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Anotace 

Tato práce shrnuje klíčové faktory určující vytrvalostní výkonnost. Zabývá 

se Conconiho testem včetně současného pohledu na pravděpodobný fyziologický 

podklad mechanismů deflexního bodu zlomu (HRDP), který podává vysvětlení pro čistě 

lineární a inflexní HRPC.  

V praktickém provedení sledujeme, zda všichni testovaní jedinci vykáţí HRDP  a zda 

ukončí měření na své maximální tepové frekvenci (HRmax). Dále zjišťujeme obtíţnost 

provedení terénního testu, korelaci kritické rychlosti (Vd) a průměrné rychlosti běhu 

(RS) v závodě na 5 km a ovlivnění výsledků při nedostatečném fyzickém odpočinku 

před vlastním měřením. 

   Z grafů byla provedena analýza průběhu HRPC.  Ze získaných hodnot HRDP  byly 

stanoveny výkonnostní ukazatele: úroveň anaerobního prahu (ANP),  Vd, procento HR 

v HRDP  ku HRmax.  Dle HRDP  byla navrţena optimální intenzita tréninku rozvoje 

maximální aerobní kapacity kaţdému jedinci.  
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Annotation 

My Bachelor Thesis summarizes the major determinants of endurance performance. It 

deals with  The Conconi's test, including the current view of the likely explanations of 

the physiological mechanisms of the heart rate deflection point (HRDP), which provides 

an explanation for a purely linear, and inflection HRPC. The practice solution observes 

whether all tested specimens prove the HRDP and whether they end their measurement 

at its maximal heart rate (HRmax). 

Furthermore we individually trace the difficulty of field test implementation, 

the correlation of deflection rate (Vd) and the average rate speed (RS) in 5 km race and 

influence of  results in inadequate physical rest before the actual measurement. The 

graphs were analyzed to get course of the HRPC. From the given HRPD values were 

assessed performance indicators of the ANP level, Vd, the percentage of HR of 

proportion HRDP to HRmax. According to the HRDP result, optimal training intensity 

development of maximum aerobic capacity was proposed to each specimen. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ATP - adenosintrifosfát 

ATP-áza - adenosintrifosfatáza 

ANP - anaerobní práh 

CO2 - oxid uhličitý 

EKG - elektrokardiogram 

IDT - index délky trupu 

HR -  tepová frekvence 

HRDP - deflexní bod zlomu 

HRmax -  maximální tepová frekvence 

HRPC - přímka/ křivka vztahu srdeční frekvence a rychlosti běhu 

La - laktát 

MLSS - maximální rovnováţný stav laktátu 

O2 - kyslík 

RS - rychlost běhu 

SID - rozdíl součtu aniontů a kationtů  

Vd - kritická rychlost běhu 

VO2-  spotřeba kyslíku 

VO2 max - maximální spotřeba kyslíku 

VT2  -  ventilační práh 2 
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Úvod 

 

V roce 1982 publikovali Conconi et al. studii, ve které pojednávali o vztahu 

srdeční frekvence (HR) a zvyšování zátěţe během stupňovitého zátěţového testu do 

maxima. U všech 210 testovaných běţců, kteří na atletické dráze na konci kaţdé 200m 

fáze zrychlovali rychlost běhu RS o 0,5km/h do svého subjektivního maxima, 

zaznamenali lineární vztah do bodu nacházejícího se v submaximální rychlosti, kde 

nastal deflexní odklon od linearity (HRDP).  U všech testovaných zaznamenali hodnotu 

HR v  HRDP shodnou s HR v  anaerobním prahu (ANP).  Vypracovali tak Conconiho 

test, jakoţto neinvazivní metodu určující ANP. (Conconi et al., 1982) 

Pro zjištění schopnosti predikce kritické rychlosti (Vd) ve vytrvalostních 

závodech Conconi et al. provedli terénní protokol vţdy několik dní před kaţdým 

závodem a zjistili významnou korelaci mezi těmito hodnotami, a to v závodě na 5 km 

(r=0,93), v maratonu (r=0,95) a v závodě na 1 hodinu (r=0,99).  (Conconi et al., 1982) 

Conconiho metoda nebyla odbornou veřejností plně přijata. Protoţe fyziologický 

mechanismus pojící se s HRDP nebyl plně objasněn a v pozdějších studiích 

se nepodařilo stanovit vţdy HRDP, pokládali kritici metody HRDP spíše za artefakt 

neţ fyziologický jev. (Hofmann, Pokan, 2010) 

Na tento podnět Conconi et al. uskutečnili 12ti letou studii, ve které přepracovali 

původní Conconiho test a zabývali se vysvětlením příčin neúspěšnosti ve stanovení 

HRDP  u těchto badatelů. (Conconi et al., 1996)  

Kromě klasické HRDP se vyskytují ještě další dva typy vztahu HR – RS. První 

typ vykazuje striktně lineární odpověď po celý průběh testu, druhý charakterizuje 

odklon od linearity opačným směrem neţ klasická HRDP, tedy postupný odklon od 

linearity směrem nahoru. (Hofmann et al., 2001)  

V současnosti se pro objasnění mechanismů přikládá velký význam myokardiální 

funkci srdce a senzitivitě β1 receptorů na katecholaminy (Hofmann, Pokan, 2010).  

Ti jedinci, kteří vykazují bod zlomu se zvyšováním srdeční frekvence, mohou také být 

ti s vyšším poklesem výkonnosti srdeční pumpy spojené s věkem. (A.Lucia et al., 2002)  
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Cíle 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce byla sumarizace poznatků o Conconiho testu 

získaných z publikované literatury. Sekundárním cílem byla praktická aplikace CoT 

s vyuţitím odlišných terénních podmínek a měřících přístrojů na různě fyzicky 

disponovaných jedincích. 
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1 Vytrvalostní schopnosti 

 

Vytrvalostní schopnosti tvoří komplex předpokladů, díky kterým jsme schopni 

provádět činnost v submaximální zátěţi po delší čas optimálně v rovnováţném stavu. 

Jedná se o aerobní práci společně s některými anaerobními prvky. Z hlediska 

energetického krytí rozdělujeme vytrvalost na krátkodobou, střednědobou  

a dlouhodobou. Krátkodobá zátěţ je kryta téměř zcela aerobně, je ohraničena 

od nástupu aerobního metabolismu po začátek odbourávání tuků, tedy časově začíná 

přibliţně od 3. minuty zátěţe a je ukončena 20. - 30. minutou. Středně dlouhá zátěţ 

vyuţívá k pokrytí energetických poţadavků rezervní látky ve svalech a v dalších 

depotech tuků.  Při dlouhodobé zátěţi jsou mobilizovány i bílkoviny. Nástup těchto 

procesů ovlivňuje intenzita a kvalita zátěţe, zatěţovaná oblast a dlouhodobá adaptace 

jedince. (Kučera, 1999) 

Ve sportovním odvětví je dělení vytrvalostních schopností téměř identické.  Tedy 

krátkodobou zátěţ zastupují běhy do 800m, vytrvalostní činnost charakterizují běhy na 

800 - 10 000 metrů a extrémní vytrvalost zahrnuje běhy nad 10 km. Podle distancí běhy 

se rozdělují na krátkou - do 400 m, střední - 800 aţ 1500 m, dlouhou - 1,5 aţ 10 km a 

nad 10 km extrémně dlouhou trať. Běhy do 400 m charakterizuje anaerobní činnost 

formující rychlost, rychlostní vytrvalost a rychlostní sílu. Tratě na 800 – 1500 metrů 

rozvíjí rychlostní vytrvalost na podkladě anaerobního metabolismu a zároveň rozvíjí 

aerobní vytrvalost. Běh do 10 km buduje vytrvalost aerobního charakteru a u běhů nad 

10 km se zapojují energetické rezervy, regulační teplotní mechanismy i minerálový a 

vodní metabolismus. (Kučera, 1999) 

Výborná anaerobní vytrvalost je vyţadována při prudkých výbězích do kopce, 

strmých překáţkách a při vysokém tempu typickém pro hromadný start.  Běţci na delší 

tratě jsou schopni po delší čas vykonávat vysoce intenzivní zátěţ v důsledku převáţně 

aerobního krytí energie. Čím více se bude zvyšovat intenzita zátěţe, tím více bude 

jedinec vlastní výkon hradit anaerobním způsobem. Čím větší aerobní kapacitou jedinec 

disponuje, tím větší intenzitu zátěţe je schopen vykonat bez nastupující acidózy. 

(Gjerset, Johansen, 1999)     

Vytrvalostní činnost dělíme na rychlostní, statickou (udrţuje vzpřímenou polohu 

těla), silovou a dynamickou. Dále pak ještě dělíme vytrvalost na celkovou nebo lokální 

podle centra maximální projekce prováděné zátěţe. V rekreačních formách aktivit patří 

jogging mezi nejpraktikovanější. Vţdy je třeba brát patřičný ohled na zdravotní stav 
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jedince. Při nadváze nad 20 %, onemocněních pohybového systému (obzvláště dolních 

končetin), postiţení myokardu a kolísavé nebo stabilizované hypertenzi 

kontraindikujeme běţecké formy vytrvalecké aktivity. (Kučera, 1999) 

 

1.1 Vytrvalostní výkon 

 

Za tři hlavní fyziologické determinanty vytrvalostního výkonu jsou povaţovány 

maximální spotřeba kyslíku, ekonomika pohybu a intenzita cvičení, při které vysoký 

podíl VO2max můţe být trvalý. Tato intenzita byla označena jako anaerobní práh. 

(Tanaka, Seals, 2008) 

Mezi další činitele, kteří spolurozhodují o vytrvalostním výkonu, patří index délky 

trupu (IDT), celkový zdravotní stav, hodnota podkoţního tuku, výška, zastoupení 

svalových vláken, úroveň volní koncentrace zaměřené na překonání příznaků únavy 

a další sloţky. (Kučera, Truksa, 2000) 

Vrchol vytrvalostní výkonnosti je udrţován zhruba do 35. roku, následován 

mírnými změnami do 50. - 60. roku ţivota. Poté jiţ dochází k výraznému sníţení 

vytrvalostní výkonnosti. (Tanaka, Seals, 2008) 

 

1.1.1 Ekonomika pohybu 

 

Ekonomika cvičení se měří jako spotřeba kyslíku v rovnováţném stavu 

při submaximální zátěţové intenzitě specifické pro daného jedince pod anaerobním 

prahem. Mezi vytrvalostními sportovci je ekonomika v zátěţi důleţitou determinantou 

vytrvalostní výkonnosti. (Tanaka, Seals, 2008) 

Vrcholoví vytrvalostní běţci mají typicky převahu pomalých svalových vláken 

typu I, coţ je pro ně výhodné, protoţe jsou více mechanicky efektivní s rostoucím 

podílem vytrvalostní sloţky běhu.  Avšak ekonomika běhu a stejně tak chůze často není 

v úzkém vztahu s jedincovým procentuelním zastoupením svalových vláken typu I. 

To koresponduje s názorem, ţe na ekonomice běhu se podílí interakce více faktorů, 

které zahrnují svalovou morfologii, elastické prvky a kloubní mechaniku v efektivitě 

přenosu adenosintrifosfátu (ATP) do rychlosti běhu. (Joyner, Coyle, 2008) 
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V porovnání s rychlými svalovými vlákny typu II se pomalá vlákna typu I 

vyznačují niţší aktivitou myosinové adenosintrifosfatázy (ATP-ázy), niţší rychlostí 

zkracování způsobenou niţší schopností rychle přemísťovat kalciové ionty, niţší 

glykolytickou schopností, větší částí výměny s kapilárním řečištěm. Dále dosahují 

vyššího počtu mitochondrií, které jsou navíc objemnější a lépe enzymaticky vybaveny. 

Větší zásobu kyslíku umoţňuje vyšší intracelulární vazebná kapacita myoglobinu. Tato 

vlákna jsou schopny více vzdorovat únavě. (Radvanský, 2011) 

Svalová vlákna typu I jsou určena pro dlouhodobou aktivitu antigravitačního 

charakteru a oxidace sacharidů a tuků probíhá zejména v nich. (Máček, 2011) 

Starší trénovaní vytrvalostní sportovci mají podobnou distribuci svalových 

vláken pro výkon v porovnání s mladšími  běţci. V souladu s tím 20 tiletá longitudinální 

studie prokázala, ţe při zachování usilovného vytrvalostního tréninku se distribuce typu 

svalových vláken nezměnila s věkem u vysoce trénovaných starších jedinců. Proto 

zachování  svalových vláken typu I během stárnutí udrţuje ekonomiku pohybu v zátěţi 

u starších jedinců. (Tanaka, Seals, 2008) 

Míra, do které se nechá ekonomika běhu zlepšit tréninkem, je dlouhodobým 

zájmem výzkumů. Do nedávna se předpokládalo, ţe ekonomiku běhu nelze zlepšit 

tréninkem, eventuálně bylo připouštěno, ţe ekonomika běhu se můţe někdy zvýšit 

po dvouměsíčním explozivním tréninku zařazeném do vytrvalostní přípravy. V tomto 

kontextu však nebyla vytvořena ţádná  komplexní dlouhodobá studie mezi 

vytrvalostními sportovci, kteří by byli sledováni po dobu několika let a která by určila  

schopnost zlepšení  ekonomiky běhu. (Joyner, Coyle, 2008) 

Nicméně nyní existují nejméně dva případy signalizující, ţe ekonomiku běhu lze 

zlepšit po letech tréninku u vrcholových sportovců. Sledovaná světová rekordmanka 

v maratonu vykázala pozoruhodné 14% zlepšení ekonomiky běhu v průběhu 

5 let tréninku. (Joyner, Coyle, 2008) 

 

Poţadavek spotřeby kyslíku (VO2) ve vytrvalostním běhu v dané rychlosti se 

můţe lišit o 30-40%  mezi jednotlivci. (Joyner, Coyle, 2008) 
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1.1.2 Anaerobní práh 

 

Pojem anaerobní práh (ANP) se široce pouţívá v klinické a sportovní medicíně. 

Obecně se definuje jako intenzita zátěţe týkající se velké svalové hmoty, nad níţ 

oxidativní metabolismus nemůţe tvořit všechnu potřebnou energii, a tak se zvyšuje 

anaerobní přispívání na zvyšující se energetickou poptávku.  Přestoţe je nadále důleţitá 

diskuse o jeho teoretickém základě, v současnosti se jeví být lepším ukazatelem 

vytrvalostní výkonnosti neţ maximální spotřeba kyslíku (VO2max). Určení ANP je 

předmětem zájmu z hlediska regulace intenzity vytrvalostních tréninkových jednotek. 

(Buchheit, Solano, Millet, 2007)  

K určení ANP byly navrţeny tyto metody: maximální rovnováţný stav laktátu 

(MLSS), nástup akumulace laktátu v krvi, deflexní bod zlomu HRDP  a druhý ventilační 

práh (VT2) (Bodner, Rhodes, 2000). Maximální rovnováţný stav laktátu chápeme jako 

maximální zátěţ, kterou jsme schopni provádět 30 minut bez systematického zvýšení 

laktátu (Binder, 2008). Zpravidla nacházíme dva významné zlomové body v časovém 

průběhu ventilace během stupňovité zátěţe do maxima. VT2, nazývaný také 

nepřizpůsobivý ventilační práh nebo respirační kompenzační bod, při kterém hyperpnoe 

není dostatečná k odstranění oxidu uhličitého (CO2) metabolické produkce, a tedy se 

ventilace zvyšuje výrazněji, je úzce související s ANP (Buchheit et al., 2007). Nad tímto 

prahem stoupá ventilační ekvivalent pro kyslík (O2) bez vzestupu ventilačního 

ekvivalentu pro CO2. (Bodner, Rhodes, 2000) 

 ANP je chápán jako míra schopnosti výkonu na optimální intenzitě po dlouhou 

dobu a významně se spojuje s vytrvalostní výkonností. (Bodner, Rhodes, 2000)   

ANP byl zaloţen na konceptech zabývajících se otázkou, jaký podíl VO2max 

můţe být udrţován v zátěţi po dobu několika hodin a jaký je při této rychlosti pohybu 

poměr glykolýzy v aktivních svalech v poměru k míře mitochondriální oxidace. Tyto 

představy vedly k pozorování ukazující exponencionální vztah mezi hodnotami 

krevního laktátu během zátěţe a mírou intenzity. (Joyner, Coyle, 2008) 

Dříve se anaerobní práh stanovoval invazivně dle koncentrace laktátu ve venózní 

nebo kapilární krvi. Dnes se jiţ tento postup prakticky nepouţívá, vyuţívá se uţ jen pro 

optimalizaci tréninku u závodících sportovců ve sportech, kde vytrvalostní sloţka je 

vysoká. (Radvanský, 2011) 
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V současnosti se z funkčních vyšetření nejčastěji realizuje určení anaerobního 

prahu. Tento práh je charakterizován takovou rychlostí pohybu, při které je v rovnováze 

tvorba a odbourávání laktátu. V laboratorních podmínkách se stanovuje hlavně 

ventilační anaerobní práh, během kterého vlivem zvyšující se acidózy začne nelineárně 

vzrůstat minutová plicní ventilace vůči spotřebě kyslíku. Určuje se během stupňovitého 

zátěţového testu za neustálého sledování ventilačních parametrů - minutová plicní 

ventilace a spotřeba kyslíku. Docházíme tak ke zjištění VO2 max a ANP (Krejčí, 2011). 

Protoţe se zjistilo, ţe u jedinců, u kterých se nezvyšuje hladina krevního laktátu je 

ventilační odpověď identická s ventilační odpovědí jedinců, kterým se hladina krevního 

laktátu zvyšuje, zastavila se teoretická diskuse nad příčinami regulačních změn v 

anaerobním prahu. V zátěţové fyziologii se nyní badatelé přiklání k tomu, ţe laktát, 

pyruvát a další karboxylové kyseliny nevznikají jako kyseliny, ale jako anionty, tedy 

neodštěpují vodíkový proton a nejsou příčinou metabolické acidózy. Vznik laktátu jiţ 

není spojován s tvorbou vodíkového protonu, ale s jeho spotřebováním. (Radvanský, 

Vančura, 2007)  

Přebytek protonů vzniká ve svalu zejména při intenzivní svalové kontrakci při 

intenzivní hydrolýze ATP. Při maximální resyntéze ATP v mitochondriích za 

zvýšeného významu nemitochondriálního obratu ATP nastává uvnitř svalové buňky 

metabolická acidóza. Zátěţové změny koncentrací Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, laktátu-, 

pyruvátu-, fosfokreatinu2-, se předpokládají nyní za rozhodující sloţku SID (strong ions 

difference). SID - rozdíl součtu aniontů a kationtů je rozhodujícím pro změny vedoucí k 

periferní sloţce svalové únavy a náhlému poklesu výkonu v supramaximální zátěţi. 

(Radvanský, Vančura, 2007)  

Hodnota ANP se vyskytuje u netrénovaných jedinců na úrovni přibliţně 60% 

jejich VO2max. Trénovaní jedinci vykazují hodnoty 75 - 90%  VO2max, těsně před níţ 

špičkoví sportovci dosahují rychlosti aţ 20 km/h, případně výkonu 400 W na ergometru 

Joyner, Coyle, 2008)  

U mladých dospělých vytrvalostně trénovaných předpovídá ANP  výkonnost  pro 

závody od 2 km po maraton. (Tanaka, Seals, 2008) 

Absolutní pracovní zatíţení či rychlost běhu při anaerobním prahu se sniţuje 

s pokročilým věkem ve vytrvalostních sportech. Avšak ANP se nemění se zvyšujícím se 

věkem, kdyţ je vyjádřen při relativním procentu VO2max. Sníţení ANP prahu s věkem 

sekundárně provází sníţení VO2max. (Tanaka, Seals, 2008) 
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Koncept ventilačních prahů VTS je v literatuře úzce spojován s pojmem 

anaerobního prahu a respiračního kompenzačního bodu (VT2). Bylo prokázáno, ţe jeho 

vyuţití spočívá zejména v posouzení tolerance zátěţe jedince s kardiorespiračním 

onemocněním. (Guilhem, Dorel, Hug, 2009) 

 

Laktát 

 

Koncentraci laktátu můţeme vyuţít jako ukazatel intenzity zátěţe. Svalové 

kontrakce, při kterých dochází k bolestivým pocitům při tréninku anaerobní výkonnosti, 

se neoprávněně spojovaly s vysokou koncentrací laktátu. Dříve se dávala do spojitosti 

laktátová acidóza se vznikem únavy, protoţe se vycházelo ze studií v přísně 

anaerobních podmínkách, ve kterých se produkuje vyšší mnoţství laktátu. U člověka 

tyto podmínky však nikdy přirozeně nenastanou, zde dochází k pokračování 

metabolismu laktátu. Nemůţeme jej tedy chápat jako škodlivou odpadní látku, ale jako 

bezprostřední zdroj energie. Laktátový aniont se transportuje do okolních svalových 

vláken. Tady se obvykle hned na začátku zátěţe oxidativně metabolizuje díky 

kyslíkovým zásobám v myoglobinu. (Máček, 2011) 

Dřívější názory, ţe laktát je pouze odpadní látkou a vyvolává únavu, byly 

vyvráceny. Dnes je laktát vnímán jako významný energetický zdroj, dále jako regulátor 

výdeje a distribuce energie. Během nízké zátěţe do myocytu proudí více laktátu neţ 

glukózy a určitý podíl laktátu difunduje také do okolních myocytů s jeho niţší 

koncentrací neţ v okolí.  Srdce veškerý laktát z arteriální krve, jak v klidu, tak při zátěţi 

spaluje. Stejně tak metabolizuje laktát mozek. Stává se preferovaným energetickým 

zdrojem díky schopnosti rychlého průniku, šetří tedy glukózu. Z nepracujících myocytů 

putuje na aerobní spalování do mitochondrií. „Rozsah energetických zdrojů mezi 

glukózou a laktátu je dosud otázkou trvalé diskuse.“ (Máček, 2011) 

 

1.1.3 Maximální spotřeba kyslíku VO2max 

 

Obvykle maximální spotřeby kyslíku dosahujeme během zátěţe se zapojením 

velkých svalových skupin. Představuje integrační schopnost srdce generovat velký 

srdeční objem, mnoţství celkového hemoglobinu v těle, vysoký krevní průtok svaly, 
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svalovou extrakci kyslíku a v některých případech schopnost plic okysličovat krev. 

(Joyner, Coyle, 2008) 

VO2 max u sportovců je ukazatelem elitní výkonnosti. Hodnota u vrcholových 

vytrvalostních sportovců se pohybuje mezi 70-85 ml kg-1 min-1, u ţen je hodnota 

průměrně o 10% niţší, coţ je způsobeno niţší koncentrací hemoglobinu, menší velikostí 

srdce a plic v poměru k rozměrům těla a vyšším podílem podkoţního tuku. (Joyner, 

Coyle, 2008) 

Hodnota VO2 max díky opakovaným zátěţovým podnětům u vytrvalostně 

trénujících převyšuje hodnotu VO2max ve srovnání s nesportující populací následovně: 

netrénované ţeny dosahují hodnoty přibliţně 38ml/kg/min, trénované 55 ml/kg/min, 

netrénovaní muţi 44 ml/kg/min a trénovaní muţi 67 ml/kg/min. Příjem kyslíku v klidu u 

ţen na kilogram tělesné hmotnosti činí 2,3 x 3,3 ml/min,  u muţů 3,2 x 4,8 ml/min. 

(Silbernagl, Dispopoulos, 2004)   

Výkon VO2 max u zdravého člověka limituje srdečně oběhový systém, nikoliv 

dýchání. Zvýšení VO2max spolu se zvýšenou oxidativní kapacitou a minutovým 

srdečním objemem způsobené submaximálními dlouhotrvajícími výkony vedou k velmi 

nízké srdeční a dechové frekvenci v klidu a naopak při práci umoţňují dosáhnout 

vyšších hodnot minutového srdečního objemu a minutové ventilace. (Silbernagl, 

Dispopoulos, 2004)   

Ve vytrvalostních závodech se jedinci na hodnotu VO2max zpravidla nedostávají. 

Maratonci běhají na úrovni 75-85% VO2max, běţci v 10 km závodě na úrovni 90-100% 

VO2max a v závodě na 5km se VO2max blíţí maximu. (Joyner, Coyle, 2008)  

Bylo prokázáno, ţe maximální aerobní metabolismus se můţe intenzivně sníţit při 

5-8 minutovém usilovném běhu vykonaném v laboratoři. Tento pokles je způsoben 

poklesem tepového objemu a zrychlenou svalovou únavou zapříčiněnou omezenou 

dodávkou kyslíku a krve a zvýšeným anaerobním metabolismem. To nezpochybňuje 

koncept VO2max, ale spíše ukazuje, ţe maximální rychlost aerobní resyntézy ATP 

během zátěţe je dynamická a opravdu přesné vzory energetického obratu během 

aktuální zátěţe by vyţadovala okamţité měření a výpočet přes různé metabolické cesty. 

(Joyner, Coyle, 2008) 

VO2 max klesá přibliţně o 10% v dekádách po 25. - 30. roce u zdravých jedinců 

se sedavým způsobem ţivota u obou pohlaví. Pokles maximální aerobní kapacity je 

hlavní příčinou sniţování vytrvalostní výkonnosti se zvyšujícím se věkem. S věkem 

související pokles VO2 max je způsoben sníţením maximálního tepového objemu, 
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srdeční frekvence a arteriovenózní diference. Pokles ve vytrvalostní výkonnosti a 

VO2max během stárnutí u vytrvalostně trénujících sportovců souvisí nejvíce s redukcí 

tréninkové intenzity a objemu a pravděpodobně i v počtu změn fyziologických a 

behaviorálních faktorů, například zvýšený výskyt úrazů, sníţení spotřeby energie a 

motivace a čas trénovat. (Tanaka, Seals, 2008) 

Krevní doping, hyperoxie a O2 suplementace ve vysoké nadmořské výšce u 

domorodců zvyšuje výrazně dostupnost O2 pro pracující svaly, ale při těchto 

 procedurách se zvýší VO2 max jen minimálně. (Lindstedt, Conley, 2001) 

Sportovci, kteří dokáţí snášet zátěţ déle, mají velmi vysokou hustotu kapilár, 

která můţe dovolit jejich pracujícím svalům lépe tolerovat anaerobní metabolismus 

a produkci metabolitů zapříčiňujících únavu. Mírné zvýšení celkové spotřeby energie 

nebo sníţení dodávky kyslíku bude mít nepřiměřený efekt a urychlí svalovou únavu při 

velmi intenzivní zátěţi. (Joyner, Coyle, 2008) 
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2 Conconiho test 

 

V roce 1982 zveřejnili Conconi et al. studii, ve které pojednávali o stanovení 

anaerobního prahu neinvazivně v terénním testu u běţců díky vyuţití vztahu rychlost 

běhu (RS) – tepová frekvence (HR), která je lineární do místa anaerobního prahu a při 

jeho dosaţení se deflexně lomí. (Conconi et al. 1982)  

Následné výzkumy  deflexního bodu zlomu (HRDP)  zahrnuly různé studie 

populace v různých sportech, jak v terénních, tak laboratorních podmínkách. Některé 

metody uţité k výpočtu HRDP jsou více objektivní, jiné méně. Některé rozdílnosti 

protokolů mezi nezávislými studiemi přispívají ke sporům, které obklopující HRDP 

koncept. Někteří výzkumníci pochybují, ţe HRDP je normálním fyziologickým jevem. 

Ribeiro et al. uvedli obtíţnosti určení HRDP  v 50% probandů jejich studie a konstatují, 

ţe biologický původ bodu zlomu je nejistý. (Bodner, Rhodes, 2000).  

Conconiho metoda nebyla odbornou veřejností plně přijata. Protoţe fyziologický 

mechanismus pojící se s HRDP nebyl plně objasněn a v pozdějších studiích se 

nepodařilo stanovit vţdy HRDP, pokládali kritici metody HRDP spíše za artefakt neţ 

fyziologický jev. (Hofmann, Pokan, 2010) Také se zpochybňovalo, ţe pomocí HRDP lze 

stanovit hodnotu ANP. (Kara et al., 1997)  

V roce 1996 Conconi et al publikovali 12 let přepracovávaný rozšířený a 

modifikovaný původní Conconiho test, ve kterém mimo jiné vysvětlovali příčiny, proč 

u jiných výzkumníků nedošlo vţdy ke 100% úspěšnosti ve stanovení deflexního bodu 

zlomu. (Conconi et al., 1996)  

 

2.1 Průběh Conconiho testu 

 

Srdeční frekvence se nepřetrţitě zaznamenává nejčastěji v pětisekundovém 

intervalu pomocí zařízení, které měří tepovou frekvenci. Klade se důraz na přesné 

zaznamenání časových údajů jednotlivých úseků a musí se dbát na podmínku přesného 

zvyšování tempa činnosti, v našem případě běhu, a to od počátku testu, kdy se 

doporučuje, aby test začínal na srdeční frekvenci o přibliţně 120 tepech za minutu. 

(Horčic, Valenta 1999) 

Abychom mohli spolehlivě stanovit hodnotu kritické srdeční frekvence a provést 

vlastní vyhodnocení testu, je třeba, aby měřený jedinec absolvoval alespoň osm úseků. 
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Za ideální počet se povaţuje dvacet úseků. Čím více se blíţíme tomuto počtu, tím 

získáme kvalitnější křivku s moţností přesnějšího vyhodnocení. Velmi důleţité je 

zvyšovat rychlost běhu nebo jiné pohybové činnosti postupně a plynule, nikoliv příliš 

rychle a nárazově. (Horčic, Valenta 1999) 

Test končí v okamţiku, kdy jedinec dosáhne své maximální tepové frekvence. 

Křivka při vyhodnocení CoT představuje závislost tepové frekvence na rychlosti 

pohybu. Od hodnoty kritické srdeční frekvence roste RS daleko větším tempem neţ 

tepová frekvence. Pokud nedochází k odklonu křivky a rychlost je tedy lineárně závislá 

na tepové frekvenci aţ do konce činnosti, tedy do dosaţení maximální tepové frekvence, 

potom v tomto případě nelze hodnotu kritické srdeční frekvence pomocí tohoto testu 

určit. (Horčic, Valenta 1999) 

 

2.2 Laboratorní versus terénní protokol 

 

Odlišnosti mezi protokolem s pevně daným časem fází v laboratoři a protokolem s 

pevně danou vzdáleností fází charakteristickým pro terénní testování mohou vyjadřovat 

nízkou incidenci HRDP a prostor pro variabilitu HRDP v literatuře. Protokol vyuţívající 

pevně stanovený čas zahrnuje zvyšování zátěţe za konstantních časových intervalů.  

Protokol vyuţívající pevně stanovenou vzdálenost fází obsahuje zvyšování pracovní 

intenzity (obvykle rychlosti) při nastavených vzdálenostech. (Bodner, Rhodes, 2000) 

Protokol vyuţívající pevně stanovenou vzdálenost fází je zaměřen na vysvětlení 

výskytu deflexního bodu zlomu. Protoţe vzdálenosti úseků jsou konstantní, nárůst 

intenzity zátěţe musí vycházet ze zvyšování rychlosti. Toto efektivně sniţuje trvání fází 

obzvláště v blíţícím se konci testu. Časový interval kaţdého úseku se sníţí postupně na 

hranici, kde cirkulační systém se nedokáţe efektivně adaptovat na zvyšující se zátěţ. To 

je pak fyzicky manifestováno jako zpoţdění v HR odpovědi a vizuálně pozorováno jako 

zlom linearity. (Bodner, Rhodes, 2000) 

Aplikace této neinvazivní metody u obou typů protokolů můţe být doporučena ke 

stanovení aerobní výkonnosti v různých sportech. Tato metoda je snadno opakovatelná 

a poskytuje zajímavé moţnosti pro posouzení tréninkové adaptace v krátkém období, 

například u vysokohorského tréninku. (Hofmann, Pokan, 2010)  

HRDP je významným fyziologickým jevem a ne pouhým artefaktem. (Bodner, 

Rhodes, 2000)  
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HRDP se jeví být v souvztaţnosti s ANP, ale je třeba více výzkumů ohledně 

souvztaţnosti HRDP a MLSS. Klinicky HRDP můţe být relevantním neinvazivním 

ukazatelem, kterým nastavíme parametry pro regulaci rehabilitačního tréninku kardiaků. 

Dále je ve výzkumu nutné určit přesný fyziologický podklad vysvětlující HRDP, jakoţ i 

vztah k MLSS. (Bodner, Rhodes, 2000) 

 

2.3 Původní Conconiho protokol z roku 1982 

 

Vztah mezi rychlostí běhu a tepovou frekvencí HR určili z testování na 210 

běţcích ve věku od 15 do 65 let, jejichţ závodní trať měřila 10 km a více. Celkově 31 

sportovců patřilo do národního atletického týmu, 103 z nich bylo střední sportovní 

úrovně a 76 rekreačních běţců. Všichni byli v dobré kondici a jejich trénink se 

pohyboval v rozmezí od 50 km/týden do maximálně 215 km/týden, minimálně tři 

poslední roky. HR byla zjišťována přístrojem Heartcorder 232 System, EKG bylo 

nahráváno na magnetickou pásku. (Conconi et al., 1982) 

Korelace mezi RS v HRDP a průměrnou rychlostí běhu v závodě byla 0,93 

v závodě na 5km, v maratonu 0,95 a v hodinovém závodě 0,99. To ukazuje, ţe ANP je 

rozhodující ve stanovení běţeckého tempa ve vytrvalostních závodech. HRDP byla 

určena pomocí snímání HR za zvyšování jejich RS na konci kaţdé fáze. (Conconi et al. 

1982)  

 

2.3.1 Metodika Conconiho testu  

 

Obvyklé rozehřátí trvající 15 - 30 minut předcházelo kaţdému měření. Během 

měření sportovci absolvovali 8 - 12 souvislých 400m úseků v celkovém čase 15 - 20 

minut běhu. Počáteční rychlost začínala na 12 - 14 km/h. Běţci byli ţádáni, aby 

zvyšovali jejich RS mírně kaţdých 200m, EKG bylo nahráváno v posledních 50 

metrech kaţdého úseku. Časy běhů byly determinovány manuálně operátorem a RSs 

byly podle toho počítány. (Conconi et al., 1982) 

 Všichni sportovci v této studii byli schopni následovat protokol a jednotlivě 

zvyšovat jejich RS pouze mírně- 0,5 km/h a udrţet ji poměrně konstantní z jednoho 
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zrychlení do dalšího. Rychlost posledního úseku dosahovala 18-25 km/h v závislosti na 

úrovni trénovanosti sportovce. (Conconi et al., 1982) 

 Vztah RS-HR obdrţen z testu byl po zanesení do grafu z počátku lineární, 

později se od linearity odkláněl směrem dolů. Lineární část byla vykreslena regresní 

analýzou a subjektivním posouzením. (Conconi et al., 1982) 

 Rychlost, při které se ztratila linearita RS - HR vztahu, byla nazvána deflexní 

rychlost Vd. V původním protokolu pro determinaci vztahu RS - HR u běţců byli 

sportovci testováni během 10km kontinuálního běhu. Zvýšení rychlosti bylo provedeno 

po kaţdém kilometrovém úseku. Po 40 testováních bylo demonstrováno, ţe identických 

výsledků můţeme dosáhnout snaţším protokolem, kde budeme zvyšovat rychlost po 

kaţdých 400 metrech, během kterých bude rychlost konstantně udrţena při celkové 

délce naběhaných 6-7 km. U 63 běţců bylo provedeno 200 takovýchto testů. U obou 

protokolů HR byla počítána z naměřených dat z EKG snímače v posledních 50metrech 

různých úsecích a rychlost byla odvozena z času poţadovaného k běhu posledních 

200m. (Conconi et al., 1982) 

 

2.3.2 Závěry z původního protokolu  

 

Z měření vyplynulo, ţe čas potřebný proto, aby se HR přizpůsobila kaţdé nové 

rychlosti, byl 10 – 20 sekund, kdyţ zvyšování  rychlosti  nepřekračovalo 0,5 km / h. U 

sportovců HR dosahovala o 5 - 20 tepů za minutu niţší hodnoty neţ HRmax, u 

nesportovců se tato hodnota pohybovala v rozmezí 20 - 27 tepů za minutu. Kdyţ terénní 

test opakovali u stejných subjektů při zachování prakticky konstantních podmínek, 

obdrţeli identická data. (Conconi et al., 1982) 

 Celkem 147 sportovců testovali 3 - 80x a obdrţené výsledky ukázaly, ţe vztah 

RS - HR a Vd jsou podle očekávání upravitelné tréninkem, detréninkem a nemocemi. 

(Conconi et al., 1982) 

 

Vztah mezi průměrnou RS udrţovanou v závodě a Vd určili u 55 maratonců, 31 

běţců absolvujících hodinový závod a u 19ti sportovců, kteří závodili na 5km. 

V druhém případě 8 měření provedli během zimního období, ostatní v létě. Terénní test 

byl proveden vţdy několik dní před závodem. Výzkumníci zjistili významnou korelaci 
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mezi těmito hodnotami, a to v  závodě na 5 km (r=0,93), v maratonu (r=0,95) a 

v hodinovém závodě (r=0,99).  (Conconi et al., 1982) 

Terénní test, který popsali ve své studii, demonstruje, ţe lineární vztah mezi HR a 

RS se výrazně ztrácí ve vysokých rychlostech. Jelikoţ existuje významná korelace mezi 

RS v HRDP, odchýlení od linearity vztahu RS - HR je alespoň z části vysvětleno 

zvyšováním anaerobních mechanismů ATP produkce k aerobním mechanismům. 

Fenomén pravděpodobně částečně závisí na zvýšení VO2 více neţ na přírůstku v HR 

a srdečním výdeji, který se vyskytuje při vysokých zátěţích. (Conconi et al., 1982) 

ANP byl definován jako důleţitý faktor limitující vyuţití VO2 max, determinující 

pracovní intenzitu, kterou je schopen sportovec udrţet ve vytrvalostních závodech. 

Potvrdila se vysoká korelace, kterou našli mezi Vd a RS závodě na 5 km, hodinovém 

závodě a maratonu. (Conconi et al., 1982) 

 

2.4 Conconiho přepracovaný protokol z roku 1996 

 

V roce 1996 Conconi et al. publikovali 12 let přepracovávaný původní CoT. V 

následujících letech autoři publikovali články o uplatňování tohoto testu v několika 

dalších fyzických aktivitách- jízda na kole, závodní chůzi, veslování a kanoistika, 

 bruslení na ledě a na kolečkových bruslích a plavání. Tyto publikace zahrnuli 670 

testovaných osob. Běţecký test byl také aplikován na 274 dětí a adolescentů. 

Dobrovolníci se značně lišili  ve fyzických  schopnostech,  od nesportujících jedinců po 

atlety světové špičky. Test byl pouţit pro vyhodnocení jak v terénu, tak v laboratoři, u 

několika stovek atletů během tréninku i soutěţe. (Conconi et al., 1996) 

Vyuţití běţeckého ergometru kromě zjevných výhod z hlediska přesného 

dodrţení předpisu testu a jeho snazší kontrolovatelnosti má i svá omezení. 

Nezanedbatelná je role psycho-emocionálního zatíţení. Určitá míra obav z pohybu na 

běţeckém ergometru se u začátečníků projevuje jak v iniciální fázi, kdy se zvýší tepová 

frekvence díky psycho-emociálnímu zatíţení, tak v závěrečných fázích testu, kdy 

většina těchto probandů nepracuje do maximální intenzity díky specifickým 

podmínkám, kdy je bezpečné zastavení z maximální rychlosti vázáno na kooperaci s 

obsluhou běhátka. (Hnízdil, 2006) 
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Conconi et al. se domnívali, ţe při nejmenším některé neúspěšné pokusy při 

opakování testu lze přičítat metodologickým problémům, které pojednali v novějším 

protokolu. (Conconi et al., 1996) 

Nový protokol vyţaduje postupné přírůstky intenzity zátěţe zaloţené na čase, 

které jsou jednotné do submaximální rychlosti a progresivně se zvyšují v poslední fázi. 

Nový protokol analyzovali u 300 náhodně vybraných probandů, provedli přes 5000 

testů. Tyto testy  zahrnují kromě 944 subjektů zkoumaných v předchozích studiích 

dalších 600 subjektů obou pohlaví různých sportovních zaměření a věku - běţci, 

volejbalisté, fotbalisté, běţkaři, tenisté, hráči házené, automobiloví závodníci, závodníci 

na motorkách, nesportovci, děti a dospívající. Několik těchto dobrovolníků provedlo 

test aţ 25x. (Conconi et al., 1996) 

Jejich databáze vykázala, ţe rychlost, při které dojde k vychýlení  bodu,  je 

výrazně niţší neţ rychlost na počátku zrychlení v závěrečné fázi. Tento fakt prokazuje, 

ţe bod zlomu nezpůsobí finální zrychlení stanovené v modifikovaném CoT. (Conconi et 

al., 1996) 

 

2.4.1 Způsob zpracování měřených dat 

 

Za účelem výpočtu hodnot RS a HR musíme rozdělit průběh testu na několik 

částí, abychom nashromáţdili údaje v jednotlivých bodech. To umoţňuje dostatečnou 

následnou analýzu testu. Conconi et al. sbírali data kaţdých sto metrů, u dětí kaţdých 

50m. HR monitorovali kontinuálně pouţitím HR monitorace s pamětí přístroji Sport 

Tester PE-3000 nebo Sport Tester 4000 Polar Electro. Průměrná HR pro kaţdý interval 

byla uloţena v paměti snímačem HR. Průměrnou rychlost pro kaţdý  interval  počítali 

 od uplynulého  času,  měří  se stopkami, fotobuňkou nebo monitorem HR. (Conconi et 

al., 1996) 

Conconi et al. vytvořili počítačový program pro analýzu vztahu RS-HR. Udávají 

tři způsoby sběru dat pro tuto počítačovou analýzu: 1) hodnoty HR a časy intervalů jsou 

nahrávány do snímače, s kterým pracuje testovaná osoba. 2) hodnoty HR nahrává 

snímač, který má subjekt na sobě, zatímco asistent testování nahrává časy intervalů na 

druhý HR monitor pouţitím pouze funkce stopek.  3) hodnoty HR jsou nahrávány 

snímačem, který nosí testovaný a časy intervalů zapisuje asistent uţitím stopek. 

Počítačový program  umoţňuje  okamţité zobrazení vztahu RS-HR, s pouţitím pro X a 
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Y stupnice těchto hodnot  vhodných  pro zkoumaný subjekt a druh sportovní aktivity. 

Program také počítá tyto hodnoty  přímky z rovnice získané přidáním kaţdého dalšího 

datového bodu: korelační  koeficient r,  zachycen  na ose y a sklonu b. (Conconi et al., 

1996) 

Ruční vytváření grafů  je pouţíváno  často trenéry, kteří tvoří graf z dat získaných 

monitorováním jejich svěřenců. Tento postup umoţňuje  identifikaci deflexe při jejím 

výskytu. Předností ručního vykreslení grafu je, ţe minimalizujeme speciální přístrojové 

vybavení, potřebujeme pouze stopky, snímač HR, kapesní kalkulačku, tuţku a 

milimetrový papír. (Conconi et al., 1996) 

Změny v rámci různých podmínek testovali analýzou odchylky (ANOVA) 

s opakovaným  měřením a následně  byly oboustranně srovnávány Student t-testem. 

Hodnota- p 0,05 a niţší byla povaţovány za statisticky významnou. (Conconi et al., 

1996) 

Hlavními rozdíly v Conconiho testu z roku 1982 a roku 1996 jsou zvyšování 

rychlosti postupně a ne ve skocích a zvyšování rychlosti je zaloţeno na čase spíše neţ 

na vzdálenosti. (Conconi et al., 1996) 

Pro ověření prokázání nezávislosti výskytu HRDP na finálním zrychlení do 

maxima v poslední fázi vybral Conconi et al. náhodně 300 jimi naměřených testů. U 

nich následně porovnal Vd a počáteční RS při finálním zrychlení a zjistil, ţe HRDP byla 

ve všech případech dosaţena dříve a není tedy zapříčiněna finální akcelerací.  (Conconi 

et al., 1996)  

Také je moţné vyvodit, ţe ztráta linearity vztahu RS-HR můţe být zapříčiněna 

zkracováním trvání fází se zvyšováním rychlosti a v důsledku nedostatku adaptace HR. 

Tento předpoklad vylučuje fakt, ţe v protokolu z roku 1996 je akcelerace zaloţena na 

čase spíše neţ na vzdálenosti, s časy kardiocirkulační adaptace, které jsou konstantní 

pro různé rychlosti.   (Conconi et al., 1996) 

 

Vyhodnocení vztahu RS-HR umoţňuje určení následujících funkčních ukazatelů:  

1) maximální tepová frekvence  

2) rozsah srdečních tepů stanovujících lineární část vztahu RS/HR  

3) rozsah srdečních tepů od bodu zlomu do HRmax   

4) maximální aerobní intenzita cvičení získaná prostřednictvím extrapolace 

přímkou rovnice pro maximální HR. (Conconi et al., 1996) 
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Do submaximální rychlosti přepracovaný test nahradil jednotné vzdálenosti 

jednotnými časovými úseky, v kterých by mělo být zrychlení postupné tak, aby mezi 

jednotlivými časovými úseky nedocházelo k většímu tepovému přírůstku neţ 8 tepů za 

minutu. Poslední úsek vyţaduje větší zrychlení, a to do maxima jedince, které se má 

začít realizovat, kdyţ testovaná osoba nebo asistent testování zjistí fyzické příznaky 

intenzity blízké maximálnímu úsilí, například pocit pálení svalů nebo dechové potíţe, 

které jsou snadno vnímatelné jak u trénovaných tak netrénovaných jedinců. (Conconi et 

al., 1996) 

 

2.4.2 Požadavky protokolu 

 

Testovaní by měli být dobře odpočinutí a neměli by před testem v průběhu 

předchozích 48 hodin podstoupit těţkou fyzickou aktivitu. Vlastní výkon by pak měl 

být proveden několik hodin po jídle. Jedinci by neměli pozřít ţádný lék ovlivňující HR. 

Čas dne testování by měl určit přednostně subjekt. Oblečení, obuv a ostatní vybavení by 

měl jedinec volit stejné jako obvykle. (Conconi et al., 1996) 

 Čas a intenzita zahřátí by měla být zaloţena na návycích jedince, jeho věku a 

fyzické kondici. Obecně starší jedinci a více zdatní jedinci vyţadují delší rozehřátí.   

Jedinec musí začínat na rychlosti nízké aţ střední podle jeho schopností. V běhu 

navrhují pro děti a nesportovce počáteční rychlost  4-5 km/h, pro sprintery a kolektivní 

sportovce 5-7 km/h, pro středotraťaře a běţce delších tratí 8-12 km/h. (Conconi et al., 

1996) 

 

2.4.3 Procentuální úspěšnost, platnost HRDP 

 

Conconi et al. povaţovali za neúspěšné testy případy, kdy nebylo moţné 

identifikovat deflexní bod zlomu nebo korelační faktor vztahu RS-HR byl niţší neţ 

0,98. Dále hodnotili jako neúspěšný test ten, kde zvyšování HR přesahovalo 8 tepů za 

minutu ve dvou za sebou jdoucích fázích, a nebo ten, kde finální akcelerace začínala na 

Vd. Podle těchto kritérií jejich procentuelní úspěšnost dosáhla nad 95%. Nad 99% 

v případech, kdy jedinci provedli test opakovaně vícekrát. Autoři tvrdí, ţe v některých 

případech můţeme redukovat neúspěšnost testování téměř na nulu díky opakování a 
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dodrţování protokolu dle doporučení, které Conconi et al. uvedli v přepracovaném 

protokolu. (Conconi et al., 1996) 

HRDP  je povaţována za neinvazivní metodu k určení ANP.  Zahrnuje 

předpoklad, ţe fyziologické proměnné - zátěţ, rychlost, HR, VO2 v HRDP a ANP by 

měly být ve vzájemné korelaci. Schopnost HRDP určit ANP se ukazuje být nejasná 

kvůli rozporuplným výsledkům v literatuře. (Bodner, Rhodes, 2000) 

Conconi et al. původně oznámili, ţe RS a HRDP a rychlost v ANP byly významně 

souvztaţné (r=0,991, n=10). Podobné korelace mezi zátěţí a HRDP  v ANP prokázala 

veslařská ergometrie. Droghetti et al. našli shodu mezi rychlostí v HRDP a na ANP  

v cyklistice, běhu na lyţích, chůzi, kolečkových bruslích, rychlobruslení a veslování. 

(Bodner, Rhodes, 2000) 

Vachon et al. provedli studii na 8 dálkových běţcích a došli k závěru, ţe HRDP 

nastala při vyšší rychlosti běhu neţ byl naměřen anaerobní práh. Důvody, proč někteří 

badatelé nacházejí významnou shodu mezi těmito dvěma proměnnými zatímco jiní 

nikoliv, se přisuzují rozdílným protokolům testu anaerobního prahu. V terénním testu 

výsledky při zkracování doby trvání fází prokázaly u všech běţců HRDP, ale jen v 50 % 

se HRDP vyskytl při laboratorním protokolu, kde doba fází byla konstantně 1 minutu a 

RS se zvyšovala o 0,5km/h, dokud byl subjekt schopen pokračovat. (Vachon, Bassett, 

Clarke, 1999) 

Korelační koeficient vyšší neţ 0,90 byl pozorován mezi proměnnými výkonu v 

 HRDP  a ANP a VT při vyuţití ergometru. Hofmann et al. zaznamenal významné 

korelace (r= 0,905; p<0,001) mezi výkonem v HRDP a ANP (r=0,889; p< 0,001) u 213 

mladých zdravých muţů. Toto zjištění zahrnovalo pravidelnou i inverzní deflekci. 

Hodnoty výkonnosti v HRDP (234,5+/-69,5W) a ANP (240+/-67,1W) se nacházely také 

ve vysoké korelaci (r= 0,92; n=11), ale ne významně jiné ve skupině trénovaných a 

netrénovaných jedinců. (Bodner, Rhodes, 2000) 

Ozcelik a Kelistimur stanovili platnost HRDP ve vztahu HR-výkon pro určení 

ANP u 160 dobrovolníků v různých experimentálních podmínkách- normoxie a hypoxie 

na ergometru, kde pro zvyšování výkonu vyuţili zvyšujícího odporu pedálů. (Grazzi et 

al., 2005)  
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3 Klíčové hodnoty Conconiho testu 

 

Pro vytrvalostní výkonnost je důleţitější schopnost dlouhodobějšího vyuţití 

maximálních předpokladů neţ maximum samo o sobě. (Bunc, 1989) 

Pro praxi je důleţité, aby sportovec byl vţdy testován stejným způsobem, protoţe 

potom lze z posunu hodnot anaerobního prahu vyvodit patřičné závěry. Parametry na 

úrovni HRDP jsou jedny z mála funkčních parametrů přímo pouţitelných při řízení 

sportovního tréninku nebo obecně fyzického tréninku v terénních podmínkách (Bunc, 

1989) 

 

3.1 Kritická srdeční frekvence 

 

Fyziologické mechanismy, které se pojí s  HRDP fenoménem, nebyly plně 

vysvětleny. Mezi navrhované moţnosti se udávaly přirozená myokardiální funkce, vliv 

katecholaminů a nervového systému a draslíku.  (Bodner, Rhodes, 2000) 

Bod zlomu srdeční frekvence HRDP je definován jako bod, ve kterém se vztah 

mezi pracovní zátěţí a HR zanesený do grafu odchyluje od linearity během stupňovité 

zátěţe do maxima.  Studie uţívající koncept HRDP ke zjištění anaerobního prahu byly 

prováděny v různých populacích, u odlišných sportovních aktivit. Někteří badatelé 

úspěšně duplikovali Conconiho protokol, u jiných nebylo moţné ve všech případech 

HRDP stanovit. (Gripp F. et al., 2009) 

Koncepty, které vymezovaly a stanovovaly anaerobní práh také metodologickými 

postupy vymezující HRDP, se v literatuře různí a přispívaly ke sporu obklopující HRDP 

koncept. Ačkoliv bod zlomu srdeční frekvence můţe být stanoven jak v laboratoři, tak 

v terénu, stupeň bodu zlomu srdeční frekvence je vysoce závislý na typu protokolu, 

který pouţijeme. (Bodner, Rhodes, 2000) 

HRDP je znám pod pojmem zlomový bod srdeční frekvence, deflexní bod, prah 

srdeční frekvence nebo zvrat tepové frekvence. Charakterizuje ho typická diference 

nebo zlom v lineární tepové frekvenci ve vztahu k zátěţi nebo výkonu při zakřivení 

HRPC vynesených bodů do grafu ukazující se během testování postupného zvyšování 

zátěţe do maxima. (Bodner, Rhodes, 2000) 
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Bod zlomu srdeční frekvence pravidelně ukazuje pokles vztahu ve sklonu tepové 

frekvence - práce a povaţuje se za pravidelný typ zlomu, který se na grafu projevuje 

sestupným odklonem od linearity zaznamenaným v průměru mezi 88-94% maximální 

tepové frekvence. (Buchheit et al. 2007) 

 

3.2 Kritická rychlost Vd 

Vd je stanovována v místě grafu, kde lineární část přechází v křivku. Je jí 

věnována zvláštní pozornost, neboť se shoduje s počáteční akumulací krevního laktátu a 

koreluje se závodní rychlostí na 5km, v hodinovém závodě a maratonu. (Conconi et al., 

1996) 

Testování a zjišťování hodnot kritické rychlosti je nutné provádět pravidelně, 

vţdy podle potřeby, aby byla zajištěna kontrola trénovanosti, tedy změn, k nimţ došlo v 

důsledku tréninkového působení, ale i z důvodu intenzifikace vlastního tréninkového 

procesu. (Bunc, 1989) 

 

3.3 Strmost HR v lineární části, HR max 

 

„ Maximální srdeční frekvence není prediktorem tělesné zdatnosti, tepová odezva 

na standardizovanou lehkou aţ střední zátěţ orientačním prediktorem zdatnosti je.“ 

(Radvanský, 2011) 

 Jedinec vykazující během zátěţe normální odpověď sinoatriálního uzlu bude tím 

zdatnější, čím menší prokáţe vzestup tepové frekvence na zátěţ střední intenzity. 

Svalstvo je adaptováno na zvýšené nároky a jeho aferentace do CNS je přiměřená 

poţadavkům. (Radvanský, 2011) 

 

3.4 Odezva HR během zvyšující se zátěže u elitních 

běžců věku mezi 55 - 60 lety 

 

Studie A. Lucii a kol. zjistila u elitních sportovců klesající tepovou frekvenci za 

bodem zlomu převáţně u těch, jejichţ srdce má větší tloušťku stěn. Provedli analýzu  

odezvy tepové frekvence- tedy existenci bodu zlomu srdeční frekvence, během zátěţe 
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stupňovité intenzity do maxima ve skupině sportovců ve věkovém rozmezí od 55 do 60 

let. (Lucia et al., 2000) 

Jedinci byli zdrávi, jak určila krevní analýza, spirometrický test a kardiologické 

vyšetření. Skupina zahrnovala 13 maratonců, z toho 11 muţů a 2 ţeny, jejichţ 

tréninkové dávky v posledních dvou měsících činily 59-71km za týden. (Lucia et al., 

2000) 

Echokardiografií zaznamenávali srdeční parametry: vnitřní průměr levé komory 

na konci diastoly, tloušťku zadní stěny levé komory a mezikomorového septa na konci 

diastoly, délkový rozměr levé a pravé předsíně a mass index levé komory. Vrcholnou 

rychlost přítoku krve do levé komory v časné a pozdní diastole a jejich průměr. (Lucia 

et al., 2000) 

Kardiovaskulární funkce v zátěţi se sniţují s věkem. Trénovaní jedinci nemusí 

nutně tomuto poklesu předejít a v tomto případě se sníţená kardiovaskulární funkce 

promítne do kompenzačního mechanismu nadměrného zvyšování HR ve vysoké 

intenzitě zátěţe pro udrţení srdečního výdeje, coţ pozorujeme jako lineární odezvu HR-

RS v CoT nebo dokonce vzestupný odklon od linearity.  (Lucia et al., 2000) 

Jedinci, kteří vykazují bod zlomu se zvyšováním srdeční frekvence mohou také 

být ti s vyšším poklesem výkonnosti srdeční pumpy spojené s věkem. (Lucia et al., 

2000) 

Ve studii Lucii et al. se neobjevila typická HRDP u 69% jedinců. Jejich výsledky 

doporučují, aby CoT nebyl aplikován jako běţný postup funkčního hodnocení v této 

populační skupině. (Lucia et al., 2000) 

 

3.5 Myokardiální funkce 

 

Pokan et al. předloţil první fyziologické odůvodnění pro změny v HRPC vedoucí 

ke ztrátě linearity vztahu HR-RS během stupňovité zátěţe, a to myokardiální funkci 

srdce. Myokardiální funkci vyjadřuje ejekční frakce levé komory LVEF, která byla 

posuzována radionuklidovou komorovou scintigrafií. Ve 12 z 15 studií prokázali 

pravidelnou HRDP nebo téměř lineární HRPC. Ostatní 3 studie prokázala opačný 

odklon od linearity oproti typické HRDP  ve vyšší pracovní intenzitě. LVEF 

charakteristicky dosahovala nejvyšších hodnot před docílením maximální zátěţe a 
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shodovala se s inflexí nebo bodem zlomu, který se shodoval s HRDP (r= -0,673; 

p<0,001). (Bodner, Rhodes, 2000) 

Vzory, kde se LVEF po odlomení zvýšila jen mírně nebo se ustálila, byla 

interpretována jako zvýšená myokardiální funkce charakteristická pro pravidelnou 

HRDP.  Lineární HRPCs, jenţ prokazovala výrazný pokles LVEF ve vysokých 

úrovních zátěţe, byla interpretována jako stres-dependentní sníţená myokardiální 

funkce. (Bodner, Rhodes, 2000) 

Věkové odlišnosti se zdají být v souvislosti s různým chováním LVEF.  Nálezy ve 

studii Hofmann et al. ukázaly, ţe starší muţi (50 +/- 10let) dosáhli většího poklesu v   

LVEF a větší zvýšení v end systolickém objemu za ANP  neţ mladí muţi (23 +/- 2roky) 

během stupňovitého zátěţového testu do maxima na ergometru. Mladší muţi zobrazili 

pravidelnou HRDP, zatímco starší muţi dosáhli inverzní odpovědi. Srdeční výdej se 

zvýšil u všech testovaných v obou skupinách. Zvýšení HR můţe být tedy nutná ke 

kompenzaci pro moţnou věkově související ztrátu v myokardiální funkci. (Bodner, 

Rhodes, 2000) 

Věk můţe být potenciálním faktorem v odlišnostech ve směru deflekce. Ačkoliv 

Hofmann et al. pozorovali kompletně lineární odpověď u 6,2% a inverzní deflekci u 

7,9% zdravých mladých testovaných, Bunc a Heller pozorovali HRDP  u většiny muţů 

středního věku (51,8 +/- 5,4 let). Limitace v LVEF a HR odpovědi se jeví související 

s odlišnou srdeční sensitivitou na katecholaminy. (Bodner, Rhodes, 2000)  

Celkem 89% pacientů prokázalo po srdečním infarktu zadní stěny myokardu  

inverzní HRDP v HRPC. V těchto případech LVEF významně poklesla mezi ANP a a 

maximálním výkonem. Pokles LVEF > 5% za ANP vedl k inverzní HRPC. Stupeň a 

směr HRPC se zdá být závislý na funkci levé komory během stupňovité zátěţe. Foster 

et al. se domnívali, ţe inverze HRDP  byla charakteristická u pacientů s trvalým 

srdečním onemocněním a můţe být kompenzačním mechanismem k zachování 

srdečního výdeje v případech dysfunkce levé komory. (Bodner, Rhodes, 2000) 

 

Hofmann et al. zaznamenal odlišný LVEF bod zlomu LVEFBP odpovídající u 

jedinců s a bez HRDP.  Pokles LVEF v LVEFBP  byl více zřejmý u těch, kteří 

neprokázali HRDP.  U jedinců (n=8) s pravidelným HRDP, HR a výkon v HRDP byl 

významně souvztaţný k HR a výkonu na LVEFBP.  Následně našli významnou korelaci 

mezi výkonem (r=0,878; p =0,001) a HR v ANP a těmito hodnotami v LVEFBP. 

(Bodner, Rhodes, 2000) 
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Pro objasnění výskytu HRDP a ANP na stejné intenzitě zátěţe jedince 

badatelé usuzovali, ţe zvýšení metabolismu glykolýzy způsobuje HRDP a souvisí 

s přirozenou funkcí srdce. Limitující srdeční výdej z důvodu sníţení srdeční funkce nad 

ANP  můţe přispívat ke zpoţďování spotřeby kyslíku (VO2). Toto omezení VO2 

vyţaduje silnou aktivaci glykolytických cest k čelení energetickým potřebám pro 

zvýšení výkonu během posledních vysoce intenzivních fázích při vzrůstající práci. 

(Bodner, Rhodes, 2000) 

 Významný vztah existuje mezi inverzní HRDP a poklesem výkonu funkce levé 

komory u pacientů, kteří prodělali srdeční infarkt. Z klinického pohledu  HRDP  můţe 

poskytovat uţitečnou moţnost k nastavení parametrů srdečního zatíţení pro 

rehabilitační programy kardiaků. Následně HRDP  můţe pomoci určit intenzitu zátěţe 

asociovanou s dysfunkcí levé komory nedetekované na EKG nebo se zátěţí, která je 

spojena s rizikem neţádoucích příhod. (Bodner, Rhodes, 2000) 
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4 Možnosti odezvy tepové frekvence při Conconiho 

testu 

 

Křivka v grafu se lépe stanovuje při vyšším počtu nasbíraných dat. (Conconi et 

al., 1996) 

 

4.1 Deflexní bod zlomu 

 

HRDP  pravidelně ukazuje pokles vztahu ve sklonu HR - výkon a povaţuje se za 

pravidelný typ zlomu. To se projevuje sestupným odklonem od linearity v průměru 

mezi 88-94% HRmax. (Bodner, Rhodes, 2000) 

Finální fázi snadněji provádí sprinteři a sportovci s vysokou anaerobní kapacitou. 

Snadno dosáhnou mnoha datových bodů v zakřivené části na grafu. Naopak je pro ně 

těţší udrţovat konstantní přírůstky v lineární části. Proto by tito atleti měli být vedeni 

v počátečních pomalejších fázích testu. Naproti tomu maratonci snadno provádí test po 

jeho celou lineární část, ale obtíţné se pro ně stává pokračovat v přírůstkách za Vd, kde 

jiţ dosáhnou pouze několika málo datových bodů. (Conconi et al., 1996) 

 

 

 

Obr. 3 Grafické zobrazení HRDP 
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4.2 Bod zlomu inflexního charakteru 

 

U starších jedinců se vysvětluje inflexní zlom od linearity jako kompenzační 

mechanismus sníţené funkce myokardu, ke kterému dochází v pozdějším věku, a to 

zejména kvůli jeho odlišné senzitivitě na působení katecholaminů. Dále pak inflexe 

můţe signalizovat patologický stav myokardu. (Hnízdil, 2006) 

 

 

 

Obr. 1 Grafické zobrazení inflexního bodu zlomu   

 

4.3 Nejednoznačný bod deflexe 

 

V těchto případech je nutné k posouzení výsledků zvolit další pomocná kritéria. 

Tento fakt však zásadním způsobem vymezuje limity výpovědní hodnoty CoT, neboť 

samotný test nabízí pouze nejednoznačnou interpretaci. Rozhodujeme se mezi více 

variantami vyhodnocení. (Hnízdil, 2006) 

Jedna z moţností důvodu lineárního průběhu srdeční frekvence je nedostatečný 

počet úseků provedených pro vyhodnocení během CoT. Tento problém lze relativně 

snadno korigovat předchozí analýzou úrovně zdatnosti, vytrvalostních schopností a 

tréninkového zaměření probandů a určit optimální startovní rychlost, která zajistí 
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absolvování minimálně osm, v optimálním případě šestnáct aţ dvacet absolvovaných 

úseků. Tomu odpovídá u méně zdatných jedinců startovní rychlost 6 - 7,5 km/h u 

specializovaných vytrvalců můţeme zahájit test na startovní rychlosti na úrovni 12 - 13 

km/h
 
. (Hnízdil, 2006) 

 

 

 

 Obr.2 Grafické zobrazení lineárního průběhu CoT 

 

4.4 Konečný háček v grafu 

U dálkových běţců se můţe vyskytnout specifický konec grafu, kde se přímka 

otočí o 180° a začne klesat. Tato smyčka je způsobena tím, ţe jedinec není schopný ve 

finální fázi jiţ zvýšit svou rychlost, která se ve skutečnosti sniţuje. Druhým specifickým 

pozorovaným zakončením zejména u dálkových běţců je přímka aţ do konce. (Conconi 

et al., 1996) 
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Obr.4 Grafické znázornění konečného háčku v grafu 
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5 Využití Conconiho testu pro zlepšení vytrvalostní 

výkonnosti 

 

Při hodnocení zdatnosti jedince vţdy analyzujeme s ohledem na aktuální stav, 

případné choroby a pohybovou anamnézu. (Radvanský, 2011) 

Trenéři a sportovci hledají nejlepší ukazatele optimální intenzity během 

dlouhotrvající zátěţe. Ačkoliv se stala Conconiho metoda sporná a diskutovaná, je 

často uţívána k plnění tohoto účelu. Všeobecně nastavení intenzity zátěţe tepové 

frekvence v bodu zlomu srdeční frekvence je lepší z fyziologického hlediska neţ 

nastavení v procentu rychlosti. (Passelergue, et al., 2006) 

Funkční vyšetření je vhodné provádět jednou aţ dvakrát ročně, třikrát pak u 

submaximálních testů, kde se doporučuje test absolvovat na počátku, uprostřed a na 

konci přípravného období. Pokud u jedince dojde k nevysvětlitelnému poklesu 

výkonnosti, pak je ţádoucí zařadit následné funkční vyšetření. Získané hodnoty v ANP 

musíme vţdy pro maximální vyuţití testování přenést do vyuţitelných parametrů, 

obvykle tedy srdeční frekvence a rychlosti běhu za optimálních podmínek. V tréninku 

vyuţíváme fakt, ţe zátěţ v oblasti ANP vede k největšímu rozvoji aerobních schopností. 

Jedná se o  intenzivní trénink. (Krejčí, 2011). 

V posledních několika desetiletích tento koncept vyvolal velký zájem ze strany 

sportovců, trenérů a lékařů. Četné studie prokázaly, ţe VTS by mohly být povaţovány 

za klíčový ukazatel aerobních schopností a VTS mohou být pouţity k měření účinků 

vytrvalostního tréninku. VTS se prokázaly být uţitečné zejména při stanovení intenzity 

zátěţe s cílem optimalizovat aerobní kapacitu jak u jedinců se sedavým způsobem 

ţivota, tak u trénovaných sportovců. (Guilhem et al., 2009) 

Pro účely regulování tréninku HRDP  pravděpodobně poskytuje ukazatel intenzity 

zátěţe související s ANP.  Z praktické perspektivy toto umoţňuje levnou a jednoduchou 

cestu, jak regulovat individuální tréninkovou intenzitu sportovcům. HR a intenzita 

zátěţe související s HRDP se zdá být upravována tréninkem, detréninkem a nemocemi, 

stejně tak jako vyčerpáním glykogenu. (Bodner, Rhodes, 2000) 

Aplikace této neinvazivní metody můţe být doporučena ke stanovení aerobní 

výkonnosti v různých sportech. Tato metoda je snadno opakovatelná a poskytuje 

zajímavé moţnosti pro monitoraci tréninkové adaptace v krátkém období jako například 

vysokohorský trénink. (Hofmann, Pokan, 2010) 
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K tomu, abychom efektivně vytrvalostní výkonnost zlepšovali, musíme sestavit 

optimální aerobní tréninkovou zátěţ, správné spolehlivé a individuální ukazatele 

intenzity tréninku. (Passelergue. et al., 2006) 

Udrţení konstantní tepové frekvence během zátěţe umoţňuje lepší kontrolu 

fyziologické adaptace, coţ není případ maximální rychlosti, protoţe intenzita se 

zvyšuje s časem. Tyto poznatky platí pro stanovení tréninkové zátěţe v různém 

procentu bodu zlomu srdeční frekvence. (Passelergue et al., 2006) 

Gripp F. et al. ve své práci posuzovali schopnost 10 trénovaných cyklistů s VO2 

max 64,1 +/- 8,86ml/kg/min konat zátěţ na HRDP stanovenou dle CoT. Testovaní 

jedinci šlapali na ergometru po dobu 90 minut při ustáleném HR trvale v rozsahu 

HRDP +/-5 tepů, které dosáhli 5 minut od začátku postupným zvyšováním výkonu. 

Nejvýznamnějším aspektem této studie bylo potvrzení moţnosti určit HRDP pomocí 

CoT spolu se zjištěním, ţe HRDP můţeme vyuţít jako pomocný parametr pro 

předepisování a kontrolu tréninku. ( Gripp F et al., 2009)    
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6 Analýza vlastních dat, praktická část 

 

Výkonnost stanovuje schopnost podat měřitelný výkon v konkrétním pohybovém 

zaměření. (Máček 2011) 

 

6.1 Přístroj Polar  RS800sd a počítačové zpracování dat 

programem Polar 

 

Přístroj finské firmy Polar RS800sd nabízí vlastní provedení terénního CoT  

společně s jeho analýzou po převedení naměřených dat pomocí infraportu do počítače. 

Základní součásti přístroje je náramkový přijímač pro příjem a vyhodnocení všech 

měřených údajů, snímač rychlosti na nohu s3, kódovaný vysílač WearLink W.I.N.D. 

proti vnějšímu rušení signálu na radiové frekvenci 2,4 GHz a elastický popruh 

s elektrodami snímající signál srdeční frekvence přímo ze srdce na principu EKG. 

(Uţivatelská příručka Polar RS800(sd); 2007)   

Noţní snímač S3 vysílá do vzdálenosti 1,5 metrů a vysílač Wearlink do 

vzdálenosti 15 metrů. Rozsah měření tepové frekvence náramkového přijímače je 15-

240 tepů/minutu a rozsah měření rychlosti 0-36 km/h. Provozní teplota náramkového 

přijímače a snímače rychlosti se vyskytuje v rozmezí -10°C aţ +50°C, kódovaný vysílač 

tepové frekvence pak funguje v rozmezí -10°C aţ +40°C.  (Uţivatelská příručka Polar 

RS800(sd); 2007)   

Před zahájením CoT je třeba nastavit kalibrační faktor na noţním snímači S3 

přesně pro testovanou osobu. (Uţivatelská příručka Polar RS800(sd); 2007) Dále 

musíme propojit náramkový přijímač s Polar programem v počítači, kde ve sloţce CoT 

zadáme poţadované rychlosti pro jednotlivé fáze 1-12 postupně se zvyšující o 0,5 km/h 

pro kaţdý úsek. Tuto hotovou sloţku poté z počítače přijme a k sobě uloţí náramkový 

snímač. 

Náramkový snímač je vybaven zvukovou signalizací, která se spouští okamţitě, 

pokud daný subjekt nedrţí nastavené tempo v dané fázi. Toleranční rozmezí ustanovuje 

Polar program pro CoT 0.2 km/h. Pokud například jedinec má ve fázi 1 běţet 

konstantně 12 km/h, při rychlosti běhu 11.9 - 12.1 km/h nebude náramkový snímač 

vydávat ţádný zvukový signál. Při rychlosti běhu pod 11.9 km/h začne snímač vysílat 
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zvukový signál nízké frekvence signalizující, ţe je třeba zrychlit a naopak při rychlosti 

běhu nad 12.1 km/h vyšle zvukový signál vysoké frekvence pro upozornění potřeby 

zpomalení. Po kaţdých 200 m snímač upozorní konec fáze jedním delším ostrým 

tónem.  

Na displeji náramkového přijímače je neustále zobrazována současná rychlost 

běhu a vzdálenost, která zbývá do ukončení fáze, ve které se právě testovaný nachází. 

Nevýhodou je, ţe displej nezobrazuje aktuální tepovou frekvenci a pokud testovaný 

ukončí test za subjektivně maximálního úsilí, můţe poté zjistit, ţe nedosáhl hodnoty své 

maximální tepové frekvence za předpokladu, ţe jí jiţ předem znal.   

Díky akustickým signálům a aktuálnímu zobrazování přesné rychlosti běhu má 

být schopen jedinec absolvovat CoT pouze s pomocí přístroje Polar 800sd bez potřeby 

pomocné osoby nebo laboratorních podmínek. Tím se stává dostupný pro širokou 

veřejnost. Sportovci mohou test provést samostatně nebo ho včlenit do svého tréninku.  

Terénní podmínky skýtají běţcům větší přirozenost s ohledem na jejich sportovní 

zaměření, ale oproti laboratorním podmínkám, kde u běţců budeme uvaţovat běţecký 

pás, je pro terénní test nevýhodou, ţe jedinec musí sám přesně postupně zvyšovat zátěţ 

v podobě rychlosti a musí při submaximální aţ maximální intenzitě vyvinout maximální 

volní úsilí pro dokončení testu do jeho maximální tepové frekvence. Laboratorní 

podmínky tedy zajistí stupňovité zvyšování zátěţe naprosto přesně podle protokolu, 

kdeţto u CoT na atletické dráze se prakticky nevyhneme drobným výchylkám, zejména 

pak v posledních fázích testu.  

Program Polar vynese naměřená data do grafu,  jehoţ osa x představuje rychlost 

běhu v km/h a osa y udává srdeční frekvenci tepů za minutu. V kaţdé absolvované fázi 

zprůměruje tepovou frekvenci a dané číslo vynese do grafu. Jednotlivými body následně 

proloţí přímku. Při počátečním odklonu bodů od přímky pak sledujeme ANP a hodnotu 

srdeční frekvence a rychlosti běhu v daném bodě. Dále program nabízí výpis získaných 

hodnot během měření po pěti vteřinách a to tepovou frekvenci, tempo, kadenci otáček a 

nadmořskou výšku. 

Pro porovnání výsledků po určitém časovém úseku je třeba, aby testování 

probíhalo vţdy stejným způsobem pokud moţno za velmi podobných podmínek. Jeho  

opakováním kontrolujeme změnu trénovanosti zapříčiněnou tréninkovým působením na 

daného jedince. Při zvýšení výkonnosti se v druhém měření v odstupu od prvního 

měření po nějaké časové době posune křivka doprava. Při porovnání testů je vhodné 

proloţení křivek a jejich vyhodnocení. 
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6.2 Praktické provedení subjekt  1 

Věk: 23 let, ţena   

Sportovní odvětví: orientační běh 

Ranní HR: 49 tepů/minutu 

Počasí: teplota 4°C, bezvětří  

Týdně naběhaných km: přípravné období zima 70-80 / závodní období 40-50 km  

Maximální HR: 182 tepů/ minutu, stanovena z nejvyšší naměřené HR přístrojem Polar 

RS800sd během posledních 7 měsíců  

Místo provedení: atletická dráha 400m Jihlava 

Conconiho test byl proveden dne 11.3.2011, zahájen v 7:53hodin  

 

Probandka se nejdříve na atletické dráze rozklusala po dobu 10 minut na 

průměrné tepové frekvenci 139 tepů/minutu a poté zahájila CoT. První fáze byla 

nastavena na rychlost běhu 11,4- 11,6 km/h, pro poslední dvanáctou fázi byla určena 

konečná rychlost 16,9- 17,1 km/h. 

 

Doba trvání testu byla 10 minut 58 vteřin, probandka absolvovala všech 12 fází 

testu. Po přenesení naměřených dat do počítače vyhodnotil program Polar HRDP  při 

171 tepech za minutu tedy v 93,95% maximální tepové frekvence a v rychlosti běhu 

15,37 km/h. Maximální tepové frekvence při testu byla dosaţena 178 tepů/minutu a 

maximální rychlost běhu v testu pak 17,25 km/h. Průměrná délka kroku byla v první 

fázi 121cm a postupně se prodluţovala do délky 161 cm v poslední dvanácté fázi. 

 

 

6.3 Praktické provedení subjekt 2 

 

Na základě analýzy prvního měření jsem se zaměřila na skutečnost, zda testovaný 

dosáhne své maximální tepové frekvence.  Pozorovala jsem, jestli se opakovaně 

vyskytne deflexní bod zlomu a v případě ţe ano, jak bude kritická rychlost v HRDP  

predikovat vytrvalostní výkonnost běţce na 5km. Opět byl pouţit pro měření tepové 



Bakalářská práce Stanovení vytrvalostní výkonnosti Conconiho testem 

41 

frekvence snímač Polar RS 800. Sběr dat aktuálních rychlostí a vzdálenosti byl 

realizován pomocí stopek na 200m atletické dráze.  

 

Subjekt 2 

 

Věk: 31 let, muţ 

sportovní odvětví: orientační běh na reprezentační úrovni, okrajově atletika 

Ranní HR: 45 tepů/minutu 

HRmax: 193, stanovena z laboratorního zátěţového vyšetření 

VO2max: 75 ml/kg/min 

Místo provedení: atletická dráha 200m Pardubice tunel 

Conconiho test byl proveden dne 10. 1. 2008, zahájen v 19:10 hodin  

Testování na 5km proběhlo o tři měsíce později 9. 4. 2008 v Přerově na tartanové dráze 

400m. 

 

Na atletických závodech subjekt 2 závodil na tratích o vzdálenosti 3km. V roce 

2008 v rámci reprezentačního testování orientačních běţců absolvoval měření výkonu 

na 5km pro splnění limitu na tuto vzdálenost. Odebrala jsem tedy od subjektu 2 data 

z měření Conconiho testu ze stejného roku.  

Testovaná osoba se nejdříve na atletické dráze rozehřála po dobu 12 minut na 

průměrné tepové frekvenci 125 tepů/minutu. První fáze byla odstartována na počáteční 

rychlosti 12 km/h, poslední devatenáctá fáze byla ukončena na rychlosti 21,8 km/h. 

Tepová frekvence po prvních 200 metrech ukázala hodnotu 119 tepů/ minutu, na konci 

poslední devatenácté fáze snímač HR naměřil 188 tepů/minutu. 

Subjekt 2 prováděl test po dobu 13 minut a 28 vetřin. Jeho maximální dosaţená 

tepová frekvence během CoT se neshodovala s jeho maximální tepovou frekvencí, která 

činí 193 tepů/minutu, a tedy opět nebylo dosaţeno maximální HR jedince. U subjektu 2 

byl rozdíl naměřené a skutečné HR o 5 tepů/minutu. 

Během testu výkonu na 5 km na atletické tartanové 400 m dráze proveden 9. 4. 

2008 v Přerově za teploty 15°C při oblačnu a mírném větru. Byly zaznamenávány 

hodnoty času pro danou aktuálně uběhnutou vzdálenost po prvních dvě stě metrech a 

dále pak kaţdých 400m. Start byl hromadný pro všechny reprezentanty muţe. 
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6.4 Praktické provedení subjekt 3 

 

Od subjektu 3 byla nasbírána data ze dvou Conconiho testů následující dva měsíce 

po sobě. První testování konal po dostatečné regeneraci bez těţké fyzické zátěţe 

v posledních dvou dnech. V druhém případě byl testovaný ve stavu silné únavy 

zapříčiněných vysokými tréninkovými dávkami, nebyl plně zregenerován. Udával 

pocity přetaţení subjektivně se mu běţelo těţce. Pro měření tepové frekvence byl pouţit 

snímač přístroj Garmin Forrerunner 110. Sběr dat aktuálních rychlostí a vzdálenosti byl 

realizován pomocí stopek na 200m atletické dráze.  

 

Subjekt 3 

 

Věk: 24 let, muţ 

Sportovní odvětví: orientační běh, výkonnostní úroveň  

HRmax: před CoT nebyla známa 

Místo provedení: atletická dráha 200m Pardubice tunel 

1.Conconiho test byl proveden dne 13. 1. 2011, zahájen v 20:09 hodin 

2.Conconiho test byl proveden dne 17. 3. 2011, zahájen v 20:11 hodin 

 

Testovaná osoba se při obou měřeních nejdříve na atletické dráze rozehřála po 

dobu 12 minut a první fáze byla odstartována na počáteční rychlost 12 km/h. Subjekt 3 

vykázal po oba testy deflexní bod zlomu dle Conconiho. Hodnota HRDP,  HRmax, Vd, 

RSmax, délka dosaţení HRDP  a délka trvání testu se v druhém měření změnila. 

 

6.5 Výsledky měření 

 

Subjekt 1 

 

Průběh HRPC: lineární do 171 tepů/minutu, dále sestupný odklon od linearity, tedy 

běţná HRDP dle Conconiho et al. 

Hodnota HRDP ve vztahu k procentu HRmax: 93,95% 

Hodnota HRDP ve vztahu k rychlosti běhu v daném bodě: 15,37 km/h 

Hodnota HRDP pro trénink rozvoje maximální aerobní kapacity: 171 tepů za minutu 
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Při testování se vyskytly následující komplikace. Probandka před ostrým měřením 

absolvovala 5 terénních CoT na zkoušku. V prvních třech měřeních se nepodařilo 

zaznamenat HRDP, protoţe se jí nedařilo dodrţovat přesné stupňování tempa o 0,5 

km/h ve vyšší intenzitě. Sice vţdy zvýšila tempo na konci úseku, ale poté ho nebyla 

schopna udrţet, docházelo tedy k velkým skokům v RS a průměrná rychlost posledních 

tří fází se jiţ zvyšovala o minimum.  

 

Průběh CoT znázorňuje graf č.1: 

 

graf 1- průběh CoT subjektu 1, kde černá linka zobrazuje lineární 

zvyšování tepové frekvence s narůstající rychlostí, 2. zelený čtverec 

znázorňuje HRDP 

 

Graf prokázal lineární odezvu HR aţ do ukončení testu. Ve čtvrtém a pátém testu 

po analýze předchozích chyb a adaptaci na udrţení konstantního tempa v rozmezí 0,2 

km/h a schopnosti zlepšení odhadu zvýšení tempa při kaţdé počínající nové fázi se po 

vynesení dat do počítače objevila HRDP  ve stejném bodě, tedy při 171 tepech za 

minutu. Probandka ukončila test vţdy při subjektivním pocitu maxima, ale maximální 

tepové frekvence nedosáhla, test ukončila 4 tepy/minutu pod svým maximem.  
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Subjekt 2 

 

Průběh HRPC: lineární do 176 tepů/minutu, dále jevila sestupný odklon od linearity, 

tedy běţná HRDP dle Conconiho et al. 

Hodnota HRDP ve vztahu k procentu HRmax: 91% 

Hodnota HRDP ve vztahu k rychlosti běhu v daném bodě:  18,5 km/h 

Hodnota HRDP pro trénink rozvoje maximální aerobní kapacity:  176 tepů za minutu 

 

Subjekt absolvoval 5000m za 15 minut a 54 vteřin.  

 

Dosažený 

čas 

Mezičas 

200m 

Mezičas 

600m 

Mezičas 

1000m 

Mezičas 

1400m 

Mezičas 

1800m 

Mezičas 

2200m 

15:54 00:34,0 01:52,0 03:10,0 04:26,0 05:44,0 07:03,0 

Mezičas 

2600m 

Mezičas 

3000m 

Mezičas 

3400m 

Mezičas 

3800m 

Mezičas 

4200m 

Mezičas 

4600m 

5000m 

08:22,0 09:38,0 10:53,0 12:09,0 13:24,0 14:39,0 15:54,0 

Tabulka1 Průběh závodu na 5 km subjektu 2 
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graf 2-  průběh CoT u subjektu 2 

 

Subjekt 3 

 

Průběh HRPC měření 13.1.2011: lineární do 182 tepů/minutu, dále jevila sestupný 

odklon od linearity 

Průběh HRPC měření 17.3.2011: lineární do 180 tepů/minutu, dále sestupný odklon od 

linearity 

Dosaţená HRmax měření 13.1.2011: 191 tepů/minutu 

Dosaţená HRmax měření 17.3.2011: 188 tepů/minutu 

Kritická RS a konečná RS měření 13.1.2011: 16,7 km/h, 19,5 km/h 

Kritická RS a konečná RS měření 17.3.2011: 15,9 km/h, 18,5 km/h 

 

 Při adekvátní regeneraci před testováním byl jedinec schopen podstupovat CoT o 

1 minutu a 14 vteřin déle - 11 minut a 29 vteřin a hodnoty HRDP bylo dosaţeno o 1 

minutu a 28 vteřin později - po 7,5 minutách, neţ v případě stavu únavy.   

 

6.6 Závěr výsledků 

 

Subjekt 1 

V terénním Conconiho testu při zanesení tepové frekvence do grafu při daných 

rychlostech běhu se prokázal bod zlomu srdeční frekvence HRDP  při jeho 

matematickém výpočtu programem Polar. U testované osoby nastal HRDP  při tepové 

frekvenci 171 tepů za minutu a rychlosti běhu 15,37 km/h a tyto hodnoty odpovídají dle 

Conconiho et al. výkonu na anaerobním prahu jedince. Maximální vyvinutá rychlost 

v testu byla dosaţena 17,25 km/h.  

Pro trénink jsou hodnoty HR a kritické rychlosti důleţité pro jejich aplikaci do 

tréninkových jednotek v terénních podmínkách. V případě testovaného bude pro 

maximální rozvíjení aerobní kapacity nutné zařadit úseky na hodnotě kritické srdeční 

frekvence- 171 tepů/ minutu.  

Probandka ani v jednom případě ze šesti měření nedosáhla své HR max, nejvíce 

se přiblíţila 3 tepy/minutu pod svou maximální hodnotu tj. na 179 tepů/minutu, přesto 

ţe test ukončila subjektivně v maximu.  
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Subjekt 2 

 V terénním CoT byl získán bod zlomu srdeční frekvence HRDP, tentokrát při 

manuálním zanesení HR do grafu při daných rychlostech běhu. Kritická RS se lišila od 

průměrné rychlosti při výkonu jedince v závodu na 5km o 0,4km/h. Vd v CoT udávala 

hodnotu 18,5 km/h, v 5 km závodě 18,9 km/h.  

Subjekt 2 stejně jako subjekt 1 nedosáhl při CoT své maximální HR, tentokrát 

rozdíl HRmax a maximální dosaţené HR činil 5 tepů/minutu.  

 V případě testovaného bude pro maximální rozvíjení aerobní kapacity nutné 

zařadit úseky na hodnotě kritické srdeční frekvence- 176 tepů/ minutu.  

 

Subjekt 3 

 Při nedostatečném fyzickém odpočinku dosáhl proband niţší hodnoty HRDP o 2 

tepy za minutu- 182 tepů/minutu a 180 tepů/minutu. Také dosáhl niţší HRmax, a to o 3 

tepy/minutu- 191 tepů/minutu a 188 tepů/minutu.  

Při analýze dat vycházíme z měření, které se konalo za dostatečného fyzického 

odpočinku.   

V terénním CoT při zanesení tepové frekvence do grafu při daných RSs se 

prokázal jednoznačný HRDP. U testované osoby nastal HRDP  při tepové frekvenci 182 

tepů/minutu a RS 16,7 km/h a tyto hodnoty odpovídají dle Conconiho et al. výkonu na 

anaerobním prahu jedince. Maximální vyvinutá rychlost v testu byla dosaţena 19,5 

km/h.  

V případě testovaného bude pro maximální rozvíjení aerobní kapacity nutné 

zařadit úseky na hodnotě kritické srdeční frekvence- 182 tepů/ minutu.  
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7 Diskuse 

 

V současné době se CoT hojně vyuţívá pro stanovení výkonnostních parametrů- 

ANP,  HRDP, kritické RS predikující výkon ve vytrvalostním závodě, deflexní bod 

zlomu v procentuelním podílu HR ku HRmax, jak v terénních, tak laboratorních 

podmínkách. 

Laboratorní testy nejsou vţdy specielně přizpůsobeny tréninkovým specifikům a 

jsou relativně drahé. Navíc na běţícím pásu můţe člověk dostat strach z pádu 

vymrštěním pásem přílišnou rychlostí, takţe raději ukončí test před dosaţením 

maximální HR. Proto stoupá mezi sportovci obliba vlastního měření kritických hodnot 

CoT.  

Terénního testu vyuţívají trénující jedinci a jejich trenéři zejména z důvodu 

neinvazivnosti metody, jejímu snadnému provedení a moţnosti častých měření.. Přístroj 

finské firmy Polar RS800sd nabízí vlastní provedení terénního CoT společně s jeho 

analýzou po převedení naměřených dat pomocí infraportu do počítače.  

Ke stanovení HRDP  u všech tří testovaných byl proveden terénní CoT 

vyuţívající konstantních vzdáleností s časově zkracujícími se 200 m úseky na atletické 

tartanové dráze. Postupné zvyšování zátěţe tedy v našem případě znamenalo zvyšování 

RS. Všechny tři subjekty rozbíhali první fázi rychlostí 12 km/h a stupňovali test do 

subjektivního maxima. Na konci kaţdé fáze došlo ke zrychlení 0,5 km/h.  

V prvním případě byla vyuţita pro pomoc se zvyšováním a udrţením 

konstantního tempa během daných úseků zvuková signalizace přístroje Polar RS800sd. 

Naměřená data vyhodnotil program Polar v počítači a dle matematického výpočtu 

zhotovil graf s určením HRDP.  Abychom mohli testovat jedince s přístrojem Polar 

RS800sd, je třeba nejdříve získat s tímto druhem testování určitou zkušenost a teprve 

poté jsme ho schopni aplikovat.  

Zvuková signalizace se stala velmi dobrou podpůrnou pomůckou. Sice plně 

nezabránila mírným odchylkám RS, ale dokázala je minimalizovat a díky ní probandka 

měla neustále svou RS pod kontrolou, aniţ by se musela dívat během měření na displej 

snímače HR a RS. Díky zvukové signalizaci také byla schopna se mnohem rychleji 

adaptovat na poţadavky CoT neţ by byla schopna bez ní. Na displeji snímače HR a RS 

se aktuální zobrazovala hodnota RS a vzdálenost zbývající do dokončení dané fáze. 

Počítačový program Polar pro CoT nabízí zpracování 12 úseků. Testovaný odběhá 

2,4 km. Výhodou počítačového programu je matematické zpracování nasbíraných dat 
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do grafu se stanovením HRDP.  Analýza výsledků je tedy časově rychle dostupná. 

Nevýhodou tohoto programu je, ţe čím trénovanějšího jedince budeme chtít testovat, 

tím vyšší musíme nastavit intenzitu pro startovní fázi.  

V případě subjektu 1, tedy vytrvalostního sportovce, bylo mnohem snazší plnit 

CoT ve fázích pod HRDP  a fáze blízké HRDP.  Nad HRDP  byli obtíţněji zvládnutelné 

i při pomoci zvukové signalizace přístrojem Polar RS800sd.   

Probandka  vykázala HRDP, a to na 171 tepech/minutu při kritické rychlosti 15,37 

km/h. Musela však před ostrým měřením absolvovat čtyři měření pro získání zkušeností 

s CoT, zejména s udrţením konstantní rychlosti během kaţdého úseku a zrychlením o 

0,5km/h na konci kaţdé fáze. Ani v jednom případě nedosáhla své HRmax, test 

ukončila 4 tepy/minutu pod svým maximem, přesto, ţe běţela aţ do subjektivního 

maxima.  

Doba trvání testu byla 10 minut 58 vteřin, probandka absolvovala všech 12 fází 

testu. HRPC vykázala lineární průběh do 171 tepů/minutu, dále sestupný odklon od 

linearity, jednalo se tedy o běţnou HRDP  dle Conconiho et al. Hodnota HRDP  ve 

vztahu k procentu HRmax činila 93,95%. 

Subjekt 2 je fyzicky velmi dobře disponován, závodí na reprezentační úrovni. 

Hodnota jeho VO2max je 75 ml/kg/min. Provedl terénní CoT za odběru dat HR 

 přístrojem Polar RS800 a stopek na atletické tartanové 200 m dráze. Naměřená data 

byla ručně zanesena do počítače, kde se z nich vytvořil graf vztahu RS-HR. 

 I v případě druhého testování se zobrazila HRDP. U subjektu 2 dosahovala 

hodnoty HR 176 tepů/minutu a RS 18,5 km/h.  Jedinec opět nedosáhl během měření své 

HRmax, ale ukončil test 5 tepů/minutu pod svou HRmax.  

Subjekt 2 konal test po dobu 13 minut a 28 vteřin. HRPC vykazovala lineární 

vztah RS-HR do 176 tepů/minutu, dále jevila sestupný odklon od linearity, tedy běţná 

HRDP  dle Conconiho et al. Hodnota HRDP  ve vztahu k procentu HRmax byla 91%. 

Testování výkonu na 5 km proběhlo o tři měsíce později  na tartanové 400m 

dráze. Dosaţený čas na tuto vzdálenost byl 15 minut a 54 vteřin, coţ odpovídá 

průměrné RS na kilometr 18,9km/h.  Kritická rychlost stanovená CoT  byla velmi blízká 

průměrné rychlosti v závodě na 5km. Vd byla o 0,4 km/h niţší neţ průměrná RS 

v daném závodě.  

Subjekt 1 vykázal počet srdečních tepů od HRDP  po HRmax 11, subjekt 2 tepů 

16 a subjekt 3 při adekvátním fyzickém odpočinku tepů 9. 
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Neschopnost dosaţení HRmax v CoT subjektem 1 a 2 přikládám dvěma hlavním 

faktorům. Prvním je volní schopnost jedinců provést test aţ do svého skutečného 

maxima související také s nízkým mnoţstvím anaerobní sloţky zařazené do tréninků a 

závodů. Druhým je poţadavek zrychlení o 0,5 km/h ve fázi, kdy jedinec jiţ subjektivně 

není schopen zrychlit, a tak test proto ukončí. 

Protoţe ani jeden subjekt nedosáhl HRmax, nelze stoprocentně vycházet 

z naměřené HRFmax v CoT a nelze stanovit v jakém % HRmax se nachází HRDP 

jedince.  

Subjekt 3 je orientační běţec výkonnostní sportovní úrovně.  Provedl dvakrát 

terénní CoT za sběru dat HR přístrojem Garmin Forreruner 110 a RS stopek na atletické 

tartanové 200m dráze v rozestupu 2 měsíců. V prvním případě byl adekvátně fyzicky 

odpočinutý, v druhém nikoliv. Naměřená data byla ručně zanesena do počítače, kde se 

z nich vytvořil graf vztahu RS-HR. 

 Zdravý jedinec zobrazil HRDP, oba CoTs vykázaly jednoznačný deflexní bod 

zlomu. U subjektu 3 dosahoval hodnoty HR 182  v 1. a 180 tepů/minutu v 2. CoT. Vd 

dosahovala 19,5 km/h v 1. a 18,5 km/h v 2. CoT. HR max se stanovila 188 v 1. a 191 

v 2.CoT.  

Se změnou výkonnosti se mění hodnota kritické tepové frekvence a kritické 

rychlosti, pár měsíců po provedení testu se tréninkem mohou tyto hodnoty výrazně 

změnit, CoT nám můţe poslouţit k ověření změn ve výkonnosti a signalizaci 

přetrénování. 

I v našem případě subjekt 3 ve stavu ovlivnění fyzickou únavou nebyl schopen 

dosáhnout stejné HRmax a HRDP  jako v případě dostatečného odpočinku  před 

vlastním měřením. ANP dosáhl o 1 minutu a 28 vteřin dříve- 6 minut 3 vteřiny a skončil 

test dříve o 1 minutu 14 vteřin- 10 minut a 15 vteřin. Abychom tedy mohli CoT 

aplikovat do tréninkové praxe, je třeba, aby měření probíhalo bez nadměrné fyzické 

únavy.  

V porovnání subjektu 2 se subjektem 3, kdy oba startovali na stejné RS, dosáhl 

subjekt 2 ANP později a vydrţel konat test déle, protoţe je fyzicky zdatnější a stejné 

fáze tedy pro něj znamenaly niţší intenzitu zátěţe neţ pro subjekt 3. 

Souhrn vlastního měření poskytuje předpoklad pro schopnost stanovení HRDP  u 

všech zdravých jedinců bez sníţené myokardiální funkce. Při lineární odezvě nebo 

inflexním HRDP  budeme předpokládat sníţení této funkce. I u zdravých jedinců však 

můţeme předpokládat neprokázání HRDP v případech určitých modifikací CoT, příliš 
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vysokých odchylek poţadovaných RSs, nastavení začátku testu v příliš vysoké intenzitě 

zátěţe jedince, selhání techniky a ukončení testu před dosaţením hodnoty HRDP. 

V současnosti se vyskytuje problém, ţe velké mnoţství sportovců svou kritickou 

tepovou frekvenci nezná, v tréninku měření tepů nevyuţívá a absolvuje spousty 

kilometrů o příliš vysoké nebo příliš nízké intenzitě. 

CoT  se dobře aplikuje v praxi, ale obvykle budeme muset před prvním ostrým 

měřením získat jistou zkušenost a absolvovat alespoň dva testy na zkoušku, případně 

budeme potřebovat vodiče.  Na konci kaţdé fáze je vhodné tempo o 0,5 km/h zvýšit 

plynule a ne skokem, abychom zamezili předčasnému ukončení testu a neovlivnili 

negativně sběr potřebných dat. 
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Závěr 

 

Conconiho terénní test podstoupili celkem tři dobrovolníci z řad orientačních 

běţců, dva výkonnostní a jeden vrcholové úrovně. Ve všech případech se podařilo 

stanovit jednoznačný deflexní bod zlomu. Pro provedení této metody v terénních 

podmínkách za pomoci přístroje Polar RS800sd s pomocí zvukové signalizace je třeba 

nejdříve získat určité zkušenosti s udrţením konstantního tempa běhu a přesným 

zvyšováním na konci kaţdé fáze o 0,5 km/h. Subjekt 3 prokázal v CoT posun HRPC 

doleva a sníţení hodnot HRDP, Vd a HR max při nedostatečném odpočinku před 

testováním. Z výsledků měření je patrné, ţe nelze stoprocentně vţdy dosáhnout HRmax. 

Je třeba brát v potaz, ţe tato hodnota můţe dosahovat o několik tepů více, zejména u 

jedinců, jejichţ velkou část fyzické aktivity tvoří vytrvalostní sloţka. Při jiné neţ 

deflexní odpovědi po určité době linearity vztahu HR-RS předpokládáme sníţenou 

funkci myokardu jedince vyjádřenou ejekční frakcí levé komory, sníţenou citlivost β1 

receptorů na katecholaminy. 

 



Bakalářská práce Stanovení vytrvalostní výkonnosti Conconiho testem 

52 

REFERENČNÍ SEZNAM 

 

BINDER, Ronald K., et al. Methodological approach to the first and 

second lactate treshold in incremental cardiopulmonary exercise 

testing. European Journal of Cardiovascular prevention and rehabilitation. 

2008, vol. 15, n. 6, s. 726-734s. ISSN 1741-8267. 

BODNER, Michael E.; RHODES, Edward C. A review of the Concept of 

the heart rate deflection point. Sports Medicine. 2000, vol. 30, n. 1, s. 31-46. 

ISSN 0112-1642. 

BUCHHEIT, Martin; SOLANO, Roberto; MILLET, Grégoire Paul. Heart-

Rate Deflection Point and the Second Heart-Rate Variability Threshold During 

Running Exercise in Trained Boys. Pediatric Exercise Science. 2007, vol. 19, n. 

2, s. 192-204. ISSN 0899-8493. 

CONCONI, Francesco, et al. The Conconi test: Methodology after 12 

years of application. International Journal of Sports Medicine. 1996, vol. 17, no. 

7, s. 509-519. ISSN 0172-4622. 

CONCONI, Francesco, et al. Determination of the anaerobic threshold by 

a noninvasive field test in runners.Journal of applied physiology. 1982, vol. 52, 

n. 4, s. 869-873. ISSN 8750-7587. 

GJERSET, Asbjorn; JOHANSEN, Egil. Trénink fyzické kondice v 

orientačním běhu : (plánování tréninku v OB). první. [s.l.] : Český svaz 

orientačního běhu, 1999. 96s. 

GRAZZI, G., et al. Protocol for the Conconi test and Determination of the 

heart rate deflection point. Physiological research. 2005, vol. 54, n.4, s. 473-

475s.. ISSN 0862-8408. 

GRIPP, Fernando, et al. Sustained, prolonged exercise at stable heart rate 

defined by the deflection point identification method. The Journal of Strength 

and conditioning research . 2009, vol. 23, n.2, s. 632-637. ISSN 1064-8011. 



Bakalářská práce Stanovení vytrvalostní výkonnosti Conconiho testem 

53 

GUILHEM, Gaёl; DOREL, Sylvian; HUG, Francois. Effects of a prior 

short simulated training session on the subsequent occurrence of ventilatory 

thresholds. Journal of Science and Medicine in Sport. 2009, vol. 12, n. 2, s. 273-

279. ISSN 1440-2440. 

HNÍZDIL, Jan. Conconiho test- limity výpovědní hodnoty. Ústřední 

tělovýchovná knihovna, Praha, 2006. 20s. Referát. Karlova univerzita, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu. Dostupné z WWW: 

www.ftvs.cuni.cz/doktorske_sk/obhaj/Hnizdil.doc. 

 

HOFMANN, Peter; POKAN, Rochus. Value of the application of the heart 

rate performance curve in sports.International Journal of Sports Physiology and 

Performance. 2010, vol. 5, n. 4, s. 437-447. ISSN 1555-0265.  

HOFMANN, Peter, et al. %HRmax target heart rate is dependent on heart 

rate performance curve deflection.Medicine and science in sports and exercise. 

2001, vol. 33, n. 10, s. 1726-1731. ISSN 0195-9131. 

JOYNER, Michael J.; COYLE, Edward F. Endurance exercise 

performance: the physiology of champions. The Journal of Physiology. 2008, 

vol. 586, n. 1, s. 35-44. ISSN 0022-3751. 

 

KARA, M., et al. Comparison of two noninvasive methods in the 

determination of anaerobic treshold in sedentary men . Eastern Journal of 

medicine. 1997, vol. 2, n. 2, s. 1726-1731. ISSN 1301-0883. 

 

KUČERA, Miroslav; DYLEVSKÝ, Ivan. Sportovní medicína. 1.vyd. 

Praha : Grada, 1999. 280 s. ISBN 80-7169-725-7. 

 

KUČERA, Vladimír; TRUKSA, Zdeněk. Běhy na střední a dlouhé tratě. 

1. vydání. Praha 1 : Olympia, 2000. 287s. ISBN 80-7033-324-3. 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/doktorske_sk/obhaj/Hnizdil.doc


Bakalářská práce Stanovení vytrvalostní výkonnosti Conconiho testem 

54 

LINDSTEDT, S. L.; CONLEY, K. E. Human aerobic performance: too 

much ado about limits to VO2. The Journal of Experimental Biology. 2001, 204, 

18, s. 3195-3199. ISSN 0022-0949. 

 

LUCIA, A., et al. Heart rate response during incremental exercise in 

master runners. The Japanese Journal of Physiology. 2000, vol. 50, n. 1, s. 155-

158s.. ISSN 0021-521X. 

 

MÁČEK, Miloš; RADVANSKÝ, Jiří. Fyziologie a klinické aspekty 

pohybové aktivity. první vydání. Praha 5 : Galén, 2011. 245 s. ISBN 978-80-

7262-695-3. 

PASSELERGUE, P.A.; CORMERY, B.; LEGER, L.A. Utility of the 

Conconi´s heart rate deflection to monitor the intensity of aerobic 

training. Journal of strength and conditioning research. 2006, vol. 20, n. 1, s. 

88-94. ISSN 1064-8011. 

RADVANSKÝ, Jiří; VANČURA, Vlastimil. Intenzivní zátěţ: co nového z 

fyziologického pohledu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca. 2007, vol. 16, 

no. 2, s. 58-67. ISSN 1210-5481. 

SILBERNAGL, Stefan; DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie 

člověka. 6.vydání, zcela přepracované a rozšířené. Praha 7 : Grada, 2004. 448s. 

ISBN 80-247-0630-X. 

SVOBODA, Pavel. Uživatelská příručka Polar RS800(sd). [s.l.] : 

Sportovní sluţby, 2007. 52s. 

TANAKA, Hirofumi; SEALS, Douglas R. Endurance exercise 

performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying 

physiological mechanisms. The Journal of Physiology. 2008, vol. 586, n. 1, s. 

55-63. Dostupný také z WWW: 

<http://jp.physoc.org/content/586/1/55.full.pdf+html>. ISSN 0022-3751. 

 



Bakalářská práce Stanovení vytrvalostní výkonnosti Conconiho testem 

55 

VACHON, John A.; BASSETT, David R.; CLARKE, Stephen. Validity of 

the heart rate deflection point as a predictor of lactate treshold during 

running. Journal of applied physiology. 1999, vol. 87, n. 1, s. 452-459s. ISSN 

8750-7587. 

 

 

 

 

 


