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Abstrakt 
 

Název: Výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců 

ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 

Cíle: Cílem této práce je zhodnotit výkon a vybrané kardiorespirační parametry 

u profesionálních sportovců během třetího až čtvrtého týdne po prodělání onemocnění 

COVID-19. Vzhledem k tomu, že u této skupiny probíhají pravidelná vyšetření, která 

jsou prováděna na roční bázi, lze zde srovnávat data získaná před onemocněním 

a ve velmi krátkém intervalu po jeho prodělání.  

Metody: Práce má charakter kvantitativního výzkumu založeného na výsledcích 

testování a potvrzení či vyvrácení hypotéz. Z celkového počtu 64 profesionálních 

sportovců, u kterých byla přítomna data po prodělání onemocnění, bylo na základě 

dalších kritérií pro zahrnutí do výzkumného souboru vybráno 17 probandů. Z databáze 

Centra sportovní medicíny z. s. byla získána spirometrická a spiroergometrické data před 

a po prodělání onemocnění COVID-19. Tyto hodnoty byly porovnány a poskytly základ 

k testování nastolených hypotéz. Statistická analýza dat byla provedena za využití 

párového t-testu ve statistickém programu R. 

Výsledky: U spirometrických hodnot získaných po prodělání onemocnění nedošlo téměř 

k žádným statisticky signifikantním změnám oproti stavu před onemocněním. Pouze 

u inspirační vitální kapacity došlo ke statisticky signifikantnímu zlepšení (p = 0,004), 

které nastalo u 14 probandů v průměru o 0,21±0,18 l. Statisticky signifikantní změny byly 

dále zaznamenány u pěti spiroergometrických parametrů: pokles výkonu v RCP 

(p = 0,011) u 13 probandů v průměru o 48±35 W, pokles maximálního výkonu 

(p = 0,031) u 11 probandů v průměru o 44±33 W, pokles nejvyšší dosažené tepové 

frekvence (p = 0,012) u 13 probandů v průměru o 15±11 1/min, pokles maximální 

dechové frekvence (p = 0,005) u 14 probandů v průměru o 16±7 1/min a zvýšení 

maximálního dechového objemu (p = 0,028) u 13 probandů v průměru o 0,57±0,47 l. 

 

Klíčová slova: sport, COVID-19, funkční vyšetření, respirační systém, výkon, 

spirometrie, spiroergometrie 

  



Abstract 

 

Title: Power output and selected cardiorespiratory parameters in elite athletes during the 

third to fourth week after COVID-19 infection 

Objectives: The aim of this thesis is to compare power output and selected 

cardiorespiratory parameters in elite athletes before and three to four weeks after COVID-

19 infection. Since the elite athletes undergo these health checks on a yearly basis, it is 

possible to compare the data before and immediately after the infection without difficulty.  

Methods: This thesis has a character of a quantitative research based on testing 

the outcomes with confirming or denying hypotheses. Out of the total of 64 elite athletes 

with the CPET data after the infection 17 athletes, fulfilling other criteria, were selected. 

I was provided with the data by Centrum sportovní medicíny z. s.. These values became 

the foundation for statistical hypotheses testing. Analysis of the data was done by means 

of a pair t-test in R software. 

Results: There were no significant differences in the majority of the spirometry 

parameters. Only the inspiration vital capacity was significantly higher (p = 0,004) after 

the COVID-19 infection in 14 athletes with 0,21±0,18 l improvement. There were 

significant differences in five of CPET parameters. Load in RCP was significantly lower 

(p = 0,011) in 13 athletes with 48±35 W deterioration, maximal load was significantly 

lower (p = 0,031) in 11 athletes with 44±33 W deterioration, maximal heart rate was 

significantly lower (p = 0,012) in 13 athletes with 15±11 1/min deterioration, maximal 

breathing rate was significantly lower  (p = 0,005) in 14 athletes with 16±7 1/min 

deterioration and tidal volume during maximal exercise was significantly higher 

(p = 0,028) in 13 athletes with 0,57±0,47 l improvement. 

 

Keywords: sport, COVID-19, function tests, respiratory system, performance, 

spirometry, cardiopulmonary exercise testing 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

6MWT – šestiminutový test chůze, six minute walk test 

ACE2 – angiotenzin-konvertující enzym 2, angiotenzin-converting enzyme 2 
ARDS – syndrom akutní dechové tísně, acute respiratory distress syndrom 

atd. - a tak dále 
ATP – adenosintrifosfát 

ATS – Americká hrudní společnost, American Thoracic Society 
CFS – chronický únavový syndrom, chronic fatique syndrom 

CMP – cévní mozková příhoda 
CPET – cardiopulmonary exercise testing 

CSM – Centrum sportovní medicíny 
DF – dechová frekvence 

DF max – maximální dechová frekvence 
DM – diabetes mellitus 

ECHO – echokardiografické vyšetření 
EKG – elektrokardiografie 

ERS – Evropská respirační společnost, European Respiratory Society 
ERV – expirační rezervní objem, expiratory reserve volume) 

FEV – usilovná výdechová kapacita, forced expiratory volume 
FEV1 – jednovteřinová vitální kapacita, forced expiratory volume 

FEV1/IVC – Tiffeneaův index 
FRC – funkční reziduální kapacita, functional residual capacity 

FVC – usilovná vitální kapacita, forced vital capacity 
H2O – voda 

Hg – rtuť 
CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

IC – inspirační kapacita, inspiratory capacity 
IgA – imunoglobulin A 

IgG – imunoglobulin G 
IgM – imunoglobulin M 

ICHS – ischemická choroba srdeční 
IRV – inspirační rezervní objem, inspiratory reserve volume 

IVC – inspirační vitální kapacita, inspiratory vital capacity 
J – joule 
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kg – kilogram 

kPa – kilopascal 
l – litr 

l/min – litry za minutu 
Load max – maximální zátěž 

Load RCP – zátěž v bodu respirační kompenzace 
Low95 – dolní mez intervalu spolehlivosti 

m – metr 
M – muž 

m. – sval, musculus 
max – maximum, maximální 

ME – myalgická encefalomyelitida 
MEF – střední výdechová rychlost, mid expiratory flow 

MERS-CoV – Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 
MIF – střední nádechová rychlost, mid inspiratory flow 

min – minuta 
ml – mililitr 

mm – svaly, musculi 
MR – magnetická rezonance 

MVV – maximální volní ventilace, maximal voluntary ventilation 
např. - například 

NP – natriuretický peptid, natriuretic peptide 
O2 – kyslík 

PEF – maximální výdechová rychlost, peak expiratory flow 
PICS – syndrom postintenzivní péče, post intensive care syndrom 

PIF – maximální nádechová rychlost, peak inspiratory flow 
Pval – P-hodnota, P-value 

RAAS – renin-angiotenzin-aldosteronový systém, renin-angiotensin-aldosteron systém 
RCP – bod respirační kompenzace, respiratory compensation point 

RT-PCR – reverzní transkripce s polymerázovou řetězovou reakcí 
RTG – rentgen  

RV – reziduální objem, residual volume 
s – sekunda 

SARS-CoV – severe acute respiratory syndrome coronavirus 
SARS-CoV-2 - severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 
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SpO2 – saturace krve kyslíkem 

TF – tepová frekvence 
TFpeak – nejvyšší dosažená hodnota tepové frekvence 

tj. - to je 
TLC – totální plicní kapacita, total lung capacity 

Upp – horní mez intervalu spolehlivosti 
VCin – vitální nádechová kapacita 

VE – minutová ventilace 
VO2max – maximální spotřeba kyslíku 

VO2peak – nejvyšší dosažená spotřeba kyslíku 
VT – dechový objem, tidal volume 

VT max – maximální dechový objem 
W – watt  

WHO – World Health Organization 
Ž – žena 
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1  Úvod 

Onemocnění COVID-19 představuje největší celosvětovou výzvu posledních 

18 měsíců. S postupem času, kdy se prohlubují naše znalosti a zkušenosti spojené s tímto 

onemocněním, začínají kromě akutní péče spojené se záchranou lidských životů 

vyvstávat další, neméně důležité otázky týkající se lidského zdraví.  

 Ke dni 5. 5. 2021 se dle dat Světové zdravotnické organizace (World Health 

Organization, WHO) nakazilo virem SARS-CoV-19 necelých 154 milionů lidí po celém 

světě, ze kterých 3,217 milionů zemřelo. V České republice se jedná o 1,636 milionů 

prokázaných nakažení a 29 421 úmrtí. Vzhledem k vysoké infekčnosti onemocnění 

a výskytu asymptomatických pacientů je velice pravděpodobné, že reálné číslo 

nakažených je ve výsledku ještě větší. Vzhledem k tomu je tak více než na místě začít 

věnovat pozornost i případům, u kterých v akutní fázi onemocnění nedochází k přímému 

či potenciálnímu ohrožení života, ale i přes to může být kvalita jejich života snížena 

dlouhou dobu po prodělání onemocnění. 

 Stejně tak se doposud mohla zdát zanedbatelnou otázka návratu sportovce k plné 

zátěži po prodělání této infekce. Je však potřeba uvědomit si, že sportovní a obecně 

pohybovou aktivitu neprovádí jen vrcholoví sportovci, kteří jsou za to placeni, 

ale i značná část populace. Vzhledem ke zvyšování sedavého stylu života a snižování 

pohybové aktivity je naprosto stěžejní poskytnou široké veřejnosti a profesionálním 

sportovcům informace o tom, jak by měli v kontextu infekce COVID-19 postupovat 

při návratu do běžného sportovního režimu. 

 Doposud dostupná literatura uvádí minimální informace o vlivech onemocnění 

COVID-19 na osoby, u nichž došlo pouze k mírnému či dokonce asymptomatickému 

průběhu. Proto je aktuálně velice těžké vytvářet jakékoli predikce a doporučení. Možnost 

sledování stavu profesionálních sportovců umožňuje objektivní hodnocení jednotlivých 

parametrů kardiorespiračního systému a posléze i samotného výkonu. Díky jejich 

podrobné monitoraci v rámci preventivních prohlídek tělovýchovným lékařem lze data 

získaná s minimálním odstupem po prodělání onemocnění porovnávat oproti předchozím 

měřením. Tato skupina populace by navíc právě díky pravidelným lékařským 

prohlídkám, během kterých je běžně používáno spirometrické a spiroergometrické 

vyšetření, mohla přinést cenná data v rámci dlouhodobého sledování efektů onemocnění 

COVID-19 na osoby s mírným průběhem onemocnění.  
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2  Teoretická východiska 

2.1  COVID-19 

2.1.1  Historie a epidemiologie onemocnění 

Aktuální situace týkající se nového koronaviru představuje 5. pandemii 

od počátku 20. století. Nejvíce životů si, zejména v letech 1918 a 1919, vyžádala 

Španělská chřipka, která celosvětově způsobila 50 milionů úmrtí (2,68 % tehdejší lidské 

populace). 

 První hlášení o nakažených novým typem koronaviru pocházejí z čínského 

Wuhanu, kde se ke konci prosince 2019 začaly vyskytovat případy nového typu 

onemocnění, pojmenovaného podle místa svého vzniku a nejčastějších symptomů jako 

Wuhanská pneumonie. Na základě laboratorního testování bylo zjištěno, že se 

jedná o dosud neznámý typ koronaviru, v důsledku čehož bylo onemocnění k 12. lednu 

2020 označeno WHO jako 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). O měsíc později bylo 

oficiálně označeno za koronavirové onemocnění (COVID-19), které způsobuje virus 

SARS-CoV-2 a 11. března charakterizováno jako celosvětová pandemie 

(Khan et al., 2021).  

 Společně s viry MERS-CoV a SARS-CoV se SARS-CoV-2 řadí k dosud sedmi 

známým typům koronavirů infikujících člověka. Právě tyto tři typy mohou v některých 

případech vést kromě krátkodobého postižení horních dýchacích cest k rozvoji vážných 

symptomů a vyústit ve vážné ohrožení života. 

 Vzhledem ke své vysoké infekčnosti a nekontrolovanému vývoji situace došlo 

v následujících čtyřech měsících k enormnímu šíření a virus začal představovat výraznou 

celosvětovou hrozbu ovlivňující veškeré oblasti lidského života (Liu et al., 2020).  

 I přes to, že v přírodě představují primární rezervoár pro alfa a beta koronaviry 

netopýři, přímý přenos onemocnění z tohoto savce na člověka je zatím nejasný. Možné 

riziko přenosu nesou spíše domestikovaná zvířata (cibetky a velbloudi), která 

představovala klíčovou roli v přenosu virů SARS-CoV a MERS-CoV z původního 

hostitele na člověka (Guan et al., 2003). Další nejasnost ohledně původu onemocnění 

představuje fakt, že virový spike protein se velice dobře váže na buněčné receptory 

člověka, čímž značně usnadňuje jeho mezilidský přenos (Liu et al., 2020). 
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2.1.2  Symptomatologie 

I přes to, že je téměř naprostá většina symptomů spojených s onemocněním 

COVID-19 nespecifická, je potřeba mít o těchto projevech povědomí. K nejčastějším 

symptomům patří horečka, neproduktivní kašel, bolesti svalů, hlavy a celková únava.  

Specifickým příznakem bývá v některých případech ztráta čichu a chuti. Při vyšetření 

krve je signalizující hodnotou normální nebo snížené množství leukocytů, u vážnějších 

stavů jsou to pak při provedení RTG vyšetření známky pneumonie. V první fázi 

onemocnění se také mohou objevovat gastrointestinální potíže, jako jsou nauzea 

či průjem. K méně častým symptomům patří vertigo, bolesti břicha a zvracení. U pacientů 

ve vážném stavu nejčastěji dochází k rozvoji syndromu akutní dechové tísně (ARDS), 

srdeční arytmie a septického šoku. Zároveň se zvyšují hladiny urey a kreatininu v krvi, 

lymfocyty naopak dále klesají (Grant et al., 2020). 

 

2.1.3  Diagnostika 

 V případě, že dojde u pacienta k podezření na onemocnění COVID-19, je potřeba 

pro potvrzení diagnózy využít jednu z dostupných testovacích metod. Rychlá a kvalitní 

diagnostika představuje naprostý základ pro zvládnutí pandemické situace. V současné 

době je jako nejčastější a zároveň nejspolehlivější metoda k detekci viru využívána 

reverzní transkripce s polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase (RT-PCR). 

 Tato metoda umožňuje pomocí odebraného vzorku zjistit přítomnost samotného 

viru díky jeho nukleovým kyselinám. Přímá detekce samotné části viru představuje 

rychlou a poměrně přesnou diagnostiku onemocnění COVID-19. Jedná se o zlatý 

standard v diagnostice onemocnění. I přes svoji rychlost, vysokou specificitu a senzitivitu 

je pro efektivní testování zcela nezbytné profesionální materiální i personální zajištění 

testovacích laboratoří. Výsledky testování pomocí standardní metody RT-PCR jsou 

dostupné během několika hodin, u zrychlených postupů na základě tohoto systému 

pak mohou být v řádu několika minut, avšak tyto varianty nejsou kvůli své vyšší finanční 

náročnosti příliš využívány (Yüce et al., 2020).  

 I přes zmíněné benefity RT-PCR testování jsou čím dál více využívány další 

varianty, jejichž výhodou je kratší čas, za který je znám výsledek. Dalším benefitem 

je kromě laboratorní diagnostiky možnost samovyšetření. Antigenní testy detekují 

proteiny (obalový a membránový protein) viru SARS-CoV-19 objevující se v těle 
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při vzniklé infekci. V případě laboratorního provedení a vyhodnocení antigenního testu 

lze na výsledky spoléhat výrazněji než při samovyšetření, kdy dochází ve velké části 

případů ke špatnému odběru vzorku a následně i chybné interpretaci výsledků, což často 

přináší falešně negativní výsledky (Mak et al., 2020).  

 Poslední z nejčastěji využívaných forem testování je zjišťování protilátek, jejichž 

přítomnost v těle člověka lze nejspolehlivěji určit přibližně 10 dní od vzniku prvních 

symptomů onemocnění. Tato forma nestanovuje přítomnost samotného viru nebo jeho 

částí, ale látky tělu vlastní, které jsou aktivovány při imunitní odpovědi. Většina těchto 

testů je zaměřena na detekci lidských protilátek typu IgA, IgM a/nebo IgG. Vzhledem 

k tomu, že tvorba těchto látek probíhá až několik dní po propuknutí nemoci (IgM až 7 

dní, IgG > 7 dní), není tato forma testování vhodná k akutní diagnostice, ale spíše 

k potvrzení již prodělané nemoci (Mathur a Mathur, 2020). 

 

2.1.4  Klasifikace závažnosti 

U pacientů, kteří se setkají s virem SARS-CoV-19 a nakazí se, může následně 

vznikající onemocnění COVID-19 vyvolávat širokou škálu příznaků. Průběh může být 

zcela bezpříznakový, ale také může výrazně ohrozit zdraví a popřípadě i život člověka. 

Pacienti jsou dle závažnosti průběhu onemocnění nejčastěji děleni do pěti kategorií, které 

se mohou vzájemně částečně překrývat.  

 

Asymptomatický průběh 

Za asymptomatické či presymptomatické jedince jsou označeni ti, kteří byli 

pozitivně testováni na onemocnění SARS-CoV-2 za použití virologického testu (RT-PCR 

nebo antigenní test), ale v současné době se u nich nevyskytují žádné symptomy 

onemocnění. 

 

Mírný průběh 

Mírný průběh může zahrnovat širokou škálou popisovaných symptomů 

onemocnění COVID-19. Jejich podstatnou část představují nespecifické symptomy, které 

jsou typické pro většinu virových onemocnění, tj. teplota, kašel, bolest v krku, malátnost, 
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bolest hlavy, svalů, pocity na zvracení, zvracení a průjem (WHO, 2021). Oproti těmto 

klasickým symptomům dochází v souvislosti s onemocněním COVID-19 u 33,9 - 68 % 

pacientů ke vzniku anosmie a ageusie trvající několik dní až měsíců (Meng et al., 2020).  

 

Střední průběh 

Při tomto stupni závažnosti stavu vznikají kromě symptomů uvedených 

u předchozí skupiny příznaky poruch dolních cest dýchacích. Ty se kromě dušnosti 

projevují také patologií plicní tkáně na zobrazovacím vyšetření. Zároveň u pacientů 

se středním průběhem dochází k poklesu klidové saturace, SpO2 ≥ 94 %. 

 

Vážný průběh 

Při poklesu saturace pod 94 %, poklesu indexu paO2/FiO2 (ukazatel stupně plicní 

dysfunkce, vyjadřující poměr parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi a podílu O2 

ve vdechované směsi v relativních dílech) pod 300 mm Hg a současně při dechové 

frekvenci> 30 nádechů za minutu nebo při přítomnosti plicních infiltrátů 

postihujících> 50 % plic je stupeň onemocnění klasifikován jako vážný.  

 

Kritický stav 

Posledním, nejzávažnějším stupněm je kritický stav, kdy dochází k rozvoji 

respiračního selhání, septickému šoku a multiorgánové dysfunkci (WHO, 2021). 

 

2.1.5  Patofyziologie 

Z dosud známých poznatků vyplývá, že virus SARS-CoV-2 využívá pro 

proniknutí do organismu stejný vstup jako jeho předchůdce SARS-CoV. Na buňky se tyto 

dva viry váží díky svému spike proteinu a jeho interakci s angiotenzin-konvertujícím 

enzymem 2 (ACE2). Tento enzym má dle studií navíc výraznější vazebnou afinitu právě 

k SARS-CoV-2. Dobré schopnosti vázání se na buňky a proniknutí dovnitř dopomáhá 

buněčná serinová proteáza TMPRSS2 a další proteázy. Tyto zmíněné faktory velice 

zvyšují rychlost šíření infekce. 
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 Při onemocnění dochází ke snížení exprese ACE2, čímž vzniká nepoměr mezi 

angiotensinem II a jeho metabolity angiotensin (1-7). Tato nerovnováha může způsobovat 

hypertenzi, chronické srdeční selhání a u respiračního systému závažné poškození plic. 

Následně může také podpořit rozvoj zánětu a celkovou hypoxii organizmu 

(Cristiani et al., 2020).  

 Kromě samotného efektu infekce virem SARS-CoV-2 se v patofyziologii 

onemocnění sekundárně uplatňuje virová toxicita, poškození buněk endotelu, 

tromboinflamace, dysregulace imunitní odpovědi a dysregulace renin-angiotensin-

aldosteron systému (RAAS). Tyto faktory nejsou zatím v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 plně prozkoumány a pochopeny. Některé z nich mohou být více specifické 

pro onemocnění COVID-19 (ACE2 vstup, poškození endotelu, dysregulace RAAS), 

zatímco ostatní mohou vznikat sekundárně na základě rozvinuté sepse (Li et al., 2020). 

 

Respirační systém 

 Respirační systém představuje v kontextu infekce COVID-19 první linii, která 

se s virovými patogeny setká. Vzhledem k tomu, že se SARS-CoV-19 velmi dobře váže 

na již zmíněné ACE-2 receptory, které jsou hojně zastoupeny v plicní tkáni dochází 

k přímému působení na pneumocyty 2. typu (Bourgonje et al., 2020). Stupeň jejich 

poškození nezávisí pouze na mechanismu virové replikace, ale také na úrovni uvolnění 

prozánětlivých cytokininů. Tyto dva efekty způsobují poruchu fungování buněk plic, 

která pokračuje jejich nekrózou a následnou apoptózou. Dále dochází k tvorbě exsudátu, 

deskvamaci (poškození membrán) pneumocytů s následnou formací hyalinních 

membrán. Všechny tyto znaky jsou typické pro difúzní poškození alveolů, které je navíc 

podpořeno přítomností intersticiálního edému a zánětlivých infiltrátů. Typickým znakem 

pneumonie/ARDS způsobené onemocněním COVID-19 je tak výrazné omezení 

alveolární výměny plynů a celkové oxygenace tkání (Tian et al., 2020).  

 Efektivní výměna plynů prostřednictvím difúze je kromě integrity a normálního 

fungování alveolárního epitelu závislá na normální mikrocirkulaci alveolárních kapilár. 

Za pomoci ACE-2 receptorů nedochází pouze k působení viru na samotné pneumocyty, 

ale také k přímému přechodu do vaskulárních endotelových buněk. Kaskáda 

následujících reakcí zvyšuje agregaci krevních destiček a leukocytů a zároveň podporuje 

působení komplementového systému, který slouží jako humorální složka nespecifické 
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imunity. Tím dochází k uvolnění tkáňového faktoru, který se společně s výše zmíněnými 

ději podílí na formaci trombů, které zabraňují mikrocirkulaci alveolárních kapilár 

(McFadyen et al., 2020). 

 Působením viru SARS-CoV-19 nedochází z hlediska respiračního systému pouze 

k ovlivnění difuze. Vzhledem k přítomnosti ACE-2 receptorů v ostatních částech 

respiračního systému může u některých pacientů kromě přímého vlivu viru 

na pneumocyty docházet také ke vzniku zánětu dýchacích cest, který vede k poruše 

ventilace plic (Calabrese et al., 2020). Toto postižení buněk bronchiolů, bronchů a trachey 

bylo společně s nálezy na plicní tkáni potvrzeno ve studii, kterou provedli 

Menter et al. (2020) na 21 zemřelých prostřednictvím autopsií. Na stejné ovlivnění 

dýchacích cest poukázali i autoři Verger et al. (2020), kteří za pomocí ventilační 

scintigrafie plic sledovali šedesáti osmiletého pacienta 10. den po rozvoji onemocnění 

se symptomy jako suchý kašel, dyspnoe a horečka. Tento pacient byl nekuřák a netrpěl 

žádným onemocněním respiračního systému. 

 

Kardiovaskulární systém 

COVID-19 představuje multiorgánové onemocnění, postihující zejména hlavní 

orgánové soustavy, včetně kardiovaskulárního systému. Toto onemocnění může ovlivnit 

srdce zejména dvěma fundamentálními způsoby.  

 V prvním případě dochází u pacientů s vážným průběhem ke vzniku cytokininové 

bouře, jako je tomu v jiných případech rozsáhlých orgánových sepsí. Druhý způsob 

ovlivnění kardiovaskulárního aparátu představuje přímé ovlivnění buněk myokardu přes 

již zmíněné ACE2 receptory (Baggish et al., 2020).   

Interakce viru s nimi může potenciálně vést ke vzniku myokarditidy s akutním 

ovlivněním funkce srdečního svalu, které může vyústit případným vznikem reziduální 

chronické jizvy. Ta může do budoucna představovat riziko pro vznik maligních 

ventrikulárních arytmií. Tato problematika bývá diskutována u pacientů s vážným 

průběhem onemocnění, kde se vyskytuje až v 28 % (diagnostikována pomocí zvýšených 

hladin kardiálního troponinu v krvi). U vážnějších případů se k mechanismům 

způsobujícím nekrózu myocytů navíc přidává hluboká hypoxie způsobená respiračním 

onemocněním, pravá ventrikulární dilatace způsobená hypoxickou pulmonální 

vazokonstrikcí či tromboembolickým plátem a distální embolizace (Shi et al., 2020). 
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Myokardiální postižení se obecně častěji vyskytují u pacientů se středním 

až vážným průběhem onemocnění, avšak při objevení závažnější patologie během 

klinického a fyzikálního vyšetření je na ně potřeba brát zřetel i osob s mírným průběhem 

onemocnění. U pacientů s asymptomatickým či lehkým průběhem onemocnění bohužel 

informace o případném vzniku arytmií doposud zcela chybí, stejně jako informace 

o nediagnostikované myokarditidě, která přetrvává po odeznění typických symptomů.  

U všech sportovců, kteří prodělali onemocnění COVID-19, by měla být zvážena 

jejich anamnéza, zaměřená zejména na předchozí stav kardiovaskulárního systému. 

V případě přetrvávajících symptomů či náhle se objevujících nově vzniklých pocitů 

bolesti, tlaku na hrudníku, palpitací nebo intoleranci fyzické zátěže lze uvažovat 

nad přítomností myokarditidy a sportovec je indikován ke komplexnímu klinickému 

vyšetření, které by mělo být doplněno minimálně o dvanáctisvodové EKG 

(Baggish et al., 2020). 

V případě abnormálního nálezu či při nálezu nových repolarizačních změn je 

indikováno echokardiografické a zátěžové vyšetření. Ke změnám primárně pozorovaných 

na EKG patří při myokardiálních postiženích způsobených virovou infekcí: patologické 

Q vlny, deprese ST úseku, difúzní elevace ST úseku a inverze T-vlny.  

Kromě zobrazovacích a zátěžových vyšetření je možné k upřesnění diagnostiky 

využít také vyšetření krevních biomarkerů, jako jsou high sensitivity cardiac 

troponin – hs-Tn a natriuretic peptide – NP. Jejich měření by mělo předcházet vyřazení 

sportovní aktivity alespoň po dobu 48 hodin, jelikož zvýšená fyzická aktivita může 

přechodně jejich hladiny zvyšovat (Drezner et al., 2016).  

Při vážném podezření na myokarditidu je využívána MR srdce, popřípadě při 

přetrvávání symptomů 24hodinové Holter EKG. Návrat ke sportovní aktivitě by u této 

skupiny měl být jednoznačně pozvolnější a za odborného dohledu sportovního kardiologa 

(Baggish et al., 2020).  
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Extrakardiorespirační problematika 

I přes to, že je COVID-19 primárně vnímán jako respirační onemocnění, 

s postupem času začíná být věnována výraznější pozornost jeho extrapulmonálním 

manifestacím. Kromě rizika možného srdečního poškození může způsobovat 

hematologické, renální, gastrointestinální, hepatobiliární, endokrinologické, 

neurologické, oftalmické a dermatologické obtíže. Ty mohou vznikat jednak na přímém 

podkladu kontaktu viru s buňkami jednotlivých orgánů či orgánových soustav, 

tak i nepřímo jako následek imunopatologické reakce organismu (Gupta, 2020). 

 

2.1.6  Postvirový syndrom 

 Problematika postvirového syndromu byla v historii zmíněna i u infekce SARS, 

kdy se u jisté části pacientů v návaznosti na samotné onemocnění rozvinuly symptomy 

velice podobné těm, kterými se manifestuje chronický únavový syndrom (CFS) neboli 

myalgická encefalomyelitida (ME). K hlavním z nich patří hluboká únava nenavazující 

na předchozí náročnou fyzickou aktivitu, která zároveň neustupuje po odpočinku, 

nevolnost po námaze přetrvávající déle než 24 hodin, nově vzniklé bolesti hlavy, 

mnohočetné bolesti kloubů spojené s otokem či erytémem, myalgie, zhoršení krátkodobé 

paměti a koncentrace, bolesti v krku a lymfatických uzlin a nekvalitní spánek.                   

Pro SARS-CoV-2 jsou momentálně využívány označení post-COVID-19 fatigue 

syndrom, post-COVID syndrom nebo long-COVID syndrom (Wostyn, 2021).  

Na základě pitevních výzkumů bylo u pacientů se SARS prokázáno proniknutí 

viru do oblasti hypotalamu skrz dráhu n. olfactorius. Kromě přímého poškození 

samotného nervu a jeho drah tak navíc dochází k přímému ovlivnění buněk hypotalamu, 

který představuje strukturu řídící autonomní funkce organismu. Jeho postižení 

se projevuje zejména akutním nástupem vysoké teploty, dlouhodobou dysregulací 

spánkového cyklu, kognitivními dysfunkcemi a anergií (Perrin, 2020). 

 

Potenciální vznik long-COVID syndromu 

 Postižení čichu a chuti je zaznamenáno u 33-80 % pacientů s onemocněním 

COVID-19. Na základě momentálních poznatků pravděpodobně dochází k poškození 

podpůrných buněk epitelu n. olfactorius a ve vážnějších případech pravděpodobně 
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i k poškození vlastního epitelu a neuronů olfactoriu. Vedle poruch čichu a chuti toto vede 

ke zhoršení drenáže mozkomíšního moku, který je odváděn do periferního lymfatického 

systému podél n. olfactorius skrz lamina cribrosa. Infekce SARS-CoV-19 by tak dle této 

hypotézy mohla zapříčiňovat blokádu lymfatických cév, čímž by docházelo ke stagnaci 

odpadních látek v CNS, a tím k poruše jejího správného fungování. Glymfatický systém 

hraje totiž dle nejnovějších výzkumů klíčovou roli v transportu neurotoxických proteinů, 

včetně amyloidu-β, jejichž zvýšená koncentrace může mít vliv na poškození mozku 

jednak jejich protrahovaným přímým působením na parenchym mozku, tak zvyšováním 

intrakraniálního tlaku. Vyšší hodnoty intrakraniálního tlaku jsou prokázány i u některých 

osob s CFS (Wostyn, 2021). Tyto prakticko-teoretické poznatky by následně mohly 

osvětlovat příčinu vzniku post-COVID syndromu. Zároveň by na jejich základě mohla 

být volená vhodná intervence, kdy by tito pacienti mohli profitovat například z glymfo-

lymfodrenážních a manuálních technik (Hitscherich, 2016).  

  

2.1.7  Léčba 

 Většina pacientů, kteří se setkají s infekcí SARS-CoV-2 zůstane asymptomatická 

nebo u nich dojde k rozvoji mírného až středního průběhu onemocnění, ze kterého 

se zotaví samostatně bez lékařské pomoci. Standardní léčebný postup u všech 

nakažených osob představuje klidový režim a symptomatická léčba konkrétních 

příznaků. Primárně se jedná o management tělesné teploty, dehydratace a dalších běžných 

virových symptomů (Vijayvargiya et al., 2020).  

 Na druhé straně je však nezanedbatelné procento pacientů, které naopak lékařskou 

pomoc potřebuje. Přibližně u 20–30 % pacientů vyžaduje jejich stav hospitalizaci 

na jednotce intenzivní péče s dechovou podporou. U pacientů ve vážném stavu obvykle 

dochází k rozvoji pneumonie, která nezřídka vyžaduje léčbu pod odborným dohledem. 

V závislosti na situaci je léčba kromě farmakoterapie doplněna o dechovou podporu 

ve formě neinvazivní či invazivní ventilace. V rámci hospitalizace je kvůli často 

nepredikovatelnému vývoji stavu pacienta nezbytné pravidelně kontrolovat jednotlivé 

orgánové soustavy a jejich správné fungování (Chakraborty et al., 2020). 
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Farmakologická léčba 

 V současné době neexistuje pro onemocnění COVID-19 žádná specifická forma 

farmakologické terapie. K mírnění závažných příznaků a komplikací onemocnění jsou 

tak využívány doposud dostupná antivirotika, protizánětlivé léky, nízkomolekulární 

hepariny, krevní plazma a hyperimunní imunoglobuliny. Aktuálně je testováno celé 

množství léků, které by mohly být využity v léčbě tohoto infekčního onemocnění 

(Stasi et al., 2020).  

V rané fázi onemocnění před nutností mechanické ventilace se ukazuje jako 

účinné využití léku remdesivir (Beigel et al., 2020; Goldman et al., 2020). Naopak lék 

lopinavir/ritonavir neprokázal téměř žádné pozitivní účinky u osob s vážným průběhem 

onemocnění (Cao et al., 2020). S postupem času vznikají nová antivirotika, jejichž využití 

vypadá slibně, nicméně zatím byla hodnocena pouze in vitro a u zvířat, nikoli u člověka. 

Kromě přímého působení viru na organismus člověka se v patofyziologii 

onemocnění výrazně projevuje i míra imunitní odpovědi, která je často přehnaná 

a neúměrná. Vzniká tak nadměrná produkce prozánětlivých cytokininů jako jsou 

interleukin-6, interferon-gamma a tumor necrosis factor alpha, které způsobují další 

poškození organismu. K modulaci této autoimunitní odpovědi lze využít celou řadu léků. 

Z dosavadního výzkumu vyplývá, že monoklonální protilátky a kortikosteroidy fungují 

jako vhodná ochrana před cytokininovou bouří a zdá se, že mohou zlepšovat stav pacienta 

i v kritické fázi onemocnění. Další skupinu využívaných léků představují 

antikoagulancia. Kromě zánětlivých parametrů totiž dochází při rozvoji symptomů také 

ke zvýšení koagulačních parametrů, což může vyústit trombotickými stavy ohrožujícími 

život pacienta.  

Poslední formu léčby představují terapeutické protilátky, které jsou získávány 

z krve zotavených pacientů. Vzhledem k tomu, že byla efektivita a bezpečnost této 

metody léčby sledována pouze ve studiích o nízkém počtu probandů, představuje využití 

protilátek pouze experimentální a pohotovostní terapii (Stasi et al., 2020). 
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2.1.8  Fyzioterapie a COVID-19 

Stejně jako u většiny oborů, přináší pandemie COVID-19 značné výzvy i v oblasti 

fyzioterapie. Kromě zvýšených nároků v oblasti hygieny přineslo toto onemocnění tři 

hlavní výzvy, se kterými se fyzioterapeut může setkat. 

 

Akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19 

 První z nich představuje akutní péče o pacienty, jejichž stav vyžaduje 

hospitalizaci v nemocničním zařízení. Role fyzioterapeuta na lůžkách s covid pozitivními 

pacienty může spočívat v pouhé výpomoci personálu s hygienou a krmením pacientů. 

Často se tak dělo zejména v obdobích, ve kterých extrémně rostl počet pacientů. 

V druhém, lepším a efektivnějším případě spočívá role fyzioterapeuta v akutní 

rehabilitaci pacienta s primárním zaměřením na prevenci komplikací způsobených 

onemocněním a samotnou hospitalizací. Hlavní prostředky, které lze v této fázi využít 

představují polohování, zejména efektivní se ukazuje pronační poloha, respirační 

fyzioterapie využívající kromě klasických prvků také pomůcky s pozitivním 

výdechovým přetlakem a progresivní trénink mobility pacienta (na lůžku, v sedě, 

transfery, stoj, chůze). Včasné zahájení rehabilitace může velmi příznivě ovlivnit 

jak akutní stav pacienta, tak i z dlouhodobého hlediska kvalitu jeho života po propuštění 

z nemocniční péče (Thomas et al., 2020).  

 

Telerehabilitace 

 Další výzvu představuje digitální forma fyzioterapie. Ta sice začala vznikat 

již před několika lety, nicméně až díky současné situaci se dostává do povědomí většího 

počtu terapeutů, ale i pacientů. Jejím cílem je prostřednictvím digitálních komunikačních 

služeb a nástrojů zaručit dostupnost informací a zdravotnické péče. To díky aktuálnímu 

rozvoji moderních technologií a jejich výraznější dostupnosti představuje poměrně 

jednoduché a elegantní řešení. I přes absenci osobního kontaktu s pacientem je možné 

využít řadu technik jako jsou edukace, kontrola autoterapie, úprava rehabilitačního plánu 

a motivace pacienta, které mohou velice příznivě ovlivnit vývoj jeho zdravotního stavu.  

I přes to, že touto formou nelze řešit všechny typy diagnóz, umožňuje 

telerehabilitace jistou formu zdravotní péče za minimální časové, finanční a technické 

náročnosti. Zároveň v této době představuje možnost pro pacienty, kteří mají zdravotní 
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problémy indikované ke konzervativní léčbě, nicméně se kvůli obavě z nákazy nebo 

jiných důvodů nemohou dostavit na terapii osobně (Dantas et al., 2020; 

Turolla et al., 2020).  

 

Fyzioterapie u pacientů po prodělaném onemocnění COVID-19 

 Akutní péče a záchrana životů pacientů na sebe strhává největší pozornost. Je však 

potřeba brát v potaz i ty pacienty, kteří překonali samotné onemocnění, avšak kvalita 

jejich života se nevrátila na úroveň před nemocí. Data získaná v jiných zemích, 

např. v Anglii ukazují, že až 50 % pacientů, kteří jsou kvůli vážnějšímu průběhu 

hospitalizováni, vyžaduje po propuštění z nemocnice následnou péči (Denehy a Elliott, 

2012). Na základě informací, které máme z předešlých pandemií, které byly způsobeny 

vážnými infekcemi jako SARS a MERS je známo, že tyto komplikace vznikající 

po odeznění samotného onemocnění často trvají i dvanáct a více měsíců 

(Ngai et al., 2010). 

 Vzhledem k široké škále symptomů, kterými se onemocnění COVID-19 

manifestuje a k častému výskytu komorbidit by měl být způsob péče u těchto pacientů 

individuální (Barker et al., 2020). U pacientů s vážnějším průběhem často dochází 

k rozvoji nebo prolongaci již dříve vzniklých symptomů, jako jsou dyspnoe, úzkost, 

deprese, bolest, poruchy fyzických a mentálních funkcí a snížená kvalita života. Tato 

kombinace symptomů je často označována jako syndrom postintenzivní péče 

(post intensive care syndrom, PICS) (Denehy a Elliott, 2012). 

 Následná péče by měla v ideálním případě začínat ihned po propuštění pacientů. 

Jejím základem by vždy měla být edukace a motivace. Samotná rehabilitace pak staví 

na konkrétních symptomech. Nejčastěji se jedná o dekondici svalového aparátu, zhoršení 

respiračních funkcí, kardiální poškození a celkovou dekondici. Nelze opomíjet 

ani psychologické faktory, jako jsou úzkost, deprese a poruchy spánku 

(Barker et al., 2020).  
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2.2  COVID-19 a sport 

Stejně jako ostatní oblasti lidského života byl vlivem rozvoje pandemie SARS-

CoV-2 ovlivněn také sport a ostatní volnočasové pohybové aktivity. V době, 

kdy se potýkáme s novým typem koronaviru, tak navíc dochází k limitaci sportovních 

a pohybových aktivit, které mají výrazný pozitivní vliv na lidské zdraví. Naopak dochází 

k růstu sedavého stylu života (Yeo, 2020). Dobrá fyzická a mentální kondice přináší 

značné zdravotní benefity z hlediska vzniku a progrese onemocnění, jako jsou 

kardiovaskulární choroby, DM 2. typu, hypertenze, ICHS, obezita, CMP a různé druhy 

nádorových onemocnění (Warburton et al., 2017). Přítomnost těchto komorbidit 

a absence pohybové aktivity tak společně představují riziko pro rozvoj vážnějšího 

průběhu onemocnění COVID-19 (Yeo, 2020). 

Samotnou kapitolu, ke které by se dalo široce vyjádřit představuje omezení 

pohybové a sportovní aktivity dětí. Hlubší popis této problematiky nespadá svým 

obsahem do této práce, nicméně je třeba mít na vědomí, že pravidelný pohyb, zvláště pak 

v dětském věku, je stěžejní pro dobré mentální a fyzické zdraví. Při odhlédnutí 

od subjektivní stránky věci může aktuální absence pohybové aktivity dětí do budoucna 

přinést celou řadu zdravotních rizik, a tím i výrazné nároky na již vysoce zatížený 

zdravotní systém (Bates et al., 2020). 

 

2.2.1  Profesionální sport   

Kromě ovlivnění pohybové aktivity běžné populace se COVID-19 podepsal 

i na profesionální sportovní činnosti. Velké množství sportovních událostí v čele 

s Olympijskými hrami v Tokiu bylo zrušeno nebo odloženo. To přináší značnou řadu 

výzev jak pro organizátory, tak pro sportovce samotné (Mann et al., 2020).  

 Kromě problematické organizace sportovních soutěží ovlivnil nový koronavirus 

také samotnou tréninkovou činnost. Zejména v počátcích pandemie, kdy nebyl jasný její 

vývoj, se výrazné restrikce týkaly i této kohorty. Primárním cílem těchto omezení bylo 

snížení šíření viru, avšak pro profesionální sportovce toto znamenalo výrazné narušení 

kontinuity tréninkového procesu (Hull et al., 2020).  
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2.2.2  Vliv absence pohybové aktivity na sportovní výkon 

Kromě přímého rizika nakažení onemocněním COVID-19 a případných 

zdravotních komplikací, na tělo sportovce a jeho celkovou zdatnost působí také přerušení 

tréninkového procesu. Detrénink představuje název pro částečnou nebo úplnou ztrátu 

adaptací těla získaných na podkladě tréninkového procesu. Dochází k němu vlivem 

nedostatečného tréninkového stimulu, nejčastěji vlivem nemoci, zranění nebo posezónní 

přestávky. Pro správné porozumění těmto změnám je nezbytné chápat mechanismy, 

které jej zapříčiňují (Mujika a Padilla, 2000). 

 

Kardiorespirační systém 

Krátkodobý kardiorespirační detrénink je nejčastěji charakterizován rapidním 

snížením hodnot VO2max. Změna je způsobena bezprostředním snížením objemu krve 

a krevní plazmy, později pak i plazmatických bílkovin. Zároveň dochází ke zvýšení 

maximální a submaximální srdeční frekvence za cílem vyrovnání nižšího tepového 

objemu. Tato kompenzace je však nedostatečná, a i přes její využití klesá maximální 

minutový srdeční výdej. Dále může vlivem krátkodobé neaktivity docházet ke snížení 

srdečních rozměrů a krevního tlaku. Obvykle také dochází ke snížení ventilační 

efektivity. Vzhledem k těmto limitacím kardiorespiračního systému dochází k výraznému 

ovlivnění výkonů, zejména u vytrvalostních sportovců (Coyle, 1984, Coyle, 1986).  

 

Metabolismus 

Z pohledu metabolismu dochází ke zvýšení závislosti na sacharidech jakožto 

energetickém zdroji pro svalovou aktivitu. Při spiroergometrickém vyšetření toto lze 

pozorovat na hodnotách RER, které se zvyšují na úkor aktivity lipidového metabolismu. 

Vlivem snížení inzulinové senzitivity a svalového GLUT-4 transportního proteinu 

dochází k poklesu schopnosti absorpce glukózy. Hodnoty laktátu na standardizovaných 

submaximálních hodnotách se zvyšují a laktátový práh nastupuje při nižších procentech 

VO2max. Dále dochází k výraznému poklesu svalového glykogenu (Madsen, 1993). 
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Svalový aparát 

Výrazné omezení či úplné odstranění tréninkového stimulu vede ke snížení 

kapilární denzity a snížení aktivity oxidativních enzymů, což následně způsobuje nižší 

produkci mitochondriálního ATP. U silových sportovců může docházet ke snížení 

průřezu svalu vlivem převahy úbytku rychlých svalových vláken. Snížení svalové síly 

vlivem krátkodobého detréninku není signifikantní, nicméně schopnost aplikace síly 

při specifické sportovní činnosti se může snižovat (Coyle, 1984). 

 

2.2.3  Návrat ke sportu po prodělání onemocnění 

Na rozdíl od běžné populace, která může proces rekonvalescence a návratu 

do běžně prováděných aktivit prodloužit dle svých potřeb a aktuálního stavu, je 

na profesionální sportovce a jejich brzký návrat do tréninkového a závodního procesu 

často kladen výrazný tlak. I přes to, že virus SARS-CoV-19 závažněji postihuje zejména 

starší osoby, které trpí dalšími onemocněními, neměl by průběh infekce u mladších 

ročníků, zvláště pak u sportovců, zůstávat bez povšimnutí zdravotnických odborníků. 

Důležitost tohoto tématu je navíc podpořena tím, že přibližně 20 % vytrvalostních 

sportovců trpí chronickými onemocněními respiračního systému (např. astma 

bronchiale), což představuje zvýšené riziko pro infekce dýchacích cest (Hull et al., 2020). 

Doposud existuje malé množství odborné literatury, která se touto problematikou 

zabývá. To může být způsobeno jednak nedostatečným zájmem o hlubší diagnostiku 

u osob, které prodělaly onemocnění s asymptomatickým nebo mírným průběhem 

(v oblasti sportu toto dosud převažuje) a také tím, že zejména v první polovině roku 2020 

byly uzavřeny tréninkové a zátěžové laboratoře, což značně limituje objem získaných dat. 

Většina aktuálních doporučení tak vychází z omezeného počtu publikací a spíše jsou 

doplněna klinickými zkušenostmi autorů. 

V první řadě je třeba zmínit, že by rychlost návratu ke sportu, zejména 

k vrcholovému, po prodělání COVID-19 neměla být podceňována. Na základě 

pozorování jednotlivých případů je vidět, že brzký návrat k plnému tréninku 

po onemocnění může být u určitých jedinců problematický ve vztahu k toleranci zátěže. 

U určitého procenta sportovců se toto projevuje převážně symptomy identickými 

s postinfekčním syndromem (Dostal et al., 2020). Problematika postinfekčního neboli 
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post-COVID syndromu a jeho potencionální vzniku ve vztahu k infekci COVID-19 je 

podrobně zpracována v kapitole pojednávající o patofyziologii onemocnění.  

Další faktor, který je třeba brát v potaz před plánováním návratu k profesionální 

sportovní aktivitě, představují myokardiální postižení. V akutní fázi virové myokarditidy 

může totiž zvýšená fyzická aktivita způsobit nevratné poškození myokardu s následným 

vznikem maligních ventrikulárních arytmií. V tomto kontextu je také nutné zmínit, 

že právě myokarditidy tvoří 7–20 % příčin náhlých srdečních úmrtí ve sportu. 

Komplikace spojené se stavem kardiovaskulárního systému se sice u onemocnění 

COVID-19 primárně vyskytují u vážnějších případů, nicméně při přetrvávání 

nebo náhlém vzniku symptomů jako jsou bolesti či tlak na hrudi, palpitace nebo 

intolerance zátěže by měla být odebrána podrobná anamnéza a pokud je to nutné, 

tak i další fyzikální a zobrazovací vyšetření. Pokud se hypotéza myokardiálního 

poškození potvrdí, sportovec by se měl řídit vlastními doporučeními pro tyto diagnózy. 

Návrat do tréninku se u těchto osob výrazně prodlužuje a trvá v rozmezí tří až šesti 

měsíců. Stejný postup podrobné diagnostiky a následného návratu do plného zatížení by 

měl platit i u případného výskytu závažných pneumonií (Schellhorn et al., 2020). 

Pokud se u sportovce nevyskytuje podezření na vážnější patologie či špatnou 

toleranci zátěže, lze začít postupný návrat ke sportovní činnosti. Vhodný plán by měl 

sportovci umožnit co nejdřívější možnost plného zatížení za současné minimalizace 

zdravotních rizik. Zároveň by vždy měl probíhat za spolupráce závodníka, jeho 

trenéra/trenérů a lékaře. V rámci České republiky vydala Doporučený postup pro návrat 

ke sportu po prodělané infekci COVID-19 Česká společnost tělovýchovného lékařství 

(ČSTL). Tento guideline zakládá na principu stupňovaného návratu do tréninku. Jedná se 

o šestistupňový návod, který má za cíl provést sportovce všemi zmíněnými stupni tak, 

aby byl návrat k plnému zatížení co nejefektivnější a zároveň během něj byla maximálně 

limitována zdravotní rizika. V rámci jednotlivých stupňů intenzity, označených jako 

I1 – I5 dle norského olympijského výboru, jsou kromě délky jejich trvání označeny také 

upřesňující parametry. K těm patří procento maximální spotřeby kyslíku, procento 

maximální tepové frekvence, subjektivní vnímání intenzity (RPE) popisované 

na Borgově škále CR10 či na klasické Borgově škále a hladiny laktátu 

(Dostal et al., 2020). Upřesnění jednotlivých stupňů a jejich parametrů viz. následující 

tabulka.  
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Obrázek č. 1: Schematický přehled návratu ke sportu (Dostal et al., 2020) 

 

Postup dle stupně průběhu onemocnění 

Vzhledem k širokému spektru symptomů onemocnění COVID-19 by i přes 

vydaná doporučení měl být v řešení této problematiky v kontextu návratu ke sportu 

uplatňován individuální přístup. Ve vztahu k závažnosti onemocnění lze sportovce 

rozdělit do několika skupin, ve kterých se blíže specifikují podmínky a doporučení 

pro návrat k plnému zatížení. 

 U asymptomatických sportovců je návrat ke sportovní možný po skončení 

karanténních opatření, resp. 14 dní od posledního výsledku pozitivního testu. Přestože 

jejich stav nevyžaduje před započetím nového tréninkového procesu lékařskou kontrolu, 

měli by postupovat dle schématu postupného návratu ke sportu (Dostal et al., 2020).  

 Symptomatičtí sportovci by měli vynechat sportovní aktivitu po dobu 14 dnů 

od doby úplného odeznění symptomů, zejména kvůli nedostatečné evidenci o možném 

poškození srdce u pacientů s mírným až středním průběhem onemocnění. Před započetím 

běžného tréninkového režimu by u této skupiny mělo proběhnout lékařské vyšetření, 

obsahující odebrání podrobné anamnézy, klinické vyšetření kardiovaskulárního systému, 

EKG a vyšetření přítomnosti kardiálních biomarkerů. Podle stavu vycházejícího z těchto 

informací může být doplněna MR či RTG srdce, ECHO, spirometrické 
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a spiroergometrické vyšetření. Pokud během těchto vyšetření nedojde k potvrzení 

suspektního kardiálního či pulmonálního poškození, je možné započít návrat ke sportu. 

V opačném případě se sportovec řídí dle guidelines pro danou diagnózu 

(Wilson et al., 2020). 

 U osob s vážnějšími symptomy onemocnění je vždy potřeba postupovat velice 

individuálně. Kromě již zmíněných vyšetření, která by u nich měla být provedena vždy, 

jsou na místě vyšetření dalšími specialisty v závislosti na obtížích jednotlivých pacientů. 

U hospitalizovaných pacientů by mělo vyšetření tělovýchovným lékařem proběhnout 

až ve fázi po úplném odeznění všech příznaků (Dostal et al., 2020). 
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2.3  Funkční vyšetření kardiorespiračního systému 

 Funkční vyšetření kardiorespiračního systému zahrnuje dílčí vyšetření srdce 

a plic. Kromě využití u běžné populace představuje naprosto nezbytné vyšetření 

u sportovců, kde je využíváno v rámci sportovních prohlídek. Díky získaným informacím 

je tak možné objektivně hodnotit adaptace kardiorespiračního systému na zátěž, 

popřípadě sledovat změny jeho parametrů ve vztahu k onemocněním a předcházet 

tak náhlému zhoršení zdravotního stavu v kontextu sportovní činnosti 

(Guazzi et al., 2017).  

 Vzhledem k zaměření této práce bude podrobněji popsáno pouze spirometrické 

a spiroergometrické vyšetření. 

 

2.3.1  Guideline standardního spirometrického vyšetření 

 Základní metodu pro funkční vyšetření plic představuje spirometrie. Ta v reálném 

čase zachycuje objemy vzduchu během klidového dýchání (statické) nebo při usilovných 

manévrech (dynamické). Přínosnost spirometrického vyšetření je závislá na její 

reprodukovatelnosti, standardizaci a kvalitě testování. Pro získání objektivních výsledků 

je také nezbytná správná instruktáž a motivace pacienta. Tato vyšetřovací metoda 

zaznamenává jak nádech, tak výdech pacienta. Představuje nejefektivnější objektivní 

metodu pro hodnocení obstrukčních chorob, jako je například astma nebo CHOPN. 

Kromě testování respiračních onemocnění nachází spirometrie využití v rámci 

sportovního tréninku (Liou a Kanner, 2009).  

 

Vybavení 

Kromě samotného spirometru (CSM využívá přístroj Ganshorn PowerCube) jsou 

k vyšetření využívány nosní klipy, náustky/antibakteriální filtry, váha, výškoměr, 

teploměr, barometr, vlhkoměr a 3 litrová kalibrační pumpa.  

 

Standardizace měření 

Pro objektivní výsledky je potřeba zajistit, aby spirometrické vyšetření bylo 

standardizované. K měření je možné použít pouze spirometr splňující kritéria Evropské 
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respirační společnosti (ERS), popřípadě Americké hrudní společnosti (ATS), což přístroj 

značky Ganshorn PowerCube dodržuje. U těchto přístrojů je podmínkou, aby byly 

schopny měřit výdech po dobu delší než 15 sekund a objem vzduchu větší než 8 litrů 

s přesností +-3 % nebo +- 0,05 l v rozmezí průtoku 0-14 l/s. Celkový odpor proudění 

vzduchu při průtoku 14 l/s musí být <1,5 cm H2O/l/s (0,15 kPa/l/s).  

Správné fungování a veškeré kalibrace přístroje Gashorn PowerCube musí být 

zapisovány do provozní knihy přístroje. Objemová kalibrace přístroje je prováděna 

1x denně na základě teploty okolního vzduchu, barometrického tlaku a vlhkosti, 

průtoková linearita 1x týdně, zkouška těsnosti (3 cm H2O po dobu 1 minuty) 

dle doporučení výrobce, kontrola kalibrační pumpy a samotného přístroje je prováděna 

jednou ročně (Kociánová, 2017).  

 

Příprava pacienta 

Pro správné provedení testu je kromě vybavení nutná správná příprava pacienta, 

jak uvádí autoři Lange et al. (2009) a Miller (2005). Ten by měl mít při prováděném 

vyšetření pohodlné sportovní oblečení, které neomezuje jeho maximální nádech 

nebo výdech. Před měřením by neměl provádět náročné cvičení či požít velké jídlo.  

 

Kontraindikace  

 Ke kontraindikacím patří celkový vážný stav pacienta (akutní infekce, stav 

do jednoho měsíce po infarktu myokardu), hemoptoe, bolest v oblasti úst, hrudníku, žeber 

nebo břicha omezující provedení vyšetření, demence či jiné stavy, kdy je pacient 

neschopen správného provedení vyšetření. V případě inkontinence je třeba zohlednit 

případné ovlivnění výsledků usilovných manévrů (Kociánová, 2017).  

 

Bezpečnost 

Spirometrická vyšetření jsou prováděna ve vzpřímeném sedu, který je preferován 

pro svoji bezpečnost, jelikož při nuceném výdechu dochází k omezení žilního návratu 

a mohlo by dojít k závrati nebo výjimečně až k synkopě (Miller, 2005).  
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Provedení měření 

Před samostatným vyšetřením je zaznamenán věk, váha, výška a pohlaví pacienta. 

Věk je zaznamenáván v letech, váha v kilogramech a výška v centimetrech. Výška je 

měřena bez obuvi při napřímeném stoji spojném a pohledu vpřed za využití přesného 

měřícího přístroje. 

Pro správné provedení spirometrického měření je nutná jasná instruktáž. Pacient 

je po usazení na židli a po zavedení náustku vyzván ke klidnému dýchání. Vyšetřující 

dále sleduje záznam dechové křivky na monitoru přístroje a po provedení minimálně pěti 

počátečních dechových cyklů vyzve pacienta k maximálnímu nádechu, po kterém ihned 

následuje maximální usilovný výdech. Pro maximálně přesné výsledky jsou nosy 

pacientů utěsněny nosními klipy (Pierce, 2005). Pro objektivní výsledky měření jsou 

usilovné manévry prováděny 3x, kdy je zaznamenán manévr s nejlepším výsledkem 

(Kociánová, 2017). 

 

Podmínky pro platnost výsledků a jejich interpretace 

Evropská respirační společnost a Americká hrudní společnost stanovují přesná 

kritéria pro určení započetí měření a pro jeho ukončení. Základ interpretace měření závisí 

na první sekundě, a proto je naprosto nezbytné správné stanovení času-nula. Jakékoliv 

zaváhání nebo pomalý začátek přinesou neadekvátní výsledky. Start je tedy determinován 

extrapolací křivky průtok/objem, na které je pozorovatelný jako nejstrmější část křivky 

označován jako PEF (Pierce, 2005).  

Zároveň musí být zpětně extrapolovaný objem (EV) <5 % FVC nebo <150 ml 

(podle toho, které vyjádření parametru je větší). PEF musí být dosaženo do 120 ms 

od zahájení usilovného výdechu. Během první sekundy výdechu by měl být vydechovaný 

objem vzduchu konstantní. Toto se projeví konstantní křivkou objem-čas. Výdech by měl 

trvat minimálně 6 s u pacientů starších než 10 let. Manévr musí být proveden tak, aby byla 

křivka bez artefaktů a s maximálním úsilím. Test je ukončen v momentě, kdy pacient není 

schopen dále vydechovat pro nedostatek vzduchu či pocit diskomfortu. 

(Lange et al., 2009). 

Interpretaci výsledků získaných prostřednictvím pomocí spirometrie představuje 

ve většině případů srovnání dat měřeného subjektu s referenčními hodnotami zdravých 

subjektů. Ty by měly být získávány ze studií, ve kterých participovaly subjekty označené 



 33 

jako normální nebo zdravé. Zároveň by měly nést stejné antropometrické (pohlaví, věk, 

váha, výška) a etnické charakteristiky, jako osoby s nimi porovnávané. Získávání dat 

vyšetřovaných subjektů by mělo odpovídat stejnému přístroji a metodice, jako u skupiny 

referenční. V Evropě je za referenční vzorek nejčastěji považována skupina prohlášení 

ERS vydaná v roce 1993. Tento reprezentativní vzorek představuje hodnoty pro subjekty 

ve věku mezi 18-70 lety věku o výšce mezi 155-195 cm pro muže a 145-180 pro ženy 

(Pellegrino et al., 2005).  

 

2.3.2  Spirometrické hodnoty 

Statické dechové objemy 

 Měření klidových objemů může být často složité, jelikož pacient vidí dechovou 

křivku v reálném čase a může tak s těmito hodnotami volně manipulovat.  

Primárním výsledkem spirometrického měření je hodnota usilovné vitální 

kapacity plic (FVC) (někdy také označována jako inspirační vitální kapacita (IVC) 

nebo expirační vitální kapacita (EVC), v závislosti na tom, zda následuje po plném 

výdechu či nádechu). Představuje maximum usilovně vydechnutého vzduchu 

po předchozím maximálním nádechu. Její hodnoty dosahují u zdravého člověka objemu 

4–6 litrů a bývají sníženy u obstrukčních i restrikčních poruch (Liou a Kanner, 2009). 

Celkově se skládá ze tří objemů: klidového dechového, inspiračního a expiračního 

rezervního.  

Dechový objem (VT/VT) představuje objem vzduchu, který se v plicích vymění 

během klidového nádechu a výdechu. Při běžném dýchání je jeho objem přibližně 500 ml 

vzduchu. Při nádechu nad rámec VT jsme schopni do plic dostat ještě další vzduch, 

tato hodnota je označována jako inspirační rezervní objem (IRV). Stejně tak jsme schopni 

po běžném výdechu ještě vzduch vydechnout, v tomto případě se jedná o expiračním 

rezervním objemu (ERV) (Kociánová, 2017).  

Vzduch, který z plic nedokážeme vydechnout ani za zvýšeného úsilí se nazývá 

reziduální objem (RV). Tento statický objem zabraňuje kolapsu plic. Může být 

patologicky navýšen u osob s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem ke stagnaci vzduchu 

v plicích naopak dochází ke snížení FVC. Ke snížení RV dochází například při cystické 

fibróze nebo jiných restrikčních onemocněních (Quanjer et al., 1993).  
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Společně s ERV tvoří RV součást funkční reziduální kapacity (FRC), což je 

celkový objem vzduchu, který zůstává v plicích po běžném výdechu. Obstrukční 

onemocnění FRC zvyšují, restrikční onemocnění snižují. Kromě restrikčních poruch 

dýchacích cest mohou její hodnoty snížit například poloha těla (leh), anestetika, 

myorelaxancia nebo sedativa.  

Posledním plicním objemem je totální plicní kapacita (TLC), která představuje 

součet FVC a RV (Liou a Kanner, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Dynamické dechové objemy 

Hlavní dynamické dechové objemy jsou FVC a jednovteřinová vitální kapacita 

(forced expiratory volume, FEV1). Oba dva parametry jsou zaznamenávány na křivce 

objem/čas. FEV1 je objem vzduchu, který je člověk schopen usilovně vydechnout 

po předchozím maximálním nádechu během první vteřiny tohoto manévru. Přímé měření 

FEV1 bývá navíc porovnáváno vůči FVC. Výsledné procento představuje klíčovou roli 

ve stanovení přítomnosti obstrukčních chorob, kdy u nich dochází k poklesu 

Tiffeneauvova indexu (FEV1/FVC) pod 70 %. Naopak zdravý jedinec je schopen během 

jedné vteřiny vydechnout kolem 85 % FVC (Quanjer et al., 1993). 

Obrázek č. 2: Plicní objemy a kapacity doplněné 
o nepřímo měřitelné objemy (Kociánová, 2017) 
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Dechové průtoky  

Vedle dechových objemů umožňuje spirometrické vyšetření dynamických 

parametrů hodnotit i průtoky vzduchu, které jsou zaznamenávány pomocí křivky 

průtok/objem. Jedná se o grafickou metodu, která zobrazuje maximální hodnotu průtoku 

během výdechu či nádechu a maximální hodnoty průtoků v jednotlivých částech (25 %, 

50 %, 75 %) z celkové FVC. Vrcholový výdechový průtok (PEF) představuje nejvyšší 

rychlost na vrcholu usilovného výdechu. Vzhledem k tomu, že je PEF měřen za čas 0,1 s, 

je jeho hodnota vysoce závislá na vyvinutém úsilí pacienta (Pierce, 2005). 

Obrázek č. 3: Křivka vyjadřující objem vydechnutého 
vzduchu v závislosti na čase (Quanjer et al., 1993) 

Obrázek č. 4: Křivka vyjadřující průtok v závislosti na 
objemu vydechovaného vzduchu (Kociánová, 2017) 
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4.3.2  Guideline standardního spiroergometrického vyšetření 

Oproti běžným klinickým vyšetřením specializujícím se na hodnocení celkové 

zdatnosti pacienta umožňuje spiroergometrické vyšetření objektivně a přesně měřit výkon 

a jednotlivé kardiorespirační parametry v reálném čase. I přesto jde o jednoduchou 

a snadno reprodukovatelnou metodu testování. U sportovní populace je toto vyšetření 

ve velké míře prováděno za cílem podrobnější diagnostiky limitace ze strany jednotlivých 

subsystémů (kardiovaskulární, respirační, svalový a buněčně oxidativní). Jelikož 

se u téměř naprosté většiny sportovců jedná o vyšetření, které je prováděno na pravidelné 

bázi, slouží tak často jako prostředek, díky kterému je možné porovnávat změny mezi 

jednotlivými sezónami, popřípadě i v jejich průběhu. Zároveň mohou být na základě jeho 

výsledků stanovovány tréninkové dávky. 

Tato forma testování je nejčastěji prováděna na bicyklovém ergometru 

či běžeckém pásu, nicméně v dnešní době už nejsou výjimkou ani specifické trenažery 

pro určité sporty. Kromě jízdy na ergometru a běhu jsou tak využívány například 

veslovací trenažery, Wattbiky nebo AirBiky (Guazzi et al., 2017). 

 

Vybavení 

Během spiroergometrického vyšetření bývá standardně kromě spirometru (CSM 

využívá přístroj Ganshorn PowerCube) využíváno následující vybavení: bicyklový 

ergometr, EKG zařízení, rtuťový tonometr, pulzní oxymetr a hrudní pás či hodinky 

k měření tepové frekvence. 

 

Standardizace měření 

 Pro získání objektivních výsledků je nezbytná kalibrace používaných přístrojů. 

Bicyklový ergometr by měl být kalibrován jednou ročně a při každé změně polohy. 

Objemová kalibrace průtokového snímače a průtoková linearita by měla být prováděna 

se stejnou frekvencí, jako je tomu u spirometrie, tzn. oba parametry před každým 

prováděným měřením. Při konstantní teplotě místnosti se dále provádí kalibrace 

analyzátorů dechových plynů (O2 a CO2) 1x denně za použití okolního vzduchu 

a standardního kalibračního plynu. 1x měsíčně se provádí biologický test, což představuje 

samotné zátěžové vyšetření na různých úrovních zátěže. Ten slouží k hodnocení 
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fyziologických proměnných (VO2 a VCO2), jejichž směrodatná odchylka by neměla být 

vyšší než 1,65 (Chlumský, 2019). 

 

Bezpečnost 

Kromě vybavení je nezbytné mít na paměti, že při provádění CPET musí vždy být 

přítomný lékař. I přes nízký počet nežádoucích příhod a případných úmrtí musí tento 

lékař výborně ovládat prvky kardiopulmonální resuscitace a zároveň být vybaven 

příslušnou medikací a defibrilátorem.  

 

Příprava pacienta  

 Stejně jako u spirometrického vyšetření je potřeba, aby byl pacient vhodně 

oblečen pro výkon fyzické aktivity (jízda na bicyklovém ergometru). Minimálně 2 hodiny 

před testem by pacient neměl jíst, 12 hodin před by neměl kouřit či požít alkohol. 

V případě užívání medikace by mělo být zváženo její vysazení nebo normální používání, 

vzhledem k cílům CPET. Dále zde také platí, že výsledky testu jsou výrazně ovlivněné 

snahou pacienta. Pro dosažení reprodukovatelných výsledků je tak naprosto stěžejní 

motivace pacienta k dosažení maximálně možného výkonu. Vzhledem k tomu, 

že se v téměř naprosté většině testování provádí toto vyšetření za využití bicyklového 

ergometru, nepředstavuje vysokou technickou náročnost na provedení (Löllgen a Leyk, 

2018).  

 

Provedení měření 

 K hodnocení pacienta je možné využít různé zátěžové protokoly v závislosti 

na jeho stavu a cílech testování. Po zvolení protokolu následuje měření v klidu v sedu 

na bicyklovém ergometru, dále pak zahřívací fáze bez odporu (cca 2-3 minuty) a poté 

hlavní část měření během stoupající zátěže. Vyšetření je ukončeno v momentě výskytu 

limitujících symptomů, které neumožňují další výkon činnosti. U sportovců nejčastěji 

dochází k přerušení kvůli pocitu nezvladatelné dušnosti a únavě dolních končetin. 

Poté vyšetřovaný subjekt pokračuje ve šlapání bez odporu po dobu 2-3 minut, během 

které je stále sledován pomocí využitých přístrojů a také samotným lékařem. Monitorace 

končí v momentě návratu sledovaných hodnot na jejich výchozí úroveň. V případě vzniku 
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bezpečnostních rizik, které by měl včas rozpoznat dohlížející lékař, je vyšetření ukončeno 

předčasně (Tran, 2018).  

 U sportovců zahrnutých v této práci byl využit ramp protokol, tzn. protokol 

s lineárním navyšováním zátěže (o 30 W/min u mužů a o 25 W/min u žen). Výchozí zátěž 

byla 50 W pro muže a 40 W pro ženy. 

 

Podmínky pro platnost výsledků a jejich interpretace 

 Pro získání platných výsledků je nezbytné, aby vzestupná zátěž trvala nejméně 

6 minut. Získaná data představují podrobné informace o fyziologických hodnotách 

daného pacienta, které lze stejně jako u spirometrie porovnávat vůči referenčnímu vzorku, 

a také vzhledem k výsledkům předešlých měření u stejného jedince. Kromě klasických 

hodnot vyobrazených ve výsledcích měření je možné jednotlivé parametry hodnotit 

ve vybraný moment na devítiplotovém Wassermanově grafu. Lze tak popsat jednotlivé 

metabolické, oběhové, ventilační i respirační hodnoty a jejich vzájemný vztah 

v kterémkoli momentě prováděného vyšetření (Chlumský, 2019). 

 

2.3.2  Spiroergometrické hodnoty 

Toto zátěžové vyšetření umožňuje zachycení celé řady měřitelných hodnot. 

Při standardním spiroergometrickém vyšetření jsou kontinuálně měřeny: tlak krve (TK), 

tepová frekvence (HR), EKG křivka, spotřeba kyslíku (VO2), minutová ventilace (VE), 

výdej oxidu uhličitého (VCO2), respirační výměnný koeficient (RER) vyjadřující poměr 

vyloučeného CO2 vůči O2, zátěž ve wattech a saturace arteriální krve kyslíkem. 

V závislosti na zatížení je dále možné sledovat maxima hodnot jako jsou TF, VE, VO2 

a stanovovat jednotlivé body, jako jsou první a druhý ventilační práh. Během vyšetření je 

také možné za pomoci Moxy monitorace hodnotit okysličení pracujících svalů 

(Palange et al., 2006). 

   

Výkon 

 Jeden z hlavních měřitelných parametrů při zátěžovém vyšetření představuje 

výkon. Ten charakterizuje vykonanou práci ve vztahu k času a jeho jednotku představuje 

1 watt (W = J/s). V rámci vyšetření je výkon využíván jednak ke stanovení zátěžového 
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protokolu, tak následně ke zjištění maximálního výkonu vyšetřované osoby. Ta se liší 

v závislosti na trénovanosti, věku a pohlaví. Dále může být přepočítáván na 1 kilogram 

tělesné hmotnosti. Kromě maximálního výkonu se často hodnotí výkon při tepové 

frekvenci 170/min (W170, resp. W170/kg) (Pastucha, 2014). Dále může být hodnocen 

v bodě respirační kompenzace (RCP), který představuje ekvivalent anaerobního prahu 

a je indikátorem výkonu v ustáleném stavu (Herdy et al., 2016). 

 

Tepová frekvence 

 Tepová frekvence (TF) reaguje na zátěž svým lineárním růstem. Ten trvá 

až do doby submaximálních hodnot zátěže, která odpovídá 75-85 % maximální tepové 

frekvence (TF max). Od této úrovně pokračuje nárůst TF pozvolněji až po dosažení TF 

max. Ta lze nepřímo stanovit jako TF max = 220 – věk (roky). Reálné dosažení TF max 

během zátěžového vyšetření záleží kromě věku na celkové kondici, pozici těla 

a celkovém zdravotním stavu (Pastucha, 2014).  

 

Spotřeba kyslíku 

 Spotřeba kyslíku (VO2) představuje objem O2, který je z vdechovaného vzduchu 

přijat do těla. Nejčastěji je vyjadřován v mililitrech za minutu (ml/min). Maximální 

spotřeba kyslíku je označována jako VO2max. Graficky lze tento moment poznat jako 

plató na křivce velikosti VO2 v závislosti na čase. Pokud k dosažení plata nedochází, 

je nejvyšší dosažená hodnota označena jako VO2peak. Odpověď organismu na zvyšující 

se zátěž je podmíněna centrálními mechanismy (kardiovaskulární, pulmonální) 

a periferní funkcí (svalový aparát). Výsledná hodnota VO2max, popřípadě VO2peak 

je ovlivněna dalšími faktory jako jsou věk, pohlaví, váha, výška, úroveň zdatnosti, 

genetické predispozice a etnicita. Nejčastěji jsou k porovnání dosažených hodnot 

využívány referenční hodnoty autorů Wasserman a Whipp z roku 1975 

(Herdy et al., 2016).  

 Díky hodnocení spotřeby kyslíku lze hodnotit závažnost onemocnění jako jsou 

například srdeční selhání, plicní hypertenze, chronická obstrukční plicní nemoc, 

restrikční respirační onemocnění, ale i celkovou vytrvalostní zdatnost 

(Guazzi et al., 2012).  
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 Na základě měření VO2 a jejího vztahu k ostatním parametrům lze také stanovovat 

ventilační prahy. První ventilační práh (VT1) neboli anaerobní práh (AT) představuje 

moment, při kterém dochází k nelineárnímu nárůstu VE vůči VO2. Z fyziologického 

pohledu představuje AT horní hranici zátěže, kterou je možné vykonávat dlouhodobě 

bez progresivního růstu laktátu a nástupu hyperventilace. AT se u dospělých osob 

pohybuje v oblasti mezi 40-60 % VO2 a je kromě jiného ovlivněn genetickými 

predispozicemi, onemocněními a mírou aerobní vytrvalosti. Proto mohou být hodnoty 

AT u vrcholových sportovců vyšší než 60 % VO2. Znalost anaerobního prahu je nezbytná 

pro individuální preskripci tréninkových dávek (Herdy et al., 2016). Druhý ventilační 

práh (VT2) 

 

Dechový objem 

 Při klidovém dýchání se během jednoho dechového cyklu v plicích vymění 

přibližně 500 ml vzduchu. Tento objem je dostačující pro pokrytí poptávky těla 

po dodávce kyslíku. Při zátěži však dochází ke zvýšení nárokům na organizmus a pokud 

chceme vyšší intenzitu pohybové aktivity udržet, musí tomu odpovídat i právě zmíněná 

dodávka kyslíku. Dechový objem se tak zvyšuje a začínají být využívány i části IRV 

a ERV v poměru 2:1 ve prospěch IRV (Liou a Kanner, 2009). Jeho strmý vzestup trvá 

do doby dosažení 60 % vitální kapacity (VC), kde se ustaluje. Při dřívějším dosažení plata 

lze předpokládat mechanickou limitaci, která zabraňuje nárůstu dechového objemu. 

Ta nejčastěji vzniká na podkladě dynamické hyperinflace (nadměrné využívání IRV při 

zátěži), která se kromě osob s CHOPN může vyskytovat i u zdravých osob. Dále 

pak může vznikat kvůli zhoršené poddajnosti plicní tkáně, popřípadě hrudního koše 

(kyfoskolióza, operace) nebo nesprávným fungováním respiračních svalů 

(Chlumský, 2019).  

 

Dechová frekvence 

 Stejně jako dechový objem, roste při zvyšující se zátěži i dechová frekvence (DF). 

Ta se za standardních klidových podmínek pohybuje u dospělého člověka kolem 

12 nádechů za minutu, což při dechovém objemu 0,5 litru představuje minutovou 

ventilaci o velikosti 6 litrů. U zdravých jedinců se při zátěži zvyšuje DF na 35 až 45 
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nádechů za minutu, zatímco u profesionálních sportovců může dosahovat až 60 nádechů 

za minutu (Palange et al., 2006).  

 

Minutová ventilace 

Minutová ventilace představuje objem vzduchu, který se vymění v plicích během 

jedné minuty. Nepřímo lze její hodnotu stanovit jako součin dechového objemu a dechové 

frekvence. V klidu jsou hodnoty VE 6-9 l/min, nicméně při maximální zátěži mohou 

u běžné populace dosahovat kolem 120 l/min a u profesionálních sportovců až 200 l/min. 

VE se progresivně zvyšuje v závislosti na náročnosti fyzické aktivity a vyvinutém úsilí. 

Kromě toho její růst ovlivňuje anaerobní metabolismus a laktát. Měření této hodnoty 

nachází uplatnění v hodnocení stavu dechové rezervy, efektivity tréninkových metod, 

hodnocení progrese neuromuskulárních onemocnění respiračního systému a také 

hodnocení závažnosti srdečního selhání (Herdy et al., 2016).  
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3  Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1  Cíl práce 

 Vzhledem k aktuálnosti tematiky onemocnění COVID-19, které v široké míře 

ovlivňuje lidské životy, se ukazuje naprosto nezbytné věnovat této problematice 

pozornost. V souvislosti s pandemií nového koronaviru vyvstává celá řada otázek 

týkajících se fyzického i mentálního zdraví, socioekonomické situace a dalších oblastí 

lidského života. Jednu z konkrétních otázek představuje ve vztahu k pohybu a sportu 

akutní ovlivnění výkonu a stavu kardiorespiračního systému sportovce samotným 

onemocněním. 

 Cílem této práce je zhodnotit výkon a vybrané kardiorespirační parametry 

u profesionálních sportovců během třetího až čtvrtého týdne po prodělání onemocnění 

COVID-19. Vzhledem k tomu, že u této skupiny probíhají pravidelná vyšetření, která 

jsou prováděna na roční bázi, lze zde srovnávat data získaná před onemocněním 

a bezprostředně po jeho prodělání. Kromě řešení akutních případů a záchrany životů je 

totiž nezbytné věnovat pozornost i dalším dopadům onemocnění COVID-19, 

které mohou značně ovlivnit kvalitu života sportovní, ale i široké populace.   

 

3.2  Úkoly práce 

• Oslovit vedení Centra sportovní medicíny, z. s. za cílem spolupráce a poskytnutí 

potřebných dat 

• Přehledné zpracování literatury zabývající se danou problematikou 

• Určení sledovaných parametrů  

• Nastavení vstupních kritérií pro výběr probandů 

• Zajištění výsledků spirometrického a spiroergometrického vyšetření probandů 

zvolených na základě vstupních kritérií 

• Zpracování výsledků 

• Intrapersonální porovnání dat před onemocněním a po jeho prodělání 

• Vyhodnocení získaných dat, statistika 

• Vyvození diskuse a závěru 
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3.3  Výzkumná otázka 

Jaký vliv má onemocnění COVID-19 na změnu výkonu a vybraných kardiorespiračních 

parametrů u profesionálních sportovců ve třetím až čtvrtém týdnu po jeho prodělání? 

 

3.4  Hypotézy 

Hypotéza č. 1: Ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 

nedochází u profesionálních sportovců s mírným průběhem ke zhoršení vybraných 

respiračních parametrů získaných prostřednictvím spirometrického vyšetření, konkrétně 

IVC, FVC1, FVC1/IVC a PEF. 

 

Hypotéza č. 2: Ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 dochází 

u profesionálních sportovců s mírným průběhem ke zhoršení maximálního výkonu 

a výkonu v bodě respirační kompenzace. 

 

Hypotéza č. 3: Ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 dochází 

u profesionálních sportovců s mírným průběhem ke zhoršení vybraných 

kardiorespiračních parametrů získaných prostřednictvím spiroergometrického vyšetření, 

konkrétně TFpeak, VO2peak, VE, VT a DF. 
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4  Metodika práce 

4.1  Charakter práce 

Práce má charakter kvantitativního výzkumu založeného na výsledcích testování 

a potvrzení či vyvrácení hypotéz. V teoretických východiscích je primárně pojednáno 

o novém typu lidského koronaviru SARS-CoV-19 a o jeho kontextu vzhledem ke sportu. 

V neposlední řadě jsou pak zmíněna vybraná funkční vyšetření kardiorespiračního 

systému (spirometrické, spiroergometrické vyšetření), včetně všech parametrů 

nezbytných pro praktickou část této práce. 

Práce zkoumá akutní vliv onemocnění COVID-19 na výkon a vybrané 

kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců. Tento efekt je zkoumán 

na základě porovnání dat získaných z databáze Centra sportovní medicíny z.s., 

které se specializuje na tělovýchovné a sportovní lékařství. 

Vzhledem k tomu, že proběhl sběr a hodnocení anonymizovaných dat, není třeba 

informovaného souhlasu a souhlasu etické komise.  

 

4.2  Výzkumný soubor 

Anonymizovaná data byla získána z databáze Centra sportovní medicíny 

prostřednictvím pracovníka Vojtěcha Hačeckého. Vzorek byl vybrán záměrně a tvořili ho 

profesionální sportovci ve věku 18–35 let, kteří prodělali onemocnění COVID-19 

v období mezi 1. 8. 2020 - 28. 2. 2021 a zároveň u nich byla v tomto období provedena 

sportovní prohlídka zahrnující spirometrické a spiroergometrické vyšetření. Ta musela 

být provedena ve 3. týdnu po prodělání onemocnění, aby bylo možné zkoumat akutní 

efekt bez případných změn hodnocených parametrů vlivem návratu do tréninkového 

procesu. Průběh onemocnění u probandů zahrnutých v této práci byl dle klasifikace WHO 

mírný (WHO, 2021).  

Dalším předpokladem pro zahrnutí sportovců do výzkumného souboru byla 

přítomnost výsledků stejných funkčních vyšetření kardiorespiračního systému 

s největším odstupem 12 měsíců od vyšetření provedeného po prodělání onemocnění 

COVID-19.  
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Profesionální sportovci byli vybráni záměrně z toho důvodu, že u většiny 

sportovců došlo během posledního roku k výraznému omezení tréninkové a závodní 

činnosti, což by se pravděpodobně negativně podepsalo na měřených parametrech 

a výrazně by tím došlo ke zkreslení výsledků práce. Vzhledem ke stanoveným výjimkám 

mohli profesionální sportovci trénovat pouze s minimálními nebo žádnými přerušeními 

sportovní činnosti oproti běžnému tréninkovému režimu.  

Z celkového počtu 64 profesionálních sportovců, kteří prodělali onemocnění 

COVID-19 a následně byli vyšetřeni ve třetím týdnů po odeznění symptomů, bylo 

na základě zmíněných faktorů vyřazeno celkem 47 sportovců.  

U většiny vyřazených, tj. u 43 sportovců, zcela nebo částečně chyběla srovnávací 

data naměřená před proděláním onemocnění COVID-19. U 4 sportovců byla tato data 

odebrána s větším časovým odstupem než stanovených 12 měsíců.   

Ve výsledku zadaným kritériím pro zahrnutí do této diplomové práce vyhovělo 

17 probandů. Kromě měřených parametrů bylo zaznamenáno pohlaví, věk, prováděný 

sport a základní antropometrické údaje. 

 
  

Obrázek č. 5: Schéma výběru zahrnutí 
profesionálních sportovců do diplomové 
práce 
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Tabulka č. 1: Seznam probandů diplomové práce 

Proband Pohlaví Sport Datum vyšetření Věk Váha Výška 

1 M cyklistika – sprint 
07.04.2020 32 87 186 

09.12.2020 33 87 187 

2 M cyklistika – sprint 
15.12.2019 19 91 180 

09.12.2020 20 89 180 

3 M krasobruslení 
19.06.2020 20 80 177 

03.12.2020 21 78 177 

4 Ž snowboardcross 
10.06.2020 24 72 174 

11.11.2020 24 71 174 

5 M šerm 
23.09.2020 26 87 196 

06.11.2020 26 86 196 

6 Ž veslování 
24.03.2020 19 84 181 

02.10.2020 19 85 181 

7 Ž cyklokros 
27.01.2020 19 58 168 

15.01.2021 20 58 168 

8 M běžecké lyžování 
02.10.2020 21 94 195 

08.12.2020 21 94 195 

9 Ž běžecké lyžování 
26.05.2020 26 63 165 

08.10.2020 26 60 165 

10 Ž běžecké lyžování 
26.05.2020 20 56 162 

08.10.2020 21 56 162 

11 M běžecké lyžování 
28.05.2020 26 70 177 

19.10.2020 27 73 177 

12 M běžecké lyžování 
27.05.2020 22 73 174 

07.10.2020 22 74 174 

13 M běžecké lyžování 
28.05.2020 26 75 180 

07.10.2020 26 75 180 

14 M běžecké lyžování 
28.05.2020 23 73 180 

07.10.2020 23 73 180 

15 M běžecké lyžování 
27.05.2020 24 85 193 

07.10.2020 25 85 193 

16 Ž běžecké lyžování 
05.12.2019 20 64 169 

09.10.2020 21 63 169 

17 M cyklistika – sprint 12. 2. 2020, 9.12. 2020 
20 90 186 

21 95 186 
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4.3  Metoda sběru dat 

Podklady pro teoretickou část byly získány za pomoci elektronických databází 

PubMed, PEDro, MEDLINE, EBSCOhost, Scopus a Web of Science a dále tuzemských 

i zahraničních doporučených postupů. Anonymizovaná data byla získána z databáze 

Centra sportovní medicíny z. s. prostřednictvím pracovníka Vojtěcha Hačeckého. Data 

zahrnují dva typy funkčního zátěžového vyšetření kardiorespiračního systému, konkrétně 

spirometrické a spiroergometrické vyšetření. K oběma těmto měřením a záznamu 

sledovaných hodnot byl využit přístroj Ganshorn PowerCube. Data byla zapsána 

do tabulkového souboru Microsoft Excel a následně vyhodnocena.  

 

4.4  Analýza a zpracování dat 

 Získaná data dílčích vyšetření byla zaznamenávána a zpracována v programu 

Microsoft Excel. Primární analýzu představuje rozdíl hodnot naměřených 

před onemocněním COVID-19 a po jeho prodělání. Statistická analýza byla zpracována 

v matematickém software R. Pro statistické zajištění hypotéz byla vyhodnocena pomocí 

statistické metody párového t-testu na hladině statistické významnosti p <0,05.  
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5  Výsledky  

5.1  Výsledky jednotlivých spirometrických parametrů 

5.1.1  Inspirační vitální kapacita (IVC) 

Tabulka 2: Inspirační vitální kapacita 

Tabulka č. 2 porovnává hodnoty inspirační vitální 

kapacity u zahrnutých probandů před onemocněním 

COVID-19 a ve třetím až čtvrtém týdnu po jeho 

prodělání. Výsledky prokazují statisticky 

signifikantní zlepšení na hladině statické 

významnosti p = 0,004. Ke zlepšení inspirační vitální 

kapacity došlo u 14 probandů v průměru 

o 0,21±0,18 l.  

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  IVC (l) 

Proband před po rozdíl 

1 6,20 6,10 -0,10 
2 6,80 7,25 0,45 
3 5,32 5,66 0,34 
4 4,72 4,96 0,24 
5 5,92 5,87 -0,05 
6 5,58 5,59 0,01 
7 3,66 3,69 0,03 
8 6,99 7,13 0,14 
9 4,02 4,13 0,11 
10 4,04 4,03 -0,01 
11 5,98 6,06 0,08 
12 5,69 5,71 0,02 
13 6,03 6,40 0,37 
14 5,04 5,05 0,01 
15 7,08 7,27 0,19 
16 4,83 5,14 0,31 
17 6,41 7,01 0,60 

Graf č. 1: Inspirační vitální kapacita 
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5.1.2  Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1) 

Tabulka 3: Jednovteřinová vitální kapacita 

Tabulka č. 3 porovnává hodnoty jednovteřinové 

vitální kapacity u zahrnutých probandů 

před onemocněním COVID-19 a ve třetím až čtvrtém 

týdnu po jeho prodělání. Výsledky neprokazují 

statisticky signifikantní změny, jelikož je hladina 

statistické významnosti p = 0.080.  

 

  
 

 
 

  

  FEV1  (l) 
Proband před po rozdíl 

1 5,32 5,08 -0,24 
2 5,49 5,70 0,21 
3 4,74 4,88 0,14 
4 3,77 4,17 0,40 
5 4,98 5,23 0,25 
6 4,67 4,91 0,24 
7 3,17 3,24 0,07 
8 5,98 6,23 0,25 
9 3,42 3,57 0,15 
10 3,58 3,77 0,19 
11 5,11 5,12 0,01 
12 4,71 4,61 -0,10 
13 5,02 4,93 -0,09 
14 3,67 3,50 -0,17 
15 5,26 5,64 0,38 
16 4,36 4,08 -0,28 
17 4,97 5,15 0,18 

Graf č. 2: Jednovteřinová vitální kapacita 



 50 

5.1.3  Tiffeneaův index (FEV1/IVC) 

Tabulka 4: Tiffeneaův index 

Tabulka č. 4 porovnává hodnoty Tiffeneauvova 

indexu u zahrnutých probandů před onemocněním 

COVID-19 a ve třetím až čtvrtém týdnu po jeho 

prodělání. Výsledky neprokazují statisticky 

signifikantní změny, jelikož je hladina statistické 

významnosti p = 0.593.  

 

   

 
FEV1/IVC (%) 

Proband před po rozdíl 

1 86 83 -3 
2 81 79 -2 
3 89 86 -3 
4 80 84 4 
5 84 89 5 
6 84 88 4 
7 86 88 2 
8 86 87 1 
9 85 87 2 
10 89 93 4 
11 85 85 0 
12 83 81 -2 
13 83 77 -6 
14 73 69 -4 
15 74 78 4 
16 90 79 -11 
17 78 73 -5 

Graf č. 3: Tiffeneaův index 
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5.1.4  Maximální výdechová rychlost (PEF) 

Tabulka 5: Maximální výdechová rychlost 

Tabulka č. 5 porovnává hodnoty PEF u zahrnutých 

probandů před onemocněním COVID-19 a ve třetím 

až čtvrtém týdnu po jeho prodělání. Výsledky 

neprokazují statisticky signifikantní změny, jelikož je 

hladina statistické významnosti p = 0.737.  

 

   

 
PEF (l/s) 

Proband před po rozdíl 

1 11,95 10,30 -1,65 
2 8,88 9,24 0,36 
3 9,57 9,51 -0,06 
4 7,46 8,91 1,45 
5 11,62 11,06 -0,56 
6 7,98 8,79 0,81 
7 7,44 6,79 -0,65 
8 14,34 15,06 0,72 
9 8,56 9,11 0,55 
10 8,98 8,16 -0,82 
11 14,82 13,49 -1,33 
12 9,70 10,01 0,31 
13 15,03 14,31 -0,72 
14 9,13 9,39 0,26 
15 12,66 13,09 0,43 
16 12,31 12,75 0,44 
17 9,01 10,77 1,76 

Graf č. 4: Maximální výdechová rychlost 
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5.2  Výsledky jednotlivých spiroergometrických parametrů 

5.2.1  Výkon v RCP 

Tabulka 6: Výkon v RCP 

Tabulka č. 6 porovnává hodnoty 

výkonu v RCP u zahrnutých probandů 

před onemocněním COVID-19 

a ve třetím až čtvrtém týdnu po jeho 

prodělání. Výsledky prokazují 

statisticky signifikantní zhoršení 

na hladině statické významnosti 

p = 0,011. Ke snížení výkonu v RCP 

došlo u 13 probandů v průměru 

o 48±35 W.  

 

 

   

  Load-RCP (W) 

Proband před po rozdíl 

1 352 318 -34 
2 382 314 -68 
3 298 189 -109 
4 215 148 -67 
5 323 208 -115 
6 253 272 19 
7 240 230 -10 
8 315 360 45 
9 260 248 -12 
10 210 213 3 
11 322 260 -62 
12 390 360 -30 
13 398 382 -16 
14 336 290 -46 
15 450 397 -53 
16 180 207 27 
17 370 368 -2 

Graf č. 5: Výkon v RCP 
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5.2.2  Maximální výkon 

Tabulka 7: Maximální výkon 

Tabulka č. 7 porovnává hodnoty 

maximálního výkonu u zahrnutých 

probandů před onemocněním COVID-

19 a ve třetím až čtvrtém týdnu po jeho 

prodělání. Výsledky prokazují 

statisticky signifikantní zhoršení 

na hladině statické významnosti 

p = 0,031. Ke snížení maximálního 

výkonu došlu u 11 probandů 

v průměru o 44±33 W.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  Load-max (W) 

Proband před po rozdíl 

1 482 438 -44 
2 522 438 -84 
3 398 363 -35 
4 298 242 -56 
5 429 338 -91 
6 343 342 -1 
7 422 320 -102 
8 460 470 10 
9 290 295 5 
10 260 270 10 
11 403 394 -9 
12 420 412 -8 
13 432 452 20 
14 390 366 -24 
15 490 455 -35 
16 230 264 34 
17 405 418 13 

Graf č. 6: Maximální výkon 
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5.2.3  Nejvyšší dosažená hodnota tepové frekvence 

Tabulka 8: Nejvyšší dosažená hodnota tepové frekvence 

Tabulka č. 8 porovnává hodnoty 

nejvyšší dosažené tepové frekvence 

u zahrnutých probandů před 

onemocněním COVID-19 a ve třetím 

až čtvrtém týdnu po jeho prodělání. 

Výsledky prokazují statisticky 

signifikantní zhoršení na hladině 

statické významnosti p = 0,012. 

Ke snížení maximální dosažené 

tepové frekvence došlo u 13 probandů 

v průměru o 15±11 1/min.  

 
 

  

  TFpeak (1/min) 

Proband před po rozdíl 

1 180 169 -11 
2 190 191 1 
3 185 182 -3 
4 185 185 0 
5 172 178 6 
6 182 200 18 
7 185 170 -15 
8 189 185 -4 
9 194 181 -13 
10 200 152 -48 
11 190 166 -24 
12 186 174 -12 
13 190 178 -12 
14 195 178 -17 
15 187 175 -12 
16 189 172 -17 
17 203 201 -2 

Graf č. 7: Nejvyšší dosažená hodnota tepové frekvence 
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5.2.4  Nejvyšší dosažená hodnota spotřeby kyslíku 

Tabulka 9: Nejvyšší dosažená hodnota spotřeby kyslíku 

Tabulka č. 9 porovnává hodnoty 

nejvyšší dosažené spotřeby kyslíku 

u zahrnutých probandů před 

onemocněním COVID-19 a ve třetím 

až čtvrtém týdnu po jeho prodělání. 

Výsledky neprokazují statisticky 

signifikantní změny, jelikož je hladina 

statistické významnosti p = 0.306.  

 

 

 

  

 VO2peak (ml/kg/min) 

Proband před po rozdíl 

1 49,50 50,70 1,20 

2 47,60 54,30 6,70 

3 50,70 43,50 -7,20 

4 43,20 35,20 -8,00 

5 42,20 43,70 1,50 

6 46,00 41,00 -5,00 

7 53,80 48,90 -4,90 

8 40,90 47,40 6,50 

9 49,00 51,10 2,10 

10 47,40 48,00 0,60 

11 64,20 46,00 -18,20 

12 59,80 58,80 -1,00 

13 63,00 61,20 -1,80 

14 49,00 50,40 1,40 

15 50,30 56,30 6,00 

16 54,00 42,00 -12,00 

17 46,10 48,70 2,60 

Graf č. 8: Nejvyšší dosažená hodnota spotřeby kyslíku 
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5.2.5  Minutová ventilace 

Tabulka 10: Minutová ventilace 

Tabulka č. 10 porovnává hodnoty 

minutové ventilace u zahrnutých 

probandů před onemocněním COVID-

19 a ve třetím až čtvrtém týdnu po jeho 

prodělání. Výsledky neprokazují 

statisticky signifikantní změny, jelikož 

je hladina statistické významnosti 

p = 0.122.  

 

   

  VE (l) 

Proband před po rozdíl 

1 205,58 133,21 -72,37 
2 180,00 147,94 -32,06 
3 148,27 125,16 -23,11 
4 117,52 135,96 18,44 
5 162,56 87,92 -74,64 
6 127,10 144,10 17,00 
7 139,11 116,49 -22,62 
8 219,42 241,83 22,41 
9 99,00 122,45 23,45 
10 101,25 111,17 9,92 
11 156,97 179,42 22,45 
12 141,19 143,66 2,47 
13 174,55 185,56 11,01 
14 125,00 107,93 -17,07 
15 171,37 151,06 -20,31 
16 141,13 100,25 -40,88 
17 185,72 144,89 -40,83 

Graf č. 9: Minutová ventilace 
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5.2.6  Maximální dechový objem 

Tabulka 11: Maximální dechový objem 

 Tabulka č. 11 srovnává hodnoty 

maximálního dechového objemu 

u zahrnutých probandů před 

onemocněním COVID-19 a ve třetím 

až čtvrtém týdnu po jeho prodělání. 

Výsledky prokazují statisticky 

signifikantní zlepšení na hladině 

statické významnosti p = 0,028. 

Ke zvýšení maximálního dechového 

objemu došlo u 13 probandů 

v průměru o 0,57±0,47 l.  

   

  VTmax (l) 

Proband před po rozdíl 

1 3,41 3,25 -0,16 
2 3,62 3,68 0,06 
3 2,78 2,83 0,05 
4 2,78 2,39 -0,39 
5 3,06 3,38 0,32 
6 3,09 3,06 -0,03 
7 2,14 2,20 0,06 
8 4,23 3,43 -0,80 
9 1,81 2,55 0,74 
10 1,73 1,97 0,24 
11 2,27 3,68 1,41 
12 2,30 3,42 1,12 
13 3,13 4,07 0,94 
14 2,04 2,61 0,57 
15 2,71 4,05 1,34 
16 2,35 2,69 0,34 
17 3,42 3,62 0,20 

Graf č. 10: Maximální dechový objem 
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5.2.7  Maximální dechová frekvence  

Tabulka 12: Maximální dechová frekvence 

Tabulka č. 12 srovnává hodnoty 

maximálního dechové frekvence 

u zahrnutých probandů před 

onemocněním COVID-19 a ve třetím 

až čtvrtém týdnu po jeho prodělání. 

Výsledky prokazují statisticky 

signifikantní zhoršení na hladině 

statické významnosti p = 0,005. 

Ke snížení maximální dechové 

frekvence došlo u 14 probandů 

v průměru o 16±7 1/min.  

  

  

  

  DFmax (1/min) 

Proband před po rozdíl 

1 60 41 -19 
2 50 40 -10 
3 53 44 -9 
4 42 57 15 
5 53 26 -27 
6 41 47 6 
7 65 53 -12 
8 52 71 19 
9 55 48 -7 
10 59 56 -2 
11 69 49 -20 
12 61 42 -19 
13 56 46 -10 
14 61 41 -20 
15 63 37 -26 
16 60 37 -23 
17 54 40 -14 

Graf č. 11: Maximální dechová frekvence 
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5.3  Souhrn statistických hodnot 

Tabulka 13: Souhrn statistických hodnot 

Parametr p-hodnota Low95 Průměr Upp95 

IVC 0,00374956 0,06034353 0,16117647 0,26200942 
FEV1 0,08000712 -0,0125428 0,09352941 0,19960167 

FEV1/IVC 0,59283569 -2,8736045 -0,5882353 1,69713395 

PEF 0,73747177 -0,3987971 0,07647059 0,55173831 
Load-RCP 0,01116462 -54,223352 -31,176471 -8,1295892 
Load-max 0,0313933 -44,342036 -23,352941 -2,3638468 
TFpeak 0,01200555 -16,969742 -9,7058824 -2,4420223 
VO2max 0,30632386 -5,2164212 -1,7352941 1,74583296 
VEmax 0,12190801 -29,296338 -12,749412 3,79751487 
VTmax 0,02788853 0,0436115 0,35352941 0,66344732 

DFmax 0,00496806 -17,439414 -10,56122 -3,6830255 

 Tabulka č. 13 shrnuje statistické hodnoty pro jednotlivé měřené parametry 

uvedené v jejím prvním sloupci. Ve druhém sloupci jsou uvedeny p-hodnoty příslušných 

parametrů. Hodnoty p <0,05 jsou označeny tučně a znamenají statisticky signifikantní 

výsledek. Třetí sloupec označen jako Low95 vyjadřuje dolní hladinu intervalu 

spolehlivosti, pátý sloupec označen jako Upp95 pak horní hladinu intervalu spolehlivosti. 

Čtvrtý sloupec uvádí aritmetický průměr hodnot daného parametru u všech probandů. 

  



 60 

5.4  Kompletní výsledky spirometrie 

Tabulka 14: Kompletní výsledky spirometrie 

  IVC 

(l) 

FEV1 

(l) 

FEV1/IVC 

(%) 

PEF 

(l/s) 

Proband před po rozdíl před po rozdíl před po rozdíl před po rozdíl 

1 6,20 6,10 -0,10 5,32 5,08 -0,24 86 83 -3 11,95 10,30 -1,65 

2 6,80 7,25 0,45 5,49 5,70 0,21 81 79 -2 8,88 9,24 0,36 

3 5,32 5,66 0,34 4,74 4,88 0,14 89 86 -3 9,57 9,51 -0,06 

4 4,72 4,96 0,24 3,77 4,17 0,40 80 84 4 7,46 8,91 1,45 

5 5,92 5,87 -0,05 4,98 5,23 0,25 84 89 5 11,62 11,06 -0,56 

6 5,58 5,59 0,01 4,67 4,91 0,24 84 88 4 7,98 8,79 0,81 

7 3,66 3,69 0,03 3,17 3,24 0,07 86 88 2 7,44 6,79 -0,65 

8 6,99 7,13 0,14 5,98 6,23 0,25 86 87 1 14,34 15,06 0,72 

9 4,02 4,13 0,11 3,42 3,57 0,15 85 87 2 8,56 9,11 0,55 

10 4,04 4,03 -0,01 3,58 3,77 0,19 89 93 4 8,98 8,16 -0,82 

11 5,98 6,06 0,08 5,11 5,12 0,01 85 85 0 14,82 13,49 -1,33 

12 5,69 5,71 0,02 4,71 4,61 -0,10 83 81 -2 9,70 10,01 0,31 

13 6,03 6,40 0,37 5,02 4,93 -0,09 83 77 -6 15,03 14,31 -0,72 

14 5,04 5,05 0,01 3,67 3,50 -0,17 73 69 -4 9,13 9,39 0,26 

15 7,08 7,27 0,19 5,26 5,64 0,38 74 78 4 12,66 13,09 0,43 

16 4,83 5,14 0,31 4,36 4,08 -0,28 90 79 -11 12,31 12,75 0,44 

17 6,41 7,01 0,60 4,97 5,15 0,18 78 73 -5 9,01 10,77 1,76 
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5.5  Kompletní výsledky spiroergometrie 

Tabulka 15: Kompletní výsledky spiroergometrie, první část 

  Load-RCP (W)  Load-max (W) TFpeak (1/min) VO2peak (ml/kg/min) 
Proband před po rozdíl před po rozdíl před po rozdíl před po rozdíl 
1 352 318 -34 482 438 -44 180 169 -11 49,50 50,70 1,20 
2 382 314 -68 522 438 -84 190 191 1 47,60 54,30 6,70 
3 298 189 -109 398 363 -35 185 182 -3 50,70 43,50 -7,20 
4 215 148 -67 298 242 -56 185 185 0 43,20 35,20 -8,00 
5 323 208 -115 429 338 -91 172 178 6 42,20 43,70 1,50 
6 253 272 19 343 342 -1 182 200 18 46,00 41,00 -5,00 
7 240 230 -10 422 320 -102 185 170 -15 53,80 48,90 -4,90 
8 315 360 45 460 470 10 189 185 -4 40,90 47,40 6,50 
9 260 248 -12 290 295 5 194 181 -13 49,00 51,10 2,10 
10 210 213 3 260 270 10 200 152 -48 47,40 48,00 0,60 
11 322 260 -62 403 394 -9 190 166 -24 64,20 46,00 -18,20 
12 390 360 -30 420 412 -8 186 174 -12 59,80 58,80 -1,00 
13 398 382 -16 432 452 20 190 178 -12 63,00 61,20 -1,80 
14 336 290 -46 390 366 -24 195 178 -17 49,00 50,40 1,40 
15 450 397 -53 490 455 -35 187 175 -12 50,30 56,30 6,00 
16 180 207 27 230 264 34 189 172 -17 54,00 42,00 -12,00 
17 370 368 -2 405 418 13 203 201 -2 46,10 48,70 2,60 
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Tabulka 16: Kompletní výsledky spiroergometrie, druhá část 

  VE (l) VTmax (l) DFmax(1/min) 
Proband před po rozdíl před po rozdíl před po rozdíl 
1 205,58 133,21 -72,37 3,41 3,25 -0,16 60 41 -19 
2 180,00 147,94 -32,06 3,62 3,68 0,06 50 40 -10 
3 148,27 125,16 -23,11 2,78 2,83 0,05 53 44 -9 
4 117,52 135,96 18,44 2,78 2,39 -0,39 42 57 15 
5 162,56 87,92 -74,64 3,06 3,38 0,32 53 26 -27 
6 127,10 144,10 17,00 3,09 3,06 -0,03 41 47 6 
7 139,11 116,49 -22,62 2,14 2,20 0,06 65 53 -12 
8 219,42 241,83 22,41 4,23 3,43 -0,80 52 71 19 
9 99,00 122,45 23,45 1,81 2,55 0,74 55 48 -7 
10 101,25 111,17 9,92 1,73 1,97 0,24 59 56 -2 
11 156,97 179,42 22,45 2,27 3,68 1,41 69 49 -20 
12 141,19 143,66 2,47 2,30 3,42 1,12 61 42 -19 
13 174,55 185,56 11,01 3,13 4,07 0,94 56 46 -10 
14 125,00 107,93 -17,07 2,04 2,61 0,57 61 41 -20 
15 171,37 151,06 -20,31 2,71 4,05 1,34 63 37 -26 
16 141,13 100,25 -40,88 2,35 2,69 0,34 60 37 -23 
17 185,72 144,89 -40,83 3,42 3,62 0,20 54 40 -14 
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6  Diskuse 

6.1  Diskuse k hypotézám a výsledkům diplomové práce 

Hypotéza č. 1: Ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 

nedochází u profesionálních sportovců s mírným průběhem ke zhoršení vybraných 

respiračních parametrů získaných prostřednictvím spirometrického vyšetření, konkrétně 

IVC, FVC1, FVC1/IVC a PEF. 

 Tuto hypotézu lze na základě výsledků shrnutých v tabulkách č. 2, 3, 4, 5 

a příslušných grafech potvrdit. U žádného ze sledovaných parametrů nedošlo 

ke statisticky signifikantnímu poklesu. U parametru inspirační vitální kapacity došlo 

naopak ke statisticky signifikantnímu zvýšení (p = 0,0037), které se vyskytovalo u 14 

probandů v průměru o 0,21±0,18 l. 

 Zvýšení inspirační vitální kapacity lze vysvětlit poměrně dlouhou periodou mezi 

provedenými měřeními, během které mohlo u daných sportovců dojít ke zvýšení tohoto 

objemu vlivem adaptace na tréninkovou zátěž. Na základě těchto výsledků lze potvrdit, 

že onemocnění COVID-19 má minimální, spíše žádný efekt na změnu ventilačních 

parametrů u osob s mírným průběhem onemocnění. 

Výsledky spirometrického vyšetření tak odpovídají dosavadním zjištěním. 

Například studie autorů Mo et al. (2020) provedená na spektru probandů s různou 

závažností onemocnění nepotvrdila statisticky významné změny spirometrických hodnot, 

stejně jako studie autorů Daher et al. (2020). Toto dále uvádí Borst et al. (2020), 

kteří ve své studii na 124 probandech s různou závažností onemocnění neshledali v žádné 

ze skupin výrazné rozdíly ve spirometrických hodnotách a klidové saturaci. 

Lv et al. (2020) naopak zaznamenali statisticky signifikantní pokles FVC a FEV1, avšak 

pouze u pacientů s vážným průběhem onemocnění. Dlouhodobější sledování prováděli 

v rámci své studie autoři Sonnweber et al. (2021), kteří hodnotili 145 pacientů 60. a 100. 

den po prodělání onemocnění. Deficity respiračního systému se při prvním vyšetření 

vyskytovaly u 42 % probandů, při druhém u 36 %. Z konkrétních parametrů autoři 

zmiňují primárně snížení FVC a FEV1 pod 80 % referenčních hodnot. Je však třeba 

zmínit, že převážná část participantů (77 %) trpěla dalšími onemocněními, 75 % z nich 

bylo zároveň s infekcí COVID-19 hospitalizováno a u 29 pacientů musela být provedena 

invazivní ventilace. Tyto faktory pravděpodobně výrazně ovlivnily výsledky studie. 
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Vzhledem k výsledkům zmíněných studií a této práce lze usoudit, 

že spirometrické vyšetření nepřináší podrobnější informace o stavu osob po prodělání 

infekce či případných příčinách přetrvávajících symptomů (Thomas et al., 2021). 

 

Hypotéza č.  2: Ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 dochází 

u profesionálních sportovců s mírným průběhem ke zhoršení maximálního výkonu 

a výkonu v bodu respirační kompenzace.  

 Tuto hypotézu lze na základě výsledků shrnutých v tabulkách č. 6 a 7 

a příslušných grafech potvrdit. U obou parametrů došlo k jejich statisticky 

signifikantnímu snížení. U výkonu v RCP byl pokles na hladině statistické významnosti 

p = 0,011. Došlo k němu u 13 probandů v průměru o 48±35 W. U maximálního výkonu 

byl pokles na hladině statistické významnosti p = 0,031. Došlo k němu u 11 probandů 

v průměru o 44±33 W. Samotný pokles maximálního výkonu neposkytuje podrobnější 

informace o příčinách tohoto zhoršení. Pro jejich hlubší porozumění je tak třeba zhodnotit 

ostatní z vybraných kardiorespiračních parametrů. Výkon v bodě respirační kompenzace, 

k jehož výraznému poklesu došlo zejména u probandů č. 2, 3, 4, 5, 11, 14 a 15 naznačuje, 

že osoby, u nichž se snížení tohoto parametru vyskytuje, při zátěži dříve překročí 

anaerobní práh. Proto budou i dříve vstupovat do oblasti anaerobního metabolismu, který 

představuje jeden z faktorů, kvůli kterým dochází k ukončení zátěžového vyšetření 

nebo samotného sportovního výkonu. 

 

Hypotéza č. 3: Ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19 dochází 

u profesionálních sportovců s mírným průběhem ke zhoršení vybraných 

kardiorespiračních parametrů získaných prostřednictvím spiroergometrického vyšetření, 

konkrétně TFpeak, VO2peak, VE, VT a DFmax.  

 Hypotézu č. 3 lze na základě výsledků uvedených v tabulkách č. 8, 9, 10, 11 a 12 

a příslušných grafech částečně potvrdit. U nejvyšší dosažené hodnoty spotřeby kyslíku 

(p = 0.306) a minutové ventilace (p = 0.122) nedošlo ke staticky signifikantním změnám. 

U maximálního dechového objemu došlo k jeho statisticky signifikantnímu zvýšení 

(p = 0,028), které se vyskytovalo u 13 probandů a v průměru dosahovalo 0,57±0,47 l. 

Naopak ke statisticky signifikantnímu poklesu došlo u hodnot maximální tepové 

(p = 0,012) a dechové frekvence (p = 0,005). Ke snížení maximální tepové frekvence 



 65 

došlo u 13 probandů v průměru o 15±11 1/min. Ke snížení maximální dechové frekvence 

došlo u 14 probandů v průměru o 16±7 1/min. 

 K růstu maximálního dechového obejmu může docházet z několika příčin. První 

z nich představuje nárůst způsobený úpravou dechového stereotypu, a tím zefektivnění 

práce respiračních svalů. Vzhledem k poměrně dlouhé době mezi měřeními se tento efekt 

na velikosti maximálního dechového objemu může projevit. Na druhou stranu může být 

jeho vzestup způsoben z hlediska kompenzace nedostatečné dechové frekvence. Její 

pokles se vyskytoval u 14 probandů. Součin dechové frekvence a dechového objemu totiž 

vytváří minutovou ventilaci plic. I přes to, že nedošlo ke statisticky signifikantnímu 

poklesu minutové ventilace, lze na základě souhrnných výsledků v tabulce č. 16 sledovat, 

že u probandů č. 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16 a 17 nebylo navýšení dechového objemu vůči 

poklesu dechové frekvence dostačující. U většiny z nich se toto projevilo znatelným 

poklesem minutové ventilace. Zbytek probandů, u kterých došlo k poklesu dechové 

frekvence, ale zároveň se u nich neobjevoval pokles minutové ventilace oproti měření 

před onemocněním, byl schopen kompenzovat nedostatečnou frekvenci dechu navýšením 

dechového objemu. I to však nelze vnímat jako pozitivum, jelikož nadměrné zvyšování 

dechového objemu při zátěži je kontraproduktivní kvůli nadměrné spotřebě energie 

vynaložené pro tuto kompenzaci, čímž se dechová práce stává neekonomickou. Za hlavní 

příčinu poklesu dechové frekvence lze pravděpodobně považovat ventilační detrénink, 

kdy stejně jako u ostatních svalů lidského těla dochází i u respirační muskulatury při 

nedostatečném stimulu k její dekondici. 

 K hodnocení spotřeby kyslíku byl u probandů této práce využit parametr 

VO2peak. Vzhledem k tomu, že vyšetření probíhalo na bicyklovém ergometru a jen 

tři sportovci byli cyklisté, docházelo u zahrnutých probandů k dosažení VO2peak, nikoli 

VO2max. To odpovídá velkým kohortovým studiím, kdy je dosažení VO2max sledováno 

pouze u 1/3 vzorku, primárně u silničních cyklistů. I přes to, že výsledky hodnotící 

VO2peak neprokázaly statisticky signifikantní rozdíly mezi stavem před 

a po onemocnění, lze na základě dosažení VO2peak za současného RERpeak >1,1 

v téměř naprosté většině případů stanovit, že zátěžový test byl s největší 

pravděpodobností u všech probandů ukončen na podkladě únavy svalů dolních končetin.  

 Dále došlo ke statisticky signifikantnímu poklesu nejvyšší hodnoty dosažené 

tepové frekvence. Při standardním detréninku kardiovaskulárního systému dochází spíše 

k jejímu nárůstu za cílem kompenzace snížení tepového objemu tak, aby došlo k udržení 
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potřebného srdečního výdeje. Vzhledem k tomu lze usuzovat, že u 13 probandů došlo 

k jejímu snížení pravděpodobně proto, že se nezvládli dostat na reálnou horní hodnotu 

tepové frekvence pro únavu dolních končetin, kvůli které test před dosažením tohoto bodu 

ukončili. 

Hodnocením stavu pacientů za pomoci CPET se zabývali například autoři 

Clavario et al. (2020), kteří do své studie zahrnuli 110 probandů s mírným a středním 

průběhem onemocnění 3 měsíce po prodělání infekce COVID-19. U 38 z nich došlo 

k poklesu VO2peak pod 85 % referenčních hodnot. Raman et al. (2021) sledovali 

58 probandů se středním až závažným průběhem onemocněním v období 2-3 měsíců 

po uzdravení. Výsledky této skupiny byly porovnávány oproti skupině 30 dobrovolníků 

se stejnými charakteristickými rysy. Vedle perzistujících subjektivních symptomů 

(dyspnoe: 60 % probandů a únava: 55 % probandů) tito pacienti zvládli ujít kratší 

vzdálenost při 6MWT. Při CPET byl u nich nižší VO2peak a vyšší ventilační ekvivalent 

pro kyslík (VE/VO2) a oxid uhličitý (VE/CO2). Nejhorší hodnoty VE/CO2 dosahovaly 

osoby, u kterých byly potvrzeny abnormality plicního parenchymu pomocí MR. 

V historii byly obdobné nálezy popsány u pacientů nakažených virem SARS. 

Ong et al. (2004) ve své studii na 44 probandech shledali snížení VO2max pod referenční 

hodnoty u 41 % vzorku. Tento deficit se vyskytoval napříč skupinami závažnosti průběhu 

onemocnění. 

V kontextu patologie onemocnění nelze opomenout ani pokles saturace během 

zátěže. Ten ve své studii zahrnující 26 probandů ve věku 63 ±30 let popsali autoři 

Fuglebjerg et al. (2020). Její pokles pod 90 % se před ukončením hospitalizace 

vyskytoval u 50 % pacientů během 6MWT a byl důvodem předčasného ukončení testu. 

U třetiny těchto pacientů byla navíc prokázána plicní embolie. Desaturaci během 6MWT 

zaznamenali ve své studii u 16 % probandů se středním až vážným průběhem také 

Borst et al. (2020). Naopak Daher et al. (2020) neshledali po 60 dnech od ukončení 

hospitalizace statisticky signifikantní pokles saturace, avšak 79 % zahrnutých probandů 

nebylo schopno dosáhnout referenčních hodnot během 6MWT. 
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6.2  Diskuse k onemocnění  

Aktuální pandemie viru SARS-CoV-19 nepředstavuje první zkušenost člověka 

s touto skupinou patogenů. Lidstvo se v historii 21. století setkalo již se dvěma 

pandemiemi koronavirů, konkrétně s virem SARS na přelomu roku 2002/2003 a MERS 

v roce 2012. Doposud získané informace o těchto dvou virech nám mohou poskytnou 

představu o dlouhodobých následcích infekce COVID-19. Metaanalýza vydaná autory 

Ahmed et al. (2020) zahrnuje výsledky 28 studií (SARS: 26, MERS: 2) sledujících 

dlouhodobé zdravotní následky. Z hlediska respirační problematiky se u nakažených osob 

jednalo primárně o zhoršení difuzní kapacity plic, vitální kapacity a totální plicní 

kapacity. I přes zlepšení většiny těchto parametrů s postupem času nadále přetrvávalo 

omezení difuzní kapacity u 11-45 % pacientů.  

Snížení difúzní kapacity není výjimkou ani u onemocnění COVID-19. Dosavadní 

dostupná evidence zatím ukazuje, že primární omezení funkční kapacity respiračního 

systému vzniká právě na podkladě omezení difuzní kapacity plic, jejíž míra je úzce 

spojena se závažností průběhu samotného onemocnění. V rámci dostupných studií byla 

provedena funkční vyšetření respiračního systému u celkového počtu 768 probandů 

po prodělání onemocnění COVID-19. 20,3 % ze 152 probandů s mírným průběhem, 32 

% ze 435 probandů se středním průběhem a 59,5 % probandů se závažným průběhem 

onemocnění se prezentovalo snížením difuzní kapacity plic (Thomas et al., 2021). 

Například ve studii autorů Mo et al. (2020) se 110 probandy (mírný průběh: 24, 

střední: 67, vážný:19) ve věku 49±14 let se její pokles po 27±9 dnech po vymizení 

symptomů vyskytoval u 30,4 % pacientů s mírným, 42,4 % pacientů se středním a 84,2 % 

pacientů s vážným průběhem. Toto ve svých studiích potvrdili i Masson et al. (2020) a 

Huang et al. (2020). Naopak Borst et al. (2020) ve své studii na 124 probandech s různou 

závažností onemocnění neshledali snížení difúzní kapacity u osob s mírným průběhem. 

Vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT) u hospitalizovaných COVID-19 

pacientů ukazují, že až u 75 % dochází ke vzniku intersticiálních změn ve formě opacity 

mléčného skla. U velké části pacientů s rozvojem pneumonie dochází navíc ke vzniku 

vaskulárních patologií s vysokou koexistencí pulmonální venózní trombózy. U 30–60 % 

přetrvává výskyt symptomů jako jsou únava a dyspnoe i po odeznění akutního 

onemocnění. Tento stav bývá často označován jako long-COVID či post-COVID 

syndrom. Vzhledem ke zvyšujícímu se procentu pacientů, kteří následně trpí tímto 

syndromem vznikají otázky, jakým způsobem objektivně sledovat a hodnotit tuto 
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problematiku. I přes to, že se k 5. 5. 2021 nakazilo virem SARS-CoV-19 více než 154 

milionů lidí, podrobnější data o stavu pulmonálních funkcí a případných dlouhodobých 

následcích onemocnění jsou nedostačující. Doposud bylo totiž provedeno jen několik 

observačních studií s nízkým vzorkem probandů (n = 30-150) (Thomas et al., 2021).  

Na základě zmíněných dat lze i přes jejich heterogenitu pozorovat, že deficity 

respiračního systému objevující se po prodělání onemocnění jsou pravděpodobněji 

způsobeny spíše intersticiálními procesy, než ovlivněním dýchacích cest. Ty v téměř 

naprosté většině korelují se závažností onemocnění, což může být ovlivněno i stavem 

kardiorespiračního aparátu těchto osob před proděláním onemocnění. Doposud 

publikované studie hodnotí primárně pacienty se středním a závažným průběhem. 

Pacienti s mírným průběhem jsou sice v některých zmíněných studiích zařazeni, avšak 

doposud nevznikla studie zaměřující se primárně na hodnocení funkčního stavu osob 

s mírným či asymptomatickým průběhem onemocnění.  

 

6.3  Slabé stránky práce 

 Za jednu ze slabých stránek této práce lze považovat nízký vzorek probandů, kteří 

splnili kritéria pro zahrnutí. Ta byla stanovena tak, aby došlo k vytvoření skupiny 

s co nejvíc identickými charakteristickými rysy. I přes to může jako další slabá stránka 

působit dlouhé období mezi provedenými měřeními u některých z vybraných sportovců. 

Limitace tohoto deficitu by však byla možná pouze v případě, kdy by u většího počtu 

probandů došlo k nakažení v kratším intervalu po předchozím měření, popřípadě při vyšší 

frekvenci tělovýchovných prohlídek než jednou ročně. Stejně tak by pro lepší specifikaci 

a určení přesných příčin deficitů vznikajících po onemocnění COVID-19 bylo vhodné 

využití kontrolní skupiny, což je však velmi těžko proveditelné. Za standardních 

podmínek totiž žádný profesionální sportovec plně nevynechá sportovní činnost po dobu 

třech až čtyřech týdnů a stejně tak není možné při probíhajícím onemocnění pokračovat 

v běžném tréninkovém procesu. 
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7  Závěr 

V současné době je problematice onemocnění COVID-19 věnována velká, možná 

až enormní pozornost. Primární zaměření veřejnosti, ale i zdravotního systému 

je směřováno na ty pacienty, u kterých dochází k výraznému rozvoji symptomů 

a závažnému zhoršení zdravotního stavu, který nezřídka vyžaduje hospitalizaci. Tato 

skupina však představuje pouhou část populace, která se s tímto virovým onemocněním 

setká.  

Podstatně větší skupinu představují ti, kteří prodělají COVID-19 bez nutnosti 

hospitalizace či jakékoliv návštěvy lékaře. I přes to je doposud publikováno minimum 

vědecké literatury podrobně se zabývající tématikou asymptomatického a mírného 

průběhu tohoto onemocnění. V elektronických databázích typu PubMed, PEDro, 

MEDLINE, EBSCOhost, Scopus a Web of Science lze dohledat primárně články ve stylu 

případových studií, které se zabývají specifickými symptomy či komplikacemi pouze 

u jednotlivců nebo malého vzorku populace. Stejně tak je výrazně limitována odborná 

literatura na téma COVID-19 u sportovců, kdy se doposud vytvořené studie věnují 

zejména kardiovaskulárním komplikacím. 

Problematika respiračního systému je v kontextu nového koronaviru v naprosté 

většině spojována s vážnými případy, zejména pak s těmi, u kterých je nutná jejich 

hospitalizace a případná mechanická ventilace. Na základě zmíněných publikací a také 

výsledcích této práce lze usoudit, že vliv onemocnění COVID-19 na ventilační funkce je 

minimální. K jistým limitacím dochází pouze u osob s vážným průběhem onemocnění, 

u kterých se téměř v naprosté většině vyskytují další přidružená onemocnění, která 

pravděpodobně tyto ventilační parametry ovlivňují výrazněji, než samotná infekce 

COVID-19. 

Naopak statisticky signifikantní výsledky přineslo hodnocení některých 

z vybraných spiroergometrických parametrů. Došlo ke znatelnému zhoršení výkonu 

a výkonu v bodě respirační kompenzace, dále pak ke statisticky signifikantnímu snížení 

nejvyšších dosažených hodnot tepové a dechové frekvence. Zhodnocením všech 

parametrů byly splněny cíle práce. 

I přes to, že zmíněné deficity vznikly s největší pravděpodobností sekundárně jako 

metabolické, svalové a kardiorespirační odezvy na nedostatečný stimul organismu vlivem 

vynecháním tréninkové činnosti, lze získaná data považovat za velmi cenná. Doposud 
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žádná práce hodnotící pacienty po prodělání onemocnění COVID-19 totiž nevyužívá 

čistě skupinu s mírnými příznaky onemocnění, zvláště pak profesionální sportovce. 

V návaznosti na tuto práci se pak vybízí obdobné testování v rámci následujících měsíců, 

jehož data by umožnila zkoumat případné dlouhodobější vlivy detréninku spojeného 

s onemocněním COVID-19 a tyto dva efekty na zmíněné a případně další vybrané 

parametry od sebe lépe odlišit. 

Samotné CPET lze považovat za velmi praktickou a efektivní metodu k hodnocení 

stavu sportovce, ale i běžného člověka, před návratem k intenzivní sportovní činnosti, 

popřípadě kdykoli při vzniku obtíží při jejím výkonu. Jeho výsledky umožňují objektivní 

hodnocení jednotlivých orgánových soustav a jejich společného fungování v čase při 

zvyšující se zátěži. Zvláště pak nabývá na hodnotě u multiorgánového onemocnění jako 

je právě COVID-19 prezentující se širokou řadou symptomů, které vždy nemusí přesně 

korelovat s reálným stavem pacienta. V kombinaci s dalšími klinickými a paraklinickými 

vyšetřeními tak přináší přesnější představu o pacientově stavu, a tím umožňuje volit 

vhodnou léčebnou intervenci, jejímž cílem je znovunabytí zdraví a kvality života. 

Pandemie nového typu koronaviru přináší řadu výzev, na které je potřeba 

reagovat. Vzhledem k tomu, že už se s tímto onemocněním přímo setkala značná část 

populace, je potřeba věnovat pozornost i těm pacientům, kteří nevyžadují hospitalizaci, 

ale po odeznění onemocnění se dlouhodoběji potýkají s přetrvávajícími či nově vzniklými 

symptomy, které výrazně ovlivňují kvalitu jejich života a mohou být potenciální příčinou 

vážnějších zdravotních komplikací. 
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