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ÚVOD 

 

Pohyb je všeobecně povaţován za nezbytnou součást zdravého ţivotního stylu. 

Tento fakt je obzvláště důleţitý v dnešní době, kdy převládá spíše sedavý způsob ţivota. 

Dostatek pohybové aktivity je jeden z hlavních vnějších faktorů ovlivňující nejen 

zdraví, ale je i metodou, jak udrţet dostatečnou pohyblivost a pracovní kapacitu aţ do 

vysokého věku. 

  Poznatky v oblasti fyziologie tělesné zátěţe obohatily moţnosti hodnocení 

tělesné zdatnosti metodami sledování základních fyziologických předpokladů a reakce 

na zvýšené nároky kladené na organismus fyzickou zátěţí. K tomu účelu se uţívají 

jednoduché zátěţové modely v laboratorních podmínkách, jejichţ cílem je poznání 

funkčních rezerv dominantních systémů a limitujících faktorů.  

Z hlediska zdravotního se vztah mezi odezvou oběhového ústrojí a zvýšenými 

nároky kladenými tělesnou zátěţí ukazuje jako velmi důleţitý pro včasné poznání 

funkčních poruch tohoto ţivotně důleţitého ústrojí, pro sledování vlivů léčby, pro 

posudkovou sluţbu, a také pro doporučení optimální formy a intenzity kondičních 

cvičení. 

Tato práce se snaţí porovnat vyšetření submaximální zátěţe (konkrétně indexu 

W 170) na různých ergometrech. Ergometrů, jako zdrojů zátěţe je několikero, ale pro 

tuto práci byly vybráni jen tři a to bicyklický, klikový a eliptický. 

Řada studií se zabývá kardiorespiračními odlišnostmi na bicyklovém a klikovém 

ergometru, ale uţ méně literatury se zmiňuje o porovnání těchto dvou zdrojů zátěţe 

s eliptickým ergometrem a minimum studií (jestli vůbec nějaká) se zabývají 

porovnáváním indexů W 170 na různých typech ergometrů. 
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1 PŘEHLED POZNATKŮ 

1.1  Kardiorespirační reakce na tělesnou zátěž 

Znalost aspoň základních údajů o reakci a adaptaci je velmi důleţitá pro interpretaci 

výsledků zátěţového vyšetření při srovnání s patofyziologickými projevy 

charakteristickými pro určitá onemocnění a poruchy, pomáhá k jejich odhalení 

a k posouzení závaţnosti. Získané poznatky přispívají k rozhodnutí o vhodném 

terapeutickém postupu, jsou důleţité pro preskripci vhodné pohybové aktivity 

i pro kontrolu účinnosti zvolené léčby, pohybových a reţimových opatření (Placheta et 

al., 1999, s. 21). 

Předpokladem svalové práce je adekvátní transport dýchacích plynů, k čemuţ je 

zapotřebí koordinovaná činnost ústrojí dýchacího a oběhového (Máček, Vávra, 1988, s. 

51). 

Svalová činnost má na tato ústrojí nároky především důsledkem zvýšené potřeby 

transportu dýchacích plynů. Spotřeba kyslíku a naopak výdej oxidu uhličitého 

v pracujícím svalu značně narůstá. Klidová spotřeba kyslíku v celém organismu u 

dospělého průměrného jedince je asi 300 ml/min. Při těţké svalové činnosti můţe tato 

hodnota narůst aţ desetkrát, a u vysoce výkonných vytrvalců aţ dvacetkrát (Máček, 

1987, s. 63). 

Časový průběh změn odehrávajících se v transportním oběhovém systému po 

započetí tělesné práce lze zhruba rozdělit do dvou fází  

 Iniciální fáze rychlých, velkých změn, trvající asi 30-45 sekund 

 Přechodová fáze se změnami jiţ pomalejšími, během níţ dochází 

k přizpůsobení metabolickým poţadavkům pracujících svalů. Tato fáze přechází 

při lehké aţ středně těţké zátěţi, asi do 60%  maximální spotřeby kyslíku (VO2 

max), po několika minutách do rovnováţného stavu, kdy se tento systém vyrovnal 

se zvýšenými poţadavky. Zhruba lze říci, ţe čím je zátěţ vyšší, tím později 

nastává setrvalý stav (Máček, Radvanský, 2011). 

 

Doba potřebná k dosaţení rovnováţného stavu závisí na řadě faktorů. Jsou to 

intenzita zátěţe, věk a stupeň trénovanosti. Zhruba lze říci, ţe při lehké zátěţi je 
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rovnováţného stavu dosaţeno jiţ kolem třetí minuty, při vyšších zátěţích poněkud 

později (Máček, Vávra, 1988, s. 67). 

 

V klidu v rovnováţném stavu je příjem kyslíku v rovnováze s jeho spotřebou ve 

tkáních. V začátku svalové činnosti je však tato rovnováha porušena, protoţe příjem 

kyslíku je přechodně niţší neţ jeho transport a spotřeba ve svalstvu. Jednak vniká tzv. 

plicní kyslíkový dluh, který je však jiţ po první minutě zátěţe vyrovnáván a jednak je 

část spotřeby kyslíku ve svalech hrazena z oxymyoglobinových zásob. Spotřeba kyslíku 

ve svalstvu je tedy přechodně vyšší neţ příjem kyslíku do organismu (Máček, Vávra, 

1988, s. 64). 

 

1.1.1 Reakce dýchacího systému na tělesnou zátěž dynamického charakteru 

Spotřeba kyslíku je dána minutovou ventilací (VE) a vyuţitím kyslíku 

z vdechovaného vzduchu, kde hodnota VE odpovídá součinu dechového objemu (VT) a 

frekvence dechových cyklů za minutu (Rokyta, 2000, s. 85). VE narůstá jednak 

urychlováním dýchání, zvyšováním dechové frekvence, prohlubováním dechu a 

zvětšováním dechového objemu (Máček, 1987, s. 63; Máček, Radvanský, 2011, s. 10). 

Při zátěţi nízké intenzity stoupá nejdříve dechový objem. A to z klidových hodnot, kde 

VT vyuţívá asi 15% vitální kapacity aţ na 50-60% vitální kapacity. Tato hodnota se ale 

nepřekročí ani při velmi vysoké zátěţi spojené s vysokou ventilací. Krajní rezervy 

vitální kapacity nejsou nikdy vyuţity. Vysvětlení plyne z úvahy o hospodárnosti 

dechové práce, protoţe vyuţívání krajních rezerv vitální kapacity by bylo značně 

neekonomické (Máček, Radvanský, 2011, s. 12; Máček, Vávra, 1988, s. 85). 

 Frekvence samozřejmě také stoupá, ale to hlavně aţ při vyšší zátěţi. Dechová 

frekvence se v klidu u dospělého pohybuje okolo 10-20 nádechů za minutu. 

V maximální zátěţi frekvence vzroste na 40-45 nádechů. U velmi dobře trénovaných 

jedinců hodnota můţe stoupnout aţ na 60 nádechů za minutu (Astrand, 2003, s. 192). 

Urychlení dechové frekvence je dosti variabilní, závisí kromě zátěţové intenzity i na 

druhu svalové práce, především jejím rytmu, ale i na návycích (Máček, Radvanský, 

2011, s. 10; Máček, Vávra, 1988, s. 84). 
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Studium dechové mechaniky ukázalo, ţe kaţdému objemu minutové ventilace 

odpovídá optimální dechová frekvence, při níţ je dechová práce nejmenší, tedy dýchání 

nejekonomičtější. Při tělesné zátěţi je však tento princip ekonomičnosti v regulaci 

dýchání do jisté míry často potlačen, protoţe, jak ukazují zkušenosti, dechová frekvence 

je značně ovlivňována pracovní frekvencí a pracovním rytmem (Máček, Vávra, 1988, s. 

84). 

Minutová ventilace z klidových hodnot (okolo 6l/min) stoupá na 100-150 l/min a 

v extrémních případech aţ na 200 l/min (Astrand, 2003, s. 189). Také stoupá výdej 

oxidu uhličitého (VCO2) (Placheta, 2001, s. 16). Ovšem vzrůst výdeje CO2 neprobíhá 

zcela paralelně se vzrůstající spotřebou O2. V začátku zátěţe je rychlejší vzestup příjmu 

kyslíku neţ výdeje oxidu uhličitého (Máček, Vávra, 1988, s. 66). 

K účinné výměně plynů v alveolech se dostává z celkové minutové ventilace jen 

určitá část, tzv. „alveolární ventilace“, kdeţto zbytek je ventilací mrtvého prostoru, 

který je u zdravého organismu tvořen hlavně objemem dýchacích cest. Při vysoké 

tělesné zátěţi vlivem vyššího tonu sympatiku dochází k bronchodilataci, coţ poněkud 

zvětší mrtvý prostor. Avšak funkční mrtvý prostor se naopak sníţí vlivem 

rovnoměrnější distribuce ventilace i perfuze ve všech plicních oblastech, především 

v horních lalocích (Máček, Radvanský, 2011, s. 12). 

V závislosti na vzrůstu VO2 stoupají hodnoty VE a VCO2 zpočátku téměř lineárně. 

Přibliţně na úrovni 60-70% VO2 max dochází k určitému zlomu a oba parametry 

vzrůstají rychleji neţ VO2. Současně dochází po přechodném vzestupu i ke zřetelnému 

poklesu utilizace kyslíku a náhlému vzestupu ventilačního ekvivalentu (VE/VO2). 

Oblast zlomu odpovídá tzv. ventilačnímu anaerobnímu prahu (Placheta, 2001, s. 16). 

Ten se vysvětluje nastávající acidózou a potřebou její vyšší kompenzace hypoventilací. 

Ovšem toto vysvětlení je v rozporu s posledními názory na funkci laktátu (Máček, 

Radvanský, 2011, s. 12). 

Časový průběh těchto změn není u všech lidí a za všech okolností stejný; je dán jak 

druhem tělesné zátěţe, tak i jejich rytmem a intenzitou, ale také návykem (paměťová 

stopa) (Máček, Vávra, 1988, s. 64). 
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Rozhodujícím ukazatelem maximální intenzity není výkon vyjádřený ve fyzikálních 

jednotkách, ale biologický ukazatel maximální vydané energie vyjádřený spotřebou 

kyslíku za minutu – VO2 max ml/min/kg. Stanovení takto pojaté maximální zátěţe je 

záleţitostí laboratorní, zkoumající transportní kapacitu organismu. Podmínkou platnosti 

pokusu je vedle aktivity velkých svalových skupin také tzv. „levelling of“, to znamená 

stav, kdy spotřeba kyslíku jiţ dále nestoupá a objevuje se krátce trvající plateau. 

Intenzita vyjádřená ve wattech však můţe ještě poněkud stoupnout, ale VO2 max se jiţ 

nemění a můţe i klesnout (Máček, Radvanský, 2011, s. 17). 

 

1.1.2 Reakce kardiovaskulárního systému na tělesnou zátěž dynamického 

charakteru 

V oběhovém ústrojí se započatá tělesná zátěţ projevuje zvyšováním minutového 

srdečního výdeje (sloţka centrální) a také změnami v distribuci krevního proudu (sloţka 

periferní). Minutový srdeční výdej se zvyšuje v prvních fázích svalové práce poměrně 

rychle a při středně těţké intenzitě dosáhne jiţ po první minutě práce přes 80% své 

konečné hodnoty. Při vyšší zátěţi je vzestup poněkud pomalejší (Máček, Radvanský, 

2011, s. 10). 

Minutový srdeční výdej závisí na dvou komponentách, a to na srdeční frekvenci 

(SF) a na tepovém (systolickém) objemu (SV). Ejekční frakce s eu zdravých jedinců 

můţe zvýšit z 55 na 85%) (Placheta, 2001, s. 18). Zvýšení minutového srdečního výdeje 

v začátku zátěţe závisí hlavně na urychlení srdeční frekvence. Zvětšení SV při svalové 

zátěţi závisí hlavně na dobré funkci svalové pumpy a tím dobrých podmínek venózního 

návratu (Máček, Radvanský, 2011, s. 10). V klidu je srdeční výdej okolo 4,5-6 l/min, 

v závislosti na tělesné velikosti. Se vzrůstající spotřebou kyslíku jde skoro rovnoměrně 

vzestup srdečního výdeje. U jedince s maximální spotřebou kyslíku 3-3,5 l/min, stoupne 

srdeční výdej na 18-23 l/min. U vytrvalostních sportovců byly naměřeny hodnoty 42 

l/min při maximální spotřebě kyslíku 6,2 l /min (Astrand, 2003, s. 158). 

Jednoznačný vztah k intenzitě zátěţe má srdeční frekvence, a to celkem lineární 

vzestup v celém rozsahu stoupající zátěţové intenzity. Ovšem při zvyšování srdeční 
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frekvence se podstatně zkracuje srdeční cyklus a to tak, ţe trvání diastolické fáze klesá 

asi o 50% proti klidu (Máček, Radvanský, 2011, s. 14; Máček, Vávra, 1988, s. 87). 

Poněkud se liší SV při různých hodnotách SF, při nízké a střední intenzitě se 

poněkud zvyšuje enddiastolický a sniţuje endsystolický objem, coţ vede k mírnému 

zvýšení SV, zatímco při vyšší SF se tyto hodnoty přibliţují a SV poněkud klesá. 

Samotná intenzita zátěţe velikost tepového objemu prakticky neovlivňuje (Máček, 

Radvanský, 2011, s. 10). 

Důleţité změny po započetí svalové práce se odehrávají i v cévním řečišti. 

Charakteristickou změnou jiţ v samém začátku svalové činnosti je dilatace svalových 

cév. Tato iniciální dilatace se projeví i v lehkém přechodném poklesu krevního tlaku. Po 

této fázi, která trvá asi deset sekund, se v cévním systému projeví komplexnější 

důsledky změny tonu vegetativního nervstva, závisející na intenzitě tělesné zátěţe. To 

má za následek vazokonstrikci, která postihuje celé venózní řečiště, dále cévy útrobní 

(splanchnické, renální), cévy koţní a také cévy kosterního svalstva nezapojeného do 

práce. Přítok krve ve splanchnické oblasti klesne o asi 30% oproti přítoku v klidu 

(Astrand, 2003, s. 154). V pracujícím svalu je však tento vliv vegetativního nervstva 

zablokován, cévy zde jsou široce dilatovány. Tyto změny průsvitu cév vedou 

k redistribuci krve s preferenční dodávkou do pracujících svalů, ochuzena je oblast 

útrobní a koţní. Dilatace svalových cév se projevuje i poklesem systémové cévní 

rezistence, která pochopitelně závisí i na mnoţství svalstva zapojeného do práce 

(Máček, Vávra, 1988, s. 65). 

V klidu proteče veškerým svalstvem, které tvoří asi 40% hmotnosti celého těla, jen 

asi 15% minutového srdečního výdeje. Tedy z 5 l/min je to jen asi 750ml, zatímco při 

intenzivní svalové činnosti vyţadující např. 15 l/min protéká činnými svaly jiţ 60 i více 

procent tohoto minutového objemu, tedy 9 či více litrů za minutu (Máček, 1987, s. 67). 

Krevní tlak (TK) vykazuje také typické změny při dynamické svalové zátěţi. 

Hodnota krevního tlaku je funkcí minutového srdečního výdeje a periferní cévní 

rezistence. Při dynamické svalové zátěţi se podstatně zvyšuje minutový srdeční výdej, 

naproti tomu se však sniţuje periferní cévní rezistence důsledkem dilatace cévního 

řečiště ve svalech zapojených do činnosti. Výsledkem těchto protichůdně působících 

faktorů je různý vliv svalové činnosti na hodnoty systolického a diastolického tlaku. 
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Měření TK se interpretuje dle norem v závislosti na věku, pohlaví, intenzitě a typu 

zátěţe. Maximální hodnoty zdravé populace se vztahují na plochu těla a udávají se 

zvlášť pro bílou a barevnou populaci. Systolický TK v maximální zátěţi roste podle 

plochy těla a to aţ do 210 mm Hg u dívek černé populace (Máček, Vávra, 1988, s. 93; 

Máček, Radvanský, 2011, s. 74; Radvanský, Matouš, 1999). 

Zrychlená systolická ejekce, která je nezbytná při vysoké tepové frekvenci jakoţto 

hlavní sloţce velkého minutového srdečního výdeje, je hlavní příčinou vzestupu 

systolického TK (Máček, Vávra, 1988, s. 93). 

Naproti tomu sníţení periferní cévní rezistence, umoţňující rychlý únik krve 

z arteriálního pruţníku, má vliv na hodnoty tlaku diastolického, které se při stoupající 

dynamické svalové zátěţi příliš nezvyšuje, zvláště jsou-li do činnosti zapojeny velké 

svalové skupiny (Máček, Vávra, 1988, s. 93). 

Tělesná zátěţ tedy klade na srdce jak nároky objemové (zvýšení minutového 

srdečního výdeje), tak i nároky tlakové. Fyziologické studie ukázaly, ţe tyto nároky se 

liší v souvislosti s druhem svalové činnosti a s velikostí svalové hmoty zapojené do 

práce (Máček, 1987, s. 69). 

U dynamické svalové zátěţe jsou ovšem nároky na srdeční práci k překonání 

tlakových poţadavků jen malé. Spolehlivě zjistit lze pouze hodnoty tlaku systolického. 

Jedinou metodou ke stanovení solidních hodnot diastolického tlaku je metoda přímého 

měření katétrem zavedeným do artérie (Placheta, 2001, s. 18; Máček, Vávra, 1988, s. 

93). 

 

1.2 Metodika zátěžového vyšetřování v laboratoři a obecné zásady tohoto 

vyšetřování 

Hodnocení tělesné zdatnosti je zaloţeno na sledování schopnosti organismu 

vyrovnat se s tělesným zatíţením představovaným různými formami pohybové činnosti. 

Tato činnost klade nároky na řadu funkcí různých tělesných systémů, např. na 

nervosvalovou koordinaci, svalovou sílu, transport dýchacích plynů, energetický 
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metabolismus aj. Všechny tyto funkce se uplatňují v komplexu tělesných schopností 

zahrnutých do pojmu tělesná zdatnost (Máček, Vávra, 1988, s. 234). 

Poznatky v oblasti fyziologie tělesné zátěţe obohatily moţnosti hodnocení tělesné 

zdatnosti metodami sledování základních fyziologických předpokladů a reakce na 

zvýšené nároky kladené na organismus fyzickou zátěţí. K tomu účelu se uţívají 

jednoduché zátěţové modely v laboratorních podmínkách, jejichţ cílem je poznání 

funkčních rezerv dominantních systémů a limitujících faktorů. V tomto směru je nejlépe 

vypracovanou formou laboratorní zátěţové vyšetřování transportního systému, tedy 

ústrojí dýchacího a oběhového, který je dominantním faktorem tělesné zdatnosti 

z hlediska vytrvalosti. Rozvoj těchto metod a jejich široká aplikace je plně opodstatněna 

faktem, ţe z hlediska zdravotního se vztah mezi odezvou oběhového ústrojí a 

zvýšenými nároky kladenými tělesnou zátěţí ukazuje jako velmi důleţitý pro včasné 

poznání funkčních poruch tohoto ţivotně důleţitého ústrojí, pro sledování vlivů léčby, 

pro posudkovou sluţbu, a také pro doporučení optimální formy a intenzity kondičních 

cvičení (Máček, Vávra, 1988, s. 234). 

 

1.2.1 Indikace zátěžového vyšetření 

Za správný postup povaţujeme, aby zátěţové vyšetření indikoval vţdy lékař 

dokonale seznámený s problematikou, který by měl vţdy uvést konkrétně, co čeká od 

zátěţového testu, proč vyšetření indikuje apod. (Máček, Vávra, 1988, s. 234). 

Indikační rozsah je široký, protoţe zátěţová vyšetření mohou být uţitečná nejen 

v klinické medicíně, ale i v celé řadě praktických a preventivních oborů. Lékaři 

vyţadující tato vyšetření i pracoviště, která je realizují, však musí důsledně dbát na 

přísné dodrţování základních zásad. Těmi je bezpečnost, kdy se snaţí předejít ohroţení 

pacienta omezením nebo vyloučením zátěţí a metod, které by mohly vést k provokaci 

závaţných patologických reakcí. Další zásadou je účelnost, kdy se posuzuje, zda 

vyšetření můţe přinést očekávaný výsledek, důleţitý pro zhodnocení závaţnosti 

poruchy či nemoci, vyloučení či potvrzení diagnózy, prognózu, terapii atd. A 

v neposlední řadě je i zásada hospodárnosti, kde se snaţí předejít plýtvání časem a 
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ekonomickými prostředky, protoţe náročnost zátěţových vyšetření nedovoluje jejich 

plošnou aplikaci (Placheta, 2001, s. 29). 

 

1.2.2 Kontraindikace zátěžového vyšetření 

Kontraindikace musí být známy nejen personálu zátěţové laboratoře, ale i lékařům, 

kteří pacienty odesílají. V praxi se často stává, ţe k vyšetření jsou odesíláni i nemocní, u 

nichţ je zátěţový test kontraindikován, coţ vede k ekonomickým a mnohdy i 

k iatrogenním škodám (Placheta et al., 1999, s. 42). 

 

1.2.2.1 Absolutní kontraindikace 

- Akutní onemocnění (akutní fáze IM, myokarditida, perikarditida, tromboflebitida, 

horečnatý stav atd.) 

- Nestabilní angina pectoris akutní nebo nereagující na terapii 

- Závaţné dysrytmie (axiální, negativně ovlivňující srdeční funkce, komorové setrvalé, 

blokáda III. stupně aj.) 

- Srdeční selhání NYHA IV s komplikacemi 

- Globální respirační insuficience, metabolické rozvraty 

- Akutní plicní embolizace a cévní příhody 

- Těsná aortální stenóza 

- Těsná mitrální stenóza 

- Aneurysma srdeční a cévní (>4-6 cm); incidence ruptur u diametru 4 cm je 6%, nad 6 

cm 8% 

- Hypertrofická KMP s obstrukcí 

- Maligní hypertenze (STK >32 kPa=240 mm Hg, DTK > 16 kPa=120 mm Hg) 
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- Těţká plicní hypertenze 

- Aktivní chronická onemocnění jater, ledvin, štítné ţlázy aj. 

- Těţké poškození ortopedické, neurologické aj.  

Pacienti s absolutní kontraindikací by neměli absolvovat zátěţové testování dokud 

nebudou stabilizováni či adekvátně zaléčeni (Froelicher, Marcondes, 1989, s. 15; 

ACSM 2006, s. 49). 

 

1.2.2.2 Relativní kontraindikace 

- Srdeční selhání NYHA I-III s různě závaţnou dysfunkcí levé komory (vyţaduje zvláštní 

diagnostický přístup) 

- Méně závaţné poruchy rytmu a vedení (paroxyzmální fibrilace síní, síňokomorová 

blokáda I.-II. stupně, blokáda levého Tawarova raménka s ohledem na srdeční funkci) 

- Některé vrozené nebo získané chlopenní vady, zejména se závaţnou regurgitací 

- Stavy po komplikovaném infarktu myokardu 

- Některé nezvládnuté metabolické choroby (diabetes mellitus, tyreotoxikóza, myxedém) 

- Závaţné systémové poruchy 

- Některé psychické poruchy 

- Neochota či neschopnost pacienta ke spolupráci 

Pacienti s relativními kontraindikacemi mohou být testováni jen po pečlivém 

zváţení, jestli benefit převaţují nad rizikem (Froelicher, Marcondes, 1989, s. 14; ACSM 

2006, s. 49). 
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1.2.3 Podmínky provádění zátěžových testů 

Pohybová činnost musí být jednoduchá, bez větších nároků na obratnost, co moţná 

nejbliţší přirozené pohybové aktivitě, resp. u sportovců simulující jejich sportovní 

odvětví (chůze, běh, jízda na kole aj.) (Máček, Vávra, 1988, s. 236). 

Ideální je moţnost vyjádřit zátěţ vykonanou prací nebo podaným výkonem v 

příslušných fyzikálních jednotkách (Máček, Vávra, 1988, s. 237). 

Pohybová činnost by neměla být větší překáţkou při sledování různých funkčních 

parametrů během zátěţe. Musí se dbát na minimalizaci nebezpečí úrazu vyšetřovaného 

jedince (Máček, Vávra, 1988, s. 237). 

 

1.2.3.1 Zátěžová laboratoř 

Prostředí laboratoře má být klidné (co nejméně přítomných lidí), pokud moţno 

optimistické, má být moţnost dobrého větrání, teplota by se měla pohybovat okolo 18-

22°C (nejméně 16°C, nejvíce 24°C) a relativní vlhkost < 60%. Velikost místnosti by 

měla mít okolo 20 a více m2 (ACSM 2006, s. 56; Placheta, 2001, s. 32). 

Technické vybavení by mělo být pokud moţno moderní, funkčně dokonalé, 

bezpečné, pravidelně kontrolované a podle potřeby kalibrované. Základní výbavou je 

lehátko, ergometr, tonometr, ruční dynamometr, EKG a resuscitační pomůcky 

(Placheta, 2001, s. 32; Máček, Radvanský, 2011, s. 64). 

Pro zhodnocení měřených parametrů je nutné měření hmotnosti a výšky 

pacienta, v indikovaných případech i měření tukuprosté hmoty pomocí kaliperu (Máček, 

Radvanský, 2011, s. 64). 

Z bezpečnostního hlediska je nutnost přítomnosti signalizačního zařízení, 

moţnosti okamţitého spojení s ARO, popřípadě s koronární jednotkou, defibrilátor, 

kyslíková tlaková láhev s maskou, dýchací vak, odsávačka, vozík nebo nosítka, základní 

léky pro první pomoc a také pravidelné kontroly vybavení a cvičné poplachy (Placheta, 

2001, s. 32). 



23 

 

1.2.3.2 Personál 

Lékař musí být přítomen kaţdému zátěţovému vyšetření nemocného člověka, 

udrţuje stálý kontakt s vyšetřovaným, při náhlé příhodě zůstává trvale u pacienta a řídí 

resuscitaci. Střední zdravotnický personál musí mít dostatečnou teoretickou i praktickou 

erudici v zátěţové diagnostice a znalost zásad resuscitační techniky. Musí mít přesně 

stanovené úkoly pro rizikovou příhodu. Proto musí být personál cyklicky školen 

v kardiopulmonální resuscitaci (Placheta, 2001, s. 32; Noonan, Dean, 2000). 

 

1.2.3.3 Pacient 

Pacient by měl být zotavený (den před vyšetřením bez těţší zátěţe). Měl by být 

poučen o významu a průběhu testu, popřípadě zacvičen do některých prvků vyšetření 

(např. chůze na běhátku apod.). Měl by být instruován, ţe 2 hodiny před testováním by 

neměl jíst a pít kávu. 12 hodin před by neměl kouřit a pít alkohol. Léky by měl uţívat 

podle cíle vyšetření po dohodě s lékařem. Vyšetřovaný by měl být před vyšetřením 

nejméně 10 minut v klidu. Samozřejmě by měl být i vhodně oděn a obut (Froelicher, 

Marcondes, 1989, s. 16,17; Placheta, 2001, s. 32, 33). 

 

1.2.3.4 Ukončení zátěže 

Ukončení zátěţe je velmi důleţitým momentem většiny vyšetření, protoţe 

rozhoduje o bezpečnosti pacienta na straně jedné a o splnění cílů testu na straně druhé. 

Předčasné přerušení zátěţe můţe být příčinou sníţení validity a tudíţ i kvality vyšetření, 

protoţe nebylo dosaţeno předpokládané intenzity zátěţe a nebyly vyprovokovány 

příslušné reakce, nutné pro splnění cíle testu. Naopak pozdní přerušení s překročením 

bezpečného limitu zatíţení by mohlo vést k vzniku náhlé příhody i k poškození 

pacienta. Vyšetřující lékař musí proto velmi zodpovědně rozhodnout o ukončení zátěţe 

(Placheta, 2001, s. 33). 
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1.2.4 Základní vyšetřované hodnoty při ergometrii 

Při zátěţovém vyšetření je moţné měřit řadu funkčních ukazatelů, z jejichţ hodnot 

je rovněţ moţné určit matematicky, graficky či jinými postupy i další parametry, 

uţitečné pro posouzení reakce organismu. Z velkého mnoţství těchto výsledků se 

zmíním jen o základních hodnotách. 

 

1.2.4.1 Výkon 

Výkon se určuje při ergometrii s pouţitím zdroje zatíţení, který umoţňuje 

stanovit W; vyjadřuje se téţ v přepočtu na 1 kg hmotnosti těla (W/kg). Při dávkování 

zátěţí i interpretaci výsledků je třeba respektovat věk, pohlaví, hmotnost a u nemocných 

samozřejmě druh a stupeň závaţnosti choroby (Placheta, 2001, s. 46). 

 

1.2.4.2 Čas 

Čas (v jednotkách sekund, minut, aj.) vyjadřuje dobu, po kterou pacient vydrţel 

pracovat při určité konstantní či stoupající intenzitě zátěţe nebo kterou potřeboval ke 

splnění (dosaţení) určitého fyzického výkonu (Placheta, 2001, s. 48). 

 

1.2.4.3 Rychlost 

Rychlost se nejčastěji vyjadřuje v jednotkách (m/s, km/h) nebo jinak. Při 

ergometrii se také měří rychlost v otáčkách za minutu. 

 

1.2.4.4 Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence patří k hlavním kardiovaskulárním funkčním ukazatelům. U 

zdravých osob stoupá se vzrůstajícím fyzickým zatíţením lineárně aţ do oblasti 

submaximálních intenzit. Asi od úrovně 75-85% maxima dochází k pozvolnému 
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zpomalení vzestupu aţ na úroveň maximální srdeční frekvence. Na této úrovni můţe 

vyšetřovaný (podle zdatnosti a motivace) setrvat ještě několik minut (Placheta, 2001, s. 

50). 

 

1.2.4.5 Krevní tlak 

Krevní tlak měříme v (mm Hg) a je součinem minutového srdečního výdeje a 

periferního odporu. V zátěţové diagnostice umoţňuje: 

- Sledování odezvy cirkulace na tělesnou zátěţ 

- Včasné poznání latentní hypertenze 

- Kontrolu tlakové odezvy u hypertoniků a osob s dalšími kardiovaskulárními a jinými 

vnitřními nemocemi 

- Diagnostické vyuţití jeho vztahu k jiným funkčním ukazatelům 

 

1.2.4.6 Ventilační hodnoty 

Měří se před, během či po zátěţovém vyšetření. Hodnotí se statické hodnoty jako 

třeba: 

- Dechový objem (VT) 

- Vitální kapacita (VC) 

- Reziduální objem (RV) 

- Funkční reziduální kapacita (FRC) 

- Celková plicní kapacita (TLC) 

- Alveolární objem (VA) – udává, jaký díl z VT se účastní na respiraci 
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- Poměr objem mrtvého prostoru : dechový objem – je důleţitým ukazatelem ekonomiky 

dýchání a je závislý na poměru mezi ventilací a perfuzí. U zdravých jedinců v klidu 

představuje asi 1/3 VT, při fyzické zátěţi klesá asi na 1/5 VT, přičemţ nejstrměji klesá 

při niţších intenzitách zatíţení (Placheta, 2001, s. 58). 

Dále se měří dynamické hodnoty, jako jsou např.: 

- Dechová frekvence 

- Minutová ventilace 

- Maximální výdechová rychlost 

- A jiné 

 

1.2.4.7 Respirační hodnoty 

- Rozdíl objemového podílu mezi vdechem a výdechem (utilizace kyslíku) – informuje o 

funkční schopnosti pro respirační výměnu plynů. Při stupňované zátěţi nejprve stoupá, 

při zvyšující se intenzitě mírně klesá a po překročení anaerobního prahu (ANP) se strmě 

sniţuje k úrovni výchozích hodnot.  

- Ventilační ekvivalent pro kyslík – je mnoţství vzduchu proventilovaného plícemi 

v litrech, z něhoţ si organismus odebere 1 litr O2. Tato hodnota je ukazatelem 

ekonomiky dýchání. 

- Saturace arteriální krve kyslíkem – závisí na arteriálním parciálním tlaku kyslíku a 

koncentraci hemoglobinu. 

- Spotřeba kyslíku (VO2) – je mnoţství kyslíku extrahované z vdechnutého plynu za 

časovou jednotku. Vyjadřuje se v ml/min nebo v l/min a při dávkování zátěţí a 

interpretaci výsledků se velmi často pouţívají hodnoty ml/kg, zohledňující 

interindividuální rozdíly v hmotnosti těla. 
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- Maximální spotřeba kyslíku (VO2 max, VO2 max/kg) – patří k nejdůleţitějším 

funkčním ukazatelům zátěţového vyšetření, protoţe představuje kapacitu transportního 

systému. 

- Respirační kvocient a poměr respirační výměny – je vyjádřením okamţitých 

ventilačních vztahů oxidu uhličitého a kyslíku (VCO2/VO2) (Placheta, 2001, s. 59-66). 

 

1.2.4.8 Anaerobní práh 

ANP se můţe definovat jako taková hraniční intenzita zátěţe, jejíţ překročení 

vede k ochranné fyziologické únavě během desítek sekund aţ několika minut, zatímco 

při intenzitách zátěţe pod ANP nastává únava podstatně později. V ANP se objevuje 

kumulace laktátu v krvi a intenzita zátěţe na této úrovni se pohybuje mezi 60-90% 

maxima v závislosti na míře adaptace na vytrvalostní zátěţ (Máček, Radvanský, 2011, 

s. 74; Máček, Vávra, 1988, s. 131). 

 

1.2.4.9 Subjektivní hodnocení intenzity zátěže 

V průběhu zátěţového testu hodnotí pacient své pocity, které se registrují do 

protokolu. Nejčastěji se pouţívá tzv. „Borgova škála“. Ta je umístěna v laboratoři před 

pacientem tak, aby na ni dobře viděl. Podle ní vyšetřovaný vyjadřuje po skončení 

kaţdého stupně zátěţe příslušným číslem svůj odhad vnímání intenzity – RPE (rating of 

perceived exertion) (Placheta, 2001, s. 72; Moyna et al., 2001). 

 

1.2.5 Zdroje zátěže (vybrané ergometry) 

Ergometrů, jako zdrojů zátěţe je několikero, ale mezi nejznámější a nejpouţívanější 

patří určitě běhátko a bicyklový ergometr. V USA je běhátko oblíbenější pro větší 

zapojení svalových skupin, ale vyšetření má řadu nevýhod. Proto většina evropských 

pracovišť dává přednost ergometrii, kde je respektována pacientova hmotnost (nejčastěji 

bicyklový ergometr) (Máček, Radvanský, 2011, s. 65). 
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1.2.5.1 Bicyklový ergometr 

Energetický výdej u bicyklového ergometru (BE) lze předpovídat s vyšší 

přesností neţ u jiných typů zátěţe (Astrand, 2003, s. 279). 

U tohoto ergometru je výkon dán odporem brzdící síly a frekvencí otáček a je při 

testech dávkován v relativních hodnotách přepočtených na 1kg hmotnosti těla (W/kg) 

nebo v absolutních hodnotách (W). Zatíţení je moţné vsedě, vleţe i v polosedě 

s moţností rychlých změn polohy (Froelicher, Marcondes, 1989, s. 37; Placheta, 2001, 

s. 38). 

Brzdění je mechanické nebo elektromagnetické. Mechanicky brzděné ergometry 

s regulovatelným třecím odporem se lehce ovládají, jsou cenově dostupné, mají nízkou 

hmotnost, mohou se poměrně snadno kalibrovat a nejsou vázány na zdroj elektrické 

energie. Jejich nevýhodou je ale nutnost přesného dodrţování počtu otáček při stejném 

odporu brzdy, který se však můţe i v průběhu zátěţe měnit pod vlivem různých faktorů. 

Proto nelze dávkování zatíţení povaţovat za zcela přesné a spolehlivé. Oproti tomu 

elektricky brzděné ergometry mají výhodu v nezávislosti výkonu na změnách počtu 

otáček, a proto jsou více citlivé (ACSM 2006, s. 98, Astrand, 2003, s. 279). 

K technickým poţadavkům patří moţnost adaptace výšky sedla, vzdálenosti 

sedla od řídítek a výše řídítek (Máček, Vávra, 1988, s. 237). 

 

Obrázek 1. Bicyklový ergometr 
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1.2.5.1.1 Výhody bicyklového ergometru 

- Okamţitá moţnost test ukončit bez rizika pádu 

- Minimální nebezpečí úrazu vyšetřované osoby 

- Respektování pacientovi hmotnosti (zátěţ dávána ve W/kg) 

- Dobré podmínky pro sledování potřebných fyziologických veličin (EKG křivky, měření 

TK, odběrů kapilární krve, atd.) při poměrně malých pohybech hlavy, trupu i horních 

končetin  

- Prostorová nenáročnost 

- Nehlučný provoz 

- Poměrně nenákladný 

- Snadno přemístitelný 

- Jednoduchá obsluha, u moderních přístrojů moţnost programování zátěţí 

 

1.2.5.1.2  Nevýhody bicyklového ergometru 

- Velké nároky na některé svalové skupiny dolních končetin vedoucí k nepříjemným 

pocitům lokálního přetíţení, únavy aţ bolesti 

- Nutnost pravidelné kalibrace levnějších přístrojů 

- Nezvyk zatíţení pro některé pacienty 

 

1.2.5.2 Klikový ergometr 

Klikový ergometr (KE) se pouţívá tehdy, pokud pacient nemůţe u testování 

pouţívat dolní končetiny (například spinální pacienti, lidé s těţkými ortopedickými 

poruchami či z jiných důvodů). Také je vhodný pro jedince, kteří zatěţují převáţně 



30 

 

horní polovinu těla ve sportu nebo také během práce či ve svém volném čase. Během 

posledních deseti let se značně zvýšilo pouţití klikového ergometru k posouzení 

zdatnosti sportovců a to, jak jiţ bylo zmíněno, zejména u těch, kteří převáţně pouţívají 

horní polovinu těla, jak je tomu u plavání, při jízdě na kajaku, u vodního póla a u zápasu 

(Leicht, Spinks, 2007). 

Klikový ergometr vzniká většinou po úpravě bicyklového ergometru. A stejně 

jako u bicyklového ergometru je tento brzděn buď mechanicky, nebo elektricky (ACSM 

2006, s. 102). 

Pouţívá se buď dvouklikový nebo jednoklikový ergometr (tzv. rumpál), který 

má široké drţadlo pro obě ruce, umístěné na jedné straně hřídele; pouţívá se při práci 

vstoje, méně často vsedě (u osob s dysfunkcí dolních končetin). Klikové ergometry se 

mohou pouţívat i v kombinaci s ergometry bicyklovými (Placheta, 2001, s. 40). 

Studie Millera et al. (2004) se zabývala tím, jestli vzdálenost kliky od osy těla 

během zátěţového vyšetření má nebo nemá vliv na fyziologické reakce. Hodnocení 

dělali ve třech různých vzdálenostech, a to při 0°, 15° a 30° z extendovaného lokte na 

nejvzdálenějším bodu při rotaci kliky. Při 30° flexe v lokti naměřili přibliţně o 6% niţší 

hodnoty VO2 max, neţ při 0° či 15° v loketním kloubu. Ovšem ţádné jiné významné 

odlišnosti ve fyziologických reakcích nenašli (v dosaţeném výkonu, v srdeční frekvenci 

či v minutové ventilaci plic) (Miller et al., 2004). 

 

Obrázek 2. Klikový ergometr 
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1.2.5.2.1 Výhody klikového ergometru 

- Okamţitá moţnost test ukončit bez rizika pádu 

- Minimální nebezpečí úrazu vyšetřované osoby 

- Respektování pacientovi hmotnosti (zátěţ dávána ve W/kg) 

- Prostorová nenáročnost 

- Nehlučný provoz 

- Jednoduchá obsluha 

 

 

1.2.5.2.2 Nevýhody klikového ergometru 

- Velké nároky na některé svalové skupiny horních končetin vedoucí k nepříjemným 

pocitům lokálního přetíţení, únavy aţ bolesti 

- Nutnost pravidelné kalibrace levnějších přístrojů 

- Nezvyk zatíţení pro některé pacienty 

- Nemoţnost snímat kvalitní EKG záznam během zátěţe 

 

1.2.5.3 Eliptický ergometr 

Eliptický ergometr (EE) je v České republice spíše znám pod pojmem 

„orbitrek“. Vzniká zde pohyb nohou po elipsovité dráze a k tomu jsou zapojeny paţe 

pomocí pohyblivých madel v sagitální rovině. Některé eliptické trenaţéry umoţňují 

poloţit si ruce na zvláštní madlo uprostřed. 

V posledních letech se eliptický ergometr stal populární ve fitness centrech a v 

rehabilitačních zařízeních a je vyuţíván u různých typů populace. Vyuţití tohoto 

ergometru stouplo v Americe o 429,5% v období od roku 1998 do roku 2007, kde ho 
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pouţívá více neţ sedm milionů lidí. Také se odhaduje, ţe 42% lidí z celkového počtu se 

pohybuje ve věkovém rozmezí mezi osmnácti aţ třiceti čtyřmi lety (Mays, 2009, s. 3). 

  Výzkumy u tohoto typu zátěţe dokazují, ţe jsou podobné submaximální 

fyziologické reakce ve srovnání s běţícím pásem. Bylo zjištěno, ţe hodnoty VO2 max 

jsou podobné během zatíţení na eliptickém ergometru či na běhátku (Dalleck et al., 

2004, Egaňa, Donne, 2004). 

Velkou výhodou tohoto ergometru je mnohem menší zatíţení kloubů, přestoţe je 

vyšetřovaný vystaven plnému zatíţení vlastní váhy těla ve vertikální poloze a to díky 

tomu, ţe ergometr nese váhu těla během celé doby zátěţe, oproti běhátku, kde jsou 

klouby vystaveny o dost větším nárazům a tlakům. Díky tomu je eliptický ergometr 

vhodnou alternativou běhátka u různých ortopedických poruch a u obézních jedinců. 

Také je vhodný pro starší pacienty a pro jedince s bolestmi zad, kde by nárazy mohly 

být dost nepříjemné nebo kde by dokonce bolest vyvolávaly (Dalleck et al., 2004; 

Mays, 2009, s. 3). 

To, ţe je šetrnější ke kloubům potvrzuje i jiná studie, která vysvětluje, ţe nohy 

jsou v neustálém kontaktu s podloţkou a proto nedochází k repetetivním nárazům a 

jedná se proto o pohyb v uzavřeném kinematickém řetězci. Tato studie, která pro svůj 

výzkum pouţila detailní 3D dynamickou analýzu dolních končetin potvrdila, ţe míra 

zatíţení DKK na EE je výrazně menší neţ při chůzi (Lu et al., 2007). 

 

  

Obrázek 3. Eliptický ergometr 
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1.2.5.3.1 Výhody eliptického ergometru 

 

- Nese váhu těla a není zde proto takové zatíţení kloubů nárazy, jako třeba u běhátka 

- Respektování pacientovi hmotnosti (zátěţ dávána ve W/kg) 

- Nehlučný provoz 

- Jednoduchá obsluha, u moderních přístrojů moţnost programování zátěţí 

 

1.2.5.3.2 Nevýhody eliptického ergometru 

- Nutnost pravidelné kalibrace levnějších přístrojů 

- Nezvyk zatíţení pro některé pacienty 

- Prostorová náročnost 

- Poměrně nákladný 

- Horší podmínky pro sledování potřebných fyziologických veličin (EKG křivky, měření 

TK, odběrů kapilární krve, atd.) 

 

 

1.3 Kardiorespirační odlišnosti v reakci na zátěž u vybraných typů ergometrů 

 

1.3.1 Spotřeba kyslíku (VO2) 

 

Bylo zjištěno, ţe hodnoty VO2 u zatíţení horní poloviny těla (při klikové 

ergometrii) jsou niţší asi jen o 22% neţ u zatíţení dolní poloviny těla (při bicyklové 

ergometrii), ačkoli maximální zátěţ u klikové ergometrie činí 50-60% zátěţe u 

bicyklové ergometrie. Hodnoty VO2 max jsou niţší kvůli menší svalové hmotě 

pouţívané během zátěţe na klikovém ergometru. Ve srovnání běhátka a zatíţení jen 

horní poloviny těla literatura uvádí hodnoty VO2 max niţší o 20-30% na klikovém 

ergometru (Astrand, 2003, s. 247; ACSM, 2006, s. 99; Hintzy, 2008). 
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Během submaximálních zátěţí je model odpovědi pro VO2 při práci horní a dolní 

polovinou těla obrácený. Při dané submaximální hodnotě VO2 jsou srdeční frekvence a 

minutová ventilace přibliţně o 20% vyšší při klikové ergometrii ve srovnání se zátěţí 

dolní poloviny těla (Olivier et al., 2008). 

Studie Bulthuise at al. (2010) vypočítala korelační koeficient mezi hodnotou VO2 

max u klikového a bicyklového ergometru na 0,64.  

Následující tabulka (č. 1) porovnává hodnoty u různých typů svalové zátěţe. 

 

Druh zátěže VO2 max 

Běh do kopce 100% 

Běh po rovině 95-98% 

Bicykl 92-96% 

Práce jen horními končetinami (klikový 

ergometr) 

65-70% 

Kombinovaná práce HK i DK 100% 

Tabulka 1. Vztah mezi maximálním příjmem kyslíku a různými způsoby svalové 

aktivity (Astrand, 2003, s. 275) 

V několika studiích se zkoumal vliv rychlosti otáček na klikovém ergometru na 

fyziologické hodnoty, včetně VO2 max. Zjistili, ţe při rychlosti 70 nebo 80 otáček za 

minutu, byly hodnoty VO2 max, dechového objemu a srdeční frekvence signifikantně 

vyšší neţ při rychlosti 60 otáček za minutu. Autoři proto doporučují pouţívat rychlost 

sedmdesáti nebo osmdesáti otáček za minutu k vyvolání VO2 max a dalších 

fyziologických reakcí (Smith et al., 2001; Price, Campbell, 1997). 

 

Jiná studie zase zkoumala, zda má na fyziologické reakce při klikové ergometrii 

vliv to, v jakém úhlu má vyšetřovaný paţe vzhledem k tělu. Hodnotili maximální 

dosaţenou zátěţ, srdeční frekvenci, dechový objem, dechovou frekvenci, subjektivní 

hodnocení vnímané zátěţe a samozřejmě maximální spotřebu kyslíku. Tyto hodnoty 

porovnávali při nastavení 45° a 90° flexe v ramenních kloubech. Nezjistili ţádné 

významné rozdíly, kromě hodnot srdeční frekvence (viz níţe) (Leicht, Spinks, 2007). 

 

Při porovnávání běhátka a eliptického trenaţéru nebyly nalezeny ţádné 

významné rozdíly v hodnotách maximální spotřeby kyslíku. Výsledky studií naznačují, 
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ţe submaximální a maximální fyziologické reakce jsou u těchto dvou ergometrů 

podobné (Mays, 2009, s. 43; Dalleck et al., 2004; Egaňa, Donne, 2004; Sweitzer et al., 

2002; Dalleck et al., 2006; Mays et al. 2010). 

 

Shephard et al. (1968a) porovnávali maximální spotřebu kyslíku na běhátku a na 

bicyklovém ergometru a zjistili, ţe na běţícím pásu je VO2 max o 6,6% větší neţ na 

ergometru bicyklovém. Ale při submaximální zátěţi je vyšší spotřeba kyslíku na 

bicyklovém ergometru ve srovnání s běhátkem ( Shephard et al., 1968a; McArdle, 

Magel, 1970). 

 

 

1.3.2 Srdeční frekvence 

Srdeční frekvence je při dané spotřebě kyslíku v submaximální zátěţi významně 

vyšší u zatíţení horní poloviny těla ve srovnání se zatíţením dolní poloviny těla. Studie 

Aminoffa et al. (1998) hovoří konkrétněji o zátěţi při 30 a 50% VO2 max. Vyšší 

frekvence je s největší pravděpodobností kompenzačním mechanismem v reakci na 

sníţení tepového objemu, coţ nastane díky sníţenému ţilnímu návratu při zastoupené 

statické sloţce (Eston, Brodie, 1986; Astrand, 2003, s. 168; Miles et al., 1989, Aminoff 

et al., 1998). 

V maximální zátěţi je srdeční frekvence vyšší u bicyklového ergometru neţ u 

klikového a to dokonce i u sportovců, kteří převáţně pouţívají horní polovinu těla. To 

potvrzuje i studie Invernizziniho et al. (2008), která na těchto dvou ergometrech 

porovnávala fyziologické parametry u špičkových plavců. Zjistili, ţe v maximální zátěţi 

byly hodnoty VO2 max a srdeční frekvence vyšší na bicyklovém ergometru. 

Ve výše zmíněné studii, kde zkoumali vliv úhlu v ramenních kloubech při klikové 

ergometrii, zjistili, ţe při nastavení 45° flexe v ramenních kloubech byly významně 

vyšší hodnoty srdeční frekvence neţ při nastavení 90° flexe. Vysvětlují to větší 

stabilizační funkcí trupového svalstva či větších tělesných pohybů v pozici 45°. To 

můţe mít za následek větší distribuci krve do kosterního svalstva a následné sníţení 

ţilního návratu a výsledkem je zvýšení srdeční frekvence (Leicht, Spinks, 2007). 
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Ve srovnání eliptického trenaţéru a běhátka se srdeční frekvence ve studii Greena et 

al. (2004) příliš nelišila. Hodnoty byly nepatrně vyšší u běhátka, ale zátěţ na eliptickém 

trenaţéru se jevila subjektivně intenzivnější. Ţádné významné rozdíly v hodnotách 

maximální srdeční frekvence ve srovnání těchto dvou ergometrů potvrzují i jiné studie 

(Mays, 2009, s. 43; Egaňa, Donne, 2004; Dalleck et al., 2004; Mays et al. 2010). Ovšem 

studie Sweitzera et al. (2002), která porovnávala kardiopulmonální reakce na běhátku a 

eliptickém trenaţéru při stupních RPE-10 a RPE-14, naopak zjistila významné rozdíly a 

dokonce vyšší hodnoty srdeční frekvence byly naměřeny u eliptickéko ergometru. 

Autoři se ale domnívají, ţe výsledky mohly být ovlivněny nedostatečným seznámením 

se probandů s eliptickým ergometrem, coţ mohlo způsobit vyšší nervozitu a křečovité 

drţení madel. Myslí si, ţe tyto rozdíly jsou jen přechodné a s dalšími zkušenostmi se jiţ 

nestanou významnými (Sweitzer et al., 2002). 

 

1.3.3 Minutová ventilace plic 

Významně vyšší hodnoty byly naměřeny při dané spotřebě kyslíku v submaximální 

zátěţi horní poloviny těla oproti zátěţi dolní poloviny těla. Tento fakt je dán zajisté i 

tendencí více synchronizovat dechovou frekvenci s frekvencí rotačních pohybů u 

klikového ergometru neţ u bicyklového ergometru. Ovšem maximální hodnoty 

minutové ventilace plic jsou při zatíţení horní poloviny těla menší neţ při zatíţení dolní 

poloviny těla a to asi o 30% (Vokac et al., 1975; Miles et al., 1989; Olivier et al., 2008; 

Aminoff et al., 1998). 

 

Během submaximální zátěţe hodnoty srdeční frekvence, spotřeba kyslíku, minutová 

ventilace a subjektivní hodnocení zátěţe (RPE) jsou všechny vyšší u zátěţe horní 

poloviny těla ve srovnání se zátěţí dolní poloviny těla nebo v kombinaci zátěţe dolní i 

horní poloviny těla. A naopak energetická efektivita práce je u zatíţení horní poloviny 

těla niţší. Tyto faktory by měly být při testování či tréninku brány v úvahu (Eston, 

Brodie, 1986). 

Při porovnání běhátka a bicyklového ergometru v submaximální zátěţi jsou vyšší 

hodnoty minutové ventilace u bicyklového ergometru (Shephard 1968b; McArdle, 

Magel, 1970). 
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1.3.4 Tlak krve 

Arteriální tlak krve je také značně vyšší při práci horní poloviny těla ve srovnání při 

práci dolní poloviny těla. Vysoký krevní tlak při práci horníma končetinami zvyšuje 

nároky na práci srdce. Proto by netrénovaní nebo kardiální jedinci měli být obezřetní při 

vysoké zátěţi tohoto druhu (Eston, Brodie, 1986; Astrand, 2003, s. 169; Miles et al., 

1989). 

 

Jiţ zmíněná studie Sweitzera et al. (2002) zjistila vyšší hodnoty systolického 

krevního tlaku u eliptického ergometru v porovnání s běhátkem, ovšem vysvětluje to 

moţnými obavami a malými zkušenostmi s novějším a ne tak pouţívaným – eliptickým 

ergometrem. 

 

 

1.3.5 Subjektivní hodnocení intenzity vnímané zátěže (RPE) 

RPE je významně vyšší při všech stupních zátěţe dané spotřeby kyslíku u klikového 

ergometru ve srovnání s bicyklickým ergometrem nebo s kombinací zátěţe dolní i horní 

poloviny těla. To můţe být vysvětleno vyšším lokálním svalovým napětím a vyšší 

koncentrací krevního laktátu při zátěţi na klikovém ergometru ( Eston, Brodie, 1986; 

Aminoff et al., 1998). 

 

Při srovnání eliptického trenaţéru a běhátka se hodnota RPE jevila větší u 

eliptického ergometru (Green et al., 2004; Lu et al., 2007). 

 

Zajímavou studii provedl Moyna et al. (2001), ve které zkoumali energetickou 

náročnost na různých typech ergometrů při daném stupni subjektivního hodnocení 

intenzity zátěţe, a to na stupních RPE-11 (poněkud lehká zátěţ), RPE-13 (poněkud 

těţká zátěţ) a RPE-15 (těţká zátěţ) u devatenácti zdravých mladých lidí. Probandi 

absolvovali submaximální zátěţové testy na vybraných ergometrech, z nichţ kaţdý trval 

6 minut, to znamená, ţe kaţdý stupeň RPE trval 2 minuty. Pořadí na cvičících stojích 

bylo nahodilé a pauza mezi jednotlivými zátěţi byla 15 minut. Na konci kaţdého stupně 

byla změřena srdeční frekvence, spotřeba kyslíku a koncentrace krevního laktátu. 

Výsledky byly takové, ţe energetický výdej při kaţdém stupni RPE byl největší na 
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běţícím pásu a na eliptickém ergometru (u ţen ještě na veslařském trenaţéru). Naopak 

nejniţší výdej energie na všech stupních RPE naměřili na bicyklovém ergometru. 

Shodné závěry byly i při testování do maxima na kaţdém ergometru. Tyto výsledky 

ukázaly, ţe existují značné rozdíly v energetickém výdeji mezi různými ergometry při 

subjektivně vnímané intenzitě zátěţe jako poměrně lehké (RPE-11), poměrně těţké 

(RPE-13) a těţké (RPE-15). V důsledku toho můţou pacienti vydat více kalorií ve 

stejném stupni RPE u běhátka a eliptického ergometru neţ při zátěţi na jiných 

ergometrech, jako například na bicyklovém. To můţe být dobře vyuţitelné při různých 

rehabilitačních programech (Moyna et al., 2001). To, ţe eliptický trenaţér dává vyšší 

metabolickou odpověď v porovnání s běhátkem, potvrzuje i jiţ výše zmíněná studie 

Sweitzera et al. (2002).  

 

 

1.4 Hodnocení zdatnosti na základě submaximálních laboratorních zátěžových 

testů 

Zatímco maximální srdeční frekvence není prediktorem tělesné zdatnosti, tepová 

odezva na standardizovanou lehkou zátěţ aţ střední zátěţ orientačním prediktorem 

zdatnosti je. Pro pacienta s normální odpovědí sinoatriálního uzlu na zátěţ platí 

v prvním (nepřesném) přiblíţení, ţe čím menší vzestup tepové frekvence na 

jednotkovou středně těţkou zátěţ, tím je pacient vytrvalostně zdatnější. U příliš lehké 

zátěţe se ještě nadměrně uplatňují emoční vlivy (Máček, Radvanský, 2011, s. 68). 

 

 

1.4.1 Index W 170 

Známou zkouškou adaptace na zátěţ, která vyuţívá hodnot tepové frekvence při 

setrvalém stavu, je index W 170. Ten udává intenzitu zátěţe, při které má pacient 

srdeční frekvenci 170 tepů za minutu v rovnováţném stavu (Máček, Radvanský, 2011, 

s. 69; Máček, Vávra, 1988, s. 171). 

Jestliţe však tuto zkoušku provádíme u starších jedinců, musíme si být vědomi, ţe 

jejich tepový strop se s věkem sniţuje a ţe tedy vlastně práce při 170 tepech za minutu 

se stále více přibliţuje jejich maximu. Dojdeme tedy k výsledku, ţe hodnota W 170 se 

s věkem nesniţuje nebo i zvyšuje (Máček, Vávra, 1988, s. 172). 
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Při posuzování tohoto indexu se musí brát v potaz nejen věk, ale také pohlaví a 

zdravotní stav (Placheta, 1988, s. 45). 

Určujeme jej metodou lineární regrese z nejméně tří bodů, to znamená ze tří zátěţí 

(lehké, střední a těţší), kde kaţdý stupeň trvá tři minuty, coţ je doba, kdy je dosaţeno 

přibliţně rovnováţného stavu a tedy určité setrvalé funkce transportního systému. Dvě 

zátěţe obsahují riziko falešně nízkého výsledku, protoţe první zátěţ můţe provázet 

rozčilení nebo strach, který zvýší SF, druhá pak po uklidnění je niţší. Třetí zátěţ 

pouţíváme, abychom vyloučili riziko chyb. Lze to provést s dostatečnou přesností i 

graficky (Máček, Radvanský, 2011, s. 69). 

Pokud však vyjadřujeme tyto indexy bez přepočtu na 1 kg tělesné hmotnosti, nelze u 

pacientů s různou hmotností výsledky navzájem srovnávat. Při vyjádření v závislosti na 

kg hmotnosti (W 170/kg) se stává index na hmotnosti nezávislý a je v tomto případě 

lépe srovnatelný s referenčními hodnotami (tabulka 2.) (Máček, Radvanský, 2011, s. 

69). 

 

 

Věk Průměr muži SD muži Průměr ženy SD ženy 

12 2,4 0,6 1,7 0,5 

15 2,6 0,7 1,7 0,5 

18 2,7 0,7 1,8 0,5 

25 2,7 0,7 1,8 0,5 

Tabulka 2. Průměrné hodnoty indexu W 170 na kg hmotnosti muţů a ţen získané při 

zátěţi na bicyklovém ergometru 

 

 

Maximální výkon oběhových parametrů lze s dobrou přesností odhadnout 

prostřednictvím indexu W 170. Ale to je moţné pouze u zdravých jedinců do 30 let 

věku. U zdravých, ale starších jedinců je riziko chybného výpočtu maximální pracovní 

kapacity na základě indexu W 170 značně vyšší (Haber et al., 1978; Haber et al., 1976; 

Petzl, 1988). 
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1.4.1.1 Způsoby měření indexu W 170 

 

Literatura uvádí několik moţností a způsobů jak změřit index W 170. Někteří 

autoři pouţívají dvouminutové (Mahoney, 1992; Lohman et al., 2008) či tříminutové 

stupně zátěţe, jiní čtyřminutové (Watkins, Ewing, 1983), ale většina autorů pouţívá šest 

minut (Watson, 1977; Muraki et al., 2000; Placheta, 1988, s. 33) trvající stupně. Dále se 

autoři rozcházejí i v počtu těchto stupňů. Někdo pouţívá jen dva stupně zátěţe. To ale 

přináší některé nedostatky, coţ můţe negativně ovlivnit výsledky. Proto se zdá 

vhodnější pouţít alespoň tři stupně zátěţe (Watson, 1977; Watkins, Ewing, 1983; 

Muraki et al., 2000), protoţe více těchto stupňů vede k přesnějším výsledkům. A 

Plachet potvrzuje, ţe pouţití tří stupňů zátěţe je dostatečně spolehlivé pro stanovení 

indexu W 170 a to obzvlášť, pokud hodnoty srdeční frekvence ve druhém a třetím 

zatíţení jsou co nejblíţe 170 tepům za minutu (Placheta, 1988, s. 33-35). 

Pokud se porovnají hodnoty srdeční frekvence při čtyřminutovém a 

šestiminutovém stupni téţe zátěţe, zjistíme signifikantně vyšší hodnoty u stupně 

trvajícího šest minut. To pak sníţí výsledek indexu W 170 (Placheta, 1988, s. 35). 

Při porovnání indexu W 170 získaného ze tří stupňů zátěţe graficky nebo 

matematickým výpočtem byl zjištěn velmi mírný, nesignifikantní rozdíl (Placheta, 

1988, s. 38). 

 

 

1.4.1.2 Výhody indexu W 170 

Index W 170 přispívá orientačně k diagnóze zvláště u případů s výraznou 

psychickou sloţkou. Je také racionálním řešením u symptomy limitovaných pacientů, u 

málo motivovaných a v těch případech, kdy potřebujeme rozdělit jednoduše větší počet 

lidí do skupin na pohybovou terapii podle zdatnosti. Při přepočtu hodnot na 1 kg tělesné 

hmotnosti, můţeme porovnávat výsledky jednotlivých (různě váţících) pacientů a 

hodnotit tak jejich zdatnost. Výhodou je také časová nenáročnost a také se vyhneme 

fyzickému přetíţení (Máček, Radvanský, 2011, s. 69; Renner et al., 1981). 

Přestoţe se maximální zátěţové testy povaţují za zlatý standard pro hodnocení 

maximální aerobní kapacity, omezují moţnost otestovat všechny jedince z důvodu 

únavy, bolesti nebo tam, kde je maximální zátěţové vyšetření kontraindikováno. Index 
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W 170, jako submaximální zátěţové vyšetření, překonává omezení, která jsou spojena 

s maximálním zátěţovým vyšetřením (Noonan, Dean, 2000). 

 

 

1.4.1.3 Nevýhody indexu W 170 

Index W 170 není vhodný k časné diagnostice chorobných změn. Negativní 

výsledek totiţ neznamená, ţe se choroba neprojeví v zátěţi maximální. Jak jiţ bylo 

naznačeno, pokud se získané hodnoty nepřepočtou na 1 kg tělesné hmotnosti, nelze u 

pacientů s různou hmotností navzájem srovnávat. Další nevýhodou je pouţití tohoto 

indexu u starších osob, protoţe jejich maximální tepová frekvence je blízká 170 tepům 

za minutu. Proto můţe hodnota W 170 s věkem dokonce stoupat. Výsledky by tudíţ 

byly zkreslené a nepřesné, kdybychom porovnávali mladého a staršího pacienta. Pro 

starší je proto vhodnější pouţít index W 150 nebo W 130 (Máček, Radvanský, 2011, s. 

69; Máček, Vávra, 1988, s. 171). 

Pro zjištění submaximálních hodnot u starších pacientů literatura také uvádí 

moţnost pouţití zátěţe, která odpovídá 75% jejich předpokládané maximální tepové 

frekvence, která se počítá 220 tepů minus věk (Gore et al., 1999). 
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2   CÍLE A HYPOTÉZY 

 

Smyslem této práce je porovnat submaximální zátěţ v podobě indexu W 170 na 

bicyklovém (BE), klikovém (KE) a eliptickém ergometru (EE). 

Cílem je porovnat naše změřené hodnoty indexu W 170 na bicyklovém ergometru 

s normami uváděnými v literatuře.  

Také jsme chtěli zjistit případnou rozdílnost rychlosti vzestupu tepové frekvence a 

subjektivního hodnocení intenzity zátěţe v závislosti na zvyšující se zátěţi mezi 

jednotlivými ergometry. 

Nabízí se hypotéza, ţe vzrůst TF bude v jednotlivých stupních zátěţe nejrychlejší u 

EE, protoţe zde je do pohybu zapojeno celé tělo (HKK i DKK), to znamená více 

svalových skupin, oproti KE, kde je zapojena do pohybu převáţně jen horní polovina 

těla a oproti BE, kde je naopak zapojena převáţně jen dolní polovina těla. V souvislosti 

s tím, je také předpoklad, ţe vyšetření na EE bude subjektivně nejnáročnější. 

Naším dalším cílem je zjistit, na kolika procentech maximální srdeční frekvence je 

index W 170 u jednotlivých typů ergometrů. 

Také se chceme zaměřit na srovnání alespoň několika různých metod měření indexu 

W 170, jak uvádí literatura nebo praxe. 
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3 SOUBOR A METODIKA 

3.1 Charakteristika souboru 

Výzkum probíhal v místnosti pohybové terapie a v laboratoři Kliniky rehabilitace a 

tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Motol. Vlastní testování probíhalo od 

listopadu roku 2010 do začátku dubna roku 2011. 

Testování se zúčastnilo 10 probandů, respektive 5 muţů a 5 ţen. Experimentální 

skupina těchto jedinců byla sestavena náhodným výběrem tak, aby byla zachována 

určitá homogenita souboru. Podmínkou pro zařazení těchto subjektů do studie byl 

zdravotní stav a věk. To znamenalo, ţe nevyhovující byli jedinci starší třiceti let a ti, 

kteří mají nějaké váţnější zdravotní potíţe. V našem případě se jednalo o muţe a ţeny 

ve věkovém rozmezí 20 – 29 let, kteří byli bez významných zdravotních obtíţí. Další 

charakteristiky jedinců jako jejich průměrná výška, váha, věk a BMI (body mass index) 

jsou uvedeny v tabulkách č. 3-5. 

 

 

 

Všichni (muži i 

ženy) 

Věk Výška Váha BMI 

Průměr 24,9 174 67,6 22,23 

SD 2,42 9,66 12,32 2,85 

Tabulka 3. Průměrné hodnoty měřených veličin u muţů i ţen dohromady 

 

 

 

Ženy Věk Výška Váha BMI 

Průměr 23,4 166,8 58,6 21,11 

SD 1,95 6,46 7,02 2,62 

Tabulka 4. Průměrné hodnoty měřených veličin u ţen 
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Muži Věk Výška Váha BMI 

Průměr 26,4 181,2 76,6 23,36 

SD 1,95 6,22 9,48 2,86 

Tabulka 5. Průměrné hodnoty měřených veličin u muţů 

 

 

3.2 Zátěžový protokol 

 

Pro zátěţový protokol byl zvolen stupňovaný test bez přestávek a následný test 

s kontinuálním zvyšováním zátěţe. Zátěţ byla dávkována ve W/kg  s pouţitím 

přepočítávacího koeficientu zátěţe 0,5 pro klikový ergometr, tzn. například zátěţ 1 

W/kg na bicyklovém či eliptickém ergometru odpovídá zátěţi 0,5 W/kg na klikovém 

ergometru. 

Stupňovaný test tvořilo několik stupňů zátěţe, kde kaţdý stupeň trval 3 minuty. 

Počet těchto stupňů byl individuální, protoţe podmínkou bylo dosáhnout minimálně 170 

tepů za minutu na konci jakéhokoli stupně zátěţe (u klikového ergometru postačilo 

minimálně 160 tepů za minutu). Jakmile této hranice bylo dosaţeno, bez přestávky jsme 

pokračovali v kontinuálním zvyšování zátěţe aţ do dosaţení maxima nebo do té doby, 

kdy uţ proband z nějakého důvodu nemohl dál pokračovat. To znamená, ţe celková 

doba testu se v jednotlivých případech lišila. 

U stupňovaného testu byla zátěţ zvyšována o 0,25 W/kg na KE a o 0,5 W/kg na 

BE a EE. Výchozí hodnoty zátěţe byly pro KE 0,5 W/kg  a pro BE a EE 1 W/kg. 

Kontinuálně zvyšovaný test do maxima tedy probíhal následovně po stupňovaném testu 

a to tak, ţe zátěţ byla zvyšována o 5 W na BE, EE i KE kaţdých 10 vteřin.  

Kaţdý testovaný jedinec podstoupil stanovenou zátěţ na klikovém, bicyklovém a 

eliptickém ergometru s časovým odstupem minimálně jednoho dne, přibliţně ve stejnou 

denní dobu, přičemţ pořadí testování na různých ergometrech bylo náhodné. 

 

 

 



45 

 

3.3 Standardizace vyšetření 

Pro přesnost a reprodukovatelnost vyšetření musí být zabezpečeno dodrţování 

určitého standardního vyšetřovacího postupu, se kterým byli probandi obeznámeni 

před vlastním zahájením testování. Zařazujeme sem tyto poţadavky:  

 Den před vyšetřením by se strava neměla odlišovat od běţné stravy. 

 Vyšetřovaná osoba nesmí den před vyšetřením provádět ţádnou těţkou fyzickou 

práci. 

 Testovanému je třeba vysvětlit princip vyšetření a postup při ergometrii. 

Důleţité je odstranění rušivých elementů prostředí (hluk, zbytečný pohyb 

v místnosti), zabránit tak vzniku negativně působících emocí, které mohou 

výsledky zkreslit. Při vyšetření by mělo být co nejméně lidí v místnosti. 

 Vyšetřovaný má před vyšetřením sedět aspoň 10 minut v klidu. 

 Při vyšetření má mít vyšetřovaný vhodný oděv a sportovní obuv s gumovou 

podráţkou. 

 V den před vyšetřením by neměl kouřit, uţívat alkoholu, ani jiných dráţdivých 

látek (káva, černý čaj).  

 Porovnávaná vyšetření by měla být prováděna přibliţně ve stejnou dobu jako 

předchozí vyšetření, coţ umoţní dobrou porovnatelnost výsledků. 

 Ergometry a ostatní pouţívané přístroje musí být pravidelně kalibrované. 

 

3.4 Zdroje zátěže 

Pro naše měření jsme pouţili bicyklový ergometr Ergometer X7, Kettler, Ense, 

Germany, klikový ergometr „Ergoselect 400P, Ergoline, Bitz, Germany“ a eliptický 

ergometr „Satura E, Kettler, Ense, Germany“. 

Pro motorické zvládnutí výkonu a pro ekonomiku práce probíhalo vyšetření na BE 

vsedě, u KE vsedě na ţidli, u EE ve stoje s dodrţováním otáček minimálně 50 za 

minutu, pro všechny typy zátěţe.  

Podle výšky testovaného byla upravována výška sedadla popřípadě i řidítek. Pro 

klikový ergometr byla nastavena výška hřídele (vzdálenost od podloţky) podle výšky 
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vyšetřovaného. Vzdálenost vyšetřovaného od rumpálu byla taková, aby horní končetiny 

byly téměř nataţené, chopí – li se madel kliky. U eliptického ergometru se dotyčný 

chytil madel tak, aby paţe měl zhruba ve vodorovné poloze. 

 

 

3.5 Metodika měření 

Během zátěţového vyšetření jsme zjišťovali: 

 Srdeční frekvenci na konci kaţdého stupně zátěţe a při dosaţení maxima. 

 Subjektivní hodnocení intenzity zátěţe pomocí škály dle Borga (RPE) na konci 

kaţdého stupně zátěţe a při dosaţení maxima. 

 Maximální hodnotu dosaţených wattů, přepočtenou na 1 kg hmotnosti těla. 

 Celkový čas 

 

 

3.5.1 Měření srdeční frekvence 

Srdeční frekvence byla zaznamenávána na konci 3. minuty kaţdého stupně, 

při maximálním zatíţení byla měřena její nejvyšší dosaţená, tedy maximální hodnota. 

Srdeční frekvence byla snímána prostřednictvím sportesteru finské firmy Polar 

„VANTAGE NV“, který se skládá s hrudního elastického pásu se dvěma integrovanými 

elektrodami a převodem elektrických impulsů na radiosignál s dosahem vysílání 1 

metru, napájený baterií součástí je náramkový přijímač s displejem, na kterém se 

číselně zobrazuje aktuální hodnota SF. Abychom ověřili správnost snímání tepové 

frekvence z tohoto přístroje, snímali jsme také elektrokardiografickou křivku pomocí 

dvanácti svodového EKG, kde končetinové svody byly v modifikaci Likar-Mason. Byl 

pouţit přístroj „BTL-08 LC ECG, BTL Industries, Columbia, USA“. 

 

3.5.2 Měření subjektivního vnímání intenzity zátěže 

V průběhu zátěţe hodnotil proband své pocity, vnímání intenzity respektive 

namáhavosti příslušného zatíţení pomocí škály dle Borga, která se uţívá nejčastěji. 
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Tvoří ji škála patnácti slovně vyjádřených stupňů od 6 do 20. Tato škála byla umístěna 

v laboratoři před testovaným. Na konci kaţdého stupně zátěţe a na konci maximálního 

zatíţení proband vyjádřil příslušným číslem svůj odhad vnímání intenzity zátěţe – RPE 

(Rating Perceived Exertion). 

 

 

3.5.3 Metody výpočtu indexu W 170 

 

Jedná se o metody, kde jsme pouţili:  

A. TF na konci kaţdého dosaţeného stupně zátěţe včetně klidové TF před zátěţí. 

B. TF na konci kaţdého dosaţeného stupně zátěţe. 

C. TF na konci lehkého stupně zátěţe (coţ u muţů znamenalo 1,5 W/kg a u ţen 1 

W/kg) a na konci posledního dosaţeného stupně zátěţe. 

D. TF na konci lehkého stupně zátěţe a na konci středního stupně zátěţe (tak, jak se 

to pouţívá v praxi na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství v Motole. 

V tomto případě jsme postupovali následovně: Jako první stupeň zátěţe jsme 

ţenám nastavili zátěţ 1 W/kg (u muţů 1,5). Pokud testovaný měl na konci 

tohoto stupně tepovou frekvenci 120 a více tepů za minutu, na další stupeň jsme 

nastavili zátěţ 2 W/kg u ţen, u muţů 2,5 W/kg. Pokud ale nedosáhli 120 tepů za 

minutu, nastavili jsme zátěţ 2,5 W/kg u ţen a 3 W/kg u muţů. 

 

U metody A a B jsme pro výpočet indexu W 170 pouţili metodu výpočtu lineární 

regrese. U metody C a D jsme pouţili výpočet proloţením přímky dvěma body. 

 

 

3.6 Použitá statistická metoda 

 

Získané hodnoty jednotlivých parametrů byly statisticky zpracovány pomocí 

deskriptivní statistiky, ANOVA pro opakovaná měření, z-test pro porovnání 

skupinového Z-skóre. 
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4 VÝSLEDKY 

  

Rozloţení normálnosti dat bylo u jednotlivých výběrů ověřeno pomocí šikmosti a 

špičatosti, coţ je v souladu s očekávanými výsledky na základě empirie. 

 

4.1 Porovnání indexu W 170 mezi bicyklovým, eliptickým a klikovým 

ergometrem 

Tabulka č. 6 a obrázek č. 4 nám říká, ţe index W 170 se signifikantně liší mezi 

všemi ergometry navzájem a to s hladinou významnosti (p<0,001) ve všech případech. 

 

LSD test; variable DV_1 (probandi in 2011-04-20)

Probabil i ties for Post Hoc T ests

Error: Within MS = ,10514, df = 16,000

Cell No.

ERGOMET R {1}

2,9056

{2}

2,2189

{3}

1,3089

1

2

3

W170 kolo 0,0003690,000000

W170 orbitrek 0,000369 0,000020

W170 rumpal 0,0000000,000020  

Tabulka 6. Hladina významnosti indexu W 170 mezi ergometry 

W170/kg podle druhu ergometru

bicyklový eliptický klikový

ergometr

0,5

1,0

1,5

2,0
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4,0
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Obrázek 4. Průměrné hodnoty indexu W 170 na různých ergometrech 
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 Tabulka č.7 ukazuje průměrné hodnoty indexu W 170 (v jednotkách W/kg) na 

jednotlivých ergometrech. 

 
BE EE KE 

průměr 2,90 2,35 1,23 

SD 0,72 0,45 0,27 

 

Tabulka 7. Průměrné hodnoty indexu W 170 na jednotlivých ergometrech 

 

 

4.2 Srovnání našich naměřených hodnot indexu W 170 s normami na BE 

 Jak ukazuje tabulka č. 8, zjistili jsme, ţe naše naměřené hodnoty indexu W 170 

na BE se signifikantně liší od normy, protoţe SD skóre indexu W 170 je ±0,93±0,69, 

coţ se signifikantně liší od nuly s hladinou významnosti (p<0,01). 

 

All Groups

Test of means against reference constant (value) (kolo in 2011-04-20)

Variable

Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant

t-value df p

W170 submax zatez SDS 0,934857 0,687467 10 0,217396 0,00 4,300246 9 0,001990

 

Tabulka 8. SD skóre indexu W 170 u muţů i ţen dohromady 

 

 

 Chtěli jsme zjistit, jestli se naše naměřené hodnoty indexu W 170 liší od normy u 

muţů i ţen nebo jenom u muţů, popř. u ţen. Tabulky č. 9 a 10 odhalují, ţe naše 

naměřené hodnoty se signifikantně liší pouze u muţů a to s hladinou významnosti 

(p<0,05). 

pohlaví=žena

Test of means against reference constant (value) (Spreadsheet in 2011-04-20)

Variable

Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant

t-value df p

W170 submax zatez SDS 0,8640000,875603 5 0,391581 0,00 2,206438 4 0,091990

 

Tabulka 9. SD skóre indexu W 170 u ţen 



50 

 

 

pohlaví=muž

Test of means against reference constant (value) (Spreadsheet in 2011-04-20)

Variable

Mean Std.Dv. N Std.Err. Reference

Constant

t-value df p

W170 submax zatez SDS 1,005714 0,533051 5 0,238387 0,00 4,218822 4 0,013490

 

Tabulka 10. SD skóre indexu W 170 u muţů 

 

Obrázky č. 5 a 6 a tabulky č. 11 a 12 ukazují, jak se liší naše průměrné hodnoty 

indexu W 170 (v jednotkách W/kg) s normami u muţů a u ţen. A protoţe věkový 

průměr našich probandů byl nejblíţe 25 letům u obou pohlaví, pouţili jsme pro srovnání 

normy pro 25leté muţe a ţeny. 

 

 
naše hodnoty normy 

 index W 170 2,23 1,8 
 SD 0,44 0,5 
 Tabulka 11. Průměry našich hodnot indexu W 170 u ţen a norma  

 

 

  naše hodnoty normy 

index W 170 3,4 2,7 

SD 0,37 0,7 

Tabulka 12. Průměry našich hodnot indexu W 170 u muţů a norma 
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Obrázek 5. Srovnání našich hodnot indexu W 170 u ţen s normami 

 

 

Obrázek 6. Srovnání našich hodnot indexu W 170 u muţů s normami 

 

4.3 Porovnání rychlosti vzestupu tepové frekvence v závislosti na zvyšující se 

zátěži mezi jednotlivými ergometry 

Rychlost vzestupu tepové frekvence v závislosti na zvyšující se zátěţ jsme zjistili 

tak, ţe na konci kaţdého (vyjma prvního) tříminutového stupně zátěţe jsme spočítali 
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rozdíl tepové frekvence od předešlého stupně zátěţe. Průměrný vzestup na kaţdý stupeň 

zátěţe u jednotlivých probandů jsme pouţili k tomu, abychom spočítali průměrné 

hodnoty vzestupu TF na kaţdý stupeň zátěţe mezi všemi probandy. Stejně jsme 

postupovali u všech ergometrů. Viz tabulka č. 13 a obrázek č. 7. 

 

 
BE EE KE 

průměrný vzestup TF 18,19 18,24 27,17 

SD 5,79 4,15 8,77 

Tabulka 13. Průměrný vzestup TF na kaţdý stupeň zátěţe na jednotlivých ergometrech 
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Obrázek 7. Průměrné hodnoty vzestupu TF na kaţdý stupeň zátěţe na jednotlivých 

ergometrech 
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Tabulka č. 14 nám ukazuje signifikantní rozdíl ve vzestupu TF při kaţdém 

stupni zátěţe u klikového ergometru vůči ostatním dvěma ergometrům s hladinou 

významnosti (p<0,01). 

LSD test; variable DV_1 (probandi in 2011-04-28)

Probabil i ties for Post Hoc Tests

Error: Within MS = 27,785, df = 16,000

Cell No.

ERGOMET R {1}

27,019

{2}

18,241

{3}

18,374

1

2

3

prumerny vzestup T F rumpal 2 0,0027670,003099

prumerny vzestup T F orbitrek 2 0,002767 0,957871

prumerny vzestup T F kolo 2 0,0030990,957871

 

Tabulka 14. Hladina významnosti průměrného vzestupu TF na kaţdý stupeň zátěţe na 

jednotlivých ergometrech 

 

 

4.4  Porovnání rychlosti vzestupu RPE v závislosti na zvyšující se zátěži mezi 

jednotlivými ergometry 

Rychlost vzestupu RPE v závislosti na zvyšující se zátěţ jsme zjistili obdobně jako 

u vzestupu TF, tzn., ţe na konci kaţdého (vyjma prvního) tříminutového stupně zátěţe 

jsme spočítali rozdíl číselné hodnoty škály dle Borga od předešlého stupně zátěţe. 

Průměrný vzestup na kaţdý stupeň zátěţe u jednotlivých probandů jsme pouţili k tomu, 

abychom spočítali průměrné hodnoty vzestupu RPE  na kaţdý stupeň zátěţe mezi všemi 

probandy. Stejně jsme postupovali u všech ergometrů. Viz tabulka č. 15 a obrázek č. 8. 

 

 
BE EE KE 

průměrný vzestup RPE 1,94 2,19 3,55 

SD 0,71 0,48 2,23 

Tabulka 15. Průměrný vzestup RPE na kaţdý stupeň zátěţe na jednotlivých 

ergometrech 
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Obrázek 8.  Průměrné hodnoty vzestupu RPE na kaţdý stupeň zátěţe na jednotlivých 

ergometrech 

 

Tabulka č. 16 nám odhaluje, ţe mezi klikovým a bicyklovým ergometrem 

existuje signifikantní rozdíl s hladinou významnosti (p<0,05). 

 

LSD test; variable DV_1 (probandi in 2011-04-28)

Probabil ities for Post Hoc T ests

Error: Within MS = 1,6451, df = 16,000

Cell No.

ERGOMET R {1}

1,8731

{2}

2,1944

{3}

3,3935

1

2

3

prumerny vzestup RPE kolo 2 0,6024460,022991

prumerny vzestup RPE orbitrek 2 0,602446 0,064786

prumerny vzestup RPE rumpal 2 0,0229910,064786
 

Tabulka 16. Hladina významnosti průměrného vzestupu RPE na kaţdý stupeň zátěţe na 

jednotlivých ergometrech 
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4.5 Srovnání různých metod výpočtu indexu W 170  

Porovnání čtyř různých druhů výpočtu indexu W 170 na všech ergometrech je 

uvedeno v tabulkách č. 17-22 a obrázcích č. 9-11, kde svislá osa udává hodnotu indexu 

W 170 v jednotkách W/kg. 

 

4.5.1 Na bicyklovém ergometru 

V případě bicyklového ergometru jsme zjistili, ţe první metoda výpočtu indexu 

se signifikantně liší od třetí metody výpočtu s hladinou významnosti (p<0,05). 

A třetí metoda se signifikantně liší od čtvrté metody s hladinou významnosti 

(p<0,01). Viz tabulka č. 17. 

 

 

LSD test; variable DV_1 (kolo in 2011-04-20)

Probabil i ties for Post Hoc Tests

Error: Within MS = ,00468, df = 24,000

Cell No.

MET ODA {1}

2,9178

{2}

2,8978

{3}

2,8511

{4}

2,9522

1

2

3

4

W170 submax vcetne kl idu 0,5410120,0496710,296140

W170 submax zatez 0,541012 0,1608370,104337

W170 2body lehka stredni0,0496710,160837 0,004492

W170 2body lehka submax0,2961400,1043370,004492

 

Tabulka 17. Hladina významnosti výpočtu indexu W 170 různými metodami na BE 
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porovnání metod výpočtu W170/kg pro bicyklový ergometr

A B C D

metoda výpočtu W170
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Obrázek 9. Porovnání průměrů indexu W 170 pomocí různých metod jeho výpočtu na 

BE 

 

 Tabulka č. 18 nám ukazuje průměrné hodnoty a směrodatné odchylky indexu W 

170 ( v jednotkách W/kg) při jeho výpočtu metodou 1-4 na bicyklickém ergometru. 

 

  1. typ 2. typ 3. typ 4. typ 

průměr 2,917778 2,897778 2,851111 2,952222 

SD 0,741936 0,723253 0,729082 0,720829 

Tabulka 18. Průměrné hodnoty indexu W 170 pomocí různých metod jeho výpočtu na 

BE 

 

4.5.2 Na eliptickém ergometru 

Tabulka č. 19 a obrázek č. 10 ukazuje, ţe na tomto ergometru jsme zjistili 

signifikantní rozdílnost mezi první a druhou metodou výpočtu a to s hladinou 
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významnosti (p<0,05), dále mezi první a čtvrtou metodou s hladinou významnosti 

(p<0,01). A také mezi třetí a čtvrtou metodou s hladinou významnosti (p<0,05). 

 

LSD test; variable DV_1 (orbitrek in 2011-04-20)

Probabil i ties for Post Hoc Tests

Error: Within MS = ,00231, df = 21,000

Cell No.

MET ODA {1}

2,2837

{2}

2,3462

{3}

2,2975

{4}

2,3613

1

2

3

4

W170 submax vcetne kl idu 0,0166680,5732040,004055

W170 submax zatez 0,016668 0,0553240,539146

W170 2body lehka stredni0,5732040,055324 0,014868

W170 2body lehka submax0,0040550,5391460,014868

 

Tabulka 19. Hladina významnosti výpočtu indexu W 170 různými metodami na EE 

 

porovnání metod výpočtu W170/kg pro eliptický ergometr

A B C D

metoda výpočtu W170
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Obrázek 10. Porovnání průměrů indexu W 170 pomocí různých metod jeho výpočtu na 

EE 
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 Tabulka č.20 nám ukazuje průměrné hodnoty a směrodatné odchylky indexu W 

170 (v jednotkách W/kg) při jeho výpočtu metodou 1-4 na eliptickém ergometru. 

 

 

1. typ 2. typ 3. typ 4. typ 

průměr 2,28375 2,34625 2,2975 2,36125 

SD 0,430181 0,448679 0,380854 0,457335 

Tabulka 20. Průměrné hodnoty indexu W 170 pomocí různých metod jeho výpočtu na 

EE 

 

4.5.3 Na klikovém ergometru 

 Tabulka č. 21 a obrázek č. 11 popisuje, ţe signifikantně se liší první metoda od 

všech ostatních a to ve všech případech s hladinou významnosti (p<0,001). 

 

LSD test; variable DV_1 (rumpal in 2011-04-20)

Probabil i ties for Post Hoc Tests

Error: Within MS = ,00069, df = 21,000

Cell No.

MET ODA {1}

1,2900

{2}

1,2313

{3}

1,2137

{4}

1,2137

1

2

3

4

W170 submax vcetne kl idu 0,000202 0,000009 0,000009

W170 submax zatez 0,000202 0,195520 0,195520

W170 2body lehka stredni0,000009 0,195520 1,000000

W170 2body lehka submax0,000009 0,195520 1,000000

 

Tabulka 21. Hladina významnosti výpočtu indexu W 170 různými metodami na KE 
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porovnání metod výpočtu W170/kg pro klikový ergometr

A B C D

metoda výpočtu W170
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Obrázek 11. Porovnání průměrů indexu W 170 pomocí různých metod jeho výpočtu na 

EE 

 

 Tabulka č. 22 nám ukazuje průměrné hodnoty a směrodatné odchylky indexu W 

170 ( v jednotkách W/kg) při jeho výpočtu metodou 1-4 na klikovém ergometru. 

 

  1. typ 2. typ 3. typ 4. typ 

průměr 1,29 1,23125 1,21375 1,21375 

SD 0,286805 0,27221 0,253204 0,253204 

Tabulka 22. Průměrné hodnoty indexu W 170 pomocí různých metod jeho výpočtu na 

KE 
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4.6 Na kolika procentech maximální srdeční frekvence je index W 170 u 

jednotlivých typů ergometru 

 Snaţili jsme se zjistit na kolika procentech dosaţené maximální TF při 

kontinuálně zvyšované zátěţi na daném ergometru je index W 170. Porovnání mezi BE, 

EE, a KE ukazuje obrázek č. 12 a tabulka č. 23, kde jsou uvedeny průměrné hodnoty 

indexu W 170 v procentech TF max na kaţdém ergometru. 

 

  BE EE KE 

procento TF max 89,73 88,74 96,69 

SD 3,49 3,24 8,21 

Tabulka 23. Na kolika procentech TF max je index W 170 na jednotlivých ergometrech 

 

 

Obrázek 12. Na kolika procentech TF max je index W 170 na jednotlivých ergometrech 

 

4.7 Porovnání maximálních hodnot RPE, TF a W/kg na jednotlivých 

ergometrech 

 Grafické znázornění dosaţených maximálních hodnot RPE, TF a W/kg při 

kontinuálně zvyšované zátěţi do maxima v závislosti na typu ergometru můţeme vidět 

v obrázcích č. 13-15. Tabulky č. 24-26 udávají průměry těchto maximálních hodnot.  
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BE EE KE 

  
BE EE KE 

RPE 19,22 18,9 19,44 
 

TF 191,56 191,8 176,89 

SD 0,83 1,1 0,73 
 

SD 4,1 7,02 14,34 

Tabulka 24. Maximální hodnoty RPE na jednotlivých ergometrech                                    

Tabulka 25. Maximální hodnoty TF na jednotlivých ergometrech 

 

  BE EE KE 

W/kg 4,22 3,95 1,88 

SD 0,98 0,74 0,43 

Tabulka 26. Maximální hodnoty ve W/kg na jednotlivých ergometrech 

 

 

Obrázek 13. Maximální hodnoty RPE na jednotlivých ergometrech    

 



62 

 

 

Obrázek 14. Maximální hodnoty TF na jednotlivých ergometrech    

 

 

 

Obrázek 15. Maximální hodnoty ve W/kg na jednotlivých ergometrech    
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5  DISKUSE 

Submaximální zátěţová vyšetření, kde se v laboratorních podmínkách sledují 

základní fyziologické reakce na zvýšené nároky kladené na organismus fyzickou zátěţí, 

se hojně vyuţívají k hodnocení tělesné zdatnosti jedinců. Ovšem tato vyšetření jsou i 

velmi důleţitá pro zhodnocení závaţnosti poruchy či nemoci, vyloučení či potvrzení 

diagnózy, pro sledování vlivů léčby, pro posudkovou sluţbu, ale v neposlední řadě také 

pro doporučení optimální formy a intenzity kondičních cvičení a také pro ověřování 

zlepšování zdatnosti a tudíţ pro ujištění se správnosti tréninkového reţimu.  

Asi nejznámějším a nejpouţívanějším submaximálním zátěţovým vyšetřením je 

index W 170. Běţně se tento index měří na bicyklovém ergometru a mnoho studií se o 

tomto pouţití zmiňuje (především pro zjištění zdatnosti a efektivnosti terapie). Ale uţ 

poměrně obtíţněji se hledá literatura, která by se zmiňovala o pouţití indexu W 170 na 

jiných ergometrech. Našla jsem jen jednu studii, která měřila index W 150 na klikovém 

ergometru u spinálních pacientů (Muraki et al., 2000). Ţel uţ jsem ale nemohla dohledat 

ţádnou studii, která by pouţila index W 170 na eliptickém ergometru.  

Moţná je to z toho důvodu, ţe je eliptický ergometr poměrně nový přístroj. Ale na 

druhou stranu je velmi oblíbený a hojně pouţívaný (Mays, 2009, s. 3). 

Bohuţel jsem nenašla ţádnou literaturu, která by porovnávala index W 170 alespoň 

na dvou z těchto tří ergometrů. 

Základním předpokladem je, ţe se fyziologické reakce na submaximální zátěţ 

nebudou naprosto shodovat na kaţdém druhu ergometru. Např. přibliţně stejně zdatní 

jedinci se mohou výrazně lišit ve výkonu na určitém ergometru a to podle toho, na který 

druh zátěţe je dotyčný jedinec více navyklý. Tak například profesionální cyklista se 

bude jevit jako mnohem zdatnější na bicyklovém ergometru neţ třeba profesionální 

plavec a naopak ten samý plavec se bude jevit jako mnohem zdatnější na klikovém 

ergometru neţ jiţ zmiňovaný cyklista. Na eliptickém ergometru je zase oproti tomu 

bicyklovému a klikovému zapojeno do pohybu celé tělo. Nedá se tedy předpokládat, ţe 

ten samý jedinec dosáhne naprosto stejného výkonu na různých druzích ergometrů a 

tudíţ, ţe se nebude naprosto shodovat ani index W 170.  
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Jak jiţ bylo řečeno, index W 170 se měří převáţně na bicyklovém ergometru. 

Ovšem ne všichni mají tu moţnost být testováni zrovna na BE. Například pokud 

chceme testovat spinálního pacienta, musíme pouţít ergometr klikový. Zase pro 

pacienty s ortopedickými problémy nebo s nespecifickými bolestmi bederní části zad 

můţe být příjemnější testování na EE. (Dalleck et al., 2004; Mays, 2009, s. 3). 

Ovšem jak jiţ bylo zmíněno výše, submaximální zátěţové vyšetření (často v podobě 

indexu W 170) je v neposlední řadě indikované také pro doporučení optimální formy a 

intenzity kondičních cvičení. Pokud má pacient tato kondiční cvičení provádět doma, 

zdá se výhodné, pokud je to moţné, provést submaximální zátěţové vyšetření na 

stejném ergometru, jaký má dotyčný doma. Například ne všichni mají doma zrovna BE, 

ale u mnoha lidí je oblíben EE. 

Pokud ale není moţnost testovat na stejném ergometru, jaký má pacient v domácím 

prostředí (v případě, ţe má moţnost nastavit si zátěţ ve W), zdá se vhodné znát alespoň 

přibliţné rozdíly ve fyziologických reakcích na jednotlivých ergometrech. 

Proto se tato práce mj. zaměřila na porovnání submaximálního zátěţového vyšetření 

v podobě indexu W 170 na různých ergometrech (konkrétně na bicyklovém, eliptickém 

a klikovém). 

Tato práce si stanovila několik cílů.  

 

1) Porovnat index W 170 na BE, EE a KE 

Zjistili jsme, ţe index W 170 se signifikantně liší mezi všemi ergometry 

navzájem a to s hladinou významnosti (p<0,001) ve všech případech. 

 Nejvyšších hodnot probandi celkově dosáhli na bicyklovém ergometru, coţ 

znamenalo průměrnou hodnotu 2,9 ± 0,72 W/kg.  

O něco niţší hodnoty jsme naměřili na eliptickém ergometru, kde byl průměr 

2,35 ± 0,45 W/kg. Tento niţší výsledek přikládám tomu, ţe ve většině případů probandi 

nebyli zvyklí na tento druh pohybu, tudíţ ho nejspíš prováděli neekonomicky a dříve se 

vyčerpali, neţ kdyby na tomto ergometru běţně trénovali.  

Skoro o polovičku menší hodnoty byly naměřeny na klikovém ergometru, a to 

1,23 ± 0,27 W/kg. Díky menší svalové hmotě na horních končetinách a vůbec horní 

poloviny těla, se v praxi běţně pouţívá přepočtový koeficient 0,5 pro klikový ergometr, 
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který více méně funguje. To znamená, ţe pokud chceme dotyčnou osobu testovat na BE 

či EE např. na 1W/kg, tak na KE pouţijeme 0,5W/kg, pokud chceme pouţít stejné 

zatíţení pro horní polovinu těla. 

Ovšem pro vyvozování nějakých závěrů je samozřejmě potřeba ověřit tyto 

skutečnosti na větším vzorku probandů. 

 

2) Porovnat naše změřené hodnoty indexu W 170 na bicyklovém ergometru 

s normami uváděnými v literatuře 

Srovnání jsme udělali jen na bicyklovém ergometru, neboť jsem v literatuře 

našla normy právě jen pro BE. 

Zjistili jsme, ţe naše naměřené hodnoty indexu W 170 u muţů i ţen dohromady 

se signifikantně liší od normových hodnot. Zajímalo nás tedy, jestli se tato odlišnost 

týká obou pohlaví nebo jenom ţen či muţů a zjistili jsme, ţe signifikantní odlišnost se 

týká pouze muţů.  

Rozdíl je docela výrazný, protoţe my jsme naměřili průměrnou hodnotu 3,4 ± 

0,37 W/kg u muţů, kdeţto norma je 2,7 ± 0,7 W/kg (pro 25 let věku) a tím pádem SD 

skóre indexu W 170 je ±0,93±0,69. Ale uvědomuju si, ţe jsme pouţili příliš malý 

vzorek pro to, abychom z toho mohli vyvodit nějaký vypovídající závěr, a také jsem 

probandy vybírala hlavně ze svého okolí, coţ znamená fyzioterapeuty, kteří mají kladný 

vztah ke sportu. To znamená, ţe jsem neprovedla zcela úplně náhodný výběr z populace 

a tudíţ nám to výsledky nadhodnotilo. 

 

3) Rozdílnost rychlosti vzestupu tepové frekvence v závislosti na zvyšující se 

zátěži mezi jednotlivými ergometry 

Průměrný vzestup tepové frekvence na kaţdý stupeň zátěţe byl 18,19,99 ± 5,79 

tepů na bicyklovém ergometru, 18,24 ± 4,15 tepů na eliptickém ergometru a 27,17 ± 

8,77 tepů na klikovém ergometru. Coţ znamená signifikantní rozdíl ve vzestupu TF při 

kaţdém stupni zátěţe u klikového ergometru vůči ostatním dvěma ergometrům. 
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Nejvyšší vzestup TF byl tedy na KE. To souhlasí i s ostatními studiemi (Eston, 

Brodie, 1986; Astrand, 2003, s. 168; Miles et al., 1989, Aminoff et al., 1998). Vysvětluji 

si to jako kompenzační mechanismus v reakci na sníţení tepového objemu, coţ nastane 

díky sníţenému ţilnímu návratu při zastoupené statické sloţce a absenci dynamické 

práce dolními končetinami. 

Hypotéza, „ţe vzrůst TF bude v jednotlivých stupních zátěţe nejrychlejší u EE, 

protoţe zde je do pohybu zapojeno celé tělo (HKK i DKK), to znamená více svalových 

skupin, oproti KE, kde je zapojena do pohybu převáţně jen horní polovina těla a oproti 

BE, kde je naopak zapojena převáţně jen dolní polovina těla“, se tím, ţe jsme shledali 

signifikantní rozdíl jen u KE, vyvrací. 

 

4) Rozdílnost rychlosti vzestupu RPE v závislosti na zvyšující se zátěži mezi 

jednotlivými ergometry 

Průměrný vzestup RPE na kaţdý stupeň zátěţe byl 1,94 ± 0,71 stupňů Borgovy 

škály na bicyklovém ergometru, 2,19 ± 0,48 stupňů Borgovi škály na eliptickém 

ergometru a 3,55 ± 2,23 stupňů Borgovy škály na klikovém ergometru. Coţ znamená, 

ţe mezi BE a KE existuje signifikantní rozdíl v průměrném vzestupu RPE na kaţdý 

stupeň zátěţe.   

Tím se nepotvrdila ani hypotéza, „ţe testování na eliptickém ergometru bude 

subjektivně nejnáročnější“. Coţ jsme předpokládali z těch samých důvodů jako u 

hypotézy, ţe na tomto ergometru bude nejrychleji stoupat TF, protoţe je zde do pohybu 

zapojeno více svalových skupin neţ na BE či KE. 

To, ţe RPE je významně vyšší při všech stupních submaximální zátěţe u KE ve 

srovnání s BE, potvrzuje i literatura ( Eston, Brodie, 1986; Aminoff et al., 1998). Můţe 

to být vysvětleno vyšším lokálním svalovým napětím a vyšší koncentrací krevního 

laktátu při zátěţi na KE. 
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5) Srovnání různých metod výpočtu indexu W 170 

V praxi se běţně z časových důvodů pouţívají jen dva stupně zátěţe, coţ ale přináší 

určité nedostatky, které mohou mít nepříznivý vliv na výsledky indexu W 170 

(Placheta, 1988, s. 32).   

Metoda pouţívající jen dva stupně zátěţe je zatíţena více chybou neţ metoda, 

která pouţívá stupňů víc. Pokud pouţijeme jen stupně dva, hrozí to, na co upozorňuje 

Placheta (1988, s. 32). Ten říká, ţe pokud má vyšetřovaný na konci prvního (lehkého) 

stupně zatíţení, neadekvátně příliš vysokou TF z důvodů například stresu, strachu či 

vnitřní nepohody, nadhodnotí to konečný výsledek, protoţe TF při druhém stupni zátěţe 

nestoupne o tolik, o kolik by stoupla při ideálních podmínkách.  

Pro větší přesnost je proto vhodné pouţít větší mnoţství zátěţových stupňů. A 

literatura udává, ţe pouţití tří stupňů je dostatečně přesnou metodou pro výpočet indexu 

W 170, a to obzvláště pokud druhý a třetí stupeň jsou, pokud je to moţné, co nejblíţe 

hodnotám srdeční frekvence pohybující se okolo 170 tepů za minutu  (Placheta, 1988, s. 

32; Máček, Radvanský, 2011, s. 69).  

 

My jsme porovnávali čtyři různé metody měření, jak je podrobněji uvedeno 

v kapitole „soubor a metodika“. Z výše uvedených důvodů, jsme metodu B brali jako 

stěţejní, vůči které jsme vztahovali ostatní metody. A to proto, ţe metoda B jako jediná 

pro výpočet indexu W 170 pouţívá tepovou frekvenci ze tří a více stupňů zátěţe (bez 

klidové TF, kde je zastoupena velká chyba měření, coţ můţe výsledky ovlivnit), takţe 

je tato metoda nejméně náchylná k chybě měření. To znamená, ţe nás zajímalo hlavně 

to, jestli se tato metoda (B) signifikantně liší od ostatních metod, popřípadě na kterém 

ergometru. 

Na bicyklovém ergometru jsme nenašli ţádný výpočet indexu W 170, který by 

se signifikantně lišil od B metody výpočtu. Coţ by mohlo znamenat, ţe bychom mohli 

pouţít jakoukoli metodu. Ale proto, abychom mohli toto tvrdit, bychom potřebovali 

mnohem větší vzorek probandů.  

Naopak na eliptickém ergometru jsme shledali signifikantní odlišnost mezi A a 

B metodou, kde A metoda kupodivu lehce podhodnocovala výsledky. To, ţe metoda, 
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která pro výpočet indexu W 170, pouţila klidovou TF, výsledky podhodnotila, je 

s podivem. A to obzvláště, kdyţ jsme na EE naměřili vyšší klidové hodnoty neţ na 

ostatních dvou ergometrech, a to ať uţ z důvodu toho, ţe jedině na EE se klidová TF 

měřila ve stoje (u BE a KE vsedě) nebo ţe většina probandů jela na EE poprvé v ţivotě 

a tudíţ z toho měli před zahájením testování určité obavy, které taktéţ mohly zvýšit 

klidovou TF (jako důvod vyšší klidové frekvence můţe být i nedostatečný zácvik na 

tomto ergometru). Ale vysvětlení vidím v tom, ţe i přesto, ţe na EE jsme naměřili vyšší 

hodnoty klidové TF, jsou tyto hodnoty niţší neţ by se dalo očekávat, kdyby TF z klidu 

do lehké zátěţe stoupala stejně rychle jako dále v zátěţi. Ale to, ţe je hodnota klidové 

TF pod regresní přímkou, podhodnotí výsledky, neboť sklon přímky bude strmější. 

Na klikovém ergometru jsme také shledali signifikantní rozdíl mezi A a B 

metodou, kde uţ ale, jak se dalo očekávat, A metoda nadhodnotila výsledky. 

Jak uţ ale bylo zmíněno, my jsme pouţili k porovnání pouze čtyři metody 

výpočtu. Kdybychom pro výpočet indexu pouţili například dvou či šestiminutové 

stupně zátěţe, jak uvádí literatura jako další moţnosti, naše výsledky by to zajisté 

ovlivnilo. 

 

6) Na kolika procentech maximální srdeční frekvence je index W 170 u 

jednotlivých typů ergometrů 

 Snaţili jsme se zjistit na kolika procentech dosaţené maximální TF při 

kontinuálně zvyšované zátěţi na daném ergometru je index W 170. Průměrné hodnoty 

indexu W 170 pro bicyklový ergometr jsou 89,73 ±  3,49 procent TF max, pro eliptický 

ergometr 88,74 ± 3,24 procent TF max a pro klikový ergometr 96,69 ± 8,21 procent TF.  

Nejvyšší procento TF max vychází na klikovém ergometru proto, ţe  při 

kontinuálně zvyšované zátěţi do maxima na KE probandi dosáhli niţších maximálních 

hodnot TF neţ na ostatních dvou ergometrech a to nejspíše proto, ţe během pohybu na 

KE většinou dochází k předčasné lokální únavě  svalů horní poloviny těla (která 

v dnešní době není zvyklá na těţší práci) a tím, k nemoţnosti pokračovat do celkového 

vyčerpání.  



69 

 

Tato únava je zajisté z části způsobena i statickou svalovou sloţkou, která je zde 

zastoupena. Vzniká tedy otázka jak to, ţe na eliptickém ergometru, kde je statická 

svalová síla také značně zastoupena, dojde snáze k celkovému vyčerpání, aniţ by 

tomuto stavu bránila lokální únava svalů horní poloviny těla. Domnívám se, ţe za to 

můţe odlišné nastavení a pohyb paţí, protoţe na EE má jedinec paţe nastavené 

v neutrální (prono-supinační) poloze, coţ je pro člověka přirozenější poloha horních 

končetin oproti méně příjemnému a více namáhavému pronačnímu postavení na KE. 

Určitou roli zde hraje zajisté i druh pohybu, neboť na KE se provádí kruhový pohyb 

paţí, kde je zapojeno více svalových skupin, coţ je fyzicky namáhavější oproti EE, kde 

paţe provádí jen předozadní pohyb. 

 

7) Porovnání maximálních hodnot RPE, TF a W/kg na jednotlivých 

ergometrech 

Při kontinuálně zvyšované zátěţi do maxima jsme na konci testování změřili i 

dosaţené maximální hodnoty RPE, TF a W/kg na všech ergometrech. 

Co se týče hodnocení subjektivního vnímání intenzity zátěţe pomocí škály dle 

Borga, jsou průměry maximálních hodnot na bicyklovém ergometru 19,22 ± 0,83 

stupňů škály. Na eliptickém ergometru 18,9 ± 1,1 stupňů škály a na klikovém ergometru 

19,44 ± 0,73 stupňů škály. 

Nejvyšší hodnotu RPE jsme tedy zaznamenali na KE. Domnívám se, ţe je to 

proto, ţe se na tomto ergometru jedná o pohyb nejméně pouţívaný v běţném denním 

ţivotě a navíc prováděný horní polovinou těla, která není v dnešním sedavém způsobu 

ţivota příliš navyklá vykonávat silovou práci. 

Stejný důvod vidím i v tom, proč na KE probandi dosáhli nejméně W/kg 

(průměrně 1,88 ± 0,43 W/kg), oproti BE (4,22 ±  0,98 W/kg) a EE (3,95 ±  0,74 W/kg). 

Sice musíme počítat s přepočtovým koeficientem 0,5, který jsme u KE pouţili, ale i tak 

to dává nejniţší hodnoty. 

To, ţe v dnešní době nejsme moc zvyklí pouţívat pro silovou práci horní 

polovinu těla, mělo určitě vliv i na dosaţené maximální hodnoty TF na KE, protoţe 

dříve neţ mohlo dojít k celkovému vyčerpání, dostavila se předčasná lokální únava 
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svalů horní poloviny těla. Toto beru jako důvod, ţe na KE probandi dosáhli v průměru 

jen 176,89 ±  14,34 tepů za minutu. Oproti EE, na kterém dosáhli 191,8 ± 7,02 tepů za 

minutu či BE, na kterém dosáhli 191,56 ±  4,1tepů za minutu. 

Pro potvrzení či vyvrácení všech těchto zjištění je ale zapotřebí vyzkoušet je na 

větším vzorku probandů. 
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ZÁVĚR 

Z této práce vyplývá, ţe výsledky submaximálních zátěţových testů v podobě 

indexu W 170 na bicyklovém, eliptickém a klikovém ergometru, se vzájemně 

signifikantně liší, a to s hladinou významnosti (p<0,001) ve všech případech, přičemţ 

nejvyšších hodnot bylo dosaţeno na BE. 

Zjistili jsme, ţe naše naměřené hodnoty indexu W 170 na BE u muţů, jsou 

signifikantně vyšší (p<0,05) neţ normy udávané literaturou. Ovšem z těchto výsledků 

nemůţeme tvrdit, ţe jsou normy zastaralé, neboť jsme vybrali příliš malý vzorek 

probandů a neprovedli jsme zcela úplně náhodný výběr z populace, a tudíţ nám to 

výsledky nadhodnotilo. 

Také jsme zkoumali, jestli se liší rychlost vzestupu tepové frekvence v závislosti na 

zvyšující se zátěţ mezi jednotlivými ergometry a zjistili jsme, ţe signifikantní odlišnost 

(p<0,01) tu existuje u klikového ergometru vůči ostatním dvěma ergometrům a to tak, 

ţe na KE stoupala tepová frekvence pomaleji. 

Obdobně jsme chtěli zjistit, jestli existuje rozdílnost rychlosti vzestupu RPE 

v závislosti na zvyšující se zátěţ mezi jednotlivými ergometry. Zde jsme nenašli ţádné 

signifikantní odlišnosti. 

Pokoušeli jsme se také porovnat několik metod (v našem případě čtyři) výpočtu 

indexu W 170. Určili jsme si metodu (v tomto případě B), která se jeví jako nejméně 

zatíţená chybou měření a vůči ní jsme porovnávali ostatní tři metody. Zjistili jsme, ţe 

na BE není signifikantní rozdílnost mezi různými metodami výpočtu indexu W 170, ale 

na EE i KE jsme shledali signifikantní rozdíl (p<0,05) mezi A a B metodou výpočtu, 

kdy A metoda znamená, ţe jsme pouţili hodnoty tepové frekvence na konci kaţdého 

stupně zátěţe, včetně klidových hodnot TF, coţ můţe nadhodnocovat výsledky. Naproti 

tomu B metoda se od té první lišila tím, ţe nepouţívá klidové hodnoty TF. 

Díky této práci jsme tedy zjistili, ţe existují určité rozdílnosti při submaximální 

zátěţi mezi různými typy ergometrů (v našem případě mezi bicyklovým, eliptickým a 

klikovým), coţ by se mělo brát v úvahu při indikacích pohybové léčby. Rozmyslet 

bychom se také měli při volbě výpočtu indexu W 170, protoţe zde existují určité 

signifikantní odlišnosti. 



72 

 

REFERENČNÍ SEZNAM 

 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. ACM´s guidelines for exercise 

testing and prescription. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2006. 365 s. ISBN 0-

7817-4506-3. 

 

AMINOFF, T. et al. Prediction of acceptable physical work loads based on 

responses to prolonged arm and leg exercise. Ergonomics. 1998, vol. 41, no. 1, s. 109-

120. ISSN 0014-0139. 

 

ASTRAND, P.-O. et al. Textbook of work fysiology: physiological bases of exercise. 

Canada: Human kinetics, 2003. 649 s. ISBN 0-7360-0140-9. 

 

BULTHUIS, Y. et al. Arm crank ergometer is reliable and valid for measuring aerobic 

capacity during submaximal exercise. Journal of Strength and Conditioning Research. 

2010, vol. 24, no. 10, s. 2809-2815. ISSN 64-8011. 

 

DALLECK, L.C., KRAVITZ, L., ROBERGS, R.A. Maximal exercise testing using the 

elliptical cross-trainer and treadmill. Journal of Exercise Physiology. 2004, vol. 7, no. 3, 

s. 94-101. ISSN 1097-9751. 

 

DALLECK, L.C., KRAVITZ, L., ROBERGS, R.A. Development of a submaximal test 

to predict elliptical cross-trainer VO2 max. Journal of strength and conditioning 

research. 2006, vol. 20, no. 2, s. 278-283. ISSN 64-8011. 

 



73 

 

EGAŃA, M., DONNE, B. Physiological changes following a 12 week gym based stair-

climbing, elliptical trainer and treadmill running program in females. Journal of Sports 

Medicine and Physical Fitness. 2004, vol. 4, no. 2, s. 141-146. ISSN 0022-4707. 

ESTON, R.G., BRODIE, D.A. Responses to arm and leg ergometry. Brit.J.Sports Med. 

1986, vol. 20, no. 1, s. 4-6. ISSN 1473-0480. 

 

FROELICHER, V.F., MARCONDES, G.D. Manual of exercise testing. USA: Mosby 

year book, 1989. 332 s. ISBN 0-8151-3364-2. 

 

GORE, C.J. et al. Utility of pwc75% as an estimate of aerobic power in epidemiological 

and population-based studies. Medicine and science in sports and exercise. 1999, vol. 

31, no. 2, s. 348-351. ISSN 1530-0315. 

 

GREEN, J.M. et al. Heart rate and ratings of perceived exertion during treadmill and 

elliptical exercise training. Perceptual and motor skills. 2004, vol. 98, no. 1, s. 340-348. 

ISSN 0031-5125. 

 

HABER, P. et al. Estimation of the performance spectrum of healthy adolescents by 

using the PWC 170 (Physical Work Capacity). Acta medica Austriaca. 1976, vol. 3, no. 

5, s. 164-166. ISSN 1563-2571. 

 

HABER, P. et al. The value of submaximal ergometer tests for the determination of 

physical fitness. Schweizerichse Medizinische Wochenschrift. 1978, vol. 108, no. 17, s. 

652-654. ISSN 0250-5525. 

 



74 

 

HINTZY, F., GRAPPE, F., PERREY, S. Relationship between limbs anthropometrical 

characteristics and energy expenditure during arm cranking and leg cycling unloaded 

exercises. Science & Sports. 2008, vol. 23, no. 3, s. 145-148. ISSN 0765-1597. 

 

INVERNIZZI, P.L. et al. Correlations between upper limb oxygen kinetics and 

performance in elite swimmers. Sport Sci Health. 2008, 3, s. 19-25. ISSN 1824-7490. 

 

LEICHT, A.S., SPINKS, W.L. Effect of shoulder angle on physiological responses 

during incremental peak arm crank ergometry. Journal of Sports Sciences. 2007, vol. 

25, no. 4, s. 443-452. ISSN 0264-0414. 

 

LOHMAN, T.G. et al. Relationships among fitness, body composition, and physical 

activity. MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE. 2008, vol. 40, no. 6, s. 

1163-1170. ISSN 1530-0315. 

 

 

LU, T.W, CHIEN, H.L, CHEN, H.L. Joint Loading in the Lower Extremities during 

Elliptical Exercise. MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE. 2007, vol. 39, 

no. 9, s. 1651-1658. ISSN 1530-0315. 

 

MÁČEK, Miloš. Metodický dopis: péče o zdraví sportovce. Praha: ČSTV, 1987. 230 s. 

 

MÁČEK, M.; VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 

1988. 353 s. ISBN 08-080-88. 

 

MÁČEK, M.; RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: 

Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-7262-695-3. 

 



75 

 

MAHONEY, C. 20-MST and PWC170 validity in non-Caucasian children in the UK. 

British journal of sports medicine. 1992, vol. 26, no. 1, s. 45-47. ISSN 1473-0480. 

 

 

Mays, R.J. Validation of adult omni perceived exertion scales for elliptical ergometry. 

Tennessee, 2009. 104 s. (Ph.D.). University of Pittsburgh. 

 

 

MAYS, R.J. A comparison of practical assessment methods to determine treadmill, 

cycle, and elliptical ergometer VO2 peak. Journal of strength and conditioning 

research. 2010, vol. 24, no. 5, s. 1325-1331. ISSN 64-8011. 

 

 

McARDLE, W.D., MAGEL, J.R. Physical work capacity and maximum oxygen uptake 

in treadmill and bicycle exercise. Medicine and science in sports. 1970, vol. 2, no. 3, s. 

118-123. ISSN 0025-7990. 

 

MILES, D.S., COX, M.H. BOMZE, J.P. Cardiovascular responses to upper body 

exercise in normals and cardiac patients. MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & 

EXERCISE. 1989, vol. 21, no. 5, s. 126-131. ISSN 1530-0315. 

 

 

MILLER, T.L., MATTACOLA, C.G., MAYRA, C.S. Influence of varied, controlled 

distances from the crank axis on peak physiological responces during arm crank 

ergometry. Journal of Exercise Physiology. 2004, vol. 7, no. 3, s. 61-67. ISSN 1097-

9751. 

 

MOYNA, N.M. et al. Intermodal comparison of energy expenditure at exercise 

intensities corresponding to the perceptual preference range. Medicine & Science in 

Sports & Exercise. 2001, vol. 33, no. 8, s. 1404-1410. ISSN 0195-9131. 



76 

 

 

MURAKI, S. et al. Multivariate analysis of factors influencing physical work capacity 

in wheelchair-dependent paraplegics with spinal cord injury. European journal of 

applied fysiology. 2000, vol. 81, no. 1-2, s. 28-32. ISSN 1439-6319. 

 

NOONAN, V., DEAN, E. Submaximal exercise testing: clinical application and 

interpretation. Physical therapy. 2000, vol. 80, no. 8, s. 782-807. ISSN 0096-6037. 

 

OLIVIER et al. One-leg cycling versus arm cranking: which is most appropriate for 

physical conditioning after knee surgery? Arch Phys Med Rehabil. 2008, vol. 89, no. 3, 

s. 508-512. ISSN 0003-9993. 

 

PETZL, D.H. Reliability of estimation of maximum performance capacity on the basis 

of submaximum ergometric stress tests in children 10-14 years old. European journal of 

pediatrics. 1988, vol. 147, no. 2, s. 174-178. ISSN 0340- 6199. 

 

PLACHETA, Z. Submaximal exercise testing. Brno: TISK, 1988. 268 s. ISBN 55-985-

88. 

 

PLACHETA, Z.; SIEGELOVÁ, J.; ŠTEJFA, M. Zátěžová diagnostika v ambulantní a 

klinické praxi. Praha: Grada, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-271-9. 

 

PLACHETA, Z. et al. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba. Brno: MU, 2001. 179 s. 

ISBN 80-210-2614-6. 

 



77 

 

PRICE, M.J., CAMPBELL, I.G. Determination of peak oxygen uptake during upper 

body exercise. Ergonomics. 1997, vol. 40, no. 4, s. 491-499. ISSN 0014-0139. 

 

RADVANSKÝ, J., MATOUŠ, M. Hypertenze dětí a adolescentů z pohledu funkční 

diagnostiky. Československá pediatrie. 1999, roč. 54, č. 5, s. 232-236. ISSN 0069-2328. 

 

RENNER, F., HABER, P., RAINER, P. Results of electrocardiographic examinations 

and exercise tests in 18 year old male recruits. Zeitschrift fur Kardiologie. 1981, vol. 70, 

no. 6, s. 495-499. ISSN 0300-5860. 

 

ROKYTA, Richard. Fyziologie. Praha: ISV, 2000. 359 s. ISBN 80-85866-45-5. 

 

SHEPHARD, R.J. et al. The maximum oxygen intake. An international reference 

standard of cardiorespiratory fitness. Bulletin of the Word health organization. 1968a, 

vol. 38, no. 5, s. 757-764. ISSN 0042-9686. 

 

SHEPHARD, R.J. et al. Standardization of Submaximal Exercise Tests. Bulletin of the 

Word health organization. 1968b, 38, s. 765-775. ISSN 0042-9686. 

 

SMITH, P.M., PRICE, M.J., DOHERTY, M. The influence of crank rate on peak 

oxygen 

consumption during arm crank ergometry. Journal of Sports Sciences. 2001, vol. 19, no. 

16, s. 955-960. ISSN 0264-0414. 

 



78 

 

SWEITZER, M.L. et al. The cardiopulmonary response sof elliptical crosstraining 

versus treadmill walking in cad patiens. Journal of Exercise Physiology. 2002, vol. 5, 

no. 4, s. 11-15. ISSN 1097-9751. 

 

VOKAC, Z. et al. Oxygen uptake/heart rate relationship in leg and arm exercise, sitting 

and standing. Journal of applied fysiology. 1975, vol. 39, no. 1, s. 54-59. ISSN 8750-

7587. 

 

WATKINS, J., EWING, B.G. Physical working capacity and mile run performance in 

adolescent boys. British journal of sports medicine. 1983, vol. 17, no. 3, s. 188-192. 

ISSN 1473-0480. 

 

WATSON, A.W. A study of the physical working capacity of Gaelic footballers and 

hurlers. British journal of sports medicine. 1977, vol. 11, no. 3, s. 133-137. ISSN 1473-

0480. 

 

 


