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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AT anaerobní práh 
BMl body mass index 
CNS centrální nervový systém 
DK dolní končetina 
EEG elektroencefalografie 
EKG elektrokardiografie 
EMG elektromyografie 
ERV exspirační rezervní objem 

FEV I rozepsaný usilovný výdech za 1 s 
FVC usilovná rozepsaná kapacita plic 
HK horní končetina 
HSS hluboký stabilizační systém 
CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 
IRV 
MRl 
MVV 
pC02 

pH 

p0 2 

REM 
RLV 
RQ 
SLE 
TF 
TK 
TLC 
VC02 

VE 
V02 

Vt 
VRL 

inspirační rezervní objem 
magnetic resonance imaging 
maximální volní ventilace 

parciální tlak oxidu uhličitého 
vodíkový exponent 

parciální tlak kyslíku 
rapid eye movement 
reziduální plicní objem 
respirační výměnný koeficient 
symptomaticky limitovaná zátěž 
tepová frekvence 
tlak krve 
celková plicní kapacita 

objem vydechovaného oxidu uhličitého 
minutová ventilace 

spotřeba kyslíku 
dechový objem 
Vojtova reflexní lokomoce 



1 ÚVOD 

Posturální funkce bránice a dalších trupových svalů je předmětem výzkumu po 

mnoho let. Využití těchto poznatků v terapii nachází své široké uplatnění zejména ve 

fyzioterapeutické praxi , ale mělo by být známo i odborníkům dalších specializací , 

zabývajících se poruchami pohybového a respiračního systému (Kolář, 2006). 

Odborná literatura se ve většině případů zabývá funkcemi bránice izolovaně. Je 

tedy mnoho zdrojů pojednávajících o respirační funkci bránice nebo o funkci posturální. O 

propojení těchto funkcí a jejich vzájemné koordinaci centrálním nervovým systémem se ví 

zatím velmi málo a také výzkum se touto problematikou zabývá okrajově. Výjimkou jsou 

práce Hodgese et a!. (200 I), který ve své práci pomocí elektromyografie (EMG) zjistil 

zhoršení posturální funkce bránice při zvýšených respiračních nárocích. Simuloval tak 

fyzickou zátěž. Poznatky, jak je v zátěži různých intenzit ovlivněna kvalita dechových 

pohybů ajak souvisí s posturální aktivitou trupových svalů, v literatuře chybí. 

Spiroergometrické vyšetření, které se rutinně používá k posouzení zdatnosti jedince 

a rizik spojených s pohybovou aktivitou, může pomoci objektivizovat empiricky podložené 

poznatky o vlivu aktivace bránice do fyziologické posturální souhry s dalšími trupovými 

svaly na subj ektivní pocity spojené s respirací v zátěži. 

V této práci bychom chtě li dokázat, má-li reflexní aktivace bránice vliv na 

parametry výměny dýchacích plynů v zátěži a je-li tato změna obj ektivizovatelná pomocí 

spiroergometrického vyšetření. Současně má shrnout dostupné poznatky o respirační a 

posturální funkci bránice, jejich synchronizaci a změny těchto funkcí v zátěži. Uvedení 

těchto poznatků v jednom díle může být východiskem pro další ·zkoumání. 
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2 PŘEHLED POZNA TKŮ 

2.1 Anatomie bránice a trupové muskuLatury 

2.1.1 Obecná anatomie 

Bránice je plochý kruhový sval, odstupuj ící od stěn apertura thoracis inferior. 

Kopulovitě se vyklenuje do hrudníku a odděluje tak dutinu hrudní od dutiny břišní 

(Dylevský et a!., 2000). Inervován je párovým nervus phrenicus z plexus cervicalis (C3-

CS) (Dvořák, Hol ibka, 2006). Bránici anatomicky dělíme dle jejího začátku na 3 části : 

pars lumbalis, pars costalis a pars sternalis. Pars lumbalis začíná po stranách bederní páteře 

jako crus dextrum et sinistrum od těl LI-3 (vpravo až L4) a dále laterálněji od vazivových 

obloučků jako lig. arcuatum mediale et laterale. Mediální oblouček překračuje m. psoas 

major jako tzv. psoatická arkáda (od těla L2 k proc. costarius Ll) , oblouček laterální pak 

m. quadratus lumborum jako kvadratická arkáda (od proc. costarius Ll na poslední žebro). 

Oba oblouky se kraniálně před páteří kříží, přičemž vytvářejí otvor - hiatus aorticus 

(kterým prochází aorta a mízovod) se šlašitým lemem - lig. arcuatum medianum. Snopce 

crus mediale dextrum se vlevo od páteře rozestupují a vytvářejí protáhlý otvor - hiatus 

oesophagus (kterým prochází jícen a nn. vagi). Pars costalis je plošně největší část bránice 

začínající od chrupavek VIL-XIl. žebra. Pars sternalis je naopak nejmenší část bránice, 

která začíná od zadní plochy proc. xiphoideus a od zadního listu pochvy přímých břišních 

svalů. Za úpon bránice se anatomicky považuje centrálně uložená úponová šlacha bránice 

- centrum tendineum. Mezi jednotlivými částmi bránice jsou kromě výše zmíněných 

otvorů další otvory a štěrbiny. Trojúhelníkové trigonum lumbocostale leží mezi pars 

lumbalis a pars costalis (zde procház í sympatický provazec), trigonum strenocostale (tzv. 

Larreyova štěrbina) je mezi par s costalis a sternalis (prochází tudy sympatický provazec a 

cévy). Ventrálně vpravo v centrum tendineum je okrouhlé foramen venae cavae pro 

stejnojmennou Žílu.Tyto štěrbiny a prostupy představují zes labená místa v přepážce 

oddělující hrudní a břišní dutinu (Dylevský et al., 2000). 

Bránice se vyklenuje nesouměrně pravou a levou klenbou do hrudní dutiny. 

Vpravo převyšuje vrchol brániční klenby tzv. xifisternální čáru (horizontála proložellá bází 

proc. xiphoideus), vlevo jí nedosahuje . Vrchol pravé brániční klenby dosahuje výše IV . 

mezi žebří , vrchol levé klenby je ve výší V. mezižebří (Dvořák, Holibka, 2006). 
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Poloměr vyklenutí bránice je interindividuální. Faktem je, že při patologických 

stavech respiračního systému (např. chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)) se 

tento poloměr zmenšuje a bránice se oplošťuje (což je dáno biomechanicky hyperinflací 

hrudníku, ne aktivní kontrakcí bránice) (Kleinman et al., 2002). 

Zastoupení jednotlivých typů svalových vláken v lidské bránici (liší se u různých 

živočišných druhů) uvádí Paleček (2001) průměrně takto: 55 % vláken typu 1,21 % vláken 

typu lla a 24 % vláken typu lIb. Tento poměr je individuální, mění se v průběhu 

ontogeneze (u novoroze nce méně vláken I. typu) (Paleček, 2001) a také při chronickém 

respiračním onemocnění (vyšší počet vláken typu I u pacientů s CHOPN) (Perez, 2000) . 

Obrázek 1. Bránice - pohled ze spodu (from the World Wide Web dic .academic.ru) 

2.1.2. Morfologické podklady funkčních so uvislostí trupového svalstva 

Bránice je fylogeneticky mladý orgán. U obojživelníkl't funkce savčí bránice 

zastává více svall't. Dle literatury je u obojživelníkll (popsáno u žáby Xenopus laevis) 

kolem oesophagu svalový prstenec, kter)' brání refluxu. Tato svalová struktura se jeví jako 

homologní ke krurální části bránice, ač u těchto živočichů s resp. systémem není 

interakti vní. 
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Tuto domněnku potvrzuje fakt, že krurální a kostální část při respiraci pracují synchronně, 

zatímco při polykání a emezi pracují i zolovaně (Pickering, Jones, 2002). Tyto části bránice 

také nemívají stejnou orientaci vláken proti hrudní stěně a síla jejich kontrakce v závislosti 

na prodloužení vlákna se také liší (Kleinman et a\. , 2002). 

Bylo zjištěno, že snopce bránice v určitých oblastech (anterolaterální části 

mezižebří) plynule přecházejí v snopce m. transversus abdominis (nutno dodat, že 

v hlavním místě uskutečnění tahu bránice, tedy na žebrech, vlákna kolagenního charakteru 

jsou). Makroskopicky nebyla zjištěna žádná přechodová vazivová oblast šlašitého nebo 

aponeurotického charakteru, stejně tak mikroskopicky nebyl zjištěn vazivový úpon nebo 

interjekce mezi oběma svaly. Zjištění morfologické vazby mezi oběma svaly podporuje 

názor o jejich funkční souhře a participaci na respiraci a posturálních dějích (Dvořák, 

Holibka, 2006). 

Někteří autoři, specializující se na osteopatii, krom popisu začátku a úponu bránice 

popisují také tzv. suspenzní systém bránice (viz Obr. 2). Ta je napojena na řetězec fascií, 

který jde od lebky až k chodidlu. Fyziologické napětí tohoto řetězce je závislé na nastavení 

segmentů těla vůči sobě (zjednodušeně tedy na držení těla) a toto napětí se přenáší na 

bránici. Držení těla tedy i mechanicky ovlivňuje postavení a možnosti pohybu bránice. 

Tento hluboký cervico-thoraco-abdomino-pelvický fasciální řetězec začíná na lebce, 

pokračuje jako prevertebrální fascie v cervikálním regionu , dále jako fasciové obaly srdce 

skrze phreno-peri 

kardické ligamentum k bránici , kde se napojuje na bederní páteř a pokračuje do dolních 

končetin (Newton, 1997). lmunohistologické analýzy prokázaly přítomnost myoťibroblastů 

ve fasciích, které vykazují kontrakci po farmakologické stimulaci mepyraminem (bez 

odpovědi na elektrickou stimulaci) trvající několik desítek minut. Spočítaná výsledná síla 

kontrakce ukazuje, že i tato aktivní složka fascií může ovlivnit motorické chování (Schleip 

et a\., 2006) . Tento pohled, ale není v literatuře rozšíl'en, obecně se za význam 

myofibroblastů považuje pomoc při hojení ran a fibróze (Silbemagl, Lang, 2001). Tyto dva 

poznatky jsou v literatuře ojedinělým tvrzením. 
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FIGURE 6 

Obrázek 2. Suspenzní systém bránice (Newton, 1997) 

2.2 Respirační a posturální funkce trupových svalů 

2.2.1 Dechový stereotyp 

"Ze všech pohybov)/c h stereotypů považujeme dýchání za nejdůležitější." ' (Lewit, 2003) 
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Jako definici pojmu dechov), vzor můžeme citovat Palečka (2001): "Je to způsob, 

jakým organismus kombinuje dechovou frekvenci a dechový objem společně s rychlostí 

mspma a exspiria a jejich vzájemného poměru trvání. Dechový vzor je centrálním 

nervovým systémem (CNS) regulován tak , aby výdej energie dechovými svaly byl co 

nejmenší při pokrytí aktuálních metabolických potřeb. Pro každou úroveň alveolární 

ventilace existuje optimální dechová frekvence, pr·i které je dechová práce nejni žší." 

Dýchání jako motorický stereotyp je zaj ištěn komplexní souhrou velkého počtu 

svalů. Literatura se shoduje na svalech zajišťujících respiraci (diaphragma, m. levator 

costae, mm.intercostales int. et ext., ITI . transversus thoracis, ITI. sternocleidomastoideus, 

mm.scaleni, mm. pectorales maj. et min. , m. serratus ant. et post. , m. latissimus dorsi , m. 

iliocost., m. longissimus a svaly břišní) (Čápová, 2008; Kapandji, 1992 ; Lewit, 2003; 

Paleček , 2001), autoři se ale rozcházej í v popisu jejich patticipace na různých dechových 

fázích a popisu exspiria jako pasivního nebo aktivního děje. Za hlavní inspirační sval je 

jednohlasně považována bránice. U dalších svalů už se autoři neshodují , například Paleček 

(2001) považuje mm. scaleni za hlavní inspirační svaly, pro jejich aktivitu na EMG během 

celého inspiria. Další autoři skalenové svaly považují za svaly inspirační auxiliární 

(Čápová, 2008; Kapandji, 1992; Véle, 2006). 

Také je tu neshoda u popisu exspiria. Je dostupná literatura, která PopisuJe 

exspirium jako děj pasivní (Roky ta, 2000) způsobený akumulovanou energií roztažením 

elastických struktur hrudníku při inspiriu, nádechové svaly v této fázi měly relaxovat 

(popřípadě dle Palečka (2001) řídit jen začátek exspiria. V novější kineziologické literatuře 

je exspirium považováno za děj aktivní (Čápová, 2008; Kapandji , 1992; Véle, 2006). Není 

to však rozpor v pravém slova smyslu. Elastické síly se na exspiriu samozřejmě podílejí. 

Inspirační svaly však nerelaxují úplně, jejich aktivita se v průběhu dechových fází 

pravidelně mění , neřídí jen začátek exspiria. Aktivita bránice se tedy v exspiriu snižuje a 

výdech kontroluje svojí excentrickou kontrakcí (Čápová , 2008; Kapandji , 1992). Jde tedy o 

velikost aktivity, u zdravých nevede k přetí žení , ačkoliv nedochází k úplné relaxaci. U 

patologických stavů kdy je proudícímu vzduchu patologicky změněnými a zúženými 

dýchacími cestami kladem vyšší odpor, dochází k přetížení a chronické únavě . Také se 

oproti fyziologickému stavu zapojují exspirační svaly během výdechu i při klidovém 

dýchání (Máček, Smolíková, 2002). 
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Obrázek 3. Dynamika svalové aktivity bránice a břišních svalů v průběhu dechového 

cyklu (Kapandji, 1992) 

Z výše uvedeného vyplývá, že také dělení na svaly inspirační a exspirační má 

obecně spíše didaktický význam. Aktivita bránice v průběhu celého respiračního cyklu 

byla popsána výše. Břišní svaly a pánevní dno jsou považovány primárně za svaly 

výdechové, ale pro efektivní práci bránice je jejich aktivita i během IDspma 

nepostradatelná. Bránice, břišní svaly a pánevní dno fungují jako celek při IDspmu, 

exspiriu i posturálních funkcích , jejich funkci nelze rozdělovat (Máček, Smolíková, 2002). 

V éle (2006) tyto svaly označuje jako posturálně respirační. Uvádí zkušenost s pacienty po 

poliomyelitis, s parézou břišního svalstva a intaktní bránicí. Dechový objem takto 

postižených byl vždy snížen. Je to dáno tím, že břišní svaly po úvodní depresi bránice 

stabilizují břišní útroby a o ně opřené centrum tendineum bránice. Bránice pak může 

uplatnit svůj tah na žebra a těmi pohybovat laterálně a kraniálně (Kapandji , J 992). 

Pro shrnutí uvádíme pOpiS respiračního cyklu podle V éleho (2006) v zestručněné a 

upravené verzi: 

Nádech (vdech) začíná v břišním sektoru. Bránice snižuje aktivně klenbu a stlačuje 

tím útroby, nitrobřišnÍ tlak stoupá a břišní stěna se mírně vyklenuje. Dolní žebra se 

postupně rozvíjejí do stran a páteř se mírně extenduje. V hrudní dutině tlak klesá a vzduch 

proudí do plic. Pohyb bránice směrem dolů se s vzrůstajícím nitrobřišním tlakem 

zpomaluje. Nitrobřišní tlak je zvyšován bránicí, al e také m. transversus abdominis, dalšími 

břišními svaly a pánevním dnem. Podstatný je fakt, že při aktivitě břišních svalů v této 

funkci nedochází k přibli žování symfýzy ke sternu, jak bychom podle jejich anatomického 

průběhu předpokládali. Vzrůstem nitrobřišního tlaku se stabilizuje bederní páteř. Aktivita 
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se pak přesouvá do dolní hrudní oblasti, kde se činností interkostálních svalů a bránice 

opřené o útroby rozvíjí spodní žebra do stran a nahoru. Nakonec se rozšiřuje pohyb i do 

horního dýchacího sektoru, kde se horní žebra zvedají a hrudník se rozšiřuje i v horním 

sektoru směrem vzhůru a do stran. Pohyb žeber vypl)lvá z os jejich rotace. Spodní mají osu 

rotace uloženou více vertikálně a jejich pohyb je tedy spíše laterální, horní žebra mají osu 

rotace více horizontálně a pohybují se proto více vzhůru. 

Čápová v)ldech popisuje se stejným průběhem, tedy od spodu kraniálně (Čápová, 

2008). Je nutno dodat, že dechový stereotyp variuje intraindividuálně, ale také s věkem a 

pohlavím. Zjednodušeně se dá v říci, že ženy mají větš í tendenci k dýchaní do kraniálních 

sektorů, děti do abdominálních (Kapandji, 1992), muži jsou kombinací předchozích dvou 

(Magee, 2006). 

2.2.2 Ontogeneze dechového stereotypu 

"Respiraci, jakožto vitální motorický stereotyp, musíme v kontextu vývojové kineziologie 

chápat jako funkci neoddělitelně spojenou s funkcí posturální. Dechové pohyby ovlivňují 

posturu a naopak. Dechová mechanika se odehrává v zajištěné postuře, a naopak dechová 

mechanika ovlivňuje posturu." (Čápová, 2008) 

Posturální a respirační funkce trupového svalstva jde ruku v ruce i během 

ontogeneze. Dýchací pohyby jsou patrné 10 utero už ve 2.-3. trimestru 

s elektroencefalografickou (EEG) aktivitou shodnou s REM spánkem dospělého jedince. 

Nároky na dodávku kyslíku k pokrytí dechové práce jsou (po přepočtu na jednotku tělesné 

hmotnosti) až dvojnásobné oproti dospělým (Paleček, 2001), což můžeme interpretovat 

jako důkaz vyšší efektivnosti respirace později v motorické ontogenezi . 

Následuje upravený popis ontogeneze respiračních pohybů podle Čápové (2008): 

Novorozenec neumí zaujmout dostatečně velkou opěrnou plochu, nemá posturální 

jistotu a není schopen cílené motoriky. Dýchání novorozence probíhá na terénu, kdy ještě 

není dokončena sagitální stabilizace osového orgánu. Hlavními aktéry výměny plynů je 

bránice a mm. intercostales , bez významné spoluúčasti pomocných dechových svall\. 

Hrudník má trychtýřovitý tvar a břicho je "jako balón". První část poklesu bránice při 

nádechu nevede k aktivitě břišní muskulatury. Zvětšení tlaku v dutině břišní vytlačí dolní 

obvod hrudního koše do stran rotací dolních žeber. Při další práci bránice dojde ke vtažení 

16 



úponů bránice dovnitř hrudního koše. Výdech novorozence je nejspíš relaxací. Dechová 

frekvence musí být vyšší než u dospělého, aby byl zabezpečen dostatečný přísun kyslíku. 

Ve třech měsících se poloha supinační natolik stabilizuje, že dítě zaujímá 

dostatečně velkou kontaktní plochu zad s podložkou. Končetiny jsou mimo oporu 

s převahou zevněrotační aktivity. Vlivem flekční synergie, která se šíří osovým orgánem 

kraniokaudálně a dorzoventrálně od stabilizovaných lopatek, se připravuje vytvoření opory 

pro klesající centrum tendineum. Kaudalizace bránice již nevede pouze k velkému 

rozšíření dolního obvodu hrudního koše. Zvětšení intraabdominálního tlaku vede k aktivitě 

břišní muskulaturu a pánevní dno, a tím stabilizuje laterální obvod bránice, jejíž další 

kaudalizace je vedena aktivitou svalových snopců k novému bodu opory, od centra 

tendinea. Hrudní koš je tažen ke stabilizovaným lopatkám a dolní trup k hrudnímu koši. 

Díky této aktivitě dochází k napřímení osového orgánu ajeho stabilizaci. 

Výše uvedený proces vrcholí kolem 5. měsíce. Plocha, do níž se promítá těžiště, se 

posouvá kraniálně. Dokončuje se napřímení páteře v celé její délce. Hlava, šíje, pletence 

ramenní a hrudní koš s lopatkami pak tvoří opěrnou bázi aktivního výdechu, při němž 

převáží aktivita břišních svalů nad ustupující dominancí bránice jakožto hlavního 

dechového svalu (Čápová, 2008). 

2.2.3 Hluboký stabilizační systém ajeho vztah k respiraci 

Hluboký stabilizační systém páteře je pojem popisující vyváženou svalovou souhru 

na osovém aparátu, která tvoří jakýsi rám pro funkci svalú s vlivem na končetiny. Aktivně 

zpevňuje segmenty vůči působení vnějších sil při vykonávání běžných pohybů (Kolář, 

2006) a samotný volní pohyb předchází (Hodges, Gandevia, 2000). Kvalita této souhry je 

výrazem kvality řídících procesů CNS a indukuje vnitřní síly působící na jednotlivé 

segmenty (Kolář, 2006). Můžeme tedy říci, že čím kvalitnější řídící procesy CNS, tím 

precizněji jsou segmenty nastavovány vúči sobě. Vznikající vnitřní síly tak nepoškozují 

struktury pohybového aparátu ani v dlouhodobém horizontu. Ukazuje se, že CNS musí 

budoucí vnější síly anticipovat, protože kvůli rychlosti vedení a synaptického přenosu ji 

nelze vysvětlit jako reflexní odpověď na volní pohyb (Hodges, Richardson, 1997), jde tedy 

o řízení suprakmenové (Kolář, 1998). 

Hlavní svaly podílející se na stabilizační funkci jsou v krční a horní hrudní oblasti 

hluboké extenzory (m. semispinalis capitis et cervicis, m. splenius capitis, m. splenius 
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cervicis, m. longissimus cervici s et capitis) a hluboké flexory (m. longus coli et capitis). 

Pro bederní páteř je rozhodující souhra bránice , břišních svalů a pánevního dna a hluboké 

svaloviny extenzorů páteře, hlavně m . multifidi (Kolář, 2006). 

Fyziologický timing trupových svalů v stabilizační funkci je následující. První se 

aktivuje bránice a velikost této tonické aktivity stoupá adekvátně k vnější zátěži (Hodges, 

Oandevia, 2000) , až po jejím oploštění se výrazněji aktivují břišní svaly. V opačném 

případě nedojde k dostatečnému oploštění bránice a nadměrně se aktivují povrchové 

ex tenzory páteře. Významná je také vyváženost aktivity břišních svalů. Při nefyziologické 

stabilizaci se nadměrně aktivuje horní porce m.rectus abdominis a m . obliquus abdominis 

externus s insuficiencí m. transversus abdominis, m. obliquus abdominis intemus a dolní 

porce m. rectus abdominis. Při patologické situaci hovoříme o paradoxní stabilizaci (Kolář, 

2006). Určit, co je fyziologická stabilizační strategie, nám za prvé pomáhá zmírnění bolesti 

u pacientů po navození výše uvedeného fy ziologického timingu. Za druhé byl stejný 

timing sledován u kojenců při rotaci trupu a dalších volních pohybech. A za třetí je stejná 

aktivita reflexně vyvolatelná během Vojtovy reflexní lokomoce (VRL) (Véle, 2006). 

Kvalita stabilizační funkce je závislá i na morfologii a postavení segmentů vůči 

sobě. Například bránice se z funkčního a biomechanického hlediska do fyziologické 

stabilizační funkce může zapojit jen tehdy, je-li její předozadní osa postavena horizontálně 

(Kolář, 2006). Čumpelík a kol. (2006) na magnetické rezonanci (MRl) sledoval pohyby 

bránice v lehu na zádech , v klidu a v aktivně měněných polohách. Ukázalo se, že aktivní 

napřímení páteře s aktivitou svalů nohou ve smyslu opory zapříčiní kaudální exkurzi 

bránice, která oproti klidovému lehu není v kontaktu se srdcem ani během výdechu. Jeho 

zjištění můžeme interpretovat jako tonickou aktivitu bránice spojenou se zvýšením 

intraabdominálního tlaku. Oproti dalším polohám docházelo také k laterolaterálnímu 

pohybu spodních žeber bez exkurzí břišní stěny, což je v souladu se sledováním Vojty 

(V éle, 2006) . Při záklonu v hlavových kloubech se naopak kaudální exkurze bránice 

zmenšily, aktivovala se převážně sternální část bránice. Jak ale dále uvádí Čumpelík 

(2006) výsledky svého sledování, posturální funkce bránice se na spirometrických 

parametrech příliš neprojeví. 

Stabilizační funkce svalů se neomeZUje Jen na trup, ale můžeme ji chápat jako 

celotělovou funkci. Např. Hess et al. (2008) při EMO vyšetření popsal obdobný fenomén u 

ramenního kloubu a tohoto principu se v terapii využívá i u tělesných segmentů. Pojem 

celotělová funkce musíme, ale chápat i ve smyslu vzájemného ovlivnění segmentů. 
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Například kvalita opory horní končetiny (HK) nebo dolní končetiny (OK) ovlivňuje 

stabilizační aktivitu v kořenových kloubech i na trupu (Kolář, 2007). 

Respirační aktivita bránice a dalších dechových svalů je za normálních podmínek 

koordinovaná s posturální funkcí . Potvrdil to EMG výzkum (verifikován měřením 

gastrického tlaku, který s EMG aktivitou koreloval) Gandevii a Hodgese. Při rytmických 

pohybech HKK měla EMG aktivita bránice dvě složky - tonickou posturální, shodnou 

s rytmem pohybu končetiny, a rytmickou respirační složku, shodnou s dechovou frekvencí 

(Hodges, Gandevia, 2000b). Vždy dostává přednost ta funkce, která má vitálnější charakter 

(respirace před posturální funkcí, zvracení před respirací atd.). Avšak krátkodobě může 

stabilizace dostat přednost před respirací(zadržení dechu při zvedání těžkého břemene) 

(Kolář, 2006). V principu stejné dvě složky EMG aktivity byly popsány i pro m. 

transversus abdominis (s opačným smyslem aktivity, než má bránice - tedy vyšší EMG 

amplitudu při exspiriu a nižší při inspiriu). U měřených trupových svalů uložených 

povrchověji (m. rectus abdominis, m. erector spinae, m. obliqus externus) se EMG 

amplituda s respiračními cykly nemění (Hodges, Gandevia, 2000b). 

Integrace aktivity bránice a m. transversus abdominis, kdy jsou v podstatě 

antagonisty pro respiraci, ale synergisty pro stabilizaci, a to v jeden okamžik, je komplexní 

a zatím ne přesně vysvětleno (Hodges, Gandevia, 2000a). V literatuře se objevuje názor, že 

bránice a m. transversus abdominis mají oddělené motorické jednotky pro respirační a 

posturální funkci (Puckree et a1., 1998), tato hypotéza je ale zjednodušující a vyžaduje 

další zpracování (Hodges, Gandevia, 2000a). Jejich provázanost ale dobře ilustrují výrazné 

změny posturálního chování i dechové mechaniky, ke kterým dochází v období kolem 5. 

měsíce motorické ontogeneze. Klinická zkušenost Vojty ukazuje, že aktivita břišních 

svalů , které vlastně tvoří odpor proti kontrakci bránice, vede k zesílení nádechu, 

k rozvinutí hrudníku a k vystupňování kostálního dýchání (Vojta, Peters, 1995). Význam 

komplexní aktivity trupového svalstva pro respiraci přímo potvrzuje i výzkum 

s izolovanou elektrostimLllací jednotlivých dechových svalů, který potvrdil, že bránice je 

jako dechový sval nejefektivnější , ale bez souhry dalších dechových svalLI (mm. 

intercostales) zůstane kraniální část plic neprovzdušněna (OiMarco et a1., 2004). V zátěži 

se koordinace respirační a stabilizační funkce bránice horší se vzrůstajícími respiračními 

nároky, například v nemoci, ale také při fyzické zátěži LI zdravých jedinců (Hodges et al., 

2001). Australští autoři v dalším EMG výzkumu při zvýšených respiračních nárocích 

(zvětšení mrtvého prostoru dýcháním přes delší plastovou trubici) sledovali , že aktivita 

bránice identifikovaná jako posturální, se po první minutě zátěže zmenšovala (Hodges et 
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a]., 2001). Řízení této koordinace v různých fyziologických a patologických situacích není 

zatím dostatečně objasněno. Není například známo, jak zhoršení posturální stabilizace 

trupu zhoršuje kvalitu respirace, například co se týče energetické náročnosti dechových 

pohybů nebo schopnosti udržet požadovaný výkon v čase. 

Výše uvedené poznatky potvrzují, že bránice a další trupové svaly musí v jeden 

okamžik plnit více funkcí a že tyto funkce jsou na sobě závislé (potvrzuje například 

výzkum Tuckera (2001), kdy vnější manuelní stabilizace SI kloubll u pacientů se 

syndromem bolestivého SI dosáhly změny EMG aktivity bránice, pánevního dna, ale i 

ventilace oproti kontrolám). 

2.3 Ventilace v zátěži 

2.3.1 Regulace ventilace v zátěži 

Respirační systém má za běžných podmínek u zdravých jedinců dostatečnou 

rezervu pro splnění metabolických nároků těžké zátěže. Alveolární ventilace se může 

zvýšit až 20x (Guenett, Sheel, 2007b). Situace, kdy jsou metabolické nároky vyšší než 

rezerva se objevuje v nemoci a také u vrcholových vytrvalostních sportovců. To je zřejmě 

dáno nedostatečnou adaptabilitou plic a hrudní stěny na vytrvalostní trénink (Dempsey et 

al., 1990), ve srovnání s kardiovaskulárním systémem (Dempsey et al., 1992). Frekvence a 

hloubka dechu je velmi jemně regulována v závislosti na potřebách orgal1lsmu. 

Mechanismus této složité regulace však není detailně popsán. Aktivita samotného 

dechového centra neposkytuje tak kvalitní úroveň řízení , aby vysvětlovala plynulý průběh 

respiračních cyklů a jejich jemnou regulaci v zátěži. Respirace je tedy významně ovlivněna 

také suprakmenovými centry. Složité neurální okruhy integrují informace z vyšších 

mozkových center, chemoreceptorů (v prodloužené míše, aortě a aa. carotis) a 

proprioceptorů (v plicní tkáni , ve svalech a kloubech pohybujících se končetin) a ovlivňují 

tak aktivitu dechových center v prodloužené míše . Díky tomu je u zdravých jedinců 

udržován relativně konstantní alveolární a arteriální tlak dýchacích plynů (McArdle et a1., 

1996). 

Velikost plicní ventilace v klidu je regulována hlavně humorálními faktory (p02, 

pC02, pH a teplota), kdy nejvýznamnějším je hladina pC02 korelující přímo s pH plasmy. 
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V zátěži je velikost ventilace regulována více mechanismy. Ukazuje se, že v zátěži není 

parciální tlak kyslíku a CO2 tím hlavním faktorem ovlivňujícím velikost ventilace. Změna 

p02 není dostatečně veliká a v těžké zátěži alveolární tlak O2 dokonce stoupá. U 

intenzivnější zátěže (s významnou anaerobní složkou) jsou stoupající hodnoty pC02 a H+ 

dalším stimulem pro respirační centra. Zvýšenou ventilací ale tyto hodnoty opět klesají a 

přestávají být významným respiračním stimulem. Nabízí se otázka, nakolik tedy periferní 

receptory ovlivňují ventilaci v zátěži. Možným vysvětlením Je lehké kolísání 

v alveolárních i al1eriálních hodnotách p02, pC02 i pH během ll1spma a exspma. 

Průměrné hodnoty jsou ve střední zátěži dobře regulované, ale oscilace těchto hodnot může 

být významným respiračním stimulem (McArdle et al., 1996). 

Zpětná vazba z chemoreceptorů je tedy jedním z mechanismů regulace ventilace v 

zátěži, ale nevysvětluje vysokou rychlost změn ventilační odpovědi na začátku zátěže a při 

jejím přerušení. Dechová centra jsou stimulována také zvyšující se aktivitou motorického 

kortexu. Ventilační odpověď tedy mimo jiné určitým způsobem předvídá další nároky 

zátěže. Experimentálně byl také zj ištěn význam periferní neurogenní složky, sensorické 

aference z kloubů, šlach a svalů. Regulace ventilace v zátěži je tedy výsledkem 

souběžných efektů neurálních a chemických podnětů. Změny ventilace v zátěži můžeme 

zjednodušeně rozdělit do 3 fází. Se začátkem zátěže (fáze I) dojde k náhlému zvýšení 

ventilace díky podnětúm z motorického kortexu a aference z pracujících končetin. Po 

krátké (cca 20s) fázi plateau minutová ventilace stoupá exponenciálně (fáze 2) až do té 

doby, než organismus dosáhne rovnovážného stavu. Průběh této fáze je zřejmě dán 

vnitřními faktory neurálního respiračního okruhu, které krátkodobě zvyšují citlivost 

respiračních neuronů v prodloužené míše. Současně je tato fáze ovlivněna periferními 

chemoreceptory. Ve fázi 3 probíhají decentní změny ventilace S cílem udržet organismus 

v rovnovážném stavu. Hlavní význam tu má zpětná vazba z chemoreceptorů (McArdle et 

al., 1996). 

Komplexnost regulačních mechanismů ventilační odpovědi dokresluje například 

stejná ventilační odpověď u zdravých jedinců s glykogendeplecí (tedy bez metabolické 

acidózy) (McArdle et al., 1996). Další práce na animálním modelu ukázala, že u zvířete 

s denervovanými karotickými receptory dochází k větší hyperventilaci než u zvířete 

intaktního a ukazuje tedy spíše na mechanismus inhibice u těchto receptorů oproti 

většinovému tvrzení v literatuře (Dempsey et a!., 1990). Tyto výzkumy ukazují na nutnost 

dalšího bádání ve snaze detailně vysvětlit komplexní regulační mechanismy ventilace 

v zátěži. 
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2.3.2 Mechanismy zvýšení ventilace v závislosti na intenzitě zátěže 

V lehké a střední zátěži ventilace vzrůstá lineárně v poměru ke spotřebě kyslíku 

(poměr vdechovaného vzduchu ke spotřebovanému kyslíku je kolem 25: 1), a to hlavně 

skrze zvětšení dechového objemu. Zvýšení dechové frekvence se na minutové ventilaci 

podílí významněji až ve vyšších intenzitách. Při vyšších intenzitách je vzestup ventilace 

nelineární k vzrůstu spotřeby kyslíku (poměr vdechovaného vzduchu ke spotřebě kyslíku 

je až 40: I). Tento poměr se v submaximálních intenzitách snižuje tréninkem (a tím se 

snižuje spotřeba O2 dechovými svaly na danou celkovou spotřebu kyslíku) , také se zvyšuje 

dechový objem a snižuje dechová frekvence na dané intenzitě. Tímto mechanismem 

zůstává vzduch v plicích delší dobu a zvyšuje se jeho extrakce (současně se tréninkem 

zvyšuje schopnost využití O2 tkáněmi). Tato adaptace však není obecná, ale specifická pro 

daný pohyb. Jedinec trénující na bicyklovém ergometru bude mít změněnou ventilační 

odpověď na pohybovou aktivitu zatěžující DKK (a tedy ne např. na veslařském trenažéru) 

et vice versa. Mechanismus této adaptace je vysvětlován snížením produkce laktátu 

v trénovaném svalu a tedy menším stimulem pro dechová centra (McArdle et a1., 1996), 

ale také vytvořením tzv. paměťové stopy, která je dána vazbou konkrétního návyku 

dýchání při konkrétním druhu pohybové aktivity (Kučera, Dylevský, 1999). 

Ventilace v zátěži stoupá až k hodnotám přes 100 I za minutu. Ojediněle jsou 

zdokumentovány i údaje kolem 200 1. Tento vzestup je dán zvýšením jak dechové 

frekvence tak i dechového objemu. Dechová frekvence stoupá v průměru na hodnoty mezi 

35 - 45 dechy za minutu, dechový objem na hodnoty přes 2 litry. Většinou však ani u 

trénovaných dechový objem nepřekročí 60 % vitální kapacity . Až poté, co dechový objem 

dosáhne cca 60 % vitální kapacity, začne strměji růst dechová frekvence. Tyto změny jsou 

mimovolní. Dle literatury je jakýkoliv volní zásah do jemných a přesných regulací d)!chání 

pro výkon v zátěž i škodlivý. Zdraví jedinci by tak v klidu i v zátěži měli dýchat přirozeně, 

mimovolně (McArdle et a1., 1996). 

2.3.3 Energetická náročnost dechových pohybů 

V klidu a lehké zátěži je spotřeba kyslíku samotných dechových svalů velmi malá. 

kolem 4 % celkové spotřeby kyslíku organismu. Na každ)! litr ventilovaného vzduchu 

spotřebují dechové svaly mezi 1,9 a 3.1 ml O2. Se vzrůstající dechovou frekvencí a 
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dechovým objemem stoupá spotřeba kyslíku dechových svalů až na 4,5 ml na litr 

ventilovaného vzduchu. V maximální zátěži spotřebují dechové svaly 8-11 % celkové 

spotřeby kyslíku (u nemocných, např. CHOPN, se tato hodnota zvyšuje až 4x) (McArdle et 

al. , 1996). Pokud spotřeba vzroste nad 15% V02 max může dojít k vyčerpání rezerv 

respiračního systému (Dempsey, Fregosi , 1985). 

2.3.4 Statické a dynamické plicní objemy v klidu a zátěži 

Dechový objem (Vt) v klidu je podle pohlaví, věku a typu postavy mezi 0,4 I a 1 I. 

Objem, který je jedinec schopen nadechnout po klidovém inspiriu se nazývá inspirační 

rezervní objem (IRV) a pohybuje se mezi 2,5 a 3 litry vzduchu. Objem vzduchu , 

vydechnutý s maximálním úsi lím po klidovém exspiriu je označován jako expirační 

rezervní objem (ERV) a pohybuje se v intervalu od 1 do 1,5 litru. V zátěži se Vt zvětšuje 

významněji na úkor IRV než ERV, v poměru přibližně 2: I (McArdle et a!., 1996). 

Celkový objem vzduchu, který je jedinec schopen nadechnout po maximálním 

výdechu et vice versa volním úsilím, se nazývá usilovná výdechová kapacita (FVC). Je dán 

součtem Vt, IRV a ERV. Velikost FVC se významně liší v závislosti na velikosti těla , 

pohlaví , poloze vyšetřovaného , v průměru se pohybuje mezi 4 a 5 litry u zdravých mladých 

mužů, o litr méně u zdravých mladých žen. Statické plicní objemy nelze významně zlepšit 

tréninkem (tréninkem ale lze zpomalit jejich zmenšování spojené se stárnutím), proto jsou 

významně nadprůměrné hodnoty (FVC nad 7 I u vrcholových fotbalistů a vytrvalců) 

obrazem genetických predispozic pro sport. Reziduální plicní objem (RL V) je objem 

vzduchu, který zůstává v plicích i po maximálním volním exspiriu. U zdravých průměrně 

zdatných jedinců se pohybuje mezi 0 ,8 a 1,4 litry vzduchu. Nelze ho měřit přímo a je 

dočasně (24 h) zvýšen v zátěži a při zotavení. Celková plicní kapacita (TLC) je hodnota 

dána součtem FVC a RL V (McArdle et a!. , 1996). 

Při hodnocení adekvátnosti plicní ventilace Je podstatná nejen kvantita (kolik 

vzduchu je nadechnuto v jednom cyklu), ale také výdechové rychlosti a schopnost udržet 

tyto vysoké hodnoty toku vzduchu dlouhodobě v zátěži. Například normálních hodnot 

FVC jsou schopni dosáhnout i pacienti s těžkým postižením plic. Při tomto vyšetření se 

hodnotí jen objem, ne rychlost jeho dosažení. Proto je více vypovídající hodnocení poměr 

jednovteřinového usilovného výdechu (FEVl) ke FVC. Zdravý jedinec dokáže v jedné 
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vteřině vydechnout kolem 85 % FVC, hodnoty pod 70 % se považují za známku obstrukce 

dýchacích cest (McArdle et a1., 1996). 

Dalším s dynamických vyšetření ventilace je maximální volní ventilace (MVV) . 

Maximální volní dechové úsilí se měří po dobu 15 s, poté se přepočítá na 1 minutu. Tato 

hodnota bývá většinou o cca 25 % vyšší, než ventilace sledovaná v maximální zátěži, což 

ukazuje na rezervy respiračního systému i v maximální zátěži. Normální hodnoty u 

zdravých mladých můžu jsou mezi 140 a 180 litry, u žen o 60 I méně (McArdle et a]., 

1996). 

Výše uvedené hodnoty jsou citlivým ukazatelem obstruktivního nebo restriktivního 

postižení plic. I u zdravých se tréninkem lehce zvyšují, nejsou ale ukazatelem zdatnosti 

nebo sportovního výkonu pokud se pohybují v rámci normálního rozpětí hodnot. Průměrné 

hodnoty zdravých netrénovaných jedinců, vrcholových zápasníků a běžců na střední tratě 

se neliší. Měření vrcholov)/ch fotbalistů dokonce ukázalo snížení těchto hodnot oproti 

běžné populaci. Jediné pohybové aktivity, které mají prokazatelný účinek na zvýšení 

statických a dynamických plicních parametrů jsou plavání a potápění. Mechanismus 

účinku je zřejmě dán trvale zvýšeným tlakem na hrudník ve vodním prostředí a nutností ho 

překonávat (McArdle et al. , 1996). 

Význam tréninku na respirační ústrojí tkví ve zvýšení schopnosti udržet hodnoty 

submaximální ventilace po delší čas. Zvyšuje se vytrvalost respiračních svalů prokázána 

sníženou produkcí laktátu při dechovém cvičení po 5 měsíčním vytrvalostním tréninku 

(McArdle et al., 1996). 

2.3.5 Možnost vyčerpání rezerv respiračního ústrojí v zátěži 

Možnost vyčerpání rezerv respiračního systému literatura uvádí u respiračních 

onemocnění a u vrcholových vytrvalostních sportovců (McArdle et al., 1996). 

Mechanismů, které k tomuto vyčerpání vedou, je popsáno několik a zatím nedošlo ke 

konsensu ohledně jejich významu (Guenett, ScheeL 2007b; Dempsey, Fregosi , 1985; 

Dempsey, Johnson, 1992). Není cílem této práce je detailně popisovat. Je důležité uvést , že 

jednotlivé mechanismy nekorelují s aktuálním výkonem v zátěži. Například únava bránice 

se objevila pouze Ll 2 z 12 pacientů s CHOPN střední závažnosti (FEV 1 na 50 %) (Mador 

et al. , 2000). Downey et al. (2007) ve své práci ukázal, že specifickým tréninkem 

inspiračních svalů (inspirium proti odporu) je sice dosaženo snížení únavnosti těchto svalů , 
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zvýšení objemu svaloviny v bránici a zvýšení maximálního inspiračního tlaku v ústech. 

Délka zátěže do vyčerpání na 85 % V02max se však nezměnila. Obecně je u tréninku 

respiračních svalů prokázán významný efekt na jejich sílu a vytrvalost kontroverzní , ale 

zůstává efekt na fyzickou zátěž samotnou, výsledky studií jsou velmi sporné (Scheel, 

2002). 

Z pohledu naší práce Je zajímavý jeden z uváděných mechanismů - omezení 

exspiračního air f10w (air f10w Iimitation). Nabízí se hypotetická možnost jejího ovlivnění 

zkvalitněním výdechu, které uvádí Čápová jako základní vliv na respiraci facilitací 

fyziologických pohybových vzorů stabilizace a respirace (Čápová, 2008). Také snížení 

energetického metabolismu dechových svall'! při aktivaci fyziologické souhry trupových 

svalů pro respiraci a stabilizaci se jeví jako logické, ale literaturou a klinickými studiemi 

nepodložené. 

2.4 Funkční zátěžové testování 

2.4.1 Charakteristika 

Funkční zátěžové testování je užíváno v širokém spektru indikací, obecně 

k posouzení zdatnosti a reakce na zátěž u sportovců , ale také v primární (u pacientů 

s rizikovou rodinnou anamnézou) a sekundární prevencI a jako příprava pro 

nefarmakologickou intervenci pohybem u civilizačních chorob. Typicky se provádí na 

bicyklovém ergometru nebo běhátku pro posouzení vytrvalostní zdatnosti. Silová 

výkonnost a reakce na statickou zátěž se v laboratorních podmínkách vyšetřuje pomocí tzv. 

handgripu (Chaloupecký et al. , 2006). Kvalitnější bicyklové ergometry se zátěží 

nastavitelnou nezávisle na rychlosti šlapání udržují danou zátěž s chybou mezi 5-10%. 

Výkon na běhátku je závislý na rychlosti pohybu, sklonu běhátka a dále na biomechanice 

pohybu (tedy zda pacient běží nebo jde). Jeho odvození je proto méně přesné než při 

vyšetření na bicyklovém ergometru (Kučera, Dylevský, 1999). 
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Kardiorespirační parametry hodnotitelné spiroergometrií : 

Tlak krve (TK) 

Tepová frekvence (TF) 

EKG a jeho změny v zátěži 

Spotřeba kyslíku (V02) 

Minutová ventilace (V E) 

Výdej oxidu uhličitého (VC02) 

Respirační výměnný koeficient (RQ) jako poměr VC02 a V02 

Aktuální zatížení ve wattech 

Saturaci hemoglobinu v arteriální krvi 

Z těchto kontinuálně měřených parametrů zjišťujeme další parametry podstatné pro 

pohybovou terapii a zjištění reakce pacienta na zátěž: 

Maximální tepovou frekvenci (TFmax) 

Anaerobní práh (A T) 

Maximální spotřebu kyslíku (V02max) 

Reakci TF na zátěž 

Symptomaticky limitovanou zátěž (SLE) 

Dále v textu detailněji uvádíme parametry podstatné pro praktickou část práce. 

2.4.2 Hlavní kardiorespirační parametry a jej ich interpretace 

Maximální spotřeba kyslíku (V02max. V02peak) [ml.kg-l.min-ll 

Tento parametr vyjadřuje maximální schopnost aerobně produkovat makroergní 

fosfáty , je globálním ukazatelem výkonnosti celého transportního systému pro dýchácí 

plyny. V02max je také relati vně nejpřesnější numerické vyjádření schopnosti jedince 

absolvovat dlouhodobě tělesnou zátěž a regenerovat po výkonu , je ukazatelem vytrvalostní 

zdatnosti (Chaloupecký et a!. , 2006). Lze z něho také celkem přesně zjistit energetický 

výdej, energetický ekvivalent kyslíku - 1 ml 0 2 = 20,6 J = cca 5 cal (Kučera , Dyl evský, 

1999). 

V0211\ax je emočně ovlivněno , proto sledujeme nižší opakovatelnost měření zvláště u dětí , 

adolescentů a psychicky labilních osob. Dle některých údajů j sou spolehlivěj ším 
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ukazatelem zdatnosti anaerobní práh a respirační výměnný koeficient. Na rozdíl od 

V02max , korelují s celkovou dobou zátěže. 

Naměřená nejvyšší spotřeba kyslíku je rovna skutečné maximální aerobní kapacitě 

pacienta při splnění těchto podmínek: 

11 při stoupající zátěži již dále nestoupá V02 

2/ při dosažen í této hodnoty byl výdej CO2 vyšší než spotr·eba kyslíku, tedy RQ bylo vyšší 

než 1, 1 

3/ vyšetřovaná osoba udržela tuto spotřebu po dobu 30-90 sekund (závisí na typu 

analyzátoru a zátěžového protokolu) 

Anaerobní práh (anaerobic treshold -A T) 

Lze ho u zdravého jedince definovat jako hraniční intenzitu zátěže, jejíž překročení 

vede k ochranné fyziologické únavě během desítek sekund nebo několika minut, pod touto 

hranicí dochází k únavě v čase o řády vyšším (Kučera, Dylevský, 1999). Zatížení nad tuto 

hodnotu je spojeno s rychlejším vzestupem sympatického tonusu, strm)'m vzestupem 

adrenalinu, kortizolu, prudší změny poměru inzulin/glukagon a vyplavení hypofyzární 

zásoby STH. Laktát přestává být v dostatečné míře metabolizován v játrech, strmě stoupá 

jeho koncentrace v žilní krvi a intracelulárně v pracujících svalech (Radvanský, 2005). 

Nejčastěji se stanovuje ze změn kinetiky minutové ventilace (strmější vzestup než 

pr·ed dosažením AT) , spotřeby kyslíku (mírnější vzestup), výdeje oxidu uhličitého (strmější 

vzestup) a změn respiračního výměnného koeficientu (strmější vzestup) (Kučera, 

Dylevský, 1999). lnvazivně se měří krevní laktát, kdy anaerobní práh je v zjednodušené 

verzi intenzita, kdy krevní laktát překročí 4 mmol/l, přesněji ho stanovíme jako intenzitu 

zátěže, ve které začíná laktát v krvi stoupat strmě (Radvanský, 2005). 

Pro praxi je tento parametr podstatný jako východisko pro čistě vytrvalostní trénink nebo 

rozvoj smíšené rychlostně vytrvalostní schopnosti sportovce (Kučera, Dylevský, 1999). 

Pro netrénovaného pacienta zátěž nad tuto hodnotu přináší řadu ri zi k. Pozitiva jsou pouze 

možný lib)' pocit ze zvýšené hladiny betaendorfinů a intenzivnější prožitek dvojice 

vyčerpání - relaxace (Radvanský, 2005). 

Termín stresový práh (SP) se používá v sekundární prevenci a je v podstatě shodný 

s A T, přičemž při pochybnostech považujeme za prahovou tu nižší, tedy bezpečnější 

intenzitu zátěže. 
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V)!kon [W] 

Udává se ve Wattech (I W = práce o velikosti I joulu vykonaná za I sekundu). Pro 

potřeby medicíny je však nutné jej vždy udávat ve vztahu ke hmotnosti , V)IŠCe, BMI , 

povrchu těla nebo svalové hmotě . Výkon, stejně jako parametry zátěžové výměny 

dýchacích plynů se v zátěžové fyziologii většinou udávají vztažené na hmotnost. 

Fyzikálnímu termínu výkon je asi nejbližší biologický pojem intenzita zátěže. 

V průměru platí pro mladou dospělou populaci, že I W na kilogram hmotnosti odpovídá 

nízké intenzitě zátěže , 2 W střední intenzitě a vystačují pro většinu běžných denních 

činností i rekreačně provozovaných sportů (Kučera, Dylevský, 1999). Ve starším věku 

výkonnost logicky klesá. 

Vztah mezi výkonem a spotřebou kyslíku lze až do hranice anaerobního prahu 

přibližně charakterizovat takto : vzestup energetického výdeje o 1 MET (metabolický 

ekvivalent -> 3,5 ml.kg-1.min-l = průměrná hodnota klidového energetického výdeje) 

odpovídá vzestupu výkonu o 0,28 až 0,33 W na kilogram hmotnosti pacienta (Kučera, 

Dylevský, 1999). Tedy každý Watt na kilogram hmotnosti odpovídá zvýšení V02 o 

přibližně 10,5-12,5 ml.kg- J.min-l 02. 

Minutová ventilace Cl/ I} 

Tento parametr popisuje množství vzduchu vyměněného v plicích během jedné 

minuty. Je násobkem dechového objemu (v klidu cca 500 ml) a dechové frekvence (v klidu 

cca 12-14/min). Při spiroergometrickém vyšetření se hodnotí také jej í maximální hodnota, 

tedy maximální minutová ventilace (Vokurka. Hugo, 2004). Ta je vhodným parametrem 

pro stanovení anaerobního prahu sledováním její dynamiky s rostoucí zátěží. Rozptyl 

hodnot zdravé populace je však natolik velký, že se nehodí pro diferenciální diagnostiku 

(Kučera, Dylevsk)!, 1999). 

Stejná hodnota minutové ventilace nemusí mít vždy stejnou energetickou 

náročnost. To platí zvláště u dynamické hyperinflace, tedy inspiračního postavení hrudníku 

(Celli, 1986). 

Respirační v)'měnn)! koeficient CRQ) 

Respirační výměnný koeficient je aktuálním poměrem objemu vyd)!chaného oxidu 

uhličitého proti přijatému kyslíku. Je to míra motivace a schopnosti vzdorovat akutní 

únavě (Radvanský, Matouš , 1999). Jeho hodnota kolem 1 ukazuje na dosažení A T, 

hodnoty dosahující kolem I, I ° a více jsou jedním z parametrů potvrzujícich dosažení 
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maximální zátěže jedince (Kučera, Dylevský, 1999). Arteficielně ale respirační koeficient 

stoupá i při neurotické hyperventilaci z dýchání do náustku (Chaloupecký, 2006). 

2.4.3 Technika zátěžového vyšetření 

V laboratorních podmínkách se dynamická zátěž modeluje pomocí bicyklového 

ergometru nebo běhátka a statická zátěž pomocí ručního dynamometru. V praxi je 

nejvhodnější zátěžový protokol s použitím bicyklového ergometru se dvěma stupni zátěže 

podle hmotnosti pacienta, následovaný kontinuálně zvyšovanou zátěž í do maxima. První 

stupeň do rovnovážného stavu (2-3 minuty) má být subjektivně vnímána jako lehká, druhý 

stupeň délky tří minut jako středně těžká . Následně se kontinuálně zátěž zvyšuje do 

maxima během 2 - 6 minut (Chaloupecký, 2006). 

Orientačně u zdravých jedinců volíme intenzitu 1,0 W /kg jako první stupeň, 1,5 

W/kg nebo 2,0 W/kg (u výkonnostních sportovců 2,5 W/kg) jako druhý stupeň. U pacientů 

s patologickou hemodynamikou volíme stupně nižší až několikanásobně . Závěrečná 

kontinuálně zvyšovaná zátěž se volí tak, aby trvala od 2-6 minut dle motivace a zdatnosti. 

Linearita vzestupu zátěže ve střední a těžké zátěži je klíčová pro stanovení A T, pro 

stanovení V021l1 ax není nutná (Chaloupecký, 2006). 

Délka zátěže má být v nejširším rozmezí celkem 6-20minut od počátku do maxima 

(Chaloupecký,2006). 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem této práce je: 

zjistit, má-li jednorázová aktivace bránice pomocí VRL vliv na parametry výměny 

dýchacích plynů v zátěži 

posoudit, je-Ii zátěž u zdravých jedinců , skrz narušení stabilizační funkce bránice 

(Hodges et a1., 2001) , zdrojem kvantitativních a kvalitativních změn respiračních 

pohybů 

Stanovili jsme následující hypotéZ)': 

Hypotéza 1: 

Aktivace bránice do fyziologické posturálně-respirační koaktivace pomocí VRL má vliv na 

parametry maximální výměny dýchacích plynů. 

Hypotéza 2: 

Aktivace bránice do fyziologické posturálně-respirační koaktivace pomocí VRL má vliv na 

parametry výměny dýchacích plynů v zátěži 2 W Ikg (střední zátěž). 

Hypotéza 3: 

Aktivace bránice do fyziologické posturálně-respirační koaktivace pomocí VRL má vliv na 

parametry výměny dýchacích plynů v zátěži 1 W Ikg (lehká zátěž). 
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4 METODIKA 

Charakteristika souboru: 

Vyšetřili jsme 10 zdravých, rekreačně nebo poloprofesionálně sportujících (sport 

nevytrvalostního charakteru) mužů (průměrný věk 23, I let; věkové rozmezí 19-26 let; 

průměrná hmotnost 75,5 kg; hmotnostní ro zmezí 67-86 kg; průměrná výška 179,5 cm ; 

průměrné BMI 23,448). Všichni dali informovaný souhlas k účasti na této studii. U všech 

jedinců bylo anamnestickým krité riem pro zařazení do studie absence respiračního nebo 

vertebrogenního onemocnění. 

Časový harmonogram vyšetření: 

Probandi byli náhodně rozděleni do dvou skupin (n=5). 

Všichni probandi absolvovali 2 spiroergometrická vyšetření v jednom dni a další dvě 

následuj ící týden ve stejný den a hodinu. Byli instruováni k udržení stejného denního 

režimu před oběma vyšetřeními a nebylo jim sděleno , jaký je očekávaný efekt inte rvence. 

Skupina 1 absolvovala vyšetření podle vzoru: 

1. t)'den spiroergometrie - > 10 min pauza + 40 min VRL - > spiroergometrie 

2. týden spiroergometrie - > 50 min pauza - > sp iroergometrie 

Skupina 2 absolvovala vyšetření podle vzoru: 

I. t)'den spiroergometrie - 50 min pauza - spiroergometri e 

2. t)'de n sp iroergometrie - > 10 min pauza + 40 min VRL : . spiroergometrie 

Kaž.dému spiroergometrickému vyšetření pr-edcháze lo 5 minut rozcvičení na lehké zátěži 

(méně než 1 W/kg). 

Protokol spiroergometrického vyšetření: 

Spiroergometrické vyšetření probíhalo na bicyklovém ergometru. Zátěž ve vvattech byla 

nastavována automaticky softwarem, tepová frekvence byla měřena sporttesterem Polar 

F4M. anal)'za plynů probíhala na přístroji Oxycon Pro (Jaeger/Viasys. WUrzburg, 
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Německo) s analýzou plynů dech od dechu (skrze malý náustek) a v)'pisem každých 15 s 

(pro statistiku hodnocené průměry z 30 s) , podle tohoto protokolu: 

3 min 1 W/kg 

3 min 2 W/kg 

rampa se strmostí 0,1 W /kg každých 20 s až do vyčerpání 

Hodnocení vydechovan)'ch plynů bylo prováděno vždy poslední minutu dané zátěže (tedy 

3. a 6. minutu) a v průběhu celé rampy. 

Aktivace bránice: 

Aktivace bránice byla provedena pomocí metody Vojtovy reflexní lokomoce (VRL) , 

informace o ní jsou běžně dostupné v literatuře (Vojta, Peters, J 995). Fyzioterapeut 

provádějící stimulaci byl pod supervizí magistry fyzioterapie, která absolvovala kurz VRL 

a má oprávnění ji provádět. 

Statistická analýza: 

Pro hodnocení výsledků byl použit párový t-test s využitím programu SPSS ver.12 ,0 pro 

Windows. Hodnota p<0.05 byla považována za signifikantní. Pro grafické zobrazení 

výsledků byly použity funkce programu MS Excel 2002. 

Byly hodnoceny tyto parametry: 

minutová ventilace 

Vt 

dechová frekvence 

V02 

VC02 

RQ 

V)'še uvedené parametry byly hodnoceny v posledních 30 vteřinách zátěže 1 W /kg, 2 W /kg 

a na úrovni nejnižšího dosaženého maxima ze všech 4 vyšetření, pokud bylo dosaženo RQ 

nad 1, I a tepové frekvence nad 90 % predikovaného maxima (220 - věk -10 za vyšetření 

na bicyklovém ergometru) , tak jak je uvedeno v odborné literatuře (Chaloupecký et al., 

2006). Tyto hodnoty jsou ve výsledcích označeny jako "MAX". 
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Proband Č. 2 nedosáhl RQ nad I, I (pouze 1,07) v první sadě měření. Maximální TF však 

přesahovala 100% predikovaného maxima a shodovala se s dosaženou TF v druhé sadě 

měření, kdy RQ bylo nad I, I. 

Proband Č. 3 nedosáhl RQ nad 1,1 v žádném ze 4 vyšetření, přesto byla jím dosažená zátěž 

hodnocena jako maximální, protože dosáhl TF nad 90 % predikovaného maxima. Navíc u 

něj byla sledována psychogenní hyperventilace zvláště na začátku každého vyšetření 

vyšetření dána zřejmě nervozitou z vyšetřujícícho. 

Proband Č. 4 měl při druhém vyšetření naměřeno RQ jen 1,06, přestože dosáhl vyšší 

zatěže než v předcházejícím vyšetření (RQ 1,1) a dosáhl TF o 2 vyšší. 

Z výše uvedených důvodů byla i zátěž probandů Č. 2, 3 a 4 hodnocena jako maximální. 



S VÝSLEDKY 

VENTILACE 1W [Um in] VENTILACE 2W [Umin] VENTILACE MAX Umin] 
proband preO posto preVRL post VRL preO posto preVRL ]!ostVRL 2'"eO posto preVRL posfVRL 
č.1 31 31 30 29 43 39 41 48 97 93 98 
č . 2 39 41 42 40 54 64 47 54 146 146 156 
č.3 34 33 38 32 59 64 60 67 127 133 137 
č.4 37 43 35 38 64 58 62 59 152 150 138 
č.5 31 28 32 28 50 55 52 53 108 108 116 
č.6 24 28 33 29 49 48 52 47 125 127 105 
č.7 37 36 29 29 62 57 52 54 144 152 136 
č. 8 32 34 29 36 47 55 52 61 70 73 89 
č.9 42 35 35 35 66 67 71 78 148 150 131 
č.10 31 27 31 32 56 60 56 62 119 127 135 
průměr 33,8 33,6 33,4 32,8 55 56,7 54,5 58,3 124 125,9 124,1 
SD 5,13 5,42 4,19 4,23 7,73 8,3 8,33 9,33 26,2 26,8 21,15 
SD t-test 3,88 3,77 5,57 4,8 4,05 15,99 
Siq.(p) 0,874 0,627 0,36 0,034 0,107 0,106 
Tabulka 1. Minutová ventilace na jednotlivých intenzitách zátěže vyjádřené 

vabsolutních hodnotách. Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky 

významně (p<O,05). PreO - vyšetření před placebem; postO - vyšetření po placebu; 

preVRL - vyšetření před intervencí; postVRL - vyšetření po intervenci (stejně i v dalších 

tabulkách) 

VENTILACE 1W [%] VENTILACE 2W [0/4 VENTILACE MAX 1°/4 
postO postO postO 
jako % postVRL jako jako % postVRL jako jako % postVRL jako 

proband preO % preVRL preO % preVRL ~eO % preVRL 
č.1 100 97 91 117 96 86 
č.2 105 95 119 115 100 96 
č.3 97 84 109 112 105 97 
č.4 116 109 90 95 99 113 
č.5 90 88 110 102 100 99 
č.6 116 88 98 90 102 118 
č.7 97 100 92 104 106 121 
č.8 106 124 117 117 104 138 
č.9 83 100 102 110 101 110 
č.10 87 103 107 111 107 101 
průměr 99,7 98,8 103,5 107,3 102 107,9 
SD 11,29 11,68 10,59 9,31 3,46 15,19 
SD t-test 14,8 10,18 14,07 
Siq.(p) 0,852 0,268 0,218 

Tabulka 2. Minutová ventilace. Procentuální VYjádření změny druhého vyšetření 

v daném dni oproti prvnímu. Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky 

významně (p<O,05). 
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Tabulky Č. 1 a 2 popisují hodnoty minutové ventilace s a bez stimulace bránice. Došlo ke 

statisticky významnému zvýšení ventilace po aplikaci VRL na zátěži 2 W /kg a to 

v průměru o 3,8L (p=O,034, SD 4,8) oproti 1,7L (p=O,36, SD 5,57) bez aplikace VRL. 

Porovnání změn v procentech není statisticky signifikantní ani na jedné ze sledovaných 

intenzit zátěže. 

DECHOVÁ FR. 1W [1/min] DECHOVÁ FR. 2W l1/minJ DECHOVÁ FR. MAX [1/min] 
proband preO postO preVRL postVRL preO postO preVRL post VRL preO postO preVRL post VRL 
č. 1 13 14 8 18 14 15 15 26 43 31 36 
č.2 15 18 14 21 19 25 13 18 52 51 50 
č. 3 18 22 24 25 29 29 32 32 37 40 45 
č.4 12 16 11 17 17 18 18 18 49 41 39 
č. 5 19 16 15 14 16 23 18 19 33 33 35 

.š.6 13 21 21 21 23 24 24 24 46 47 42 
č.7 27 26 19 20 31 30 27 28 51 50 49 
č . 8 21 28 21 20 17 18 21 21 26 24 30 
č9 23 16 15 19 21 22 23 28 50 51 41 
č.10 17 15 17 21 21 25 25 26 39 44 48 
průměr 17,8 19,2 16,5 19,6 20,8 22,9 21,6 24 42,6 41 ,2 41,5 
SO 4,84 4,84 4,9 2,91 5,55 4,81 5,77 4,83 8,68 9,3 6,62 
SO t-test 4,69 3,72 2,64 3,59 5,05 2,8 
Sig.(p) 0,37 0,027 0,033 0,064 0,404 0,081 
Tabulka 3. Dechová frekvence na jednotlivých intenzitách zátěže vyjádřená v absolutních 

hodnotách. Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky významně (p<O,05). 

DECHOVÁ FR. 1 W [%] DECHOVÁ FR. 2W [%] DECHOVÁ FR. MAX [%] 
pastO 

pastO jako postVRL jako pastO jako postVRL jako jako % postVRL jako 
proband % preO % preVRL % preO % preVRL preO % preVRL 
č . 1 107 225 107 173 72 89 
č.2 120 150 132 139 98 110 
č.3 122 104 100 100 108 91 
č.4 133 155 109 100 84 149 
č.5 84 93 144 106 100 100 
č.6 161 100 104 100 102 117 
č.7 96 105 98 104 98 143 
č . 8 133 95 106 100 92 100 
č.9 70 127 105 128 102 124 
č . 10 88 124 119 104 113 102 
průměr 111,4 127,8 112,4 115,4 96,9 112,5 
SO 27,58 40,6 14,88 24,33 11,81 20,7 
SO t-test 50,34 27,24 24,56 
Sig.(p) 0,33 0,736 0,076 
Tabulka 4. Dechová frekvence. Procentuální VYjádření změny druhého vyšetření v daném 

dni oproti prvnímu. Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky významně 

(p<O,05). 
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Tabulky Č. 3 a 4 popisují dechovou frekvenci a její změny s a bez stimulace bránice. Došlo 

ke statisticky významnému zvýšení dechové frekvence na zátěži 1 W /kg po aplikaci VRL a 

to v průměru o 3,1 dechu/min (p=O,027, SD 3,72) oproti 1,4 dechu/min (p=O,37, SD 4,69) 

bez aplikace VRL. Dále došlo ke statisticky významnému zvýšení dechové frekvence na 

zátěži 2 W/kg bez aplikace VRL, a to v průměru o 2,1 dechu/min (p=O,033, SD 2,64). 

Hodnoty po aplikaci VRL při intenzitě 2 W/kg se blíží statistické významnosti (p=O,064). 

Porovnání změn v procentech není statisticky signifI.kantní ani na jedné ze sledovaných 

intenzit zátěže. Statistické významnosti (p=O,076) se blíží změna dechové frekvence na 

maximální zátěži , a to rozdílem průměrů 15,6 %, stejně tak se statistické významnosti blíží 

i vyjádření dechové frekvence na maximální zátěži v absolutních hodnotách (p=O,081). 

Vt 1W [Ll Vt 2W [L) Vt MAX [Ll 
proband preO posto preVRL postVRL preO posto preVRL postVRL preO posto preVRL postvRL 
č . 1 2,39 2,22 3,75 1,6 3,07 2,6 2,73 1,85 2,26 3 2,72 
č.2 2,6 2,28 3 1,91 2,8 2,56 3,6 3 2,8 2,8 3,12 
č . 3 1,89 1,5 1,58 1,28 2,03 2,2 1,88 2,09 3,43 3,33 3,04 
č.4 3,08 2,69 3,18 2,36 3,76 3,2 3,44 3,28 3,1 3,66 3,54 

č . 5 1,63 1,75 2,13 2 3,13 2,39 2,89 2,79 3,27 3,27 3,31 
č . 6 1,85 1,33 1,57 1,38 2,13 2 2,17 2,04 2,72 2,7 2,5 
č . 7 1,37 1,38 1,53 1,45 2 1,9 1,93 1,93 2,82 3,04 2,78 
č.8 1,52 1,21 1,38 1,8 2,77 3,06 2,48 2,9 2,69 3,04 2,97 
č.9 1,83 2,19 2,33 1,84 3,14 3,05 3,09 2,79 2,96 2,94 3,2 

č . 10 1,82 1,08 1,82 1,52 2,67 2,4 2,24 2,39 3,05 2,89 2,81 
průměr 2 1,763 2,227 1,714 2,75 2,536 2,645 2,506 2,91 3,067 2,999 
SO 0,53 0,54 0,82 0,33 0,56 0,45 0,6 0,5 0,33 0,28 0,3 
SO t-test 0,32 0,7 0,31 0,38 0,3 0,52 
Sig.(p) 0,047 0,048 0,061 0,282 0,135 0,623 

Tabulka 5. Dechový objem na jednotlivých intenzitách zátěže vyjádřený v absolutních 

hodnotách. Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky významně (p<O,05). 
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Vt 1W [%] Vt 2W [%] Vt MAX [%] 
postO po stO postO 
jako % postVR L jako jako % postVRL jako jako % postVRL jako 

proband preO % preVRL preO % preVRL preO % preVRL 
č.1 93 43 85 68 133 96 
č . 2 88 64 91 83 100 86 
č . 3 79 81 108 111 97 107 
č.4 87 74 85 95 118 76 
č.5 107 94 94 97 100 98 
č.6 71 88 94 94 99 101 
č.7 101 95 95 100 108 85 
č . 8 79 130 111 117 113 138 
č . 9 120 79 97 90 99 89 
č . 10 60 84 90 131 94 100 
průměr 88,5 83,2 95 98 ,6 106,1 97,6 
SD 17,67 22,51 8,64 17,74 12,11 16,91 
SD t-test 30,4 15,39 21 ,09 
Sig .(p) 0,595 0,478 0,234 

Tabulka 6. Dechový objem. Procentuální vyj ádření změny druhého vyšetření v daném dni 

oproti prvnímu. Tučně j sou označeny parametry , které se liší statisticky významně 

(p<0,05). 

Tabulky Č . 5 a 6 popisují hodnoty dechového objemu s a bez stimulace bránice. Došlo ke 

statisticky významnému snížení dechového objemu při zátěž i 1 W/kg bez (p=0,047, SD 

0,32) i s (p=0,048 , SD 0,7) aplikací VRL při srovnání absolutních hodnot. Snížení 

dechového objemu bez aplikace VRL na intenzitě zátěže 2 W/kg se blíží statistické 

významnosti (p=0,061). Porovnání změn v procentech není statisticky signifikantní ani na 

jedné ze sledovaných intenzit zátěže. 
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V02/kg 1W [ml/min/kg] V02/kg 2W [ml/min/kg] V02/kg MAX [ml/min/kJJJ 
proband preO pastO preVRL past VRL preO pastO preVRL pastVRL preO pastO preVRL pastVRL 
č.1 19,6 21,8 20,4 17,1 30,2 28,3 27,6 28,6 43,8 51 48,5 
č.2 19,1 18,2 18,6 19,3 27,4 28,3 27,7 29,4 42,1 44,2 46,6 
č . 3 18,2 21 ,6 19,9 20,1 30,9 34,7 30,7 34,1 58,6 60,1 56,5 
č.4 18,1 20 17,9 18,2 29,9 31 ,3 30,3 30,8 51,2 54,7 , 50,2 
č.5 17,9 17,8 17,8 17,7 28,5 28,8 28,5 28,5 43,3 46,2 44,6 
č.6 16,2 16,5 18,2 17,9 27,2 28,3 28,4 28,1 49,7 49 47,3 
č.7 18,3 20,1 17,8 19,5 29,3 30,5 29,6 30,6 49,9 51,7 49,6 
č . 8 17,2 20,2 19 17,7 27 29,9 27,4 30,8 42,3 41,31 42,6 
č . 9 17,9 17,9 17,4 18,4 27,5 30,7 29,3 30,9 40,2 41,9 39,2 
č.10 18,9 18 19 18,2 30,1 31 28,1 30,7 42 43 40 
průměr 18,1 19,21 18,6 18,41 28,8 30,18 28,76 30,25 46,3 48,31 46,51 
SD 0,96 1,7 0,97 0,93 1,45 1,98 1,15 1,74 5,81 6,13 5,18 
SD t-test 1,85 1,39 1,63 1,31 2,3 2,83 
Sig .(p) 0,061 0,676 0,025 0,006 0,023 0,337 

. 
Tabulka 7. Spotřeba kysUku na kg hmotnosti na jednotlivých intenzitách zátěže 

vyjádřená v absolutních hodnotách. Tučně jsou označeny parametry, které se iiší statisticky 

významně (p<O,05). 

VOz/kg 1 W [%] V02/kg 2W [%] V0 2/k J MAX [%] 
pastO pastO postO 
jako % postVRL jako jako % postVRL jako jako % postVR L jako 

proband preO % píeVRL preO % preVRL preO % preVRL 
č.1 111 83 94 104 116 91 
č . 2 95 104 103 106 105 98 
č . 3 119 101 112 111 103 106 
č.4 110 102 105 102 107 102 
č.5 99 99 101 100 107 100 
č . 6 102 98 104 99 99 104 
č.7 110 110 104 103 104 99 
č . 8 117 93 111 112 98 113 
č.9 100 106 112 105 104 97 
č.10 95 96 103 109 102 109 
průměr 105,8 99,2 104,9 105,1 104,5 101,9 
SD 8,75 7,52 5,58 4,43 5,01 6,36 
SD t-test 12,67 5,07 10,86 
Sig.(p) 0,134 0,904 0,469 
Tabulka 8. Spotřeba kyslíku na kg hmotnosti. Procentuální vyjádření změny druhého 

vyšetření v daném dni oproti prvnímu. Tučně jsou označeny parametry, které se liší 

statisticky významně (p<O,05). 

Tabulky Č. 7 a 8 popisují hodnoty spotřeby kyslíku vztažené na kg hmotnosti. Došlo ke 

statisticky významnému zvýšení spotřeby kyslíku na zátěži 2 W /kg s (p=O,006, SD 1,31) i 

bez (p=O,025, SD 1,63) aplikace VRL při srovnání absolutních hodnot V průměru o 1,49 

ml/kg/min po aplikaci VRL a 1,38 mlIkg/min bez aplikace VRL. 
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Spotřeba kyslíku na maximální zátěži se statisticky významně zvýšila bez aplikace VRL 

(p=0,023, SD 2,3), a to v průměru o 2,01 mllkglmin oproti 0,91 mllkglmin s aplikací VRL. 

Statistické významnosti se také blíží změna spotřeby kyslíku při zátěži 1 Wlkg bez 

aplikace VRL (p=0,06l). Porovnání změn v procentech neni statisticky signifikantní ani na 

jedné ze sledovaných intenzit zátěže. 

VC02 1W [ml/min] VC02 2W [ml/min] VC02 MAX [ml/min] 
proband .preO posto preVRL postVRL preO posto preVRL post VRL preO posto preVRL postVRL 
č.1 1220 1169 1327 1088 1915 1564 1897 1893 3474 3374 3929 3383 
č.2 1525 1474 1394 1277 2407 2462 1997 2118 4508 4488 4247 4173 
č.3 1181 1193 1121 1058 2159 2284 2022 2184 4090 4063 3983 4045 
č.4 1269 1375 1351 1291 2411 2188 2481 2360 4609 4670 4615 4765 
č.5 1222 1135 1241 1112 2140 2091 2083 2067 3536 3637 3695 3631 
č.6 1184 1154 1400 1166 2370 2252 2394 2123 4938 4869 4560 4543 
č . 7 1333 1265 1154 1080 2264 2144 2110 2036 4317 4299 4297 4071 
č.8 1136 1151 1280 1228 2055 2064 2092 2330 3691 3377 3758 4285 
č.9 1565 1392 1446 1380 2642 2709 2822 2892 4211 4155 4046 3814 
č.10 1299 1012 1237 1143 2367 2216 2287 2357 3968 3881 3822 3879 
průměr 1293 1232 1295,1 1182,3 2273 2197 2218,5 2236 4134 4081 4095,2 4058,9 
SD 145 142,1 107,72 107,24 210 293,6 280,03 275,84 480 518,5 323,37 412,26 
SD t-test 107,75 69,84 146,25 148,36 111,28 280,28 
Sig.(p) 0,105 0,001 0,137 0,718 0,167 0,692 

Tabulka 9. VC02 na jednotlivých intenzItách zátěže vyjádřená v absolutnich hodnotách. 

Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky významně (p<0,05). 

VC02 1W [%] VC02 2W [%] VC02 MAX [%] 
postO pastO pastO 
jako % postVRL jako jako % postVRL jako jako % postVRL jako 

proband preO % preVRL preO % preVRL preO % preVRL 

č.1 96 82 82 100 97 86 
č.2 97 92 102 106 100 98 
č.3 101 94 106 108 99 102 
č.4 108 96 90 95 101 103 
č.5 93 90 98 99 102 98 
č.6 97 83 95 88 99 100 
č.7 95 94 95 97 100 95 
č.8 101 95 100 111 91 114 
č.9 89 95 103 102 98 94 
č.10 78 92 94 103 97 101 
průměr 95,5 91,3 96,5 100,9 98,4 99,1 
SD 8 4,96 6,99 6,7 3,06 7,2 
SD t-test 8,89 6,93 9,04 
Sig.(p) 0,169 0,076 0,812 
Tabulka 10. VC02• Procentuální vyjádřeni změny druhého vyšetření v daném dni oproti 

prvnímu. Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky významně (p<0,05). 
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Tabulky č. 9 a 10 popisují hodnoty vydechovaného C02 s a bez stimulace bránice. Došlo 

ke statisticky významnému sIÚžení vydechovaného C02 po aplikaci VRL na zátěži 

intenzity 1 W/kg při srovnání absolutIÚch hodnot (p=0,001, SD 69,84), a to v průměru o 

112,8 ml/min po aplikaci VRL oproti 61 ml/min bez aplikace VRL. Porovnání změn 

v procentech není statisticky sigrůfikantní ani na jedné ze sledovaných intenzit zátěže, 

hodnoty při intenzitě 2 W /kg se blíží statistické významnosti (p=0,076) ve smyslu snížení 

bez aplikace VRL. 

RQ1W RQ2W RQMAX 
proband preO postO preVRL post VRL preO postO preVRL post VRL preO postO preVRL post VRL 
č . 1 0,9 0,78 0,95 0,92 0,92 0,8 1 0,96 1,15 - 1,18 
č . 2 0,95 0,96 0,89 0,78 1,03 1,02 0,85 0,85 1,26 1,2 1,07 
č.3 0,97 0,83 0,92 0,79 1,05 0,99 0,99 0,96 1,04 1,01 1,05 
č.4 0,87 0,85 0,94 0,88 1 0,87 1,02 0,95 1,1 1,06 1,14 
č.5 0,95 0,89 0,98 0,88 1,05 1,01 1,02 1,01 1,13 1,1 1,15 
č.6 0,96 0,92 1,02 0,86 1,15 1,05 1,11 1 1,31 1,31 1,27 
č.7 1,01 0,88 0,9 0,77 1,08 0,98 0,99 0,93 1,21 1,16 1,21 
č.8 0,9 0,77 0,92 0,95 1,03 0,93 1,04 1,03 1,18 1,11 1,19 
č.9 1,02 0,91 0,97 0,87 1,12 1,03 1,13 1,09 1,22 1,16 1,2 
č.10 0,95 0,75 0,89 0,86 1,08 0,98 1,12 1,05 1,3 1,24 1,31 
průměr 0,95 0,854 0,938 0,856 1,05 0,966 1,027 0,983 1,19 1,15 1,177 
SD 0,04 0,07 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,06 0,09 0,09 0,08 
SD t-test 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 
Sig.(p) 0,001 0,002 ° 0,003 ° 0,011 

Tabulka 11. Respirační výměnný koeficient na jednotlivých intenzitách zátěže vyjádřený 

vabsolutních hodnotách. Tučně jsou označeny parametry, které se liší statisticky 

významně (p<0,05). 
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RQ 1W [%] RQ 2W [%] RQ MAX [%] 
pastO pastO pastO 
jako % postVRL jako jako % postVRL jako jako % postVR L jako 

proband preO % preVRL preO % preVRL preO % preVRL 
č.1 87 97 87 96 95 
č . 2 101 88 99 100 95 100 
č.3 86 86 94 97 97 96 
čA 98 94 87 93 96 99 
č . 5 94 90 96 99 97 98 
č.6 96 84 97 90 100 95 
č.7 87 86 91 94 96 95 
č.8 86 103 90 99 94 100 
č.9 89 90 92 97 95 97 
č.10 79 97 91 94 95 94 
~ůměr 90,3 91,5 92,4 95,9 96,1 97,1 
SD 6,73 6,07 4,06 3,14 1,76 2,26 
SD t-test 10,77 4,55 3,42 
Sig.(p) 0,733 0,038 0,407 

Tabulka 12. Respirační výměnný koeficient. Procentuální vyjádření změny druhého 

vyšetření v daném dni oproti prvnímu . Tučně jsou označeny parametry, které se liší 

statisticky významně (p<O,05). 

Tabulky Č. II a 12 popisují hodnoty RQ s a bez stimulace bránice. Při srovnání absolutních 

hodnot došlo ke statisticky významnému snížení na všech intenzitách s i bez aplikace VRL 

(viz tab. ll). Porovnání změn v procentech je statisticky signifikantní pouze na zátěži 

intenzity 2 W/kg, kdy došlo ke zvýšení v průměru o 3,5 % po aplikaci VRL oproti placebu 

(p=O,038, SD 4,55). 
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6 DISKUSE 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, je-Ii v maximální zátěži, společně s narušenou 

posturální funkcí bránice u zdravých jedinců, tak jak j i popsal Hodges et al. (2001) , 

narušena také funkce respirační . Tím jsme chtěli potvrdit jejich úzký vztah v zátěži. Kromě 

práce Hodgese jsme nenašli žádný písemný zdroj, kter)' by pojednávalo posturální funkci 

bránice a dalších trupových svalt~l v zátěži. Dostupná literatura pojednává o těchto funkcích 

v klidu, popřípadě popisuje empirické zkušenosti, nepodložené vědeckou studií. Proto naši 

práci bereme jako pilotní studii na toto téma. Dalším cílem, který tato práce může splnit, je 

nastínění možností a východisek pro další zkoumání v neprobádané problematice do 

budoucna. 

K ovlivnění posturálně-respirační funkce bránice Jsme zvolili metodu Vojtovy 

reflexní lokomoce. Tuto metodu jsme zvolili z důvodu krátkodobého přetrvání jejího 

účinku i po jednorázové aplikaci (Vojta, Peters, 1995). Považujeme ji však jen jako 

zástupce konceptů vycházejících z vývojové kineziologie. Všechny mají za cíl navodit 

fyziologické svalové koaktivace. 

Pro hodnocení maximální výměny plynů jsme vybrali metodu , která je rutinně 

používána, tedy spiroergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru s analýzou 

vydechovan)/ch plynů dech od dechu . Pro eliminaci vlivu tréninku jsme vyšetření provedli 

ve dvou po sobě jdoucích týdnech. V jednom dni jsme provedli dvě vyšetření po sobě, a to 

proto, aby jedna skupina probandů mohla být jak skupinou intervenovanou, tak skupinou 

kontrolní. Mohli jsme tak posuzovat i absolutní hodnoty daných parametrů bez ohledu na 

průměrné antropometrické parametry, které by u malého počtu probandll mohly ovlivnit 

výsledky. Ačkoliv se dvě spiroergometrická vyšetření po sobě (s odstupem 50 minut) 

běžně v praxi nepoužívají, přesto jsme tento způsob zvolili. Mohli jsme tak vyšetřit stejnou 

skupinu probandů v krátkém časovém intervalu (rozestup 1 týden) a omezit tak vliv 

faktorů trénovanosti , změn denního režimu atd. Vliv únavy na výsledky druhých vyšetření 

jsme eliminovali vyjádřením výsledků druhého vyšetření v procentech prvního. Tyto 

hodnoty jsme statisticky srovnali. 

Ačkoliv práce má pojednávat hlavně o výměně plynů při zátěži maximální, chtěli 

jsme zhodnotit i možné rozdíly změn v závislosti na intenzitě zátěže. Hodnotili jsme tedy 

parametry na intenzitách zátěže 1 W/kg. 2W/kg a v maximu. Pro hodnocení výměny plynů 

v maximální zátěži jsme zvolili srovnání parametrů na stejných intenzitách a stejném čase 
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tak, že nejnižší dosažené maximum ze 4 vyšetření bylo bráno jako maximum pro všechna 

čtyři a jejich parametry byly srovnány. Tento zpúsob jsme zvo lili z důvodu lišících se 

dosažených zátěží u jednoho probanda bez jasné příčiny a čitelného klíče. Tyto rozdíly 

považujeme za výsledek různé vnitřní motivace probandů, a ne za výsledek odlišných 

respiračně-posturálních podmínek daných aplikací VRL. Jednou z příčin může být také 

nízká zkušenost vyšetřujícího se spiroergomerickým vyšetřením, Dosažená reálná maxima 

ze všech 4 vyšetření jsou k dispozici v příloze práce (příloha 1). 

Z informací dostupných v literatuře jsme s ovlivněním respiračně-posturální funkce 

trupových svalů očekávali následující výsledky. Dosažení vyšší zátěže ve wattech oproti 

placebu, což se neprokázalo (viz výše a příloha I). Prohloubení dechu , tedy zvýšení Vt a 

snížení dechové frekvence na stejné minutové ventilaci mechanismem zkvalitnění výdechu 

tak, jak udává Čápová (2008). Pro sledování jmenovaných 4 parametrů (maximální zátěž 

ve W, Ve, Vt, dechová frekvence) byl primárně uzpůsoben protokol zátěžového vyšetřenÍ. 

Dále jsme předpokládali snížení spotřeby kyslíku při stejné zátěži jako výsledek 

energeticky ekonomičtější souhry bránice a dalších trupových svalú pro respirační a 

posturálnÍ funkci. Je nutno dodat, že tento předpoklad má logické odůvodnění, ale pro 

sledování ekonomiky jsou v zátěžovém vyšetřování používány zátěže stejné intenzity 

trvající více minut, bez ramping protokolu, čemuž naše vyšetření nevyhovuje. Dalším 

problémem při sledování ekonomiky dechových pohybů u zdravýc h jedinců je velikost 

spotřeby kyslíku dechovým svalstvem. Literatura (McArdle et a1., 1996) udává spotřebu 

kyslíku v maximální zátěži mezi 8 a II % celkové V02. Průměrná hodnota V02 v maximu 

v našem výzkumu byla 47,14 ml/kg/mi n. Spotřeba kyslíku dechov)/mi svaly by se tedy 

měla pohybovat mezi 3,77 a 5,18 ml/kg/min. Rozdíl těchto hodnot je tak malý, že je 

zřejmě mimo možnosti spiroergometrického vyšetření posoudit změnu energetické 

ekonomiky respiračních pohybů u zdravých jedinců. Na druhou stranu aktivace trupových 

svalú do fyziologické respiračně-posturální souhry ovlivňuje nejen pohyby dechové, ale 

funkci pohybového aparátu jako celku. Centrace kloubů je náročnější na řízení CNS , než 

paradoxní stabilizace kloubu. Je otázkou, zda-Ii je centrace kloubu také energeticky 

náročnější nebo naopak ekonomičtější. Na tuto otázku jsme v odborné literatuře nenašli 

odpověď. Pokud by byla úspornější , společně s ekonomizací dechových pohybů by změna 

spotřeby kyslíku na stejné zátěž i mohla být měřitelná. 

Pří statistickém srovnání procentuálních vyjádření změn parametrů druh)/ch 

vyšetf'ení oproti prvním s a bez aplikace VRL je statisticky významn)/ rozd íl pouze u 
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hodnoty RQ při zátěži 2W/kg s aplikací VRL (p=0,038). Došlo k menšímu zmenšení oproti 

placebu (průměr placebo 92,4 %; průměr VRL 95,9 %). Tento jev může být interpretován 

jako vstup do mimovolních regulací dýchání reflexní cestou. Pro band byl po první zátěži 

intervenován pomocí VRL, a tak došlo ke snížení pozátěžové kompenzační hyperventilace . 

Tento fenomén neměl jasný vliv na podávaný výkon v pozitivním ani negativním smyslu. 

Při porovnání absolutních hodnot dosáhly statistické významnosti změny všech druhých 

měření oproti prvním ve smyslu sníženÍ. RQ se snížilo v 58 ze 60 pozorovaných situací (3 

intenzity zátěže, 10 probandů , 2 sady vyšetření). Mechanimus této změny je zřejmě dán 

kompenzační hyperventilací po první zátěži , kdy dojde k respirační alkalóze. Při druhém 

vyšetření je tak vydechováno vždy méně C02 v absolutních hodnotách. 

Změna ostatních sledovaných parametrů nebyla při srovnání procentuálních 

·'i":l\i.~k\\\ '.'.\.o.\.\'.'.\.\<':\...,; 'J~L\\o.\\\\\i.. \\\:)~\\\:)<.:~\\\ \it\:)'--~\\\~i.\\\\,--\\ '\)\i.~k\\\ L\\'\.Ic\\ \lc..\'c..\\\~\\\\ 

eliminuje rozdíly po sobě jdoucích vyšetření daných únavou. S nízkou velikostí zkoumané 

skupiny (n= 1 O) však mttže být příliš přísné . 

Statistické v)'znamnosti při porovnání procentuálních vyjádření sledovaných 

parametrů se blížila hodnota VC02 na 2 W/kg (p=0,076) ve smyslu udržení se na 

hodnotách prvního vyšetření po aplikaci VRL, což potvrzuje zjištěný rozdíl u RQ uvedený 

výše. Dále se pak statistické významnosti blížilo zv)'šení dechové frekvence na maximální 

zátěži v intervenované sadě vyšetření (p=0,076), což je v rozporu s námi očekávanou 

změnou. 

Ze statistického hodnocení změn parametrů v absolutních hodnotách můžeme 

vycházet pro další výzkumy do budoucna. Minutová ventilace se zvýšila signifikantně na 

intenzitě 2 W/kg po aplikaci VRL (p=0,034). Zmenšení dechového objemu (Vt) se blížilo 

statistické významnosti pouze bez aplikace VRL (p=0,061), spotřeba kyslíku (V02) na 

dané intenzitě stoupla statisticky významně (p<0,05) u vyšetření S intervencí i s placebem. 

Jestliže po aplikaci VRL vzrostla minutová ventilace, přitom nedošlo ke zmenšení 

dechového objemu a spotřeba kyslíku vzrostla nezávisle na intervenci , můžeme tu mluvit o 

tendenci k ekonomizaci dechov)'ch pohybů při zátěži o intenzitě 2W/kg. Dechový objem 

se statisticky významně snížil s (p=0,048) i bez (p=0,047) intervence při intenzitě zátěže I 

W/kg. Při intenzitě 2 W/kg se snížení Vt blížilo statistické významnosti (p=0,061). Nabízí 

se interpretace, že aplikace VRL sice dech neprohloubila, ale zabránila tomu , aby se stal 

mělčí (došlo však také v průměru k vzestupu dechové frekvence a zvýšení minutové 

ventilace, jak bylo uvedeno výše). Hodnoty V02 v maximu se statisticky v)/znamně 
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(p=0,023) zvýšily v sadě vyšetření bez aplikace VRL, zvýšení po aplikaci VRL bylo 

nevýznamné, ačkoliv po aplikaci VRL průměrná minutová ventilace v maximu vzrostla 

výrazněji. Tento výsledek nám opět ukazuje tendenci k ekonomizaci dechových pohybú. 

Výsledky statistického hodnocení absolutních hodnot RQ a VC02 nebudeme uvádět, 

protože již byly interpretovány výše v procentuálním vyjádření, jakožto citlivějším 

posouzení. 

Výsledky našich měření tedy neprokázaly vliv aktivace bránice na maximální 

výměnu dechových plynů u zdravých jedinců . Múžeme konstatovat, že ačkoliv je kvalita 

posturální funkce bránice v zátěži snížena (Hodges et al., 2001), respirační funkce se u 

zdravých významně nehorší a nebo její zhoršení není měřitelné námi použitým 

přístrojovým vybavením. Byla naznačeny tendence k ekonomizaci dechových pohybú, ale 

zřejmě i pohybu obecně po aplikaci VRL bez zjevného vlivu na maximální podaný výkon 

při vyšetření. Je nutno dodat, že pro posouzení ekonomiky dechových pohybll by bylo 

třeba provést vyšetření s delším trváním jednotlivých stupi1ů. Absence vlivu na maximální 

podaný výkon při spiroergometrickém vyšetření však na druhou stranu nepopírá vliv na 

výkon při sportu nebo rekreační pohybové aktivitě , protože charakter spiroergometrického 

vyšetření (lehká zátěž -> střední zátěž -> vzestup do maxima) nesimuluje žádnou běžně 

provozovanou pohybovou aktivitu. 

Z našeho měření se ukazuje, že další výzkum týmu (a ne jednotlivce) by měl jako 

součást vyšetření provést vyšetření stabil izačních funkcí, zhodnotit výbavnost na VRL 

a/nebo zkoumat na větším počtu probandů a zřejmě stanovit taková anamnestická kritéria, 

aby byli zkoumáni jednotlivci s naznačenou patologií posturálních nebo respiračních 

funkcí. Například proband č. 8 nedosáhl ve 3 vyšetřeních bez aplikace VRL minutové 

ventilace v maximální zátěži, která je uváděna v literatuře jako průměrná Cl 05 - 135 

IImin), po aplikaci VRL dosáhl hodnoty 123 l. Přesto byl zařazen do výzkumu, protože 

nemá žádné subjektivní obtíže respiračního ani pohybového ústrojí, kterého by ho nutily 

vyhledat lékaře. 

Domníváme se, že zátěž intenzity 1 W /kg je natolik lehká, že změny sledovaných 

parametrú jsou těžko měřitelné. Sledování maximální zátěže, aspoň v námi zvoleném 

protokolu vyšetření, také nepovažujeme za vhodné z dúvodu rozdílných podaných výkonů 

(možno eliminovat vysokou zkušeností vyšetřujícího) . Je také otázkou, změní-li 

jednorázová aplikace VRL řídící procesy natolik, aby byla ovlivněna motorika v 

maximální zátěži (nebo v zátěži obecně). Doporučujeme proto další měření na intenzitách 
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kolem 2 až 2,5 W/kg pro takto zdatné probandy. Na této intenzitě zátěže jsme pozorovali 

nejvíce měřitelných změn sledovaných parametrů. Navíc je schopnost dlouhodobého 

udržení této zátěže uváděna v literatuře (Chaloupecký et a!., 2006) jako postačující 

k vykonávání téměř všech sportů na rekreační úrovni , čímž posouváme zaměření výzkumu 

od maximálních výkonů (sport) k širšímu uplatnění (prevenci). 
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7 ZÁVĚRY 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, je-li v maximální zátěži , společně s narušenou 

posturální funkcí bránice u zdrav~ch ~edinců, tak ~ak ~i popsa\ Hodg,es (2GG \) narušena 

také funkce respirační. Neprokázal se sice signifikantní rozdíl mezi parametry výměny 

dýchacích plynů v po sobě jdoucích spiroergometrických vyšetřeních S placebem a po 

aktivaci bránice, ale jisté tendence lze ve výsledcích sledovat. Všechny stanovené 

hypotézy tedy zamítáme. 

Otázkou, kterou si nyní můžeme položit je, zda-li bude signifikantní rozdíl mezI 

parametry výměny dýchacích plynů u pacientů sice bez subjektivních obtíží v zátěži , ale 

s hraničními parametry například minutové ventilace. Výsledky našeho výzkumu ukazují 

také jisté tendence v ekonomizaci dechových pohybů , ačkoliv protokol vyšetření nebyl 

sledování ekonomiky ideálně uzpůsoben . Pro zodpovězení těchto otázek je nutné provést 

další zkoumání. 
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8 SOUHRN 

Práce "Parametry maximální výměny dýchacích plynů v závislosti na aktivaci 

bránice" hodnotí vliv aktivace bránice do fyziologické respiračně-posturální koaktivace 

pomocí Vojtovy reflexní lokomoce na parametry maximální výměny plynů. V teoretické 

části shrnuje dostupné poznatky o anatomii bránice a dalších trupových svalů , v literatuře 

uváděných většinou pod pojmem hluboký stabilizační systém. Dále pojednává o různých 

pohledech na dechový stereotyp jako motorickou funkci a jeho koordinaci s funkcí 

posturální. V experimentální části jsme pomocí spiroergometrického vyšetření hodnotili 

vliv aktivace bránice na parametry maximální výměny dýchacích plynů u zdravých 

jedinců . Byla provedena dvě po sobě jdoucí spiroergometrická vyšetření, oddělena pauzou 

(50min) nebo aplikací Vojtovy reflexní lokomoce (40min + IOmin pauza). Rozdíly v 

sledovaných parametrech po aktivaci bránice pomocí Vojtovy reflexní lokomoce na 

intenzitách I W/kg, 2 W/kg a v maximu nebyly stati sticky významné. Určité tendence ve 

změnách absolutních hodnot parametrů zvláště u probandů s hraničními hodnotami a 

snížení spotřeby kyslíku na shodné zátěži jsou však sledovatelné. 
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9SUMMARY 

Thesis "lmpact of diaphragm activation on gas exchange at maximum exerci se" 

evaluates the impact of facilitation of physiologic coordination of respiratory and postura\ 

function s of diaphragm by Vojta-therapy on gas exchange. This thesis summarizes 

available knowledge about anatomical background of diaphragm functions, together with 

other trunk muscles known as deep stabilizing system. Moreover, it describes coordination 

of breathing and postural functions. We tried to objectify impact of diaphragm activation 

on gas exchange in healthy adults. Two following spiroergometries were compared after 

Vojta-therapy stimulation and with placebo. We evalllated minllte ventilation , breath 

frequency, tidal volllme, oxygen consllption, rate oť elimination oť carbon dioxide and 

respiratory quotient. There were no stati sti cal difťerences between placebo and Vojta

therapy group at exercise intensity levels 1 W/kg, 2 W/kg and in maximal exercise. Some 

trends in changes oť absolllte vallles were observed, especially in individuals vvith vallles 

lower than normal and generally in lowering oxygen consllmption at same exercise 

intensity. 
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12 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: dosažená absolutní maxima 

Sada 1 Sada 2 

1. vyš 2 vyš. skupina (první sada 3. vyš . 4 . vyš. 
proband jW/kg] fW/kg] vyšetřeni placeboNRLJ fW/kg] [W/klll 

č . 1 4,00 4,4 Placebo 4,40 4,70 
č.2 3,90 3,90 VRL 4,00 3,90 
č . 3 4,00 4,00 VRL 4,40 4,30 
čA 4,00 4 ,30 Placebo 4,20 4,00 
č.5 3,80 3,90 VRL 4,00 4,00 
č . 6 3,90 3,90 VRL 3,90 3,90 
č7 3,80 4,00 Placebo 3,90 3,80 
č . 8 3,70 4,00 Placebo 3,70 3,90 
č . 9 3,40 3,50 VRL 3,50 3,40 
č . 10 3,60 3,40 Placebo 3,40 3,40 

Příloha č. 2: vliv VRL na absolutní výkon 

sada vyš. s 
průměrně vyšším vliv VRL na výkon 

proband porovnáni Vojta vs . O výkonem Jpoz/neg/O) 
bez VRL se zlepšilo O, 1W 

č.1 více než s 2 neg 

č . 2 bez VRL se zhoršilo O, 1W 2 . .: 

č.3 bez VRL se zhoršilo O, 1W 2 • 
čA s VRL se zhoršil 1 neg 

č.5 s VRL se zlepšilo O, 1W 2 " 

č . 6 bez změny O O 
bez VRL se o 0,2W zlepšil 

č.7 s VRL o 0,1 W zhoršil 1 neg 

bez VRL se zlepšilo O, 1W 
č.8 více než s VRL 1 neg 

s VRL se o O, 1W zlepšil, 
č . 9 bez VRL o O, 1W zhoršil O . 

s VRL oproti placebu bez 
č . 10 zhoršení 1 < . 
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Příloha č. 3: antopometrické parametry probandů 

váha výška 
proband věk [kg] [cm] BMI sport --
č . 1 24 69 177 22,02 cyklistika 
č.2 25 85 178 26,83 fitness 
č . 3 19 67 179 20,91 taekwondo 
č4 23 81 186 23,41 kickbox 
č . 5 22 72 175 23,51 kickbox 
č.6 21 76 178 23,99 taekwondo 
čJ 22 72 176 23,24 cyklistika 
č.8 25 74 183 22 ,1 snowboarding 
č9 26 86 178 27,14 kickbox 
č . 10 24 73 185 21 ,33 thaibox, běh , plavání 
yrůměr 23,1 75,5 179,5 23,448 
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Příloha. 4: grafické vyjádření variability a středních hodnot procentuálních změn 

s aplikací VRL a bez ní 
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