/Stationary-Oxygen-

Concentrator/NewLife-Elite-Intensity. 

26. CHARVÁTOVÁ, L., (2018). Společenská odpovědnost firem společensky 

citlivých odvětví – chemický průmysl. Technická univerzita Liberec.  

27. CHOVANEC, F. a kol., (2003). Běh na lyžích. Praha: Olympia.  

28. CHRÁSTKOVÁ, M., SUCHÝ, J. (2011). Názory trenérů lyžařů běžců na 

přípravu ve vyšší nadmořské výšce. Studia Sportiva 1. ISSN: 1303-2968, 

s.145-153. 

29. ILAVSKÝ, J., SUK, A., (2005). Abeceda běhu na lyžích, metodický list, ÚBD 

SLČR, Liberec. 

30. JAROŠ, F. a kol., (1998). Pravděpodobnost a statistika (skriptum), Praha: 

VŠCHT. 

31. KARLSEN, T., HELGERUD, J., STØYLEN, A., LAURITSEN, N., HOFF, J., 

(2009). Maximal strength training restores walking mechanical efficiency in 

heart patients. Int J Sports Med, 30(5): 337-342. 

32. KAY, B., STANNARD, S. R., & MORTON, R. H., (2008). Hyperoxia during 

recovery improves peak power during repeated Wingate cycle performance. 

Brasilian Journal Of Biomotricity, 2(2), 92-100.  

33. KINDERMAN, W., (2004). Anaerobe schwelle. Deutsche Zeitschrift: 

Sportmedizin 55: 161-162. 

34. KNIGHT, D.R., POOLE, D.C., HOGAN, M.C., BEBOUT, D.E., WAGNER, 

P.D., (1996). Effect of inspired O2 concentration on leg lactate release during 

incremental exercise. J Appl Physiol. 81(1):246-51.  

35. KRŠIAK, M., (2009). Placebo. Vesmír 88, 4, 225-227. 

36. KUČERA, V., TRUSKA, J., (2000). Běhy na střední a dlouhé tratě. Praha: 

Olympia, 2000. 

37. LEHNERT, M., (2010). Trénink kondice ve sportu (1. Vyd. 143s.) Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci. 



63 
 

38. MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J., (2011). Fyziologie a klinické aspekty 

pohybové aktivity. Praha: Galén, 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3. 

39. MAEDA, T., YASUKOUCHI, A., (1997). Blood lactate disappearance during 

breathing hyperoxic gas after exercise in two different physical fitness groups-

on the workload fixed at 70% VO2max. Appl Human Sci. 16(6):249-55.  

40. MCARDLE, D. W., KATCH, I. F., KATCH, L., (2007). V. Exercise 

physiology – energy, nutrition and human performance (6th edition). USA: 

Lippincott Williams & Wilkins.  

41. MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P., (1983). Motorické testy v tělesné výchově (1. 

Vyd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 

42. MĚKOTA, K., (2000 in Měkota 2005). Definice a struktura motorických 

schopností. Praha.  

43. MORRIS, D. M., KEARNEY, J. T., & BURKE, E. R., (2000). Effects of 

breathing supplemental oxygen during altitude training on cycling 

performance. Journal Of Science And Medicine In Sport, 3(2), 165-175.   

44. MÜLLER, P. H. J., BEUSTER, W., HÜHN, W., KNESSL, P., 

ROGGENBACH, H. J., WARNINGHO, V., WENDLIN, J., (2008). The 

world as it is Diving Accident Guidelines of the German Society for Diving 

and Hyperbaric Medicine: summary version. Diving And Hyperbaric 

Medicine, 38(4), 212-217.  

45. NEUMAN, J., & CUBEREK, R., (2003). Cvičení a testy obratnosti, 

vytrvalosti a síly (Vyd. 1.). Praha: Portál  

46. NEUMANN, G., PFÜTZNER A., HOTTENROTT K., (2005). Trénink pod 

kontrolou: metody, kontrola a vyhodnocení vytrvalostního tréninku. 1. vyd. 

Praha: Grada, 181 s. ISBN 80-247-0947-3.   

47. NUMMELA, A., HAMALAINEN, I., & RUSKO, H., (2002). Effect of 

hyperoxia on metabolic responses and recovery in intermittent exercise. 

Scandinavian Journal Of Medicine And Science In Sports, 12(5), 309-315.  

48. NYMOEN, P., (2008). Langrenn „Ski gøy“ Trening av barn, 8-13 år. Oslo: 

Norges Skiforbund. 

49. OPOČENSKÝ a kol., (2014). Jednotný tréninkový systém v běhu na lyžích, 

ÚBD SLČR, Liberec. 



64 
 

50. OZTURK, M., OZER, K., GOCKE, E., (1998). Evaluation of blood lactate in 

young men after wingate anaerobic power test. Eastern Journal of Medicine 3: 

13 - 16. 

51. PALEČEK, F., (2001). Patofyziologie dýchání. Praha: Karolinum.  

52. PEELING, P., & ANDERSSON, R., (2011). Effect of hyperoxia during the 

rest periods of interval training on perceptual recovery and oxygen 

resaturation time. Journal Of Sports Sciences, 29(2), 147-150. 

53. PELEGRINI, B., ZOPPIROLLI, C., BORTOLAN, L., HOLMBERG, H. C., 

ZAMPARO, P., SCHENA, F., (2013). Biomechanical and energetic 

determinants of technique selection in classical cross-country skiing. Hum. 

Mov. Sci. 32. 1415-1429. Doi: 10.1016/j.humov.2013.07.010.  

54. POLÍVKOVÁ, J., ČÍŽEK, J., SUCHÝ, J., (2017). Summafy of Present 

Researches of Hyperoxia in Journal of Outdoor Activities 2/2017, ISSN 1802-

3908. 

55. PUPIŠ, M., BABARÍKOVÁ, Z., BRUNEROVÁ, L., & SUCHÝ, J., (2011). 

Vliv hyperoxie na úspěšnost střelby a průběh regenerace v basketbalu. Česká 

Kinantropologie, 15(1), 15-23. 

56. PUPIŠ, M., RAKOVIĆ, A., SAVANOVIĆ, V., STANKOVIĆ, D., KOCIĆ, 

M, BERIĆ, D., (2010). Hyperoxy as a form of anaerobic workload reduction 

on the elite basketball players. Acta Kinesiologica, 4(1), 45-48. 

57. ROBBINS, M. K., GLEESON, K., & ZWILLICH, C. W., (1992). Effect of 

oxygen breathing following submaximal and maximal exercise on recovery 

and performance. Medicine And Science In Sports And Exercise, 24(6), 720-

725.   

58. ROBERTS, K., S., (2001-2005). Double pole. Hints for racers [online]. 

[cit.2019-22-04]. Dostupné z: 

http://roberts1.com/xcski/classic/motion/double_pole/index.htm  

59. ROKYTA, R., A KOL., (2000). Fyziologie. Praha: ISV. ISBN 80-85866-45-5. 

60. SAIBENE, F., & MINETTI, A. E., (2003). Biomechanical and physiological 

aspects of legged locomotion in humans. European Journal of Applied 

Physiology, 88, 297–316. 

61. SANDBAKK, Ø., HOLMBERG, H.C., (2014). A reappraisal of success 

factors for Olympic cross-country skiing. Int J Sports Physiol Perform:  9 

(1):  117– 121. 



65 
 

62. SALISBURY, R., & HAWLEY, E., (2011). Himalaya by the numbers: a 

statistical analysis of mountaineering in the Nepal Himalaya. Kathmandu: 

Distributors, Vajra Book Shop.  

63. SHOEMAKER, J.K., MCQUILLAN, P.M., SINOWAY, L.I., (1999). Upright 

posture reduces forearm blood flow early in exercise. Am J Physiol. 276 (5 Pt 

2): R1434-42.  

64. SCHÜTZOVÁ, S., (2016). Vliv pobytu ve vyšší nadmořské výšce na silový 

výkon horních končetin u běžců na lyžích (pilotní studie). Vedoucí práce doc. 

PhDr. Jiří Suchý Ph.D., UK FTVS, Praha. 

65. SOLLI, S.,G., TØNNESSEN, E., SANDBAKK, Ø., (2017). The training 

characteristics of the World’s most successful female cross-country skiing. 

Front. Physiol. 8:1069. Doi: 10.3389/fphys.2017.01069. 

66. SOUMAR, L., BOLEK, E., (2001). Běh na lyžích: výbava, technická 

průprava, klasika, bruslení. 1. Vydání. Praha: Grada, 130 s. ISBN 80-247-

0015-8. 

67. SOUMAR, L., BOLEK, E., (2012). Běh na lyžích. 2. upr. vyd. Praha: Grada, 

124 s. ISBN 978-80-247-3966-3. 

68. SOUMAR, L., SOULEK, I., KUČERA, V., (2010). Laktát a tepová frekvence 

jako významní pomocníci při řízení tréninku. Praha: Casri, 31 s. 

69. SPERLICH, B., BORN, D. P., ZINNER C., HAUSER A., HOLMBERG H. 

C., (2014). Does Upper-Body Compression Improve 3x 3–min Double-Poling 

Sprint Performance? International journal of sports physiology and 

performance [online]. roč. 9, č. 1, s 48–57 [cit. 2019-11-19].  

70.  SPERLICH, B., ZINNER, C., KRUEGER, M., WEGRZYK, J., 

ACHTZEHN, S., HOLBERG, H.C., (2012). Effects of hyperoxia during 

recovery from 5x30s bouts of maximal-intensity exercise. J Sports Sci. 

30(9):851–8. 10.1080/02640414.2012.671531 

71. SPERLICH, B., ZINNER, C., KRUEGER, M., WEHRZYK, J., MESTER, J., 

HOLMBERG, H.C., (2011). Ergogenic effect of hyperoxic recovery in elite 

swimmers performing high-intensity intervals. Scand J Med Sci Sports. 

21(6):e421-9.  

72. STELLINGWERFF, T., LEBLANC, P.J., HOLLIDGE, M.G., 

HEIGENHAUSER, G.J., SPRIET, L.L., (2006). Hyperoxia decreases muscle 



66 
 

glycogenolysis, lactate production, and lactate efflux during steady-state 

exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab. 290(6):E1180-90.  

73. STOPPANI, J., (2016). Velká kniha posilování. Praha: Grada Publishing.  

74.  STÖGGL, T., MÜLLER, E., AINEGREN, M., HOLMBERG, 

H.C., (2011) General strength and kinetics: fundamental to sprinting faster in 

cross country skiing? Scand J Med Sci Sports : 21( 6):  791– 803. 

75. STÖGGL, T., OHTONEN, O., TAKEDA, M., MIYAMOTO, N., SNYDER, 

C., LEMMETTYLÄ, T., LINNAMO, V., LINDINGER, S. J., (2018). 

Comparison of Exclusive Double Poling to Classic Techniques of Cross-

country Skiing. Med Sci Sports Exerc. Apr., 51(4): 760-772, doi: 

10.1249/MMS.0000000000001840. 

76. SUCHÝ, J., (2012). Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku. 

Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2016-9. 

77. SUCHÝ, J., (2014) Trénink ve vyšší nadmořské výšce. Praha: ČOV, Mladá 

fronta,.  

78. SUCHÝ, J., PUPIŠ, M., & NOVOTNÝ, J., (2012). Vliv kontinuální inhalace 

vzduchu se zvýšenou koncentrací kyslíku na průběh zatížení při specifických 

testech v ledním hokeji. Studia Kinanthropologica, 13(3), 302-309.  

79. SUCHÝ, J. & DOVALIL, J., (2009) Problematika tréninku ve vyšší 

nadmořské výšce z pohledu trenérů. Phys. Educ. Sport 18 (3-4), 4-8. 

80. WILBER, R.L., HOLM P.L., MORRIS, D.M., DALLAM, G.M., CALLAN, 

S.D., (2003). Effect of F(I)O(2) on physiological responses and cycling 

performance at moderate altitude. Med Sci Sports Exerc. 35(7):1153-9.  

81. WINTER, F.D., Jr., SNELL, P.G., STRAY-GUNDERSEN, J., (1989) Effects 

of 100% oxygen on performance of professional soccer players. JAMA. 

262(2):227-9.  

82. ZAHRADNÍK, D., KORVAS, P., (2012). Základy sportovního tréninku. Brno. 

Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5890-3. 

83. ZINNER, CH., HAUSER, A., BORN, D. P., WEHRLIN, J. P., HOLMBERG, 

H. C., SPERLICH, B. (2015). Influence of Hypoxic Interval Training and 

Hyperoxic Recovery on Muscle Activation and Oxygenation in Connection 

with Double-Poling Exercise. Plos ONE 10(10): e010616. 

Doi:10.1371/journal.pone.0140616. 



67 
 

     Internetové zdroje  

Concept 2 [cit. 2020-25-03] Dostupné z:  

https://www.concept2.cz/eshop/trenazery/lyzarske-trenazery/skierg2/  

Czech ski [cit. 2019-29-11] Dostupné z: https://www.czech-

ski.com/userfiles/dokumenty/184/plz-ubd-2019-300-cista.pdf  ?? 

Czech ski [cit. 2020-18-11] Dostupné z: https://www.czech-

ski.com/userfiles/dokumenty/184/plz-ubd-2019-300-cista.pdf   ?? 

Czech Ski [cit. 2020-03-04] Dostupné z: https://www.czech-

ski.com/userfiles/dokumenty/195/stm-2018-2022.pdf  

Diasys Diagnostics Manual [cit. 2020-25-03] Dostupné z: https://www.diasys-

diagnostics.com  

FIS - THE INTERNATIONAL SKI COMPETITION RULES (ICR): BOOK 

II CROSS-COUNTRY, Edition November 2019. Oberhofen, Switzerland, 2019 [cit. 

2020-25-03] Dostupné z: https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1574757894/fis-

prod/assets/ICR_CrossCountry_2019clean.pdf  

Mapy.cz [cit. 2019-09-03] Dostupné z: http://www.mapy.cz/  

Polar [cit. 2020-25-03] Dostupné z: https://www.polar.com/en  

ROBERTS, K., S. (2001-2005). Double pole. Hints for racers [online]. 

[cit.2019-22-04]. Dostupné z: 

http://roberts1.com/xcski/classic/motion/double_pole/index.htm   

SOLLI, S.,G., TØNNESSEN, E., SANDBAKK, Ø. (2017). The thaining 

characteristics of the World’s most successful female cross-country skiing.  [cit. 2019-

18-11] Dostupné z: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.01069/full 

Thorax Trainer [cit. 2020-25-03] Dostupné z: 

https://www.thoraxtrainer.cz/stroje/  

Upper body power [cit. 2020-25-03] Dostupné z: 

https://www.upperbodypower.com/it/ercolina/22-ercolina-doppia-forza.html  

 

 

 



68 
 

10. Seznam použitých zkratek 

AMS – akutní horská nemoc 

ANP – anaerobní práh 

AP – aerobní práh 

ATP – adenosintrifosfát 

BMI – body mass index 

CAT – Colorado Altitude System 

ČKS SKI Jilemnice – Český Krkonošský spolek lyžování Jilemnice 

DCS – dekompresní nemoc 

FIS – mezinárodní lyžařská federace 

GAUK – Grantová agentura Karlovy univerzity 

Hg – chemický prvek – rtuť 

ICR – mezinárodní pravidla lyžařských závodů 

KI – kritická intenzita 

KL – kolečkové lyže 

LA - laktát 

L - levá 

MS – Mistrovství světa 

NIT – trénink v nízké intenzitě 

O - kyslík 

P - pauza 

P - placebo 

P – pravá 

PO1 – přípravné období 1 

PO2 – přípravné období 2 

RTC – roční tréninkový cyklus 
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SF – srdeční frekvence 

SIT – trénink ve střední intenzitě 

SP – světový pohár  

SO – speciální přípravné období 

STP – speciální tělesná připravenost 

TO – testovaná osoba 

VIT – trénink ve vysoké intenzitě 

VO2max - maximální spotřeba kyslíku 

VTP – všeobecná tělesná připravenost 

ZO – závodní období 

ZOH – Zimní olympijské hry 
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Příloha č. 3: Tréninkový plán 9.-17.7.2018 (vypracoval Václav Haman) 
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proband 

1. ÚSEK  Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

1. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

1. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

 1. ÚSEK 
Ø SF 

celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 1. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
JČ 173 176 176 175,0 176 139 132 
LP 177 179 181 179,0 181 155 142 
AM 155 165 171 163,7 172 136 125 
PV 177 181 183 180,3 183 156 141 
KT 159 163 169 163,7 169 135 130 
FK 154 162 166 160,7 168 130 120 
SS 159 164 165 162,7 166 128 113 
KJ 141 152 162 151,7 164 113 103 
JP 162 175 183 173,3 186 154 136 
EV 158 163 169 163,3 169 134 115 

Příloha č. 4: Podrobné hodnoty SF bez inhalace při a po prvním úseku 

 

proband 

2. ÚSEK Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK 
Ø SF 

celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 2. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
JČ 175 181 181 179,0 183 144 133 
LP 185 186 190 187,0 191 161 143 
AM 167 179 184 176,7 184 149 131 
PV 181 185 187 184,3 187 166 155 
KT 168 170 173 170,3 174 146 132 
FK 164 174 179 172,3 181 144 133 
SS 158 167 171 165,3 171 125 109 
KJ 151 166 170 162,3 170 126 107 
JP 178 186 187 183,7 188 157 141 
EV 168 172 175 171,7 176 146 118 

Příloha č. 5: Podrobné hodnoty SF po inhalaci koncentrovaného kyslíku při a po 

druhém úseku 
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proband 

3. ÚSEK Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK 
Ø SF 

celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 3. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
JČ 183 186 187 185,3 187 149 132 
LP 183 186 190 186,3 191 161 137 
AM 178 183 188 183,0 189 151 133 
PV 184 188 190 187,3 191 169 151 
KT 174 177 183 178,0 184 152 138 
FK 170 179 186 178,3 186 152 136 
SS 164 173 177 171,3 177 134 110 
KJ 158 167 182 169,0 185 130 112 
JP 183 188 191 187,3 191 167 137 
EV 169 177 181 175,7 182 152 133 

Příloha č. 6: Podrobné hodnoty SF po inhalaci koncentrovaného kyslíku při a po 

třetím úseku 

 

proband 

1. ÚSEK  Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

1. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

1. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

1. ÚSEK 
Ø SF 

celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 1. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
JČ 170 175 177 174,0 178 145 131 
LP 178 181 181 180,0 181 158 148 
AM 164 171 175 170,0 175 138 127 
PV 167 172 174 171,0 174 147 139 
KT 158 164 167 163,0 167 133 130 
FK 168 173 181 174,0 181 154 146 
SS 164 169 170 167,7 171 140 123 
KJ 153 165 173 163,7 174 131 121 
JP 167 173 173 171,0 174 149 136 

EV 173 174 174 173,7 176 155 139 

Příloha č. 7: Podrobné hodnoty SF bez inhalace při a po prvním úseku 
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proband 

2. ÚSEK Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

2. ÚSEK Ø 
SF celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 2. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
JČ 182 184 184 183,3 185 145 134 
LP 181 185 189 185,0 189 165 141 
AM 174 181 183 179,3 183 145 132 
PV 173 178 180 177,0 180 159 147 
KT 163 167 171 167,0 172 140 130 
FK 170 181 186 179,0 187 157 143 
SS 168 176 178 174,0 178 153 135 
KJ 169 174 181 174,7 182 141 128 
JP 172 179 183 178,0 184 154 135 

EV 171 174 177 174,0 178 150 142 

Příloha č. 8: Podrobné hodnoty SF po inhalaci placeba při a po druhém úseku 

 

proband 

3. ÚSEK Ø 
SF za 1. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF za 2. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF za 3. 
minutu  

[tep.min-1] 

3. ÚSEK Ø 
SF celkem 
[tep.min-1] 

maximální 
SF po 3. 
úseku 

[tep.min-1] 

SF po 1' 
[tep.min-

1] 

SF po 2' 
[tep.min-

1] 
JČ 173 183 187 181,0 187 155 133 
LP 183 187 192 187,3 193 171 150 
AM 176 183 188 182,3 188 153 134 
PV 179 184 187 183,3 187 170 154 
KT 168 172 180 173,3 180 153 136 
FK 177 183 190 183,3 190 165 151 
SS 172 178 181 177,0 182 154 138 
KJ 175 180 190 181,7 192 151 131 
JP 176 182 189 182,3 189 157 139 

EV 175 178 183 178,7 184 161 145 

Příloha č. 9: Podrobné hodnoty SF po inhalaci placeba při a po třetím úseku 
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proband 

1. ÚSEK  Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

1. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

1. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

 1. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
JČ 306 288 297 296 
LP 375 336 319 342 
AM 276 285 273 278 
PV 173 142 136 149 
KT 112 118 124 118 
FK 230 225 215 223 
SS 233 207 186 209 
KJ 255 258 250 253 
JP 276 267 255 266 

EV 270 270 273 270 

Příloha č. 10: Podrobné hodnoty wattů bez inhalace při prvním úseku 

 

proband 

2. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
JČ 316 294 294 300 
LP 368 326 316 335 
AM 267 282 276 275 
PV 127 134 132 132 
KT 113 117 125 118 
FK 217 212 215 215 
SS 207 195 200 200 
KJ 252 250 250 250 
JP 261 250 244 251 

EV 273 279 267 273 

Příloha č. 11: Podrobné hodnoty wattů po inhalaci koncentrovaného kyslíku při 

druhém úseku 
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proband 

3. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 

součet Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
JČ 340 333 340 336 932 
LP 326 294 316 312 989 
AM 258 267 294 273 826 
PV 146 136 148 142 423 
KT 129 129 156 137 373 
FK 207 207 223 212 650 
SS 203 207 210 205 614 
KJ 236 236 288 252 755 
JP 250 236 244 242 759 

EV 273 267 306 281 824 

Příloha č. 12: Podrobné hodnoty wattů po inhalaci koncentrovaného kyslíku při třetím 

úseku a součet ze všech tří úseků 

 

proband 

1. ÚSEK  Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

1. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

1. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

 1. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
JČ 336 313 300 316 
LP 425 387 306 370 
AM 300 288 264 284 
PV 160 150 142 150 
KT 117 131 125 124 
FK 236 236 205 225 
SS 255 217 210 226 
KJ 264 261 244 256 
JP 276 270 252 265 

EV 316 250 247 270 

Příloha č. 13: Podrobné hodnoty wattů bez inhalace při prvním úseku 
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proband 

2. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

2. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
JČ 329 316 300 316 
LP 340 310 313 319 
AM 279 276 258 272 
PV 156 148 140 150 
KT 112 122 129 121 
FK 200 203 203 202 
SS 230 228 215 223 
KJ 228 233 236 232 
JP 264 255 258 259 

EV 255 236 239 241 

Příloha č. 14: Podrobné hodnoty wattů po inhalaci placeba při druhém úseku 

 

proband 

3. ÚSEK Ø 
watty za 1. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 2. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty za 3. 

minutu  
[watty.min-

1] 

3. ÚSEK Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 

součet Ø 
watty 

celkem 
[watty.min-

1] 
JČ 288 294 303 294 926 
LP 316 279 326 305 994 
AM 258 288 294 280 836 
PV 162 156 162 160 460 
KT 117 131 150 131 376 
FK 188 203 210 200 627 
SS 215 212 233 220 669 
KJ 223 239 270 242 730 
JP 230 252 276 252 776 

EV 247 228 279 250 761 

Příloha č. 15: Podrobné hodnoty wattů po inhalaci placeba při třetím úseku a součet 

ze všech tří úseků 
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proband 

klidový 
laktát 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
1. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu 
před 2. 
úsekem 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
2. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu 
před 3. 
úsekem 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
3. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 

10 min 
[mmol.l-1] 

JČ 2,02 7,84 8,76 10,6 10,3 16,1 15,7 
LP 1,4 7,45 9,78 10,5 14,4 15,5 15,5 
AM 1,36 7,86 7,78 10,2 8,61 11,3 10,5 
PV 2,69 9,23 8,21 10,9 9,16 11,2 10,7 
KT 1,33 6,01 6,04 7,8 5,1 9,31 8,47 
FK 1,46 10,5 9,44 13,2 13,7 15,3 14,7 
SS 1,78 8,14 8,99 10,9 9,06 10,03 11,1 
KJ 2,39 8,41 7,69 9,2 8,78 11 11,4 
JP 0,97 11,8 11,3 14,1 12,8 14,4 12,8 

EV 1,64 7,66 7,8 9,35 10,6 13,2 16,5 

Příloha č. 16: Podrobné hodnoty laktátu v krvi po inhalaci koncentrovaného kyslíku 

 

proband 

klidový 
laktát 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
1. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu 
před 2. 
úsekem 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
2. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu 
před 3. 
úsekem 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 
3. úseku 

[mmol.l-1] 

hodnoty 
laktátu po 

10 min 
[mmol.l-1] 

JČ 1,48 9,58 7,5 11,3 12,4 16,5 14,7 
LP 1,41 10,1 13,4 15 16,3 16,6 17,4 
AM 1,63 8,78 7,63 9,11 8,63 10 9,38 
PV 0,7 6,23 6,26 8,58 6,87 11,9 10,8 
KT 1,56 4,07 3,08 4,98 4,12 5,12 5,52 
FK 1,31 11,2 12,1 17,4 16,1 17,3 16,5 
SS 1,27 10,3 9,98 14,1 13,2 14 13,5 
KJ 2,44 6,08 6,11 7,77 7,83 8,01 8,1 
JP 1,32 7,87 9,67 11,6 11,9 12,2 13 

EV 1,94 10,3 11,7 11,6 11,7 13,1 14,6 

Příloha č. 17: Podrobné hodnoty laktátu v krvi po inhalaci placeba 

 


