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Abstrakt 

Název:  

Porovnání zatížení skialpinistického přesunu na kolečkových lyžích se zátěží a bez 

zátěže. 

Cíle:  

Porovnat změnu zatížení organismu při skialpinistické chůzi na kolečkových lyžích 

v laboratorních podmínkách s nesenou a bez nesené zátěže v různých sklonech.  

Metody:    

Randomizované studie se zkříženým designem se zúčastnilo 10 probandů mužského 

pohlaví z řad Vojenského oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy 

(FTVS UK) s průměrným věkem 22,6±1,59 let (průměr±směrodatná odchylka) váhou 

76,8±5,55 kg a výškou 180,2±2,4 cm. Měření probíhalo v biomedicínské laboratoři na 

FTVS UK. Každý z probandů byl v náhodném pořadí podroben dvěma fázím testování, 

které se od sebe odlišovali pouze v tom, zda byla či nebyla nesena zátěž v podobě batohu 

vážícího 15 kg. Měření bylo uskutečněno na pásovém ergometru pomocí speciálně 

upravených kolečkových lyží. Celková doba zatížení byla 15 minut při konstantní 

rychlosti 3 km/h a sklonu začínajícím na 15 % a zvyšujícím se každých 5 minut o 5 %. 

Pro statistické zpracování výsledků byla použita analýza rozptylu (ANOVA) 

opakovaných měření na hladině statistické významnosti p<0,05. 

Výsledky: 

Výsledky ukazují, že energetická náročnost pohybu s nesenou zátěží je značně vyšší, než 

tomu je u pohybu bez nesené zátěže. Při sklonu 15 % byl rozdíl TF 13,9 %, VO2 17,9 % 

a EV 18,6 %. Při navýšení sklonu na 20 % došlo k mírnému navýšení rozdílu průměrných 

hodnot VO2 a EV obou měření, ale rozdíl TF se snížil na 12,59 %. VO2 se zvýšila o 

20,3 % a EV o 21,3 %. Při nejvyšším sklonu 25 % byl rozdíl TF mezi testy s nesenou 

zátěží a bez nesené zátěže 9,38 % to značí další snížení hodnot rozdílu TF oproti 

předcházejícímu sklonu 20 %. Rozdíl VO2 obou měření byl v nejvyšším sklonu 19,1 % a 

rozdíl EV byl 20,3 %. Průměrné hodnoty rozdílu EV v setrvalém stavu obou měření byly 

statisticky významné na hladině statistické významnosti p<0,05. 

Klíčová slova:   

skialpinismus, přesun, energetický výdej, tepová frekvence, zatížení 



Abstract 

Title:  

Comparision of loads during movement on the roller skis with or without additional 

weight  

Objectives:   

The aim of this study was to compare the changes in heart rate (HR), VO2 and energy 

expenditure (EE) when moving on roller skis with or without weight in different 

inclinations in a laboratory conditions. 

Methods:   

A randomised cross-over study was conducted on 10 male students of Military 

Department at the Faculty of Physical Education and Sports of Charles University 

(mean±SD: age 22.6±1.59 years, weight 76.8±5.55 kg, height 180.2±2.4 cm). The study 

was performed in a biomedical laboratory at the University, José Martího 269, 162 52, 

Prague. Each volunteer underwent two tests on treadmill ergometer using modified roller 

skis. The tests consisted of 15 minutes walking at a constant speed 3 km/h, incline started 

at 15% and was raised by 5% every 5 minutes. Once out of two times, volunteers carried 

an additional weight of 15 kg backpack in random order. Significance level was set to p 

< 0.05 and the data were processed using analysis of repeated mesurements (ANOVA). 

Results:   

Results show that the energy demands are substantionally higher with the additional 

weight. Shown as mean difference between weight and weight-free groups. At 15% 

incline - HR 13.9%, VO2 17.9%, EE 18.6%. At 20% incline the difference in HR was 

lower (12.59%) and higher in VO2 (20.3%) and in EE (21.3%). At 25% incline the 

differencies were lower than at 20% - HR 9.38%, VO2 19.1%, EE 20.3%. Statistical 

significance (p<0.05) was found for mean diffencies of EE in steady state at all incline 

levels (15%, 20%, 25%). It was not found for any other measured value at any incline 

level. 

Keyword 

Ski mountianeering, movement on the skis, energy expenditure, heart rate, load 
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Seznam zkratek 

Zkratka význam 

%  procento 

AČR  Armáda České republiky 

AEP  aerobní práh 

ANP  anaerobní práh 

atd  a tak dále 

ATP  adenosintrifosfát 

CO2  Oxid uhličitý  

CP  kreatinfosfát 

DDV  dlouhodobá vytrvalost 

DF  dechová frekvence  

EE  energy expenditure 

EEO2  energetický ekvivalent kyslíku 

FTVS UK Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy 

HR  heart rate 

kcal  kilokalorie 

KDV  krátkodobá vytrvalost 

kg  kilogram 

kJ  kilojoul 

km  kilometr 

l  litr 

m  metr 

M  musculus  

Min   minuta 

ml  mililitr 
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N  dusík 

O2  kyslík  

Pa  pascal 

PSaL  Přesuny na sněhu a ledu 

SD  standard deviation  

SDV  střednědobá vytrvalost 

 W  watt 
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Seznam symbolů 

Symbol  jednotka   význam  

EV   kJ   energetický výdej 

MV   ml/min   minutový výdej srdeční 

pCO2    Pa   parciální tlak oxidu uhličitého  

QS   ml   systolický objem 

SF   tep/min  srdeční frekvence  

TFmax   tepů/min  maximální tepová frekvence  

VC    ml   vitální kapacita 

VE   l/min   minutová ventilace 

VO2   ml/min/kg  spotřeba kyslíku 

VO2max  ml/min/kg  maximální spotřeba kyslíku  

VT   ml   dechový objem  

VTmax   ml   maximální dechový objem  
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1 Úvod 

Skialpinismus je stále rychleji rozrůstajícím se sportovním odvětvím, které 

přitahuje sportovce všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní, kteří rádi 

prozkoumávají horské prostředí. Ať už se jedná o profesionálního závodníka, 

skialpinistického průvodce nebo jen rekreačního sportovce, všichni mají společnou touhu 

vlastními silami zdolat stanovenou trasu a být součástí vysokohorského terénu. Scenérie, 

které skialpinismus nabízí se ve světě sportu hledají jen velmi obtížně a pravděpodobně 

to bude jeden z hlavních důvodů popularizace tohoto sportovního odvětví. 

Skialpinismu se věnuji již řadu let, neboť jsem k tomu měl již v dětství skvělé zázemí 

a podporu ze strany rodičů. Příchodem do AČR jsem se k tomuto sportu dostal v trochu 

jiné formě, než na jakou jsem byl zvyklí. Po absolvování vojenských skialpinistických 

závodů typu Winter Survival nebo Krkomen Trophy a kurzu Přesunů na sněhu a ledu 

(PSaL), se můj vztah k tomuto sportu ještě více upevnil a zájem věnovat se tomuto tématu 

na odborné úrovni rostl.  

V armádě České republiky (AČR) se ke skialpinismu dostane většina vojáků pomocí 

kurzu PSaL. Kurz slouží k připravenosti vojáků plnit služební úkoly, které mohou mít 

například podobu přesunů v neznámém vysokohorském terénu, pouze pomocí vynaložení 

vlastních fyzických sil. Přesuny pomocí skialpinistického vybavení se využívají 

především v místech, kam se nelze dostat pomocí těžké moderní techniky. Kurz PSaL a 

vše spojené se skialpinismem v AČR probíhá v extrémních podmínkách. Členové AČR 

musí být pro zvládnutí těchto přesunů neobyčejně fyzicky a psychicky zdatní. Při každém 

takovém přesunu je voják vybaven množstvím nesené výstroje a výzbroje, aby byl nejen 

schopen dopravit se do předem stanoveného místa, ale také musí být následně 

bojeschopný. Nesený materiál se jistě projeví na vynaloženém množství energie. Zatížení 

organismu je v tomto směru podmíněno mnoha dalšími faktory jako je délka trasy, 

rychlost pohybu, převýšení nebo klimatické podmínky. 

Práce pojednává o porovnání zatížení organismu při skialpinistické chůzi se zátěží 

a bez zátěže v různých sklonech. Nesená zátěž z vlastních zkušeností s vojenskými kurzy 

a soutěžemi odpovídá skutečným parametrům. Přidaná kila vytváří ze sportu, který už 

sám o sobě patří mezi energeticky nejnáročnější sporty na světě, ještě náročnější aktivitu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Rešerše literatury  

Hlavní důvodem zjišťování, zda existují práce zabývající se podobným tématem, 

bylo vytvoření si představy a konkrétních parametrů zatížení, které se z daných prací 

odvodily a upravily na míru pro tuto práci.  

První práce zabývající se podobným tématem je Energetická náročnost 

skialpinismu od Jindry (2012). Cílem této práce bylo zjistit energetický výdej v závislosti 

na změně rychlosti pohybu a sklonu svahu při zachování konstantního převýšení. Tento 

empirický výzkum se skládal z jednoduchého vnitroskupinového experimentu. 

Výzkumný soubor tvořilo 12 probandů ve věku 30,2±7,7 (průměr ± směrodatná 

odchylka) s tělesnou výškou 181,1±5,8 cm a hmotností 77,3±9,9 kg. Testované subjekty 

měly předchozí zkušenosti se soutěžním skialpinismem. Zatížení organismu bylo 

provedeno na základě 4 experimentálních designů s odlišnými vstupními proměnnými – 

viz obrázek č.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Na začátku měření byl proveden sběr antropometrických hodnot, klidových hodnot 

spirometrie a srdeční frekvence. Následně se provedlo individuální rozcvičení v rozsahu 

20 minut a řízené rozcvičení na pásovém ergometru, které trvalo 4 minuty při rychlosti 

3,5 km/h a sklonu 16 %. Po zklidnění následovaly dle svého pořadí 4 protokoly měření 

v intervalech 30 minut. Při každém protokolu byla zachována délka testu 8 minut a 27 

vteřin a převýšení 200 m. Zklidnění organismu mezi jednotlivými protokoly bylo 

prováděno aktivním odpočinkem. Naměřené hodnoty EV se nelineárně zvyšovaly se 

stoupající rychlostí pohybu a klesajícím sklonem svahu. Při nejvyšším sklonu 24 % a 

nejnižší rychlosti pohybu 3,5 km/h byl průměrný EV 15,7 kJ/0,5 min. Při sklonu 20 % a 

Obrázek 1 vstupní proměnné (Jindra, 2012) 
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Obrázek 2 Celkový energetický výdej (Jindra, 2012) 

rychlosti 4,2 km/h byl EV průměrně 16,0 kJ/0,5 min. Při sklonu 16 % a rychlosti 5,1 km/h 

byl EV průměrně 17,4 kJ/0,5 min. Při sklonu 12 % a rychlosti 6,8 km/h byl EV průměrně 

19,6 kJ/0,5 min. Celkový energetický výdej každého protokolu – viz obrázek č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další práce zabývající se EV s nesenou zátěží je Porovnání energetického výdeje, 

tepové frekvence a subjektivního vnímání zátěže při pěších přesunech s nesenou zátěží a 

bez nesené zátěže v zimních podmínkách (Částka, 2011). Cílem práce bylo porovnání 

EV, srdeční frekvence a subjektivních pocitů během jednotlivých etap výzkumu. Studie 

porovnává fyziologické parametry při vojenských pěších přesunech, provádí zjištění a 

porovnání zatížení výzkumné skupiny probandů při pěších přesunech se zátěží a bez 

zátěže. Probandi byli tvořeni z řad studentů VO při FTVS UK v Praze. Testování 

probíhalo ve třech etapách. V první části byl výzkumný soubor testován při pěším 

přesunu na 10 km. Ve druhé části se provedlo obdobné měření, pouze s přidanou zátěží 

15 kg a v poslední části se zátěž zvýšila na 25 kg. Z naměřených hodnot bylo zjištěno 

rozdílné subjektivní vnímání zatížení a subjektivní přeceňování aktuální tepové 

frekvence. 

 Dále zahraniční práce Optimal slopes and speeds in uphill ski mountaineering: a 

laboratory study (Praz et al., 2010). Cílem této studie bylo zjistit za jakých parametrů 

zatížení dochází v daných sklonech k nejvyšší ekonomizaci práce při skialpinistické 

chůzi v laboratorních podmínkách. Testování se zúčastnilo 12 probandů, kteří podstoupili 

tři jednotlivá zatížení na třech různých sklonech (10, 17, 24 %). V každém sklonu se 

rychlost odvíjela dle předem stanovených hodnot TF (70, 80 a 85 % maximální TF). Při 

sklonu 10 % nedošlo k výrazným změnám EV, ale při sklonu 17 a   24 % byla 

nejúspornější nejrychlejší rychlost pohybu tedy na 85 % TF. Došlo také ke zjištění, že 
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ekonomičtější (z pohledu celkového převýšení za stejný čas) je chůze prudším svahem, 

jelikož při nižších sklonech se zvyšuje rychlost pohybu a dochází ke zvyšování frekvence 

kroku.  

Z této výše uvedené práce vychází terénní studie s názvem Optimal slopes and 

speeds in uphill ski mountaineering: a field study (Praz et al., 2016). Cílem této studie 

bylo popsat vliv rychlosti a sklonu na energetický výdej během skialpinistického výstupu 

a určení optimální rychlosti a sklonu, díky kterým dojde k minimalizaci energetického 

výdeje. Výzkumu se zúčastnilo 11 subjektů, kteří absolvovali zatížení ve třech různých 

sklonech (7,11 a 33 %) při 80 % TFmax a při sklonu 11 % také v 90 % a 100 % TFmax. 

Hodnoty EV byly vypočítaný za pomoci nepřímé kalorimetrie. Sklon svahu byl měřen 

pomocí systému založeném na inerciálním senzoru. V 11% sklonu nedošlo k žádné 

změně EV při změně rychlosti pohybu, přičemž došlo k prodloužení kroku a navýšení 

jejich frekvence a trvání fáze přenosu se snížilo. Z výsledků vyplývá, že nejekonomičtější 

byl výstup nejprudším svahem (33 %), při dosažení a udržení potřebné rychlosti. 

Následuje práce s názvem Porovnání obecných a specifických funkčních 

zátěžových testů u skialpinistů (Formánková, 2011). Cílem práce bylo porovnání 

maximálních funkčních parametrů při testování skialpinistů při zátěžových testech na 

skialpinistickém trenažéru, běžeckém páse a na bicyklovém ergometru. Výzkumný 

soubor tvořilo 10 skialpinistů na různých závodních úrovních. Pro test skialpinistické 

chůze bylo využito speciálně upravených lyží, které využívají běžci na lyžích při letní 

přípravě. Sklon během tohoto testu byl 20 % po celou dobu zatížení. Rychlost chůze se 

nelineárně zrychlovala každou minutu o 0,5 km/h. Běžecký test se prováděl za 

konstantního sklonu 5 %. Počáteční rychlost byla stanovena dle odhadnuté zdatnosti 

jedince na 10, 11 nebo 12 km/h a lineárně se zvyšovala každou minutu o 1 km/h. Při testu 

na bicyklovém ergometru byly počáteční hodnoty nastaveného výkonu opět individuálně 

nastaveny testující osobou dle odhadnuté výkonnosti jedince. Tyto hodnoty se 

pohybovaly od 260 W do 290 W. Zátěž stoupala lineárně o 20 W za minutu. Průměrné 

hodnoty funkčních parametrů (VO2max, TF atd.) byly nižší při zatížení na 

skialpinistickém trenažéru než při zátěži na běžeckém páse nebo bicyklovém ergometru. 

Nejvyšších hodnot VO2 Max dosáhli na skialpinistickém trenažéru pouze 2 účastníci, 

6 na běžeckém páse a 2 na bicyklovém ergometru – viz obrázek č. 3.  
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Obrázek 3 Porovnání VO2 Max (Formánková, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další podobnou prací je Vzestup srdeční frekvence ve skialpinismu od Hepnara 

(2010). Cílem této práce bylo zjištění rozdílného růstu SF v odlišných sklonech 

s konstantně zvyšující se rychlostí na skialpinistickém trenažéru, srovnání s hodnotami 

ANP testovaných a porovnání VO2.  Výzkumný soubor byl tvořen ze 7 skialpinistů různé 

úrovně s minimálně dvouletou zkušeností se skialpinismem ve věku od 21 do 38 let. 

V prvním ze dvou měření byl sledován vzestup SF v závislosti na sklonu a rychlosti. Po 

individuální a následné řízené rozcvičce bylo provedeno zatížení, které trvalo 3x4 minuty 

s konstantním zvyšováním rychlosti z počátečních 3 km/h o 1 km/h každou minutu, tedy 

do rychlosti 6 km/h. Sklony pásu byly stanoveny na 16 ° (28,68 %), 20 ° (36,4 %) a 24 ° 

(44,52 %). Ve druhém měření bylo měřeno VO2max při skialpinistické chůzi. Test 

probíhal v konstantním sklonu 20° a stupňující se rychlosti z 3,5 km/h do 7,5 km/h. 

Zatížení trvalo přibližně 10 minut. Z první části měření došel autor k závěru, že odchylka 

SF při různých sklonech není příliš veliká a SF tedy roste v porovnání s různými sklony 

konstantně. Naměřené hodnoty z druhého měření byly porovnávány s výsledky měření 

na jiném typu ergometru, tyto hodnoty z cyklistického nebo běžeckého ergometru však 

byly naměřeny s různě dlouhým časovým odstupem. Výsledkem bylo zjištění mírně 

vyšších hodnot VO2max ze skialpinistického trenažéru.  

Dalším autorem, který se zabývá energetickou náročností skialpinismu je Tosi et 

al. (2010), který publikoval studii s názvem Energy cost and efficiency of ski 

mountaineering. A laboratory study. V této laboratorní studii měřili energetický výdej 

skialpinistů při různých rychlostech za konstantního sklonu 21 %. Nejnižší dosažené 

hodnoty byly 10,6±0,2 J/kg/min při rychlosti zhruba 3,5 km/h. Kromě tohoto zjištění 
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objasnil také rozdíl energetického výdeje mezi vysokými a nízkými osobami spočítáním 

mechanické práce. Rozdílně vysocí lyžaři vykonávají jiné mechanické práce na jednotku 

vzdálenosti a hmotnosti.  

Jedna z dalších podobných prací se zabývala vlivem hmotnosti skialpinistického 

vybavení na energetickou náročnost při chůzi v terénních podmínkách, jejíž autorem je 

Smětáková (2013). Při této studii byla energetická náročnost zjišťována na základě 

nadechovaných a vydechovaných plynů. Měření bylo provedeno se třemi typy 

skialpinistického vybavení (lehké – 3160 g x středně těžké – 7754 g x těžké – 9600 g). 

Probandi absolvovali rozcvičení při 0° sklonu a následně zatížení ve 20° (36,4%) sklonu. 

Tyto úseky absolvovali v náhodném pořadí s různým typem vybavení při konstatní 

rychlosti 1 m/s (3,6 km/h). Při 20° sklonu byl rozdíl VO2 mezi středně těžkým vybavením 

a lehkým 9,6 %, mezi těžkým a lehkým vybavením 17,7 % a u těžkého a středně těžkého 

vybavení 7,4 %. Průměrné hodnoty VO2 při testu s lehkým vybavením činily 44,4±3,7 

ml/kg/min, se středně těžkým vybavením 48,7±5,6 ml/kg/min a s těžkým vybavením 

52,2±4,8 ml/kg/min. 

Studie Ski Mountaineering Competition: Fit for It? jejíž autorem je Shenk et al. 

(2011) zkoumá fyziologické zatížení organismu zkoušených skialpinistů při závodě 

s délkou 20 400 m a převýšením 1869 m, který se konal v roce 2009 v italských alpách. 

Studie se účastnilo 9 zkušených skialpinistů, kteří předem podstoupili analýzu tělesné 

kompozice pomocí metody bioimpedance a laboratorní vyšetření pro zjištění hodnot 

TFmax a VO2max. Ventilační prahy byly v průměru nalezeny při 70,5±5,0 % a 

90,9±2,6 % TFmax a VO2max 68,18±6,11 ml/kg/min. Celková intenzita zatížení byla 

určena poměrem času stráveným ve 4 definovaných výkonových zónách, určovaných dle 

hodnot TF. V maximální intenzitě strávili závodníci v průměru 20,4±17 %, ve vysoké 

intenzitě 59,8±12,5 %, ve střední intenzitě 12,8±5,6 % a v nízké intenzitě 7,0±5,9 % času 

z celého závodu. Hodnoty času strávených v jednotlivých intenzitách každého subjektu 

jsou zobrazeny v obrázku č. 4. dle jejich pořadí v cíli.  
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Obrázek 4 Poměr času v jednotlivých zónách (Schenk, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy fyziologie a sportovního tréninku byly čerpány z publikací od Dovalila a 

kol. (2009), Choutky (1987), Lehnerta a kol. (2010) nebo Havlíčkové (1999). 

 

2.2 Skialpinismus z anatomického hlediska  

Podle Lindingera et al. (2009) by se skialpinistický pohyb dal z anatomického 

hlediska přirovnat k pohybu při klasické technice běžeckého lyžování. Zapojují se z 

většiny stejné svaly a ve stejném směru zatěžování. Tento pohyb se dá rozdělit do dvou 

vzájemně se prolínajících úrovní: lyže a hole. Pohyb lyží, respektive dolních končetin, je 

pro pohyb důležitější složkou, ale zapojení svalů horních končetin samozřejmě nelze 

vynechat.  
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2.2.1 Zatěžované svaly  

Zatěžované svaly dle Jindry (2012) 

Svaly ramenního pletence  

M. pectoralis major – zapojení především v prudším stoupání, a to z důvodu 

zvedání rukou do vyšších poloh  

M. deltoideus – předpažujeme přední částí svalu, zapažujeme zadní částí svalu 

M. latissimus dorsi a m. teres major – zapojení při zapažení 

Svaly paže 

M. triceps brachii – zapojení při extenzi v loketním kloubu 

M. anconeus - zapojení při extenzi v loketním kloubu  

M. biceps brachii – flexe loketního kloubu 

M. brachioradialis, m. flexor/extenzor digitorum, m. flexor/extenzor carpi ulnaris, 

extenzor carpi radialis – jedná se o svaly předloktí, které provádí flexi a extenzi 

ruky 

Svaly dolních končetin 

Stehenní svalstvo 

M. iliopsoas – flexe kyčelního kloubu  

M. gluteus maximus – extenze kyčelního kloubu  

M. biceps femoris – flexe kolenního klubu a extenze kyčelního kloubu 

M. quadriceps femoris – hlavně extenze kolenního kloubu a částečně flexe 

kyčelního kloubu 

M. semimembranosus – provádí flexi kolenního kloubu  

Svalstvo bérce 

M. triceps surae – převážně plantární flexe nohy a částečně flexe kolenního kloubu 

M. gastrocnemius¬ – provádí plantární flexi nohy  

M. tibialis anterior – provádí dorsální flexi nohy 
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2.3 Skialpinismus z fyziologického hlediska  

Skialpinismus je charakterizován cyklickým pohybem, který nijak výrazně  

nemění svoji strukturu ani tempo. Jedná se o pohyb vytrvaleckého charakteru s vysokým 

výdejem energie z důvodu zatížení většiny velkých svalových partií. Celkový energetický 

výdej je závislý na mnoha aspektech. Patří k nim délka zatížení, profil tratě, rychlost 

přesunu nebo technika pohybu. (Jindra, 2012) 

 

2.3.1 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalostní schopnosti nám umožnují déletrvající činnost mírné až střední 

intenzity bez přerušení nebo poklesu výkonu. Nejčastěji sem řadíme dlouhodobé cyklické 

činnosti jako je běh, plavání nebo cyklistika. Vytrvalost lze popsat jako vysokou 

ekonomizaci práce nervosvalového a kardiorespiračního systému. Tato ekonomizace je 

nepostradatelnou vlastností vzhledem k dlouhodobosti zatížení. Sebemenší úspora 

energie při vytrvaleckém zatížení je nedílnou součástí vzhledem k omezené kapacitě 

energetických zdrojů, proto je nezbytnou podmínkou dokonalé vypracování pohybových 

vzorců. V mládí vypracované pohybové struktury se jen velmi těžko opravují. Další 

systémovou oblastí ekonomizace je kardiorespirace. Podmínkou realizování vytrvalostní 

činnosti je dostatečné okysličování zatěžovaných svalů. Z biochemického hlediska je 

vytrvalost podmíněna především zásobami glykogenu, tukovou mobilizací, vysokou 

úrovní aktivity oxidativních enzymů, množstvím přenašečů kyslíku (myoglobin a 

hemoglobin) a vysokou rychlostí mobilizace oxidativního metabolismu. Z 

morfologického hlediska je rozvoj vytrvalostních schopností podmíněn nízkou tělesnou 

hmotností s nízkým podílem tukové tkáně. Velké nároky na srdečně-cévní činnost mají 

za následek změny myokardu jako je hypertrofie levé komory a zvýšení hmotnosti i 

objemu srdce. Průměrný počet dvou kapilár na svalové vlákno se zvyšuje až na 

dvojnásobek. Na buněčné úrovni je rozvoj vytrvalostních schopností podmíněn vysokým 

podílem pomalých svalových vláken. Vytrvalost můžeme rozdělit na obecnou 

(dlouhodobá) a speciální (střednědobá, krátkodobá, rychlostní). (Havlíčková, 1999) 

Choutka a Dovalil (1987) dodávají, že dalším hlediskem, které lze uplatnit jako 

pomocné kritérium při dělení vytrvalostních schopností, je množství zatěžovaných svalů. 

V případě, že pracují 2/3 svalstva nebo více, mluvíme o celkové vytrvalosti. Pokud se 

zapojují pouze menší svalové skupiny a dochází tak k zatížení 1/3 svalů nebo méně, jedná 
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se o lokální vytrvalost, při které nedochází k vysokým nárokům na oběhový a dýchací 

systém, jako je tomu u celkové vytrvalosti. Dále můžeme vytrvalost dělit například podle 

typu svalové kontrakce na dynamickou nebo statickou. 

Úroveň vytrvaleckých schopností je dána především výkonností dýchacího a 

srdečně-cévního systému, který zabezpečuje přijímání i přenos kyslíku a energetických 

zdrojů do svalů. Dále sem řadíme metabolismus, který zabezpečuje látkovou výměnu a 

uvolňování energie ve svalech, vytváří optimální zásoby energie a provádí jejich využití 

za dostatečného přístupu kyslíku i pokud je přísun kyslíku omezen. Hlavní roli zde hraje 

také nervový systém, který optimalizuje koordinaci zúčastněných agonistů a antagonistů 

včetně dokonalé relaxace antagonistů. U vytrvalostních schopností s aerobním základem 

(dlouhodobé, střednědobé) je předpokladem vysoký podíl pomalých svalových vláken a 

vysoká úroveň energetických rezerv svalů a jejich využití. Z funkčního hlediska jsou 

hlavním ukazatelem vytrvalostní výkonnosti dvě charakteristiky kyslíkového systému: 

aerobní výkon a aerobní kapacita. (Dovalil a kol., 2009) 

 

2.3.2 Rozdělení vytrvalostních schopností dle doby trvání  

Vytrvalostní zatížení je často rozdělováno dle doby trvání soutěžního zatížení. 

Toto rozdělení je důležité především z hlediska způsobu uvolňování energie, protože 

dlouhotrvající zatížení nízké nebo střední intenzity je odlišně energeticky hrazeno než 

zatížení rychlostně vytrvalostního charakteru. (Lehnert a kol., 2010) 

Rychlostní vytrvalost  

Rychlostní nebo také sprinterská vytrvalost je schopností odolávat pohybové 

činnosti vykonávané maximální intenzitou co nejdelší dobu. Jedná se tedy o zatížení do 

20 až 30 sekund. Energetickým zdrojem je v tomto případě kreatinfosfát, jenž se využívá 

při zapojení ATP-CP systému. Doba zatížení je také omezena nervovou únavou. 

Rychlostní vytrvalost je úzce spjata s rychlostními schopnostmi. Při rychlostních 

schopnostech se jedná o maximální intenzitu po dobu několika sekund, kdežto rychlostní 

vytrvalost je schopnost provádět nejvyšší možnou intenzitu po co nejdelší dobu nebo ji 

opakovaně vyvíjet. (Dovalil a kol., 2009) 

Krátkodobá vytrvalost 
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Dle Lehnerta a kol. (2010) je krátkodobá vytrvalost (KDV) vymezena dobou 

provádění převážně cyklické činnosti probíhající v rozmezí 35 až 120 s. Dále se dělí podle 

rozdílného energetického krytí jednotlivých fází zatížení na KDV I., kde se doba trvání 

zatížení pohybuje od 35 s do 60 s (běh na 400 m) a KDV II., kde dochází k zatížení po 

dobu 1-2 minut (běh na 800 m). Dle Periče a Dovalila (2010) je doba trvání krátkodobé 

vytrvalosti kolem 2-3 minut a energetické krytí je zabezpečeno prostřednictvím LA zóny.  

 

Střednědobá vytrvalost 

Střednědobá vytrvalost (SDV) je dle Dovalila a kol. (2009) schopnost provádět 

činnost v dané intenzitě, která odpovídá maximální spotřebě kyslíku daného jedince. 

Jedná se tedy přibližně o zátěž trvající 8-10 minut. Limitujícím faktorem je v tomto 

případě doba využití individuálních maximálních aerobních možností. Příčinou únavy je 

vyčerpání energetického zdroje, který je v tomto případě glykogen. Částečně dochází také 

k zapojování LA systému. K tomu Choutka a Dovalil (1987) dodávají, že při SDV se 

energie získává primárně aerobním způsobem, ale pokud roste intenzita, roste také podíl 

anaerobních procesů. Konkrétně při zátěži trvající 10 minut jsou anaerobní procesy 

zastoupeny z 20 %. Pokud by se však jednalo o intenzivnější zatížení trvající 2 minuty, 

anaerobní zastoupení by dosahovalo přibližně 60 % a stalo by se tak primárním zdrojem 

energie. Nejednalo by se tedy už o SDV.  

Dlouhodobá vytrvalost  

O dlouhodobé vytrvalosti (DDV) mluvíme, pokud se jedná o zatížení trvající mezi 

10 minutami až několika hodinami. Je to specifická schopnost pro cyklické disciplíny 

jako jsou dlouhé běhy, běh na lyžích, silniční cyklistika nebo triatlon, kde rozvoj DDV 

podmiňuje dosažení maximálních výkonů, tyto výkony jsou podmíněny také maximální 

ekonomičností všech funkcí a automatizací techniky pohybu. Při DDV jednoznačně 

dominuje získávání energie aerobním způsobem, zapojení anaerobního systému se 

uplatňuje při změnách intenzity, ke kterým dochází například při závěrečném sprintu. 

 

2.3.3 Aerobní výkon  

Označován také jako VO2max, je hodnota nevyšší možné individuální spotřeby 

kyslíku, která je dosažitelná prací velkých svalových skupin. Výsledná hodnota se měří 
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v průběhu jedné minuty, výsledek má tedy jednotku l/min, případně se využívá jednotka 

spotřeby kyslíku za minutu na kilogram váhy (ml/min/kg). Hodnota je značně geneticky 

ovlivněna a lze ji měnit přibližně v rozsahu 20-30 %. Je závislá na mnoha dalších 

aspektech jako je věk, pohlaví, hmotnost, trénovanost. U vytrvalců se aerobní výkon v 

závislosti na druhu sportu pohybuje až kolem 70-80 ml/min/kg, ženy dosahují v průměru 

nižších hodnot, ale vzhledem k poměru váhy není tento rozdíl nijak velký a dosahují 

hodnot kolem 70 až 75 ml/min/kg. Aerobní výkon je komplexním ukazatelem výkonnosti 

transportního systému kyslíku od vdechnutí, až po jeho užití ve svalových buňkách. 

Závislost vztahu vytrvalostního výkonu a VO2max byla opakovaně prokázána – čím déle 

trvá zatížení, tím je závislost vyšší. (Choutka a Dovalil, 1987) 

 

2.3.4 Aerobní kapacita  

Aerobní kapacita je definována jako spotřeba kyslíku za minutu na úrovni 

anaerobního prahu na kilogram váhy, udává se tedy v jednotkách ml//min/kg (stejná 

jednotka jako u aerobního výkonu), nebo jí lze zapsat v procentech VO2max. Aerobní 

kapacitu lze vyjádřit dobou, po kterou je sportovec schopen udržet daný výkon v dané 

intenzitě vyjádřené procenty VO2max. Můžeme jí také vyjádřit jako schopnost vykonávat 

určitou pohybovou činnost za převládajícího zapojení oxidativního energetického 

metabolismu bez většího zapojení anaerobních procesů. (Lehnert a kol., 2010) 

 

2.3.5 Anaerobní práh 

Anaerobní práh je nejvyšší možná intenzita konstantního zatížení, při níž nestačí 

k vytváření energie pouze aerobní procesy a výrazně se zapojují také anaerobní procesy, 

avšak metabolismus nadále zůstává v dynamické rovnováze tvorby a štěpením laktátu. 

Intenzita ANP se vyjadřuje v jednotkách spotřeby O2 a především v % VO2max.          

K využití v praxi je potřeba, vzhledem ke zjištěným fyziologickým údajům, najít 

odpovídající vyjádření intenzity ANP tréninkovými ukazateli jako je rychlost lokomoce, 

počet opakování v jednotce času nebo tepovou frekvencí, kterou je možné během 

tréninku jednoduše kontrolovat a upravovat. Tato intenzita na úrovni anaerobního prahu 

vyvolává velké nároky na aerobní systém za současně relativně nízké úrovně aktivace 

ATP-LA systému. Snaha o nalezení optimální varianty pro rozvoj aerobního výkonu a 

aerobní kapacity zároveň vedla ke kompromisu mezi intenzitou a dobu trvání na takové 
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úrovni, aby procento VO2max bylo co nejvyšší z důvodu rozvoje aerobního výkonu, 

produkce laktátu byla co nejnižší, aby negativní změny vnitřního prostředí byly co možná 

nejnižší a aby bylo možné zatížení provádět po delší dobu vzhledem k potřebám rozvíjet 

aerobní kapacitu. ANP je proto vhodným východiskem stimulace aerobního výkonu i 

aerobní kapacity současně. (Choutka a Dovalil, 1987) 

Podle Lehnerta a kol. (2010) je ANP, nebo také laktátový práh, hranicí pohybující 

se v průměru kolem hodnoty 4 mmol laktátu na litr krve. Hodnota této hranice je závislá 

na genetických předpokladech jedince a u sportovců se nachází v pásmu 85-90 % 

VO2max. U netrénovaných jedinců níže, podle Dovalila a kol. (2009), se tato hodnota 

pohybuje mezi 50-70 % VO2max 

 

2.3.6 Aerobní práh  

Aerobní práh (AEP) je intenzita zatížení, při které dosahuje laktát hodnoty přibližně 

2 mmol na litr krve. Po dosažení této hranice dochází k získávání energie aerobně-

laktátovým způsobem štěpení energetických rezerv a k postupně zvyšujícímu se tvoření 

laktátu. Pokud je intenzita zatížení pod hranicí AEP, je potřebná energie získávaná 

převážně aerobně a množství laktátu je téměř na klidových hodnotách. AEP je 

charakterizován výkonem, při kterém koncentrace laktátu v krvi mírně stoupá, kyslíková 

ventilace se také poprvé zvyšuje a je dosaženo 70-75 % maximální tepové frekvence. 

(Lehnert a kol., 2010) 

 

2.4 Dýchací systém  

Při zvýšené fyzické aktivitě dochází v těle ke zvýšení výměny plynů. Jedná se o 

dostatečný přísun kyslíku do tkání a odstranění oxidu uhličitého. K zajištění tohoto 

transportu je zapotřebí úzké spolupráce dýchacího a oběhového systému. Koordinace 

těchto systémů a jejich spouštěcích signálů při fyzické aktivitě nejsou stále uspokojivě 

vysvětleny. Během hyperventilace a hypoventilace dochází k nerespektování podmínek 

homeostázy krevních plynů ani ekonomické dechové činnosti. Pravděpodobně dochází 

k účasti vyšších mozkových center, které funkce těchto systémů slaďují dohromady.  

(Havlíčková, 1999) 
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Pomocí respirace dochází v organismu k výměně O2 a CO2 mezi zevním a 

vnitřním prostředím. Plicní ventilace se při fyzické aktivitě zvyšuje a v submaximální 

intenzitě je úměrná intenzitě zatížení. Hlavními parametry výměny plynů, s jejichž 

pomocí dochází k určení kapacity transportního systému, je například vitální kapacita 

plic, dechový objem, minutová ventilace atd. (Jindra 2012) 

 

2.4.1 Vitální kapacita 

Bužga (2007) zmiňuje, že vitální kapacita (VC) je maximální objem vzduchu, 

který jedinec vydechne po předchozím maximálním vdechu, nebo obráceně, nadechne po 

předchozím maximálním výdechu. Pomocí VC tedy získáváme hodnoty rozdílu mezi 

maximálním vdechem a výdechem. VC je ovlivnitelná polohou těla, při měření VC v leže 

dosáhneme nižších hodnot než při měření ve stoje. K tomu Hanzlová a Hemza (2007) 

dodává, že u mužů je VC přibližně 4000-5000 ml, u žen 3000-4000 ml. U sportovců 

dosahuje VC až 6000-7000 ml. VC tedy závisí na pohlaví a trénovanosti, ale také na stáří, 

výšce nebo váze. 

 

2.4.2 Minutová ventilace  

Dle Havlíčkové (1999) je minutová ventilace (VE) součinem hloubky a frekvence 

dechů (VE = VT x DF). Minutová ventilace je především závislá na intenzitě dané činnosti 

a přizpůsobuje se tak nejen zvýšené spotřebě kyslíku, ale také zvýšené koncentraci CO2 

a potřebám tento plyn vyloučit z organismu. Minutová ventilace stoupá při stupňovaném 

zatížení lineárně až do hodnot ANP, který se pohybuje kolem intenzity 50-60 % VO2max. 

Po překročení této hranice dochází k hyperventilaci, tedy ventilaci, která neodpovídá 

hodnotám spotřeby kyslíku, viz obrázek č. 5. K této hyperventilaci dochází zvýšeným 

pCO2 a v důsledku toho zvýšeným drážděním chemoreceptorů dýchacího centra 

v prodloužené míše a periferních i centrálních pH receptorů. CO2 se v těle tvoří převážně 

uvolňováním při buněčných oxidacích z Krebsova cyklu, ale také z nárazníkového 

bikarbonátového systému při neutralizaci acidózy. Můžeme narazit i na případy, kdy 

velký vzestup ventilace vždy nekoreluje s krevní acidózou, takové případy můžeme 

pozorovat u špičkových vytrvalců, ale také u dospívajících jedinců, u kterých je vztah 

ventilace k narůstající spotřebě kyslíku v celém rozsahu stupňované zátěže lineární. U 
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Obrázek 5 Závislost minutové ventilace a VO2 (Havlíčková, 1999) 

takových jedinců je nemožné stanovit anaerobní práh neinvazivní ventilačně-respirační 

metodou. (Havlíčková, 1999) VO2 (l.min-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Dechový objem a dechová frekvence  

Vilikus a kol. (2004) uvádí, že dechový objem (VT) lze spočítat tak, že vydělíme 

minutovou plicní ventilaci dechovou frekvencí (VT=VE/DF). Při maximálním zatížení 

není značný rozdíl mezi hodnotami dechového objemu sportovců a nesportovců (při 

vyjádření v % VC). Podstatnější jsou v tomto ohledu rozdíly dechové frekvence. Dechový 

objem se během zatížení v nízké intenzitě zvyšuje především pomocí inspiračního 

rezervního objemu, při vysoké úrovni zatížení pomocí expiračního rezervního objemu. 

Při maximálním zatížení dosahuje dechový objem (VTmax) přibližně 50-60 % vitální 

kapacity. V klidu tyto hodnoty dosahují přibližně 15 % VC. Vitální kapacita plic se tedy 

zdaleka nevyužívá v celém rozsahu, z důvodu toho, že změny polohy bránice blížící se 

úplnému nádechu nebo výdechu jsou neefektivní a dýchací svaly jsou v těchto krajních 

polohách hodně namáhány, z důvodu překonávání veliké změny nitrohrudního tlaku a 

také dochází již k poměrně malé změně objemu plic. Na druhou stranu, zvyšování pouze 

dechové frekvence také není efektivní způsob, z důvodu zvyšování ventilace mrtvého 

prostoru (část vdechnutého vzduchu, který se neúčastní výměny plynů v alveolech) 

v poměru k ventilaci alveolární. Nejefektivnějším způsobem je proto kompromis mezi 

VTmax a DFmax, který se pohybuje přibližně na hodnotách VTmax 50-60 % VC a DF 
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kolem 50 dechů za minutu. Pokusy o zásah do těchto respiračních stereotypů sportovce 

téměř nikdy nevedou ke zvýšení výkonnosti.  

 

2.4.4 Ventilační ekvivalent kyslíku  

Dle Havlíčkové (1999) u velmi intenzivního zatížení roste minutová ventilace, 

aniž by se zvyšovala spotřeba kyslíku. Vysoké hodnoty plicní ventilace při nízké spotřebě 

kyslíku značí snížení ekonomiky ventilačně-respirační funkce. Ukazatel, který nás 

informuje o skutečné hodnotě využití kyslíku z dané ventilace, se nazývá ventilační 

ekvivalent kyslíku (VEqO2). Jedná se o množství potřebného vzduchu pro spotřebu 1 l 

O2. Čím nižší je hodnota VEqO2, tím vyšší je stupeň využití kyslíku. K tomu Heller (2018) 

dodává, že VEqO2 je ukazatel ekonomiky dýchání, jehož hodnota vyjadřuje poměr 

minutové ventilace a spotřeby kyslíku. Z důvodu stejné jednotky obou ukazatelů 

(V[l/min], VO2 [l/min]) nemá ekvivalent jednotku ani rozměr. 

 

2.4.5 Změny vzduchu při respiraci  

Při vydechování dochází k odstranění vodní páry z těla, hodnoty za 24 hodin se 

pohybují kolem 0,5 litru vody. Vzduch vydechovaný z těla obsahuje v porovnání 

s atmosférickým vzduchem menší množství kyslíku, ale větší množství oxidu uhličitého, 

viz tabulka č. 1. (Hanzlová a Hemza, 2007) 

Tabulka 1 Změny vydechovaného vzduchu (Hanzlová a Hemza., 2007) 

 Atmosférický vzduch (%) Alveolární vzduch (%) 

Dusík (N) a jiné plyny 79,02 80,3 

Kyslík (O2) 20,94 14,1 

Oxid uhličitý (CO2) 0,04 5,6 

 

2.4.6 Závislost spotřeby kyslíku na výkonu 

Spotřeba kyslíku (VO2) při zátěži pod úrovní ANP závisí lineárně na absolutní 

zátěži, až při anaerobním zatížení se stává průběh spotřeby kyslíku nelineárním. Můžeme 

proto s dobrou přesností odhadnout aktuální spotřebu kyslíku v nízkých a středních 

intenzitách. Při zátěži 100 W je to přibližně 1,6 litru a při zátěži 400 W cca   4,9 l. viz. 
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Obrázek 6 Závislost VO2 na výkonu (Vilikus a kol., 2004) 

obrázek č. 6. Vztah těchto dvou ukazatelů platí téměř nezávisle na věku, trénovanosti 

nebo pohlaví. (Vilikus a kol., 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Srdeční frekvence  

Srdeční frekvence (SF) je spolehlivou veličinou pro posouzení intenzity činnosti. 

K nárůstu SF dochází vlivem rostoucího zatížení. U vrcholových sportovců je nárůst SF 

při zvyšujícím se zatížení mnohem plošší, než je tomu u nesportovců nebo výkonnostně 

slabších sportovců, viz obrázek č. 7. Na základě dlouhodobého tréninku dochází 

k adaptaci srdečně-cévního systému, tedy k řadě strukturálních a funkčních změn. Tyto 

strukturální změny srdce mají přímí vliv na SF, dochází ke zvětšení objemu komor a 

zvětšení síly myokardu. Trénovaní jedinci proto mají nižší nejen hodnoty SF při zatížení, 

ale také hodnoty klidové SF, která se u vrcholových vytrvalců může pohybovat i kolem 

35 tepů/min. Průměrný netrénovaný jedinec má klidovou SF 70 tepů/min. (Zahradník a 

Korvas, 2012) 
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Obrázek 7 Růst SF při zátěži (Zahradník a Korvas, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle Havlíčkové (1999) můžeme sledovat dynamiku SF již před výkonem a také po 

výkonu, viz obrázek č. 8. Z tohoto důvodu hodnotíme 3 fáze.  

Fáze úvodní, ve které dochází ke zvýšení SF před zátěží vlivem podmíněných reflexů a 

emocí (předstartovní stavy). U trénovaných jedinců převládají podmíněné reflexy, které 

jsou spojené s předchozí zkušeností svalové činnosti, u nesportovců převládají emoce. 

Fáze zatížení pokračuje ve změnách SF, která zpočátku stoupá rychle a následně se 

zpomaluje až se organismus dostane do tzv. setrvalého stavu (steady-state), kdy dochází 

k ustálení hodnot SF, která odpovídá podávanému výkonu.  

Fáze následná je fází, ve které dochází k postupnému návratu SF do původních hodnot. 

Uplatněny jsou v této fázi nepodmíněné reflexy a různé látkové vlivy signalizující 

potřebu odplavení katabolitů a doplnění zásob energie.  

Zivčáková (2011) uvádí, že z hlediska funkční anatomie srdce můžeme pozorovat 

několik projevů jeho činnosti, jako je minutový srdeční výdej nebo systolický objem 

srdeční. 
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Obrázek 8 Změny SF před, při a po zatížení (Havlíčková 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Minutový výdej srdeční 

 Minutový výdej srdeční (MV) je dle Mourka (2012) definován jako množství 

krve, které je z komor vypuzeno do periferie za jednu minutu. MV lze tedy spočítat jako 

součin systolického objemu a tepové frekvence. V klidových podmínkách se jeho 

hodnoty pohybují kolem 5 l/min. Havlíčková (1999) uvádí, že MV citlivě reaguje na 

zvýšené požadavky kyslíkové potřeby. Vztah mezi MV a spotřebou kyslíku je lineární. 

Hodnoty MV se v případě potřeby mohou zvýšit až 5x, to znamená z klidových 4-5 l na 

20-25 l/min. K tomu Mourek (2012) dodává, že u vrcholových sportovců může MV 

dosahovat až 40 l/min.  

 

2.5.2 Systolický objem  

Podle Havlíčkové (1999) se klidové hodnoty systolického objemu (QS) neboli 

tepového objemu srdečního pohybují kolem 60-80 ml a při zvýšené aktivitě stoupají až 

na 120-150 ml. Maximální úrovně QS je dosaženo při SF 110-120 tepů/min, to odpovídá 

přibližně 35-40 % VO2max, poté již zůstává hodnota konstantní. Hodnoty QS jsou závislé 

například na rozměrech srdce, plnění dutin nebo periferní rezistenci. Bartůňková (2006) 

dodává, že na konci systoly zůstává v srdci 50 ml krve. Poměr mezi QS a množstvím krve 

před začátkem systoly se nazývá ejakční frakce a činí asi 60 %.  
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2.6 Energetický metabolismus 

Matalová a kol. (2006) uvádí, že pro zabezpečení funkcí nezbytných k přežití, ale 

i specializovaných funkcí potřebují všechny buňky v těle energii, ta je získávaná 

především z potravy. Většina této energie se přemění na teplo, které je z organismu 

odváděno především sáláním, prouděním, vedením a vypařováním. Přibližně 25 % přijaté 

chemické energie z potravy je využito na biologickou práci, z toho je také část přeměněna 

na teplo např. při svalové práci tvoří 75 % energie tepelné ztráty. K tomu Vilikus a kol. 

(2004) dodává, že nepatrnou část energie lze získat z okolí v jiné než chemické formě 

jako například z prostředí, jehož teplota je vyšší, něž tělesná nebo z infračervené složky 

slunečního záření. Energetická bilance organismu je měřena dle soustavy SI v kilojoulech 

nebo starší jednotkou kilokalorie (kcal), která odpovídá 4,1868 kJ. 

 

2.6.1 Energetický výdej při zatížení  

Dle Jindry (2012) je EV za klidových podmínek výrazně nižší než výdej energie 

při fyzické aktivitě, kdy dochází ke spotřebě energie v závislosti na intenzitě a době trvání 

dané činnosti. Zjištění hodnot EV lze provést několika metodami, které se od sebe liší 

jednak náročností, ale také přesností. Orientačně můžeme hodnoty EV získat z tabulek a 

nomogramů s uvedenými údaji EV při různých sportech z daný čas. Přesnějších výsledků 

však dosáhneme pomocí hodnot fyziologických ukazatelů, jako je např. SF nebo spotřeba 

kyslíku. K tomu Placheta a kol. (2005) dodává, že EV je důležitým ukazatelem náročnosti 

zatížení a objektivním podkladem pro doporučení a posuzování účinnosti pohybové 

aktivity. 

 

2.6.2 Nepřímá energometrie  

Dle Bartůňkové (1996) je nepřímá energometrie (kalorimetrie) způsob určení EV 

při fyzické činnosti. Pomocí nepřímé energometrie získáme jedno z nejpřesnějších, a 

přitom neinvazivních měření EV (Patková, 2018). Vilikus a kol. (2004) dodává, že tato 

metoda je založena na závislosti VO2 s energetickým výdejem organismu. K výpočtu je 

nezbytné znát hodnotu energetického ekvivalentu kyslíku (EEO2), který je různý u 

různých živin. Hodnota EEO2 je pro sacharidy 21,1 kJ, pro lipidy 19 kJ a pro proteiny 
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18 kJ. Při smíšené stravě je jeho hodnota 20,1 kJ (4,82 kcal), tato hodnota je označována 

jako střední energetický ekvivalent kyslíku (Vilikus, 2004). 

 

Tabulka 2 závislost hodnoty EEo2 na TF (Jindra, 2009) 

 

 

 

 

 

2.7 Spiroergometrie 

Chaloupka a Elbl (2003) uvádí, že spiroergometrie je dynamický zátěžový test, 

který dříve sloužil především jako výzkumný nástroj fyziologie a patofyziologie tělesné 

zátěže, ale s rozvojem výpočetní techniky došlo k rozšíření jejího využití především ve 

zdravotnictví. Při tomto testu se současně měří ventilace, spotřeba kyslíku a výdej oxidu 

uhličitého (Teřl a kol., 2004). Dle Vojáčka a kol. (2012) probíhají křivky spotřeby kyslíku 

a výdeje CO2 paralelně do okamžiku, kdy je dosaženo ANP. Po dosažení ANP začínají 

převládat hodnoty výdeje CO2. Jindra (2012) dodává, že se jedná o metodu, která je 

vhodná pro určování funkčnosti transportního systému kyslíku a je tedy využívána 

především vytrvalostními sportovci. U zdravých jedinců je hlavním úkolem 

spiroergometrie zjištění reakce organismu na fyzickou zátěž. 

 

2.8 Korekce hodnot vydechovaných plynů 

Vydechovaný vzduch je směs plynů, která mění svůj objem v závislosti na 

okolních fyzikální podmínkách. Pro srovnání výsledků naměřených v určitých 

podmínkách (ATPS, Anbient Temperature, pressure, Saturated) musíme hodnoty 

přepočítat na standardní podmínky. Pro korekci požíváme faktoru BTPS (Body 

Temperature, Pressure, Saturated), který koriguje naměřenou plicní ventilaci na teplotu 

37 °C a na barometrický tlak 1013 hPa při plném nasycení vodními parami a faktoru 

STPD (Standard Temperature, pressure, Dry), který upravuje naměřenou plicní ventilaci 

na standardní fyzikální podmínky (0 °C a tlak 1013 hPa suchého plynu) (Vilikus, 2012) 

Srdeční frekvence EEo2 

<110 20,1 

110-140 20,3 

140-170 20,5 

>170 20,9 
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3 Cíl, úkoly a hypotézy  

Cíl 

Cílem práce bylo porovnat změnu zatížení organismu při skialpinistické chůzi na 

kolečkových lyžích v laboratorních podmínkách s nesenou a bez nesené zátěže v různých 

sklonech. 

Úkoly 

• rešerše literatury 

• zajištění laboratoře 

• provedení pilotního měření 

• tvorba dokumentace  

• výběr výzkumného souboru 

• provedení laboratorního měření  

• zpracování a vyhodnocení výsledků  

Výzkumné otázky  

• O kolik se průměrně zvýší spotřeba kyslíku, tepová frekvence a energetický výdej 

při měření se zátěží oproti měření bez zátěže v předem stanovených sklonech? 

Hypotéza 

• Rozdíl energetického výdeje obou zatížení, se bude nelineárně zvyšovat se 

zvyšujícím se sklonem. 
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věk 22,6±1,59 20,5 - 25,2 22,9±1,49 20,8 - 25,2

hmotnost 76,8±5,55 69,5 - 88,8 76,9±5,82 69,5 - 88,8

výška 180,2±2,4 175,1 - 183,8 180±2,45 175,1 - 183,8

BMI 23,6±1,33 22,1 - 26,8 23,7±1,36 22,1 - 26,8

max TF 193,3±5,78 184 - 204 193,2±6,09 184 - 204

parametry

všichni 

probandi 

(n=10)

probandi 

absolvující 

kompletní měření 

(n=9)

rozpětí rozpětí

4 Metodika 

Tato část práce se zaměřuje na popis metodologického přístupu a uvádí konkrétní 

postupy, které byly použity pro sběr dat dosažení výsledků. Prováděný výzkum byl 

schválen etickou komisí UK FTVS. Všichni zúčastnění probandi dostali podrobné 

informace o průběhu testování a svým podpisem informovaného souhlasu dali souhlas 

k měření, ze kterého mohli kdykoli odstoupit bez udání důvodu. 

4.1 Výzkumný soubor 

Soubor, který byl vybrán z řad tělovýchovných studentů VO FTVS UK, tvořilo 

celkem 10 probandů s průměrným věkem 22,6±1,59 let (průměr, směrodatná odchylka) 

hmotností 76,8±5,55 kg, výškou 180,2±2,40 cm, BMI 23,6±1,33 a maximální TF 

193,2±6,09 viz tabulka č. 3. Jednalo se o probandy s podobnou tělesnou zdatností, kteří 

každoročně musejí absolvovat vojenské výroční přezkoušení s výborným hodnocením 

jak ze silových, tak vytrvalostních schopností. Skialpinistickými zkušenostmi soubor 

přibližně odpovídal jedincům, kteří se účastní vojenského kurzu přesunů na sněhu a ledu. 

Nikdo z testovaných probandů nebyl kontraindikován pro podstoupení fyzické zátěže 

v dané intenzitě a spiroergometrického měření.  

Tabulka 3 Demografická tabulka výzkumného souboru 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Použité přístroje a vybavení  

Tělesná výška probandů byla stanovena pomocí digitálního bezdrátového 

stadiometru Seca 242 (Vogel & Halke, Hamburg, Germany), který pracuje na principu 

optického senzoru a udává výšku s přesností 0,1 cm, viz obrázek č. 9.  
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Obrázek 9 Stadiometr Seca 242  

Obrázek 10 Osobní váha Seca 899  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.ajmedical.se/seca-242 

Tělesná hmotnost byla měřena digitální osobní váhou Seca 899 (Vogel & Halke, 

Hamburg, Germany), udávající hodnoty s přesností 0,1 kg, viz obrázek č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.chironaxbrno.cz/zdravotni-merici-pristroje/seca-899 

TF byla monitorována průběžně on-line sporttesterem značky Polar, který měl 

proband nasazený na hrudi po celou dobu měření. Plicní ventilace (monitorována 
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Obrázek 12 Pásový ergometr Saturn 

průtokoměrem) a koncentrace jak oxidu uhličitého, tak kyslíku, byla vyhodnocována 

analyzátory Servomax Gas analyzer 1440, viz obrázek č. 11, který automaticky upravuje 

naměřené hodnoty dle faktoru BTPS a STPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.pryde.com.au/Servomex.htm 

Studie proběhla na pásovém ergometru typu Saturn od firmy HP cosmos, viz 

obrázek č. 12, který je díky své šířce vhodný pro chůzi na kolečkových lyžích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyže byly speciálně upravené pro skialpinistický pohyb, jedná se o kolečkové 

lyže, které jsou využívány běžci na lyžích k nácviku klasické techniky během letní 

Obrázek 11 Analizátor Servomax Gas 1440 
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Obrázek 13 Lyže pro skialpinistický pohyb 

přípravy, viz obrázek č. 13. Zadní kolečko lze protočit pouze jedním směrem a zabraňuje 

tak proklouznutí lyže. Na lyžích bylo namontované skialpinistické vázaní pro dokonalou 

kompatibilitu se skialpinistickými botami. Vázání bylo bez možnosti aretace paty či 

stoupacích opěrek. Boty byly voleny probandy, dle jejich velikosti nohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teleskopické skialpinistické hole, které byly použity z důvodu snadného 

nastavení potřebné délky pro daného probanda, byly speciálně upraveny. Místo 

klasického bodce, který se používá v zimních podmínkách pro zapichování do sněhu, 

byly použity gumové bodce pro turistické hole, které bránily poškození ergometru a 

zvyšovaly adhezi mezi pásem a holemi.  

 

4.3 Organizace měření  

Celé měření probíhalo v biomedicínské laboratoři na FTVS UK a bylo rozděleno 

do dvou fází a dvou skupin, do kterých byli probandi randomizováni z důvodu zamezení 

ovlivnění výsledků, vlivem zdokonalování opakováním poměrně technicky a 

koordinačně náročného pohybu. Celkový čas strávený měřením jednoho probanda 
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Obrázek 14 Diagram výzkumu podle standardu CONSORT 2010 

v jedné ze dvou částí zabral přibližně 40 minut. Měření započalo vyplněním karty 

účastníka a změřením antropometrických hodnot. Následně proběhla fáze zklidnění 

organismu pro získání klidových hodnot. Během této fáze bylo provedeno poučení 

probandů o celkovém průběhu experimentu. Teleskopické hole se vždy upravily na 75 % 

tělesné výšky probanda, průměrně tak dosahovaly výšky 134,5±2,5 cm. Test byl zahájen 

nasazením batohu vážícího 15 kg (pokud se jednalo o test s přidanou zátěží) a následnou 

rozcvičovací fází, která trvala 5 minut při rychlosti 3 km/h a sklonu 10 %. Samotné 

měření trvalo 15 minut a probíhalo při konstantní rychlosti 3 km/h a sklonem začínajícím 

na 15 %, který se zvyšoval o 5 % každých 5 minut (sklony 15, 20 a 25 %). 

Schéma experimentu je uvedeno v obrázku č. 14. ve formátu standardu 

CONSORT 2010.  
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Obrázek 15 Zvyšování rychlosti zatížení (Michalička, 2020) 

4.4 Analýza dat 

Naměřená data se zaznamenávala do předem připraveného protokolu měření, viz 

příloha č. 4 a k jejich vyhodnocení bylo použito tabulkového editoru MS EXCEL 2019. 

Pro vyhodnocení měření byla použita data od 9 probandů z celkových 10 zúčastněných. 

Jeden z probandů byl vyřazen z důvodu špatného zaznamenávání dat TF a z toho 

plynoucí nemožnosti porovnání výsledků, jak mezi jednotlivými měřeními, tak mezi 

ostatními zúčastněnými probandy.  

Pro statistické zpracování výsledků byla použita analýza rozptylu (ANOVA) 

opakovaných měření 2*3 (podmínka*čas), přičemž podmínky byly měření s nesenou 

zátěží a bez nesené zátěže a čas byla stanovená doba v konkrétním sklonu. V případě, že 

nebyla předpokládána kulovitost dat, byla použita Greenhouse-Geisser oprava. 

4.4.1 Získání hodnot maximální TF 

Hodnoty maximální TF byly získány z měření, které bylo prováděno 

Mgr. Michaličkou, Ph.D. v roce 2019 pro svou disertační práci. K jejímu stanovení bylo 

využito chůze se zátěží, která tvořila 30 % hmotnosti daného probanda. Sklon byl po 

celou dobu měření konstantní a rychlost pohybu se z původní hodnoty 4,5 km/h první 

4 minuty zvyšovala každou minutu o 0,5 km/h, tedy do rychlosti 6 km/h. Na této hodnotě 

se zvyšování rychlosti snížilo na 0,1 km/h každou minutu viz obrázek č. 15. Hodnota 

rychlosti rostla do individuálního maxima každého subjektu. 
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5 Výsledková část 

5.1 Porovnání TF v jednotlivých sklonech 

V grafu č. 1. jsou zobrazeny průměrné hodnoty TF, které byly získány 

v posledních dvou minutách každého sklonu, kdy už nedocházelo k jejich výrazným 

změnám, tzv. setrvalý stav. Dále jsou zde zobrazeny procentuální rozdíly obou měření 

v jednotlivých sklonech. Z grafu je zřejmé, že tepová frekvence podle předpokladů 

stoupala s rostoucím sklonem a procentuální rozdíl v jednotlivých sklonech mezi testem 

s nesenou zátěží a testem bez nesené zátěže se prokazatelně snižoval.  

Pro TF nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi podmínkou*časem (p=0.184), ale 

byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi podmínkami (p<0.05) a mezi časy 

(p<0.05). Pro procentuální rozdíly mezi jednotlivými sklony rovněž nebyl nalezen 

signifikantní rozdíl (p=0.184). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

± značí směrodatnou odchylku 

 

 

 

graf 1 Porovnání průměrné TF  
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5.2 TF v průběhu zatížení 

V grafu č. 2 jsou zobrazeny průměrné hodnoty TF obou měření po celou dobu 

zatížení. V grafu je viditelná reakce TF na změnu sklonu (zvýšení každých 5 minut), která 

se projevila prudkým nárustem TF, který se postupně snižoval až došlo k jeho ustálení. 

Průměrná TF v průběhu celého zatížení, v každém sklonu bez nesené zátěže, byla nižší, 

něž s nesenou zátěží. Průměrná TF, v průběhu zatížení bez nesené zátěže, je statisticky 

významně nižší (p<0,05), než průměrná TF s nesenou zátěží v každém sklonu (viz graf č. 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± značí směrodatnou odchylku 

Symbol * vyjadřuje statistickou významnost rozdílu obou zatížení na hladině p<0,05 

 

 

 

 

 

 

graf 2 Porovnání TF celého měření 
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5.3 Porovnání VO2 v jednotlivých sklonech 

V grafu č. 3. jsou zobrazeny průměrné hodnoty spotřeby kyslíku na kilogram váhy 

za minutu (ml/kg/min), které byly získány v posledních dvou minutách každého sklonu. 

Dále jsou zde zobrazeny procentuální rozdíly obou měření v jednotlivých sklonech. 

Z grafu je zřejmé, že spotřeba kyslíku podle předpokladů stoupala s rostoucím sklonem, 

ale rozdíl VO2 se nezvyšoval se zvyšujícím se sklonem.  

Pro VO2 nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi podmínkou*časem (p=0.489), 

ale byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi podmínkami (p<0.05) a mezi časy 

(p<0.05). Pro procentuální rozdíly mezi jednotlivými sklony rovněž nebyl nalezen 

signifikantní rozdíl (p=0.088). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ± značí směrodatnou odchylku 

 

 

 

 

 

graf 3 Porovnání VO2 v jednotlivých sklonech 
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5.4 VO2 v průběhu zatížení  

V grafu č. 4 jsou zobrazeny průměrné hodnoty spotřeby kyslíku obou měření po 

celou dobu zatížení. Z grafu nelze viditelně vyčíst reakci na změnu sklonu, jelikož 

nedošlo k jednoznačnému ustálení hodnot. Průměrná VO2 v průběhu zatížení bez nesené 

zátěže je statisticky významně nižší (p<0,05) než průměrná VO2 s nesenou zátěží 

v každém sklonu (viz. graf č. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± značí směrodatnou odchylku 

Symbol * vyjadřuje statistickou významnost rozdílu obou zatížení na hladině p<0,05 

 

 

 

 

 

 

graf 4 Porovnání VO2 celého zatížení 
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graf 5 Porovnání nejvyšší dosažené TF 

5.5 Porovnání nejvyšší dosažené TF 

V grafu č. 5 jsou nejvyšší dosažené hodnoty TF všech probandů z obou měření 

udávány v procentech maximální TF. Průměrně se při testu bez přidané zátěže dostali 

probandi maximálně na 87,02±4,44 % maximální TF. U testu s přidanou zátěží 

dosahovaly tyto hodnoty 94,85±4,01 % maximální TF. 
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5.6 Porovnání TF s maximální TF v průběhu zatížení 

 V grafu č. 6 jsou zobrazeny průměrné hodnoty TF celého zatížení všech probandů 

v procentech individuální maximální TF. V grafu je znázorněná reakce TF na změnu 

sklonu (zvýšení každých 5 minut), která se projevila prudkým nárustem TF, který se 

postupně snižoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf 6 Porovnání TF s maximální TF v průběhu celého zatížení 
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5.7 Porovnání EV v jednotlivých sklonech  

V grafu č. 7 jsou průměrné hodnoty EV všech probandů z posledních dvou minut 

každého sklonu. Nejedná se o minutový EV ale o EV za celé dvě minuty. EV byl dle 

předpokladů vyšší při stejném sklonu v testu s přidanou zátěží.  

Pro EV byl nalezen signifikantní rozdíl mezi podmínkou*časem (p=0.034). Při 

převýšení 15% byl EV bez nesené zátěže statisticky významně nižší (p<0.01), než EV s 

nesenou zátěží. Při 20% sklonu byl EV bez nesené zátěže statisticky významně nižší 

(p<0.001), než EV s nesenou zátěží a rovněž při 25% sklonu byl EV bez nesené zátěže 

statisticky významně nižší (p<0.001), než EV s nesenou zátěží (viz. graf 7). 

Rovněž byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi podmínkami (p<0.05) a 

mezi časy (p<0.05). Pro procentuální rozdíly mezi jednotlivými sklony nebyl prokázán 

signifikantní rozdíl a to mezi 15% převýšením a 20% sklonem (p=0.233) a mezi 20% a 

25% sklonem (p=0.844). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ± značí směrodatnou odchylku 

 Symbol * vyjadřuje statistickou významnost rozdílu obou zatížení na hladině p<0,05 

 

graf 7 Porovnání EV v jednotlivých sklonech 
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5.8 EV v průběhu zatížení 

V grafu č. 8 jsou zobrazeny průměrné hodnoty EV obou měření po celou dobu 

zatížení. Z grafu nelze viditelně vyčíst reakci organismu na změnu sklonu, jelikož nedošlo 

k jednoznačnému ustálení hodnot při daném sklonu. Průměrný EV v průběhu zatížení bez 

nesené zátěže je statisticky významně nižší (p<0,05) než průměrný EV s nesenou zátěží 

v každém sklonu (viz. graf č. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± značí směrodatnou odchylku 

Symbol * vyjadřuje statistickou významnost rozdílu obou zatížení na hladině p<0,05 

 

 

graf 8 EV v průběhu zatížení 
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6 Diskuse 

Cílem práce bylo porovnat změnu zatížení organismu při skialpinistické chůzi na 

kolečkových lyžích s nesenou a bez nesené zátěže v různých sklonech. Jednalo se 

skialpinistickou chůzi přenesenou z terénního prostředí do laboratorního, z důvodu 

zabezpečení standardizovaných podmínek. Tím bylo zamezeno ovlivnění výsledků 

vnějšími podmínkami, jako jsou počasí, povětrnostní podmínky nebo například kvalita 

sněhu. Měření prováděné v terénu by bylo organizačně velice náročné a pro naše 

podmínky téměř nepředstavitelné.  

K chůzi bylo využito speciálně upravených kolečkových lyží, které využívají 

běžci na lyžích při letní přípravě, konkrétně při tréninku klasické techniky, kdy se odraz 

provádí zanožením dolní končetiny. Jedná se o velice podobný styl lokomoce s téměř 

totožnými zapojenými svaly. Lyže ovšem nejsou svou plochou položeny přímo na 

podložce jako tomu je u skialpinistických lyžích, ale nachází se lehce nad podložkou, se 

kterou jsou v kontaktu pouze kolečka. To může nepříznivě ovlivnit rovnováhu probanda 

zvláště pokud se jedná o jedince s nižšími technickými dovednostmi. Tomu nezabrání ani 

skialpinistické skelety, ve kterých bylo měření prováděno, které jsou vysoké do půlky 

lýtka a dostatečně pevné pro fixaci kotníků. O tom, že se jedná o koordinačně náročný 

pohyb se zmiňuje i Jindra (2012) nebo Formánková (2011), zvláště při zvyšující se 

rychlosti pohybu.  

Teleskopické skialpinistické hole, které byly použity z důvodu snadného 

nastavení potřebné délky pro daného probanda, byli speciálně upraveny. Místo klasického 

bodce, který se používá v zimních podmínkách pro zapichování do sněhu, byli použity 

gumové bodce pro turistické hole, které bránili poškození ergometru a zabraňovali 

podkluzování holí. Toto tření mezi pásem a holemi se ovšem se zvyšujícím se sklonem 

snižovalo a v konečné fázi odpichu tak docházelo k podkluzování holí. Někteří probandi 

po měření uvedli, že se nemohli do holí dostatečně zapřít, tak jak to provádí při chůzi na 

lyžích v terénních podmínkách. 

Jedinci byli během měření motivováni především informacemi o čase zbývajícím 

do konce testu, případně do zvýšení sklonu. Aktuální dispoziční stav jedince jsme však 

ovlivnit nemohli, stejně jako technické dovednosti probandů. 

Jindra (2012) ve své studii porovnávající EV při konstantním převýšení za daný 

čas uvedl, že EV se nelineárně zvyšoval s klesajícím sklonem svahu a tím zvyšující se 
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rychlostí pohybu. Jako nejekonomičtější kombinací sklonu a rychlosti vyšel protokol 

zatížení, při kterém byl sklon nastaven na 24 % a rychlost pohybu 3,5 km/h. Průměrný 

EV byl v tomto případě 15,7 kJ/0,5min (31,4 kJ/min). Se zvyšující se rychlostí a 

snižujícím se sklonem docházelo k navyšování EV a také zvyšování nároků na koordinaci 

pohybu, která dělala problémy i zkušeným jedincům. V naší studii jsme se při nejvyšším 

sklonu pohybovali na podobných parametrech zatížení, kdy rychlost pohybu byla 3 km/h 

a sklon svahu 25 %. Průměrný EV byl v tomto případě 59,88 kJ/min. Výrazně nižší 

hodnoty EV ve studii od Jindry (2012) lze odůvodnit vysokou odlišností technických 

dovedností probandů obou studií.  

 V této studii byl průměrný rozdíl VO2 obou měření ve 25% sklonu a rychlosti 

3 km/h 19,08 %. Smětáková (2013) ve své terénní studii uvádí, že rozdíl VO2 ve 

20° (36,4%) sklonu a rychlosti 3,6 km/h byl 17,7 %, při zvýšení hmotnosti 

skialpinistického vybavení o 6,4 kg.  

 Konfrontovat dosažené výsledky s výsledky podobných prací nebylo vůbec 

jednoduché vzhledem k tomu, že neexistuje studie, která by prováděla měření se stejnými 

parametry zatížení a podobným cílem měření. Některé studie, které by se blížili 

parametrům zatížení tohoto výzkumu například chybně vyjadřují jednotky sklonů při 

zatížení, jako např. Hepnar (2010) nebo Jindra (2009), kteří prováděli měření na totožném 

pásovém ergometru ve stejné biomedicínské laboratoři na FTVS jako tato studie. Autoři 

uvádí sklony uváděné ve stupních (např. 24° sklon = 44,52% sklon), které za standardních 

podmínek z vlastní zkušenosti nelze na tomto typu pásového ergometru dosáhnout, 

vzhledem k tomu že maximální dosažitelný sklon je 25 % tedy přibližně 14 °.  

Tato studie poukazuje na zvýšené zatížení organismu při chůzi s přidanou zátěží. 

Průměrné hodnoty byly získány z posledních dvou minut každého sklonu, kdy došlo 

k ustálení TF a tzv. setrvalému stavu, podobně jako ve studiích od Praz et al. (2016) nebo 

Jindry (2012). Při sklonu 15 % byl rozdíl TF 13,9 %, VO2 17,9 % a EV 18,6 %. Při 

navýšení sklonu na 20 % došlo k mírnému navýšení rozdílu průměrných hodnot VO2 a 

EV obou měření, ale rozdíl TF se snížil na 12,59 %. VO2 se zvýšila na 20,3 % a EV na 

21,3 %. Při nejvyšším sklonu 25 % byl rozdíl TF mezi testy s nesenou zátěží a bez nesené 

zátěže 9,38 % to značí další snížení hodnot rozdílu TF oproti předcházejícímu sklonu 

20 %. Rozdíl VO2 obou měření byl v nejvyšším sklonu 19,1 % a rozdíl EV byl 20,3 %. 

Zmíněné hodnoty jsou odpovědí na předem stanovené výzkumné otázky. Průměrné 

hodnoty rozdílu TF v setrvalém stavu obou měření nebyly statisticky významné na 



51 

 

hladině statistické významnosti p<0,05, stejně tak tomu bylo i u hodnot VO2. Průměrné 

hodnoty rozdílu EV v setrvalém stavu obou měření byly statisticky významné na hladině 

statistické významnosti p<0,05 (viz graf č. 7). Relativně vysoké hodnoty funkčních 

parametrů se daly předpokládat vzhledem k zapojení velkých svalových partií viz. 

kapitola 2.2. 

Na základě těchto hodnot z předchozího odstavce lze říci, že se naše hypotéza 

nepotvrdila. Rozdíl obou měření se navýšil mezi 15% a 20% sklonem o 2,6 %, ale při 

dalším zvýšení sklonu na 25 % došlo k poklesu těchto hodnot přibližně o 1 %. Pokud 

bychom ovšem jednotlivá procenta přepočítali na konkrétní hodnoty EV (kJ) zjistíme, že 

v 15% sklonu byl rozdíl 15,85 kJ, ve 20% 21,75 kJ a ve 25% 24,35 kJ. To značí trend 

nelineárního zvyšování hodnot (pokud bychom je nevztahovali k poměru k celku). 

V průběhu celého měření byl znatelný rozdíl v hodnotách TF obou testů (viz graf 

č. 2), hodnoty rozdílu byly v průměru 12,21±2,11 %. Znatelný rozdíl pozorujeme i 

v případě VO2 (viz graf č. 4), kde byl průměrný rozdíl 19,44±4,77 % a také při rozdílu 

hodnot EV (viz graf č. 8), kde byl průměrný rozdíl 20,58±4,94 %. 

Protokol měření byl nastaven dle pretestů tak, aby ho byli všichni probandi 

schopni dokončit. Hned 4 probandi se dostali nad hranici 95 % maximální TF. Proband 

č. 5 dokonce dosáhl maximální TF (viz. graf č. 5). Z toho plyne, že protokol byl nastaven 

správně, vzhledem k tomu, že každý zúčastněný proband měření dokončil, ale pokud 

bychom zvolili mírně vyšší rychlost pohybu, pravděpodobně by někteří z probandů měli 

problém s dokončením testu, ať už z pohledu fyzické stránky tak stránky koordinační.  

Výběr probandů nebyl náhodný. Jednalo se o cílenou skupinu vojáků z řad 

Vojenského oboru při FTVS UK. Výsledky tedy nelze zobecnit na běžnou populaci. K 

limitaci docházelo také vlivem časové náročnosti výzkumu a omezené době možnosti 

využívání laboratoře, jejíž hygienické podmínky pro provádění měření byly zpřísněny 

vlivem postkoronavirové doby, to vše celé měření ještě ztížilo. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem této studie bylo poukázat na rozdílné zatížení organismu po přidání 

zátěže v podobě batohu vážícího 15 kg, při skialpinistické chůzi na kolečkových lyžích 

v různých sklonech v laboratorních podmínkách. 

Z výsledků je patrné, že nedošlo k nelineárnímu zvyšování energetického výdeje 

obou zatížení se zvyšujícím se sklonem. V 15% sklonu byl rozdíl EV obou měření    

18,6 %, ve 20% sklonu byl rozdíl 21,3 % a ve 25% sklonu 20,3 %. tím byla vyvrácena 

hypotéza H1. 

K výsledkům této studie lze přihlédnout při plánování vojenských kurzu STP 

přesunů na sněhu a ledu, při kterých dochází k velkému energetickému výdeji, 

způsobeným nadměrnou fyzickou aktivitou v podobě skialpinistické chůze v náročných 

podmínkách. Tento energetický výdej je navyšován nesenou zátěží v podobě batohu 

s vybavením nutným k přežití, překonávání překážek nebo záchraně raněných. 

Kombinace nezkušenosti, nízké fyzické zdatnosti a nepříznivých podmínek, které se taky 

podílejí na velikosti zatížení organismu, může při nepřiměřeném zatížení na takovém 

kurzu dojít k fatálním následkům. Z tohoto důvodu bychom si měli uvědomovat při každé 

skialpinistické výpravě, ať už vojenské nebo civilní, že s každým přidaným kilogramem 

nesené váhy, se zvyšuje energetický výdej a musí se tak počítat se snížením výkonnosti 

jedince.  

Další výzkum podobného typu by mohl pokračovat v terénních podmínkách, 

podobně jako výzkum od Smětákové (2013), kde dochází k mírnému ovlivnění vnějšími 

podmínkami, které nelze standardizovat tak, jako tomu je při laboratorním měření. 

Terénní měření je totožné s reálnými podmínkami, kterým jsme se v tomto výzkumu 

snažili co nejvíce přiblížit.  
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