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Abstrakt 

Název: Vliv inhalace koncentrovaného kyslíku na tepovou frekvenci a saturaci při krátkém 

anaerobním zatížení.  

 

Cíle práce:  Zjistit, zda hyperoxie ovlivní hodnotu měřených parametrů oproti normoxii 

při stejné zátěži. Nastínit problematiku inhalace kyslíku a souvislost hyperoxie se sportem.   

Metodika: Probandi (n = 10) absolvovali dvě 30 s jízdy maximálním úsilím na 

bicyklovém ergometru. Před druhou  jízdou inhalovali po dobu 15 minut 100 % kyslík. U 

každé jízdy jsme měřili počáteční a konečnou tepovou frekvenci a saturaci hemoglobinu 

kyslíkem.   

Výsledky: Studie ukázala signifikantní rozdíl (p  0,05) hodnot počáteční  i konečné 

tepové frekvence a počáteční saturace za podmínek hyperoxie oproti normoxii. Pokles 

saturace v průběhu zátěže byl vyšší u podmínek hyperoxie. Nárust tepové frekvence 

v průběhu zátěže nebyl věcně významný.  

Závěry: Inhalace koncentrovaného kyslíku pozitivně ovlivňuje aktuální saturaci, čímž 

vytváří v organismu vyšší zásoby kyslíku.  

 

Klíčová slova: hyperoxie, tepová frekvence, saturace hemoglobinu, anaerobní zátěž 

 

 

Abstract 

Title: Influence of concentrated oxygen inhalation on pulse rate and saturation at short – 

term anaerobic load. 

 

Aimes of the study:  To examine the influence of hyperoxy on value of tested parameters 

in comparation with normoxy at the same load. To outline problems of oxygen inhalation 

and the relation of hyperoxy to sport. 

Methodology: The tested volunteers (n = 10) went through two 30 s runs on a cycle – 

ergometer with all their might and main. Before their second run they inhaled 100 % 

oxygen for a time of 15 minutes. We measured the initial and and the final pulse rate and 

saturation of hemoglobin.  
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Results: The study showed the significant difference of initial and final pulse rate values 

and initial saturation at hyperoxy conditions in comparison with normoxy conditions. The 

saturation decrease  during the exercise was larger at hyperoxy conditions. The pulse rate 

increase during the exercise wasn´t objectively significant. 

Conclusions: Concentrated oxygen inhalation has a positive influence on active saturation, 

therefore it generates larger oxygen supplies in organism. 

 

Keywords: hyperoxia, pulse rate, hemoglobin oxygen saturation, short – term anaerobic 

load  
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1 ÚVOD 

 

Inhalace koncentrovaného kyslíku se využívá zejména v lékařství v rámci normoxické 

a hyperbarické oxygenoterapie. Léčba oběma typy má mnoho indikací a používá se již 

desítky let. V tomto oboru je inhalace a vliv koncentrovaného kyslíku mnohem dále nežli 

v oblasti sportu.  

Hyperoxie je definována jako vyšší koncentrace kyslíku v těle než jaká je koncentrace 

klidová (Hruška, 2009). Tento stav v těle vyvolává zvýšení parciálního tlaku kyslíku v krvi 

a tím i jeho vyšší dodávky do tkání, proto lze při hyperoxickém dýchání zvýšit intenzitu 

zatížení v porovnání s běžnými podmínkami. Nutné je však upozornit na fakt, že kyslík 

nelze inhalovat ve vyšších koncentracích dlouhodobě. Mluvíme o tzv. toxicitě kyslíku. 

Proto je důležité jasně vymezit ideální koncentraci a dobu inhalace pro podporu 

sportovního výkonu či regeneraci.  

 

Trendem vrcholového sportu je neustálé posouvání hranic a limitů lidských výkonů. 

Ke zlepšení výkonnosti se sportovci a jejich trenéři snaží využít všech dostupných 

prostředků. Donedávna otázka inhalace koncentrovaného kyslíku nebyla 

v antidopingových metodách jasně formulována. Od 1. 1. 2010 je však antidopingový 

výbor ČR jasně říká, že dodávání kyslíku není zakázáno.  

 

V naší práci jsme se snažili odpovědět na otázku, zda inhalace 100 % kyslíku ovlivní 

rozdíly hodnot tepové frekvence a saturace hemoglobinu kyslíkem při krátkodobém 

anaerobním výkonu. Snažili jsme se přispět k řešení problematiky vlivu hyperoxie na 

organismus při zátěži a její využití ve sportu. Pomocí vybraných dříve publikovaných 

studií se pokusit načrtnout dosavadní zjištění. 

 Během posledních dvou desetiletí bylo publikováno několik studií zabývajících se 

vlivem hyperoxie na sportovní výkon. Při těchto výzkumech byly použity různě vysoké 

koncentrace kyslíku (30 % - 100 %). Rozdílné byly metody zjišťování dat, měřené hodnoty 

i konstatované závěry. Většina těchto studií byla publikována v cizojazyčných odborných 

časopisech.  
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Tato problematika je velmi složitá jak s ohledem na nejasné účinky hyperoxie při 

zátěži, které se právě zkoumají (Suchý a kol., 2010, Pupiš a kol., 2009, Astorino, Robergs, 

2003), tak i nutností spolupráce s lékaři a jinými odborníky. Mnoho informací v této 

oblasti zatím publikováno nebylo nebo jsou teprve ve stadiu experimentu. Jisté již je, že 

hyperoxie pozitivně ovlivňuje dodávku kyslíku ke svalům a dle některých studií zvyšuje 

hodnotu VO2max (Astorino, Robergs, 2003).   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

 

V této kapitole se budeme zabývat základní a stručnou anatomií dýchacích cest a 

fyziologií dýchání. Vysvětlíme pojem hyperoxie a objasníme toxicitu kyslíku. Seznámíme 

se s vybranými dříve publikovanými studiemi.  V poslední části se zmíníme o sportovním 

výkonu a adaptaci organismu na zátěž. 

 

2.1 Anatomie dýchacího ústrojí 

 

Dýchací ústrojí je tvořeno horními a dolními cestami dýchacími. Do horních cest 

dýchacích patří dutina nosní a nosohltan. Dolní cesty dýchací začínají hrtanem, na něj 

navazuje průdušnice, ta se dále rozděluje na pravou a levou průdušku, které se zanořují do 

plic. Plíce jsou hlavním orgánem dýchacího systému. Zajišťují zevní dýchání neboli 

výměnu plynů mezi plicními sklípky a krevními kapilárami.  

 

2.1.1 Dutina nosní (cavitas nasi) 

 

Její součástí je zevní nos a kostěná dutina. Nosní přepážkou je rozdělena na pravou 

a levou část. Skořepy dále každou z nich horizontálně dělí na horní, střední a dolní průchod 

nosní. V některých lebečních kostech se nachází vedlejší dutiny nosní, které zvětšují 

vnitřní povrch nosní dutiny.  Sliznice těchto dutin je velmi silně prokrvena a jejím úkolem 

je procházející vzduch oteplovat, zvlhčovat a zbavovat nečistot. Ty se zachytávají ve 

hlenu, který pokrývá stěny a na malých chloupcích (řasinkách).  Na stropě dutiny se 

nachází čichové políčko, tvořené speciálními nervovými buňkami.  
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2.1.2 Nosohltan (nasopharynx) 

 

Na dutinu nosní navazuje nosní část hltanu. Ústí sem Eustachova trubice, jež 

spojuje středoušní dutinu a nosohltan. Její význam spočívá ve vyrovnávání tlaku ve 

středoušní dutině.  

 

2.1.3 Hrtan (larynx) 

 

Hrtan je nepárový orgán nálevkovitého tvaru, tvořený souborem chrupavek. Vchod 

do hrtanu uzavírá hrtanová záklopka neboli epiglottis. Epiglottis odděluje hrtan od hltanu a 

brání vniknutí potravy do dýchacích cest. Největší je chrupavka štítná, u mužů je 

hmatatelná na přední straně krku jako výstupek běžně nazývaný „ohryzek“ či „jablko“. 

Prstencová chrupavka má název dle svého tvaru - vodorovně položeného pečetního 

prstenu. Je skloubena s chrupavkou štítnou a dvěma hlasivkovými chrupavkami. Mezi nimi 

jsou nataženy dva hlasivkové vazy, které se při cíleném výdechu rozechvívají 

procházejícím proudem vzduchu a tvoří tón. 

 Tento tón je poměrně slabý, řezavý a nemá charakter lidského hlasu. Teprve jeho 

úpravou v rezonančních dutinách (hltanu, nosní dutině, vedlejších nosních dutinách a 

v ústech) se hrtanový tón zesiluje a typicky zbarvuje (Dylevský, 2009). 

 

2.1.4 Průdušnice a průdušky (trachea, bronchi) 

 

Průdušnice je trubice dlouhá 12-13 cm a široká 16-18 mm, spojuje hrtan a 

průdušky. Sliznice je kryta řasinkovým epitelem. Její stěnu zepředu a ze strany vyztužuje 

16-20 hyalinních chrupavek ve tvaru podkovy. Tyto chrupavky zabraňují kolapsu dýchací 

trubice (v době vdechu, kdy tlak v průdušnici klesá). Zadní strana je tvořena vazivovou 

membránou, ve které probíhají sloupce hladké svaloviny. Při kontrakci těchto svalů se 

může průsvit průdušnice zmenšit. Dle průběhu trachei ji můžeme rozdělit na dvě části. 

První úsek se nazývá krční a začíná napojením na prstenčitou chrupavku hrtanu a končí u 

horního okraje hrudní kosti. Hrudní úsek prochází mezihrudím před jícnem a na úrovni 
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čtvrtého až pátého hrudního obratle (Th 4-5) se vidlicovitě rozděluje na pravou a levou 

průdušku.  

Pravá průduška je kratší (3 cm) a širší (1,5 cm) než průduška levá. Průduška 

probíhá strměji, proto se vdechnutá tělesa častěji dostávají do pravé průdušky. Levá 

průduška je dlouhá asi 4-5cm, směřuje vlevo a dolů. Má vnitřní průsvit asi jeden centimetr  

(Dylevský, 2009). 

Každá průduška se dále dělí na lalokové bronchy a ty se rozdělují na segmentové. 

Toto větvení je již po vstupu do plic. Stavba stěny bronchů odpovídá stavbě stěny trachei. 

Ve sliznici jsou drobné žlázky produkující hlen, který je spolu s vdechnutým prachem 

posouván řasinkami směrem k hrtanu.  

 

2.1.5 Plíce (pulmo) 

 

Plíce jsou párový orgán, uložený v pravé a levé pohrudniční dutině. Chráněny jsou 

kostěným hrudním košem, jenž je tvořený vpředu hrudní kostí, po stranách dvanácti páry 

žeber, která se vzadu napojují na dvanáct hrudních obratlů.  

Velikost plic je závislá na velikosti hrudníku každého jednotlivce. Průměrná výška 

od plicní báze k plicnímu hrotu činí 25-30 cm, předozadní rozměr je 15-20 cm a šířka 

jedné plíce je asi 8-12 cm. Obě plíce se dělí na laloky. Pravá plíce má tři laloky (horní, 

střední a dolní) a  levá pouze dva (horní a dolní). Levá plíce je menší nežli pravá. Laloky 

jsou na povrchu plic kryty vazivovou blánou – poplicnicí. Každý plicní lalok se dále dělí 

na menší části – plicní segmenty. Dle definice jsou plicní segmenty základní stavební a 

funkční jednotkou plic. 

 Počet segmentů a segmentových bronchů podle mezinárodní Terminologia 

anatomica je stejný vpravo i vlevo – deset segmentů a segmentových bronchů (Čihák, 

2002). Každý segment je vyživován jednou plicní tepnou.  

Povrch plic je kryt poplicnicí, která přechází v pohrudnici. Pohrudnice je na vnitřní 

straně hrudní stěny. Mezi těmito blánami je vzduchotěsný prostor nazývaný pohrudniční 

dutina.   

Barva plic je nejprve růžová – u novorozence a v raném dětství; pak plíce přijímají 

šedavý nádech, později až šedočerné mramorování na povrchu plic. Postupná změna je 
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způsobena vdechovaným prachem a částečkami sazí, které se dostaly do dýchacích 

odstavců plic. Zbarvení plic je ovlivněno i povahou vdechovaného prachu (je známa 

narezlá barva u dělníků železáren, bělavá barva u pracovníků vápenek apod.) Hmotnost 

plic je proměnlivá a závisí na náplni vzduchem, na stupni prokrvení a na množství tekutiny 

v řídkém vazivu. Průměrná hmotnost obou plic činí kolem 780 g u muže a 640 g u ženy. 

Pravá plíce je těžší než levá (Čihák, 2002). 

 

Průdušky se v plicích dále dělí na menší průdušinky (bronchioli) o průsvitu asi 0,5 

mm ty pak dále na plicní váčky, jejichž součástí jsou i plicní sklípky (alveoly). Grim 

(1996) uvádí, že plíce obsahují asi 300 milionů sklípků, které u dospělého člověka při 

vdechu zaujímají plochu 70 m2 (tyto hodnoty kolísají podle pohlaví, velikosti, trénovanosti 

a také podle metody stanovení v rozmezí 300 – 400 milionů sklípků a 50 – 140 m2 jejich 

dýchací plochy).  

Stěna plicních sklípků je tvořena plochým jednovrstevným respiračním epitelem 

(20 nm). Buňky tohoto epitelu se nazývají pneumocyty a produkují slabý film tvořený 

z tuků, bílkoviny a cukrů. Tento film se nazývá lining-complex (nebo také surfantant) a 

jeho funkce spočívá ve snižování povrchového napětí plicních sklípků a brání tak jejich 

kolapsu při výdechu (Dylevský, 2009). 

 

Krevní oběh plic se dle funkce dělí na nutritivní a funkční. Cévy nutritivního oběhu 

jsou uloženy ve stěnách bronchiálního stromu. Mají menší průměr než cévy funkčního 

oběhu plic. Mezi oběma skupinami cév jsou vytvořeny spojky (Grim, 1996). 

Funkční oběh umožňuje výměnu dýchacích plynů mezi krví a vzduchem a realizují 

ho obě větve plicního kmene – pravá a levá plicní tepna. V plicích doprovázejí větve 

plicních tepen větvení průdušek. Když dosáhnou úrovně respiračních bronchů, rozpadají se 

na hustou síť kapilár opřádajících sklípky (Dylevský, 2009). 

 Bránice (diaphragma) je sval tvořený příčně-pruhovaným svalstvem. Nachází se na 

rozhraní dutiny hrudní a břišní. Základna obou plic je mírně prohloubená a naléhá na 

vyklenutí bránice. Je to jeden z hlavních dýchacích svalů. Mezi další svaly řadíme zevní a 

vnitřní mezižeberní svaly.  
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2.2 Fyziologie dýchání 

 

Pro činnost organismu je nezbytná energie. Organismus ji získává postupným 

štěpením jednotlivých živin (cukrů, tuků, aminokyselin), při kterém se spotřebovává kyslík 

a tvoří se oxid uhličitý. 

Výměna dýchacích plynů mezi plícemi a zevní atmosférou zajišťuje plicní ventilace, 

difuze umožňuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého mezi plicními alveoly a krví a krev 

v oběhovém systému zprostředkuje transport dýchacích plynů mezi plícemi a tkáněmi 

(Langmeier, 2009). 

V této kapitole budeme popisovat základní pochody související s dýcháním a 

výměnou plynů v těle. Mezi tyto mechanismy patří ventilace, difuze a transport. Ventilace 

je výměna plynů mezi okolní atmosférou a plícemi. Výměnu plynů mezi alveolárním 

vzduchem a krví nazýváme difuze. Transport je zajišťován krví, mezi plícemi a tkáněmi se 

přepravuje kyslík a oxid uhličitý. Dalšími mechanismy důležitými pro správné fungování 

dýchání je regulace, neboli přizpůsobení dýchání potřebám organismu, a také řízení 

hladiny kyslíku a oxidu uhličitého.  

 

2.2.1 Ventilace plic 

 

Výměna plynů mezi plícemi a zevním prostředím je umožněna rozdílnými tlaky mezi 

těmito oddíly. Během inspirace (vdechu) musí tlak v alveolech (Pa) klesnout pod hodnotu 

barometrického (atmosférického) tlaku (PB). Při exspiraci (výdechu) je tlakový rozdíl 

opačný.  

Atmosférický vzduch je tvořen směsí plynů o různé koncentraci a tlaku. Suchý 

atmosférický vzduch se skládá z 20,98 % kyslíku, 0,04 % oxidu uhličitého, 78,06 % dusíku 

a 0,92 % vzácných plynů. Normální barometrický tlak vzduchu je při mořské hladině 760 

mmHg. Ve směsi plynů je celkový tlak roven součtu tlaků, které by měly jednotlivé složky 

této směsi v daném prostoru samostatně. Tyto jednotlivé tlaky plynů ve směsi se nazývají 

parciální tlaky (Trojan, 1999). 

 

 

 15



V suchém atmosférickém vzduchu jsou parciální tlaky následující: 

160 mmHg pro O2 

0,3 mmHg pro CO2 

600 mmHg pro N2 a vzácné plyny 

→ celkový tlak činí asi 760 mmHg  

 

Ve vlhkém atmosférickém vzduchu (např. vdechovaný vzduch v dýchacích cestách): 

150 mmHg pro O2 

0,3 mmHg pro CO2 

563 mmHg pro N2 a vzácné plyny 

47 mmHg pro H2O 

 

Poté co se vdechovaný vzduch smísí s alveolárním vzduchem:  

102 mmHg pro O2 

40 mmHg pro CO2 

571 mmHg pro N2 a vzácné plyny 

47 mmHg pro H2O 

 

Vydechovaný vzduch se mísí s vlhkým vzduchem z mrtvého prostoru: 

116 mmHg pro O2 

28 mmHg pro CO2 

569 mmHg pro N2 a vzácné plyny 

47 mmHg pro H2O 

 

Je-li směs plynů v kontaktu s kapalinou, rozpustí se jednotlivé plyny úměrně jejich 

rozpustnosti a jejich parciálním tlakům v plynné fázi. Trvá-li kontakt dostatečně dlouho 

ustaví se rovnováha a jednotlivé plyny mají stejné parciální tlaky jako v plynné fázi. 

 

V tepenné krvi jsou parciální tlaky: 

100 mmHg pro O2 

40 mmHg pro CO2 

571 mmHg pro N2 a vzácné plyny 
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V žilní krvi jsou parciální tlaky průměrně: 

40 mmHg pro O2 

46 mmHg pro CO2 

571 mmHg pro N2 a vzácné plyny 

(Trojan, 1999) 

 

Se stoupající nadmořskou výškou barometrický tlak klesá, a tím také klesá hodnota 

jednotlivých parciálních tlaků.  

 

2.2.2 Difuze 

 

Složení alveolárního vzduchu je při klidovém dýchání poměrně stabilní. Důvodem 

je, že po skončení klidového výdechu zůstává v plicích ještě asi 2500 ml vzduchu (funkční 

reziduální kapacita) a množství nadechnutého vzduchu při jednom klidovém vdechu činí 

asi 350 ml. Toto malé množství vdechnutého vzduchu nezpůsobí velkou změnu ve složení 

alveolárního vzduchu.  

Složení alveolárního vzduchu při dýchání normálního atmosférického vzduchu za 

normálního tlaku závisí na velikosti alveolární ventilace na jedné straně a spotřebě kyslíku 

a produkci oxidu uhličitého v organismu na straně druhé. Změní-li se poměr mezi 

alveolární ventilací a metabolickou spotřebou kyslíku a produkcí oxidu uhličitého tak, že 

ventilace stoupá více než spotřeba O2 a produkce CO2 například při hluboké a zrychlené 

ventilaci v klidu, stoupá pO2 a klesá pCO2. Tento stav se nazývá hyperventilace. Pokles 

alveolárního parciálního tlaku kyslíku může způsobit také dýchání vzduchu s nižším pO2, 

například ve velkých nadmořských výškách (Trojan, 1999). Stav, kdy je dýchán vzduch s 

vyšším pO2 , může v organismu vyvolat stav nazývaný hyperoxie. 

 

2.2.2.1 Výměna dýchacích plynů mezi alveolárním vzduchem a krví 

 

K výměně plynů dochází přes alveolo-kapilární bariéru, která je tvořena lining-

complexem, pneumocyty a stěnou kapilár. Její síla je kolem jednoho nanometru. Difuze 
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kyslíku a oxidu uhličitého probíhá v závislosti na ploše, síle bariéry, rozdílu parciálních 

tlaků a na difuzních koeficientech plynů.  

Tato difuze se uskutečňuje oběma směry, ale rychlost ve směru tlakových gradientů 

je vyšší. Rozdíl mezi rychlostí difuze po a proti směru tlakového gradientu je tzv. čistá 

difuze a probíhá ve směru tlakového gradientu. Proto kyslík difunduje z alveolů do krve 

plicních kapilár až do vyrovnání parciálních tlaků na obou stranách bariéry a oxid uhličitý 

difunduje opačně. Za normálních podmínek je difuze tak rychlá a průtok v plicních 

kapilárách tak pomalý, že se ve většině kapilár a alveolů ustaví rovnováha parciálních tlaků 

ještě před koncem kapilár a krev v plicních žilách má prakticky stejný parciální tlak O2 a 

CO2 jako alveolární vzduch (Trojan, 1999). 

 

2.2.3 Transport dýchacích plynů 

 

Dýchacími plyny rozumíme kyslík a oxid uhličitý. Tyto plyny se transportují 

pomocí krve mezi plícemi a tkáněmi. Spotřeba kyslíku u dospělého člověka v klidu je asi 

0,25 l za minutu. Za stejnou dobu se vytvoří přibližně 0,2 l oxidu uhličitého (Trojan, 1999).  

Krev má několik transportních mechanismů, kterými zajišťuje rozvod plynů po 

organismu. Jedním z nich je možnost transportu fyzikálně rozpuštěného kyslíku. Takto 

přepravitelné množství kyslíku je však tak malé, že musí být doplněno dalším a mnohem 

účinnějším mechanismem a to hemoglobinem. Při tělesné teplotě a parciálním tlaku 

100mmHg se v jednom litru krve rozpustí pouze 3 ml kyslíku. Konkrétně jej najdeme 

rozpuštěný v krevní plazmě. 

Jak již bylo řečeno transportní kapacita krve je zvýšena o červené krevní barvivo 

neboli hemoglobin (Hb). Hemoglobin je součástí červených krvinek (erytrocytů) a skládá 

se ze dvou základních složek. Železitá složka –hem a bílkovinná část – globin. Hemová 

část obsahuje 4 atomy dvojmocného železa a na každý z nich se může navázat jedna 

molekula kyslíku. V praxi to znamená, že v živém organismu se na jeden gram 

hemoglobinu může vázat 1,34 ml kyslíku. V jednom litru krve se nachází asi 150 g 

hemoglobinu. Stoupá tím tedy i značně transportní kapacita krve pro kyslík a to 

z původních 3 ml fyzikálně rozpuštěného kyslíku na dalších 200 ml vázaného na 

hemoglobin (Langmeier, 2009; Trojan, 1999).  
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Tyto hodnoty zjistíme při 100 % saturaci hemoglobinu kyslíkem. Za podmínek in 

vivo se saturace pohybuje v rozmezích 97 – 98 %. Toto je důvodem proč arteriální krev 

v jednom litru obsahuje 197 ml kyslíku vázaného na hemoglobin a 3 ml volně 

rozpuštěného (Langmeier, 2009).   

Množství kyslíku ve venózní krvi závisí na úrovni metabolismu. Za klidových 

podmínek je hemoglobin krve, která opouští tkáně, nasycen kyslíkem ještě ze 75 % - tedy 

152ml.l-1 kyslíku je navázáno na hemoglobin a 1,2 ml.l-1 je fyzikálně rozpuštěno v krevní 

plazmě (Langmeier, 2009). Stoupne-li spotřeba kyslíku ve tkáních, může se z hemoglobinu 

uvolnit i zbývající kyslík.  

 

2.2.3.1 Faktory ovlivňující vazebnost hemoglobinu pro kyslík 

 

Vazebná vlastnost hemoglobinu pro kyslík není za všech okolností stejná, ovlivňuje 

ji několik faktorů. Jedním z nich je pH, které je určeno koncentrací H+ (vodíkových 

kationtů) v krvi. Ta je mimo jiné ovlivněna parciálním tlakem oxidu uhličitého. Vzestup 

tlaku CO2 vede k poklesu pH a tím i snížení afinity hemoglobinu pro kyslík. Tomuto ději 

se říká Bohrův efekt. Dalším faktorem je tělesná teplota. Při jejím stoupání se snižuje 

afinita hemoglobinu. V plicích, kde klesá pCO2 a teplota a stoupá pH, zvýšená afinita 

usnadňuje vazbu kyslíku. Ve tkáních, kde naopak pCO2 a teplota stoupají a pH klesá, 

snížená afinita usnadňuje uvolnění kyslíku. Jedním z posledních důležitých faktorů je 

produkt anaerobního metabolismu červených krvinek – 2,3 – bisfosfoglycerát (2,3-BPG), 

který afinitu snižuje (Trojan, 1999; Jabor, 2008). 

 

2.2.3.2 Transport oxidu uhličitého 

 

Oxid uhličitý (CO2) je primárně produkován v mitochondriích a je jedním 

z hlavních konečných produktů aerobního metabolismu. Ve tkáních se do krevního oběhu 

dostává pomocí pasivní difuze. Transport oxidu uhličitého se potom děje prostřednictvím 

následujících forem:  

a) rozpuštěný oxid uhličitý v plazmě  

b) jako kyselina uhličitá nebo disociovaný hydrogenuhličitanový aniont 
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c) jako karbaminosloučeniny (navázaný na bílkoviny) 

Celkové množství oxidu uhličitého a hydrogenuhličitanového aniontu v lidském těle je asi 

120 litrů, což objemově stonásobně převyšuje množství kyslíku (Jabor, 2008). 

 

2.2.4 Vnitřní dýchání 

 

Vnitřní dýchání jsou oxidoredukční procesy probíhající v mitochondriích, během 

kterých se zpracovávají základní živiny, jako jsou aminokyseliny, hexózy a deriváty tuků. 

Tento cyklus se nazývá Krebsův a během něho vzniká voda a oxid uhličitý a uvolňuje se 

energie. K tomuto procesu je nutná přítomnost kyslíku ve tkáních zajištěna činností 

dýchacího a oběhového systému. Spotřeba kyslíku ve tkáních je ukazatelem jejich 

metabolické aktivity.  

 

2.3 Kyslík 

 

Kyslík je plynný chemický prvek, jehož chemická značka je O, latinsky 

Oxygenium. Autorem českého názvu kyslík je Jan Svatopluk Presl (1791 – 1849). Patří 

mezi biogenní prvky a je nezbytně důležitý pro existenci většiny živých organismů, jejichž 

je také součástí. V atmosféře se vyskytuje v koncentraci 20,98 %. V lidském těle se účastní 

oxidativních procesů např. intracelulární tvorba energie v mitochondriích, která je 

uvolňována ve formě ATP (adenosintrifosfát).  

 

2.3.1 Zásoby kyslíku v těle 

 

Příjem kyslíku z atmosféry je stálý děj, který začíná s prvním vdechem a končí až 

při smrti jedince. Na rozdíl od příjmu potravy a vody nelze bez závažných důsledků přívod 

kyslíku do organismu přerušit na dobu delší než několik minut. Rozdíl mezi příjmem 

potravy a vody a příjmem kyslíku je v tom, že v organismu neexistují žádné podstatné 

zásoby kyslíku. Veškerý kyslík, který organismus má k dispozici po přerušení jeho 
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přívodu, tvoří kyslík v plicních sklípcích, v krvi, rozpuštěný v tkáních a navázaný na 

myoglobin ve svalech (Cherniack a Longobardo, 1970 převzato z Paleček 1999). 

Jednotlivé tkáně mají různou toleranci anoxie (nepřítomnost kyslíku v organismu). 

Mozková kůra je schopna tolerovat anoxii méně než jednu minutu, srdeční sval pět minut, 

játra a ledviny maximálně deset minut a kosterní sval nejvíce dvě hodiny (Jabor, 2008). 

 

Tab. I   Zásoby kyslíku v organismu (v ml) 

 FiO2 0,21* FiO2 1,00** 

plíce (funkční reziduální kapacita) 450 3000 

krev 850 950 

tělesné tekutiny (rozpuštěný) 50 100 

myoglobin 200 200 

CELKEM 1550 4250 

* Inspirační frakce kyslíku atmosférického vzduchu (koncentrace kyslíku 21%) 

** Inspirační frakce kyslíku 100 % koncentrace  

(převzato z: Jabor, 2008, s. 121) 

  

2.3.2 Léčebné využití kyslíku 

 

Ve spojitosti s tématem této práce se s aplikací kyslíku setkáme v lékařských 

zařízeních. V nich je možné aplikovat kyslík v požadované koncentraci či pod vyšším 

tlakem. V těchto zařízeních se kyslík využívá především k léčebným účelům.  

Jako lék je kyslík aplikován převážně inhalačním způsobem v normálních či 

změněných tlakových podmínkách již řadu let. Poprvé se jako oficiálně uznané léčivo 

objevuje až v roce 1970 a to ve třetím vydání Československého lékopisu. Předchozí 

vydání lékopisů, první v roce 1947, druhé z roku 1954, s kyslíkem jako léčivem vlastně 

nepočítala. Nelze se proto divit, že velmi často i v současné době činí předpis kyslíku 

k léčbě lékaři obtíže. Důvodem většinou je nedostatečné informování o indikacích a 

kontraindikacích kyslíkové léčby, o její taktice a strategii, o jejích kladech a záporech 

s možností jak poddávkování, tak zejména předávkování a se vznikem tzv. kyslíkové 

toxicity (Barcal, 2000). 
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Kyslík je při léčbě nejčastěji podáván formou hyperbarické oxygenoterapie a 

normobarické oxygenoterapie.  

 

2.3.2.1 Hyperbarická oxygenoterapie (HBO) 

 

Účinky hyperbarického prostředí a hyperbarie na tak složitý objekt, jakým je 

zdravý nebo nemocný lidský organismus, jsou zajisté velice komplikované a v mnoha 

důsledcích dosud nevysvětlené. Nicméně existují některá nesporná fakta a nesporně 

prokázané mechanismy, jejichž pochopení je předpokladem k použití tlakových komor 

(Barcal, 2000). 

Hyperbarická oxygenoterapie je aplikována ve speciálně zhotovené přetlakové 

komoře, kde lze tlak zvýšit až na trojnásobek atmosférického. Tuto terapii lze podávat také 

pomocí utěsněné obličejové masky nebo tracheální rourkou. Každá inhalace trvá dle 

indikace 45 -300 minut (http://www.sukl.cz/download/spc/SPC81007.doc). 

 

Indikace se dají rozdělit ze dvou hledisek: 

a) hledisko patogenetické, kdy dochází k substituci kyslíku do hypoxických tkání a 

také se využívá fyzikálního efektu hyperbarického prostředí 

b) hledisko naléhavosti 

 

2.3.2.2 Normobarická oxygenoterapie 

 
Léčebná metoda, kdy podáváme ve vdechované směsi vyšší koncentraci kyslíku než 

21% (FiO2 > 0,21). Tato léčba nemá absolutní kontraindikace. Pro léčbu je nutné stanovit 

koncentraci, průtok a dobu podávání dle individuálních potřeb. V průběhu podávání se 

sleduje saturace hemoglobinu, která by neměla klesnout pod 90 %.  

Dle doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv lze kyslík podávat v následujících 

koncentracích jen po uvedené časy: 

 až 100 %   méně než 6 hodin 

 60 – 70 %  24 hodin 

 40 – 50 %  během druhého 24 hodinového období 
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Kyslík je potenciálně toxický po dvou dnech aplikace v koncentracích 

přesahujících 40 %. Při dávkování se upravuje i průtok v rozsahu 1 – 10 litrů plynu za 

minutu (www.sukl.cz).  

Účinná koncentrace kyslíku je přinejmenším 24 %. Za normálních okolností je 

aplikován minimálně 30 % kyslík. Terapie vysokými koncentracemi (>  60 %) je 

indikována na krátké období v případě astmatické krize, plicní trombembolie, zánětu plic, 

alveolární fibrózy atd..  

Jak již bylo uvedeno v tab.1, organismus nemůže vytvořit významné zásoby 

kyslíku. Z tohoto důvodu působí oxygenoterapie pouze během podávání kyslíku a nejvýše 

několik minut po jejím přerušení. Naplnění plic čistým kyslíkem však může vytvořit jeho 

zásobu na několik minut (Nečas, 2000).  

 

Způsobů aplikace normobarického kyslíku je několik. Jedním z nich jsou kyslíkové 

brýle, které se zavádí asi 1cm do nosu a koncentrovaný kyslík je vdechován společně se 

vzduchem. Polomaska je nejúčinnější metoda s přirozeným zvlhčováním. Mezi další 

pomůcky k aplikaci kyslíku patří kyslíková maska, Venturiho maska, inkubátor, nosní 

katetr, kyslíkový stan atd. 

Zdrojem kyslíku je nejčastěji centrální rozvod, který nalezneme v léčebných 

zařízeních a v nemocnicích, v externích podmínkách se využívají tlakové lahve 

s redukčním ventilem.  

Indikace pro oxygenoterapii jsou akutní a chronické. Mezi akutní řadíme hypoxii a 

hypoxemii, bronchopneumonii, plicní embolii, pooperační stavy u rizikových pacientů, 

tíseň plodu po porodu, otrava CO, šokové stavy a další. Chronické stavy vyžadující tuto 

léčbu jsou chronická obstrukční choroba plicní a cystická fibróza (Pavlovová, 2006).  
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2.4 Hyperoxie  

 
Dle praktického slovníku medicíny je pojem hyperoxie vysvětlen jako zvýšený 

parciální tlak kyslíku ve tkáních, respektive v krvi. Hruška (2009) označuje hyperoxii za 

vyšší koncentraci kyslíku v těle, než jaká je koncentrace klidová. 

 

O hyperoxii hovoříme, stoupá-li parciální tlak kyslíku nad normální hodnotu, tj. nad 20kPa 

(150 mmHg). Vysoký tlak kyslíku může být důsledkem zvýšené koncentrace kyslíku 

(např. při oxygenoterapii) nebo stoupnutí celkového tlaku při normálním obsahu kyslíku 

(např. při potápění) (Paleček, 1999). 

 Ani hyperventilací atmosférického vzduchu není člověk schopen se dostat do stavu 

hyperoxie. Fyziologicky pouhou hyperventilací lze zvýšit parciální tlak v arteriální krvi 

maximálně na 16 kPa. Vyšších hodnot parciálního tlaku lze dosáhnou za pomoci zvýšení 

atmosférického tlaku, což je princip hyperbarické oxygenoterapie, nebo zvýšením 

koncentrace vdechovaného kyslíku při zachování stejného tlaku.  

Za těchto podmínek se saturace kapilární a žilní krve blíží 100 procentům a 

kyslíková spotřeba je kryta fyzikálně rozpuštěným kyslíkem (Jabor, 2008). Saturaci je 

možné měřit pulsním oxymetrem, což je neinvazivní přístroj k měření nasycenosti 

tepenného hemoglobinu kyslíkem. Toto měření se provádí na prstu ruky.  

 

 

2.4.1 Toxicita kyslíku 

 

Toxicita kyslíku závisí na výši jeho parciálního tlaku a na délce expozice tkání jeho 

zvýšené koncentraci. Jeho toxicita je odvozena od oxidativního poškození buněk, 

především jejich membrán (peroxidace lipidů). Toxicitu kyslíku způsobuje tvorba volných 

kyslíkových radikálů a přímá oxidace (Nečas, 2000). 

 

Inhalace kyslíku ve větších koncentracích je možná bez nebezpečí, ale doba 

expozice musí být kratší než období latence (doba mezi podnětem a zjevným projevem) 

předcházející vzniku toxických poruch. Tento problém není dosud jednoznačně vyřešen a 
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dobu nelze jednoznačně určit s přesností na minuty. Toxicita se projevuje nejen při inhalaci 

kyslíku v přetlakové komoře, ale také při dlouhodobé inhalaci kyslíku za normálního 

atmosférického tlaku. Je známo, že inhalace směsi plynů s obsahem kyslíku nad 60 % není 

možná bez nebezpečí po neomezenou dobu. Latentní období má velkou šíři a mění se také 

u jednoho a téhož jedince v průběhu dne. Také odolnost různých tkání vůči kyslíku je 

různá a dosud ne zcela prozkoumána (Paleček, 1999).  

Vdechování 95 % směsi kyslíku vede k poškození dýchacích cest, plic, erytrocytů a 

nervového systému. Vzniklé změny jsou zpočátku vratné, posléze se stávají ireverzibilními 

a mohou vést až ke smrti. Vnímavost vůči toxicitě kyslíku je značně variabilní, mezi 

faktory, které ji ovlivňují patří věk, zdravotní stav, stav výživy a jiné faktory. I tělesná 

námaha může urychlit nástup toxických účinků kyslíku.  

 

Při dlouhodobém dýchání kyslíku za normálního atmosférického tlaku vzniká 

tzv.Lorrainův a Smithův efekt, podmíněný především ztluštěním alveolární membrány, 

kolapsem alveolů a vznikem venózní příměsi, otokem plic atd. (Paleček, 1999). U člověka 

se symptomy intoxikace při normobarické hyperoxii dostaví za 12 – 16 hodin.  Prakticky 

není možné stanovit toxicitu dříve, než se subjektivně projeví drážděním dýchacích cest, 

suchým kašlem, dušností a bolestí za sternem. Pro předejití těchto komplikací, je nutná po 

12 – 16 hodinách inhalace čistého kyslíku přestávka v délce 1 – 2 hodiny, během které se 

dýchá vzduch. Kratší expozice nepůsobí žádné změny pociťované subjektivně, ale dochází 

k hemodynamickým změnám. Projeví se bradykardií, malým zvýšením periferního 

cévního odporu, vzestupem systolického a diastolického tlaku a minutového dechového 

objemu (Barcal, 2000). 

 

V hyperbarických podmínkách je doporučeno inhalovat kyslík o parciálním tlaku 

0,2 MPa maximálně 180 minut, při parciálním tlaku 0,3 MPa 120 minut. Mezi 

jednotlivými sezeními se vkládají 6 – 8 hodinové přestávky, během kterých je možno 

podávat čistý kyslík normobaricky. Při dýchání v hyperbarických podmínkách, zejména při 

nedodržení předepsaných maximálních dob inhalace a při vdechování kyslíku o vyšším 

parciálním tlaku než jsou 0,25 MPa se objevuje kromě výše popsané plicní formy 

intoxikace kyslíkem navíc i toxické poškození mozku (tzv. Paul Bertův efekt) (Barcal, 

2000). 
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Toxické působení kyslíku na centrální nervový systém se projevuje záškuby 

svalstva obličeje nejčastěji kolem úst a očí, záškuby malých svalů na rukou, nepravidelným 

dýcháním, závratěmi a nauzeou. Toxicita kyslíku pro nervovou soustavu je typická u 

potápěčů vyskytujících se v hloubce větší nežli 0,2 MPa (2 ATA) kde se může projevit 

křečemi s fatálními následky. Intenzita křečí stoupá po dobu jedné minuty a nepřeruší-li se 

dýchání kyslíku okamžitě po vzniku křečí, dostaví se koma a smrt. Přeruší-li se dýchání 

kyslíku okamžitě po vzniku křečí nastane rychlý návrat do původního stavu. Etiologie není 

známa (Barcal, 2000, Jabor, 2008).   

2.4.2 Kyslík a doping 

 
Do konce roku 2009 nebylo v antidopingové listině zakázaných látek a metod 

vydávané WADA (World Anti-Doping Agency) výslovně vyjádřeno, že dodávka kyslíku 

je povolena či zakázána.  Ovšem v listině platné od 1. 1. 2010 nastal v tomto směru 

důležitý zvrat.   

Konkrétní citace zní: 

 Látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž) 

Zakázané metody – M1. Zvyšování přenosu kyslíku 

Zakázané je následující: 

1. Krevní doping, včetně užití autologní, homologní nebo heterologní krve nebo 

červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu.  

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující 

modifikované hemoglobinové produkty (např.krevní náhražky založené na 

hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a 

efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně. Dodávání kyslíku zakázáno 

není.  

(http://www.antidoping.cz/seznam_zakazanych_metod_2010.php) 

 

Poslední věta není nikde blíže specifikována. Takže není omezen způsob aplikace či 

koncentrace. Z toho vyplývá, že kyslík se může aplikovat jak v tréninkovém procesu, 

regeneračních procedurách, tak bez omezení i při soutěži. Největší změnou je jistě možnost 

využít kyslíkový zdroj v průběhu soutěží. Samozřejmě s ohledem na pravidla jednotlivých 

sportů.   
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2.5 Shrnutí vybraných výzkumů využití hyperoxie ve sportu 

 
Většina studií je publikována v cizojazyčných odborných časopisech. Některé články 

jsme s ohledem na finanční stránku měli možnost studovat pouze z volně přístupných 

abstraktů, avšak i ty byly velmi přínosné pro vytvoření základní představy o 

vyzkoumaných účincích hyperoxie. Některé se zabývaly pouze hyperoxií a jejím využitím 

ve zdravotnictví, jiné braly v potaz i otázky sportu. I výsledky studií se rozcházely, některé 

účinnost vyšší koncentrace kyslíku potvrzovaly (Takafumi, Yasukouchi 1997; Morris et 

al., 2000; Suchý et al., 2007; Pupiš et al., 2009) a jiné vyvracely (Robbins et al, 1992; 

Perry et al., 2007).   

 

Několik výzkumů se zaměřuje na vliv zvýšené koncentrace kyslíku u nemocných. 

Nejčastější onemocnění jsou chronická obstrukční choroba plicní či cystická fibróza. Shah 

a kol. (1997) publikoval měření u 17 zdravých jedinců a 17 pacientů s cystickou fibrózou. 

Obě skupiny byly zatíženy na 130 % jejich maximálního výkonu na kole. Poté následovala 

10 - minutová pauza během které obě skupiny dýchali 100 % kyslík a opět stejné zatížení. 

Studie došla k závěrům, že dýchání kyslíku má větší význam u pacientů s cystickou 

fibrózou, u kterých urychluje zotavení. U zdravých jedinců dýchání 100 % kyslíku nemělo 

žádný vliv na následný výkon.  

V německé studii dr. Anderhub (1995) zjišťoval, zda inhalace přípravku O-PUR1 

změní hladinu krevních plynů. U 20 pacientů s těžkou obstrukční chorobou plicní byla 

zavedena kanyla do vřetenní tepny pro diagnostiku krevních plynů. Následovalo 10 

hlubokých nádechů z lahve O-PUR přes masku a přímo po posledním nádechu byla 

měřena hladina krevních plynů. Výsledek měření byl následující: po inhalaci došlo 

k významnému zvýšení parciálního tlaku O2, průměrně se hodnota zvýšila z 70 mmHg na 

95,8 mmHg. Parciální tlak CO2 a pH se výrazně nezměnily.  

 

Využití dýchání zvýšené koncentrace kyslíku ať je jakákoli (30 % až 100 %) podle 

většiny výzkumů má pozitivní vliv na regeneraci po fyzickém výkonu. Nepopiratelný vliv 

má na pacienty s onemocněním dýchacích cest, u kterých může pomoci překonat 

                                                 
1 Přípravek O-PUR je v České republice distribuován pod obchodním názvem Oxyfit. Takže jeho 
koncentrace kyslíku je teoreticky také 99,5 %. 
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krátkodobé kyslíkové krize. Hlavně přenosné přípravky Oxyfit a O-PUR jsou pro tyto 

pacienty výhodné. 

 

Studie Robbinse a kol. (1992), kdy bylo testováno 13 atletů, kteří absolvovali ve 

třech po sobě jdoucích dnech vždy 2 pětiminutové testy na běžeckém pásu submaximálním 

úsilím. Mezi testy měli 4 minutový odpočinek během kterého dýchali a) vzduch, b) 100 % 

kyslík, c) 2 min 100% kyslík a 2 min vzduch. Závěr této práce je, že dýchání 100 % 

kyslíku nemá význam pro obnovu funkcí a nezlepšuje následný výkon.     

 Naopak výzkum provedený Suchým a kol. (2008) potvrzuje účinek inhalace 99,5 % 

kyslíku z přípravku Oxyfit na regeneraci a následný výkon v anaerobním zatížení. Oxyfit 

je doplňkový preparát plynného skupenství, obsahující dle výrobce 99,5 % kyslík, určený 

nejen pro sportovce. Inhalace se provádí pomocí přiložené masky, která se nasadí na 

tlakovou láhev, ze které následným stlačením je možné dýchat obsažený plyn. Jeho 

výhradním dovozcem do ČR je Linde Gas a.s.. Testováno bylo 10 výkonnostních hokejistů 

pomocí 30 s Wingate testu, který absolvovali dvakrát. V 10 min pauze mezi nimi 

inhalovali v 5:30 min a v 8:30 min 8 vdechů 99,5 % kyslíku nebo placeba naplněného do 

stejné lahve Oxyfit. Citace závěrů: Výzkum prokázal signifikantní rozdíl mezi inhalací 

placeba a Oxyfitu na průběh regeneračních procesů před druhým supramaximálním 

zatížením na hladině rozdílu cca 2% ve prospěch Oxyfitu.  

 K podobnému závěru došel i Pupiš a kol. (2009) ve své studii, při které k inhalaci 

použil také přípravek Oxyfit. Tohoto výzkumu se zúčastnili pouze 2 sportovci jeden muž a 

jedna žena. Ti absolvovali 3 x 400 m úsek na běžeckém pásu pokaždé v jiném zatížení a 

speciální basketbalový test – Jago test. Poprvé v normoxyckých podmínkách a po 4 dnech 

v podmínkách hyperoxie, která byla navozena dýcháním 99,5 % kyslíku - 10 vdechů před a 

po ukončení testu. Pupiš konstatoval na základě jejich zjištění, že při anaerobním zatížení 

běžeckém či specifickém basketbalovém došlo u sledovaných basketbalistů po inhalaci 

kyslíku k menší produkci kyseliny mléčné, což se projevilo i na snížení koncentrace 

laktátu. Společné pro tyto dva testy je sledování hladiny laktátu v krvi.  

 

 Podobné závěry učinil ve své studii i Plout – Snyder a kol. (1996) se svým týmem 

z univerzity v Ohiu. Skupina 19 mužů trénovala po dobu 5 týdnů na bicyklovém ergometru 

v normobarických podmínkách 21 % koncentrace kyslíku a v 70 % koncentraci. Dle 
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koncentrací byli rozděleni na 2 skupiny. Každá byla testována před a po tréninkové fázi. 

Sledovaly se tyto hodnoty: minutový srdeční výdej, srdeční objem, spotřeba kyslíku, 

tepová frekvence, plicní ventilace, parciální tlaky O2 a CO2, koncentrace krevního laktátu 

a složení typu vláken. Po tréninkové přípravě se u obou skupiny snížila plicní ventilace, 

maximální tepová frekvence. Citace konečných závěrů je následující: Trénink vyvolal 

obdobné změny u tepové frekvence, srdečního objemu, minutového srdečního výdeje, 

koncentrace laktátu v krvi nezávisle na parciálním tlaku inspirovaného kyslíku. 

Nitrosvalové údaje však ukazují, že mohou existovat určité rozdíly v hyperoxyckém a 

normoxyckém tréninku na úrovni mitochondriálních enzymů, které byly zvýšeny u 

trénovaných v normobarických podnínkách. Tyto enzymy ovlivňují dopravní mechanismy 

ve svalech a mohou omezit schopnost zvyšovat aerobní výkon. Pro naši studii je důležité 

konstatování, že dýchání kyslíku o vyšší koncentraci nemá vliv na změny tepové frekvence 

v průběhu tréninkového procesu oproti inhalaci vzduchu.  

 

 Haseler a kol.(1999) byl ve své studii konkrétnější a zaměřil se přímo na hodnoty 

obnovy kreatifosfátu (CP) v kosterních svalech. Měření se zúčastnilo 6 mužů, kteří po 

dobu 5 minut prováděli plantární flexi a poté po dobu 5 minut inhalovali kyslík.  

Inspirační frakce kyslíku FiO2 byla : 

 0,10 – to odpovídá 10 % koncentraci O2, podmínky hypoxie 

0,21 – 21 % koncentrace O2 přítomná běžně ve vzduchu, normoxycké podmínky 

1,00 – což odpovídá 100 % koncentraci O2, podmínky hyperoxie. 

Výsledky studie ukazují, že obnova CP je významně ovlivněna FiO2 dýchaném po 

submaximálním výkonu v době regenerace. Nejdelší doba obnovy byla při hypoxických 

podmínkách a nejkratší při hyperoxických.  

  

 Z těchto, zde shrnutých studií, můžeme vyvodit možné využití koncentrovaného 

kyslíku pro praxi. Ve většině výzkumů zaměřených na vliv kyslíku při regeneraci se 

prokázal pozitivní účinek ve smyslu urychlení regenerace. V tomto směru vidíme největší 

momentální uplatnění aplikace kyslíku. Mnohem rychleji se obnovují zásoby CP ve 

svalech (Haseler et al., 1999), je nižší produkce kyseliny mléčné a koncentrace laktátu 

v krvi (Pupiš et al., 2009) a hladina mitochondriálních enzymů je nižší (Plout – Snyder et 

al., 1999).  
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 Pokud se jedná o ovlivnění následného výkonu po inhalaci jsou dostupné výsledky 

sporné a nejednoznačné. Tvrzení, že inhalace koncentrovaného kyslíku nezlepšuje 

následný výkon  ze svých výzkumů vyvodil Robbins a kol. (1992) i Shah a kol. (1997).  

 

 Rozsáhlejší studii formou metaanalýzy publikoval Astorino, Robergs (2003). 

Snahou bylo shrnout vybrané výzkumy o hyperoxii, jejím vlivu na organismus v zátěži a 

změnu zátěžových parametrů. Analýza potvrdila, že hyperoxie má vliv na vzestup hodnoty 

VO2max2. Faktory zodpovědnými za zvýšení VO2max jsou zvýšená saturace hemoglobinu 

a tím i zvýšená dodávka kyslíku do aktivního svalu. Změny maximální spotřeby kyslíku 

v jednotlivých studiích jsou uvedeny v tab.II. Důležitým konstatováním je, že zvyšování 

tohoto parametru je omezeno kapacitou kardiovaskulárního a dýchacího systému. 

 

Tab. II  Změny VO2max, max. saturace hemoglobinu (SpO2) a max. srdeční frekvence 

(SF) zjištěných v podmínkách hyperoxie 

AUTOR 
(rok vydání) 

TESTOVANÝ 
SOUBOR 

TYP 
ZÁTĚŽE 

FiO2 
VO2max 

(%) 
SaO2 

(%) 
SFmax 
(t.min-1) 

Margaria 
(1972) 

11 mužů běh1 1,0 + 8,1 x + 0,8 

Ekblom 
(1975) 

9 mužů 
běh / 
kolo2 0,50 + 12,6 * + 4,0 + 2,0 

Buick 
(1980) 

11 běžců běh transfúze + 5,1 * x x 

Thomson 
(1982) 

4 netrénovaní 
muži 

běh transfúze + 11,2 * - 0,7 + 1,0 

Byrnes 
(1984) 

6 mužů kolo 0,70 + 13,0 * x 0,0 

Spriet 
(1986) 

4 běžci běh transfúze + 6,8 * x - 12,0 

Powers 
(1989) 

7 běžců kolo 0,26 + 6,6 * + 5,3 * + 1,0 

Plet (1992) 6 mužů, 5 žen kolo 0,55 +3,7;+11,4* x +2,0;+5,0*

Knight 
(1993) 

12 cyklistů kolo 1,0 + 8,1 * + 3,7 + 0,4 

Peltonen 
(1995) 

6 veslařů veslo3 0,62 + 11,1 * x + 11,0 

                                                 
2 Maximální spotřeba kyslíku, uvádí výši kyslíku spotřebovanou v ml na kilogram tělesné hmotnosti za 
minutu. 
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Cardus 
(1998) 

6 mužů a žen kolo 1,0 + 16,4 * x + 2,0 

Nielsen 
(1998) 

11 veslařů veslo 0,30 + 13,3 * + 5,4 - 4,0 

Richardson 
(1999) 

5 cyklistů 
kolení 
extenze4 1,0 + 18,5 * + 1,5 - 4,0 

Astorino 
(2001) 

20 zdravých 
mužů 

kolo 0,25 + 12,1 * + 3,1 + 1,9 

Harms 
(2001) 

25 trénovaných 
žen běh 0,26 + 6,3 * + 5,2 * +1,0 

Peltonen 
(2001) 

6 trénovaných 
mužů 

kolo 0,32 + 14,0 * x x 

Vysvětlivky:  1 běžecký pás, 2 bicyklový ergometr, 3 veslařský trenažér, 4 stroj na kolenní extenzi jednou nohou 
      *  významné zvýšení (p  0,05) u VO2max, SaO2 a SF max oproti normoxii 

      x  nebylo předmětem studie  
 
 

 Zvýšení pO2 podporuje šíření kyslíku do kosterních svalů. Hyperoxie zvyšuje 

schopnost dokončit výkon submaximálním či vysoce intenzivním úsilím. Z předchozích 

výzkumů týkajících se produkce CO2 a plicní ventilace nevyplývá, zda oxidativní 

metabolismus je umocněn akutní hyperoxií. Aby se prokázala větší statistická průkaznost 

tvrzení, že oxidativní metabolismus je zlepšen v podmínkách hyperoxie jsou nutné další 

výzkumy. Nebylo prokázáno, že by měla vliv na acidobazickou rovnováhu či krevní pH. 

Dle tab.III je zřejmé, že dýchání čistého kyslíku zvyšuje toleranci k zátěži, nicméně autoři 

upozorňují na možnost ovlivnění výkonu psychologickými faktory, které nelze vyloučit 

(Astorino, Robergs, 2003). 

 

Tab. III  Vliv hyperoxie na zvýšení výkonu 

AUTOR 
(rok vydání) 

TESTOVANÁ 
SKUPINA 

ZVÝŠENÍ 
VÝKONU (%) 

PARAMETR 
HODNOCENÍ 

Margaria (1972) 11 zdravých mužů 19,0 
čas supramax. 
výkonu 

Fagraeus (1973) 11 zdravých mužů 15,1 * 
čas supramax. 
výkonu 

Linnarsson (1974) 6 zdravých mužů 20,0 * maximální zátěž 

Davies (1974) 5 zdravých mužů 1,0 maximální zátěž 

Adams (1980) 6 běžců 26,4 * čas 90 % VO2max 

Buick (1980) 11 vytrvalců 31,0 čas 95 % VO2max 
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Wilson (1980) 10 zdravých mužů 21,8 čas 8 mil.hod-1 

Hogan (1983) 6 zdravých mužů 5,9 maximální zátěž 

Hogan (1984) 6 zdravých mužů 22,0 čas 90 % VO2max 

Powers (1989) 7 trénovaných běžců 5,3 maximální zátěž 

Plet (1992) 
11 mladých žen a 
mužů 

41,0 * čas 80 % VO2max 

Chick (1993) 5 zdravých mužů 32,3 * čas 85 % Wmax 

Knight (1993) 
11 trénovaných 
cyklistů 

8,7 * maximální zátěž 

Mateika (1994) 8 zdravých mužů 13,0 * dílčí čas výkonu 

Peltonen (1995) 
6 trénovaných 
veslařů 

6,5 * maximální zátěž 

Nielson (1998) 
11 trénovaných 
veslařů 

3,2 maximální zátěž 

Hogan (1999) 6 mužů a žen 14,0 * dílčí čas výkonu 

Richardson (1999) 
5 trénovaných 
cyklistů 

12,1 maximální zátěž 

Linossier (2000) 5 zdravých mužů 45,0 * 
čas maximální 
zátěže 

Harms (2001) 25 běžkyň 57,0 * 
čas práce 
v nejvyšším tempu 

Peltonen (2001) 6 trénovaných mužů 5,5 maximální zátěž 

Astorino (2001) 20 zdravých mužů 7,4 * maximální zátěž 

*  p  0,05 
 

  Za sporné však považujeme některé reklamní kampaně, které slibují po inhalaci 

kyslíku zvýšení výkonu o 10 - 30 % . Konkrétní citace zní: Vědci přišli na fakt, že 

dodáváním kyslíku přímo do organismu, zpravidla před sportovním výkonem, lze 

úspěšnost a výsledek zvýšit o 10 – 30 %. (Žalský, 1998) Jelikož takovou studii jsme 

neměli možnost prostudovat a autor se na žádnou konkrétní vědeckou práci neodkazuje. A 

z pro nás dostupných studií takovýto výsledek a závěr nevzešel. 

 

 Některé ze studií hyperoxii navozovali pomocí oxygenované vody. Během této 

metody se kyslík dostává do organismu pomoci trávicího traktu. Otázkou je, zda trávicí 
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ústrojí může v dostatečné míře zásobit organismus nadbytečným kyslíkem. K tématu 

použití okysličené vody publikovali studie např. Novotný, Novotná, 2007; Schoenberg a 

kol., 2002; Wing-Gaia, 2005. Tato metoda však není předmětem této práce proto se s ní 

více zabývat nebudeme.  

 

2.6  Sportovní výkon 
 

Sportovní výkon je průběh i výsledek v daném sportovním odvětví či disciplíně a 

reprezentuje aktuální možnosti sportovce. Úroveň výkonů – výsledek činnosti – se hodnotí 

různým způsobem podle pravidel příslušné specializace. Podle typu sportovních činností je 

nutné rozlišovat individuální a týmové sportovní výkony (Dovalil, 2008).  

Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž 

obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž 

sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů.  

Sportovní výkonnost je schopnost podávat poměrně stabilní výkony na úrovni 

trénovanosti sportovce (Lehnert, 2001). Formuje se postupně a dlouhodobě a je výsledkem 

přirozeného růstu a vývoje jedince, vlivů prostředí a vlastního sportovního tréninku. Vývoj 

člověka z části určují vrozené dispozice. Ty se člení na morfologické (hmotnost, výška, 

složení těla), fyziologické (např. transportní kapacita pro kyslík) a psychologické 

(temperament, charakterové vlastnosti, intelektové schopnosti). Projevují se v motorice i 

psychice člověka, představují jejich dědičný základ. Vrozené dispozice se z části 

přizpůsobují vlivům prostředí, v němž jedinec vyrůstá. Organizovaný sportovní trénink 

znamená řízené ovlivňování výkonnostního růstu jedince s cílem dosáhnout takových 

změn, aby se zvyšovala úroveň trénovanosti sportovce (Dovalil, 2005).  

 

Trénovanost vyjadřuje aktuální míru specifického přizpůsobení jednotlivých složek 

osobnosti sportovce na tréninkové a soutěžní zatěžování (Lehnert, 2001). 

 

2.6.1 Struktura sportovního výkonu 

Sportovní výkon můžeme charakterizovat jako vymezený systém prvků, který má 

určitou strukturu. Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy 
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činnosti pohybové zaměřené na dosažení maximálního výkonu. V průběhu tréninku je tato 

činnost osvojována a zdokonalována jako dovednost. Sportovní dovednost se chápe jako 

tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit správně a účinně 

úkoly dané sportovní specializace (Dovalil, 2005). 

 

Tab. IV Hypotetický model sportovního výkonu (Dovalil, 2005) 

SPORTOVNÍ ČINNOST 
SPORTOVNÍ DOVEDNOST

SOMATICKÉ 
výška 
hmotnost 
složení těla 
 

KONDIČNÍ 
Schopnosti: 
silové 
vytrvalostní 
rychlostní 
obratnostní 

OSOBNOST 
struktura, 
zaměření, 
vlastnosti 

TAKTIKY 
řešení pohyb. 
úkolů, 
účelné 
využívání 
techniky 

PSYCH. PROCESY 
poznávací,  
emoční, 
volní,  
motivace, 
anticipace 

TECHNIKY 
biomechanické 
základy 
pohybu, 
koordinace 

vrozené 
dispozice 

NS – systém 
řízení motoriky, 
koordinace 

programování 
vnímání, výběr 
optimálního 
řešení,  
paměť 

morfologické a 
fyziologické 
základy 
příslušných 
orgánů 

percepční, 
intelektové a 
paměťové operace 

integrační a 
řídící funkce 

FAKTORY 

Energetický metabolismus 

SPORTOVNÍ 
VÝKON 

 

 

 Sportovní výkony a příprava k jejich podávání mají v jednotlivých sportovních 

odvětvích a disciplínách svá specifika. Společným znakem však je vykonávání pohybů 

prostřednictvím kosterního svalstva ovládaného centrálním nervovým systémem a 

prostřednictvím systému pák vytvořeného kosterním aparátem. Každá pohybová činnost 

vyžaduje uvolnění nezbytného množství energie, která musí být v průběhu nebo po 

skončení činnosti obnovena. Energetické nároky jsou určeny zejména objemem a 

intenzitou realizovaného zatížení a jsou ovlivněny především úrovní kondice, techniky, 
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individuálními specifiky organismu, aktuálním stavem sportovce a vlivy vnějšího prostředí 

(Lehnert, 2001).  

2.6.2  Energetické zajištění sportovního výkonu 

 
V průběhu pohybové činnosti se zvyšují energetické nároky organismu oproti 

klidovým podmínkám. Tyto požadavky se mění v závislosti na délce a intenzitě zatížení. 

Pásma krytí energetických požadavků se vymezují a odlišují převažujícím způsobem 

získávání energie, využitím zdrojů energie a rychlostí uvolňování poskytované energie 

(Dovalil, 2008).  

Z hlediska energetického krytí zaujímají makroergní substráty a to glycidy, lipidy a 

proteiny primární postavení. Pro zisk energie má zejména oxidoredukce glycidů a lipidů 

v organismu cvičícího své nezastupitelné postavení. Při tělesném klidu nebo málo 

intenzivní práci je energie čerpána ze všech živin, při intenzivní svalové činnosti jsou 

hlavním, někdy i výhradním zdrojem cukry. Z hlediska zásob energetických zdrojů 

dosahuje zásoba ATP (adenosintrifosfát) řádově gramy až desítky gramů, což může 

poskytnout jen asi 21 – 33 kJ, tedy energii, která by za intenzivní svalové činnosti vystačila 

jen na několik sekund práce. ATP se však neustále obnovuje, zejména z kreatinfosfátu 

(CP) a dále ze štěpení živin – cukrů, tuků a bílkovin (Havlíčková, 1999). Energetické 

rezervy cukrů (glycidů) jsou v organismu tvořeny jaterním a svalovým glykogenem. Jeho 

zásoby činí 400 – 600 g, tj. 6700 – 8400 kJ, což vystačí zhruba na 2 – 4 hodiny sportovní 

činnosti (Dovalil, 2005). 

 

Tuky (lipidy) jsou vhodným zdrojem energie při déle trvajícím zatížení. Jejich 

rezerva je v těle více než dostatečná (zásoba 5 – 20 kg, zejména v podkožním tuku) 

(Dovalil, 2005) Vedle zdroje energie je tuk v těle potřebný jako tepelná izolace, ochrana 

vnitřních orgánů, jako látka obsahující rozpuštěné vitamíny. Tuk se ukládá v tukových 

buňkách, jejichž celkový počet se vytváří již v raném dětství a to v závislosti na způsobu 

výživy. V pozdějším věku se již tukové buňky netvoří, pouze se zvětšují (Máček, 1997). 

Bílkoviny (proteiny) slouží jako energetický zdroj pouze výjimečně, prioritní  funkcí 

je úloha strukturální, tj.stavba tkání. Jejich energetický podíl se zvyšuje při déletrvajících 

zatíženích a v období regenerace sil po zatížení (Dovalil, 2005). 
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Zdroje energie pro svalovou práci se využívají cestou aerobních a anaerobních 

biochemických reakcí. Aerobní procesy „spalování“ jsou metabolické reakce, při nichž se 

energie uvolňuje za přítomnosti kyslíku. Jsou tak podloženy kapacitou organismu přijímat 

kyslík z atmosférického vzduchu a dopravit jej do činných svalů, kde probíhá aerobní 

štěpení a resyntéza ATP. Čím vyšší má být intenzita činnosti, tím více kyslíku svaly 

potřebují. Dochází tak ke zvýšení dechové frekvence a srdečního rytmu, podle intenzity až 

do určitého limitu. Anaerobní procesy se začínají aktivovat, je-li intenzita pohybu tak 

velká, že organismus nestačí dodat svalu potřebné množství kyslíku. Energetický 

požadavek je pak zajišťován procesy ATP-CP nebo anaerobní glykolýzy (Dovalil, 2005). 

 

Tab. V  Podíl energetických systémů na činnosti různé doby trvání a relativně maximální 

intenzity = po uvedenou dobu možná co nejvyšší (Dovalil, 20053)  

doba činnosti ATP-CP LA O2 

5 s 

10 s 

30 s 

1 min. 

2 min. 

4 min. 

10 min. 

30 min. 

85 % 

50 % 

15 % 

8 % 

4 % 

2 % 

1 % 

1 % 

10 % 

35 % 

65 % 

62 % 

46 % 

28 % 

9 % 

5 % 

5 % 

15 % 

20 % 

30 % 

50 % 

70 % 

90 % 

95 % 

  

 

Lidský organismus disponuje třemi základními energetickými systémy: 

 adenosintrifosfát (ATP), kreatinfosfát (CP); 

 anaerobní (laktátový - LA) systém, (anaerobní glykolýza, glukóza → pyruvát → 

laktát); 

 aerobní systém (glukóza či tuky jsou odbourávány za účasti kyslíku na vodu a oxid 

uhličitý). 

 
                                                 
3 podle Mac Dougall a kol. 1982 
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ATP je vlastním bezprostředním zdrojem energie účastnícím se energetických 

procesů při svalové kontrakci a vzniká ve všech třech výše zmíněných energetických 

systémech. Pokud tedy z úplného klidu vystartujeme maximální možnou intenzitou, 

zapojují se energetické systémy v následujícím pořadí.  

1) Jako první se zapojí ATP – CP systém, který disponuje velmi krátkým reakčním 

časem (přibližně do 1 s). Z tohoto důvodu je možné udržení maximální intenzity pouze 

velmi krátkou dobu (přibližně 10 s). I když se tento systém poměrně rychle vyčerpá, 

výhodou je rychlá regenerace (úplná přibližně do 3 min). Pro déletrvající sporty by tento 

zdroj energie rozhodně nestačil. Proto je náš organismus závislý na energii z živin, které 

mu dodáváme formou stravy. 

2) Po vyčerpání tohoto systému nastupuje další, tzv. anaerobní, laktátový systém. 

Ten se uplatňuje v situacích, kdy je intenzita zatížení téměř maximální. Bez přístupu 

kyslíku dochází k hromadění kyseliny mléčné neboli laktátu. Tato látka je kyselé povahy a 

její nahromadění vede k narušení vnitřního prostředí organismu, svalové bolesti a 

následnému výraznému poklesu výkonnosti. Celková kapacita tohoto systému je při 

maximálním úsilí cca 1 – 2 min. Po takto intenzivní pohybové aktivitě trvá úplná 

regenerace organismu 20 – 180 minut. 

3) Jako poslední se při pohybové aktivitě zapojuje systém aerobní. Vyznačuje se 

relativně dlouhou aktivací, kdy maximální intenzita systému nastává po cca 2 – 3 min, ale 

kapacita je obrovská. Dochází ke spalování živin na energii. Tyto živiny jsou cukry, tuky a 

bílkoviny, ačkoliv ke spalování bílkovin dochází až v extrémních případech. Všechny tyto 

tři energetické zdroje jsou uloženy ve svalech, játrech a tucích (Škopek, 2010).  

 

 

2.7 Proces sportovního tréninku  

 

V nejširším smyslu lze trénink chápat jako proces složité bio-psycho-sociální 

adaptace, tedy přizpůsobení sportovce požadavkům tréninku a výkonu. Adaptace 

představuje specifické přizpůsobení organismu sportovce zvýšené tělesné námaze – na 

zatížení (např. přestavba tkání či zvýšení různých funkcí a v důsledku toho rozvoj 

pohybových schopností) (Perič, 2010).  
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Ve sportovním tréninku můžeme rozlišit: 

 proces motoricko – funkční adaptace, 

 proces motorického učení, 

 proces psychosociální adaptace. 

Jelikož stav hyperoxie patří do kategorie motoricko-funkční adaptace přiblížíme si 

jej více. 

2.7.1 Proces motoricko-funkční adaptace 

 
Homeostáza je dynamická rovnováha vnitřního prostředí, která je podmínkou 

biologické existence. Stupeň změny rovnováhy vnitřního prostředí se obecně označuje jako 

stres. Ten při určité velikosti vychyluje různé orgánové funkce. Při dlouhodobém a 

opakovaném působení podnětů – stresorů – přestává být pro organismus účelné na tyto 

podněty reagovat, ale naopak pro něj může být účelnější se těmto podnětům přizpůsobit, 

neboli se adaptovat (Perič, 2010). 

Proces motoricko – funkční adaptace charakterizuje podle dostupných poznatků 

několik zákonitostí (Perič, 2010): 

1. Opakují – li se zátěžové situace a jsou – li organismem zvládnuty, reakce 

organismu se při působení podnětu zmenšují. 

2. Zmenšená reakce je důsledkem řady změn, k nimž dochází vlivem 

opakovaného působení podnětu a reakcí na něj. 

3. Aby k adaptačním změnám došlo, musejí se příslušné podněty opakovat 

dostatečně často a po delší dobu.  

4. Podněty musejí být přiměřené, současně však nesmějí překročit funkční 

hranice trénovaných systémů. 

5. Neopakují – li se podněty dostatečně často a v přiměřené míře, dosažené 

změny mizí a nastává návrat k původnímu stavu. 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Cílem této práce je porovnat vliv inhalace 100 % kyslíku na změnu tepové frekvence a 

saturace hemoglobinu kyslíkem oproti podmínkám normoxie. Shrnutí poznatků 

k hyperoxii. Přispět k řešení problematiky vztahu hyperoxie a sportu. 

 

3.2 Hypotézy práce 

V návaznosti na cíle práce jsme stanovili následující hypotézy. 

 

H0 1: inhalace 100% kyslíku nemá významný vliv na tepovou frekvenci  

 

H0 2: inhalace 100% kyslíku nemá významný vliv na saturaci hemoglobinu kyslíkem  

 

H1 1: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na počáteční hodnoty tepové frekvence   

 

H1 2: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na počáteční hodnoty saturace 

hemoglobinu kyslíkem  

 

H2 1: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na tepovou frekvenci při krátkodobém 

anaerobním výkonu  

 

H2 2: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na saturaci hemoglobinu kyslíkem  při 

krátkodobém anaerobním výkonu  
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4 METODIKA A REALIZACE VÝZKUMU 
 

V následující kapitole se budeme zabývat charakteristikou výzkumného souboru a 

použitých zařízení. Dále si popíšeme metodiku zjišťování dat a jejich statistické 

zpracování. 

 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

 
Testovaným souborem na němž se prováděl výzkum, byli hráči extraligového 

volejbalového týmu Ústí nad Labem. Tento volejbalový tým hraje již pátým rokem 

nejvyšší českou soutěž (Kooperativa extraliga mužů). Trenérem družstva je Mgr. Miroslav 

Přikryl a v sezóně 2009/2010 se umístili na 9. místě. Ústecký volejbal v sezóně 2003/2004 

odkoupil herní licenci pro první ligu ČR. Po dvou letech postoupili do nejvyšší soutěže, 

kde jsou doposud. Tým v současné době tvoří především hráči v rozmezí 20 – 30 let.  

Družstvo se v době měření nacházelo v přechodném období ročního tréninkového 

cyklu. Mikrocyklus je zotavný, trénují pětkrát týdně dvě hodiny a náplní tréninků jsou 

doplňkové sporty jako například sálová kopaná, plážový volejbal, tenis či floorball.  

 

 Pro testování bylo osloveno 10 hráčů, z nichž 1 se omluvil ze zdravotních důvodů a 

2 kvůli studijním povinnostem.  Pro doplnění počtu probandů do 10 jsme oslovili 3 

rekreační sportovce, kteří se ochotně připojili k testovanému souboru. Ti se sportu věnují 

dvakrát až třikrát týdně a to rekreační formou. Mezi individuální pohybové aktivity, které 

vykonávají patří cyklistika, plavání, posilovna a běh. Ani jeden z rekreačních sportovců se 

nevěnuje konkrétnímu sportovnímu odvětví.  

 

 Sledovaní (n = 10) podstoupili somatické měření, jehož výsledky uvádí tabulka 

v příloze 2. Zde uvádíme pouze tabulku VI. S charakteristikou celého souboru.  

Hodnota BMI (Body Mass Index) byla vypočítána dle standardního vzorce:  

BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška 2 (m) 
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Tab. VI.  Charakteristika výzkumného souboru 

 věk 
výška 
(cm) 

váha 
(kg) 

BMI 

rozmezí 
hodnot 

21 - 53 178 - 202 75 - 101 21,21 – 31,88 

průměr 29,6 190,1 87,75 24,36 

směrodatná 
odchylka 

9,21 8,7 9,06 2,87 

 
 

4.2 Organizace výzkumného šetření 

 
Výzkumu předcházela dohoda s testovanými o termínu. Vzhledem k tréninkům a 

rozpisu zápasů se testování uskutečnilo po ukončení ligových zápasů a v přechodném 

období ročního tréninkového cyklu. 

S žádostí o možnost realizace testu na Rehabilitačním oddělení Masarykovy 

nemocnice – Krajská zdravotní a.s. jsme se obrátili na primáře tohoto oddělení MUDr. 

Pavla Maršálka a vedoucí fyzioterapie a ergoterapie Alenu Bendovou. Tuto možnost jsme 

volili z důvodu dobrých osobních kontaktů v této nemocnici. Po vzájemné dohodě jsme 

určili termín, místo testování a zapůjčili si vybavení potřebné k realizaci. Tělocvičnu 

tohoto nemocničního oddělení jsme zvolili hlavně kvůli možnosti využít centrální rozvod 

kyslíku, který je do této místnosti vyveden. Dále zde bylo k dispozici lékařské vybavení 

pro snímání tělesných funkcí, konkrétně saturace kyslíku a tepové frekvence, zařízení pro 

inhalaci kyslíku a v neposlední řadě i ergometr.  

 V první části byli probandi seznámeni s důvodem testování a také požádáni o 

maximální spolupráci a snahu. Provedli jsme měření tělesné výšky a váhy a zjistili jsme 

věk.  Druhá část obsahovala samotné testování. 

 

4.3 Použitá zařízení 

a) pulsní oxymetr – použili jsme pulsní oxymetr firmy Novametrix model 515 B. 

Rozsah měření 0 – 100 %, přesnost měření + / - 2 % na 80 – 100 % saturaci,  pro 0 – 79 % 

saturaci není přesnost specifikována, rozlišení po 1 % a doba průměrování je 8 s. Jeho 

výhodou je snadná manipulace, jednoduchá obsluha, možnost síťového napájení, ale i 
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možnost použití baterií. Saturaci hemoglobinu kyslíkem SpO2 ukazuje v procentech a 

celých číslech. Současně se zobrazuje tepová frekvence. Tyto hodnoty jsou sledovány 

pomocí prstového snímače. Ten získává signál z pulsující arteriální krve při měření in 

vivo, a tak potřebuje měřit saturaci kyslíkem jen při dvou vlnových délkách, a to červené a 

infračervené oblasti (Jabor, 2008). Na jedné straně snímače se nachází zářič a na druhé 

detektor.  

 

b) bicyklový ergometr značky Kettler sport, typ GX1 

Tento ergometr umožňuje přidávat zátěž po 5W v rozmezí 25 – 400 W. Nabízí 10 

přednastavených tréninkových programů i možnost vlastního nastavení. Zobrazuje hodnoty 

otáček pedálů v rozsahu 20 – 150 za minutu, údaj o spotřebě energie v rozsahu 0 – 1999 

kJ, výkon ve Wattech, časový údaj, rychlost v km.h-1 v rozsahu 0 – 53 km.h-1, ujetou 

vzdálenost v km se zobrazením na jedno desetinné místo a pokud je na sportovci hrudní 

snímač tepové frekvence tak i naměřenou hodnotu tepu. Výhodou tohoto ergometru je 

možnost síťového napájení. Z ergometrů, které byly na rehabilitačním oddělení k dispozici 

byl tento nejvhodnější pro naše testování. Je nutné si uvědomit, že na tomto oddělení jsou 

ergometry využívány především k léčebným účelům.  

 

c) centrální rozvod kyslíku - jako jeho primární zdroj je použit zásobník s kapalným 

kyslíkem. Zásobník je kryogenní dvouplášťová nádoba s perlitovakuovou izolací, ve které 

je skladován kyslík v kapalném stavu při teplotě - 183°C. Jeho umístění je v areálu 

nemocnice pod širým nebem. V redukční stanici dochází k redukci tlaku plynu na úroveň, 

která se používá v ukončovacích prvcích. Tato hodnota je kolem 0,5 MPa. Konečné 

vyústění rozvodů na povrch je v ukončovacích prvcích vždy provedeno rychlospojkou. Do 

ní se zasunuje nástavec rychlospojky, který je spojen s dalším zařízením, nejčastěji 

průtokoměrem (Jaklová, Kouba, 2004). Schéma centrálního rozvodu je vyobrazeno 

v příloze č. 3.  

 

d) průtokoměr s plynulou regulací (medimetr), který jsme napojili na rychlospojku 

centrálního rozvodu kyslíku v tělocvičně. Na průtokoměr byla napojena zvlhčovací 

nádobka a inhalační maska. Jeho součástí je i filtr nečistot.  
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e) stopky se zvukovým signálem pro odpočítávání požadovaného času. V našem 

případě 30 sekund.  

 

f) minutka měřící 15 minut a zvukovým signálem upozorňující na uplynutí času 

 

g) osobní váha, metr pro změření výšky 

 

4.4 Metodika zjišťování dat 

 
Měření se konalo 26. června 2010 v tělocvičně rehabilitačního oddělení 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V den měření neměl žádný z testovaných 

zdravotní potíže, kterých by si byl vědom a všichni byli v dobré fyzické kondici. Tito 

sportovci podstupují pravidelné roční preventivní lékařské prohlídky.  

Testovaní (n = 10) přišli v 9:00 na rehabilitační oddělení. K dispozici jim byla šatna 

na převlečení. Po převlečení jsme se sešli v tělocvičně, kde již byly připraveny potřebné 

pomůcky a vybavení. V první řadě jsme poprosili o maximální snahu a spolupráci. 

Následovalo informování o průběhu testování a upozornění na možné chyby, které by 

mohly měření znehodnotit. Mezi ně patřila opatrná manipulace s prstovým snímačem 

saturace, který je velmi citlivý na umístění. Riziko hrozilo zejména v průběhu jízdy na 

kole. Také byli upozorněni, aby jakékoliv zdravotní obtíže ihned oznámili. Těm jsme se 

nevyhnuli, když jeden z testovaných po první jízdě na kole měl dle příznaků lehkou 

hypoglykémii. Po zjištění dostal slazený roztok a po několika minutách příznaky ustaly a 

testovaný se již cítil v pořádku.  

 

Provedli jsme změření hmotnosti a výšky a zapsali věk. Následovalo individuální 

pěti minutové rozcvičení a protažení a první série jízd na ergometru. Ergometr byl 

standardně nastaven na zátěž 400 W. Úkolem testovaného bylo po dobu 30 s šlapat 

s maximálním úsilím. Počet otáček za minutu nesměl klesnout pod 70. Zaznamenávali 

jsme hodnoty tepové frekvence a saturace hemoglobinu kyslíku na počátku (0 s) a na konci 

(30 s). Po dojetí se testovaný nechal volně vyšlapat na ergometru. Před každým testem si 

proband upravil polohu sedadla do optimální polohy. Styl jízdy jsme omezili na jízdu 
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v sedě a nohy byly fixovány na pedálech pomocí pásků. Postupně takto absolvovalo test 

všech 10 jednotlivců.  

Po absolvování první série následovala hodinová pauza. Druhá série testů probíhala 

shodným způsobem. Každému testu však předcházelo dýchání koncentrovaného kyslíku. 

 

Koncentrace kyslíku byla 100 % (99,99 %), průtok 5 l.min-1 a doba inhalace 15 

minut. Tyto hodnoty byly doporučeny lékařkou oddělení funkčního vyšetřování plic 

MUDr. Pavlou Volejníkovou a konzultovány s primářem rehabilitačního oddělení MUDr. 

Pavlem Maršálkem. Kyslík byl inhalován přes kyslíkovou masku a kontinuálně byla 

měřena saturace a tepová frekvence. Saturace hemoglobinu kyslíkem během inhalace se u 

všech pohybovala mezi 98 – 100 %.  Po uplynutí 14 minut se testovaný i s maskou a 

snímačem saturace přesunul na kolo, které měl již připravené (sedlo, zátěž). V 15. minutě 

byla odejmuta kyslíková maska a ihned začal 30 s test. Opět se zaznamenávala počáteční a 

konečná hodnota tepové frekvence a saturace hemoglobinu. Následovalo, jako u prvního 

testu, volné vyšlapání.  

Během obou testů jsme všechny testované slovně motivovali a informovali o 

zbývajícím čase.  

 

Třiceti sekundový test na bicyklovém ergometru jsme zvolili z důvodu snahy o 

výkon v hyperoxických podmínkách. Kyslík, který se do těla dostane během 15-ti 

minutové inhalace 100 % kyslíku v těle vydrží pouze několik málo minut po ukončení 

inhalace, a to  je-li organismus v klidu. Během zátěže se tato doba krátí, protože zátěží se 

v organismu zvyšují nároky na spotřebu a dodávky kyslíku. Během těchto 30 s máme 

jistotu, že v těle jsou ještě hodnoty saturovaného hemoglobinu, které můžeme nazývat 

hyperoxií. 

Placebo efekt není možný u měření saturace hemoglobinu, jelikož testovaný vlastním 

volním úsilím nemůže ovlivnit hodnotu saturace. Ovšem u měření tepové frekvence se 

placebo efekt může vyskytnout. Pro jeho eliminaci by bylo vhodné provádět jedno 

testování při inhalaci vzduchu maskou a druhé při inhalaci koncentrovaného kyslíku 

maskou. Zda testovaný dýchal koncentrovaný kyslík nebo vzduch, by se dověděl až po 

druhém testu. Tato možnost však v našem případě při inhalaci kyslíku z centrálního 
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rozvodu nebyla možná, jelikož z rozvodu lze odebírat pouze 100 % kyslík a pokud je ventil 

uzavřený, nelze přes masku inhalovat pouhý vzduch.  

 

 

4.5 Statistické zpracování 

 
Pro měření jsme vybrali záměrný vzorek sportovců. Proto jsme ke statistickému 

zpracování použili věcnou významnost. Ta posuzuje zda má výsledek reálný význam bez 

ohledu na rozsah souboru.  

Odbornou oporou mám byly publikace Havel, Hnízdil (2008) a Hendl (2004). 

Pro statistické zpracování byl použit počítačový program MS Excel.  
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5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Tab. VII  Hodnoty při první 30 s zátěži (bez předchozí inhalace O2) 

proband č. 
počáteční 

TF (1) 

(0 s) 

konečná 
TF 

(30 s) 

rozdíl TF 
počáteční 
a konečné 

počáteční 
SpO2 

(2) 

(0 s) 

konečná 
SpO2 

(30 s) 

rozdíl 
SpO2 

počáteční 
a konečné 

1. 97 142 45 97 93 -4 

2. 117 153 36 93 93 0 

3. 118 156 38 96 94 -2 

4. 88 157 69 97 98 1 

5. 128 170 42 96 95 -1 

6. 100 122 22 95 95 0 

7. 111 140 29 95 97 2 

8. 99 153 54 96 96 0 

9. 110 147 37 97 98 1 

10. 121 146 25 96 97 1 

průměr 108,90 148,60 39,70 95,80 95,60 -0,20 

směrodatná 
odchylka 

11,92 12,07 13,28 1,17 1,80 1,66 

průměrná 
odchylka 

10,32 9,20 10,24 0,88 1,60 1,28 

Vysvětlivky: (1) TF – tepová frekvence,  (2) SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem 
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Tab. VIII  Hodnoty při druhé 30 s zátěži (po inhalaci O2) 

proband č. 
počáteční 

TF (1) 

(0 s) 

konečná 
TF 

(30 s) 

rozdíl TF 
počáteční 
a konečné 

počáteční 
SpO2 

(2) 

(0 s) 

konečná 
SpO2 

(30 s) 

rozdíl 
SpO2 

počáteční 
a konečné 

1. 110 144 34 98 98 0 

2. 116 155 39 98 92 -6 

3. 131 168 37 98 92 -6 

4. 142 158 16 98 97 -1 

5. 126 164 38 98 97 -1 

6. 104 146 42 98 97 -1 

7. 121 143 22 98 96 -2 

8. 138 180 42 98 98 0 

9. 120 150 30 98 98 0 

10. 130 169 39 97 92 -5 

průměr 123,80 157,70 33,90 97,90 95,70 -2,20 

směrodatná 
odchylka 

11,37 11,74 8,29 0,30 2,49 2,36 

průměrná 
odchylka 

9,60 10,10 6,74 0,18 2,22 2,08 

Vysvětlivky: (1) TF – tepová frekvence,  (2) SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem 
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5.1 Souhrn výsledků  

 
Tab. IX  Hodnoty pro posouzení statistické významnosti zjištěné pomocí MS Excel 

(TTEST) 

 
počáteční 

TF (1) 

(0 s) 

konečná 
TF 

(30 s) 

rozdíl 
počáteční 
a konečné 

TF 

počáteční 
SpO2 

(2) 

(0 s) 

konečná 
SpO2 

(30 s) 

rozdíl 
počáteční 
a konečné 

SpO2 

 0,01 0,02 0,19 0,00 0,46 0,04 

Vysvětlivky: (1) TF – tepová frekvence,  (2) SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem 

 

 

Tab. X  Hodnoty věčné významnosti (effect size) 

 
počáteční 

TF (1) 

(0 s) 

konečná 
TF 

(30 s) 

rozdíl 
počáteční 
a konečné 

TF 

počáteční 
SpO2 

(2) 

(0 s) 

konečná 
SpO2 

(30 s) 

rozdíl 
počáteční 
a konečné 

SpO2 

2 0,404 0,368 -0,003 0,741 -0,109 0,267 

effect size 
(%) 

40,4 36,8 - 74,1 - 26,7 

Vysvětlivky: (1) TF – tepová frekvence,  (2) SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem 

 

Effect size vyjadřuje koeficient velikosti účinku. Určuje kolika procenty je ovlivněn  

vysvětlený rozptyl sledovaným faktorem a kolika procenty jinými neznámými faktory 

(nesledovanými vlivy) (Havel, Hnízdil, 2008).   

 

 

Výsledky jsme posuzovali na hladině významnosti  p  0,05 z čehož můžeme 

vyvodit následující.  

Hodnoty rozdílu počáteční tepové frekvence (TF) jsou statisticky významné. 

Průměr hodnot byl nižší u prvního testu bez předchozí inhalace kyslíku. Důvodem může 

být stresové působení inhalace kyslíku maskou, se kterou se všichni testovaní setkali 

poprvé. Proto u všech na počátku druhé jízdy byly naměřeny vyšší hodnoty TF s výjimkou 

testovaného č. 2 a 5, kde se hodnota snížila o 1 – 2 tepy za minutu.  Dalším z důvodů, díky 

kterému si lze tento jev vysvětlit je doba zotavení mezi jízdami, která činila jednu hodinu. 

Tato doba nemusela být dostatečná pro 100 % regeneraci a tepová frekvence mohla zůstat 
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zvýšená. Ovšem v průběhu 15-ti minutové inhalace se hodnota tepu měnila, tyto změny 

však nebyly zaznamenávány.  

Konečná tepová frekvence je v průměrných hodnotách také vyšší. Může to být 

způsobeno vyšší počáteční TF. Dle výsledku 0,02 je rozdíl hodnot statisticky významný.   

Při porovnání hodnot počáteční a konečné tepové frekvence jsme však neprokázali 

statistickou ani věcnou významnost. Průměr nárůstu TF byl během první jízdy 39,7 a 

během druhé 33,9. Takže za 30 sekund anaerobní činnost se TF zvýšila v podobných 

hodnotách jak při normoxických podmínkách, tak i při hyperoxických podmínkách.   

Je nutné si uvědomit, že tepová frekvence je ovlivněna psychickým stavem, 

stresem, motivací a očekáváním. Jelikož jsme v průběhu měření neměli možnost uplatnit 

placebo efekt, mohou být výsledky zkresleny v tomto směru. Tomu by odpovídala např. i 

zvýšená počáteční hodnota po inhalaci kyslíku.  

 

Hodnoty saturace hemoglobinu kyslíkem na počátku měření se ukázaly jako 

statisticky významné, čímž vyvracíme nulovou hypotézu. Hodnoty SpO2 byly u 9 z 10 

probandů po inhalaci kyslíku 98 %.  V průběhu inhalace se hodnota pohybovala mezi 98 % 

až 100 %. Z výpočtu věcné významnosti vyplývá, že změna počáteční saturace je 

ovlivněna inhalací koncentrovaného kyslíku z 74,1 %. Rozdíl konečných hodnot SpO2 ve 

třicáté sekundě je z hlediska statistiky nevýznamný.  

Když budeme hodnotit rozdíl počáteční a konečné SpO2 zjistíme statisticky 

významný rozdíl. Rozdílové hodnoty jsou z 26,7 % ovlivněny  inhalací 100% kyslíku a 

z 73,3 % ostatními neznámými faktory.  

Pokles saturace v průběhu zátěže byl výraznější při druhém testu. Jak bylo již 

zmíněno v teoretické části kyslík po ukončení inhalace (oxygenoterapie) dokáže v těle 

zůstat pouze několik minut. A tato doba se podstatně krátí při fyzické zátěži. U některých 

probandů po 30 sekundové zátěži, po inhalaci koncentrovaného kyslíku, zůstala hodnota 

saturace na stejné úrovni jako na jejím počátku. Z výsledků je zřejmé, že každý organismus 

reaguje na stav hyperoxie jinak. Některý se během zatížení rychle vrací do svých 

původních hodnot, jiný dokáže nadbytečný kyslík udržet v těle déle. Samozřejmě si 

musíme uvědomit že hodnotíme kyslík přítomný v krvi, ten se může lišit od množství 

kyslíku přítomného ve tkáních (pracujícím svalu).  
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Myslíme si, že tato studie dokázala jasné zvýšení saturace hemoglobinu kyslíkem 

v průběhu inhalace. Sporná je hodnota saturace, která zůstává v krvi po 30-ti sekundové 

zátěži. U 3 probandů klesla o více než 5 % u ostatních byl pokles do 2 %. Jelikož 

sledovaný soubor měl nízký počet testovaných, nelze vyvodit jasnou statistickou 

významnost. Nárůst tepové frekvence byl u většiny nižší u druhého testu nežli  u prvního. 

Tato skutečnost může vypovídat o tom, že při druhé jízdě byla zátěž pro organismus méně 

náročná  a ten musel vykonat menší úsilí pro jeho překonání. Toto je podstata sportovního 

tréninku – adaptovat tělo na určitou zátěžovou situaci tak, aby jeho reakce byla co nejnižší.    
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5.2 Potvrzení či vyvrácení dříve stanovených hypotéz 

 

H0 1: inhalace 100% kyslíku nemá významný vliv na tepovou frekvenci  

H1 1: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na počáteční hodnoty tepové frekvence   

H2 1: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na tepovou frekvenci při krátkodobém 

anaerobním výkonu  

 

H0 2: inhalace 100% kyslíku nemá významný vliv na saturaci hemoglobinu kyslíkem  

H1 2: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na počáteční hodnoty saturace 

hemoglobinu kyslíkem  

H2 2: inhalace 100 % kyslíku má významný vliv na saturaci hemoglobinu kyslíkem  při 

krátkodobém anaerobním výkonu  

 

Tab. XI  Potvrzení či vyvrácení dříve stanovených hypotéz 

sledovaný jev potvrzení / vyvrácení hypotéz 

počáteční TF 
vyvracíme H0 1 

potvrzujeme H1 1 

konečná TF 
vyvracíme H0 1 

potvrzujeme H2 1 

rozdíl počáteční a konečné TF 
potvrzujeme H0 1 

potvrzujeme H2 1 

počáteční SpO2 
vyvracíme H0 2 

potvrzujeme H1 2 

konečná SpO2 
potvrzujeme H0 2 

potvrzujeme H2 2 

rozdíl počáteční a konečné SpO2 
vyvracíme H0 2 

potvrzujeme H2 2 
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6 DISKUSE 

 

V naší práci jsme se zaměřili na sledování změn hodnot tepové frekvence a saturace. 

Obě měření jsou neinvazivní a pro jejich zjišťování jsme měli odpovídající vybavení.  

Parciální tlaky kyslíku i oxidu uhličitého se zjišťují invazivní metodou, která je velmi 

náchylná na znehodnocení materiálu. Odebírá se krev kapilární (ušní lalůček, prst), 

arteriální nebo smíšená žilní. Odběr z periferní žíly postrádá jakýkoli smysl a informuje 

pouze o situaci v dané končetině. Je nutné použít protisrážlivé činidlo. Odběr musí být 

anaerobní, bez bublin, nutností je dokonalé promíchání krve s protisrážlivým činidlem. Je-

li vzorek uchován při teplotě + 20 až + 25 ° C, je analýza nutná do 15 minut od odběru. 

(Jabor, 2008) Tyto odběry by byly náročné finančně i provedením. Ovšem měly by jasnou 

vypovídající hodnotu o přítomnosti kyslíku v krvi, jelikož jsou přesnější, nežli měření 

saturace pulsním oxymetrem.  

 

Původně, jsme chtěli postupovat dle standardního Wingate testu, který byl využit u 

obdobných studií např Suchý a kol. (2008), ale po zjištění našich možností jsme museli od 

tohoto záměru upustit. Nemohli jsme totiž měřit výkon a další parametry, které se vyžadují 

pro hodnocení 30 s Wingate testu. Důvodem byl neodpovídající ergometr. Nebyl vybaven 

počítačovým softwarem pro přenos a zaznamenávání dat. Volili jsme však stejnou dobu 

zátěže a to třicet sekund.  

 

Výkon by měl následovat bezprostředně po ukončení inhalace. Tomuto postupu 

v současné době pomáhá i fakt, že od 1. ledna 2010 není inhalace kyslíku považována za 

zakázanou dopingovou metodu. A to jak mimo soutěž tak ani v soutěži. Ani po dotazu na 

Antidopingovém výboru České republiky (ADV ČR), zda je dodávání kyslíku jakkoli 

omezeno např. formou dodávání, koncentrací či množstvím nám bylo odpovězeno, že 

pravidla dopingu dodávku kyslíku nezakazují. Nic bližšího jsme se nedozvěděli.  Můžeme 

si tudíž představit cyklistu s kyslíkovou lahví na kole, veslaře se zdrojem kyslíku v lodi či 

atleta inhalujícího těsně před startem. 
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 Toto rozhodnutí jistě u odborné veřejnosti vyvolá otázku, jak této nové možnosti 

využít ke zlepšení výkonů. Myslíme si, že téma hyperoxie začne být mnohem aktuálnější a 

je jen otázkou času, kdy se objeví první sportovec využívající kyslík v průběhu závodu. 

Pravdou však zůstává, že závěry studií jsou rozdílné a ne zcela konkrétní. Prozatím se 

většinou zjišťoval vliv hyperoxie na regeneraci po zátěži, kterou dle většiny závěrů 

urychluje. Studií, ve kterých by se inhaloval koncentrovaný kyslík přímo během zátěže, je 

však minimum.  

Je nutné provést více výzkumů pro určení nejvhodnější koncentrace k regeneraci či 

k možnému ovlivnění výkonu. Dávkování ani koncentrace není zatím nikde přesně 

definována pro oblast sportu. Tento fakt posunuje všechny experimenty s kyslíkem 

v oblasti sportu do fáze pokusu a omylu. I z výše uvedených studií je zřejmé, že pokaždé je 

použita jiná koncentrace a jiný způsob inhalace (Oxyfit – tlaková láhev, kyslíkový stan, 

inhalace přes masku…).  Využití v lékařství má již jasná pravidla i indikace, ale pro sport 

toto zatím neexistuje. Málo který trenér v současné době ví, jak by aplikaci kyslíku a stav 

hyperoxie využil. Sami jsme se s tímto problémem potýkali, když jsme nevěděli jakou 

rychlost průtoku a dobu inhalace máme zvolit, abychom se vyhnuli možným zdravotním 

komplikacím. Z tohoto důvodu jsme vše konzultovali s lékaři.    

 

Z výsledků je zřejmé, že inhalace 100 % kyslíku má vliv na saturaci hemoglobinu 

kyslíkem. Počáteční hodnoty jsou až z 74 % ovlivněny inhalací kyslíku. U několika 

jedinců se hodnoty saturace po 30-ti sekundové anaerobní zátěži změnily minimálně (0 % - 

1 %). Pro tyto jedince může inhalace koncentrovaného kyslíku před výkonem zvýšit 

množství kyslíku v organismu i na dobu delší než třiceti sekundovou zátěž. Fakt, že po 

dokončení jízdy měli testovaní saturaci stále na hodnotách 98 % - 97 % značí možnost 

využití tohoto kyslíku při déletrvající zátěži, kdy se více začnou uplatňovat energetické 

mechanismy spotřebovávající kyslík.   

Rozdíl v hodnotách počáteční a konečné saturace byl ovlivněn z 26,7 % a byl 

signifikantní. Podobné závěry ve svých studiích dle metaanalýzy Astorino, Robergs (2003) 

učinili i Powers (1989) a Harms (2001), kdy při stejné hladině významnosti (p  0,05) byl 

hodnocen rozdíl SpO2 v podmínkách normoxie a hyperoxie.  
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V konstatování, že inhalace koncentrovaného kyslíku neovlivní vzestup tepové 

frekvence, se shodujeme i se studií Plout – Snyder (1996), kdy při porovnání rozdílů 

počátečních a konečných hodnot při normoxii a hyperoxii mám nevyšel věcně významný 

rozdíl. Při našem testu ovšem musíme brát v potaz možné ovlivnění tepové frekvence 

psychickým vlivem (stres, motivace, očekávání…). Takzvaný placebo efekt.  

Bohužel, až při pozdějším zpracovávání výsledků nás napadla možnost doplnit 

měření dotazníkem pro sportovce. Tím bychom lépe mohli posoudit jaký vliv měla 

psychika na výsledky. Vhodné by byly dotazy typu:  

Jaké byly Vaše pocity při inhalaci? 

Cítil jste se nervózní?  

Očekával jste zlepšení při druhé jízdě?  atd.. 

 

Pro potřeby sportu je by se měla inhalace kyslíku stát co nejméně nepříjemnou 

záležitostí. Protože může znamenat narušení soustředění a klidu. Pokud si představíme 

sportovce inhalujícího jednu hodinu přes kyslíkovou masku nebo dýchajícího 

koncentrovaný kyslík ve speciálním stanu. Jistě bude příjemnější varianta se stanem. 

Pokud se sportovec setká s inhalací pouze výjimečně, bude tato situace pro něj vždy 

stresující, ale když se v rámci tréninkového cyklu bude setkávat s inhalací pravidelně, 

může to přispět k minimalizaci stresového působení. Na druhou stranu psychika tvoří 

podstatnou část sportovního výkonu a inhalace ji může nejen negativně, ale i pozitivně 

ovlivnit. Například pokud budu dýchat kyslík za účelem zlepšení výkonu. Vím, že se 

očekává lepší výkon budu více motivovaný a opravdu bez ohledu na vliv kyslíku mohu 

podat vyšší výkon.   

 

Diskutovanou může být také doba zotavení. Zda byla dostatečná pro obnovení sil. 

V žádné námi studované literatuře jsme nenašli konkrétní dobu úplné regenerace po 30 

s zatížení. Musíme však brát v úvahu i dobu rozcvičení, které nebylo sice intenzivní, ale  

mohlo mít vliv na únavu. Dle Havlíčkové (1999) dochází k obnově energetických zdrojů 

po anaerobním typu zátěže  dle následující tabulky XII. Není zde však uvedeno, jak dlouhá 

byla anaerobní zátěž.  

 

 

 54



V některých studiích (Suchý a kol., 2008) byl prokázán vliv inhalace 

koncentrovaného kyslíku na regeneraci. Jelikož testovaní po hodinové pauze ještě dalších 

15 minut inhalovali kyslík, je možné že i ten měl vliv na rychlejší následnou regeneraci.  

 

Tab. XII  Doby obnovy energetických zdrojů a rychlost odstranění laktátu po 

zatížení (Havlíčková, 1999) 

doba obnovy 
 

minimální maximální 

fosfagen 2 min 3 min 

svalový glykogen 

(intermitentní zatížení) 
5 hod 24 hod 

odstranění laktátu při  

- aktivní obnově 

- pasivní obnově 

 

30 min 

1 hod 

 

1 hod 

2 hod 

 

 

Volejbalisté tvořili  70 % výzkumného souboru. Jejich zatížení v průběhu zápasu má 

střídavý charakter a je krátkodobé. Jedna výměna trvá  průměrně 10 – 30 sekund tato doba 

koresponduje s délkou našeho zatížení při testu. U těchto sportovců je možné využití 

inhalace koncentrovaného kyslíku spíše z hlediska regenerace, nežli z hlediska ovlivnění 

výkonu. Jelikož hráč, který je na hřišti, se i několik minut nemusí dostat k míči – např.  

post libera. Pro tento sport by bylo vhodným řešením pro inhalaci, umístit na plochu 

kyslíkový stan. V něj by hráči mohli být při time-outu či technickém time-outu, které jsou 

součástí extraligových zápasů. Délka trvání klasického time-out je 30 sekund a 

technického 1 minuta.  Přestávka mezi sety je dle pravidel 3 minuty, během kterých si 

týmy vyměňují strany. Jelikož tyto časy jsou relativně krátké, musel by být stan umístěn 

v blízkosti střídačky. Nesměl by však odporovat pravidlům. 

 

Význam inhalace koncentrovaného kyslíku a vlivu na organismus bude 

pravděpodobně větší při jejím použití ve vyšší nadmořské výšce. Dle Suchého (2010) 

inhalace koncentrovaného kyslíku ovlivňuje výkon ve větší míře v porovnání s nížinou.  
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Za vhodná doporučení pro praxi vyvozená z výsledků práce a diskuse považujeme: 

a) Využití koncentrovaného kyslíku k ovlivnění saturace pro výkony trvající i 

přes 30 sekund. 

b) Snaha o co nejmenší stresové působení spojené s inhalací.  
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7 ZÁVĚR 

Cíl práce byl splněn. Porovnali jsme vliv inhalace koncentrovaného kyslíku na 

změnu tepové frekvence a saturace hemoglobinu kyslíkem. V teoretické části jsme shrnuli 

problematiku hyperoxie a souvisejících témat jako je například toxicita kyslíku či jeho 

dávkování. Seznámili se s vybranými studiemi, které se týkají problematiky hyperoxie a 

sportu. S některými závěry těchto studií jsme se v našich výsledcích shodli. Přispěli jsme 

k problematice vztahu hyperoxie a reakce organismu na zátěž.   

 

Z výše uvedených výsledků a diskuse můžeme vyvodit následující důležité závěry 

práce.  

 

a) Rozdíl počáteční a konečné tepové frekvence není věcně významný a inhalace 

koncentrovaného kyslíku neovlivnila vzestup tepové frekvence. 

b) 15 minutová inhalace kyslíku pozitivně ovlivnila vzestup saturace hemoglobinu 

kyslíkem a poskytla hyperoxické podmínky pro následnou činnost organismu. 

c) Tepová frekvence byla pravděpodobně ovlivněna psychickými faktory. 

d) Věcná významnost byla potvrzena u čtyřech z šesti sledovaných parametrů. U 

zbývajících dvou jsme potvrdili nulovou hypotézu. 
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Příloha 1  

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ADV ČR Antidopingový výbor České republiky 

ATA   atmosféra 

ATP   adenosintrifosfát 

BMI  body mass index 

CP   kreatinfosfát 

FiO2   inspirační frakce kyslíku 

H  hypotéza  

Hb   hemoglobin 

LA   laktát  

n   počet probandů 

pO2   parciální tlak kyslíku 

pCO2   parciální tlak oxidu uhličitého 

SF  srdeční frekvence  

SpO2  saturace hemoglobinu kyslíkem 

TF  tepová frekvence 

VO2max  maximální spotřeba kyslíku 

WADA  World Anti-Doping Agency 

2  věcná významnost 
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Příloha 2  

TABULKA VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ SOMATICKÝCH UKAZATELŮ 

 

číslo jméno 
pohlaví - 
chlapec♂ 

věk 
výška 
(cm) 

váha 
(kg) 

BMI 

1. M.M.1 ♂ 22 190 89 24,65 

2. M.B.1 ♂ 24 200 90 22,5 

3. M.B.2 ♂ 22 202 97,5 23,89 

4. J.S. ♂ 27 194 84 22,32 

5. M.M.2 ♂ 21 193 79 21,21 

6. M.B.3 ♂ 37 200 100 25 

7. M.F. ♂ 53 178 101 31,88 

8. Š.Š. ♂ 30 184 75 22,15 

9. L.F. ♂ 33 178 76 23,99 

10. V.K. ♂ 27 182 86 25,96 
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Příloha 3  

SCHÉMA CENTRÁLNÍHO ROZVODU KYSLÍKU V LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
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Příloha 4 

FOTODOKUMENTACE PRŮBĚHU INHALACE 

 

Foto 1, 2 – inhalace kyslíku                               

    

 

Foto 3 – rychlospojka s průtokoměrem          Foto 4 – snímač pulsního oxymetru 
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