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ABSTRAKT 

Název práce: Hodnocení červeného krevního obrazu a biochemických parametrů 

u elitních běžců – případová studie 

Cíle práce: Hlavním cílem práce je zjištění dynamiky biochemických parametrů 

a červeného krevního obrazu ve vztahu k jednotlivým fázím ročního tréninkového cyklu 

u dvou elitních běžců na střední a dlouhé tratě. Druhým cílem je prozkoumání dat 

se záměrem objevení charakteru trendu jednotlivých parametrů z hlediska více 

sezónního testování u každého z probandů. 

Metody zpracování dat: K vypracování práce byla využita metoda obsahové analýzy 

záznamových archů týkajících se červeného krevního obrazu (RBC, HGB, HCT, MCV, 

MCH, MCHC, RDW) a biochemických parametrů (železo, transferin, ferritin, saturace 

transferinu železem). Tyto archy mi byly poskytnuty trenérem obou probandů. 

Poskytnutá data byla zaznamenána v tabulkách, na jejichž základě jsem sestrojil grafy 

nacházející se ve výsledkové části práce. V grafech byla sledována fluktuace hodnot 

jednotlivých parametrů vzhledem k ročnímu tréninkovému cyklu každé sezóny a byly 

hledány případné vzájemné vztahy v proměnlivosti těchto parametrů. Také byl 

zkoumán dlouhodobý trend z pohledu dynamičnosti daných parametrů. 

Výsledky práce: Naměřené hodnoty jednotlivých parametrů mnou zkoumaných atletů 

se pohybují v rozmezí referenčních intervalů určených pro běžnou populaci, 

nicméně je důležité podotknout, že ve většině případů se nachází spíše v hodnotově 

nižší polovině intervalu. Důvodem nižších hodnot je přítomnost sportovní anémie. 

Při sledování dynamiky hodnot z hlediska sezónní periodizace je ve většině případů 

přítomný pokles hodnot v úvodu sezóny způsobený sportovní anémií. V závodním 

období (prvním i druhém) hodnoty jednotlivých parametrů (především HGB, HCT, 

RBC) u obou atletů ve většině případů vzrostly. U prvního probanda z hlediska 

longitudinální fluktuace hodnot došlo ve většině (7 z 10) zkoumaných parametrů 

ke zvyšování hodnot. U probanda druhého z pohledu více sezónního testování došlo 

k progresi v menší části (4 z 10) měřených parametrů. 

Klíčová slova: červený krevní obraz, biochemické parametry, sportovní anémie, roční 

tréninkový cyklus, elitní běžci 



ABSTRACT 

Title: Evaluation of red blood count and biochemical parameters in elite runners - a 

case study 

Aims: The main goal of this work is to determine the dynamics of biochemical 

parameters and red blood count in relation to the individual phases of year training 

cycle in two elite runners on medium and long distances. The second goal is to examine 

the data with the intention of discovering the character of the trend of individual 

parameters in terms of four seasonal testing for each of the probands. 

Methods of work: he method of content analysis of record sheets related to red blood 

count (RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW) and biochemical parameters 

(iron, transferrin, ferritin, iron saturation of transferrin) was used to develop the work. 

These sheets were provided to me by the coach of both probands. The provided data 

were recorded in tables which were the basis for the graphs in the final part of the work. 

The graphs were used to monitor the fluctuation of the values of individual parameters 

with respect to the RTC of each season, and possible mutual relations in the variability 

of these parameters were sought. The long-term trend was also examined in terms of the 

dynamics of the parameters. 

Results: The measured values of individual parameters of the athletes studied by me are 

in the range of reference intervals determined for the general population, however, it is 

important to note that in most cases they are in the lower half of the interval. The reason 

for the lower values is the presence of sports anemia. When monitoring the dynamics of 

values in terms of seasonal periodization, in most cases there is a decrease in values at 

the beginning of the season caused by sports anemia. In the racing period (first and 

second) the values of individual parameters (especially HGB, HCT, RBC) for both 

athletes increased in most cases. In the first proband in terms of longitudinal fluctuation 

of values, the values increased in most (7 of 10) examined parameters. In the second 

proband from the point of view of more seasonal testing, there was progression in a 

smaller part (4 out of 10) of the measured parameters. 

Key words: red blood count, biochemical parameters, sports anemia, year training 

cycle, elite runners 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČKO – červený krevní obraz 

EPO – erytropoetin 

Fe – železo 

fl – femtolitr 

HCT – packed cell volume – hematokrit 

HGB – hemoglobin 

MCV – mean cell – střední objem erytrocytu 

MCH – mean cell hemoglobin – průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu 

MCHC – mean cell hemoglobin concetration – průměrná koncentrace  hemoglobinu 

v erytrocytu 

pg – piktogram 

RBC – red blood cells – počet červených krvinek/erytrocytů 

RDW – red cell distribution width – distribuční šíře erytrocytů 

RTC – roční tréninkový cyklus 
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ÚVOD 

V minulosti byla uveřejněna řada studií zabývajících se změnami ve složení 

krve v souvislosti s intenzivní sportovní aktivitou, a tak se „sportovní hematologie“ 

stala určitou součástí sportovní medicíny. 

K nejčastěji pozorovaným změnám a poruchám patří především různé typy 

anemií, protože pokles některé složky ovlivňující dodávku kyslíku pracujícím svalům 

může teoreticky a někdy i prakticky omezovat výkonnost. Opakem je zvýšení těchto 

faktorů ať již přirozeným způsobem, či umělou formou krevního dopingu. 

Hematologické údaje velmi dobře ilustrují zdravotní stav sportovce a jsou rovněž 

oblíbený nástroj pro svou relativní snadnou dostupnost.  

Každý vrcholový atlet či jeho trenér by měl znát atletovu tzv. biochemickou 

mapu. Dnešní trénink elitních běžců mezinárodní výkonnosti se bez biochemického 

testování už takřka neobejde. Tato kontrola by měla být vztažena k tréninkovému 

zatížení a k fázím přípravy a podle toho poté i hodnocena.  

Mezi základní hematologické ukazatele patří červený a bílý krevní obraz, jež by 

nám měli poskytovat informace o stavu organismu. V této práci si důkladněji 

rozebereme červený krevní obraz. Do toho se řadí počet erytrocytů (RBC), množství 

hemoglobinu (HGB), hematokrit (HCT), střední objem erytrocytu (MCV), průměrné 

množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH), průměrná koncentrace hemoglobinu 

v erytrocytech (MCHC) a šíře distribuce erytrocytů (RDW). Všechny tyto zástupce 

(především HGB a HCT) je nutné vždy řešit ve vztahu s obsahem železa. Nestačí však 

sledovat jen železo, ale také obsah ferritinu, transferinu a saturaci transferinu železem.  

V této práci si podrobněji rozebereme atletický trénink ve vztahu k periodizaci. 

Navážeme řízením tréninkového procesu, probereme se jednotlivými biochemickými 

parametry a červeným krevním obrazem a také si řekneme o faktorech, které tyto 

všechny parametry ovlivňují. Závěrem teoretické části práce bude i seznámení čtenářů 

s různým typem anémií. Nejdůležitější vztah k vytrvalostnímu tréninku má 

tzv. sportovní anémie, s níž se setkáme i ve výzkumné části práce. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části práce se budu zabývat charakteristikou běhů na střední 

a dlouhé tratě, periodizací sportovního/atletického tréninku, řízením sportovního 

tréninku, hematologií, červeným krevním obrazem, biochemickými parametry, faktory 

ovlivňujícími červený krevní obraz a anémiemi. 

1.1 Charakteristika běhů na střední a dlouhé tratě  

Běhy na střední a dlouhé tratě jsou vytrvalostními disciplínami. Úroveň 

vytrvalosti je podmiňujícím faktorem úspěšného závodění a také základní 

problematikou, kterou řešíme v tréninkovém procesu. Je určena především funkční 

schopností oběhového ústrojí, dýchací soustavou, charakterem látkové výměny, stavem 

energetických zásob a nervové soustavy, jakož i koordinací orgánů a systémů. 

Optimální růst sportovní výkonnosti v běžeckých disciplínách vyžaduje, aby tréninková 

zátěž byla zastoupena v jednotlivých fyziologických zónách: aerobní – smíšené – 

anaerobní. V současné době se používá biochemických a fyziologických metod, které 

dovolují objektivně hodnotit stav sportovce. (Písařík, Liška, 1985) 

1.2 Periodizace sportovního/atletického tréninku 

Jedná se o stanovení po sobě následujících a navazujících tréninkových cyklů. 

Tento cyklus je definovaný jako tréninkový úsek, který plní určité tréninkové úkoly 

a které spolu určitým způsobem souvisí. Obsah těchto úkolů, velikost zatížení 

a opakování se podílejí v daném časovém úseku na zvyšování trénovanosti a vytváření 

sportovní formy v jednotlivých etapách sportovního tréninku. (Choutka, 1991; Pavlů, 

2019) 

1.2.1 Makrocyklus 

Makrocyklus je tréninkový celek, který je tvořen několika mezocykly a jehož 

hlavním cílem je dosáhnutí osobních maximálních sportovních výkonů v době 

vrcholných soutěží (u dospělých sportovců). Nejčastěji má podobu ročního 

tréninkového cyklu (RTC). RTC je definován jako organizované rozčlenění 

tréninkového roku s cílem optimálního zlepšení sportovní výkonnosti a optimální 

připravenosti na nejdůležitější soutěže. Jedná se o nejdůležitější a nejčastěji používaný 
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úsek z hlediska dlouhodobě organizované tréninkové činnosti. Jelikož se během roku 

mění úkoly a zaměření tréninku, rozdělujeme RTC na 4 časově kratší období (také 

makrocykly): přípravné, předzávodní, závodní (hlavní/soutěžní) a přechodné. 

Při plánování RTC by se mělo vycházet z několika informací a předpokladů, jako jsou: 

termínová listina, cíle roku, časové, prostorové a finanční možnosti, výsledky 

předchozích sezón, zkušenosti (pozitivní i negativní) z předchozích sezón, periodizace 

roku, závazky vůči klubu, svazu, sponzorům, manažerům ap., zdravotní stav. (Moravec, 

2005; Jansa a Dovalil, 2009; Lehnert, 2010; Pavlů, 2019) 

1.2.2 Mezocyklus 

Úkoly pro jednotlivá období RTC jsou rozpracovány do časově kratších úseků, 

mezocyklů. Jedná se o týdenní cykly. Jeho hlavním cílem je regulovat zatížení 

tréninkových mikrocyklů (z nichž se také skládají) a vytvářet předpoklady pro plánovité 

změny trénovanosti a sportovní výkonnosti. (Dovalil a kol., 2002; Pavlů, 2019) 

1.2.3 Mikrocyklus 

Mikrocyklus je relativně krátký několikadenní tréninkový celek s typickým 

sledem tréninkových jednotek s navazujícím obsahem. Jeho hlavním cílem je přispívat 

k vytváření předpokladů pro plánované změny trénovanosti. Z hlediska obsahové 

a zátěžové variability je možné stanovit 7 základních typů mikrocyklů: 

• všeobecné rozvíjející – rozvíjí se kondiční složky výkonu formou všestranných 

cvičení. Objem i intenzita zatížení jsou vysoké. 

• speciálně rozvíjející – větší míra specifičnosti cvičení a s tím spojený i objem 

a intenzita v takto prováděných cvičeních. 

• kontrolní – posuzování účinnosti předchozího tréninkového procesu. Kondiční 

složka v pozadí.  

• vylaďovací – završuje speciální přípravu na soutěže. Vylaďování sportovní 

formy. Vyšší tempo, rychlost, specifičnost. 

• soutěžní – jde o udržení sportovní formy a zajištění dostatečné regenerace 

• stabilizační – využívá se pří kratším přerušení soutěží. Jde především o udržení 

trénovanosti či sportovní formy 

• regenerační – objevují se dny bez tréninku. Zátěž je v aerobní zóně a převládá 

všeobecná příprava (Perič, 2010; Pavlů, 2019) 
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1.2.4 Tréninková jednotka 

Tréninková jednotka je nejmenším základním organizačním prvkem celého 

tréninkového procesu. Její obsah je odvozen od úkolu mikrocyklu, do kterého patří. 

Tréninková jednotka se skládá ze tří částí: Přípravné, hlavní a závěrečné. (Dovalil, 

2002, Pavlů, 2019) 

 Cílem každého trenéra je vychovat závodníka, který má přesně 

zakódován postup v tréninkové jednotce. A ten by měl být následující: rozcvičení 

(protažení, strečink, švihová cvičení) – zahřátí, rozklusání – dokončení rozcvičení 

(speciální protahovací cvičení, natónování ap.) – speciální běžecká cvičení – rovinky – 

úvodní část hlavních úkolů tréninku – hlavní část tréninku – vyklusání – protažení, 

docvičení – hygiena – regenerace. (Kučera a Truksa, 2000; Pavlů, 2019) 

1.3 Řízení sportovního tréninku 

V řízení atletického tréninku je třeba pracovat s atletem v jeho aktuálním stavu 

trénovanosti, stanovit jeho cílový model, kontrolní charakteristiky změn stavu 

trénovanosti a vypracovat systém tréninkových podnětů. Řízení tohoto procesu 

znamená permanentně převádět organismus sportovce z jednoho stavu (výchozího) 

do stavu nového (plánovaného). Součástí systému řízení je přímá a zpětná vazba, která 

je rozhodujícím předpokladem fungování tohoto celku. Jednou z forem zpětné vazby je 

například testování potažmo kontrola trénovanosti sportovce. Prostřednictvím testování 

je možné hodnotit morfologické a funkční předpoklady. Základem úspěšného řízení je 

samozřejmě jeho evidence a závěrečné vyhodnocení. (Millerová, Dostál, Šimon, 

Vindušková, 1994; Lehnert, Novosad, Neuls, 2001; Bahenský, Bunc, 2018) 

1.3.1 Plánování tréninku 

Hlavním cílem plánování je připravovat podmínky pro dlouhodobý rozvoj 

sportovce a vytvoření vhodné podoby, skladby a postupu v tréninkovém procesu. 

Součástí plánování je promyšlení a zdůvodnění obsahu tréninku, a to hned z několika 

hledisek. Jedná se o organizační členění, výběr tréninkových prostředků, intenzitu 

a objem zatížení, volbu metod atd. Dále se sem řadí i rozplánování jak biochemických, 

tak zátěžových testů sloužících ke kontrole trénovanosti. (Jansa, Dovalil, 2007) 
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1.3.2 Evidence tréninku 

Jedná se o kvantitativní popis zatížení. Evidence tréninku se týká 

zaznamenávání všech podstatných a nezbytných informací o tréninku. O tom, 

zda během určité doby trénování dojde či nedojde k požadovaným změnám stavu 

trénovanosti a výkonnosti, rozhoduje převážnou měrou absolvovaný trénink. Evidence 

se provádí pomocí vybraných ukazatelů, jimiž se číselně zachycuje obsah, objem 

a intenzita tréninkového a závodního zatížení. Hovoříme zde o tzv. obecných 

tréninkových ukazatelích (např. počet tréninkových hodin) a specifických tréninkových 

ukazatelích, které jsou platné jen pro daný sport. V praxi se vychází ze základního výčtu 

tréninkových cvičení a jejich charakteristik. (Jansa, Dovalil, 2007) 

1.3.3 Kontrola trénovanosti 

Kontrola trénovanosti zastává v tréninkovém procesu nedílnou úlohu zpětné 

vazby. Výsledky plánovaných testů a modelových tréninků tvoří zdroj informací 

pro rozhodování trenéra v řídícím a procesu. V praxi se plánují testy jako součást plánu 

ročního makrocyklu a je ideální, pokud má trenér představu, jakých změn chce 

dosáhnout v každém konkrétním období. Při kontrole speciální trénovanosti se požívají 

testy kondiční, technické, taktické a psychické. Další složkou testování je biochemický 

screening, který v sobě nese rozbor krevního obrazu (podrobněji rozebráno v kapitole 

1.4.), iontogram (Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+), vyšetření bílkovin (celkový bílkovina, 

albumin, močovina a kreatinin), jaterní testy a hladinu hormonů. Četnost jednotlivých 

kontrol je dána konkrétním typem testu. Je důležité, aby se dosažené změny vlivem 

tréninkového procesu stihly projevit a zároveň, abychom s těmito vyzkoumanými daty 

dále pracovali k případné nutné korekci tréninku. (Millerová, 1994; Dovalil, Svoboda 

a Choutka, 2012; Červinka, 2015; Franková, 2019).  

Z pohledu běžecké kariéry je základním testem funkční zátěžové testování, 

jehož součástí je vyšetření antropometrických parametrů, plicních funkcí a VO2 max. 

Uplatnění se nachází v počátku kariéry a je ideální jej zařadit nejméně 2x ročně. Dalším 

důležitým testem je standardní test ke stanovení laktátové křivky, který nachází své 

místo především v přípravném období a jehož četnost vzhledem k platnosti testu, která 

je 6–8 týdnů, je na minimálním počtu 3. Posledním testem, který bych zde zmínil, je 

test ke stanovení tzv. biochemické mapy. Pilotní testování daného RTC by mělo 

probíhat v přechodném období a mělo by tak sloužit jako výchozí matrice ke stanovení 
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dynamičnosti daných parametrů v závislosti na tréninkovém procesu. Testování by 

mělo být pravidelné s minimální četností jednou za dva měsíce, v optimálnějším 

případě pak jednou popřípadě dvakrát za měsíc. Pouze tak je možno zachytit 

významnější změny, které by potenciálně signalizovali přepětí nebo až přetrénování 

organismu. (Červinka, 2015) 

1.3.4 Vyhodnocení tréninku 

Ve vyhodnocení tréninkového procesu dochází ke konfrontaci ukazatelů 

trénovanosti i samotného výkonu a ukazatelů tréninku a jejich změn. Z výsledků těchto 

konfrontací nám potom vyplývá, zda k potřebnému vývoji došlo a v jaké míře, nebo 

zda vůbec očekávané změny nenastaly, tj. zda absolvovaný trénink byl adekvátní 

či nikoliv a z jakého důvodu. Na základě tohoto vyhodnocení se poté trénink buďto 

mění anebo se v něm pokračuje. Důležité je podotknout, že vyhodnocení není jen 

souhrn tréninkových vlivů za určité časové úseky, ale náročná hlubší analytická práce 

s informacemi o evidenci tréninku a kontroly trénovanosti a výkonnosti s přihlédnutím 

k plánu tréninku. (Millerová, 1994; Jansa, Dovalil, 2007) 

1.4 Hematologie 

Hematologie (nauka o krvi) byla původně malým podoborem vnitřního 

lékařství, který se opíral o klinická pozorování a morfologické popisy abnormalit 

krevních buněk. Rozvoj biochemie a laboratorní techniky umožnil bližší charakteristiky 

krevních chorob a poznání některých patogenetických mechanismů jejich vzniku. 

Postupně se prohlubovala znalost souvislostí změn v krvi a krvetvorných orgánech 

se vznikem nejrůznějších onemocnění a z hematologie se tak stal obor 

interdisciplinární. Dnešní hematologie je tedy dynamický a rozvíjející se obor, který 

zaujímá ve vnitřním lékařství významné místo a jehož dosah můžeme pozorovat 

i ve sportovním odvětví. Hematologii můžeme rozdělit na klinickou a laboratorní. 

A právě laboratorní se uplatňuje v onom zmíněném sportu. (Pecka 1995; Klener, 2003) 

1.4.1 Krev 

Základním zkoumaným jevem v oboru hematologie, jak již bylo řečeno, je krev. 

Jedná se o tekutou tkáň složenou z krevních elementů (45–55 %) a plazmy (45–55 %). 

Krevní plazma je tekutou složkou krve. Plazma je z 90 % tvořena vodou, zbytek jsou 
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anorganické a organické látky v ní rozpuštěné. Objem krve činí 4,5–6 l (objem plazmy 

3–5 l), což tvoří 7–10 % celkové tělesné hmotnosti. Z fyzikálního hlediska je krev 

suspenze buněčných elementů – červené krvinky (čk) a bílé krvinky (bk), krevní 

destičky (kd). Důležitý je objemový podíl těchto tzv. formovaných elementů (čk, bk, 

kd) v plazmě. Schopnost erytrocytů setrvat rozptýleně v plazmě (suspenzní stabilita) 

souvisí s měřením sedimentace krevních elementů. Další fyzikální vlastností krve je její 

viskozita neboli vazkost. Ta závisí na složení krve a na rychlosti, jakou krev teče. 

Při vyšší rychlosti proudu krve viskozita klesá a při vzestupu erytrocytů a bílkovin 

stoupá. Mezi hlavní funkce krve se řadí: 

• Transportní funkce – přenos látek (O2, CO2, glukózy, aminokyselin, 

mastných kyselin, ketolátek atd.) do celého těla a mezi jednotlivými 

orgány 

• Homeostatická funkce – udržení acidobazické rovnováhy (izohydrie), 

stálého objemu (izovolumie), osmotického tlaku (izoosmie); nárazníkové 

systémy (bikarbonátový, hemoglobinový, fosfátový, proteinový) 

• Obranná, imunitní funkce – zprostředkována bílými krvinkami 

(specifická, nespecifická imunita) a plazmou; zástava krvácení 

(hemokoagulace) (Rokyta, 2000) 

Krev je spojujícím článkem zevního a vnitřního prostředí. Odrážejí se v ní tudíž 

na jedné straně všechny změny ve vnitřním prostředí a na straně druhé i řada změn 

působením prostředí zevního. Větší změny jsou pozorováno v průběhu pohybové 

činnosti ve složení krevní plazmy nežli v počtu krvinek. V klidu pozorujeme 

u trénovaných osob zvětšení objemu krve asi o 5–10 %. Na začátku pohybové činnosti 

se zvyšuje množství cirkulující krve asi o 10 % tím, že se do oběhu dostává krev 

z krevních zásobáren (např. plíce, kůže, játra). Tělesné zatížení je doprovázeno přesuny 

vody mezi krví a tkáněmi, především k udržení normálního osmotického tlaku. 

Při nedostatku tekutin v potravě nebo při nadměrném pocení v důsledku pohybové 

činnosti dochází tak k dehydrataci organismu s následným zahuštěním krve 

(hemokoncentraci). (Havlíčková, 1999) 

1.5 Červený krevní obraz 

Hodnocení červeného krevního obrazu je jedno ze základních vyšetření 

pro diagnostiku a sledování léčby řady onemocnění. Takto by zněla definice z pohledu 
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zdravotnického, nicméně jej doplním o vhled sportovní a to, že červený krevní obraz 

nám slouží jakožto jeden z řady možných ukazatelů hodnotící a poukazující na stav 

trénovanosti jedince. K získání co nejvíce informací z daného vyšetření je třeba 

ze strany laboratoře respektovat preventivní zásady vyšetření, zohledňovat výsledky 

předchozích vyšetření a přihlížet k souvisejícím informacím. Jedná se o komplexní 

soubor výsledků, které spolu úzce souvisí a nelze posuzovat žádnou hodnotu bez 

návaznosti na ostatní parametry. Pochopení nejen souvislostí mezi výsledky krevního 

obrazu, ale i všech preventivních zásad vede ke správné interpretaci výsledků. Analýzy 

se provádějí na různých přístrojích, které se liší nejen technologiemi, na kterých 

výrazně závisí přesnost všech stanovení, ale i počtem a typem vydávaných parametrů. 

Parametry červeného krevního obrazu jsou vyobrazeny v tabulce 1. (Penka a Tesařová, 

2011) 

Parametr Zkratka (vysvětlení) jednotky 
Červené krvinky (erytrocyty) RBC (red blood cells) 1012/l 

Hemoglobin HGB g/l 

Hematokrit HCT/PCV (packed cell volume) L/L 

Střední objem erytrocytu MCV (mean cell/corpuscular volume) fl 

Průměrné množství hemoglobinu 

v erytrocytu 

MCH (mean cell/corpuscular hemoglobin) 
pg; pg/l 

Průměrná koncentrace 

hemoglobinu v erytrocytu 

MCHC (mean cell/corpuscular hemoglobin 

concetration) 
g/l 

Distribuční šíře velikosti 

erytrocytů 
RDW (red cell distribution width) % CV 

Tabulka 1: Parametry červeného krevního obrazu – upraveno. (Penka a Tesařová, 2011) 

U vytrvalostních sportovců se setkáváme se zhoršením ČKO, a to z důvodu 

únavy a přetrénování. „Krevní barvivo hemoglobin snese pouze určitý počet navázání 

a uvolnění kyslíkové molekuly a poté musí být spolu s celou červenou krvinkou 

„recyklováno“ cestou náročnou na energii i bílkovinné zdroje v játrech a kostní dřeni. 

Při dlouhotrvajícím stresu z vysokého zatížení se kapacita recyklace vyčerpá a dochází 

k poklesu červeného krevního obrazu, a tedy i transportní kapacity pro kyslík 

a výkonnosti. V tomto případě nepomůže zvýšený příjem železa v potravě, protože 

ho tělo už nedokáže do červených krvinek zabudovat. Největší problémy s udržením 

dostatečného hematokritu mají údajně vytrvalostní běžci, vina je dávána mechanickému 

poškození krevních elementů následkem otřesů při dopadech nohy na podložku.“ 

(Skálová, 2011) 
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1.5.1 Počet erytrocytů (RBC) 

RBC (red blood cells) – červené krvinky neboli erytrocyty jsou jediné 

bezjaderné buňky lidského těla. Tvarem se podobají z obou stran promáčklému míčku 

(odborně bikonkávnímu disku). Erytrocyt stárne a zaniká rozpadem (hemolýzou) po 90 

až 120 dnech života. Co se týče prvního parametru červeného krevního obrazu, 

mluvíme zde o počtu červených krvinek v jednotce objemu krve, jež vykazuje značný 

pohlavní dimorfismus. Je to dáno především účinkem pohlavních hormonů 

na erytropoézu (tvorbu krvinek). 

Průměrné hodnoty:  

• ♂: 4,3–5,3 x 1012/l 

• ♀: 3,8–5,5 x 1012/l (Kittnar, 2011; Mourek, 2012) 

1.5.2 Hemoglobin (HGB) 

Červené krvinky mají svůj název od červeného krevního barviva hemoglobinu 

(HGB). Molekula hemoglobinu se skládá ze čtyř podjednotek, z nichž každá je tvořena 

ze dvou složek, a to barevného hemu, který obsahuje železo a proteinového řetězce 

(globinu). HGB je velmi využívaným ukazatelem železa. Snížené hladiny HGB bývají 

způsobené hemolýzou (rozpadem krvinek). Jeho hladina může být snížena také 

při nedostatku folátu, vitaminu B12, mědi, ale také při infekci, dehydrataci 

či v těhotenství. Denně se průměrně rozpadá 7–8 g hemoglobinu s tím, že se stejné 

množství musí zase vytvořit. Zvýšení hladiny HGB zpravidla souvisí s relativní 

hemokoncentrací při zátěži a bezprostředně po zatížení (maximálně do jedné hodiny 

zotavení), kdy se v důsledku dehydratace podíl krvinek, a tudíž i HGB v plné krvi 

zvyšuje. U sportovců se někdy popisuje hemodiluce, která zpravidla následuje 

po předchozí zátěžové hemokoncentraci a představuje krátkodobý projev adaptace 

na opakované zátěžové dehydratace a která nijak neovlivňuje vazebnou kapacitu krve 

pro kyslík. Tento jev býval v minulosti označován jako sportovní pseudoanémie 

(viz kapitola 1.8.4.). Tak jako v celkovém počtu erytrocytů i zde dosahují hodnoty 

různých čísel vzhledem k pohlaví. 
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Průměrné hodnoty: 

• ♂: 135–170 g/l 

• ♀: 120–158 g/l (Krč, 2007; Mourek, 2012; Bartůňková, 2013; González-

Gross, 2015; Petřek, 2019) 

1.5.3 Hematokrit (HCT) 

HCT – hematokrit udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. 

Hematokrit je vyšší v žilní krvi (v důsledku hydratace a zvětšení červených krvinek) 

a naopak fyziologicky nižší např. během těhotenství (vlivem naředění krve). Dříve 

se pro jeho stanovení obvykle krev centrifugovala, takže krvinky klesly ke dnu 

a nad nimi zůstala samotná plazma. Poměr takto usazených erytrocytů k celkovému 

objemu krve byl vyhodnocen jako hematokrit. V dnešní době se používají analyzátory, 

které pomocí výpočtu stanoví výslednou hodnotu HCT. Nejčastější příčinou zvýšení 

hematokritu je dehydratace. S odpovídajícím doplněním tekutin se hematokrit vrátí 

k normálu. 

Průměrné hodnoty: 

• ♂: 40–50 % 

• ♀: 35–45 % (Lišková, 2008; Kittnar, 2011; Skálová, 2011) 

1.5.4 Střední objem erytrocytu (MCV) 

MCV (mean cell volume) – jedná se o vypočítaný parametr, který určuje 

průměrný objem erytrocytů. Z hematokritu a počtu erytrocytů v 1 l krve můžeme 

vypočítat MCV. Hodnoty nižší než průměrné hodnoty uvedené níže, označujeme jako 

mikrocytózu. Hodnoty vyšší potom makrocytózu. Objem erytrocytů je změněn 

u různých anomálií červené řady. Z hlediska diagnostiky nám hodnota MCV slouží 

k rozlišení daného typu anémie (viz kapitola 1.8.). 

Průměrné hodnoty: 

• ♂, ♀: 80–95 fl (Pecka, 2006; Kittnar, 2011) 
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1.5.5 Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) 

MCH (mean cell hemoglobin concentration) – tento parametr udává hodnotu, 

která nám popisuje celkové množství červeného barviva (HGB) v jednom erytrocytu. 

Vzorec pro výpočet je: MCH = (HGB/RBC) x 10  

Průměrné hodnoty: 

• ♂, ♀: 27–32 pg/l (Pecka, 2006; Krč, 2007; Líšková, 2008) 

1.5.6 Průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC) 

MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – udává průměrnou koncentraci 

HGB v erytrocytech. Vzorec pro výpočet je: MCHC = (HGB/HCT) x 100 

Průměrné hodnoty: 

• ♂, ♀: 320–360 g/l (Penka, Tesařová, 2011; Lee, Nieman, 2013; 

Hvorecká, 2017) 

1.5.7 Šíře distribuce erytrocytů (RDW) 

RDW (red cell distributin width) – jedná se o parametr popisující objemovou 

variabilitu erytrocytů, která reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich 

objemu.  

Průměrné hodnoty: 

• ♂, ♀: 11,5–14,5 % (Krč, 2007; Líšková, 2008) 

1.6 Biochemické parametry 

Pod pojmem biochemické parametry si v této práci definujeme problematiku 

ohledně hematologického vyšetření, které se zaměřuje na hodnocení stavu železa.  

Hodnocení stavu železa v organismu sportovců vyžaduje komplexnější 

posuzování více parametrů. V prvé řadě se musí kalkulovat s hodnotou koncentrace 

HGB, která ukazuje kapacitu krve vázat v plicích kyslík a přenášet jej do tkání 

(viz kapitola 1.5.2.). Na tento parametr navazuje koncentrace železa v séru, která 

umožňuje posoudit dostupnost železa v tkáních. Další hodnotící složkou je celková 

vazebná kapacita železa, která představuje množství železa, které by teoreticky mohla 

plazma přenášet (viz kapitola 1.6.1.). V neposlední řadě se jedná o saturaci transferinu, 
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která nám ukazuje, nakolik je saturován systém transportu železa. A nakonec takové 

koncentrace rozpustného receptorového transferinu a ferritinu. Tyto hodnoty nám 

odrážejí disponibilní množství železa uloženého v tkáních. (Bartůňková, 2013) 

1.6.1 Železo 

Organismus má značnou zásobu železa na několik let, nicméně toto železo 

konstantně ztrácí mnoha způsoby (deskvamace epitelových buněk, menstruační 

krvácení, krevní ztráty při poranění, těhotenství), a proto je nezbytné železo přijímat 

potravou (viz kapitola 1.7.3.). Železo je prvek, který se v organismu vstřebává v horní 

části střeva. Za normálních podmínek se absorbuje jen 7–10 % podaného/přijatého 

železa. Tělo dospělého člověka obsahuje okolo 4 g železa a z tohoto množství tvoří 

zhruba 3 g HGB v erytrocytech. Z odbouraných červených krvinek je většina železa 

znovu využita k tvorbě nových molekul HGB, hovoříme o reutilizaci železa. V buňkách 

je pak železo vázáno na protein apoferitin vytvářející tak feritin (viz kapitola 1.6.3.). 

Část železa je dále uložena v molekulách hemosiderinu a myoglobinu. Transportním 

proteinem železa je transferin (viz kapitola 1.6.2.). Vzhledem k mnoha formám složení 

železa je vlastní hladina volného železa v plazmě jen omezeně vypovídajícím 

parametrem o jeho skutečných zásobách v organismu. A proto zavádíme i celková 

vazebná kapacita pro železo (TIBC – total iron binding capacity) (průměrné hodnoty: 

44,8–76,1 µmol/l). Tento pojem představuje množství železa, které by teoreticky mohla 

plazma při stoprocentní saturaci přenášet. V praxi bývá saturována železem asi jen 

jedna třetina transferinu. Na nedostatek železa odpovídá organismus zvýšením hladin 

celkové vazebné kapacity železa. Hlavní význam železa pro organismus spočívá 

v přenosu kyslíku a oxidoredukčních dějích ve tkáních. Nedostatek železa 

(hyposiderémie) se může vyskytnout při nedostatku železa v potravě, spíše však 

následkem poruchy absorpce. Brzkým a velice citlivým ukazatelem snížených zásob 

železa je snížená koncentrace plazmatického feritinu. Hyposiderémie může být často 

skutečnou nebo domnělou příčinou poklesu výkonnosti u sportovců. V literatuře 

se objevují rozporná tvrzení o významu této poruchy. Železo se účastní nejen přenosu 

kyslíku, ale má i důležitou funkci v uvolňování energie při oxidativní fosforylaci tím, 

že se účastní na přenosu elektronu. Jeho nedostatek je průvodcem i příčinou řady jiných 

nemocí a funkčních poruch a je také nejčastější karencí postihující širokou populaci.  
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Průměrné hodnoty sérového železa: 

• ♂: 14–32 µmol/l  

• ♀: 10–29 µmol/l (Racek, 2006; Máček, Máčková, Matouš, 2002; 

Kittnar, 2011; Bartůňková, 2013; Hvorecká, 2017) 

1.6.2 Transferin + saturace transferinu 

Jedná se o transportní bílkovinu, která může vázat dva atomy železa. Zároveň 

také zajišťuje, aby se právě železo nevyskytovalo volně v plazmě. Za fyziologických 

okolností je kapacita transferinu nasycena železem asi z jedné třetiny, zbytek se nazývá 

volná vazebná kapacita. Vzestup transferinu doprovází nedostatek železa v organismu. 

Vznikne-li nedostatek železa následkem malnutrice (nedostatečným příjmem z potravy) 

a chybějí-li současně i bílkoviny, k vzestupu koncentrace nedojde. Pokles koncentrace 

transferinu v séru najdeme u přebytku železa a při orgánových poruchách jater. Mírný 

pokles doprovází reakci organismu na akutní zátěž. Saturace transferinu představuje 

procentuální vyjádření plazmatické koncentrace železa vzhledem k TIBC. 

Průměrné hodnoty transferinu: 

• ♂, ♀: 1,7 – 3,7 g/l  

Průměrné hodnoty saturace transferinu: 

• ♂: 20–50 %  

• ♀: 15–50 % (Racek, 2006; Bartůňková, 2013; Hvorecká, 2017) 

1.6.3 Ferritin 

Jedná se o zásobní bílkovinu obsahující železo. Nachází se v játrech, slezině, 

kostní dřeni a střevní sliznici. Malý podíl se uvolňuje i do krevního oběhu, kde se dá 

velmi citlivými metodami prokázat. Koncentrace feritinu v séru odráží tkáňové zásoby 

železa. Sérový ferritin je významným ukazatelem, protože jeho koncentrace v krvi 

koreluje se zásobami železa v játrech, jak již bylo řečeno, a navíc se snižuje již 

v prvních fázích deficitu železa. Jeho hladiny jsou ovlivněny chronickou infekcí, 

zánětlivým onemocněním, malignitami a poškozením jater. (Racek, 2006; Driskell, 

2011; Hvorecká, 2017) 
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Průměrné hodnoty sérového ferritinu: 

• ♂: 20–250 µmol/l 

• ♀: 10–120 µmol/l (Bartůňková, 2013) 

1.7 Faktory ovlivňující ČKO 

Propojení zevního a vnitřního prostředí zajišťuje v organismu především krev. 

V krvi se odrážejí jak změny vnitřního prostředí, tak i proměnlivé změny prostředí 

zevního. Výraznější diferenci v souvislosti s pohybovou aktivitou pozorujeme 

ve složení krevní plazmy než v počtu krvinek. Faktory, které svými účinky ovlivňují 

ČKO se rozlišují dle původu a charakteru jejich působení. Mluvíme zde o rozdělení 

na externí a interní faktory. Mezi externí faktory se řadí sportovní trénink spolu 

s vysokohorským tréninkem a způsobem výživy potažmo životním stylem sportovce. 

Interní faktory jsou dány hormonálním působením, věkem a pohlavím. Na pomezí 

těchto dvou skupin se nachází faktor onemocnění. (Bartůňková, 2013) 

1.7.1 Sportovní trénink 

Pracující svaly potřebují při fyzické zátěži zvýšený přívod krve. Na začátku 

cvičení v důsledku adrenergních podnětů dochází k mírnému navýšení erytrocytů. Krev 

se vyplavuje ze zásobáren a zvyšuje se tím relativně množství plazmy a krvinek. 

Hematokrit stoupá z klidových hodnot 40–45 % až na 50–55 %.  Nastává důležitá 

redistribuce krve s vazodilatací svalového a srdečního řečiště a kompenzační 

vazokonstrikcí řečiště gastrointestinálního a urogenitálního systému. V důsledku pocení 

nastává zahuštění krve (hemokoncentrace). Z dlouhodobého hlediska se jedná o změny 

strukturální, a to především z pohledu kardiovaskulární adaptace – dochází ke zvýšení 

kapilarizace a zvětšení srdce (srdeční hypertrofie). (Pastucha, 2014) 

1.7.2 Vysokohorský trénink 

Pobyt ve vysokohorském prostředí je z hlediska fyzikálních jevů 

charakteristický střetáváním vlivů nízkého atmosférického tlaku, nízké teploty, nízké 

vlhkosti a zvýšeného UV záření. Při vysokohorském tréninku dochází ke dvěma typům 

změn. Tím prvním jsou změny reaktivní, kdy organismus bezprostředně odpovídá 

na pobyt ve vysokohorském prostředí. Toto nastává především působením nízkého 
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parciálního tlaku kyslíku – mluvíme zde o tzv. horské nemoci (tlak v uších, vysušení 

sliznic, dehydratace). (Havlíčková, 1999)  

Výška (m n.m.) Barometrický tlak (kPA) pO2 (kPa) Teplota (°C) 

0 101,1 25,8 15 

2000 79,3 15,3 2 

5000 53,9 10,0 -18 

Tabulka 2: Vztah mezi nadmořskou výškou, barometrickým tlakem, parciálním tlakem kyslíku a 

teplotou. (Havlíčková, 1999) 

Druhým typem jsou změny adaptační tedy takové, které se označují jako 

aklimatizační. Ty však závisí na nadmořské výšce a době trvání pobytu. Mezi projevy 

aklimatizace patří zvýšená transportní kapacita krve, která se projevuje zvýšením počtu 

erytrocytů a hemoglobinu. (Havlíčková, 1999) 

Výška (m) Doba aklimatizace 

1000–1800 Několik dní 

3000 3–4 týdny 

4000 5–6 týdnů 

5000 9–10 týdnů 

6000 Několik měsíců 

Tabulka 3: Doba aklimatizace ve vztahu k nadmořské výšce. (Havlíčková, 1999) 

Za optimální nadmořskou výšku pro vytrvalostní trénink je považována výška 

okolo 2000 m n. m. U nižší nadmořské výšky není prokázán efekt na krvetvorbu, 

proto není tato výška dle některých autorů pro vytrvalostní trénink vrcholových 

sportovců doporučována ani v dostupné literatuře podrobně popsána. (Gore et al., 2001; 

Noakes, 2003; Wilber, 2004; Bahenský a Malátová, 2018) 

1.7.3 Výživa 

Způsob výživy potažmo zdravý životní styl by měl být z pohledu sportovce 

jednou ze základních složek k dosažení optimální sportovní výkonnosti. Když 

se zaměříme na výživu, jakožto na faktor ovlivňující ČKO, bude se jednat především 

o nedostatek a v ojedinělých případech i nadbytek železa. V prvním případě, který je 

častější, se mluví především o nedostatečném přijímání Fe v potravě, případně je spojen 

s poruchou vstřebávání. Naopak s nadbytkem železa se z pohledu výživy setkáváme 

při nadbytečném příjmu či zvýšeném odbourávání. Hladina železa v krvi nám ovlivňuje 

množství HGB. Doporučený postup v běžné praxi je takový, že při zjištění hraničních 

nebo nižších hodnot HGB se předepisuje podávání železa až do normalizace hodnot 
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HGB. Preventivní podávání železa u sportujících, bez zjištění jeho snížené koncentrace 

a skutečně prokázané anemie, které se dříve doporučovalo a pořád je ve sportovním 

odvětví trendem, není doporučováno. Může totiž vyvolat hemochromatózu a přetížení 

železem, které je ve větším množství pro tělo toxické a může se ukládat v játrech, 

slinivce nebo srdci a způsobovat zde nežádoucí patologické změny. Denní strava 

představuje přínos 10–15 mg Fe z toho se však vstřebá jen 3–13 % (0,5–1,5 mg) – 

prakticky se jedná o stejné množství, které člověk vylučuje (stolicí, olupováním kůže, 

sliznic, ztrátou vlasů atp.). Lépe se vstřebává železo ze zvířecích zdrojů 

než z rostlinných. (Pecka, 1995; Máček, Máčková, Matouš, 2002; Akarsu, 2006) 

1.7.4 Hormony 

Hormony jsou produkty endokrinních buněk. Dělíme je podle jejich chemické 

struktury na steroidní (hormony kůry nadledvin, vaječníků, varlat a placenty) 

a nesteroidní (proteiny, peptidy a aminy produkované na vzdálené tkáně. Většina 

hormonů se řadí do skupiny tzv. cirkulujících – vylučují se do krevního oběhu a působí 

na vzdálené tkáně. V době regenerace organismu se pozorují hormonální vlivy 

aldosteronu a vazopresinu, které snižují produkcí moči – tato redukce může trvat i 12–

24 h po cvičení. U mnoha sportovců je v rámci náročného tréninku pozorován zvětšený 

objem plazmy. Tento fenomén zředění krve (hemodiluce), vede k arteficiálním nálezům 

nižších hodnot hematologických parametrů, a to počet jednotlivých krvinek nebo 

množství HGB. Důležitým hormonem, který nesmíme opominout je erytropoetin 

(EPO). EPO je přirozený hormon produkovaný z 90 % z ledvin a 10 % z jater. 

Jeho hlavním účinkem je stimulace tvorby erytrocytů (erytropoéza). Pozitivním efektem 

je zvýšení transportní kapacity pro kyslík, zvýšení výkonnosti ve vytrvalostních 

aktivitách a oddálení doby exhausce. Terapeutické využití EPA spočívá v náhradě jeho 

deficitu vyvolávajícího anémii. Regulace produkce EPA je dána zpětnou vazbou, 

kdy regulovanou veličinou je obsah kyslíku v krvi. Rozhodujícím faktorem pro jeho 

uvolnění je hypoxie, ke které dochází např. při tréninku ve vyšší nadmořské výšce 

(viz kapitola 1.7.2.). Tato látka je navíc zneužívána ve sportu jako doping – zvyšování 

hematokritu vede k vyšší výkonnosti zvyšováním transportní kapacity pro kyslík. To je 

ale velice rizikové, neboť se zvyšujícím se hematokritem stoupá i viskozita krve 

a zhoršují se její reologické vlastnosti. Chronické podávání erytropoetinu navíc vede 

k produkci protilátek proti této látce a tyto protilátky paradoxně způsobují poškození 

červených krvinek. (Pecka, 1995; Kittnar, 2011; Bartůňková, 2013) 



 26 

1.7.5 Pohlaví 

Hodnoty ČKO obrazu se také liší na základě pohlavního dimorfismu. Ženy 

dosahují ve všech parametrech nižších čísel než jejich protější pohlaví. Co je ale 

důležité k této problematice zmínit, je vliv menstruačního cyklu na ČKO. V průběhu 

menzesu dochází u žen k velkým ztrátám krve, a tedy i železa. K fyziologickým ztrátám 

železa, které jsou u mužů i žen asi 1,0–1,3 mg denně, je nutno u menstruujících žen 

připočítat 0,55–1,1 mg denně. (Pecka 1995; Klenner, 2003; Pastucha, 2014) 

 

Menstruační ztráty železa 
60 ml = cca 26 mg = asi 0,86 mg denně 

80 ml = cca 35 mg = asi 1,15 mg denně 

100 ml = cca 43 mg = asi 1,45 mg denně 

(Předpoklad: hladina hemoglobinu 130 g/l) 
Tabulka 4: Menstruační ztráty železa (Klenner, 2003)  

1.7.6 Stáří 

Neopomenutelným faktorem je i věk sportovce. S přibývajícími léty se zásady 

zatěžování musí odvíjet od morfofunkčních involučních změn. V krvi se postupně 

zvyšuje obsah tuků jednoduchých i složených (cholesterol, lipoproteiny), stoupá krevní 

srážlivost a klesá reaktivita imunitního systému. Proces stárnutí v oběhové soustavě 

vyvolává i další změny. Cévní stěna ztrácí pružnost, protože se do ní ukládají 

sklerotizující látky a tím stoupá periferní odpor a krevní tlak. (Havlíčková, 1999) 

1.7.7 Zdravotní stav – onemocnění 

Pro provádění vrcholového sportu je nezbytným předpokladem dobrý zdravotní 

stav. Je třeba mít na paměti, že vysoce intenzivní trénink a náročné výkony 

při závodech vyvolávají u sportovců několik hodin trvající imunosupresi. Sportovci jsou 

tak mnohem náchylnější k propuknutí infekcí, nejčastěji respiračních a kožních. Řada 

onemocnění od banálních viróz, přes akutní či chronické infekce zapříčiňující disfunkce 

orgánů (především žaludku, sleziny a ledvin) až k anémiím způsobuje různé změny 

červeného krevního obrazu. (Racek, 2006; Pastucha, 2014) 
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1.8 Anémie 

Anémie neboli chudokrevnost je chorobný stav, který je charakteristický 

snížením hemoglobinu pod fyziologickou mez pro daný věk a pohlaví. I přes tuto 

definici je nutno poznamenat, že anémie není choroba, nýbrž syndrom vznikající 

z různých příčin, které si budeme později definovat. Dalo by se tedy říct, že anémie je 

porucha přenosu kyslíků do tkání, neboť počet erytrocytů může být snížen jen relativně. 

Důležité je podotknout, že naproti tomu i při sníženém počtu erytrocytů může zůstat 

hematokrit normální. Normální hodnoty hemoglobinu, hematokritu a počtu erytrocytů 

jsou udržovány zpětnovazebním regulačním podnětem erytropoetinu (EPO) – více 

v kapitole 1.7.4. Anémie se objevuje vždy, když se tvorba erytrocytů nevyrovná jejich 

ztrátě. Obecné klinické příznaky anémií jsou často nevýrazné, a zvláště u pomalu se 

vyvíjejících případů jsou popisovány až u závažného poklesu hodnoty hemoglobinu. 

Mezi subjektivní příznaky se řadí únava, slabost, dušnost, palpitace (zvýšené 

uvědomování si bušení srdce) a závratě. Z hematologického hlediska hovoříme 

o dvojím dělení anémií. Konkrétně se jedná o dělení morfologické a dělení 

etiopatogenetické. 

• Morfologické dělení – jedná se o praktický přístup, který na základě 

přesného měření jednotlivých parametrů červeného krevního obrazu 

(viz kapitola 1.4) definuje různé typy anémií. Nezabývá se však příčinou 

vzniku těchto onemocnění. 

o Podle MCV – mikro/normo/makro – cytární anémie 

o Podle MCH – hypo/normo/hyper – chromní anémie 

o Podle RDW – anémie s anyzocytózou, anémie s homogenní 

populací 

• Etiopatogenetické dělení – jedná se o dělení, které se odráží od příčiny 

a způsobu vzniku anémie, a proto se považuje za naprosto nezbytné 

z hlediska medikace. Zde si uvedeme dva hlavní typy ve vztahu k tématu 

diplomové práce. 

o Anémie z poruchy tvorby erytrocytů 

o Anémie z nadměrné ztráty erytrocytů 

(Pecka, 1995; Penka, Bulíková, Matýšková, Zavřelová, 2001; 

Klener, 2003; Indrák, 2014) 
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1.8.1 Anémie z poruchy tvorby erytrocytů 

Takovéto anémie můžeme ještě dále rozdělit do mnoha kategorií a podskupin, 

které zde nebudu zmiňovat, jelikož nám nikterak neposlouží k nabití teoretických 

základů, jež by nás dovedly k cílům práce. Za zmínku však stojí anémie z poruchy 

syntézy hemu a přesněji anémie sideropenická. Jedná se o anémii, která se vyvíjí 

nejčastěji na podkladě chronických ztrát železa z organismu (v 80 %), méně často 

při nedostatku železa v potravě (vegetariáni a vegani), dále v rámci poruchy jeho 

resorpce a při zvýšených nárocích na jeho přívod (období růstu, gravidita – těhotenství). 

Chybění železa způsobuje poruchu syntézy hemu s následným poklesem tvorby 

hemoglobinu vznikem anémie. V prvních fázích onemocnění můžeme zjistit jen snížení 

nebo chybění zásobního železa feritinu (<20 µmol/l), následně dochází ke snížení 

koncentrace sérového železa (<10 µmol/l) s nízkou saturací transferinu (<15 %) 

a teprve po vyčerpání zásob železa dochází k poklesu hladiny hemoglobinu a ke vzniku 

sideropenické anémie. (Penka, Bulíková, Matýšková, Zavřelová, 2001; Indrák, 2014) 

1.8.2 Anémie z nadměrné ztráty erytrocytů 

Anémie z nadměrné ztráty erytrocytů též bývají nazývány anémie hemolytické. 

Jedná se o stav, kdy v důsledku urychlené destrukce erytrocytů nedokáže kostní dřen 

dostatečně zvýšit erytropoézu, a tak i kompenzovat danou ztrátu. Hemolytické anémie 

se dělí na korpuskulární a extrakorpuskulární. Pro naše potřeby si blíže přiblížíme 

pouze druhou jmenovanou. Extrakorpuskulární anémie tvoří velkou skupinu získaných 

hemolytických stavů, které můžeme rozdělit na imunitní hemolytické anémie 

a neimunitní hemolytické anémie. Opět se budeme zabývat pouze druhou zmíněnou. 

Neimunitní hemolytické anémie mohou vznikat z příčin chemických, infekčních 

a fyzikálních. Když opomeneme první dva typy a zaměříme se na příčiny fyzikální, 

můžeme zde mluvit jednak o popáleninách, mechanických činitelích anebo 

o tzv. „pochodové hemoglobinurii“ – též nazývána jako námahová hemolýza vzniká na 

základě destrukce erytrocytů především v plosce nohy při dlouhotrvajících pochodech, 

popřípadě u běžců na delší tratě. (Eichner, 2001; Pecka, 2006; Žatecká, 2008; Šmídlová, 

2016) 
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1.8.3 Sportovní anémie 

U výkonnostních sportovců se často diagnostikují různé typy anemií, pro které 

se často indikuje v různé míře suplementace železa. Tyto poruchy bývají obvykle 

označovány jako tzv. sportovní anémie (též se využívá výraz: anémie atletů/plavců). Jde 

však o označení nepřesné, protože se může jednat o různé typy anémií viz. kapitola 1.8. 

Většinou však jde o tzv. diluční pseudoanémii, která vzniká jako fyziologická odpověď 

na pravidelný trénink. Hemodiluce je proces, při kterém dochází ke zředění krve 

zvýšením objemu tekutiny v cévách. K tomuto procesu dochází zpravidla po předchozí 

zátěžové hemokoncentraci a představuje krátkodobý projev adaptace na opakované 

zátěžové dehydratace, který nijak neovlivňuje vazebnou kapacitu krve pro kyslík. 

Jinými slovy jde o reakci, kdy dochází ke zvýšení objemu plazmy (až o 20 %), během 

které nastává relativní snižování hodnot koncentrace hemoglobinu (HGB) a množství 

červených krvinek (RBC), přičemž neklesá průměrný objem erytrocytů (MCV), 

ani množství ferritinu a haptoglobinu. Řada studií však ukázala, že celkové množství 

erytrocytů zůstává nezměněno nebo se dokonce jejich hodnota zvyšuje 

(u normálních/pravých anémií se jejich hodnota doopravdy snižuje). Objem plazmy 

se zvyšuje totiž podstatně více než počet erytrocytů. Tento typ anémie je u sportovců 

pochopitelně častější než u normální populace. Je časté, že koncentrace hemoglobinu 

u sportovců je pravidelně nižší než u normální populace. Největší rozdíly se objevují 

u vytrvalostně trénujících sportovců. (Steward, 1972; Shaskey, 2000; Eichner, 2001; 

Máček, Máčková, Matouš, 2002; Zoller, Vogel, 2004; Neumann, G., Pfürzner, A., 

Hottenrott, K., 2005; Bartůňková, 2013) 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

2.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je zjištění dynamiky biochemických parametrů 

a červeného krevního obrazu ve vztahu k jednotlivým fázím RTC u dvou elitních běžců 

na střední a dlouhé tratě. Druhým cílem je prozkoumání dat se záměrem objevení 

charakteru trendu jednotlivých parametrů z hlediska více sezónního testování u každého 

z probandů. 

2.2 Úkoly práce 

1. Prostudování odborné literatury zabývající se danou problematikou a sepsání 

teoretické části práce. 

2. Provedení obsahové analýzy záznamových archů obsahující naměřené 

hodnoty ČKO a biochemických parametrů.  

3. Sestrojení a popsaní grafů vztahující se k bodu 2 – provedení 

intraindividuální diachronní variability. 

4. Zodpovězení výzkumných otázek a formulace závěrů.  

2.3 Výzkumné otázky 

Výzkumná část práce se zaměřuje na zodpovězení těchto výzkumných otázek: 

1. Dosahují probandi, u kterých bylo prováděno testování na ČKO 

a biochemické parametry, vyšších hodnot v jednotlivých parametrech 

než běžná populace? 

2. Projevila se periodizace z hlediska RTC na dynamice jednotlivých 

parametrů? 

3. Došlo u probandů ke zvyšování hodnot v průběhu více sezónního testování, 

jež by vedlo k rostoucímu trendu ve většině zkoumaných parametrů? 
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3 METODIKA PRÁCE  

3.1 Výzkumná část 

K vypracování práce byla využita metoda obsahové analýzy záznamových archů 

týkajících se ČKO (RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW) a biochemických 

parametrů (železo, transferin, ferritin, saturace transferinu železem). Tyto archy mi byly 

poskytnuty trenérem obou probandů. Poskytnutá data byla zaznamenána v tabulkách, 

na jejichž základě jsem sestrojil grafy nacházející se ve výsledkové části práce. 

Odběry byly prováděny z kubitální žíly vždy nalačno, v 7:30-8:00 h 

v biochemické laboratoři CASRI. Touto laboratoří byly i dodány vyhodnocené 

výsledky.  

U prvního probanda se jednalo o sezóny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020. U probanda druhého to byly sezóny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019. Jelikož se jedná o kvalitativní výzkum, byli probandi hodnocení každý 

jednotlivě. Byla sledována fluktuace hodnot jednotlivých parametrů vzhledem k RTC 

každé sezóny a byly hledány případné vzájemné vztahy v proměnlivosti těchto 

parametrů. Také byl zkoumán dlouhodobý trend z pohledu dynamičnosti daných 

parametrů.  

3.2 Objekt výzkumu 

Objektem výzkumu jsou dva elitní běžci – reprezentanti České republiky. 

Proband 1 byl členem týmu mistrů světa v běhu do vrchu 2019, v individuálním závodě 

MS skončil na 10. místě. Je pravidelným účastníkem ME a MS v běhu do vrchu 

a současně je dvojnásobným mistrem ČR ve steeple. Ve steeple také reprezentuje ČR. 

Proband 2 je několikanásobným mistrem ČR v běhu na 1500 a 5000 m, trojnásobný 

účastník HME, ME družstev. 

Základní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 5. 

Proband Věk výška váha BMI VO2max 

1 25 180 62 19,14 81,3 

2 26 172 55 18,59 84,2 

Tabulka 5 Základní charakteristika probandů 
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3.2.1 Výkonnostní vývoj probandů 

Proband 1 

Sezóna Disciplína 

3000 př. 3000 m 5000 m 

2016/2017 09:05.66 08:41.93 14:42.49 

2017/2018 09:01.97 08:28.13 15:04.77 

2018/2019 09:01.87 08:27.27 - 

2019/2020 08:50.88 08:22.31 - 

Tabulka 6 Výkonnostní vývoj probanda 1 

Proband 2 

Rok Disciplína 

1500 m 3000 m 5000 m 

2015/2016 03:41.45 08:32.57 14:53.23 

2016/2017 03:42.99 08:20.73 14:38.55 

2017/2018 03:41.37 08:15.20 14:36.08 

2018/2019 03:40.85 08:03.54 14:26.61 

Tabulka 7 Výkonnostní vývoj probanda 2 
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST  

4.1 Proband 1 

4.1.1 2016/2017 

V sezóně 2016/2017 bylo testování vztahující se k červenému krevnímu obrazu 

a biochemickým parametrům prováděno celkem 5x. Naměřeny a zaznamenány do grafů 

byly hodnoty železa, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC a RDW. 

Neměřeno: ferritin, transferin, saturace transferinu železem. 

4.1.1.1 Železo 

 

Graf 1: Křivka železa – proband 1 – 2016/2017 

V grafu 1 můžeme vidět proměnlivost křivky železa v sezóně 2016/2017, která 

se svými hodnotami nerozporuje s referenčním intervalem. V říjnu 5. 10. 2016 

dosahovala hodnota železa v krvi 1. probanda 14,4 µmol/l. S odstupem jednoho měsíce 

došlo k progresi až na 16,8 µmol/l. Od tohoto data však křivka pouze degradovala. 

Nejdřív byl sestup plynulý, a to až k hodnotě 15,5 µmol/l naměřeno dne 10. 3. 2017. 

Poté došlo k výraznému poklesu, kdy množství železa dosahovalo 10,8 µmol/l. 
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4.1.1.2 RBC  

 

Graf 2: Křivka RBC – proband 1 – 2016/2017 

V grafu 2 je znázorněna křivka odrážející celkové množství erytrocytů v krvi 

(RBC). První a druhé měření (5. 10. 2016 a 16. 11. 2016) se hodnoty téměř nelišily 

a dosahovaly čísel okolo 4,6 * 1012/l. Od tohoto bodu však došlo k výraznému poklesu 

až na hranici 4,2 * 1012/l, jež bylo naměřeno dne 22. 12. 2016. Po této regresi 

však došlo ke stejně prudkému vzestupu, čímž se křivka v době posledního měření (26. 

4. 2017) dostala zpět k hodnotám dosahujícím 4,67 * 1012/l.  

4.1.1.3 HGB  

 

Graf 3: Křivka HGB – proband 1 – 2016/2017 
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V grafu 3 je vyobrazena křivka, která nám značí množství hemoglobinu (HGB) 

v gramech na jeden litr krve. Od prvního měření ze dne 5. 10. 2016, kdy se HGB rovnal 

139 g/l, došlo k progresi křivky až na hodnotu 143 g/l (měřeno 16. 11. 2016). Stejných 

hodnot bylo naměřeno i při třetím měření dne 22. 12. 2016. Od tohoto dne však došlo 

k poklesu až pod původní hodnotu, a to na 135 g/l. Při testování posledním hodnoty 

opět vzrostly a bez jedné jednotky dosahovaly stejných čísel jako při druhém či třetím 

měření (142 g/l). 

4.1.1.4 HCT  

 

Graf 4: Křivka HCT – proband 1 – 2016/2017 

Křivka HCT, jejíž průběh je vyznačen v grafu 4, nám popisuje hodnotu 

hematokritu. Ten byl po dobu prvních dvou měření konzistentní a dosahoval čísel 0,41. 

Při třetím měření došlo k růstu křivky na 0,42. Stejné hodnoty bylo dosaženo 

i při pátém měření. Nejnižších čísel dosahovala křivka HCT při čtvrtém měření dne 

10. 3. 2017. 
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4.1.1.5 MCV  

 

Graf 5: Křivka MCV – proband 1 – 2016/2017 

Graf 5. nám zobrazuje křivku MCV, jež nám udává střední objem erytrocytů. 

Při prvním měření dne 5. 10. 2016 byly hodnoty na 90,0 fl. Poté došlo k propadu 

na rovných 89,0 fl, kde došlo ke stagnaci, jež trvalo napříč dalšími dvěma měřeními 

(22. 12. 2016 i 10. 3. 2017). Hodnoty však opět vzrostli při testování posledním, 

a to na 90,1 fl. 

4.1.1.6 MCH  

 

Graf 6: Křivka MCH – proband 1 – 2016/2017 

Graf 6 vykresluje křivku MCH neboli množství hemoglobinu v jedné buňce 

(erytrocytu). Při prvním měření dne 5. 10. 2016 bylo naměřeno 30,3 pg/l, jež byla 
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hodnota, která se objevila i při čtvrtém testování. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo 

při druhém odběru, kdy čísla dosahovala 30,7 pg/l. Největší propad byl zaznamenán 

při třetím testování 22. 12. 2016, kdy byly hodnoty ustáleny na 29.9 pg/l. V době 

posledního testování to pak bylo 30,4 pg/l. 

4.1.1.7 MCHC  

 

Graf 7: Křivka MCHC – proband 1 – 2016/2017 

Křivka sedmého grafu nám vyznačuje průběh hodnot MCHC neboli průměrné 

koncentrace hemoglobinu v erytrocytech. Nejnižší hodnota 336 g/l byla naměřena 

při prvním měření dne 5. 10. 2016. Naopak hodnot nejvyšších dosahovala hned 

při měření druhém, a to 346 g/l. Od této doby došlo k degradaci na číslo 337, kterého 

bylo dosaženo i při posledním testování 26. 4. 2017. 
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4.1.1.8 RDW  

 

Graf 8: Křivka RDW – proband 1 – 2016/2017 

Poslední graf sezóny 2016/2017 nám vyobrazuje křivku RDW neboli šíři 

distribuce erytrocytů. Při prvním měření byly hodnoty 12,1 %. Poté došlo k poklesu 

křivky na hodnotu 11.9 %. Nakonec se hodnoty ustálily na 11,8 %, kterých bylo 

dosaženo ve třech posledních měřeních. 

4.1.2 2017/2018 

V sezóně 2017/2018 bylo testování na červený krevní obraz a biochemické 

parametry uskutečněné celkem 9x. Získané hodnoty byly zaznamenány do tabulek, 

ze kterých byly sestrojeny následující grafy (4.1.2.1. – 4.1.2.8.). Jednalo se o parametry 

železa, transferinu, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC. 

Neměřeno: ferritin, saturace transferinu železem, RDW. 
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4.1.2.1 Železo  

 

Graf 9: Křivka železa – proband 1 – 2017/2018 

První graf (9) sezóny 2017/2018 nám znázorňuje průběh křivky ve vztahu 

k množství železa obsaženého v krvi prvního probanda. Při prvním testování 

10. 10. 2017 bylo dosaženo hodnot 25,3 µmol/l, jež bylo zároveň maximem napříč 

měřeními. Od tohoto bodu došlo k propadu hodnot, a tak poklesu křivky 

až na 12,3 µmol/l měřeno při druhém testování 30. 11. 2017. Nejnižších hodnot bylo 

dosaženo při testování čtvrtém 12. 3. 2018, a to 10,2 µmol/l. Od tohoto okamžiku 

křivka vzrůstala napříč pátým a šestým testováním až na hodnotu 21,4 µmol/l. 

Poté došlo opět k poklesu a při posledním testování dne 19. 9. 2018 se hodnoty 

pohybovaly okolo 11.1 µmol/l.  
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4.1.2.2 Transferin 

 

Graf 10: Křivka transferinu – proband 1 – 2017/2018 

Hodnoty transferinu v sezóně 2017/2018 jsou znázorněny křivkou v grafu 10. 

Nejvyšší hodnota byla naměřena při druhém testování dne 30. 11. 2017 a činila 2,32 g/l. 

Od tohoto bodu došlo ke snížení množství transferinu až na 2,04 g/l měřeno dne 

12. 3. 2018. V období pátého a šestého měření došlo k progresi křivky na hodnotu 

2,20 g/l. Podobných hodnot (2,18 g/l) bylo dosaženo i při osmém měření 1. 8. 2018. 

Nejnižší číslo bylo naměřeno dne 28. 6. 2018 a čítalo 2,00 g/l. 

4.1.2.3 RBC 

 

Graf 11: Křivka RBC – proband 1 – 2017/2018 
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Křivka RBC, jež je znázorněna na grafu 11, nás informuje o množství erytrocytů 

v krvi prvního probanda. Křivka má střídavý charakter – střídají se zde hodnoty, kdy je 

křivka v progresi, a naopak v degradaci. V době vzestupu se bavíme o hodnotách 4,58–

4,65 * 1012/l. V případě, kdy dochází ke snížení hodnot, se čísla pohybují okolo 

4,50 * 1012/l s tím, že minimum je zde zaznamenáno přesně na hodnotě 4,49 * 1012/l, 

naměřeno dne 30. 11. 2017. 

4.1.2.4 HGB 

 

Graf 12: Křivka HGB – proband 1 – 2017/2018 

U křivky HGB byla při prvním měření dne 10. 10. 2017 naměřena hodnota 142 

g/l. Stejných hodnot bylo dosaženo i při měření dne 28. 6. 2018 a 19. 9. 2018. Minimum 

křivky je datováno ke dni 30. 11. 2017 s hodnotou čítající 139 g/l. Naopak maxima jsou 

dvě, a to ve dnech 12. 3. 2018 a 17. 5. 2018, jež dosahovali čísla 144 g/l. 
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4.1.2.5 HCT 

 

Graf 13: Křivka HCT – proband 1 – 2017/2018 

V grafu 13 je vyznačený průběh křivky HCT. Tato křivka nám odráží hodnoty 

naměřeného hematokritu v sezóně 2017/2018 u prvního probanda. Maximum křivky 

náleží dvěma vrcholům. První z nich odpovídá třetímu testovacímu dni, a to 22. 1. 

2018. Ten druhý pak náleží šestému testování v pořadí – 17. 5. 2018. Naměřená 

hodnota dosahovala 0,43. Minimum křivky bylo zaznamenáno při posledním měření 

a činilo hodnotu 0,41.  

4.1.2.6 MCV 

 

Graf 14: Křivka MCV – proband 1 – 2017/2018 
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V grafu 15 je vyobrazena křivka MCV v sezóně 2017/2018. Při prvním 

a posledním měření (10. 10. 2017 a 19. 9. 2018) bylo naměřeno minimum, které 

dosahovalo hodnot 90,0 fl. Maxima bylo dosaženo při druhém měření dne 30. 11. 2017, 

kdy se číslo vyšplhalo na 93,6 fl. Při měření třetím hodnota klesla pouze o 0,1 

na celkových 93,5 fl. Poslední vyšší hodnoty bylo dosaženo dne 17. 5. 2018, od té doby 

však hodnoty tvořící křivku pouze klesaly na zmíněné minimum.  

4.1.2.7 MCH 

 

Graf 15: Křivka MCH – proband 1 – 2017/2018 

Průběh křivky MCH, jež je patrný z grafu ???, je tvořen hodnotami, které nám 

udávají průměrné množství hemoglobinu v buňce v sezóně 2017/2018 prvního 

probanda. Minima bylo dosaženo hned při prvním měření, kdy bylo získáno číslo 30,7 

pg/l. Od té doby došlo k vzestupu křivky až na hodnotu, jež byla v tomto případě 

i maximem, 32,0 pg/l naměřeno dne 12. 3. 2018. Od tohoto bodu došlo k poklesu 

hodnot na 31,0 pg/l, kterých bylo dosaženo při dvou měřeních, a to 12. 4. 2018 a 17. 5. 

2018. Obdobných hodnot bylo dosaženo i při předposledním a posledním měření 

ve dnech 1. 8. 2018 a 19. 9. 2018 (30,8 pg/l a 30,9 pg/l). 
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4.1.2.8 MCHC 

 

Graf 16: Křivka MCHC – proband 1 – 2017/2018 

Graf popisující průběh křivky MCHC v sezóně 2017/2018 nám udává 

koncentraci hemoglobinu v erytrocytech. Minima bylo dosaženo již při druhém 

testování 30. 11. 2017 a jednalo o 331 g/l. Od tohoto dne došlo k nárustu hodnot, a tak 

progresi křivky až k jeho maximu, jež bylo naměřeno při testování čtvrtém, a to 346 g/l. 

Od dosažení maxima došlo ke snížení hodnot až na konečné číslo 334 g/l (17. 5. 2018), 

stejné hodnoty bylo dosaženo i při testování třetím. Hodnoty se však do posledního data 

testování zvýšily na výsledných 343 g/l (19. 9. 2018) 

4.1.3 2018/2019 

V sezóně 2018/2019 bylo testování na červený krevní obraz a s ním spojené 

biochemické parametry uskutečněno celkem 7x. Zaznamenány do tabulek, z nichž byly 

vytvořeny následující grafy, byly hodnoty železa, ferritinu, transferinu, RBC, HGB, 

HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW.   

Neměřeno: saturace transferinu. 
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4.1.3.1 Železo 

 

Graf 17: Křivka železa – proband 1 – 2018/2019 

V grafu 18 je vyobrazena křivka, jež nám popisuje průběh změn hodnot 

vztahujících se k množství železa u probanda 1 v sezóně 2018/2019. Maxima bylo 

dosaženo při druhém testování, jež proběhlo 23. 11. 2018 a činilo 16,4 µmol/l. 

Od tohoto testování došlo k mírnému poklesu hodnot na 15,5 µmol/l, měřeno dne 

9. 1. 2019. Stejné hodnota byla naměřena i 18. 3. 2019. K výraznému propadu však 

došlo při měření čtvrtém. Tento den činilo množství atletova železa 7,7 µmol/l.  

4.1.3.2 Transferin 

 

Graf 18: Křivka transfeirnu – proband 1 – 2018/2019 
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Graf křivky transferinu v sezóně 2018/2019 měl až do čtvrtého měření 

progredující charakter. První testovací den 18. 10. 2018 byla získána hodnota 1,95 g/l, 

která postupně vzrostla až na 2,02 g/l, měřeno dne 18. 2. 2019. Zde došlo k mírnému 

poklesu hodnot na 1,96 g/l. Od tohoto okamžiku do příštího testování však hodnoty 

vzrostly až na samé maximum dosahující 2,08 g/l. Z tohoto bodu však došlo opět 

k regresi křivky, která se tak dostala do svého minima při posledním testování 

(12. 6. 2019) a dosahovala hodnoty 1,91 g/l. 

4.1.3.3 Ferritin 

 

Graf 19: Křivka ferritinu – proband 1 – 2018/2019 

Křivka ferritinu v sezóně 2018/2019 měla progredující charakter od prvního 

měření (18. 10. 2018) až do měření pátého (18. 3. 2019). V případě prvního testování 

se jednalo zároveň i o minimum, které činilo 72 µg/l.  Při zmíněném pátém měření 

se na opak jednalo o maximum a hodnota čítala 98 µg/l. Poté v průběhu předposledního 

a posledního testování (24. 4. 2019 a 12. 6. 2019) došlo k mírnému poklesu hodnot 

na konečných 95 µg/l. 
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4.1.3.4 RBC 

 

Graf 20: Křivka RBC – proband 1 – 2018/2019 

Graf křivky RBC v sezóně 2018/2019 měl střídavý charakter. Při prvním měření 

(18. 10. 2018) byla zjištěna hodnota odpovídající minimu křivky 4,14 * 1012/l. 

Následující měření však došlo k výraznému zvýšení hodnot na 4,70 * 1012/l, 

jež zastávalo funkci maxima. Poté došlo ke zmíněně střídavé proměně hodnot. 

Po dosažení maxima křivka klesala do hodnoty 4,43 * 1012/l. Při posledním testování 

se čísla ustálila na hodnotě 4,33 * 1012/l. 

4.1.3.5 HGB 

 

Graf 21: Křivka HGB – proband 1 – 2018/2019 
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Křivka hemoglobinu (HGB) v sezóně 2018/2019 má střídavý charakter. 

Při prvním a třetím testování došlo k naměření shodných hodnot, jež činily 135 g/l. 

Při druhém testování 23. 11. 2018 bylo dosaženo maxima křivky s hodnotou 151 g/l. 

Nejnižší hodnota, jež zároveň tvoří i minimum křivky byla získána dne 18. 3. 2019 

a čítala 133 g/l. 

4.1.3.6 HCT 

 

Graf 22: Křivka HCT – proband 1 – 2018/2019 

Na grafu 23 je vyobrazena křivka odpovídající hodnotám hematokritu (HCT) 

u prvního probanda. V průběhu křivky se střídají období progrese a regrese hodnot, 

proto můžeme hovořit o střídavém charakteru křivky. Při prvním testování byla 

naměřena nejnižší hodnota, která čítala 0,39 a tvořila tak minimum celé křivky. 

Naopak maxima bylo dosaženo ihned při druhém testování a jeho hodnota byla 0,44.  
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4.1.3.7 MCV 

 

Graf 23: Křivka MCV – proband 1 – 2018/2019 

Graf 24 znázorňuje průběh křivky MCV v sezóně 2018/2019. Hodnoty tvořící 

tuto křivku se kromě dvou výjimek pohybují v rozmezí 92,3–93,3 fl. Při třetím testování 

byla naměřena nejnižší hodnota, jež odpovídá číslu 90,7 fl. Maxima křivky bylo 

dosaženo při posledním testování dne 12. 6. 2019, kdy hodnota MCV prvního probanda 

činila 94,3 fl.  

4.1.3.8 MCH 

 

Graf 24: Křivka MCH – proband 1 – 2018/2019 
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U křivky MCH v sezóně 2018/2019 bylo dosaženo maxima při druhém testování 

a jeho hodnota čítala 32,1 pg/l. Od druhého testování nabrala křivka klesající trend 

až do bodu odpovídajícímu minimu křivky s hodnotou 30,5 pg/l, měřeno dne 9. 1. 2019. 

Od 18. 3. 2019, kdy byla hodnota MCV na čísle 31,0 pg/l začala křivka progredovat 

až do chvíle posledního testování této sezóny (12. 6. 2019). 

4.1.3.9 MCHC 

 

Graf 25: Křivka MCHC – proband 1 – 2018/2019 

Graf křivky MCHC sezóny 2018/2019 má střídavý charakter s tím, že hodnota 

počátečního testování tohoto ročního tréninkového cyklu dosahuje 342 g/l a hodnota 

posledního testovacího dne 336 g/l. Stejného čísla jako při posledním testování bylo 

naměřeno dne 9. 1. 2019. Maxima této křivky bylo dosaženo 23. 11. 2018 a činilo 

345 g/l. Minimum křivky se datuje ke dni 18. 3. 2019 s hodnotou 333 g/l. 
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4.1.3.10  RDW 

 

Graf 26: Křivka RDW – proband 1 – 2018/2019 

Graf 27, který nám znázorňuje křivku RDW, má stoupající trend až do bodu 

pátého testování, které proběhlo 18. 3. 2019. Minimum křivky se tak nachází při samém 

počátku, a to 18. 10. 2018 s hodnotou 11,2 %. Maxima bylo dosaženo naopak poslední 

testovací den této sezóny, a to 12. 6. 2019, jehož hodnota čítala 13,9 %. 

4.1.4 2019/2020 

V sezóně 2019/2020 se u prvního probanda provádělo testování na červený 

krevní obraz a biochemické parametry celkem 5x. Získané hodnot byly zapsány 

do tabulek a z nich poté byly vytvořeny následující grafy křivek (4.1.4.1. – 4.1.4.11.). 

Přesněji se jednalo o parametry železa, transferinu, saturace transferinu železem, 

ferritin, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW. 

Měřeno vše. 
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4.1.4.1 Železo 

 

Graf 27: Křivka železa – proband 1 – 2019/2020 

Graf vyobrazující křivku železa u prvního probanda v sezóně 2019/2020 má 

střídavý charakter. Při prvním testování bylo dosaženo hodnoty 11,1 µmol/l. Obdobná 

hodnota byla získána i při posledním měřením, a to 11,0 µmol/l, v tomto případě 

se jednalo o minimum křivky. Naopak maximum se datuje ke dni 23. 6. 2020 

s hodnotou parametru 22,5 µmol/l.  

4.1.4.2 Transferin 

 

Graf 28: Křivka transferinu – proband 1 – 2019/2020 
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Křivka transferinu, jež je sestrojená v grafu 29 má své minimum k prvnímu 

testovacímu dni, a to k 8. 10. 2019 s hodnotou 2,02 g/l. Poté se hodnoty zvyšují a křivka 

tak progreduje až do čísla 2,39 g/l, které je zároveň i maximem celé křivky (měřeno 19. 

5. 2020).  

4.1.4.3 Saturace transferinu železem (???) 

 

Graf 29: Křivka saturace transferinu železem – proband 1 – 2019/2020 

Křivka vyobrazující hodnoty saturace transferinu železem má dva vrcholy. 

Těch bylo dosaženo při druhém (16. 1. 2020) a čtvrtém testování (23. 6. 2020). Vyšší 

hodnota se vyskytovala v červnovém termínu a zastávala i funkci maxima křivky. 

Naměřená hodnota činila 40,34 %. Minimum pak bylo získáno při dalším testování, a to 

pátém, posledním (30. 9. 2020). Zde bylo získáno číslo odpovídající 20,27 % saturace 

transferinu železem.  
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4.1.4.4 Ferritin 

 

Graf 30: Křivka ferritinu – proband 1 – 2019/2020 

Křivka ferritinu u prvního probanda v sezóně 2019/2020 měla své minimum 

při prvním testovacím dni, a to 8. 10 .2019 s hodnotou 90 µg/l. Maxima bylo dosaženo 

dne 16. 1. 2020 a mělo hodnotu 104 µg/l. V průběhu následujících tří měření se hodnoty 

pohybovaly okolo 98,5 µg/l (± 1,5 µg/l). 

4.1.4.5 RBC 

 

Graf 31: Křivka RBC – proband 1 – 2019/2020 
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V grafu 32 je vyobrazena křivka znázorňující počet erytrocytů v krvi prvního 

probanda v sezóně 2019/2020. Minimum této křivky bylo získáno při druhém měření 

dne 16. 1. 2020 s hodnotou 4,43 * 1012/l. Poté došlo ke stoupajícímu trendu křivky 

napříč všemi dalšími měřeními a maxima bylo dosaženo při posledním testovacím dni 

30. 9. 2020 a činilo hodnotu 4,62 * 1012/l. 

4.1.4.6 HGB 

 

Graf 32: Křivka HGB – proband 1 – 2019/2020 

U křivky hemoglobinu, jež je vykreslena v grafu 33 byl z počátku patrný 

klesající trend, který se od druhého testování zmodifikoval na trend stoupající. 

Minimum křivky odpovídá druhému měření dne 16. 1. 2020 a její hodnota odpovídala 

145 g/l. Naopak nejvyšší hodnota byla získána při posledním testování a čítala 152 g/l. 
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4.1.4.7 HCT 

 

Graf 33: Křivka HCT – proband 1 – 2019/2020 

Křivka hematokritu (HCT), znázorněna v grafu 34, má své minimum při druhém 

testovacím dni (16. 1. 2020) a její hodnota činí 0,41. Poté došlo k nárustu hodnot 

hematokritu na 0,43, měřeno dne 19. 5. 2020. Stejné číslo pak bylo získáno 

i při následujících dvou testováních. Můžeme tak hovořit o stagnaci křivky. 

4.1.4.8 MCV 

 

Graf 34: Křivka MCV – proband 1 – 2019/2020 

Parametr MCV v průběhu prvních dvou testování dosahoval stejných hodnot, a 

to 93,4 fl. Poté došlo k mírnému poklesu. Při testování třetím (19. 5. 2020) byla získána 
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identická hodnota jako při testování posledním (30. 9. 2020), a to 93,2 fl. Maximum 

křivky odpovídalo dni 23. 6. 2020 a činilo 93,8 fl.  

4.1.4.9 MCH 

 

Graf 35: Křivka MCH – proband 1 – 2019/2020 

U křivky vyobrazující parametr MCH jsou patrné dva vrcholy, první byl 

naměřen při druhém testování dne 16. 1. 2020 a jeho hodnota čítala 32,7 pg. Poté došlo 

k regresi a následné stagnaci křivky napříč třetím a čtvrtým testovacím dnem (19. 5. 

2020 a 23. 6 .2020). Hodnoty obou testování se rovnaly 32.2 pg. Maximum bylo 

získáno při posledním měření této sezóny, a to 30.9 2020 a jeho hodnota byla 32,9 pg.  

4.1.4.10  MCHC 

 

Graf 36: Křivka MCHC – proband 1 – 2019/2020 
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Křivka MCHC má své minimum při čtvrtém testovacím dni (23. 6. 2020) a jeho 

hodnota je 343 g/l. Poté došlo k výraznému zvýšení hodnot, které vedlo k dosažení 

maxima křivky. Hodnota 353 g/l byla získána 30. 9. 2020, tedy poslední testovací den 

sezóny 2019/2020. 

4.1.4.11  RDW 

 

Graf 37: Křivka RDW – proband 1 – 2019/2020 

U křivky znázorňující průběh změn hodnot parametru RDW je zřejmý rostoucí 

trend. Ten trval až do čtvrtého testování, které proběhlo 23. 6. 2020 a jeho hodnota byla 

13,7 %. Poté došlo k poklesu hodnot a při posledním testování bylo získáno číslo 

odpovídající 13,4 %.  
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4.1.5 Longitudinální dynamika parametrů 

4.1.5.1 Železo (promyslet název grafu) 

 

Graf 38: Souhrnná křivka železa – proband 1 – 2016/2020 

 

Graf 39 nám vyobrazuje dynamiku hodnot parametru železa v čtyř sezónním 

časovém horizontu. První hodnota je zaznamenána v říjnu roku 2016, ta poslední v září 

roku 2020. Spojnice trendu má klesající charakter, proto můžeme usoudit, že u prvního 

atleta dochází k postupnému, avšak mírnému poklesu hodnot železa.  

• Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020 

   ••••• Spojnice trendu 
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4.1.5.2 Ferritin 

 

Graf 39: Souhrnná křivka ferritinu – proband 1 – 2018/2020 

V grafu 40 je vykreslena spojnice trendu, která nám reflektuje dynamiku hodnot 

parametru ferritinu v krvi druhého probanda v časovém úseku 2018–2020. Jak je z grafu 

patrné, spojnice trendu je rostoucího charakteru. Nejnižší hodnota byla zaznamenána 

v úvodu sezóny 2018/2019. Ta nejvyšší pak v sezóně následující. Přesněji se jednalo 

o leden 2020. 

4.1.5.3 Transferin 

 

Graf 40: Souhrnná křivka transferinu – proband 1 – 2017/2020 

• Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020   ••••• Spojnice trendu 

• Sezóna 2018/2019 • Sezóna 2019/2020  ••••• Spojnice trendu 
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Graf 41 nám znázorňuje proměnlivost parametru transferinu v průběhu tří sezón, 

a to 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Nejnižších hodnot bylo dosaženo v sezóně 

druhé (2018/2019). Naopak nejvyšší hodnoty jsou zaznamenány v sezóně 2019/2020. 

Spojnice trendu charakter mírně klesající. 

4.1.5.4 RBC 

 

Graf 41: Souhrnná křivka RBC – proband 1 – 2016/2020 

Grafu 42 je vyobrazena dynamika hodnot parametru RBC v časovém úseku 

2016–2020. Nejvíce hodnot bylo zaznamenáno v sezóně 2017/2018. V té samé sezóně 

došlo k nejmenší kolísavosti hodnot oproti sezónám jiným. Nejvyšší i nejnižší hodnota 

byla naměřena v sezóně 2018/2019. Spojnice trendu je mírně klesajícího charakteru. 

• Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020 

   ••••• Spojnice trendu 

ref. interval 4,2–6,0×1012/l (Krč, 2007) 



 62 

4.1.5.5 HGB 

 

Graf 42: Souhrnná křivka HGB – proband 1 – 2016/2020 

Graf 43 nám vykresluje kolísavost hodnot parametru HGB ve čtyřech po sobě 

jdoucích sezónách. K nejmenší proměnlivosti hodnot došlo v sezóně druhé (2017/2018). 

Minimální hodnota byla zaznamenána v třetím zkoumaném období (2018/2019). 

Maximum bylo změřeno v sezóně poslední (2019/2020). Spojnice trendu má mírně 

rostoucí charakter. 

4.1.5.6 HCT 

 

Graf 43: Souhrnná křivka HCT – proband 1 – 2016/2020 

• Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020 

   ••••• Spojnice trendu 

• Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020 

   ••••• Spojnice trendu 
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Hodnoty HCT za období 2016–2020 u prvního atleta jsou zaznamenány v grafu 

44. V sezóně 2017/2018 byla zaznamenána data kromě jedné hodnoty, která 

se nacházela nad výslednou spojnici trendu. Stejně tak tomu bylo i u sezóny poslední 

(2019/2020). Minimum i maximum spadá k třetímu období v pořadí, a to k 2018/2019.  

4.1.5.7 MCV 

 

Graf 44: Souhrnná křivka MCV – proband 1 – 2016/2020 

Graf 45 nám vykresluje dynamiku hodnot parametru MCV u prvního probanda 

z longitudinálního pohledu čtyř sezón. Minimum bylo změřeno v prvním testovacím 

období (2016/2017). Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v sezóně třetí (2018/2019). 

Spojnice trendu je vzhledem k postupně se zvyšujícím hodnotám parametru MCV 

rostoucí.  

• Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020 

   ••••• Spojnice trendu 
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4.1.5.8 MCH 

 

Graf 45: Souhrnná křivka MCH – proband 1 – 2016/2020 

V grafu 46 jsou vyobrazeny zaznamenané hodnoty parametru MCH v letech 

2016–2020 u prvního atleta. Nejnižších hodnot bylo dosaženo v sezóně první 

(2016/2017). Fialovými puntíky je znázorněna spojnice trendu, která má vzhledem 

k postupně se zvyšujícím hodnotám rostoucí charakter. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo 

při posledním měření, a to v září v roce 2020.  

4.1.5.9 MCHC 

 

Graf 46: Souhrnná křivka MCHC – proband 1 – 2016/2020 

• Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020 

   ••••• Spojnice trendu 

• Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019  • Sezóna 2019/2020 

   ••••• Spojnice trendu 
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Graf 47 nám znázorňuje dynamiku hodnot parametru MCHC. Nejnižší hodnota 

byla zaznamenána v listopadu roku 2017 a tedy druhé sezóně (2017/2018). 

Naopak maximum spadá do sezóny poslední a konkrétně k poslednímu měření, které 

proběhlo v září 2020. Spojnice trendu má rostoucí charakter. 

4.1.5.10  RDW 

 

Graf 47: Souhrnná křivka RDW – proband 1 – 2016/2020 

V grafu 48 jsou vyobrazeny získané hodnoty parametru červeného krevního 

obrazu a konkrétně se jedná o parametr RDW. Hodnoty byly zaznamenány v průběhu 

tří sezón, a to 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020. Nejnižší a zároveň nejnižší hodnota 

byla naměřena při testování v sezóně 2018/2019. V grafu je vyznačena spojnice trendu, 

která má v tomto případě rostoucí charakter. 

4.2 Proband 2 (Friš) 

4.2.1 2015/2016 

U druhého probanda v sezóně 2015/2016 bylo testování na červený krevní obraz 

a biochemické parametry provedeno celkem 6x. Na základě hodnot zaznamenaných 

do tabulek byly vyhotoveny následující grafy (4.2.1.1. – 4.2.1.9.). Konkrétněji 

se jednalo o hodnoty parametrů železa, ferritinu, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, 

MCHC, RDW. 

Neměřeno: transferin, saturace transferinu. 

• Sezóna 2016/2017   • Sezóna 2018/2019    • Sezóna 2019/2020   ••••• Spojnice trendu 
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4.2.1.1 Železo 

 

Graf 48: Křivka železa – proband 2 – 2015/2016 

V grafu 49 je vyobrazena křivka železa u druhého probanda v sezóně 

2015/2016. Svého maxima dosáhla již při prvním testování, a to 15. 9. 2015, kdy její 

hodnota činila 18,1 µmol/l. Poté došlo k výraznému snížení hodnot, a proto se můžeme 

bavit o klesajícím trendu křivky. Ta degradovala až do druhého testování 2. 11. 2015, 

kdy bylo získáno číslo odpovídající minimu křivky a čítalo 9,4 µmol/l. 

4.2.1.2 Ferritin 

 

Graf 49: Křivka ferritinu – proband 2 – 2015/2016 
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U křivky znázorňující množství ferritinu v krvi druhého probanda v sezóně 

2015/2016 je velký rozptyl naměřených hodnot. Minimum bylo získáno při druhém 

testování dne 2. 11. 2015 a činilo 100 µg/l. Poté došlo k progresi hodnot a nárustu 

křivky až na číslo 173 µg/l, které je zároveň maximem křivky.  

4.2.1.3 RBC 

 

Graf 50: Křivka RBC – proband 2 – 2015/2016 

Křivka, která nám popisuje množství erytrocytů v krvi druhého probanda má své 

minimum při druhém testovacím dni (2. 11. 2015) a jeho hodnota činí 4,61 * 1012/l. 

Poté došlo k rostoucímu trendu křivky, který se zastavil na čísle 5,19 * 1012/l. Tento bod 

proto také odpovídá maximu křivky.  
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4.2.1.4 HGB 

 

Graf 51: Křivka HGB – proband 2 – 2015/2016 

V grafu 52 je vykreslena křivka HGB. Na křivce se nachází dva vrcholy. První 

odpovídá prvnímu dni testování (15. 9. 2015) a čítá 156 g/l. Ten druhý byl naměřen dne 

8. 1. 2016 a jeho hodnota se rovná 157 g/l a je tak zároveň maximem křivky. Od tohoto 

bodu však došlo k poklesu křivky, jež dospěla až do hodnoty 138 g/l, jež zastává funkci 

minima.  

4.2.1.5 HCT 

 

Graf 52: Křivka HCT – proband 2 – 2015/2016 
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Na křivce HCT se nachází dva vrcholy o totožných hodnotách 0,45, 

jež odpovídají maximu. První hodnota je naměřena dne 15. 9. 2015, druhá pak 8. 1. 

2016. Minimum je získáno taktéž ve dvou bodech křivky a jeho hodnota činí 0,41. 

Jednou bylo naměřeno dne 2. 11. 2015, podruhé 27. 4. 2016.  

4.2.1.6 MCV 

 

Graf 53: Křivka MCV – proband 2 – 2015/2016 

Křivka MCV je v průběhu prvních čtyř testování funkcí konstantní. Její hodnota 

je ustálena na čísle 88,0 fl. Poté došlo k poklesu hodnoty a při testování pátém byla 

naměřena hodnota 85,0 fl, která je zároveň minimem křivky. 

4.2.1.7 MCH 

 

Graf 54: Křivka MCH – proband 2 – 2015/2016 
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Na grafu 55 je vyobrazena křivka MCH. Při prvním testování byla získána 

hodnota 30,8 pg/l, která odpovídá maximu křivky, Druhým vrcholem, který se na křivce 

nachází, je bod o hodnotě 30,6 pg/l, který byl naměřen dne 8. 1. 2016. Poté došlo 

ke snížení hodnot, a tak regresi křivky. Minimum odpovídá 28,7 pg/l, jež bylo 

naměřeno 1. 4. 2016. 

4.2.1.8 MCHC 

 

Graf 55: Křivka MCHC – proband 2 – 2015/2016 

Graf 56 zobrazuje křivku MCHC u druhého probanda v sezóně 2015/2016. 

Hodnota maxima křivky odpovídá 350 g/l a byla naměřena dne 15. 9. 2015. Od tohoto 

bodu až po okamžik třetího testování (14. 12. 2015) došlo ke snížení hodnot MCHC, 

který se projevil klesajícím trendem křivky. Zároveň se jednalo i o minimum, jehož 

hodnota činila 336 g/l. 
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4.2.1.9 RDW 

 

Graf 56: Křivka RDW – proband 2 – 2015/2016 

V grafu 57 je vykreslena křivka RDW. Nejvyšší naměřená hodnota byla získána 

1. 4. 2016 a čítala 13,9 %. Zbylé hodnoty, které byly testováním zaznamenány, 

se pohybovaly okolo 12,1 % (± 0,3 %). Minimum křivky odpovídá třetímu testování 

v pořadí (14. 12. 2015) a jeho hodnota byla 11,8 %.  

4.2.2 2016/2017 

V sezóně druhé (2016/2017), v jejímž průběhu bylo prováděno testování 

na biochemické parametry a červený krevní obraz, se uskutečnilo toto měření celkem 

5x. Získány byly hodnoty parametrů železa, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 

RDW. Na základě získaných hodnot, byly sestrojeny grafy reflektující průběh změn 

jednotlivých parametrů v průběhu sezóny.  

Neměřeno: ferritin, transferin, saturace transferinu. 
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4.2.2.1 Železo 

 

Graf 57: Křivka železa – proband 2 – 2016/2017 

Křivka biochemického parametru železa má své maximum na hodnotě 

25,7 µmol/l, které bylo naměřeno první testovací den, a to 5. 10. 2016. Křivka má 

od tohoto bodu klesající trend. Ten je ukončen v den, kdy bylo provedeno čtvrté 

testování (10. 3. 2017). Tento bod je zároveň i minimem a čítá hodnotu 11,0 µmol/l.  

4.2.2.2 RBC 

 

Graf 58: Křivka RBC – proband 2 – 2016/2017 
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U křivky RBC sezóně 2016/2017 se pravidelně střídají klesající trendy s těmi 

rostoucími. Prvním z nich je klesající, kdy jeho spodní hodnota odpovídala 4,52 1012/l 

a byla měřena dne 16. 11. 2016. Tato hodnota odpovídá i minimu křivky. 

Naopak maxima bylo dosaženo při posledním testování dne 26. 4. 2017 a jeho hodnota 

činila 5,19 * 1012/l. 

4.2.2.3 HGB 

 

Graf 59: Křivka HGB – proband 2 – 2016/2017 

V grafu 60 je vyobrazena křivka HGB. Její minimum odpovídá druhému 

testovacímu dni 16. 11. 2016 a jeho hodnota čítá 132 g/l. Od tohoto bodu do doby 

třetího testování má křivka rostoucí trend. V době třetího testování byla naměřena stejná 

hodnota jako při testování čtvrtém, a to 145 g/l. Nejvyšší hodnota se rovná číslu 151 g/l 

a svým datem odpovídá poslednímu dni testování a tedy 26. 4. 2017.  
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4.2.2.4 HCT 

 

Graf 60: Křivka HCT – proband 2 – 2016/2017 

V grafu 61 je vykreslena křivka HCT. Minimum křivky čítá hodnotu 0,39. 

Tato hodnota byla naměřena při druhém testování dne 16. 11. 2016. Poté došlo 

k nárustu hodnot na 0,42. Stejného čísla tohoto zkoumaného parametru bylo dosaženo 

i při čtvrtém testování. Poté opět došlo k rostoucímu trendu křivky a dosažená hodnota 

se rovnala maximu. Její výstup se ustálil na 0,46.  

4.2.2.5 MCV 

 

Graf 61: Křivka MCV – proband 2 – 2016/2017 
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U křivky MCV bylo při úvodním testování dosaženo maxima. Jeho hodnota 

se rovnala 88,0 fl. Poté došlo k poklesu hodnot. Při druhém a třetím testování byla 

získána stejná čísla čítající 86,0 fl. Poté došlo k nárustu hodnot, které trvalo napříč 

čtvrtým a pátým testováním. 

4.2.2.6 MCH 

 

Graf 62: Křivka MCH – proband 2 – 2016/2017 

Křivka, která nám znázorňuje parametr MCH má jeden vrchol. Tentýž bod 

odpovídá i maximu křivky a činí 30,1 pg/l. Tato hodnota byla získána 10. 3. 2017. 

Naopak minimum se nachází v samém počátku křivky. Jeho hodnota čítá 28,1 pg/l 

a svým datem odpovídá 5. 10. 2016. Od tohoto bodu až do maxima hovoříme 

o rostoucím trendu křivky.  
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4.2.2.7 MCHC 

 

Graf 63: Křivka MCHC – proband 2 – 2016/2017 

V grafu 64 je vyobrazena křivka parametru MCHC v sezóně 2016/2017 

u druhého probanda. První testovací den 5. 10. 2016 byla naměřena nejnižší hodnota 

318 g/l, a proto můžeme hovořit o minimu. Poté má křivka rostoucí trend až do čtvrtého 

testovacího dne (10. 3. 2017), kdy byla získána naopak hodnota nejvyšší a tedy 

maximum 344 g/l.  

4.2.2.8 RDW 

 

Graf 64: Křivka RDW – proband 2 – 2016/2017 
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Křivka, jež je vykreslená v grafu 65 nám svým průběhem popisuje parametr 

RDW v sezóně 2016/2017 u druhého probanda. Její maximum bylo naměřeno 

při druhém testování a čítalo 12,2 %. Poté došlo ke snížení hodnot a při čtvrtém 

testování bylo získáno číslo, které odpovídalo minimu křivky, a to 11,9 %. Stejná 

hodnota byla naměřena i při testování posledním.  

4.2.3 2017/2018 

V sezóně 2017/2018 bylo testování na červený krevní obraz a biochemické 

parametry nejfrekventovanější z dosavadních sezón a bylo provedeno celkem 10x. 

Do tabulek byly zaznamenány hodnoty jednotlivých parametrů, podle kterých poté byly 

sestrojeny následující grafy (4.2.3.1. – 4.2.3.8.). Konkrétněji se jednalo o křivky 

parametrů železa, transferinu, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC.  

Neměřeno: ferritin, RDW, saturace transferinu. 

4.2.3.1 Železo 

 

Graf 65: Křivka železa – proband 2 – 2017/2018 

U křivky železa v sezóně 2017/2018 u druhého probanda jsou z grafu patrné tři 

vrcholy. Hodnotově se jedná o 23,9 µmol/l (měřeno 10. 10. 2017), 23,7 µmol/l (měřeno 

17. 5. 2018) a 24,6 µmol/l (měřeno dne 26. 6. 2018). Poslední zmíněná hodnota je 

zároveň maximem křivky. Naopak minimum bylo získáno při třetím testování, 

a to 22. 1. 2018. Jeho hodnota čítala 7,6 µmol/l. 



 78 

4.2.3.2 Transferin 

 

Graf 66: Křivka transferinu – proband 2 – 2017/2018 

V grafu 67 je vykreslena křivka parametru transferinu. U této křivky byla 

získána nejvyšší hodnota dne 18. 4. 2018 a čítala 2,50 g/l. Od toho bodu došlo k poklesu 

hodnot, a to vedlo ke klesajícímu trendu křivky. Minimum bylo zaznamenáno dne 25. 5. 

2018 a činilo 2,12 g/l. Zbylé naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 2,27–2,36 g/l.  

4.2.3.3 RBC 

 

Graf 67: Křivka RBC – proband 2 – 2017/2018 
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Křivka, jež nás informuje o změnách množství erytrocytů v krvi druhého 

probanda v sezóně 2017/2018 je velice nekonzistentní. Dochází zde ke střídání 

rostoucích a klesajících trendů. Minimum křivky odpovídá prvnímu dni testování, 

a to 10. 10. 2017 a čítá 4,65 * 1012/l. Naopak maximum bylo naměřeno poslední 

testovací den, a tedy 19. 9. 2018 a jeho hodnota činila 5,15 * 1012/l. 

4.2.3.4 HGB 

 

Graf 68: Křivka HGB – proband 2 – 2017/2018 

U křivky popisující množství barviva hemoglobinu je patrný velice proměnlivý 

průběh trendů křivky. Střídají se zde rostoucí období s těmi klesajícími. Nejnižší 

hodnota, a tedy i minimum byla zaznamenána dne 1. 8. 2018 a jeho hodnota se rovnala 

číslu 138 g/l. Poté došlo k nárustu hodnoty tohoto parametru a při posledním testování 

bylo naopak zjištěno maximum křivky čítající 152 g/l. 
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4.2.3.5 HCT 

 

Graf 69: Křivka HCT – proband 2 – 2017/2018 

V grafu 70 je vykreslena křivka HCT. Nejvyšší hodnota, která byla naměřena, 

se rovnala číslu 0,44. Toto číslo jsme dostaly celkem třikrát, a to 22. 1. 2018, 17. 5. 

2018, 19. 9. 2018. Minimum křivky se nachází v pravé části grafu a svým datem 

se rovná předposlednímu dni testování (1. 8. 2018) a jeho hodnota činí 0,40.  

4.2.3.6 MCV 

 

Graf 70: Křivka MCV – proband 2 – 2017/2018 
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Na křivce MCV v grafu 71 jsou výrazné dva vrcholy. První z nich byl získán 

při testování dne 30. 11. 2017 a jeho hodnota je 89,7 fl. Druhý z nich odpovídá 

testování třetímu ke dni 22. 1. 2018. Jeho číselná hodnota je 89,9 fl a je tak i maximem 

křivky. Nejnižší hodnota byla naměřena při posledním testování dne 19. 9. 2018 a činila 

86,0 fl. 

4.2.3.7 MCH 

 

Graf 71: Křivka MCH – proband 2 – 2017/2018 

Křivka MCH je význačná právě jedním vrcholem. Tento bod odpovídá 

naměřené hodnotě parametru MCH, která čítala 30,6 pg/l. Datum testování, kdy jí bylo 

dosaženo je 22. 1. 2018. Zároveň se tento bod stává i maximem celé křivky. Minimum 

křivky odpovídá poslednímu dni testování, a to 19. 9. 2018, jehož hodnota se ustálila 

na 29,5 pg/l. 
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4.2.3.8 MCHC 

 

Graf 72: Křivka MCHC – proband 2 – 2017/2018 

U křivky MCHC se nachází maximum hned ve třech bodech. Ty odpovídají 

následným dnům, kdy proběhlo testování: 10. 10. 2017, 26. 6. 2018, 19. 9. 2018. 

Minimální hodnota křivky náleží druhému testovacímu dni, a to 30. 11. 2017 a její 

hodnota činí 333 g/l. 

4.2.4 2018/2019 

Sezóna 2018/2019 u druhého probanda proběhla z pohledu testování 

na biochemické parametry a červený krevní obraz optimálně. Získány byly hodnoty 

všech parametrů kromě saturace transferinu železem. Na základě zaznamenaných dat 

do tabulek byly sestrojeny následující grafy (4.2.4.1. – 4.2.4.10), které nám popisují 

dynamiku jednotlivých parametrů. Přesněji se jedná o parametry železa, ferritinu, 

trasnferinu, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW.  

Neměřeno: saturace transferinu železem. 
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4.2.4.1 Železo 

 

Graf 73: Křivka železa – proband 2 – 2018/2019 

V grafu 74 je znázorněna křivka, která reflektuje změny parametru železa 

v průběhu sezóny 2018/2019 u druhého probanda. Křivka má zpočátku klesající trend, 

a to až do bodu čtvrtého testování, které proběhlo 18. 2. 2019. Tento den byla naměřena 

hodnota 7,2 µmol/l, jež zároveň zastává funkci minima křivky. Poté však došlo 

k výraznému navýšení hodnot a při pátém měření se křivka naopak dostává do svého 

maxima o hodnotě parametru 24,0 µmol/l. Toto testování proběhlo 13. 3. 2019. 

4.2.4.2 Transferin 

 

Graf 74: Křivka transferinu – proband 2 – 2018/2019 
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Křivka transferinu, jež je vykreslena v grafu 75, má své minimum v bodě, 

který odpovídá druhému dni testování, a to 23. 11. 2018. Jeho hodnota se rovná 2,13 

g/l. Od té doby došlo k nárustu hodnot, a tedy rostoucímu trendu křivky, který vyústil až 

v bod, který zastává funkci maxima křivky a rovná se 2,38 g/l. Tato hodnota byl 

naměřena dne 18. 2. 2019. 

4.2.4.3 Ferritin 

 

Graf 75: Křivka ferritinu – proband 2 – 2018/2019 

Graf 76 vyobrazuje křivku ferritinu u druhého probanda v sezóně 2018/2019. 

Nejnižší hodnota byla naměřena dne 18. 10. 2018 a čítala 31 µg/l. Maximum křivky 

bylo zaznamenáno 13. 3. 2019 a jeho hodnota činila 104 µg/l. 

4.2.4.4 RBC 

 

Graf 76: Křivka RBC – proband 2 – 2018/2019 
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Křivka vykreslená v grafu 77 nám popisuje dynamiku změn v počtu erytrocytů 

u druhého atleta v sezóně 2018/2019. Nejvyšší hodnota, která byla naměřená je 4,88 * 

1012/l. Toto číslo bylo získáno při pátém testování dne 13. 3. 2019. Poté došlo 

k propadu hodnot tohoto parametru a při příštím testování dne 24. 4. 2019 bylo 

naměřeno 4,50 * 1012/l. Jelikož se níže křivka na grafu nedostala, můžeme hovořit 

o minimu křivky.  

 

4.2.4.5 HGB 

 

Graf 77: Křivka HGB – proband 2 – 2018/2019 

Tento graf nám vyobrazuje křivku, která reflektuje množství červeného krevního 

barviva hemoglobinu v krvi druhého probanda v sezóně 2018/2019. Nejvyšší hodnota 

tohoto parametru byla získána při prvním testování dne 18. 10. 2018. Její číselná 

hodnota činila 148 g/l. Poté došlo k poklesu hodnot a nastal klesající trend křivky. 

Dostal se až do bodu, jež odpovídá dni 9. 1. 2019, kdy byla zaznamenána nejnižší 

hodnota nacházející se na křivce, a to 134 g/l. 
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4.2.4.6 HCT 

 

Graf 78: Křivka HCT – proband 2 – 2018/2019 

U křivky, jež nám znázorňuje hematokrit, jsou dva vrcholy, které nám tvoří 

maximum. Jedno z nich bylo získáno při prvním testovacím dni (18. 10. 2018), to druhé 

pak při testování pátém (13. 3. 2019). Jeho hodnota činila 0,43. Obdobně je tomu 

u opačného extrému křivky. Minimum má také jednu hodnotu, která byla naměřena 

ve dvou různých testováních. První z nich byla získána v třetím testování (9. 1. 2019), 

ta druhá pák při měření posledním (24. 4. 2019). Hodnota minima činila 0,40. 

4.2.4.7 MCV 

 

Graf 79: Křivka MCV – proband 2 – 2018/2019 
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Křivka MCV nám vyobrazuje dynamiku parametru, který nám určuje střední 

objem erytrocytu. Křivka měla zpočátku klesající trend. Ten trval po dobu prvních tří 

testování. Při třetím byla naměřena hodnota MCV 87,9 fl. Nižšího čísla napříč 

testováními dosaženo nebylo, jedná se tak o minimum křivky.  Maximum bylo získáno 

při provedení posledního testování dne 24. 4. 2019 a jeho hodnota činila 89,7 fl. 

4.2.4.8 MCH 

 

Graf 80: Křivka MCH – proband 2 – 2018/2019 

Graf 81 nám vykresluje křivku, která odráží dynamiku parametru MCH v sezóně 

2018/2019 u druhého atleta. Minimum se na této křivce nachází ke dni třetího testování, 

a to 9. 1. 2019. V tento den byla naměřena hodnota 29,5 pg/l. Maximum křivky 

se nachází na jejím konci. Jedná se o den, kdy bylo provedeno poslední měření (24. 4. 

2019). Maximum čítalo hodnotu 30,7 pg/l. 
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4.2.4.9 MCHC 

 

Graf 81: Křivka MCHC – proband 2 – 2018/2019 

Křivka MCHC má maximum ve dvou vrcholech. První vrchol odpovídá 

prvnímu dni testování, a to 18. 10. 2018. Ten druhý pak připadá ke dni 18. 2. 2019. 

Hodnota maxima se rovná 344 g/l. Opačná extrémní hodnota křivky byla získána 

při třetím testování dne 9. 1. 2019. Číselná hodnota minima se ustálila na 336 g/l.  

4.2.4.10  RDW 

 

Graf 82: Křivka RDW – proband 2 – 2018/2019 
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Křivka grafu 83 nám vykresluje dynamiku hodnot parametru RDW u druhého 

atleta v sezóně 20018/2019. V průběhu prvních tří testování má křivka klesající trend. 

Ten je ukončen při třetím testovacím dni hodnotou 12,2 %. Toto číslo je zároveň 

i minimem celé křivky. Poté však dochází k nárustu hodnot a křivka nám progreduje. 

Nejvyšší hodnota byla naměřena poslední testovací den 24. 4. 2019. Hodnota maxima 

činila 13,8 %.  

4.2.5 Longitudinální dynamika parametrů 

4.2.5.1 Železo (upravit název grafu) 

 

Graf 83: Souhrnná křivka železa – proband 2 – 2015/2019 

V grafu 84 jsou barevnými body vyznačeny hodnoty parametrů železa 

v průběhu čtyř sezón u druhého probanda. Nejvyšší hodnota byla získána v sezóně 

druhé, a to 2016/2017. Naopak hodnota nejmenší odpovídá sezóně poslední 

(2018/2019). Jelikož hodnoty železa v poslední sezóně až na jednu výjimku dosahovaly 

spíše nižších čísel, vyšla nám spojnice trendů, která má klesající charakter.  

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019 

   ••••• Spojnice trendu 
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4.2.5.2 Ferritin 

 

Graf 84: Souhrnná křivka ferritinu – proband 2 – 2015/2019 

Graf 85 nám vyobrazuje hodnoty parametru ferritinu v průběhu dvou sezón, 

a to 2015/2016 a 2018/2019. V obou sezónách proběhlo testování celkem 6x. Vyšších 

hodnot bylo dosahováno v průběhu sezóny první. Maximum bylo naměřeno v lednu 

2016. Minimum bylo získáno při testování v sezóně druhé, konkrétněji v říjnu 2018. 

Fialovými puntíky je vyobrazena spojnice trendu, která má vzhledem k nižším 

hodnotám v sezóně 2018/2019 výrazně klesající charakter. 

 

• Sezóna 2015/2016 • Sezóna 2018/2019  ••••• Spojnice trendu 
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4.2.5.3 Transferin 

 

Graf 85: Souhrnná křivka transferinu – proband 2 – 2017/2019 

V grafu 86 jsou znázorněny hodnoty parametru transferinu v sezónách 

2017/2018 a 2018/2019. V sezóně první bylo u druhého probanda provedeno testování 

celkem 10x. V té samé sezóně bylo naměřena jak nejvyšší, tak nejnižší hodnota. 

Fialovými puntíky je vykreslena spojnice trendu, která má velmi mírný klesající 

charakter.  

4.2.5.4 RBC 

 

Graf 86: Souhrnná křivka RBC – proband 2 – 2015/2019 

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019 

   ••••• Spojnice trendu 

• Sezóna 2017/2018   • Sezóna 2018/2019  ••••• Spojnice trendu 
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Graf 87 nám znázorňuje hodnoty parametru RBC za čtyř sezónní období. 

Nejvíce testování proběhlo ve třetí sezóně, tedy 2017/2018. Naopak nejméně záznamů 

máme z období předcházejícího, a to 2016/2017. Minimální hodnota byla dosažena 

v sezóně poslední. Spojnice trendu, vyznačena fialovými puntíky, má mírně klesající 

charakter. 

4.2.5.5 HGB 

 

Graf 87: Souhrnná křivka HGB – proband 2 – 2015/2019 

V grafu 88 jsou vyobrazeny body, jež odpovídají jednotlivým testováním 

v průběhu čtyř sezón. Zkoumaným parametrem je HGB. V sezóně 2015/2016 byly 

naměřeny dvě nejvyšší hodnoty. Naopak nejnižší množství hemoglobinu testování 

ze sezón následující.  Přímka, jež je tvořena fialovými body nám vyznačuje spojnici 

trendu, která je v tomto případě mírně klesajícího charakteru.  

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019 

   ••••• Spojnice trendu 



 93 

4.2.5.6 HCT 

 

Graf 88: Souhrnná křivka HCT – proband 2 – 2015/2019 

V grafu 89 jsou vykresleny hodnoty parametru HCT jednotlivých měření 

v průběhu čtyř sezón. Červenou barvou je znázorněna sezóna 2015/2016, zelenou 

2016/2017, modrou 2017/2018 a žlutou 2018/2019. Nejvyšší i nejnižší hodnoty byly 

naměřeny v druhé testované sezóně. Minimum bylo získáno v listopadu 2016 a naopak 

maximum v dubnu 2017. Fialovými puntíky je vyobrazena spojnice trendu, která má 

vzhledem k postupně se snižujícím hodnotám parametru hematokritu mírně klesající 

charakter. 

 

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019 

   ••••• Spojnice trendu 
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4.2.5.7 MCV 

 

Graf 89: Souhrnná křivka MCV – proband 2 – 2015/2019 

Graf 90 znázorňuje hodnoty parametru MCV ve čtyř po sobě jdoucích sezónách. 

Nepočetnější testování proběhlo v sezóně třetí, a to 2017/2018. Ve stejné sezóně bylo 

i naměřeno maximum. Konkrétněji se jedná o leden roku 2018. Naopak nejnižší 

hodnota odpovídá sezóně druhé. Toto testování proběhlo v dubnu 2016. Jelikož se nám 

hodnoty v průběhu sezón postupně zvyšují, mluvíme o rostoucím charakteru spojnice 

trendu, jež je znázorněna fialovými puntíky. 

 

 

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019 

   ••••• Spojnice trendu 
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4.2.5.8 MCH 

 

Graf 90: Souhrnná křivka MCH – proband 2 – 2015/2019 

V grafu 91 jsou vyobrazeny hodnoty testování parametru MCH v průběhu čtyř 

sezón u druhého probanda. Při úplně prvním měření, bylo dosaženo nejvyšší hodnoty. 

Jednalo se o září roku 2015. Nejnižší hodnota byla naměřena v říjnu roku 2016. 

V tomto případě se jednalo už o druhou sezónu (2016/2017). Fialovými puntíky je 

v grafu znázorněna spojnice trendu, která má rostoucí charakter. 

4.2.5.9 MCHC 

 

Graf 91: Souhrnná křivka MCHC – proband 2 – 2015/2019 

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019 

   ••••• Spojnice trendu 

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2017/2018  • Sezóna 2018/2019 

   ••••• Spojnice trendu 
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Graf 92 nám vyznačuje hodnoty parametru MCHC u druhého probanda 

ve čtyřech po sobě jdoucích sezónách. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána při prvním 

měření v sezóně 2015/2016. Naopak hodnota nejnižší byla zjištěna při testování 

v sezóně 2016/2017, konkrétněji se jednalo o říjen roku 2016. V grafu je vyznačena 

i spojnice trendu, která má vzhledem k narůstajícím hodnotám v průběhu jednotlivých 

sezón, mírně rostoucí charakter.  

4.2.5.10  RDW 

 

Graf 92: Souhrnná křivka RDW – proband 2 – 2015/2019 

V grafu 93 jsou vyobrazeny hodnoty parametru RDW u druhého probanda 

v průběhu tří sezón, a to 2015/2016, 2016/2017 a 2018/2019. Minimum i maximum 

spadá do první sezóny. Nejnižší hodnota byla získána v prosinci roku 2015. Ta nejvyšší 

byla naměřena v dubnu 2016. Fialovými puntíky je v grafu vyznačena spojnice trendu, 

která má rostoucí charakter.  

• Sezóna 2015/2016  • Sezóna 2016/2017  • Sezóna 2018/2019  ••••• Spojnice trendu 
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5 DISKUZE 

Na základě uvedených výsledků vztahujících se k jednotlivým naměřeným 

hodnotám daných biochemických parametrů a ČKO se v této části práce pokusím 

interpretovat svůj vlastní pohled na věc. Mimo to jej doplním o konfrontaci výsledků 

s odbornou literaturou zabývající se danou problematikou. V první části diskuse 

si probereme data prvního probanda a zaměříme se na jednotlivé sezóny. Budeme hledat 

vztahy v dynamice hodnot určitých parametrů, které spolu souvisí a dávat je 

do kontextu s daným obdobím RTC. Poté přejdeme na část, která se zabývá dynamikou 

hodnot biochemických parametrů a ČKO z longitudinálního pohledu. Stejně 

tak budeme postupovat u probanda druhého. 

 

Proband 1: 

 

U prvního probanda v sezóně 2016/2017 proběhlo testování na biochemické 

parametry a červený krevní obraz celkem 5x. Z parametrů, které zmiňuji v teoretické 

části práce (kapitoly 1.5 a 1.6), nebyly zaznamenány hodnoty ferritinu, transferinu 

a saturace transferinu železem. Co se týče jednotlivých termínů testování, tak všechny 

byly uskutečněny v přípravných obdobích. V první přípravě (před halovými soutěžemi) 

proběhla tři testování a v přípravě druhé potom dvě. Za důležité považuji zmínit 

skutečnost, která se týká tréninku ve vyšší nadmořské výšce. V této sezóně se účastnil 

první proband tréninku v Jihoafrické republice v nadmořské výšce okolo 2000 m. 

Termínově se jednalo o období od půlky listopadu do půlky prosince. Na základě tohoto 

faktu má křivka RBC velice zvláštní průběh. Vezmeme-li v potaz, že proband odjel 

na soustředění v době krátce po druhém testování (po 16. 11. 2016) a vrátil se v půlce 

prosince, měli jeho hodnoty parametru RBC (a také HGB) na základě čtyřtýdenního 

soustředění spíše vzrůst (Havlíčková, 1999). Realita je však taková, že hodnoty RBC 

spadly z 4,66 * 1012/l na 4,20 * 1012/l. Důvodem by mohlo být onemocnění, ale stejně je 

to i vzhledem k množství hemoglobinu, které zůstalo před i po vysokohorské přípravě 

stejné, zvláštní. Druhá příprava v horách proběhla od půlky března do půlky dubna roku 

2017. Vzhledem k testování, které proběhlo 10. 3. 2017 a 26. 4. 2017, máme i zde 

možnost ověřit si účinnost tohoto typu přípravy. Když se zaměříme opět na stejné 

křivky, a to RBC, HGB a HCT, všechny z nich mají obdobný lokální průběh, 
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kdy můžeme mluvit o růstovém trendu od onoho čtvrtého testování. Dále stojí 

za zmínku i velice podobný průběh křivek MCH a MCHC, u kterých bylo naměřeno 

maximum druhý testovací den, a to 16. 11. 2016. Křivka MCV je tvořena hodnotami, 

které odpovídají referenčnímu intervalu 80–95 fl (Pecka, 2006; Kittnar, 2011). Nicméně 

v tabulkách, ze kterých jsem data analyzoval, byl uveden referenční interval také 

a ten byl pouze v rozsahu 82-89 fl. Tato data byla poskytnuta biochemickou laboratoří 

CASRI. A kdybychom se řídili druhým zmíněným intervalem a zaměřili bychom 

se zároveň na křivku znázorňující hodnoty parametru železa, uvidíme, že křivka má 

zrcadlově převrácený průběh. To by se dalo vysvětlit vysokými hodnotami MCV, které 

byly na samé horní hranici ref. intervalu a ve dvou případech jej dokonce převyšovaly. 

V důsledku zvětšeného objemu erytrocytů může docházet k jejich zvýšeným 

ztrátám/rozpadu, a tak úbytku železa (nejčastěji vyloučeného močí), které by 

se projevilo právě zrcadlovým trendem křivky železa oproti MCV. V krajním případě 

za současného snížení hodnot RBC a HGB by se mohlo jednat i o nějaký z typů 

makrocytární anémie – ta nejčastěji vzniká na základě nedostatečného příjmu vitamínu 

B12 v kombinaci s kyselinou listovou (Klener, 2003; Shaskey, Green, 2000). To však 

u zkoumaného probanda můžeme vyloučit, protože k onomu snížení ostatních 

parametrů nedošlo.  

V sezóně následující 2017/2018 bylo měření na biochemické parametry a ČKO 

provedeno celkem 9x. V tomto období nebyly zaznamenány hodnoty parametrů 

ferritinu, saturace transferinu železem a RDW. V průběhu této sezóny proběhla opět 

dvoukolová vysokohorská příprava. První proběhla v období od půlky listopadu 

do půlky prosince v nadmořské výšce okolo 2000 m. Ta druhá potom od půlky března 

do půlky dubna ve výšce okolo 1800 m. Z křivek RBC, HCT, HGB i MCH jde vidět 

periodizace RTC na dva vrcholy. Prvním vrcholem jsou halové soutěže na přelomu 

ledna a února a konkrétněji v našem testování se jedná o 22. 1. 2018. Druhým z nich, 

kdy v tomto případě došlo i k optimálnímu vyladění, je květen. Křivka železa má 

obdobný průběh jako křivka transferinu. Hodnotami se rozcházejí pouze v samotném 

úvodu sezóny, nicméně jako v předchozích případech bylo dosaženo v období druhého 

(hlavního) závodního období vyšších hodnot. 

Sezóna 2018/2019 byla specifická oproti prvním dvěma tím, že se v ní začal 

užívat i hypoxický stan. Jeho využití našlo své místo od půlky října do půlky listopadu, 

v druhé půlce ledna, od půlky dubna do půlky května a od půlky července do půlky 
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srpna. Doba aplikace byla 6 hodin každý den, kdy v něm proband spal. Mimo to byla 

součástí sezóny i vysokohorská příprava ve stejném období jako tomu bylo v sezónách 

2016/2017 a 2017/2018. Testování na ČKO a biochemické parametry proběhlo celkem 

7x. Jediným parametrem, u kterého nebyly zaznamenány hodnoty, byl parametr 

saturace tranferinu železem. Zaměříme-li se na křivky hemoglobinu, hematokritu 

a červených krvinek, můžeme zde vidět zcela totožný průběh, kdy se střídá rostoucí 

a klesající trendovost křivky, počínaje tím rostoucím. V grafu zobrazující křivku železa 

shledávám zvláštnost, která se týká testování ze dne 18. 2. 2019. V tento den byla 

naměřena nejnižší hodnota železa (7,7 µmol/l), která se nacházela i pod samou spodní 

hranicí referenčního intervalu (9–28 µmol/l podle laboratoře CASRI). Jelikož 

se ale zároveň s propadem železa nesnížila i hodnota ferritinu (mírně i transferinu), 

HGB, MCV, MCH i MCHC, můžeme vyloučit sideropenickou anémii (Smíšek, 2013). 

O sideropenických stavech hovoříme tehdy, existuje-li v organismu absolutní nebo 

relativní nedostatek železa. Obecně se sideropenie vyvíjí při negativní bilanci železa, 

kdy dlouhodobě příjem železa nestačí k hrazení fyziologických nebo patologických 

ztrát, nebo při jeho zvýšené utilizaci (Killip, Bennett, Chambers, 2007). K těmto stavům 

nejčastěji dochází při krevních ztrátách (u našeho mužského probanda by to bylo 

především krvácení v rámci trávicího traktu; u žen pak v gynekologii a porodnictví). 

Dalším důvodem by mohla být léčba či doping erytropoetinem. Za zajímavé a vzácné 

příčiny způsobující negativní bilanci železa se považují zvýšené ztráty močí 

u mechanické hemolýzy erytrocytů (umělými srdečními chlopněmi) a zvýšené ztráty 

močí i stolicí u běžců dlouhých tratí (Novotný, 2007). V případech, kdy se u námi 

zkoumaného probanda objevily nižší hodnoty železa, následovala perorální aplikace 

železa (1-0-0), která trvala minimálně 6 týdnů. Dalším důvodem úbytku železa 

by mohla být přítomnost tzv. sportovní anémie. Ta by se projevila právě relativním 

úbytkem sérového železa, avšak ferritin by zůstal neměnný nebo by jeho hodnoty 

dokonce vzrůstaly (Fallon, 2004) 

V sezóně 2019/2020 proběhlo testování na ČKO a biochemické parametry 

celkem 5x. Navzdory tak malému počtu ale byly zaznamenány hodnoty všech 

parametrů. Tak jako v předchozích sezónách i v této se účastnil proband dvou fázové 

vysokohorské přípravy. Časově se opět jednalo o čtyřtýdenní soustředění od půlky 

listopadu do půlky prosince a po novém roce od půlky března do půlky dubna. I v této 

sezóně využíval atlet hypoxický stan – jeho užití zůstalo zcela totožné se sezónou 
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minulou (6 h denně – spánek; půlka října až půlka listopadu, druhá půle ledna, půlka 

dubna až půlka května a půlka července až půlka srpna). Tak jak tomu bylo i v sezónách 

předešlých i zde můžeme pozorovat velmi podobný průběh křivek HGB, HCT a RBC. 

Hodnoty parametru RDW jsou v referenčním intervalu. Jedná se o parametr, 

který vypovídá o stupni anizocytózy erytrocytů (anizocytóza – nestejná velikost 

erytrocytů, fyziologicky je anizocytóza pouze mírná a horní hranice RDW by měla být 

pod 14.6–15.2 % – podle typu analyzátoru). Někteří autoři uvádějí, že změna RDW 

patří mezi časné odchylky, detekovatelné u sideropenie (Novotný, 2007). Další velice 

obdobný průběh mají křivky železa, ferritinu a saturace transferinu železem. Vyšších 

hodnot je dosahováno v lednu a červnu 2020, tedy v době závodního období. 

V přechodném období, pod které spadá testování z 30. 9. 2020 můžeme u stejných 

parametrů vidět pokles hodnot. 

V posledním oddíle, jež se týká prvního probanda, byl ve výsledkové části 

probrán pohled, který reflektuje dynamiku parametrů v dlouhodobém časovém 

horizontu. Ve většině případů (7 z 10) jsou grafy jednotlivých parametrů sestrojeny 

v průběhu čtyř po sobě jdoucích sezónách (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020). Ve zbylých případech (u parametrů ferritinu, transferinu a RDW) byly 

křivky sestrojeny taktéž, nicméně data za jedno období/sezónu zde nejsou. Schází také 

graf saturace transferinu železem. Důvodem je skutečnost, že data tohoto parametru 

byla testována pouze v jedné ze zmíněných sezón, a tudíž dynamiku z dlouhodobého 

pohledu nelze provést. Když se zaměříme na jednotlivé grafy, pozorujeme stoupající 

charakter spojnice trendu u 7 parametrů. Jedná se o parametry HGB, HCT, MCV, 

MCH, MCHC, RDW a ferritinu. Těmi třemi, které mají charakter spojnice trendu 

klesající, jsou pak RBC, železo a transferin. Diskutabilní však zůstává, jak je možné, 

že po zařazení hypoxických stanů a po systematickém trénování může docházet 

ke snižování hodnot erytrocytů. Tuto „ztrátu“ však kompenzuje množství HGB, 

jehož spojnice trendu má rostoucí charakter, jak zmiňuji výše. Dále je důležité 

podotknout, že parametr RBC je nepřímo úměrný parametru MCH i MCV. 

Takže to, co tělo „ztrácí“ na množství/počtu erytrocytů, tak si nahrazuje velikostním 

objemem jednotlivých krvinek a s tím souvisejícím množstvím barviva uvnitř těchto 

buněk. S tímto tvrzením souvisí i růstový charakter spojnice trendu u parametru RDW. 

Závěrem tohoto shrnutí můžeme tedy říct, že zařazení hypoxických stanů zastává funkci 

jakési kompenzace zvýšených ztrát erytrocytů mechanickou cestou, a proto lze očekávat 
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velmi mírné zvýšení hodnot pouze v samých začátcích aplikace těchto stanů. Poté však 

dochází pouze k vyrovnání zmíněných ztrát. Dalším sledovaným jevem bylo zkoumání 

parametrů z hlediska porovnání jejich hodnot s hodnotami ref. intervalu. Ref. intervaly 

uvedené v grafech 39–48 jsou hodnoty pro běžnou populaci/běžné biochemické 

vyšetření. U parametrů železa (graf 39), ferritinu (graf 40), transferinu (graf 41), RBC 

(graf 42), HGB (graf 43) a HCT (graf 44) se hodnoty pohybovaly spíše v menší 

polovině ref. intervalu. U parametru MCV (graf 45) se čísla nacházela v horní polovině 

intervalu. Stejně tak tomu bylo i parametru MCHC (graf 47). Hodnoty parametru MCH 

(graf 46) odpovídaly horní polovině intervalu a v některých případech jej dokonce 

převýšily. Parametr RDW (graf 48) byl specifický tím, že první polovina naměřených 

hodnot spadla do menší poloviny ref. intervalu, ta druhá pak do poloviny s vyššími 

hodnotami.  

 

Proband 2: 

 

V sezóně 2015/2016 proběhlo u druhého probanda testování na ČKO 

a biochemické parametry celkem 6x. Dva parametry nebyly vyhodnoceny, 

a to transferin a saturace transferinu železem. Součástí této sezóny byly i dvě 

vysokohorská soustředění. První proběhlo v prvním přípravném období, a to od půlky 

listopadu do půlky prosince ve výšce 2000 m. To druhé pak od půlky března do půlky 

dubna v 1800 m. Za povšimnutí stojí hodnoty parametrů HGB, RBC, HCT a železa 

u druhého testování. Začátkem sezóny v době mezi přechodným obdobím a první 

přípravou se hodnoty těchto parametrů pohybovaly spíše ve vyšších cifrách. Poté, 

co začala příprava, se dostaly (HGB, RBC, železo) do svého minima nebo s k němu 

alespoň výrazně přiblížily (HCT).  Bylo zjištěno, že vlivem pravidelných aerobních 

aktivit se právě vyšší hodnoty parametrů především HGB a HCT začínají snižovat 

až na spodní hranici referenčního intervalu. Tento specifický stav se též nazývá 

sportovní (diluční) pseudoanémie (viz kapitola 1.8.3.) (Malcovati, Pascutto, Cazzola, 

2003; Bartůňková, 2013). Po tomto propadu následovala první zmíněna vysokohorská 

příprava. Bezprostředně po ní bylo provedeno třetí testování v pořadí, u kterého došlo 

k nárustu hodnot HGB, HCT, RBC, železa i ferritinu. Zajímavý je také průběh křivky 

MCV, který při prvních čtyřech měřeních měl stálou hodnotu. Avšak 1. 4. 2016 došlo 
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k mírnému poklesu křivky MCV, což se projevilo vzestupem křivky RDW. Křivky 

MCH a MCHC měli také velice obdobný průběh. 

V sezóně druhé (2016/2017) se námi zkoumaný druhý proband účastnil 

testování na ČKO a biochemické parametry celkem 5x. Parametry, u kterých nebyly 

v této sezóně sestrojeny grafy, jsou: ferritin, transferin, saturace transferinu železem. 

I v průběhu tohoto RTC proběhla dvě vysokohorská soustředění (ve stejných termínech 

i nadmořských výškách jako v sezóně 2015/2016). Když se zaměříme lokálně na úvodní 

část sezóny (první a druhé měření) a přesněji na číselné hodnoty parametrů RBC, HGB, 

HCT a železa, můžeme se zde setkat s klesajícím trendem křivky. Ten by mohl být 

způsoben postupnou zvyšující se zátěží po přechodném období, kdy se tělo probanda 

po opakujících se zátěžích adaptuje. Při jakékoliv větší zátěži vytrvalostního charakteru 

totiž v těle probíhá v průběhu výkonu tzv. hemokoncentrace, na kterou tělo odpovídá 

po zátěžovou hemodilucí. Při té se zvyšuje obsah plazmy až o 20 % a může 

tak docházet k relativnímu poklesu hodnot zmíněných parametrů. Opět je řeč 

o sportovní anémii. (Dill, 1974; Brotherhood, 1975; Eichner, 2001; Bartůňková, 2013). 

O tom, zda se o sportovní anémii doopravdy jedná by rozhodly hodnoty ferritinu, které 

by zůstaly na stálé hodnotě. V případě, kdy by i hodnoty ferritinu šly dolů, mohly 

bychom mluvit o anémii sideropenické (Deakin, 1995). Jelikož ale hodnoty ferritinu 

naměřené nemáme, může nám v tomto případě pomoct křivka MCH či MCHC. Dalším 

parametrem, který by nám mohl pomoci je MCH, či MCHC. A jelikož průběh křivky 

v úvodu sezóny má trend opačný (rostoucí), můžeme tímto potvrdit, že se jednalo 

o sportovní anémii. Po návratu z vysokohorské přípravy proběhlo třetí testování (22. 12. 

2016). Zde můžeme pozorovat progres v jednotlivých hodnotách parametrů HGB, HCT, 

RBC, MCH a MCHC. Testování z fáze závodního období zde bohužel není, nicméně 

můžeme porovnat hodnoty z doby těsně před druhou vysokohorskou přípravou a těsně 

po ní. I v tomto případě došlo u parametrů jako je RBC, HGB HCT či v tomto případě 

i železa ke zvýšení hodnot.  

V sezóně 2017/2018 se účastnil proband testování na ČKO a biochemické 

parametry celkem 10x. Parametry, které nebyly vyhodnoceny: ferritin, saturace 

transferinu železem, RDW. Proband se opět účastnil vysokohorské přípravy zcela 

totožné, jako tomu bylo předchozí sezóny. Když se zaměříme na křivky železa, HGB, 

HCT a RBC, můžeme zde opět spatřit úkaz připomínající sportovní anémii. Jedná 

se předposlední a poslední testování (1. 8. 2018 a 19. 9. 2018). Křivka má v tomto 
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lokálním období prudký rostoucí trend. To by se dalo vysvětlit tím, že atlet přestal 

tak intenzivně a často trénovat z důvodu ukončení závodního období. Následkem 

toho došlo k odeznění hemodiluce, která byla v těle probanda přítomná v závislosti 

na předchozí hemokoncentraci, jež byla způsobená opakovanou a intenzivní zátěží. 

Všechny tyto reakci vyústily v nárůst hodnot zmíněných parametrů. 

K těmto adaptačním změnám dochází po 5 dnech po přerušení tréninkového cyklu 

(Máček, Máčková, Matouš, 2002; Malcovati, Pascutto, Cazzola, 2003). 

V sezóně 2018/2019 proběhlo testování na ČKO a biochemické parametry 

celkem 6x. Hodnoty nebyly zaznamenány pouze u jediného parametru, a to u saturace 

transferinu železem. Poprvé se od této sezóny začaly aplikovat kyslíkové stany. 

Své místo našly od půlky října do půlky listopadu, v druhé půlce ledna, od půlky dubna 

do půlky května a od půlky července do půlky srpna. Doba aplikace byla 6 hodin každý 

den, kdy v něm proband spal. Na počátku sezóny byl trend téměř všech křivek 

parametrů (kromě ferritinu) klesající. Tato skutečnost nám opět značí sportovní anémii. 

Pozoruhodné jsou hodnoty právě ferritinu, které při prvním testování byly na hranici 31 

µg/l. Tato hodnota odpovídá téměř optimálním zásobám železa – je však pod ref. 

intervalem (Neumann, 2004). Spousta atletů/atletických trenérů se domnívá, že nízká 

hladina ferritinu může způsobovat únavnost. Ferritin sám o sobě tento defekt 

nezpůsobuje. V závislosti na hladině ferritinu jsou však ovlivněny další biochemické 

parametry a parametry ČKO. Jestliže klesá hladina ferritinu a zároveň jsou hodnoty 

hemoglobinu na stejné úrovni, k únavnosti nedochází (Garza, Shrier, Kohl, 1997; 

Eichner, 2001). Křivky parametrů MCH, MCV, MCHC, jež jsou podmíněné parametry 

HGB, HCT a RBC, měly velice obdobný průběh.  

V poslední pasáži výsledkové části práce byl prozkoumán longitudinální pohled 

na dynamiku jednotlivých parametrů v průběhu více sezón. U sedmi parametrů (HGB, 

HCT, RBC, MCH, MCV, MCHC a železa) byla sledována fluktuace ve čtyřech po sobě 

jdoucích sezónách. Parametr RDW byl zaznamenán v průběhu tří sezón. Dva parametry 

(ferritin a transferin) byly zkoumány z pohledu dvou sezón. Sledovány byly všechny 

parametry a jejich hodnoty byly komparovány s referenčním intervalem pro běžnou 

populaci/běžné biochemické vyšetření (referenční interval je součástí grafů). Druhým 

sledovaným prvkem byl charakter spojnice trendu, který byl sestrojen na základě 

získaných hodnot. U druhého probanda byl u HGB, HCT, RBC, železa, ferritinu 

a transferinu sledován klesající charakter týkající se spojnice trendu. Rostoucí trend byl 
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zaznamenán u zbytku měřených parametrů (MCV, MCH, MCHC, RDW). Hodnoty 

parametru železa se po většinu času pohybovaly v menší polovině rozsahu ref. 

intervalu, jak ukazuje graf 84. Vzhledem k vysokému rozptylu ref. hodnot u ferritinu 

se hodnotově vešel proband i sem (graf 85). U transferinu se hodnoty nacházely 

nejčastěji v samotném středu ref. intervalu (graf 86). Naměřené hodnoty u parametrů 

RBC (graf 87), HGB (graf 88) a RDW (graf 93) byly svým průběhem v porovnání 

se svými ref. intervaly na tom obdobně. U všech třech se čísla pohybovala v menší 

polovině intervalu. Parametry HCT (graf 89), MCV (graf 90) a MCH (graf 91) měly 

také podobný průběh hodnot. Ty se svými čísly pohybovaly zhruba ve středu ref. 

hodnot. U parametru MCHC (graf 92) náležely hodnoty spíše horní polovině ref. 

intervalu.  
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6 ZÁVĚR 

Prvním cílem této práce bylo zjištění dynamiky biochemických parametrů 

a červeného krevního obrazu ve vztahu k jednotlivým fázím ročního tréninkového cyklu 

u dvou elitních běžců na střední a dlouhé tratě. Druhý cíl byl zaměřen na prozkoumání 

dat se záměrem objevení charakteru trendu jednotlivých parametrů z hlediska čtyř 

sezónního testování u každého z probandů.  

Po provedení analýzy hodnot jednotlivých parametrů vztahujících se k daným 

ročním tréninkovým cyklům jsem dospěl k odpovědi na první otázku. Po tom, co byla 

provedena analýza a byly sestrojeny grafy, jsem provedl komparaci naměřených hodnot 

s referenčními intervaly doporučenými pro běžnou populaci. Dospěl jsem k závěru, 

že hodnoty mnou zkoumaných atletů se sice pohybují v rozmezí referenčních intervalů, 

nicméně je důležité podotknout, že ve většině případů se nachází spíše v hodnotově 

nižší polovině intervalu. Tato skutečnost je způsobená adaptačními mechanismy těla 

vlivem působení opakující se vytrvalostní zátěže. Tyto adaptační změny jsou 

přisuzovány k tzv. sportovní anémii viz kapitola 1.8.3. 

V odpovědi na druhou otázku jsem se už přímo zaměřoval na dynamiku hodnot 

jednotlivých parametrů vzhledem k daným ročním tréninkovým cyklům. Ve velké části 

případů jsem mohl pozorovat změny především v poklesu hodnot HGB, HCT a RBC 

v úvodu sezóny, které jsou podmíněny vlivem působení sportovní anémie. V prvním 

přípravném období se hodnoty pohybovaly spíše v nižších číslech a v době prvního 

závodního období ve většině případů vždy vzrostly. Obdobně tomu bylo i v druhém 

přípravném a závodním období. Můžeme tak mluvit o dvouvrcholové sezóně z hlediska 

ročního tréninkového cyklu u obou zkoumaných atletů.  

Při odpovědi na poslední výzkumnou otázku jsem se zaměřil na dynamiku 

hodnot z hlediska více sezónního testování. Ve většině případů (7/10 u obou probandů) 

se jednalo o porovnání hodnot z pohledu čtyř po sobě jdoucích sezón. Co se týče 

probanda prvního, u toho došlo v rámci sedmi parametrů (HGB, HCT, MCV, MCH, 

MCHC, RDW a ferritin) k rostoucímu charakteru spojnice trendu. Naopak klesající 

charakter se nacházel u třech parametrů (RBC, železo, transferin). U druhého probanda 

došlo u čtyřech parametrů (MCV, MCH, MCHC, RDW) k rostoucímu charakteru 

spojnice trendu. U šesti zbylých parametrů (HGB, HCT, RBC, železo, ferritin, 

transferin) byl trend klesající. Závěrem můžu tedy konstatovat, že u prvního probanda 
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došlo ke zvyšování hodnot ve většině (7 z 10) zkoumaných parametrů v rámci více 

sezónního testování. Druhý proband naopak zaznamenal progresi v menší části 

měřených parametrů (4 z 10) v rámci longitudinální fluktuace hodnot. 
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