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PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK 
 

AACP -  American Association for  Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 

ADL - aktivity běžných denních činností 

AHA – American Heart Association 

AMI -  akutní infarkt myokardu 

ANS - autonomní nervový systém 

AT - anaerobní práh 

A-V diference - arteriovenózní rozdíl 

BMI - body mast index 

CABG – bypass koronárních artérií 

CHF –  městnavé srdeční selhání 

CVD - kardiovaskulární onemocnění 

DM - diabetes mellitus 

EKG – elektrokardiogram  

HDL- lipoprotein o vysoké hustotě 

HR – tepová frekvence 

HRmax - maximální tepová frekvence 

HRsubmax – submaximální tepová frekvence 

ICHS - ischemická choroba srdeční 

LDL – lipoproteid o nízké hustotě 

Lpa - lipoprotein (a) 

MET - metabolický ekvivalent 

METmax - metabolický ekvivalent maximální zátěže 

MSV - minutový srdeční výdej 

RF - rizikový faktor 

RM – repetition maximum 



 

RPE - Rating of Perceived Exertion 

SA - sinoatriální uzel 

TK - tlak krve 

TKs - systolický tlak krve 

TKd - diastolický tlak krve 

TV - tepový objem 

VO2

VO

 - spotřeba kyslíku 

2

VO

max - maximální spotřeba kyslíku 

2

WHO - Světová zdravotnická organizace 

peak – maximální hodnota spotřeby kyslíku před vznikem symptomů, pro 

které bylo nutno zátěž ukončit 
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1. ÚVOD 

„Kardiovaskulární onemocnění (CVD), v popředí s ischemickou chorobou 

srdeční (ICHS) jsou hlavní příčinou nejen zvýšené morbidity, ale také mortality, 

populace ve většině západních zemí, včetně Evropy“ (Rozanski et al., 2005). 

„Z celkového počtu všech úmrtí, zaujímají příčiny CVD více jak 50% podíl“ 

(Panovský et al., 2002).  

Po letech 1989 dochází v České republice k poklesu mortality na CVD. Vedle 

zkvalitnění zobrazovacích a katetrizačních metod, dále celkovému zefektivnění 

zásahů rychlé záchranné služby, má nemalý vliv na tento pokles i celková změna 

životního stylu, zejména pak stravovacích návyků. 

Vlivem toho dochází k poklesu spotřeby živočišných tuků a ve svém 

důsledku k  poklesu cholesterolemie v populaci. Úmrtnost na ICHS poklesla 

výrazněji než úmrtnost na cévní onemocnění mozku. Daleko nejrychleji klesala 

úmrtnost na akutní infarkt myokardu (AMI), v nízkých a středních věkových 

skupinách. Pokles kardiovaskulární mortality byl natolik prudký, že se Česká 

republika začala přibližovat hodnotám v Evropské unii. I když příznivé změny 

dietetických zvyklostí byly vyvolány především sociálně-ekonomickými faktory 

a vliv zdravotní výchovy byl jen částečný, do jisté míry omezen na část populace, 

je význam výchovy ke zdravé výživě v prevenci CVD i nadále klíčový (Reissigová, 

J., Tomečková, M., 2007) 

Kesteloot, H., Sans, S., Kromhout, D. (2006) uvádí markantní pokles 

mortality v důsledku CVD. Numerická hodnota mortality na CVD, však stále 

zůstává značně vysoká. „Jen v České republice nyní zemře každý rok na CVD asi 

65 tisíc občanů“ (Kříž et al., 1997). Původ tak vysokého numerického 

zastoupení příčin úmrtí populace, hledejme v rapidním nárůstu životního tempa 

civilizace, ke kterému dochází v průběhu poslední dekády. Lidský organismus na 

tento „civilizační sprint“, reaguje určitou formou nepříliš pozitivní adaptace – 

stresem. 
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Stresové situace v kombinaci s ostatními rizikovými faktory vedou postupně 

k trvalému zvýšení krevního tlaku z přemíry tzv. stresových hormonů – 

katecholaminů a kortisolu. Spolu se zvýšenou hladinou lipidů v krvi se podílí na 

vzniku předčasných aterosklerotických změn, které jsou mimo jiné v naprosté 

většině případů hlavní příčinou ischemické choroby srdeční. Dále stoupá krevní 

srážlivost a sklon k trombózám. To vše je doprovázeno dysbalancemi 

autonomního nervového systému (ANS), tedy převážně zvýšenou sympatikotonií 

a snížením tonu parasympatiku (Rozanski et al., 2005).  

Principy pohybových intervencí, umožňují do značné míry normalizaci hodnot 

jednotlivých rizikových faktorů, a tím i snížení výskytu CVD. Ačkoliv pohybová 

aktivita také zvyšuje hladinu stresových hormonů – katecholaminů, je třeba si 

uvědomit, že při zátěži je toto zvýšení výrazem zajištění doplňování glukózy 

z jater, která se odtud při přechodu z klidu do činnosti vyplavuje ve zvýšené míře, 

v závislosti na intenzitě zátěže. V důsledku zvýšené aktivity katecholaminů, na 

začátku zátěže prudce klesá produkce inzulínu. Současně se začíná aktivovat 

lipolýza, která později rovněž přispívá k úsporám glykogenu (Smutok et al., 1993). 

Závažné změny probíhají i ve vztahu inzulínu a ostatních hormonů, jejichž 

výsledkem je celková zvýšená citlivost na inzulín a tím i tolerance na glukózu, 

objevující se asi 12 hodin již po jednorázové delší středně intenzivní zátěži, ale 

mizící opět po 72 hodinách i u nejlépe trénovaných atletů (Harris et al., 1998). 

Aby se pohybové intervence co nejefektivněji podílely na snížení výskytu 

CVD je nezbytné stanovit takové parametry pohybových programů, které přinesou 

pacientům s CVD maximální benefit v oblasti nabývání tělesné zdatnosti a pocitu 

zdraví (wellbeing). Na toto téma byl rozpracován bezpočet studií, jejichž závěry se 

v mnohých parametrech rozcházejí. Podrobná analýza těchto studií s následným 

pokusem o sjednocení jejich výsledků, se stala předmětem mé bakalářské práce. 
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2. PŘEHLED POZNATKŮ 

Koronární oběh zajišťuje zásobení myokardu metabolickými substráty, 

zejména dodávkou kyslíku, a odvádění metabolických zplodin. Kontraktilita i 

relaxace myokardu závisí na dostatečném koronárním průtoku. Již při omezení 

perfúze o 10 – 20 % se projeví pokles stažlivosti myokardu. Za klidových 

podmínek je v koronárním oběhu vysoká arteriovenózní (A-V) diference, při zátěži 

tedy nelze uvolňování kyslíku výrazně zvýšit. Větší metabolické nároky jsou potom 

hrazeny zvýšeným koronárním průtokem (Barták, 2006) 

Při fyzické námaze nebo psychickém vzrušení stoupá potřeba kyslíku 

v myokardu především proto, že v důsledku aktivace sympatiku roste jak tepová 

frekvence, tak i kontraktilita myokardu. Zdravé srdce na to reaguje snížením 

odporu koronárních cév až na 20 % klidové hodnoty, aby i při takové zátěži opět 

vyrovnalo kyslíkovou bilanci. Tato možnost zvýšení průtoku krve se nazývá 

koronární rezerva (Silbernagl, Lang, 2001). 

Charakteristickým rysem ischemické choroby srdeční je snížená koronární 

rezerva vedoucí k tomu, že nabídka kyslíku při zátěži není schopna pokrýt 

potřebu. 

2.1. Ischemická choroba srdeční 

Ischemická choroba srdeční je souborné označení chorob, jimž je společná 

přítomnost ischémie myokardu vzniklá na podkladě patologického procesu 

v koronárním řečišti. Termín ischémie myokardu zahrnuje i stavy s nedostatečným 

přívodem kyslíku vzniklých na podkladě nekoronárním: snížená transportní 

kapacita krve pro kyslík, pokles perfúzního tlaku, patologicky zvýšená metabolická 

potřeba (Šimon et al., 1998). 

„Klinicky rozlišujeme ICHS akutní a chronickou. Jednotlivé formy ICHS se 

mohou lišit etiologií, klinickým obrazem, terapeutickým postupem a prognózou“ 

(Klabunde, 2005), (Tabulka1).  
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Porucha perfúze má podklad: 

• organický: 

o aterosklerotické postižení 

o trombus 

o embolie 

o arteritida 

o koronární píštěl 

o disekce 

• funkční: 

o koronární spasmy 

Zpravidla se setkáváme s kombinací různých patogenetických momentů. 

Nejčastěji je to aterosklerotický plát s nasedajícím trombem či spasmem, 

protahovaný spasmus, trombus, agregace destiček a dysfunkce endotelu 

s uvolňováním růstových faktorů. Výsledný klinický obraz ICHS je tedy dán třemi 

faktory: 

1) aterosklerotický plát 

2) trombus 

3) spasmus 

Tabulka 1. 

 
AKUTNÍ (NESTABILNÍ) FORMY 
• Nestabilní angina pectoris 
• Akutní infarkt myokardu - Q infarkt, non-Q infarkt 
• Náhlá koronární smrt 

 
 
CHRONICKÉ (STABILNÍ) FORMY 
• Angina pectoris 
• Variantní angina pectoris 
• Němá ischémie myokardu 
• Syndrom X 
• ICHS manifestovaná srdeční nedostatečností 
• ICHS manifestovaná arytmiemi 
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2.2. Arteroskleróza  

Ateroskleróza, je pomalu postupující onemocnění tepen, při kterém dochází 

k usazování fibrózních uloženin do cévní výstelky - intimy. Tyto fibrózní uloženiny 

postupně zužují lumen cévy a součastně jsou místem vzniku trombů a krvácení 

(Obrázek 1). 

Obrázek 1. 

 

První známky aterosklerotických změn, můžeme pozorovat již v dětském 

věku, v podobě tzv. lipoidních proužků, které se dále vyvíjejí ve fibrózní plaky. Tyto 

plaky představují nahromadění monocytů, mikrofágů, T-lymfocytů, pěnových 

buněk, pojiva a krystalů cholesterolu.  

Velice důležitou roli ve vzniku stenóz způsobujících infarkt myokardu hraje 

stabilita aterosklerotického plátu: 

o stabilní pláty - mají pevnou fibrózní slupku s malým obsahem lipidů, 

mohou být těsné a významně zužovat lumen věnčité tepny 

o nestabilní pláty - mají ve svém jádru vysoký obsah lipidů s nahromaděním 

makrofágů bohatých na lipidy, mají jen tenkou fibrózní slupku. I když tyto pláty 

nemusí významně zužovat průsvit věnčité tepny, jsou velice náchylné k ruptuře, 

krvácení do plátu a k následné trombóze. Většina MI je způsobena právě rupturou 

tohoto nestabilního plátu. 
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Změna složení aterosklerotického plátu a zlepšení funkce endotelu na 

podkladě úpravy dyslipidémie, vede ke snížení rizik srdečních příhod. Je však 

nesmírně důležité si uvědomit, že ke zmírnění endoteliálních dysfunkcí a poruch 

metabolismu tuků, dochází také fyzickou zátěží.  

2.3. Lipidový metabolismus 

Intenzivní vytrvalostní trénink v kombinaci se snížením procentuálního podílu 

tělesného tuku snižuje hladinu celkového cholesterolu. Jedním z faktorů, pozitivně 

ovlivňujících aterosklerózu je High Density Lipoprotein (HDL-cholesterol). 

Pohybová aktivita střední a vysoké intenzity, tzn. 60 – 80 % maximální spotřeby 

kyslíku (VO2max), zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Nejúčinněji dosáhneme 

zvýšení HDL-cholesterolu, kombinací pohybové aktivity s paralelně probíhajícím 

úbytkem tělesné hmotnosti, zejména u jedinců s ICHS a DM II. typu, či u jedinců 

s metabolickým syndromem u nichž je redukce hmotnosti žádoucí. Zvýšení HDL-

cholesterolu dosáhneme při tréninku probíhajícím 5x týdně, 60 minut, intenzitou 60 

- 70 % VO2

2.4. Fibrinolytický systém 

max (Durstine et al., 2001), za předpokladu že je schopen zatížení až 

do maxima a není limitován např. hybným systémem.  

Pravidelná pohybová aktivita má svůj nezanedbatelný význam v sekundární 

prevenci aterosklerotických komplikací, kdy působí snížení krevní srážlivosti ve 

smyslu fibrinolýzy. Pozor si musíme dát na volbu vhodné intenzitu zátěže. Zátěž 

vysoké intenzity způsobuje dočasnou zvýšenou aktivaci krevních destiček 

s pohotovostí k agregaci, a to i u mladých zdravých mužů, zatím co zátěž mírné 

intenzity způsobuje naopak inhibici destičkové agregace. Vysoká hladina 

fibrinogenu v séru je nezávislým faktorem ICHS. Aterogenní je rovněž vysoká 

hladina inzulínu, což je typický metabolický stav pacientů v počátečních stádiích 

DMII Dalším nezávislým rizikovým faktorem ICHS je vysoká koncentrace 

lipoproteinu (a) (Lpa) v krvi. Lpa blokuje receptor umožňující konverzi 

plazminogenu na plazmin a působí tak protromboticky. 
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2.5. Trombóza 

Trombóza může zásadně ovlivnit průsvit věnčité tepny. Trombus zpravidla 

nasedá na ateroskleroticky změněnou věnčitou tepnu s poškozeným endotelem, 

nejčastěji na prasklinu či fisuru aterosklerotického plátu. Fisura nevzniká převážně 

v plátech zužující cévní lumen, naopak postihuje pláty mladé, hemodynamicky 

ještě málo významné, což je dáno tím, že k prasknutí inklinují pláty měkké, 

tvořené převážně lipidy - nestabilní pláty. 

2.6. Rizikové faktory ICHS 

„Rizikový faktor (RF) je proměnná, která je významným ukazatelem později 

se manifestující choroby, aniž by musela být její příčinou“ (Ades, Sabate, Drese, 

Brochu, Lee, Poehlman, 2003). 

Některé faktory jsou modifikovatelné-ovlivnitelné, zejména faktory životního 

stylu nebo biochemické a fyziologické charakteristiky. K celkovému riziku choroby 

přispívají potom nemodifikovatelné osobní charakteristiky dané věkem, pohlavím a 

genetickou výbavou jedince, které buď podněcují, nebo naopak brání penetraci 

obou předchozích skupin faktorů (Giannuzzi et al., 2003). 

Rizikové faktory ICHS: 

I. Faktory životního stylu 

• nutrice s vysokým obsahem nasycených tuků, cholesterolu,vysokým 

obsahem natria, transnenasycených mastných kyselin, nízkým 

obsahem vlákniny a nadbytečným energetickým obsahem . 

• kouření cigaret a tabáku 

• nadměrná spotřeba alkoholu 

• nízká tělesná aktivita  
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II. Biochemické a fyziologické charakteristiky  

• zvýšený celkový cholesterol v plazmě především LDL-frakce 

• nízký HDL-cholesterol < 1 mmol/l u mužů, <1,2 mmol/l u žen 

(National Cholesterol Education Program, 2002, 3143-3421). 

Stanovení HDL - cholesterolu může upřesnit riziko přítomné 

hypercholesterolémie. Nízké hodnoty znamenají vyšší riziko, vysoké hodnoty 

naopak nízké riziko. Normální hodnota HDL je 0,9 - 2,2 mmol/l (u mužů je ideální 

hodnota > 1,42 mmol/l, u žen 1,68 mmol/l). Stanovení rizika zvýšené hladiny 

cholesterolu (Tabulka 2). 

Tabulka 2. Stanovení rizika zvýšené hladiny cholesterolu 

1. BEZ RIZIKA 3,4 – 5,2 mmol/l 
LDL < 4,0 mmol/l 

2.MÍRNÉ 

RIZIKO 
5,2 - 6,5 mmol/l 
LDL 4,0 - 5,0 mmol/ 

3. ZVÝŠENÉ 

RIZIKO 
> 6,5 mmol/l  
LDL > 5,0 mmol/l 

• zvýšené triglyceridy v séru: > 1,7 mmol/l   

• zvýšený krevní tlak : jako klidové hodnoty TK pro všechny věkové 

skupiny, schválila WHO hodnoty uvedené v Tabulce 3. (Cífková, R., 

2000). 

Tabulka 3. Hodnoty klidového krevního tlaku  
 diastolický TK 

[mmHg] 
systolický TK  
[mmHg] 

normální tlak <90 <140 

hraniční hypertenze 90-95   140-160 

hypertenze   >95   >160 
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Reakce TK na zátěž se liší, dle druhu zátěže. Při dynamické zátěži, kde je 

charakteristické  cyklické zatížení se střídáním napětí a uvolnění svaloviny - 

izotonická svalová kontrakce, dochází ke zvýšení TKs, při konstantních zátěžích 

nižší až střední intenzity dosahuje brzy rovnovážného stavu. Diastolický tlak 

zůstává bez výraznějších změn. Zátěže vyšších intenzit vedou k 

dalšímu postupnému zvyšování TKs. Nejvyšší hodnoty byly měřeny při 

submaximálních zátěžích (180 – 240mmHg) s poklesem k výchozím hodnotám za 

30 – 60 min. Při maximálním krátkodobém zatížení je vzestup TKs méně výrazný 

a doba návratu po přerušení činnosti k původním hodnotám kratší. Diastolický tlak 

TKd může vzhledem k rozšíření (dilataci) periferních cév klesat, v některých 

případech naopak i stoupat. 

Pro statickou zátěž je typické vydávání síly bez pohybu (izometrická svalová 

kontrakce). Odpověď krevního tlaku na statickou zátěž může být extrémní. Při 

vysoké intenzitě tréninku u vzpěračů, kde je větší podíl statické složky zátěže, byly 

popsány hodnoty TK přesahující 480/350 mmHg (Cornelissen, Fagard, 2005).  

Tabulka 4. Normy hodnoty krevního tlaku při setrvalém stavu  
v určitých zátěžích 

(Roberts, 2002) 

V závislosti na věku nacházíme s nárůstem let i vyšší hodnotu a výraznější 

reakci TK na stejnou zátěž. Systolický TK odráží přesněji velikost zátěže než 

diastolický. 

zátěž norma TKs norma TKd 

50 W 130-150 torr 80 – 90 torr 

75 W 140 – 160 torr 80 – 95 torr 

100 W 150 – 170 torr 85 – 100 torr 

150 W 170 – 190  torr 90 – 110 torr 
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Krevní tlak při cvičení horních končetin je vyšší (větší prokrvení a zvýšení 

systolického objemu) než při cvičení dolních končetin. Vyšší hodnoty jsou 

zaznamenány při izometrické práci. 

Je však důležité si uvědomit skutečnost, že medicína založená na důkazech 

(Evidence Based Medicine) považuje hypertonickou reakci na zátěž pouze jako 

riziko budoucí hypertenze. 

• obezita centrálního typu: Body Mass Index (BMI) > 25, obvod boků > 

100 cm u mužů a více než 90 cm u žen, zejména jestli se u nich 

současně vyskytuje: hypertenze, hyperlipidemie, inzulínová 

rezistence, nebo DM 

• trombogenní faktory-zvýšená hladina fibrinogenu, faktoru VII,  

• PAI-1 

• silent infammation (němý zánět) 

III. Nemodifikovatelné osobní charakteristiky 

• věk - vyšší než 45 let u mužů, postmenopauzální věk u žen 

• mužské pohlaví 

• rodinná anamnéza předčasné ICHS - u mužů ve věku nižším než 55 

let, u žen nižším než 65 let, nebo jiné manifestace aterosklerózy u 

příbuzného 1. stupně 

• osobní anamnéza ICHS nebo jiné manifestace aterosklerózy či nález 

symptomatické formy choroby 
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3. CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1. Cíle 

Cílem mé bakalářské práce bylo: 

• Analyzovat výsledky jednotlivých studií, které aplikovaly jednotlivé 

tréninkové parametry na pacienty s ICHS  

• Následné vyvození konkrétních rozsahů tréninkových parametrů, které 

prokazatelně zlepšují výkonnost pacienta s příslušnou formou ICHS. 

Tréninkovými parametry míním: intenzitu, délku trvání pohybového 

programu, délku jednotlivých tréninků a jejich frekvenci 

 

3.2. Hypotézy 

• Předpokládám, že studie potvrdí pozitivní vliv pohybové aktivity  

• (i nízké frekvence) na celkovou zdatnost pacienta s ICHS.  

• Dále předpokládám značný přínos zařazení silového tréninku do 

pohybových intervencí pacienta s ICHS 
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4. METODIKA 

4.1. Základní pojmy 

• Maximální aerobní kapacita, neboli maximální spotřeba kyslíku 

(VO2max) je maximální množství kyslíku transportovaného během 

dynamické zátěže do tkání, které se i přes stoupající zátěž nezvyšuje. 

Hodnota VO2max závisí na: věku, pohlaví, dědičnosti a fyzické kondici. 

VO2max  může být výrazně zlepšena fyzickým tréninkem. VO2max je 

limitována schopností oběhového systému dodat kyslík. Procentuální 

podíl VO2

Tabulka 5. 

max  vyjadřuje intenzitu zátěže (Tabulka 5). Přehled 

fyziologických hodnot maximální spotřeby kyslíku pro různé věkové 

skupiny  viz.  Tabulka 6. 

zátěž do 25 % VO2 Lehká max 

zátěž 25 - 60 % VO2 Střední max 

zátěž 60 - 100 % VO2 Těžká max 

 

• Metabolický ekvivalent (MET) je definován jako klidová spotřeba kyslíku, 

jejíž hodnota je přibližně 3,5 ml/kg/min., neboli 1 MET. Během maximální 

zátěže tato hodnota několikanásobně stoupá. 

• Mnohá, ani renomovaná doporučení dosud nevzala na vědomí, že 

metabolický ekvivalent je správně vztažen na kilogram hmotnosti, to 

znamená že VO2max vyjadřujeme vždy na kilogram hmotnosti, buď v 

ml/kg/min, nebo v METs. Vzácně se lze setkat u obézních s vyjádřením 

na kilogram tukuprosté hmotnosti (Radvanský, 2007). Fyziologické 

hodnoty maximální spotřeby kyslíku vzhledem k věku a pohlaví,  ukazuje 

Tabulka 6., která je lineární interpolací s hodnotami měřenými pouze pro 

věky 12 – 15 -18 -25 -35 -45 – 55 let .(Máček, Vávra, 1988). 
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Tabulka 6. Max. spotřeba kyslíku při zátěži na bicyklovém ergometru 
u mužů(vlevo) a žen ve věku 12 - 55 let (ml*min-1/kg) 

 
věk VO2 SD max/kg 
12 47,2 4,6 

13 48,73 4,43 

14 50,27 4,27 

15 51,8 4,1 

16 51 4,87 

17 50,2 5,63 

18 49,4 6,4 

19 48,59 6,46 

20 47,77 6,51 

21 46,96 6,57 

22 46,14 6,63 

23 45,33 6,69 

24 44,51 6,74 

25 43,7 6,8 

26 43,3 6,71 

27 42,9 6,62 

28 42,5 6,53 

29 42,1 6,44 

30 41,7 6,35 

31 41,3 6,26 

32 40,9 6,17 

33 40,5 6,08 

34 40,1 5,99 

35 39,7 5,9 

36 39,27 5,77 

37 38,84 5,64 

38 38,41 5,51 

39 37,98 5,38 

40 37,55 5,25 

41 37,12 5,12 

42 36,69 4,99 

43 36,26 4,86 

44 35,83 4,73 

45 35,4 4,6 

46 35,16 4,44 

47 34,92 4,28 

48 34,68 4,12 

49 34,44 3,96 

50 34,2 3,8 

51 33,96 3,64 

52 33,72 3,48 

53 33,48 3,32 

54 33,24 3,16 

55 33 3 

věk VO2 SD max/kg 
12 40,7 5,2 

13 40,37 4,97 

14 40,03 4,73 

15 39,7 4,5 

16 39,1 4,23 

17 38,5 3,97 

18 37,9 3,7 

19 37,73 3,77 

20 37,56 3,84 

21 37,39 3,91 

22 37,21 3,99 

23 37,04 4,06 

24 36,87 4,13 

25 36,7 4,2 

26 36,31 4,19 

27 35,92 4,18 

28 35,53 4,17 

29 35,14 4,16 

30 34,75 4,15 

31 34,36 4,14 

32 33,97 4,13 

33 33,58 4,12 

34 33,19 4,11 

35 32,8 4,1 

36 32,19 4,08 

37 31,58 4,06 

38 30,97 4,04 

39 30,36 4,02 

40 29,75 4 

41 29,14 3,98 

42 28,53 3,96 

43 27,92 3,94 

44 27,31 3,92 

45 26,7 3,9 

46 26,66 3,75 

47 26,62 3,6 

48 26,58 3,45 

49 26,54 3,3 

50 26,5 3,15 

51 26,46 3 

52 26,42 2,85 

53 26,38 2,7 

54 26,34 2,55 

55 26,3 2,4 
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V praxi se zátěžová kapacita nejčastěji vyjadřuje v hodnotách absolutní 

zátěže, tedy ve Watech. Vhodnější je ale, zátěž vztažená k tělesné hmotnosti, 

tedy W/kg. Obě tyto hodnoty mohou být ovlivněny typem použitého protokolu, 

proto se doporučuje vyjadřovat zátěžovou kapacitu v metabolických ekvivalentech 

(METs). Tento způsob u nás není příliš vžitý, ale je vhodný pro srovnání testů, 

doporučení pohybové aktivity a posouzení prognózy. Ukazuje, kolikrát je 

vyšetřovaná osoba schopna zvýšit svoji klidovou spotřebu kyslíku v průběhu 

zátěže. Pro odhad METs je možné použít následující postup. VO2max/kg 

vypočítáme jako součin výkonu ve wattech, který pacient udržel alespoň 1 min. x 

13 dělené tělesnou hmotností v kg. METs = VO2max : 3,5 ( příklad: dosažený 

výkon 150W, váha 80kg. VO2

Hodnoty kolem 10 METs odpovídají výkonnosti zdravých netrénovaných 

mužů středního věku. Jestliže nemocný s ICHS dosáhne hodnoty kolem 13 METs 

lze usuzovat na velmi dobrou prognózu. Neschopnost dosáhnout alespoň 5 METs 

se podkládá za nepříznivý prognostický ukazatel u nemocných mladších 65 let. 

max /kg = 150x13/80 = 24,4 ml, METs = 24,4 ml : 

3,5 = 7 ). Musíme však vzít v potaz fakt, že tento model rovnice je trochu 

nadsazující pro nezdatné pacienty ve vysokém věku, pokud počítáme s nejvyšší 

hodnotou při strmě zvyšované zátěži. 

Jako pracovní toleranci označujeme nejvyšší dosaženou zátěž a pracovní 

kapacita je nejvyšší dosažená zátěž dokončená bez projevů ischemie. U zdravých 

jedinců se pracovní kapacita i tolerance kryjí. 

Během fyzické aktivity dochází k řadě změn vyjádřených zvýšením 

minutového srdečního výdeje (MSV). „Aktivace sympatiku zvyšuje stažlivost 

srdečního svalu, čímž narůstá tepový objem (TV), který se zvyšuje přibližně do 

úrovně 40-50 % VO2

HR se zvyšuje již od počátku tělesné zátěže. Toto zvyšování je dáno 

útlumem činnosti parasympatiku a aktivací sympatiku. „U zdravých a trénovaných 

osob je vzestup pozvolnější než u osob netrénovaných nebo u jedinců se 

max, dále se již nezvyšuje a nárůst MSV je dán zvýšenou 

srdeční frekvencí“ (AHA, 2000). 
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srdečním onemocněním, u kterých se méně uplatňuje zvýšení TV“ (Chaloupka et 

al., 2005). Protože je vzestup HR zhruba úměrný vzestupu spotřeby kyslíku, 

můžeme ze HR odvodit stupeň zátěže. VO2

Zvyšování MSV je dále závislé na zvýšeném žilním návratu, kterému 

napomáhá:  

max při maximálním výkonu odpovídá 

přibližně maximální srdeční frekvenci.  

• Vazokonstrikce kapacitních žil způsobena sympatikem 

• periferní pumpa v podobě kontrahujících se svalů 

• snížení periferní cévní rezistence, díky které příliš nestoupá střední tlak 

krve (TK)  i přes zvýšený MSV a adekvátní množství krve se dostane do 

pracujících tkání 

Odpověď kardiovaskulárního aparátu na zátěž u pacientů s onemocněním 

koronárních tepen napodobuje normální odpověď-reakci, ačkoliv maximální 

kapacita je často redukována poklesem tepového objemu a srdeční frekvence, 

dále příznaky limitující cvičení jako je angina pektoris nebo klaudikace, inaktivita, 

nedostatek pohybu, dušnost, arytmie. 

Pohybová aktivita zvyšuje požadavky tkání na dodávku kyslíku, tím pádem 

se zvyšuje lineárně, později, s větší námahou, prudce stoupá. Při menší námaze 

dochází ke zvýšení zejména dechového objemu, zatím co při větší intenzitě 

zátěže dochází ke zvýšení jak dechového objemu, tak dechové frekvence.  

Během pohybové aktivity je podíl kyslíku ve tkáních vyjádřen rozdílem mezi 

obsahem kyslíku v tepnách a obsahem kyslíku v žilách, což představuje klidový 

rozdíl 4 - 5ml O2/100ml (23% podílu kyslíku). Během zátěže se A-V diference 

zvětšuje, protože pracující svaly extrahují větší množství kyslíku, kdy rozdíl může 

dosáhnout až 16-18ml O2/100ml krve při vysoké intenzitě zátěže (> 85% 

VO2max). U zdravých jedinců dochází téměř konstantně ke zvyšování A-V 

diference a VO2max a to díky změnám MSV. Pacienti s onemocněním 

kardiovaskulárního systému či plicními chorobami můžou mít sníženou VO2max 

vlivem centrálních i periferních faktorů. 
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4.2. Zátěžová diagnostika 

Posuzování zdatnosti pacienta ve vztahu k pohybovému režimu, ke 

zdravotnímu stavu a k terapii se děje na základě výsledků zátěžové diagnostiky. 

Zátěžové testy využíváme dále při: neinvazivní diagnostice ICHS, ověření 

efektu léčby farmakologické či chirurgické, odhadu závažnosti ICHS, určení 

prognózy ICHS, stanovení funkční kapacity. 

4.2.1. DRUHY A ZDROJE ZATÍŽENÍ  

 Dynamické zatížení 

Jde o mechanickou svalovou zátěž, která je nejvíce fyziologická, a proto 

v praxi nejvyužívanější. Zdroje dynamického zatížení jsou: 

• Bicyklový ergometr 

• Běhátko - zátěž odpovídá pohybu, který pacient vykonává denně 

• Klikový ergometr - rumpál - využívá se u pacientů s postižením dolních 

končetin (DK), kde nelze využít bicykl, nebo pohyblivý pás. 

• Testování pomocí rychlé chůze- CORRIDOR WALK TEST - 

šestiminutový test chůzí (6-MWT) je jednoduchý test k hodnocení fyzické 

aktivity nemocných s kardiorespiračními onemocněními využívající 

submaximální zátěže při chůzi po rovině. Protože je tento test, pro svou 

jednoduchost a finanční nenáročnost, v praxi velice využíván, rozhodla 

jsem se ho v následujícím odstavci popsat podrobněji. 

6-MWT nedovoluje kvantifikaci faktorů limitujících fyzickou zátěž a 

neposkytuje údaj o maximální spotřebě kyslíku při zátěži. I když existuje poměrně 

těsný vztah mezi vzdáleností ušlou při 6-MWT a maximální spotřebou kyslíku 

měřenou při bicykloergometrii (r ~ 0,7), musí být tato vyšetření vnímána jako 

komplementární. Při 6-MWT dochází ve srovnání s bicykloergometrií k výraznější 

námahové desaturaci. 
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6-MWT však v řadě klinických situací poskytuje lepší obraz fyzických aktivit 

než VO2

Reprodukovatelnost 6-MWT je ve srovnání s FEV1 lepší. Kontraindikace 

testování: nestabilní AP v posledním měsíci, akutní infarkt  myokardu v posledním 

měsíci, ischemické změny na klidovém EKG, TK > 180/100, TF > 120/min, 

závažné arytmie. Po vyloučení kontraindikací, můžeme přejít k vlastní přípravě 

pacienta: pacient je alespoň 10 min. před testem vsedě v klidu, následně je mu 

změřena TF, TK a spotřeba O

max. 6-MWT koreluje dobře s kvalitou života, odráží lépe změnu dušnosti 

po terapeutických intervencích, a u pacientů s CHOPN po ukončení plicní 

rehabilitace koreluje s délkou přežití (Chlumský et al., 2002). 

2. Nastává vlastní provedení testu: pacient se 

postaví  na startovní čáru, dále je poučen před zahájením testu (např.: „Cílem 

tohoto testu je změřit, jakou jste schopen ujít vzdálenost v průběhu 6-ti minut. 

Budete chodit pokud možno co nejrychleji sem a tam po této chodbě, přičemž na 

obou stranách budete obcházet postavené kužely. V případě zhoršení dušnosti, 

můžete zpomalit chůzi nebo se i zastavit. Jakmile budete moci, zase pokračujte 

v chůzi.). Po zahájení testu chodí pacient sám, popřípadě s doprovodem po 

uvedené trase, v průběhu testu je monitorována TF a VO2, případně podle 

vybavení i další parametry. V průběhu testu je pacient informován o průběhu testu 

a je mu oznamován uběhnutý čas, jsou zaznamenávány sledované parametry. Po 

ukončení testu: spočteme ušlou vzdálenost, zaznamenáme stupeň dušnosti při 

maximální námaze (Borg scale – Borgova stupnice dušnosti), zaznamenáme 

maximální změny TF a Sp O2

Hodnocení testu: Za normální hodnotu je na základě provedených studií 

považována vzdálenost > 500 metrů pro ženy a > 600 metrů pro muže, pro 

zohlednění věku vyšetřovaného možné vyjádření následujícím vzorcem: 6MWT = 

800 – (5,4 x věk). Většinou je 6-MWT používán v souvislosti s terapeutickou 

intervencí, v tomto případě se má test provádět ve stejnou denní dobu. Klinicky 

významná změna v ušlé vzdálenosti se mírně liší mezi jednotlivými diagnózami, 

pro pacienty s CHOPN je udávána hodnota 50-55 metrů. Hodnocení dalších 

parametrů je volitelné: maximální pokles VO

. Provedení testu se nemá s pacientem nacvičovat! 

2, stupeň dušnosti (vhodné je i 

posuzování poměru 6-MWT/Borgovo skóre), stupeň dynamické plicní hyperinflace 
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(u pacientů s CHOPN), vzestup TF( ATS statement. Guidelines for the six-minute 

walk test. 2002). 

• Stupně - např. dvoustupňové schůdky 

• Speciální ergometry (plavecké, veslařské) 

 

 Statické zatížení-handgrip 

Pacienti svírají ruční balónkový dynamometr silou rovnající se 50 % jejich 

maximálního stisku až do únavy. 

Využívá se v zátěžové echokardiografii, v diagnostice a kontrole léčby 

hypertenze. Další druhy zátěže 

• Elektrické zatížení 

• Farmakologické zatížení 

• Chladové zatížení 

• Hypoxie 

• Psychické zatížení 

 

 Způsoby zvyšování zátěže: 

• Jednostupňová zátěž 

• Kontinuální zátěž 

• Intermitentně stupňovaná zátěž 

• Intervalový trénink – při intervalovém tréninku kardiaků se základní 

intenzita zátěže sníží, obvykle do intenzity s největším zastoupením 

podílu tuků v rovnovážné zátěži, tedy přibližně okolo 50% VO2max. 

Následně v krátkých úsecích délky desítek sekund, později minut, se 

přidává na intenzitě až do intenzity přesahující anaerobní práh. Ověřený 

optimální algoritmus na to, jak časté a jak dlouhé úseky nasadit  a do 

jaké intenzity, dosud nebyl publikován. 



27 

4.2.2. HODNOCENÍ ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ 

Při zátěžových testech sledujeme a hodnotíme: 

 Klinickou odpověď:  

Všímáme si reakce pacienta, zejména jeho subjektivních obtíží: dušnost, 

bolesti slabost a příznaky bránící v pokračování zátěže. 

 Reakci tepové frekvence 

Tepová frekvence je nejsnáze měřitelný parametr, nepřímo svědčící o 

dynamice srdečního výdeje v zátěži. Veškeré závěry platné pro zdravou populaci 

lze přímo aplikovat na pacienty za těchto předpokladů: není přítomna arytmie, 

sinoatriální (SA) uzel akceleruje ve stejném rozsahu tepové frekvence jako u 

zdravé populace (není ovlivněn farmaky), systolický objem srdeční stoupá zhruba 

o třetinu proti klidové hodnotě již při středním vzestupu žilního návratu a vyšším 

tonu sympatiku – zde však musíme vzít na zřetel skutečnost, že pacientům s 

těžšími formami ICHS často systolický objem  klesá se stoupající zátěží, značná 

část pacientů s ICHS je léčena beta – blokátory. 

Maximální tepová frekvence (HRmax) je nejvyšší HR, naměřená v okamžiku 

ukončení zátěže pro subjektivní pocit vyčerpání. Naměřenou hodnotu 

porovnáváme s normami dle věku, korigovanými na typ zátěžového protokolu. 

Pokud je pod dolní mezí normy, je nutno zvážit, zda pacient dosáhl objektivně 

maximálního výkonu, jakého je schopen po stránce kardiovaskulárního systému. 

Jestliže například ukončí zátěž pro obtíže hybného systému, nelze hovořit o 

HRmax ve smyslu parametru ze kterého odvozujeme tréninkovou tepovou 

frekvenci – hodnoty blížící se takto změřené „pseudoHRmax“ jsou zároveň 

hodnotami tréninkové tepové frekvence. 

Orientační norma HRmax = 220 – věk,rozpětí normálních hodnot obvykle 

v intervalu +/-15 tepů. 

„HR v lehké a střední intenzitě dynamické zátěže je nepřímo úměrná 

zdatnosti za předpokladu, že HRmax je prokazatelně v pásmu normálních hodnot 
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- to u nemalé části pacientů s ICHS není. Na nižší zátěži se do ní mohou promítat i 

psychogenní vlivy a životospráva“ (Kučera et al., 1999). 

Orientační odhad submaximální HR (HRsubmax) = 200 – věk, HR submax 

by mělo být dosaženo u zátěžových testů, odpovídá též 75-85  % HRmax. Toto 

však neplatí u pacientů léčených betablokátory a při ischemické dysfunkci 

sinoatriálního uzlu a  u pacientů s pacemakerem. 

Jak jsem již předeslala, je HR nejčastěji užívaným markerem intenzity zátěže 

v pohybové terapii. Její použití u pacientů s beta-blokátory je ale obtížné až 

nemožné, protože výsledná tepová frekvence je funkcí dvou proměnných: intenzity 

zátěže a hladiny farmaka. Obdobně nelze použít tepovou frekvenci ke stanovení 

tréninkové intenzity u  pacientů s arytmií, u některých typů pacemakerů a u 

pacientů s ischemickým postižením SA uzlu. 

Alternativním ukazatelem intenzity je pak její subjektivní hodnocení,  rychlost 

chůze,  počet kroků za časovou jednotku, spotřeba kyslíku,  či zátěž ve W/kg. 

Častým prostředkem  subjektivního hodnocení intenzity zátěže je Borgova -           

- Rating of Perceived Exertion (RPE) škála, která se využívá v zátěžovém 

testování a následně  také v pohybové terapii pacientů s kardiovaskulárními 

chorobami léčených beta-blokátory. Borgova RPE škála má své praktické 

uplatnění např. při stupňovaném zátěžovém testu na bicyklovém ergometru, právě 

u pacientů léčených beta-blokátory sympatiku. Subjektivního hodnocení intenzity 

zátěže lze následně využít i v pohybové terapii vyšetřovaných jedinců s tím, že po 

individuálním otestování pacientů je možné určit jedince, kteří budou schopni 

regulovat svou intenzitu zátěže s použitím RPE. 

„Subjektivní hodnocení zátěže při testu dává také informaci o úměrnosti 

zátěže pro testovaného, tedy informaci jak danou zátěž zvládám“ (Noble, 1982). 

 Reakce krevního tlaku  

Fyziologicky se systolický TK (TKs) v důsledku zvyšujícího se minutového 

srdečního výdeje (MSV) zvyšuje. TKs většinou nepřesahuje hodnotu 160-180 mm 

Hg. Diastolický TK ( TKd) se podstatně nemění.  
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Po skončení zátěže dochází k poklesu TK na výchozí hodnotu, přibližně 

během 6 minut a zpravidla ještě několik hodin přetrvává hodnota nižší než pře-

testová hodnota. Hodnoty > 250 mm Hg TKs a > 115 mm Hg TKd jsou důvodem 

k ukončení zátěžového testu. 

 Spotřeba kyslíku (VO2), maximální spotřeba kyslíku (VO2max, 

VO2

„Vyjadřuje maximální schopnost aerobně produkovat makroergní fosfáty, je 

globálním ukazatelem výkonnosti celého transportního systému pro dýchací plyny“ 

(Bouchard et al., 2007). 

peak) [ ml/kg/min]  

Dále VO2

VO

max je relativně nejpřesnější numerické vyjádření celkové schopnosti 

pacienta absolvovat dlouhodobou tělesnou zátěž a zregenerovat po namáhavém 

výkonu. „Ze spotřeby kyslíku lze stanovit dosti přesně i energetický výdej. 

2peak je nejvyšší hodnota VO2 u pacienta, který přerušil zátěž, aniž by 

dosáhl  plateau ve spotřebě kyslíku a aniž by dosáhl svého metabolického maxima při 

němž již kompenzuje acidózu hyperventilací s uvolňováním CO2 z alkalické rezervy, 

tedy stavu kdy zátěž ještě stoupá, ale spotřeba kyslíku už ne. Nejčastější praktickou 

možností je řídit se RQ a označit za VO2 peak to, kde pacient při správně zvoleném 

zátěžovém protokolu vyšetření se stoupající zátěží nedosáhl RQ  1,10    (tedy vydaný 

CO2 vůči přijatému kyslíku v poměru 1,10 :1). Pokud udáváme VO2peak, míníme tím 

automaticky že nebyl v kardiorespiračním  maximu. Pokud použijeme VO2peak ve 

vzorcích pro intenzitu tréninku tam kde má být VO2

 Anaerobní práh (AT)  

 max, je takto stanovaná intenzita 

zátěže bezpečnější z hlediska akutního rizika srdeční příhody v zátěži, ale méně 

účinná z hlediska adaptace na zátěž  (Berget et al., 2006). 

U zdravého člověka definujeme jako takovou hraniční intenzitu zátěže, jejíž 

překročení vede k ochranné fyziologické únavě během desítek sekund až několika 

minut, zatímco při intenzitách zátěže pod AT nastává únava podstatně později. AT 

má tedy význam při proskripci pohybové aktivity jako horní limit zátěže, po jeho 

překročení dochází k prudkému rozvoji metabolické acidózy. „Nejčastěji AT 
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stanovujeme ze změn kinetiky minutové ventilace, spotřeby kyslíku, výdeje oxidu 

uhličitého, změn respiračního výměnného koeficientu. Dalšími parametry 

používanými k neinvazivními zjištění anaerobního prahu jsou tepová frekvence a 

utilizace kyslíku“ (Radvanský, Nečasová, Matouš, 1997). 

 Změny na EKG 

Ve stručnosti si pouze vyjmenujme hlavní skupiny parametrů, které ze změn 

zátěžového EKG odvozujeme: tepovou frekvenci na jednotlivých stupních zátěže, 

poruchy rytmu z poruchy tvorby i vedení vzruchu, poruchy repolarizační fáze, 

dynamiku klidových patologických nálezů v zátěži, reaktibilitu vegetativních 

regulací z variability srdeční frekvence. 

Za projev ischémie na EKG považujeme zátěží vyprovokovanou depresi 

úseku ST. Rozlišujeme zde depresi horizontální či descendentní > 1 mm a trvající 

80 ms od konce QRS-komplexu ve třech po sobě jdoucích cyklech. Descendentní 

deprese představují spolehlivější nález s vyšší předpovědní hodnotou ICHS než 

deprese horizontální (Obrázek 2). Současně pacient může cítit bolesti na přední 

straně hrudníku, pod lopatkou, vyzařující do levé paže, do krku, nebo i jinde. Tyto 

bolesti ustupují již v první minutě zotavení, zatímco křivka EKG se vrací k normě 

po více než 10 minutách klidu. Pozor si musíme dát u pacienta s diabetickou 

neuropatií, který bolesti  vůbec cítit nemusí. 

Vedle těchto ukazatelů ještě dochází k neschopnosti vzestupu spotřeby O2

Obrázek 2. 

.  

 

Typy deprese ST-úseku: a-junkční deprese, b-horizontální deprese, 

c-sestupná deprese. 
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 Tělesná výkonnost  

Vyjadřuje schopnost pacienta podat určitý výkon, tělesnou práci za časovou 

jednotku. Spotřeba kyslíku, je v přímém vztahu s vykonanou prací. 

Výsledek zátěžového testu je třeba posuzovat komplexně: na podkladě 

vzniku subjektivních obtíží, změn EKG, reakce TK, HR a dosažené výkonnosti 

testovaného pacienta. 

4.3. Analýza výsledků jednotlivých studií a vyvození 
optimální parametrů zátěže u pacientů s ICHS  

Mezi parametry zátěže řadíme: intenzitu, délku trvání pohybového programu, 

délku jednotlivých tréninků a jejich frekvenci (Tabulka 7). 

4.3.1. INTENZITA 

Zkoumání vlivu intenzity na zdatnost pacienta s ICHS se stalo předmětem 

mnoha studií.  

Blumenthal et al. (1988) poukazuje na nejasný vliv intenzity tréninku na 

zvýšení zdatnosti pacienta. Jeho studie byla založena na zkoumání 45 pacientů 

po IM, které rozdělil do dvou skupin. Obě skupiny trénovaly 3x týdně, 50 – 65 min., 

aerobní trénink, po dobu 3 měsíců. První skupina intenzitou 65 – 75 % VO2 max, 

druhá skupina < 45% jejich VO2 max. VO2

Naproti tomu Rognmo et al., (2004) udávají jasnější efekt intenzity na VO

 max stouplo u první skupiny o 13%, u 

skupiny druhé o 15%. 

2 

peak. Dvě skupiny pacientů s onemocněním koronárních tepen, intenzita tréninku 

je u první skupiny 50 – 60 %, u druhé skupiny 80 – 90 % jejich VO2 peak. Trénují 

3x týdně po dobu 10 týdnů. VO2 peak stouplo u skupiny s vyšší intenzitou o 17,9 

%, u skupiny s nižší intenzitou o 7,9 % VO2

Jensen et al. (1996), porovnal dvě skupiny pacientů. První trénovala 

intenzitou 50% VO2 peak, druhá intenzitou 85% VO

 peak . 

2 peak . Obě skupiny trénovaly 

45 min, 3x týdně, 1 rok. Po 6 měsících je patrný jen nepatrný rozdíl nárůstu 
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VO2peak mezi skupinami (7.4 % versus 7.5 %), avšak po roce tréninku dochází 

k markantnímu rozdílu ve prospěch skupiny cvičící vyšší intenzitou - nárůst o 13 % 

VO2

Oberman et al. (1995), ve své studii stanovil obdobné výchozí parametry jako 

Jensen, s tím rozdílem, že během této studie pacienti trénovali 60 minut každý 

trénink. Po 6 měsících dochází k nárůstu VO

peak versus 9 % nárůstu VO2 peak u skupiny cvičící intenzitou nižší. 

2peak o 6.6 % u skupiny trénující 

vyšší intenzitou, oproti 5.6 % nárůstu u skupiny trénující nižší intenzitou. Za rok 

pak dochází k 9 % nárůstu VO2

Ve všech studiích je více či méně zřetelný vliv intenzity na zdatnost pacienta 

s ICHS. Swain a Fraklin (2002) vedli 24 meta-analýz, které se shodly na 

jednotném závěru: „Jako minimální intenzita potřebná k prokazatelnému nárůstu 

zdatnosti pacienta s ICHS je stanovena hodnota alespoň 45% VO

peak versus 11 % (skupiny trénující nižší 

intenzitou versus skupina trénující vyšší intenzitou). 

2

Velice důležité je ale podotknout, že ani jedna z prací se nezabývá faktem, 

že validita hodnoty VO

max“ (Swain, 

Fraklin, 2002).   

2 

Mífková et al.,rozpracovali studii, jejíž cílem je zkoumání vztahu mezi 

RERpeak  a peak hodnotou příjmu kyslíku (VO

zjištěné spiroergometrií je limitována tím, že někteří 

pacienti ukončí zátěž předčasně ze subjektivních důvodů. Proto je vhodné doplnit 

spiroergometrické vyšetření dalším ukazatelem – peak hodnotou poměru 

respirační výměny (RERpeak). RER, neboli RQ, stanovujeme průběžně jako 

poměr příjmu kyslíku a výdeje oxidu uhličitého v průběhu  zátěže. 

2peak), hodnotou příjmu kyslíku při 

anaerobním prahu (VO2 

Výsledkem byly hodnoty Wpeak  a VO

 ANP), hodnotou maximální zátěže (Wpeak) . Ve své 

práci zhodnotili 115 spiroergometrických vyšetření provedených do symptomy 

limitovaného maxima u  mužů s ICHS prokázanou koronarografickým vyšetřením. 

Vyšetření byla rozdělena do tří podsouborů dle dosažené hodnoty RERpeak (47 

vyšetření s RERpeak pod 1,05; 53 vyšetření s RERpeak mezi 1,05 a 1,14; 15 

vyšetření s RERpeak nad 1,15). 

2peak  v první skupině významně nižší 

než ve skupině druhé a třetí (p<0,05). Ostatní rozdíly nebyly statisticky významné. 
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Závěr, který nám tato studie dokládá je, že pouze při hodnotě RERpeak nad 

1,05 lze považovat peak hodnoty zátěže a příjmu kyslíku za validní. Jen při 

správné interpretaci poskytují informaci o prognóze (peak hodnoty) a funkční 

zdatnosti pacienta (ANP hodnoty). 

4.3.2. DÉLKA TRVÁNÍ POHYBOVÉHO PROGRAMU 

Většina studií zastávají názor, že čím delší doba tréninku, tím lepší celkový 

efekt na zdatnost pacienta.  

Toto tvrzení vyvrací Hevery et al. (2003) kteří ve své randomizované studii 

rozdělili 58 pacientů s rozličnou formou ICHS do dvou skupin, jedna trénovala 4 

týdny 5x týdně, druhá 10 týdnů 3x týdně. Obě skupiny měly shodnou intenzitu 60 – 

80 % submaximální tepové frekvence. Výsledek této studie ukazuje 31% nárůst 

METmax u obou skupin. 

I když studie Harvery et al. nepotvrzuje vliv rozličných délek tréninku, oproti 

tomu Brubaker et al. (1996) rozčlenili 50 pacientů do dvou skupin, trénujících 3 a 

12 měsíců. U tříměsíční skupiny byl nárůst METmax o 9 % a o 23 % ve 

dvanáctiměsíční skupině.  

Porovnala jsem právě tyto dvě studie, protože lze na nich zřetelně 

demonstrovat rozdíl délky trvání tréninku. „I když pozitivní vliv na kardiovaskulární 

aparát nastává již po 4 týdnech pravidelného tréninku“ (Hevery et al., 2003), 

„k maximalizaci těchto vlivů dochází s narůstající délkou trvání tréninku, to 

znamená alespoň po dobu 12 měsíců“ (Brubaker et al., 1996). 

4.3.3. DÉLKA JEDNÉ TRÉNINKOVÉ INTERVENCE 

„Na toto téma byl rozpracován velký počet studií, avšak ujednotit jejich 

závěry je velice obtížné“ ( Hansen et al., 2005). Záleží na typu ICHS, délce 

rehabilitačního programu, na počáteční zdatnosti pacienta, na intenzitě tréninku. 

Tato kritéria jsou přísně individuální, stejně tak jako délka jednotlivých tréninků, 

která se od nich odvíjí. „Vesměs se délky jednotlivých tréninků pohybují od 20 do 

120 min., nejčastěji 40 – 75 min“ ( Hansen et al., 2005).  
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Jak jsem se již výše zmínila, délka tréninku záleží na výchozím funkčním 

stavu pacienta.  Obecně lze u pacientů s funkční kapacitou < 3 METs ( 25 až 

40W) doporučit několikrát denně krátké cvičení v trvání 5 až 10 min, pro pacienty s 

funkční kapacitou 3 až 5 METs (40až 80W) 1 až 2x denně 15 minut. U nemocných 

s funkční kapacitou > 5 METs 3 až 5x týdně 20 až 30 minut cvičení. Tato 

doporučení lze brát pouze jako určité vodítko ve stanovování délky tréninku. 

V praxi ale narážíme na mnoho rozličných, individuálních případů, které 

nezapadají do obecných doporučení.  A právě u těchto pacientů je nejdůležitější 

správné stanovení jednotlivých pohybových parametrů, tedy i délky tréninku. 

Konkrétně tím chci říci, že při stanovování vhodné délky tréninku nahlížíme na 

pacienta jako na samostatnou bytost s ojedinělými funkčními parametry. V praxi to 

znamená, že mám např.: 2 pacienty, oba stejně staří – 58 let, jeden má VO2  max.  

sotva 3 METs,nízkou funkční kapacitu, dušnost - dělá mu velký problém ujít pár 

metrů. Druhý pacient má časně diagnostikovanou ICHS, má stent, nedí dušný, jen 

při vysokých intenzitách zátěže se začíná projevovat  reziduální ICHS. Kdybych se 

řídila obecnými doporučeními, vykonávali by trénink podobné frekvence a délky, 

ale na první pohled je patrné, že by to ani u jednoho pacienta k přílišnému benefitu 

nevedlo, naopak.  Nelze se tedy řídit obecnými parametry, je to opravdu jen úzké 

vodítko. Nezbytné je ale kvalitní vyšetření, anamnéza, zátěžové vyšetření a 

pozorování pacienta, což nám dává jasnější obraz o možnostech pacienta. 

Důležitým faktorem, který se vztahuje k délce tréninku je kalorický výdej. 

Kalorický výdej by se měl  postupně pohybovat alespoň okolo 1000 kcal/ týdně. 

Této hodnoty lze dosáhnou buď intenzivním tréninkem po kratší dobu, nebo méně 

intenzivním tréninkem po dobu delší. Možnou variantou, se srovnatelným 

kalorickým výdejem, jsou kratší: 10 – 15 min. aktivity v průběhu dne. Tento způsob 

tréninku je označován jako intermitentní. Samozřejmě, že přihlížíme k  výchozí 

hmotnosti pacienta.  Jestliže pacient zvýší pohybovou aktivitu, kalorický výdej a 

nemá příliš velkou nadváhu, dochází ke snižování tělesné hmotnosti, je však 

potřeba váhu hlídat, aby nedocházelo k rychlému úbytku- stačí 1-2 kg za měsíc. 

Je dobré když si pacient nastaví reálné cíle- například zhubnout 10% své váhy. I 

to se zobrazí na výsledcích krevních tuků, a na snížení krevního tlaku a pacient se 

cítí celkově lépe. 
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Trénink by měl vždy obsahovat 10 - 15 minut zahřívací fázi, tzv. warm up. na 

začátku tréninku a fázi relaxace – cool down, na konci tréninku. 

V zahřívací fázi dochází k prokrvení svalů a k postupnému zvýšení 

metabolismu, což vede k prevenci kardiovaskulárních a muskoloskeletálních 

poraněním.  

Relaxační fáze - cool down, slouží především jako prevence hypotenze a 

arytmií. Její délka je alespoň 10 – 15 min. ( Hansen et al., 2005). 

4.3.4. FREKVENCE TRÉNINKU 

Velice zajímavé reference ve vztahu k frekvenci tréninku, podává Nieuwland 

et al. (2000), který rozdělil 130 pacientů se stabilní formou ICHS do dvou skupin. 

První skupina trénovala 2x denně, 5x týdně. Druhá skupina trénovala 2x týdně. 

Obě skupiny pacientů měly shodnou intenzitu 60 – 70% VO2peak, po dobu 6 

týdnů. Výsledek prokázal téměř shodný nárůst VO2

Další studie porovnávají pacienty trénující 1x, 2x a 3x týdně, 35 – 45 min, 

intenzitou 70 % VO

peak v obou skupinách (o 15 

% ve skupině s vyšší frekvencí tréninku, versus 12 % nárůstu ve skupině 

s frekvencí tréninku nižší). Ale anaerobní práh (AT) se výrazně zvýšil u skupiny 

trénující vyšší frekvencí (o 35 %), oproti skupině trénující frekvencí nižší (o 12 %). 

2max, po dobu 5 týdnů. Skupina trénující jednou týdně měla 

zřetelně nižší nárůst VO2

Shrnutím lze říci, že vyšší tréninková frekvence (>3x týdně) má větší 

tréninkový efekt, než frekvence nižší (<2x týdně). 

max  (o 14 %) oproti skupinám s vyšší frekvencí tréninku 

( o 19 % u 2x týdně trénující skupiny a o 20 % u 3x týdně trénujících). Z výsledků 

je patrné, že rozdíl mezi skupinou trénující 2x týdně a skupinou trénující 3x týdně 

je pouze nepatrný ( Hansen et al., 2005). 
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Tabulka 7. 

(Kalapura et al., 2003; Nordrehaug et al., 1989; Tomita et al., 2003; Sakuragi et al., 2003; Artur et al., 2002; Adachi et al., 2001; Curnier et al.,2001; Myers et al., 2001) 

STUDIE n VĚK 
DÉLKA 

TRÉNINKU 

(min.) 

DÉLKA 
TRÉNINKOVÉHO 

PROGRAMU 

FREKVENCE/ 
TÝDEN INTENZITA 

TRÉNINKOVÝ 
EFEKT 

(VO2 max, AT) 

Infarkt myokardu        

Kalapura et al. 50 58 30 - 40 3 měsíce 3 
70 – 80% 

HRmax 
14% ↑ VO2max 

Nordrehaug et al. 27 55±7 180 - 240 1 měsíc 5 
80% 

HRmax 
16% ↑ VO2max 

Tomita et al. 50 51±1 50 - 90 3 měsíce 3 - 5 50 – 60% HRR 10% ↑ VO2max 

Sakuragi et al. 296 61±9 50 3 měsíce 3 - 5 50 – 60% HRR 13% ↑ VO2max 

Koronární 

by-pass 
       

Artur et al. 122 62±9 40 6 měsíců 5 
60 – 70% 

VO2peak 
36% ↑ VO2max 

Adachi et al. 34 61±8 60 2 týdny 7 AT 42% VO2max, 10% ↑ AT 

Městnané srdeční 
selhání        

Curnier et al. 34 52±7 30 1 měsíc 5 - 6 AT 19% VO2max, 25% ↑ 
AT 

Myers et al. 12 56±5 
120 (7 dní), 

45 (4 dny) 
2 měsíce 

4 cycling 

7 walking 

60 – 70% 

VO2peak 
28% VO2max, 35% ↑ 

AT 
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4.3.5. ÚČAST SILOVÉ ZÁTĚŽE V REHABILITAČNÍM TRÉNINKU PACIENTŮ 
S ICHS: 

Pozitivní vliv silového tréninku, jako součásti komplexního rehabilitačního 

programu u pacientů s ICHS, je více než zřejmý. Silové cviky se zpravidla zařazují po 4–

6 týdnech vytrvalostního tréninku. Hlavně v počátečních fázích je nutné sledovat reakci 

krevního tlaku a HR. Vhodné je otestovat reakci na izometrickou zátěž, např. handgrip 

testem. American Hearth Association ve spolupráci s American  College of Sports 

Medicine, ustanovila obecná doporučení odporového – resistence tréninku ( RT), podle 

kterých je vhodné začít jednou sérií 8 -10 cviků, zaměřujících se především na velké 

svalové skupiny, jako jsou svaly prsní, svaly ramenního kloubu, paží, zad, břicha, 

stehenní svaly a svaly bérce. Intenzita RT by měla být 30% - 40% 1 RM pro horní 

polovinu těla a 50%-60% 1 RM pro dolní polovinu těla.1RM je největší síla kterou je 

pacient schopen provést daný silový cvik. 

Je-li pro pacienta tato hmotnost příliš těžká a cvičení je tak pro něj nezvládnutelné, 

užíváme lehčí hmotnost závaží,se kterou je pacient schopen cvičit. Z počtu opakování, 

které bezpečně zvládne, zpětně odvodíme teoretické 1RM. Následně můžeme zátěž 

zvýšit, když pacient zacvičí snadno a lehce 15 opakování. Celé cvičení by mělo trvat 

okolo 20 minut a mělo by být vykonáváno nejméně dvakrát týdně. 

 I když víme, že zvyšování intenzity spolu s narůstajícím počtem tréninkových sérií 

přináší větší zdravotní benefity, musíme přihlížet na bezpečnost a adherenci, díky 

kterým jsou zprvu preferovány změny ve frekvenci a trvání než v intenzitě (Albright et al., 

2000). 

American College of Sports Medicine doporučuje  k RT užívání posilovacích 

trenažérů, ruční závaží- činky a Thera-bandy – gumové pásy.  

   RT skýtá určité riziko pro hypertoniky, pacienty s ischemickou chorobou srdeční 

a diabetiky s rozvinutými retinálními a kardiovaskulárními komplikacemi. Proto je třeba 

vyvarovat se izometrické kontrakci se zadržením dechu. Pro dosažení co nejvyššího 

zdravotního prospěchu a minimalizaci rizika zranění by měl být RT veden pod odborným 

dohledem, nejlépe fyzioterapeutem (Albright et al., 2000).  
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Prospěch RT na kardiorespirační systém pacienta s ICHS v praxi, dokládají 

Steward et al. (1998), kteří provedli srovnání dvou skupin mužů, po AMI. První skupina 

cvičila na rotopedu 20 – 30min., 70 – 80% HR max. zatímco druhá skupina setrvávala 

na rotopedu 8 min, stejné intenzity + silový trénink. Celý program trval 10 týdnů, se třemi 

tréninky týdně. O 14 % se zvýšila VO2max u skupiny s kombinovanou zátěží (tzn. 

aerobní + silové zatížení), zatím co u druhé skupiny nebyly zaznamenány změny 

v nárůstu VO2

Také Delagardelle et al.(2002) poukazují na pozitivní efekt silové pohybové 

aktivity, tentokrát v rámci pohybových intervencí u pacientů s městnavým srdečním 

selháním. Zde, u skupiny s kombinovanou zátěží (aerobní + silové zatížení v rozsahu 

60% 1RM), byl signifikantní nárůst o 8 % VO

max .  

2peak, oproti skupině cvičící pouze 

aerobně, kde VO2

Nicméně Pierson et al. (2001), prezentují zcela protikladné výsledky. Skupině 

trénující pouze aerobně, po 6 měsících rehabilitačního programu, stoupla VO

peak zůstalo nezměněno.  

2max o 18 

%, oproti skupině s kombinovanou zátěží, kde došlo k vzestupu VO2max pouze o 10 %. 

Zavádějící je zde však počáteční hodnota VO2max, která byla prokazatelně vyšší u 

skupiny s kombinovanou zátěží (24.1 ml/kg/min), versus aerobně trénující skupina (16.9 

ml/kg/min). „Právě nízká počáteční výkonnost, je jeden z hlavních predisponujících 

faktorů pro větší nárůst výkonnosti během pohybových intervencí“ (Gordon et al., 1999). 

Dosud jsem analyzovala vliv silové zátěže na vzestup VO2max, či VO2

Santana – Clara et al. (2002) rozdělili pacienty s onemocněním koronárních tepen 

do dvou skupin. Obě skupiny trénovaly jeden rok, 3x týdně, 30 min. každý trénink – 

aerobně. Jedna ze skupin navíc prováděla silový trénink, který spočíval ve cvičení na 

osmi strojích, 2x 8 – 12 opakování, intenzitou 50 % 1RM. Výsledky signifikantně 

prokázaly nárůst AT u skupiny s kombinovaným tréninkem.  

peak. Bezesporu 

významný je vliv silového tréninku na AT. 

Zlepšení AT jako výsledku zařazení silové zátěže do pohybového programu, má 

pravděpodobně vztah k nárůstu svalové síly, k nižší procentuální hodnotě maximální 

kontrakce potřebné k vykonání stejné práce. Snížení svalové kontrakce vede k nižší 

produkci kyseliny mléčné do krve, k poklesu potřeby eliminace CO2 a k vzestupu 

anaerobního prahu. 
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American Heart Association a American College of Sports Medicine, poukazují na 

významný benefit , který přináší RT, jako doplněk aerobního tréninkového programu 

v prevenci, léčbě a kontrole hypertenze.  

Za povšimnutí stojí zejména studie, kterou provedly Kelley, Kelley(2000). Ve své 

studii zkoumaly efekty RT na klidový TK. Studie probíhala mezi lednem 1966 až 

prosincem 1998. Dohromady 11 rozsáhlých studií došly ke stejnému závěru - pokles 

přibližně o 3 mmHg nalezený jak u TKs i TKd jako výsledek RT. Tento benefit redukce 

TK byl stejný u skupiny, která vykonávala obvyklý RT protokol (který se vyznačuje 

zvedáním teší hmotnosti závaží s delším odpočinkem) jako u skupiny vykonávající 

kruhový RT protokol (zvedání lehčích břemen s vyšším opakováním,  kratší pauzou 

mezi cvičeními a s rychlým pohybem mezi jednotlivými sériemi což představuje aerobní 

komponentu)(Stewart, 1992). 

K podobnému závěru došli i Cornelissen a Fagard(2005), shromáždili data 

publikované mezi roky 1996 a 2003, které zahrnovaly 9 randomizovaných kontrolních 

výzkumů s 341 účastníky. Konečný efekt RT, byl pokles o 3,2mmHg TKs a 3.5mmHg 

TKd.   

„Ačkoliv  redukce TK nám může připadat skromná, pokles TKs o 3mmHg, může 

znamenat snížení  morbidity na CVD o 5-9% a mozkové mrtvice o 8-14%“ (Whelton et 

al., 2002). 

Důležitý je také vliv RT na glykovaný hemoglobín – HbA1c. Právě pokles HbA1c a 

zlepšení glykemické kontroly jsou velice důležitými aspekty, které přispívají k redukci 

makrovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací diabetu. UK Prospective Diabetes 

Study dokazuje, že každé 1% redukce HbA1c je zodpovědné až za 35% snížení 

možnosti výskytu mikrovaskulárních komplikací u diabetika. Pozadu nezůstala ani 

Evropa – European Prospective Investigation of cancer and Nutrition, publikují 1% 

nárůst HbA1c  a následné zvýšení rizika mortality o 28%. Je tedy více než zřejmé, že RT 

vede ke zlepšení glykemické kontroly, nicméně je zde patrná závislost míry prospěch 

RT na intenzitě, kterou RT vykonáván. Jako nejvíce prospěšná je uváděla intenzita 70 – 

90% 1RM (Ishii et al.,1998). Jestliže pacient cvičí intenzitou, která nedosahuje ani 50% 

1RM a dobu kratší než 2 měsíce, je efekt RT na HbA1c velice skromný až zanedbatelný 

(Maiorana et al., 2002) 



40 

5. VÝSLEDKY 

V současnosti pokládáme kardiovaskulární rehabilitaci za proces, pomocí 

kterého se u nemocných se srdečními chorobami snažíme navrátit a udržovat jejich 

fyzický, psychický, sociální, pracovní a emoční stav. Jedná se tedy o komplexní 

přístup k nemocnému, který nezahrnuje pouze fyzickou aktivitu, ale jehož součástí je 

i dodržování zásad sekundární prevence a zdravého životního stylu.  

Při stanovování vhodného typu pohybové aktivity přihlížíme k individuálním 

zálibám a kondici. Základem pohybové aktivity je její přiměřenost danému věku a 

zdravotnímu stavu. Míra rizika záleží i na typu pohybové aktivity, riziko je 

samozřejmě nejnižší u sportů s nízkou náročností ve statické i dynamické oblasti 

(Tabulka 8.) Zvýšení zdatnosti je velmi prospěšné i pro osoby s AP, diabetiky ve 

stavu metabolické kompenzace, nemocné po IM, a po revaskularizačních zákrocích. 

Dochází k  redukci obtíží, snížení KV mortality, zvýšení tolerance zátěže a  funkční 

kapacity organizmu, zlepšení psychiky, také zlepšení v oblasti  sexuální a  celkově 

kvality života.  

Fyzická aktivita musí být  bezpečná a snadno dosažitelná  během dne. Chůze 

je přirozená, oblíbená a lze ji provozovat všude, nepotřebuje žádné pomůcky. Chůze 

je z pohledu muskuloskeletálního postižení i výskytu arytmií nejbezpečnější. Vhodná 

je rychlá chůze ( cca 120 kroků/min.) popřípadě rychlá chůze  střídaná s klusem.  

V poslední době je velmi populární severská chůze (nordic walking), což je 

běžná, nejlépe svižná chůze se speciálními holemi. Technika chůze se blíží technice 

při klasickém běhu na lyžích. Udává se, že kalorický výdej je ve srovnání s běžnou 

chůzí až o 40% vyšší. 

Vhodná je i jízda na kole, plavání, míčové hry, běžky, brusle. Klasický jogging, 

může, především u obézních pacientů zatěžovat nosné klouby a jeho pravidelné 

provádění vyžaduje kvalitní běžeckou obuv a raději měkký podklad stezek.  

Po 2-4 týdnech dynamického tréninku zařadit lehkou  silovou zátěž bez 

zadržování dechu!  Cviky vleže, dřepy, odlehčené kliky, lehké činky, sezónní práce v 

zahradě. Senioři mohou  cvičit v sedě na židli nebo ve stoje s oporou.  
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Drobným úrazům předcházíme používáním vhodného oblečení a obuvi, 

necvičíme při interkurentních onemocněních a nezapomínáme na začátku cvičení na 

zahřívací fázi. 

Tabulka 8.  Poměr statické a dynamické zátěže u různých druhů sportů 

ZÁTĚŽ 
DYNAMICKÁ 

ZÁTĚŽ STATICKÁ 

lehká střední těžká 

Lehká turistika (rovina), 

golf, kuželky, 

kulečník 

Turistika 

(hory),vodní 

turistika, rekreační 

surfing, potápění 

kulturistika, 

jachting, surfing, 

karate, vodní 

lyže, 

horolezectví, 

lukostřelba 

Střední stolní tenis, 

softbal, volejbal, 

tenis (čtyřhra) 

atletika (skoky), 

vysokohorská 

turistika, 

krasobruslení 

box, kanoistika, 

cyklistika, triatlon 

Těžká fotbal, lyže 

(běh), orientační 

běh, maratón, 

badminton, 

závodní chůze 

squash, tenis, 

plavání, 

basketbal, lední 

hokej 

box, kanoistika, 

cyklistika, triatlon 

 

5.1. Výsledky analýzy jednotlivých studií, vyvození 
optimálních parametrů zátěže u pacientů s ICHS 

Studie: Kalapura et al. (2003), Nordrehaug te al. (1989), Stewart et al. (1998), 

Tomita et al. (2003) Adachi et al. (2001) Curnier et al. (2001) Artur et al. (2002), 

Myers et al. (2001), Balady et al. 1996, Hevey et al. (2003), Brubake et al. (1996), 

Jensen et al. (1996), Nieuwland et al. (2000), Sakuragi et al. (2003), Oberman et al. 

(1995), Gordon et al., (1999), Pterson et al. (2001) 
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Srovnání těchto studií velice různorodého charakteru pohybových intervencí 

bylo obtížné, avšak přineslo zajímavé výsledky.  

 Předpokládaný pozitivní tréninkový efekt byl zjištěn především u pacientů s 

přítomností těchto výchozích faktorů: nízká počáteční výkonnost, nízká extrakce 

periferního kyslíku, zamrzlý myokard (hibernating myocardium), vysoká perfúze 

myokardu, nízký stupeň okluze koronárních cév, pracovní stav, zlepšení pocitu 

zdraví – wellbeing. Faktory, které jsou neovlivnitelné: věk, pohlaví, ejekční frakce 

levé komory, minutový objem srdeční a stupeň ischémie myokardu. Všechny tyto 

faktory mají vliv na výsledky pohybových intervencí.  

Vzestup zdatnosti pacientů s ICHS, během pohybového tréninku přímo koreluje 

s: nárůstem objemové hustoty (volume density) mitochondrií kosterního svalstva, se 

zvýšením vazodilatace periferních cév, zvýšením minutového srdečního objemu, se 

snížením konečného diastolického tlaku v levé komoře srdeční, sníženou spotřebou 

svalového fosfokratininu a se sníženým stupněm restenózy koronárních cév. 

Vyhledávání vhodných modalit pohybového tréninku v rámci rehabilitace 

kardiaků jasně vede ke zjištění, že déletrvající pohybový program způsobí větší 

nárůst výkonnosti. Spolu s vyšší frekvencí tréninků za týden, mají lepší efekt na 

nárůst pracovní výkonnosti. AT je velice citlivý na intenzitu tréninku a na silovou 

zátěž. Nicméně zůstává nevyřešeno, jak dlouhý by měl být jeden trénink. 

5.2. Obecný efekt pravidelné pohybové aktivity na 
kardiovaskulární systém pacienta s ICHS 

Pravidelná pohybová aktivita má na kardiovaskulární aparát vliv nepřímý 

(redukce rizikových faktorů, posílení svalstva, změny životního stylu) i přímý (snížení 

klidové i zátěžové frekvence, snížení krevního tlaku, zvýšení periferního žilního tonu, 

zlepšení kontraktility myokardu) (Tabulka 9.) 



43 

 

Tabulka 9. 

Kardiologické 

• Snížení klidové a zátěžové frekvence 

• Snížení klidových i zátěžových hodnot krevního tlaku 

• Snížení požadavků kyslíkové spotřeby myokardu při submaximálních 

hodnotách fyzické aktivity 

• Zvýšení plazmatického objemu 

• Zvýšení kontraktility myokardu 

• Zvýšení periferního žilního tonu 

• Změny fybrinolytického systému 

• Zvýšení na endutelu závislé dilatace 

• Zvýšení tonu parasympatiku 

• Pravděpodobné zvýšení koronárního průtoku a denzity myokardiálních 

kapilár 

Metabolické 

• Redukce hmotnosti 

• Zvýšení glukózové tolerance 

• Zlepšení lipidového profilu 

• Změny životního stylu 

• Snížená pravděpodobnost kouření 

• Možná redukce stresu 

• Krátkodobé snížení chuti k jídlu 
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6. DISKUSE 

Ve své práci jsem čerpala z řady rozličných studií se záměrem, že jejich 

podrobnou analýzou a následným vyhodnocením, dojdu alespoň k přibližnému 

ujednocení výsledků, vypovídajících o stanovení nejvhodnější intenzity, délky, 

frekvence a typu pohybového tréninku u kardiaků.  

Jako první jsem se zabývala tréninkovou intenzitou. Jednou z prací, která mne 

zaujala, byla studie Jansena et al. (1996). Doba tréninku: 45 min., frekvence: 3x 

týdně. Jedna skupina pacientů trénuje intenzitou 50% VO2peak druhá 85% VO2peak 

Po  6. měsících tréninku je rozdíl benefitu intenzity mezi skupinami téměř 

zanedbatelný: vzestup VO2peak o 7,4%oproti 7,5%, tedy pouze o 0,1% VO2peak, 

avšak po jednom roce dochází k markantnějšímu rozdílu: 9% vzestup VO2peak u 

skupiny s nižší intenzitou, oproti 13% vzestupu VO2peak u skupiny s vyšší intenzitou. 

Pacienti, obou, měli víceméně stejnou zdatnost, věk a diagnózu. Z celkového počtu 

258 pacientů test dokončilo 161 pacientů. Test nedokončilo 68 pacientů ze skupiny 

s vyšší intenzitou zátěže (85% VO2peak) a 29 ze skupiny s nižší zátěží (50% 

VO2

Téměř identické výsledky  popisuje studie Obemana et al. (1995). Naproti tomu 

musím brát na zřetel i studii Rognmona et al.,(2004), dokládající 17,9% nárůst 

VO

peak) 

2peak u skupiny trénující intenzitou 80 – 90% VO2peak, oproti 7,9% nárůstu 

VO2peak u skupiny trénující intenzitou 50 – 60% VO2

Jansen et al.(1996), Oberman et al. (1995) a další, poměrně jasně deklarují, 

přímou úměru nárůstu VO

peak. Velice zajímavé na tomto 

výsledku je, že k těmto nárůstům dochází po pouhých 10 týdnech aerobního 

tréninku, probíhajícího 3x týdně. 

2peak spolu s mírou intenzity zátěže. Avšak nesmíme 

opomenout, velice důležitou proměnnou v této „rovnici,“kterou je celková doba 

vykonávané pohybové aktivity - tréninku. Je více než zřejmé, že k nejmarkantnějšímu 

nárůstu VO2peak v návaznosti na vyšší intenzitu zátěže(tzn. 75 – 90% VO2peak), 

dochází za delší časovou jednotku, jejíž dolní hranice se pohybuje přibližně okolo 3 

měsíců a graduje okolo 12 měsíců. Zmiňuji výsledky studie, která srovnatelný efekt 

dokládá již za 10 týdnů(viz výš).  
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Dle mého názoru je důležité, při stanovování intenzity zátěže brát v úvahu také 

individuální stav pacienta a přihlížet k jeho aktuální formě ICHS. V návaznosti na to 

si troufám tvrdit, že optimální stanovení intenzity zátěže je téměř nemožné. Lze však 

stanovit parametry intenzity zátěže ke kterým se přiklání většina studií a s nimiž se 

ztotožňuji. 

Jde o intenzitu zátěže v rozmezí hodnot 75 – 90% VO2

V žádném případě však nesmíme opomíjet individuální stav pacienta, zejména 

pak stav jeho pohybového aparátu. Ne zřídka potkáváme v praxi pacienty, kteří jsou 

postiženi např. coxarthrózou či gonarthrózou. Právě tyto obtíže kladou pacientům 

překážky ve způsobu vykonávání pohybové aktivity a tím značně zvyšují její 

náročnost. Pohyb – chůze se pak pro pacienty stává velice obtížnou, ale ne z důvodů 

nedostatečnosti kardiovaskulárního aparátu - výkonnosti, nýbrž z nedostatečnosti 

pohybového aparátu a přítomnosti bolesti. Proto je zapotřebí vzít v potaz fakt, že 

řada studií, zabývajících se stanovením vhodné intenzity zátěže, ukazuje zkreslené 

výsledky pacientů, kteří nebyli lege artis zatíženi do maxima, nebo neměli jasně 

definované VO

peak, která přináší 

největší benefit pacientům s ICHS.  

2

Neoddělitelnost jednotlivých parametrů zátěže jsem již několikrát zdůraznila. 

Nepopiratelný je zejména úzký vztah intenzity s délkou trvání pohybového tréninku. 

Právě délka pohybového tréninku je velice diskutovanou součástí zátěže. Studie se 

zde, nezřídka rozcházejí. Brubaker et. al. (1996), uvádí signifikantní nárůst  METmax. 

o 23% u skupiny trénující 1rok,  oproti „pouze“ 9%.nárůstu METmax. u pacientů 

trénujících 6 měsíců. Opačné stanovisko zastává Hevey et al. (2003), který rozdělil 

58 kardiaků do dvou skupin. Obě skupiny trénovaly shodnou intenzitou: 60 – 80% 

submaximální HR a délkou jednotlivých tréninků: 50 min. Rozdílná zde byla 

frekvence a celková délka tréninku. Jedna skupina pacientů cvičila 5x týdně po dvou 

4 týdnů, druhá 3x týdně po dobu 10 týdnů. Výsledkem testování bylo zvýšení 

METmax. o 31% u obou skupin. Ač se tento výsledek zdá překvapivý, měli bychom 

vzít v potaz i fakt, že rozdílná frekvence činí tyto dvě skupiny pacientů obtížně 

srovnatelné. Konečný výsledek je ale zřejmý a potvrzuje, že k průkazu tréninkového 

efektu stačí i relativně krátká doba vykonávání pohybového tréninku. Tím ovšem 

peak. 
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nechci doporučovat kardiakům pouze krátkodobý, několika-týdenní trénink a 

následné ukončením tréninku - naopak. Myslím si, že stejně jako úprava 

životosprávy, tak i pohybový trénink, by se měl stát neoddělitelnou součástí 

každodenního života pacienta s ICHS. 

Další diskutovanou součástí pohybového tréninku je frekvence cvičení. 

Dressendorfer et al. (1982), rozdělily 38 pacientů po IM do tří skupin. Všichni pacienti 

trénovali 35 – 45 minut, intenzitou 70% VO2max. Jedna skupina vykonávala 

pohybový trénink 1x týdně, druhá 2x týdně a třetí skupina pacientů 3x týdně. Již po 5. 

týdnech tréninku dochází ke 14% nárůstu VO2max u skupiny trénující 1x týdně, 19% 

u skupiny 2x týdně a 20% nárůstu VO2max u skupiny trénující 3x týdně. Mezi 

skupinou trénující jednou týdně, oproti pacientům trénujících vyšší frekvencí, vidíme 

nemalý rozdíl v nárůstu VO2max (5 – 6%), avšak u skupin trénujících dvakrát X 

třikrát/týden, je tento rozdíl téměř zanedbatelný (1%). Stačí tedy pacientům trénovat 

pouze dvakrát týdně? Nieuwland et al. (2000), dokazuje, že tomu tak není. Obdobně 

rozdělil pacienty do dvou skupin, které trénovaly shodnou intenzitou. Frekvence 

cvičení byla u jedné skupiny 2x denně, 5 dnů v týdnu, u skupiny druhé 2x týdně. Po 

6. týdnech testování, dochází k 15% nárůstu VO2peak u skupiny s vyšší frekvencí 

tréninku, oproti 12% nárůstu VO2

Shrnutím poznatků Nieuwlanda, Dressendorfera, Tygesena et al., se dostávám 

k jednoduchému závěru: Vyšší frekvence tréninku přináší lepší tréninkové efekty na 

kardiorespirační systém pacienta s ICHS, oproti  nižší frekvencí tréninku. 

Nejoptimálnější je trénovat alespoň 3x týdně, nejlépe pak 5x týdně, kdy dochází ke 

zvýšení VO

peak u skupiny s nižší frekvencí tréninku. Pro 

Dressendorfera tyto výsledné hodnoty určitě nejsou překvapující, nicméně ke zvratu 

dochází, po prozkoumání hodnot AT. U skupiny s vyšší frekvencí tréninku AT narůstá 

o 35% ve srovnání s 12% nárůstem u skupiny s nižší frekvencí tréninku.  

2

Takřka nedílnou součástí pohybového tréninků pacientů s ICHS, by měl být 

odporový, neboli resistance training (RT). American College of Sports Medicine, 

(2001), ve svých doporučeních  zdůrazňuje prospěšné působení RT na 

muskoloskeletální systém, což přispívá k udržení funkčních schopností pacienta, 

prevenci osteoporózy, sarkopénii, zlomenin a svalových slabostí. Nelson et al. 

peak a také AT a to až o 35 %. 
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(1994), zkoumá dlouhodobou adaptaci na RT. Dochází k závěru, že dlouhodobé 

působení RT vede ke snížení odpovědi kortisolu při akutním stresu. S tímto tvrzením 

souhlasí i Vincent et al. (2002), kteří ještě navíc poukazují na vzestup energetické 

spotřeby a fyzické aktivity působením RT. Singh et al. (1997), ve své randomizované 

studuji dokládají pozitivní vliv RT na anxietu, depresi, klinickou depresi a nespavost. 

McCartney (1998), publikuje práci pod názvem: Role of resistance training in heart 

disease. Ve své práci se ztotožňuje s řadou předchozích výzkumů a souhlasí 

s prospěšným efektem RT na hutnost kostí, symptomy osteoartrózy, ale i na 

hypertenzy, lipidový profil zlepšení tolerance zátěže u pacientů s onemocněním 

koronárních cév. Z jiného pohledu nahlíží na prospěšnost RT Baumgartner et al. 

(1998), který naopak vyhodnocuje následky stárnutí organismu, vlivem kterého 

dochází k úbytku kosterního svalstva a jeho kontraktilních schopností. Baumgartner 

dále publikuje další doprovodné součásti stárnutí organismu, jako jsou: vzestup 

adipozity, výskyt dyslipidémie, periferní inzulínová rezistence a sarkopénie. 

Z poznatků uvedených výš, vyvstávají možnosti ovlivnění těchto nepříznivých faktorů 

stáří. Jedna z nich je právě možnost zařazení RT do pohybového programu pacientů 

s ICHS. 
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7. ZÁVĚR 

• Prostřednictvím analýzy řady studií jsem dospěla k závěru, že většina studií 

prokazuje pozitivní vliv pohybové aktivity i nízké frekvence na celkovou 

zdatnost pacienta s ICHS. A však musím poukázat na fakt, že trénink s 

vyšší frekvencí, alespoň 3x týdně, nejlépe pak 5x týdně, ještě znatelněji 

zvyšuje VO2

• Dále byl prokázán přínos zařazení silového tréninku do pohybových 

intervencí pacienta s ICHS. „Kombinace aerobního tréninku, spolu 

s tréninkem silovým signifikantně zvyšuje VO

peak, ale také AT a to až o 35 %, oproti tréninku s frekvencí < 

2x týdně.  

2

• K markantnímu zvýšení dochází také v oblasti AT, kdy se předpokládá 

pravděpodobná souvislost k nárůstu svalové síly a tím k nižší procentuální 

hodnotě maximální kontrakce potřebné k vykonání stejné práce. „Snížení 

svalové kontrakce vede k nižší produkci kyseliny mléčné do krve, k poklesu 

potřeby eliminace CO

max již po 10 týdnech a to jak 

u pacientů s městnavým srdečním selháním, tak u pacientů po AMI“ 

(Steward et al., 1998).  

2 a k vzestupu anaerobního prahu“ (Hansen et al., 

2005) . 
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8. SOUHRN 

Porovnání řady heterogenních studií s následným ujednocením jednotlivých 

parametrů zátěže bylo obtížné. Avšak zprůměrňování výsledků jednotlivých studií 

nám udává alespoň rámcový přehled o optimální intenzitě, délce pohybového 

programu, délce tréninku, frekvenci a formě pohybových intervencí u pacientů 

s ICHS, zejména pak po MI, CABG, městnavém srdečním selhání (CHF). 

Parametry zátěže, při kterých dochází k největšímu vzestupu výkonnosti u 

pacientů s ICHS, jsou v rozsahu těchto hodnot: 

 Intenzita: 65 – 75 % VO2

Bohužel, většina pracovišť pro rehabilitaci kardiaků V ČR, zatím není vybavena 

analyzátorem výměny dýchacích plynů. Hlavní příčinou je vysoká nákladnost těchto 

zařízení (cena cca 500000 až 1000000 Kč). V tuto chvíli se nám nabízí velice častá 

otázka z praxe: pacient trénuje na bicyklovém ergometru, dlouhodobě užívá beta 

blokátory, zastaví a řekne na 110 tepech že už nemůže, jak poznáme jestli je 

nemotivovaný, předávkovaný beta-blokátory, nebo limitovaný individuálně (nízkou 

ejekční frakcí, nízkým systolickým objemem)? 

peak, 75 – 80 % HRmax 

Při dobré motivaci dochází k hyperventilaci, při které se ve zvýšené míře 

vydechuje CO2 a tím stoupá respirační kvocient (RQ), neboli poměr mezi objemem 

vydechovaného CO2, oproti přijatému O2. Stejně tomu je i při intenzivní námaze, 

protože vodíkové protony vznikající nadměrně při intenzivní zátěži hydrolýzou 

makroergních fosfátů  ve svém důsledku spotřebovávají alkalickou rezervu, 

bikarbonát se rozpadá na  CO2 

 RQ lze tedy využít nejen jako ukazatele míry motivace při fyzické zátěži, ale 

také schopnosti vzdorovat akutní únavě. Principem využití RQ jako ukazatele 

schopnosti  vzdorovat akutní únavě je kontrakce příčně pruhované svaloviny, která 

se značnou měrou podílí na zvýšené spotřebě O

a ten je ve zvýšené míře vydechován. 

2, oproti klidovému stavu. VO2max 

tedy vyjadřuje schopnost pacienta zapojit najednou velmi intenzivně co nejvíce 

motorických jednotek na dobu řádově minut a krátkodobě vzdorovat ochranným 

reflexům -centrální a periferní únavě. 
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Další, leč jen orientační,  ale velmi  jednoduché  je hodnocení intenzity zátěže 

metodou "sing - talk -  gasp" =  zpěv - hovor -  dušnost. Je-li cvičící schopen v 

průběhu zátěže zpívat, je zátěž  nedostatečná,  je-li schopen hovořit, pak je zátěž 

přiměřená,zadýchá-li se při mluvení  jde o nadměrnou zátěž. Pro pacienta, který je již 

zaběhlý v dlouhodobém pohybovém programu, je tato intenzita poněkud nízká, proto 

ještě jednou připomínám, že jde o test velmi orientační, který můžeme využít u 

nových pacientů, nebo u pacientů užívající β- blokátory.  

Pacienti pod clonou beta-blokátorů, které jsem ve své dosavadní praxi potkala, 

uvádějí jakýsi subjektivní blok, který jim brání vynaložit větší úsilí při fyzické aktivitě. 

Jde o určitý mezní bod, po jehož dosažení nejsou schopni podat vyšší výkon, i když 

jsou dostatečně motivováni. Pacienti léčení beta-blokátory, se často řídí subjektivním 

vnímáním intenzity zátěže. Ne zřídka jim k tomu dopomáhá Borgova - Rating of 

Perceived Exertion (RPE) škála, která nám může pomoci odhalit možné 

předávkování pacienta beta-blokátory při pohybovém tréninku. Možné předávkování 

se na trénujícím pacientovi, může projevit také nauzeou až zvracením, zvýšenou 

dušností, anxietou. 

 Délka pohybového programu: I když některé studie dokládají pozitivní efekt 

pohybového tréninku za relativně krátkou dobu - pouhé čtyři týdny (Havey et 

al ) k markantnímu vzestupu výkonnosti dochází alespoň po 3. (Williams et al., 

1985; Lan et al., 2002; McConnell et al., 1999), lépe po 12. měsících tréninku. 

Jak jsem již předeslala víš (viz kapitola 6 DISKUSE): I když je nárůst 

výkonnosti patrný již po několika týdnech, není zde nejmenší důvod 

k ukončení tréninku - naopak. Myslím si, že stejně jako úprava životosprávy, 

tak i pohybový trénink, by se měl stát neoddělitelnou součástí každodenního 

života pacienta s ICHS 

 Frekvence: Dressendorfer et al. (1982) nám ve svém výzkumu potvrdil, že 

frekvence tréninku probíhajícího 2x či 3x týdně, má téměř stejné účinky na 

nárůst VO2max. S tímto tvrzení souhlasilo i mnoho dalších autorů, včetně 

Nieuwland et al.(2000), který ale ještě navíc změřil hodnotu AT. Výsledek je 

ohromující – dochází k trojnásobnému procentuálnímu nárůstu hodnot AT u 

skupiny pacientů, která trénovala 2x denně, 5 dnů v týdnu, oproti skupině 

trénující pouze 2x týdně. Shrnutím lze tedy doporučit vyšší frekvenci 
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pohybového tréninku, tedy alespoň 5 – 7x týdně. Hansen et al., (2005), 

protože prokazatelně přináší lepší tréninkové efekty na kardiorespirační 

systém pacienta s ICHS, oproti frekvencím nižším. 

 Délka tréninku: Stanovení tréninkové délky závisí na mnoha faktorech, mezi 

které řadíme: typ ICHS, délka rehabilitačního programu, počáteční zdatnost 

pacienta, intenzita tréninku. Tato kritéria jsou přísně individuální, stejně tak, 

jako délka jednotlivých tréninků, která se od nich odvíjí. Jestliže zohledníme 

tyto faktory a přiřadíme kalorický výdej, který by měl činit alespoň 

1000Kcal./týden, pohybuje se délka tréninku nejčastěji  okolo 40 – 75 min. 

Hansen et al., (2005). 

 Zařazení silového tréninku: Odporový, neboli Resistance Training (RT) je 

v poslední době velice diskutované téma. Mnoho autorů se zabývalo 

zkoumáním jeho účinků na kardiorespirační systém pacientů s ICHS. 

Prospěch RT je více než zřejmý - viz tabulka číslo 10. Z tohoto důvodu také 

American Heart Association (Pollock et al., 2002), American College of Sports 

Medicine (Pescatello et al., 2004) a American Diabetes Association (Sigal et 

al., 2004)začleňují RT, jako součást programu zdraví a rehabilitace pro 

pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu. Jako nejoptimálnější je 

pak zařazení silového tréninku, který spočívá ve cvičení na osmi strojích, 2x 8 

– 12 opakování, intenzitou 50% 1RM, Právě u této modifikace RT je 

signifikantně prokázán nejen nárůst VO2max, ale také AT, již po 10 týdnech“ 

(Santana – Clara et al., 2002). 
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Tabulka 10. Srovnání efektu aerobního tréninku s odporovým 

tréninkem (RT) 

 Aerobní trénink Resistance trénink 

Hutnost mineralizace kostí ↑ ↑↑↑ 

Tuková hmota ↓↓ ↓ 

Svalová hmota ↔ ↑↑ 

Svalová síla ↔ ↑↑↑ 

Inzulínová odpověď ↓↓ ↓↓ 

Bazální hladina inzulínu ↓ ↓ 

Inzulínová senzitivita ↑↑ ↑↑ 

HDL ↑↔ ↑↔ 

LDL ↓↔ ↓↔ 

Klidová srdeční frekvence ↓↓ ↔ 

TKs ↓↓ ↓ 

TKd ↓↓ ↓ 

Fyzická vytrvalost ↑↑↑ ↑↑ 

Bazální metabolismus ↑ ↑↑ 

Vzestup hodnot ↑; pokles ↓; zanedbatelný –bezvýznamný efekt ↔ 

Intenzita, délka, frekvence a celková kompozice pohybového tréninku zvyšující 

výkonnost pacienta s ICHS, bezesporu nemalou měrou  přispívají ke zlepšení jak 

morfologického, tak funkčního stavu kardiovaskulárního aparátu a tím i k celkovému 

zdraví pacienta s ICHS. Není to ale pouze zlepšená výkonnost, co vede k relativnímu 

uzdravení pacientů. Neměli bychom zapomínat především na psychický stav. 

Deprese, zlost, pocity úzkosti a sociální izolace, jsou u pacientů velice časté. Existují 

dokonce  studie, potvrzující souvislost psychosociálních poruch s novým či 
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opakovaným vznikem kardiovaskulárních příhod (Franklin et al., 2006). 

Psychologické intervence, například kognitivní behaviorální terapie, by vždy mely být 

součástí rehabilitace pacientů, která povede ke zlepšení jejich pocitu zdraví, kvality 

života a tím i k celkové prognóze kardiaků (Rozanski et al., 2005). 

American Heart association, American college of Cardiology, US Public Heart 

Service a American Association of Cardiovascular and pulmonary rehabilitation, 

apelují na velice důležitou součást prevence mortality a morbidity na CVD, kterou 

správná výživa (Balady et al., 2000). Nutriční poradenství hraje důležitou roli 

v prevenci obezity, dyslipdémie, hypertenze a DM. Strava bohatá na vlákninu,  

omezení potravin s vysokým obsahem nasycených tuků, cholesterolu,vysokým 

obsahem natria, transnenasycených mastných kyselin a nadbytečným energetickým 

obsahem . Tyto dietetická doporučení, spolu s vyloučením kouření cigaret a 

tabáku,nadměrné spotřeby alkoholu a nízkou tělesnou aktivitou, značně omezují  

výskyt rizikových faktorů obezity, dyslipidémie, hypertenze a DM. 

Je třeba zaměřit se již na dospívající mládež. Jejich  nadváha a sedavý způsob 

života jsou základem pro celoživotní  nemocnost a předčasnou mortalitu.Prevence 

obezity v mládí = prevence ICHS a DM v dospělosti.  

Nezbytnou součástí života pacienta s ICHS je podpora rodiny, přátel, 

kamarádů. Vhodná komunikace a pozitivní přístup ze strany zdravotnického 

personálu by měly být vždy součástí rehabilitace pacientů. 
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9. SUMMARY 

Comparing the range of heterogeneous study cases with consequential 

unification individual load characteristic was difficult. However averaging of results of 

each study case gives us at least global overview on optimal intensity/rate, a length 

of motion programme, a length of training, a frequency and a form of motional 

intervention of patients with ICHS, especially after MI, CABG, CHF (congertive heart 

failure).  

At the patients with ICHS the load characteristics with the highest raise of 

efficiency/capacity are at the range of these: 

 Intensity: 65 – 75 % VO2

However, the most of cardiac physiotherapy workplaces in Czech Republic are 

not yet equipped with analyzer of breathing gas changing. Main reason is high cost of 

this equipment (price is approx. 500,000 up to 1,000,000 CZK). 

max, 75 – 80 % Hrmax 

At this moment the frequent experience from practice is that patient trains on 

bicycle ergometer, in long-term uses beta blocators, stops and  shows at 110 pulse 

that he/she can’t anymore, how we know that he is not motivated, overdosed by beta 

blocators or limited individually (with low ejective fraction, low  systolic volume)?  

When there is good motivation to hyperventilation, which is increasingly exhale 

CO2 and thus increases the respiratory quotient (RQ), or the ratio between the 

volumes of exhaled CO2, compared to O2

The same is also in the intensive effort, because the hydrogen protons resulting 

in over-intensive burden of hydrolysis of phosphate macroergic ultimately consume 

alkaline reserve, bicarbonate is falling apart at the CO

 adopted. 

2  

RQ can be used not only as an indicator of degree of motivation in physical 

burden, but also the ability to resist acute fatigue. 

and it is increasingly 

exhalation. 
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The principle is the contraction of striated muscle, which will greatly contribute 

to the increased consumption of O2, compared dwell state. VO2

Further, but only indicative, but it is very simple assessment of the burden of 

using the "sing - talk - gasp" = voice - call - shortness of breath. 

max therefore 

expresses the patient's ability to engage at the same time very intensive as many 

motor units for a period of some minutes and to resist short-term protective reflexes-

central and peripheral fatigue. 

If the tutor is able to sing during the burdens, the burden is insufficient, it must 

be able to speak, then the burden is reasonable, gets out of breath if speaking in 

terms of excess burden. For the patient, which is already stray movement in the long 

program, the intensity is somewhat low, so once again remind that the test is 

indicative that we can use for new patients, or patients taking β-blockers. 

Patients under the orifice of beta-blockers, in which I met my current practice, a 

kind of subjective state block that prevents them to put more effort into physical 

activity. It is a certain cut-off point after which they are not able to achieve higher 

performance, even if they are sufficiently motivated. Patients treated with beta-

blockers, are often governed by the subjective perception of burden. Not infrequently 

this has been helped by the Borg - Rating of perceived exertion (RPE) scale, which 

can help us detect possible overdose patients’ beta-blockers in motion practice. 

Possible overdose on training patient, may occur also nausea and vomiting, 

increased shortness of breath, anxiety. 

 Length of the locomotive program: Even though some studies illustrate 

the positive effect of locomotor training in a relatively short time - just four 

weeks (Have et al) significance to increase the performance occur at least 

after 3 (Williams et al., 1985, Lan et al., 2002, McConnell et al., 1999), 

better after 12 months of training. As I have already sent you know (see 

Chapter 6 DISCUSSION): Although the increase in performance seen after 

a few weeks, there is no reason to end a minimum of training - on the 

contrary. I think that as well as lifestyle modification, and movement 
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training, should become an integral part of everyday life of a patient with 

ICHS. 

 Frequency: Dressendorfer et al. us in his research confirmed that the 

frequency of the current practice 2x or 3x per week, has almost the same 

effect on the increase in VO2

 Length of training: Set up training time depending on many factors. Main 

factors are: type of ICHS, duration of rehabilitation programme, pations 

physical condition on the beginning of program, intensity of training. 

Mentioned criteria’s are strictly individual, same as duration of each 

training. Taking in account all this factors as a result we have caloric 

outcome on the level of at least  1000Kcal./week. Duration of such a 

training should be in major of cases around 40 – 75 min. Hansen et al., 

(2005). 

max. With this statement agreed by many 

other authors, including Nieuwland et al., But in addition measured the 

value of AT. The result is stunning - there is a percentage increase triple AT 

values for patient groups that trained 2x a day, 5 days per week, compared 

with the group training only 2x per week. Summary can be a higher 

frequency motion to recommend the practice, at least 5 - 7 times a week. 

Hansen, Dendale, Berger & Meeusen (2005), as shown to result in better 

training effects on the cardio system with ICHS patient, compared with less 

frequency. 

 Inclusion of power training: Resistance, or Resistance Training (RT) has 

been highly debated issue. Many authors have addressed by examining its 

effects on patients with cardio system ICHS. The benefit of RT is more than 

obvious - see table number on the 10th For this reason, the American Heart 

Association (Pollock ML, Franklin, BA, balady GJ et al., Circulation, 2002), 

American College of Sports Medicine (Pescatello, LS, Franklin, B., A., 

Fagard, R., Et al. Med Sci Sports exerce., 2004) and American Diabetes 

Association (Sigal, RJ, Kenny, GP, Wassermann, DH, et al., Diabetes Care, 

2004) incorporated RT as part of the health and rehabilitation for patients 

with disease cardio-vascular apparatus. The best is the inclusion of power 

training, which consists of eight exercises on machines, 2x 8 - 12 repetition, 

intensity 50% 1RM, just for the modification of RT is shown not only 
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significantly increase VO2

 

max, as well as AT, already after 10 weeks 

"(Santana - Clara, Fernhall, Mendes et al., 2002). 

Chart 10. Comparing effect of aerobic training and resistance 

training (RT)  

 Aerobic 
training 

Resistance 
training 

Relative density of 
bones mineralization 

↑ ↑↑↑ 

Fatty mass ↓↓ ↓ 

Active/muscular mass ↔ ↑↑ 

Muscular power ↔ ↑↑↑ 

Insulin response ↓↓ ↓↓ 

Basal level of insulin ↓ ↓ 

Insulin sensitivity ↑↑ ↑↑ 

HDL ↑↔ ↑↔ 

LDL ↓↔ ↓↔ 

Dwell cardial rate ↓↓ ↔ 

TKs ↓↓ ↓ 

TKd ↓↓ ↓ 

Physical pertinacity ↑↑↑ ↑↑ 

Basal metabolic rate ↑ ↑↑ 

Rise ↑; Fall ↓; Insignificant – meaningless effect ↔ 

(Braith, R., W.,  Steward, K.J., Circulation, 2006) 
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The intensity, duration, frequency and composition of total locomotion training to 

increase the performance of a patient with ICHS, undoubtedly considerable 

contribution to improving both morphological and functional state of cardiovascular 

system and thus the overall health of the patient with ICHS. It's not only improved 

performance, what leads to the relative recovery of patients. It should not be 

forgotten mainly psychological. Depression, anger, feelings of anxiety and social 

isolation, are very common in patients. There are even studies, the link with 

psychosocial disorders, the emergence of new or recurrent cardiovascular events 

(Franklin, BA, Psychological considerations in heart disease, 2001). Psychological 

interventions such as cognitive behavioural therapy, should always be part of the 

rehabilitation of patients, which will improve their sense of health, quality of life and 

thus the overall prognosis Cardiac (Rozanski, A., Blumenthal, JA, Kaplan, J., 

Circilation, 1999 ). 

American Heart association, American college of Cardiology, US Public Heart 

Service a American Association of Cardiovascular and pulmonary rehabilitation, 

appeal to very important part of mortality and morbidity prevention on CVD, which is 

correct nourishment/nutrition (Balady, G.J., Ades, P.G., Comoss, P., Circulation 

2000). Nutrition consultancy plays an important role in prevention of obesity, 

dyslipidemy, hypertension, and DM.  Nutrition full of pulp/roughage, limitation of 

foodstuffs with high substantiality of saturated fat, cholesterol, high substantiality of 

natria, TFA (transfattyacid) and superabundant energetical content.  

This dietetic recommendation, in conjuction with banishment/exclusion of 

smoking cigarettes and tobacco, redundant consumption of alcohol and low body 

exercise/activity considerably limit/restrict occurrence of risk factors of obesity, 

dyslipidemy, hypertension and DM (Etherton, P., Harris, W.S., Appel, L.J., Circulation 

2002). It is necessary to aim even adolescents/teenagers. Their overweight and 

sedentary way of life is the basis for lifelong illness/morbidity and precocious/early 

mortality. Obesity prevention in teenage = prevention ICHS and DM in adulthood.  

Necessary part of patient’s life with ICHS is support of family and friends. 

Acceptable communication and positive attitude from side of medical staff should be 

always a part of patient’s physiotherapy. 
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