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ABSTRAKT

Název práce:

Rozdíly výsledků funkční zátěžové diagnostiky v testech na běhátku a cyklistickém 

ergometru.

Cíl práce:

Cílem této práce je porovnání výsledků funkční zátěžové diagnostiky studentů FTVS 

s triatlonisty. Dalším cílem je porovnání výsledků studentů FTVS v rámci skupiny ve 

dvou zátěžových testech do vita maxima - pohyblivý pás a cyklistický ergometr a srov-

nání těchto rozdílů s rozdíly získanými u triatlonistů.

Metody:

V práci používáme metodu popisné analýzy pro získávání informací o dané proble-

matice. Pro získání dat jsme použili dva zátěžové testy do vita maxima - běhátko a cyk-

listický ergometr. Výsledná data jsou tabulkově zpracovávána a statisticky vyhodnoco-

vána pomocí Wilcoxonova testu. Pro porovnání výsledků využíváme procentních bodů. 

Výsledky:

Výsledky funkční zátěžové diagnostiky v testu na cyklistickém ergometru jsou u stu-

dentů FTVS o 1,5% nižší oproti testu na běhátku. Výsledky těchto testů jsou tedy roz-

dílné, ale jejich zástupnost je u studentů FTVS vyšší než u triatlonistů, jejichž rozdíl 

činil 4%. Rozdíly hodnot výsledných parametrů funkční zátěžové diagnostiky naměřené 

na běhátku a cyklistickém ergometru nejsou statisticky významné.

Klíčová slova:

Vytrvalostní předpoklady, test do vita maxima, triatlon



ABSTRACT

Tittle:

Differences of functional load diagnostics results in tests on a treadmill and cycle er-

gometer.

Thesis’ objective:

The aim of this thesis is comparing functional load diagnostics results of FTVS stu-

dents with triathlets. Next aim is to compare results of FTVS students in their group in 

two tests up to a vita maxima -  treadmill a cycle ergometer.

Methods:

In this thesis we use descriptive analysis method for obtaining information about this 

issue. For data obtaining we used two tests up to a vita maxima - treadmill and cycle 

ergometer. The resulting data is processed in tables and statistically evaluated using 

Wilcoxon test. We use percentage points for comparison of the results. 

Results:

The results of functional load diagnostics test on cycle ergometer FTVS students are 

at 1,5% lower than the treadmill test. The results of these tests are different, but they are 

for FTVS students more alternative than for the triathletes, the difference was 4%. Dif-

ferences of resulting functional load diagnostics values measured in tests on treadmill 

and cycle ergometer are not statistically significant.

Key words:

Endurance abilities, test up to a vita maxima, triathlon
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AEP - aerobní práh

ANP - anaerobní práh

ATH - tukuprostá tělesná hmota

BCM - vnitrobuněčná hmota 

ECM - mimobuněčná hmota

EKG - elektrokardiogram

Dfmax - dechová frekvence

FIO2 - FEO2 - rozdíl objemového podílu kyslíku mezi dechem a výdechem

RER - poměr respirační výměny 

SD - směrodatná odchylka

SF - srdeční frekvence

SFaep - srdeční frekvence na úrovni aerobního prahu

SFanp - srdeční frekvence na úrovni anaerobního prahu

SFmax - maximální srdeční frekvence

TT - triatlon

Vmax - maximální ventilace

VE - minutová ventilace

VE /VO2 - ventilační ekvivalent pro kyslík 

VO2max - maximální příjem kyslíku

vmax - maximální rychlost

VT - dechový objem v maximu
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ÚVOD

Téma mé bakalářské práce se zabývá funkční zátěžovou diagnostikou. Funkční 

zátěžová diagnostika by měla být zařazena ve sportovní přípravě všech sportovních 

odvětví, což platí i pro triatlon. Pravidelně je využívána ve vrcholovém sportu, ale dnes 

je snadno dostupná téměř každému. Není výsadou pouze elitních sportovců, ale měli by 

ji absolvovat i hobby sportovci, kteří chtějí systematicky trénovat. Pro trenéra

představuje důležitou zpětnou vazbu a kontrolou současné výkonnosti sportovce, 

účinnosti tréninků i zdravotního stavu svěřenců. Z výsledků zátěžového testů je možno 

určit individuálně vhodnou tréninkovou zátěž pro jednotlivé sportovce a přizpůsobit jim 

tak další trénink.

Cílem mé práce je porovnání výsledků zátěžových testů na běhátku a na cyklistickém 

ergometru. Protože jsem se triatlonem zabývala aktivně přes 10 let a prošla jsem si tes-

továním jak na klasickém pohyblivém pásu (běhátku), tak i na cyklistickém ergometru, 

zajímají mě rozdíly výsledných funkčních parametrů mezi určenými testy. Je-li vůbec 

možné dosáhnout stejných či podobných výsledných maximálních hodnot v obou tes-

tech. Proto jsem se rozhodla naměřit devět probandů, které jsem vybrala ze zájem-

ců běžné sportující populace (studenti FTVS), u kterých budu tento problém zkoumat.

Triatlonisté jsou adaptovaní na oba druhy zátěže využívající se v těchto testech - cyk-

listika, běh. Ráda bych zjistila výsledky u ne-triatlonistů, sportovců, kteří nejsou adap-

tovaní ani na jednu z těchto činností a zároveň je porovnala s výslednými hodnotami 

triatlonistů specialistů zpracovanými v článku Lenky Kovářové v roce 2009.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

1.1 Zátěžová diagnostika

Obvyklé zdravotní prohlídky posuzují funkční stav organismu pouze v klidových 

podmínkách. Zátěžová diagnostika se naopak věnuje hodnocení funkčního stavu, vý-

konnosti různých systémů i organismu jako celku v podmínkách zatížení i po jeho 

ukončení, tj. v průběhu zotavení (Heller, 1996).

Zátěžová diagnostika se věnuje vyšetřování fyziologické a patologické reakce adap-

tace organismu jako celku i jednotlivých orgánových systémů na různé druhy zatížení.

Zátěžová diagnostika je charakterizována jako speciální součást metod a postupů při 

diagnostikování nemocí a poruch. Zátěžová diagnostika vychází z mnoha teoretických, 

preklinických a klinických oborů, zjišťuje a posuzuje funkční a morfologické změny 

způsobené určitou zátěží. V praxi tyto získané poznatky pomáhají k přesnějšímu zjištění 

diagnózy, k posouzení závažnosti onemocnění, k určení dalšího terapeutického postupu, 

k prevenci různých nemocí, k posouzení funkční a fyzické zdatnosti a schopnosti 

k pohybové aktivitě (Placheta, 1999).

Heller (1996) určuje jako cíl testování v oblasti fyziologické tělesné zátěže a sportu 

diagnostiku obecné zdatnosti (kondice) nebo diagnostiku trénovanosti (speciální výkon-

nosti). K testování obecné zdatnosti se využívá práce velkých svalových skupin, ke kte-

ré není třeba zvládnutí speciální dovednosti nebo techniky pohybu. V diagnostice tréno-

vanosti a výkonnosti se využívá zatěžování speciálních svalových skupin, které jsou 

specifické pro dané sportovní odvětví., pro práci je zde nezbytné zvládnutí dané doved-

nosti či techniky. Při zátěžovém testu se nezjišťují pouze funkční parametry (kapacita 

dýchání, oběhu, metabolické procesy), ale je vhodné se zaměřit i na kontrolu kvality 

řízení pohybu, kterou nelze přímo sledovat ani měřit.

1.1.1 Funkce a výhody zátěžové diagnostiky

Heller (1996) shrnuje funkce a výhody zátěžové diagnostiky do následujících čtyř 

bodů:

1. Zátěžovou diagnostikou lze stanovit silné a slabé stránky sportovce 

(vzhledem k požadavkům jeho disciplíny) a posoudit je jak izolovaně, 
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tak i ve vzájemné návaznosti, což nám umožní lépe připravit individuální 

tréninkový program.

2. Opakované testování umožňuje individuální zpětnou vazbu. To, co je 

v přípravě účinné pro jednoho sportovce, může být pro druhého nadměr-

né, či naopak nedostatečné.

3. Vrcholový sportovec může trpět specifickými, často skrytými zdravot-

ními problémy, které odhalí zátěžová diagnostika dříve než běžné lékař-

ské vyšetření (přetrénování, chronická únava, poruchy výživy apod.).

4. Při testování se sportovec naučí lépe rozumět svému tělu, jeho funkcím 

a požadavkům daného sportu, což se může projevit v aktivnějším a raci-

onálním přístupu k tréninkové přípravě a pozornosti zdravotnímu stavu

(Heller, 1996).

1.2 Dělení zátěžové diagnostiky

Zátěžové testy můžeme členit do několika skupin. Bunc (1990) dělí testy na statické 

a dynamické, přičemž pro měření výkonnosti a trénovanosti se využívají spíše dyna-

mické testy. Dynamické testy je možno dále dělit podle mnoha faktorů, jako jsou způ-

sob a stupeň zatížení, místo provedení (terén, laboratoř), měřené parametry a další.

Základním rozdělením funkčních zátěžových zkoušek dle Hellera (1996) jsou testy 

nespecifické a specifické. Za nejspecifičtější test je považováno měření přímo v terénu 

v závodních podmínkách. Terénní testy je těžké realizovat, protože nejsme schopni za-

jistit vždy stejné podmínky pro opakování testu a standardizovat je. Dalším problémem 

je měření funkčních parametrů a charakteristik zatížení. V terénních testech lze sledovat 

pouze snadno měřitelné parametry, např. srdeční frekvenci, hladinu laktátu v krvi. 

Oproti tomu laboratorní testování umožňují stanovit maximální funkční parametry, ven-

tilační anaerobní práh a vliv zatížení na srdeční frekvenci. 

Když se zaměříme na hodnocení a sledování výkonnosti u cyklického pohybu, nej-

častěji rozdělujeme testy podle stupně/velikosti zatížení. Dle Bunce (1990) vypadá 

hlavní rozdělení zátěžových testů takto:

 Maximální zátěžové testy

 Submaximální zátěžové testy
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1.2.1 Laboratorní zátěžová diagnostika

Laboratorní zátěžová diagnostika se provádí v laboratorních podmínkách, kde se po-

užívá většinou modelových zatížení na různých typech ergometrů, simulujeme maxi-

mální či submaximální fyzické zatížení. Mezi výhody těchto testů patří relativně velmi

přesné stanovení velikosti fyzického zatížení, možnost sledování mnoha parametrů 

s malým omezením sledovaných osob, konstantní klimatické podmínky a podmínky 

provedení obecně aj. Nevýhodou laboratorní diagnostiky je nutnost transformace vý-

sledků vyšetření do terénních podmínek a použití odlišného pohybového stereotypu při 

zatěžování a tím dochází k možnosti zkreslení výsledků v důsledku zatížení nevhodných 

svalových skupin (Bunc, 1990).

Vávra (1988) sepsal požadavky potřebné pro úspěšné modelování tělesné zátěže 

v laboratoři. Pohybová činnost pro testování musí být jednoduchá s poměrně nízkými 

nároky na obratnost, podobná přirozenému pohybu a zároveň co nejbližší sportovní dis-

ciplíně, kterou chceme testovat (chůze, běh či jízda na kole a další). Důležitá je možnost 

vyhodnotit zatížení vykonanou prací nebo výkonem v daných fyzikálních jednotkách. 

Pohybová činnost nesmí být překážkou pro sledování funkčních parametrů v průběhu 

zátěže. Samozřejmostí je dbát na bezpečnost testovaného sportovce, vyvarovat se ne-

bezpečí úrazu.

1.2.2 Terénní zátěžová diagnostika

Bunc (1990) charakterizuje testování v terénu jako měření v podmínkách odpovídají-

cím soutěžnímu výkonu a jeho použitému stereotypu pohybu. Výhodou terénní diagnos-

tiky je přímé a jednoduché použití v tréninkovém procesu. Nevýhodou je poměrně ne-

přesné fyzikální stanovení vykonané práce, problémy s měřením většiny fyziologických

veličin bez výrazného ovlivnění sledovaných osob a další (Bunc, 1990).

Musíme si uvědomit, že jak laboratorní, tak terénní testy jsou jen jakýmsi modelem. 

V závodě nelze očekávat totožné výsledky jako v testech, protože na soutěžní výkon 

působí i jiné faktory, jako psychická zátěž a taktika.

1.2.3 Maximální zátěžové testy

Cílem maximálních zátěžových testů je stanovení maximální výkonnosti organismu. 

Maximální hodnoty se můžeme pokusit stanovit pouze u zdravých jedinců, abychom 

tím neohrozili jejich zdravotní stav. Zátěžový test má dvě části. První část je charakteri-
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zována zahříváním organismu, druhá část obsahuje vlastní zátěžové vyšetření. Při ma-

ximálním zátěžovém testu zatěžujeme organismus pomocí zatížení konstantní intenzity, 

která musí být tak vysoká, aby vedla k rychlé únavě anebo stupňovaným zatížením, při 

kterém k dosažení maximálního zatížení dochází postupně (Bunc, 1990). Problém vzni-

ká v osobní motivaci testovaných sportovců, protože měření je na jejich motivačních 

schopnostech závislé (Bunc, 1988).

1.2.4 Submaximální zátěžové testy

Při submaximálních testech využíváme zatížení střední intenzity dostatečné 

k překonání jiných, zejména emočních vlivů na sledované hodnoty. Tyto testy jsou bez-

pečnější a méně závislé na vyšetřované osobě. Obrovskou výhodou je, že výsledky je

možné použít přímo při vlastním tréninku, protože většina tréninkových intenzit je ab-

solvována právě v oblasti submaximálních intenzit zatížení (Bunc, 1990). Další výho-

dou je, že submaximální hodnoty se mění v důsledku účinku tréninku daleko více než 

hodnoty maximální. Výsledné submaximální parametry lze využít i k odhadu či výpočtu 

maximálních hodnot (Bunc, 1988).

1.3 Typy zátěžových testů

V laboratorních podmínkách se u nás nejčastěji setkáváme se dvěma typy zátěžových 

přístrojů – cyklistickým ergometrem a pohyblivým pásem.

1.3.1 Cyklistický ergometr

Cyklistický ergometr patří v Evropě k nepoužívanějším zdrojům zatížení., je charak-

terizován jako moderní přístroj s možností programovat zátěž a s jednoduchou obslu-

hou. Pro ilustraci zobrazen na Obrázku 1. Jeho výkon je dán odporem brzdící síly 

a frekvencí otáček a je při testech dávkován v hodnotách relativních, přepočtených 

na 1 kg hmotnosti těla (W.kg-1), nebo v absolutních (W) (Placheta, 1999). Brzdění fun-

guje mechanicky nebo elektromagneticky. Výhody cykloergometru jsou v možnosti 

zatížení vsedě, vleže i v polosedě, včetně snadného nastavení a změn poloh sedla i řidí-

tek. Další plusy shledávají v dobrých podmínkách pro sledování fyziologických para-

metrů, které jsou vytvořeny minimálními pohyby hlavy, trupu a horních končetin. Cyk-

loergometr minimalizuje nebezpečí úrazu pro vyšetřované jedince, umožňuje 

kontinuální zvyšování zátěže a má vysokou reprodukovatelnost zatížení a srovnávání 
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výsledků v různých laboratořích. Další výhody tkví v prostorové nenáročnosti zařízení

a jeho nehlučném provozu (Placheta, 1999; Vávra, 1988).

Nevýhodami bicyklových ergometrů jsou vysoké nároky na určité svalové skupiny, 

zejména u netrénovaných jedinců, kteří nejsou zvyklí na daný způsob a intenzitu zátěže, 

nebo pro sportovce adaptované na jiný typ zátěže dolních končetin. Může tak dojít 

k předčasné lokální únavě těchto svalových skupin, testovaný pak nedosáhne požadova-

ného zatížení kardiorespiračních funkcí. Zařízení vyžaduje pravidelnou kalibraci, 

zejména levnější přístroje (Placheta, 1999; Vávra, 1988).

Obrázek 1: Cyklistický ergometr (ilustrační obrázek)

1.3.2 Pohyblivý pás (běhátko)

Běhátko je používáno zejména v USA a Kanadě, v Evropě se využívá na specializo-

vaných pracovištích.

Pohyblivý pás (viz Obrázek 2) je popsán jako transportér konstruovaný na principu 

nekonečného pásu, proti jehož pohybu se vyšetřovaný pohybuje chůzí nebo během

(Placheta, 1999). Výkon na běhátku je určen hmotností sportovce, rychlostí pohybu 

pásu a sklonem pásu (úhlem). Intenzitu je možné tedy regulovat pomocí zvyšování 

rychlosti pásu nebo jeho slonu, což umožňuje kontinuální zvyšování zátěže. Výhodou je 

přirozený pohyb – chůze, běh, a zapojení většiny velkých svalových skupin našeho těla, 

nehrozí lokální svalová únava. Tento přístroj jako jediný je vhodný i pro vyšetření dětí 

předškolního věku (Placheta, 1999; Vávra, 1988).

Mezi nevýhody pohyblivého pásu patří především vysoká pořizovací cena, prostoro-

vá náročnost, poměrně vysoká hlučnost některých přístrojů. Hrozí vyšší riziko pádu 

v případě maximálního vyčerpání vyšetřované osoby (Placheta, 1999; Vávra, 1988).
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Obrázek 2: Pohyblivý pás - běhátko (ilustrační obrázek)

1.4 Parametry zátěžové diagnostiky

Ve funkčních zátěžových zkouškách můžeme měřit mnoho fyziologických paramet-

rů. Pro posuzování výkonnosti a trénovanosti v triatlonu musíme nalézt takové paramet-

ry, které budou pro daný sport či disciplínu charakteristické, o něčem vypovídající, 

snadno reprodukovatelné a opakovatelné. 

Samotnému získávání hodnot funkčních testů předchází měření základních antropo-

metrických parametrů, které je blíže popsáno v následující podkapitole.

1.4.1 Antropometrické parametry

Součástí zátěžové diagnostiky je zjištění základních antropometrických parametrů, 

které slouží k dalšímu testování. Mezi základní antropometrické hodnoty patří tělesná 

výška, tělesná hmotnost, procento tuku v těle. U tělesného složení se zjišťuje tukuprostá 

tělesná hmota (ATH), která je složená z mimobuněčné hmoty (ECM) a vnitrobuněčné 

hmoty (BCM). Vnitrobuněčná hmota provádí svalovou činnost. Pro zátěžovou diagnos-

tiku nás zajímá poměr mezi ECM/BCM, který by měl být u trénovaných menší než 1, 

obecně platí, že čím menší je tento poměr, tím lepší jsou výkonnostní předpoklady

(Formánek, Horčic, 2003).

K měření tělesného tuku se používají dvě hlavní metody - měření kožních řas nebo 

bioimpedanční metoda. Pro běžné testování v praxi se využívá měření deseti kožních 

řas, při kterém lze sledovat rozložení tuku v těle a při opakovaném testování i různé 

změny.



18

V laboratorních podmínkách se nejčastěji používá bioimpedanční metoda, která po-

skytuje daleko přesnější výsledné hodnoty množství tuku v těle, zejména přesný poměr 

ECM/BCM (Formánek, Horčic, 2003).   

1.4.2 Funkční parametry

Funkční parametry zahrnují všechny parametry, které lze měřit z fyziologických 

funkcí organismu.

Ventilační hodnoty jsou parametry vztahující se k dechovým funkcím. Mezi statické 

hodnoty, které jsou měřitelné v klidu, patří dechový objem (VT), vitální kapacita, rezi-

duální objem a další. Pro náš účel jsou cennější dynamické hodnoty jako dechová frek-

vence (Dfmax), minutová ventilace či maximální minutová ventilace.

 Maximální ventilace (VE) je množství vzduchu prodýchaného plícemi za 

minutu maximálního výkonu. Hodnota odpovídá součinu dechové frek-

vence a dechového objemu. Výsledná hodnota je ovlivněna také stav-

bou těla, např. výškou a objemem hrudníku (Formánek, Horčic, 2003).

Respirační hodnoty jsou hlavní parametry výměny plynů, které se vztahují k určení 

kapacity transportního systému. Patří mezi ně např. rozdíl objemového podílu kyslíku 

mezi dechem a výdechem (FIO2 – FEO2), tzv. „utilizace O2“, ventilační ekvivalent pro 

kyslík (VE/VO2), což je množství vzduchu proventilovaný plícemi, z něhož si organis-

mus bere 1 litr O2. Dalšími hodnotami jsou příjem kyslíku (VO2) a maximální příjem 

kyslíku (VO2max) (Placheta, 1999).

 Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) je jedním z nejpodstatnějších pa-

rametrů zátěžového vyšetření. VO2max je integrálním ukazatelem oxida-

tivně metabolických schopností organismu i výkonnosti transportního

systému (Heller, 1996). VO2max lze vyjádřit v absolutních hodnotách 

(1.min-1) a v přepočtu na tělesnou hmotnost (ml.min-1.kg-1) nebo aktiv-

ní tělesnou hmotnost (ml.min-1.kg-1ATH). Maximální spotřeba kyslíku 

je geneticky dána a limitována. Při dosažení individuální vrcholné hrani-

ce se příliš nemění (Horčic, Formánek, 2003). VO2max patří mezi hlavní 

kritéria při výběru talentů v triatlonu, protože u trénovaných sportovců je 

ovlivnitelná jen omezeně. Tyto dispozice jsou dědičně ovlivněny a slouží 

tedy hlavně k identifikaci předpokladů (Kovářová, 2010).
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Maximální spotřeba kyslíku může být limitována na různých úrovních, např. ventila-

cí, přechodem ze sklípků do krve, transportem kyslíku krví, přechodem do tkání či bu-

něčnými oxidacemi. U zdravých trénovaných osob bývá limitujícím článkem transport, 

zajišťovaný objemem srdečním a dále pak buněčné oxidace (Heller, 1996).

Srdeční frekvence – SF – patří k hlavním kardiovaskulárním funkčním ukazatelům. 

U zdravých osob stoupá se vzrůstajícím fyzickým zatížením lineárně až do oblasti sub-

maximálních intenzit. Asi od úrovně 75 – 85 % maxima dochází k pozvolnému zpoma-

lení vzestupu až na úroveň maximální srdeční frekvence – SFmax. Na této úrovni může 

vyšetřovaný (podle zdatnosti a motivace) setrvat ještě několik minut. Vzrůst SF bývá 

provázen rovněž vzestupem příjmu kyslíku i minutového srdečního výdeje (Placheta, 

1999). Při hodnocení SF musíme brát v potaz i zvláštnosti, které souvisejí se změnami 

SF v různých polohách těla.

Mezi nejjednodušší způsoby měření SF patří metoda palpační a auskultační, nevýho-

dou je však nižší přesnost. Lze ji používat jako orientační při sebekontrole. Nejvhodněj-

ší metoda se zdá EKG, používá se jak v laboratořích, tak i v terénu. (Placheta, 1999).

Sporttester je zařízení, které slouží k monitorování srdeční frekvence. Formánek, 

Horčic (2003) jej charakterizují jako pomůcku k řízení intenzity zatížení a zjišťování

aktuálního stavu organismu. Snímač SF je zároveň vysílačem, který se pomocí pružné-

ho seřiditelného pásu upevňuje na hrudník. Součástí zařízení je i přijímač, který se jako 

hodinky upevňuje na ruku a zobrazuje zachycené údaje. Vysílač snímá srdeční impulzy 

a vysílá je do přijímače. Dnes se sporttester používá při řízení vlastního tréninku 

i v závodě. Současná zařízení umožňují mnoho funkcí sloužící k řízení individuální 

účinné intenzity zátěže a snižuje riziko přetrénování či zranění. Sporttester je součástí 

tréninku nejen u vrcholových triatlonistů a jiných vytrvalců, ale má své místo i mezi 

„hoby“ sportovci (Formánek, Horčic, 2003).

 Maximální srdeční frekvence (SFmax) je parametr zjišťovaný při maxi-

mální zátěži, parametr dosažený v závěru souvislého nebo stupňovaného 

testu do vita maxima. Z této hodnoty lze odvozovat a dopočítávat další 

intenzity (Formánek, Horčic, 2003).

1.4.3 Anaerobní práh a jeho význam

Identifikace anaerobního prahu je jedním z klíčových parametrů při diagnostice, pro-

tože je klíčová pro přenos do praxe, resp. do tréninkového procesu.
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Placheta (1999) charakterizuje anaerobní práh (ANP) jako předěl mezi převážně ae-

robním a aerobně – anaerobním krytím energetických potřeb. ANP je krátký úsek 

v průběhu stoupajícího zatížení, ve kterém začne rapidně vzrůstat podíl neoxidativního 

(anaerobního) energetického krytí a hladina laktátu v krvi.

Dovalil (2002) popisuje ANP jako hranici zatížení, při které nestačí k energetickému 

krytí pouze aerobní procesy, ale výrazně se začínají zapojovat i procesy anaerobní. Me-

tabolický systém ale stále ještě zůstává v rovnováze tvorby a utilizace laktátu.

Podle Hellera (1996) ANP je nejvyšší možná intenzita, při které je udržována dyna-

mická rovnováha v tvorbě laktátu a jeho využitím ve svalech, játrech a srdci. Hladina 

laktátu je při ANP zvýšená, pohybuje se kolem 4 mmol.l-1, ale je poměrně stálá.

Z hodnot ANP vychází dělení tréninkových pásem dle intenzity zatížení. Hodnota 

ANP se individuálně liší, proto musí být zjišťována individuálně u každého sportovce.

Anaerobní práh je v triatlonu využíván k odvozování intenzit zatížení v tréninku. Dá-

le tuto hodnotu používáme k posouzení schopnosti dlouhodobého využití vysokého pro-

centa maximálních aerobních předpokladů (Formánek, Horčic, 2003).

1.4.4 Metody stanovení anaerobního prahu

Podle Plachety (1999) a Hellera (1996) existují dva základní způsoby stanovení 

anaerobního prahu. Prvním způsobem je invazivní zjištění prahu, který stanovujeme při 

stupňovaném zatížení ze změn koncentrace laktátu v krvi. Druhou možností je stanove-

ní ANP neinvazivně z ventilačně-respirometrických parametrů nebo pomocí dynamiky 

srdeční frekvence (Conconiho práh), který se nejčastěji využívá v terénních měřeních, 

ale není úplně přesný.

Pro stanovení ANP lze využít nespočet metod a teoretických výpočtů, některé z nich 

si shrneme zde:

 Stanovení ANP na základě vyhodnocení laktátové křivky. Tuto metodu 

lze použít jak v laboratorních, tak v terénních podmínkách. Stanovení 

ANP se provádí vyhodnocením průběhu laktátové křivky, která vychází 

ze závislosti intenzity zatížení na koncentraci laktátu v krvi. Hledáme 

náhlý rychlejší nárůst koncentrace laktátu, který zobrazuje individuální 

ANP. Nevýhodou je náročné vyhodnocování, které vyžaduje odborný 

a zkušený personál (Formánek, Horčic, 2003). Grafické znázornění při-

kládám v grafu č. 1.
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graf 1: Laktátová křivka (http://www.florbalovytrener.cz/?page_id=244)

 Stanovení ANP pomocí Conconiho testu. Metoda je pojmenována 

po italském biochemikovi F. Conconim, poprvé publikované roku 1982. 

Test je neinvazivní metodou, která je založena na dynamice SF a rych-

losti pohybu. SF v závislosti na rychlosti pohybu roste v oblasti středního 

zatížení lineárně, na úrovni ANP se křivka „láme“. V místě, kde se křiv-

ka odklání, se nachází individuální ANP (Heller, 1996; Formánek, Hor-

čic, 2003). Graf č. 2 zobrazuje Conconiho test.

graf 2: Conconiho test. Závislost SF na rychlosti pohybu. (http://www.sport-

manni.de/Radtraining.htm)

 Stanovení ANP teoretickým výpočtem. Tato metoda vznikla díky velké-

mu počtu provedených a vyhodnocených měření. Srdeční frekvence

na úrovni anaerobního prahu u vytrvalostně trénovaných sportovců leží 

v pásmu 88 – 93 % maximální SF. V praxi můžeme použít pro stanovení 

SF na úrovni anaerobního prahu hodnoty 90 % maximální SF. Jedinou 
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překážkou je stanovení hodnoty maximální srdeční frekvence, k jejímuž

určení používáme přiměřeně dlouhé zatížení s maximální intenzitou po-

hybu a s dobou trvání 4 – 10 min (Formánek, Horčic, 2003).

 Stanovení ANP pomocí souvislého zatížení. Metoda použitelná v terénu, 

při níž je možné stanovit ANP pomocí souvislého zatížení. Zatížení musí 

být prováděno maximální intenzitou a trvat 8 – 12 minut. ANP odpovídá 

zhruba 90 - ti % průměrné intenzity, čili rychlosti pohybu tohoto testu. 

Hodnota SF, kterou zjišťujeme, by se měla ustálit po 6 – ti min a stabili-

zovat se (Formánek, Horčic, 2003).  

1.4.5 Aerobní práh

Aerobní práh (AEP) je intenzita a něco nižší než je úroveň anaerobního prahu. To 

znamená, že se jedná o nejvyšší intenzitu, která se pohybuje stále v aerobním pásmu 

a při které není zvýšená ani hladina laktátu v krvi (o 1 mmol.l-1). Přibližné hodnoty 

odpovídají 75-80% SFmax u vytrvalců (Formánek, Horčic, 2003).

1.5 Historie a charakteristika triatlonu

Triatlon je individuální sport, kterému je nutno podřídit i vlastní životní styl, pokud 

jej chceme provozovat naplno. Tento vytrvalostní víceboj zahrnuje tři rozdílné sportov-

ní disciplíny – plavání, cyklistiku a běh, které kladou vysoké nároky na vytrvalostní 

schopnosti sportovce. V závodě je čas všech na sebe navazujících disciplín sčítán, včet-

ně přechodů mezi nimi. V triatlonu se závodí v těchto disciplínách: 

 Sprint TT, jehož tratě jsou 0,75 – 20 – 5 km

 Krátký TT (olympijský) s tratěmi 1,5 – 40 – 10 km

 Dlouhý TT se vzdálenostmi tratí od 1,9 – 90 – 21 km do 3,8 – 180 –

42,2 km

Triatlon je poměrně mladým sportem, jehož počátky se datují do 70. a 80. let 20. sto-

letí. První závod se konal roku 1974 v San Diegu, Mission Bay Triathlon byl složen 

z 6 mil běhu, 5 mil jízdy na kole a 500 yardů plavání. Za skutečný zrod triatlonu je po-

važován první ročník Havajského Ironmana z roku 1978, který je znám svými vzdále-

nostmi 3,8 – 180 – 42,195 km, konal se na ostrově Oahu. Z tohoto místa se triatlon 
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rychle rozšířil do celého světa nejen díky skvělým výkonům účastníků, ale i podpoře 

médií.

Bartůňková a Novotný (1996) zmiňují specifické odlišnosti těchto tří biomechanicky 

a fyziologicky rozdílných sportů. V triatlonu dochází ke střídání různých tepelných pro-

středí, ale i s celkově extrémně náročným objemovým výkonem. Posloupnost jednotli-

vých sportovních disciplín má své zdůvodnění. U plavání a cyklistiky hrozí při vysokém 

stupni únavy větší riziko poškození (utonutí, úrazy) než při běhu. Celkové podchlazení 

při plavání, zařazeném jako závěrečná disciplína, by se při vyčerpání energetických 

rezerv hůře snášelo a termoregulační mechanismy by byly méně účinné (Bartůňková, 

Novotný, 1996).

V porovnání s ostatními vytrvalostními sporty se zdá, že výkonnostní triatlonisté po-

stupně vytváří specifický tělesný typ – „mezityp“ mezi výkonnostními plavci, cyklisty 

a běžci a morfologicky spadají do skupiny ektomorfní mezomorf. Vyznačují se velmi 

malým procentem podkožního tuku okolo 3 - 5%, u žen 6 – 10%, štíhlou a přitom sval-

natou postavou s výškou okolo 175 – 185 cm u mužů a 165 – 175 cm u žen a hmotností 

70 – 80 kg u mužů, 55 – 65 kg u žen (Formánek, Horčic, 2003).

V historii i současnosti můžeme narazit na mnohé kombinace a modifikace vícebojů 

a triatlonu samotného. Jako příklady můžeme uvést různé kombinace zimních disciplín, 

z nichž se vyvinul biatlon a letní sporty složené z plavání a běhu jako jsou akvatlony, 

nebo běhu, cyklistiky a běhu, který je nazýván duatlon či plavání, kajaku, cyklistiky 

a běhu znám jako kvadriatlon. Délky tratí se přizpůsobovaly i v těchto modifikacích.

1.5.1 Diagnostika výkonnosti a trénovanosti v triatlonu

Průběžná kontrola výkonnosti je u triatlonistů nezbytnou součástí tréninkového cyk-

lu, funguje pro trenéry i sportovce jako zpětná vazba, která vypovídá o jejich výkonnos-

ti, účinnosti tréninku a jako preventivní vyšetření zdravotního stavu. Testováním spor-

tovců ověřujeme nejen komplexní pohybové činnosti, ale i dílčí parametry, které mohou 

mít vliv na celkový projev (Formánek, Horčic, 2003).

Pro triatlon, jakožto vytrvalostní víceboj, je nejspecifičtější diagnostika aerobních 

schopností, která nám ukazuje výkonnost funkčních systémů, zejména dýchacího a obě-

hového systému. Podstatným ukazatelem je maximální spotřeba kyslíku VO2max, vypo-

vídající o trénovanosti ve vytrvalostních disciplínách. Úroveň VO2max je předpokladem 
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pro vysoké tréninkové zatížení velkého objemu a zároveň pro rychlé zotavení (Heller, 

1996).

Co by mělo být obsahem testování pro triatlonisty? Z minulého odstavce vyplývá, že 

by neměla chybět diagnostika aerobních předpokladů – maximální spotřeba kyslíku 

(VO2max) pro běh a cyklistiku, popř. i pro plavání. Dalším parametrem důležitým pro 

řízení tréninků je identifikace anaerobního prahu, který se může mírně lišit 

v jednotlivých disciplínách. Mezi doplňující parametry patří testování plicních funkcí, 

např. vitální kapacity plic a dalších (Heller, 1996).

V přípravě triatlonisty by zátěžová diagnostika měla být absolvována v souvislosti 

s ročním tréninkovým cyklem. U vrcholových triatlonistů se doporučuje zařazovat tes-

tování 2 - 4x za rok, v závěru a v průběhu přípravného období I a II (listopad - prosinec,

březen - duben). Při zařazení pouze jednoho testování ročně je nejlepší testovat na konci 

přípravného období I, protože naměřené výsledky pomohou trenérům lépe řídit inten-

zivní trénink v přípravném období II (Formánek, Horčic, 2003).

1.6 Hodnoty zátěžové diagnostiky triatlonistů

V České Republice se touto problematikou zabývala Kovářová (2010), která uvádí 

i následující údaje o hodnotách u elitních českých i zahraničních triatlonistů.

Tabulky 1 a 2 zobrazují maximální spotřebu kyslíku u různých skupin triatlonistů

a specialistů – běžců, cyklistů dle výzkumů jednotlivých autorů, kteří se touto proble-

matikou zabývali.
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Tabulka 1: Maximální spotřeba O2 v ml.min-1.kg-1 dle výzkumů jednotlivých autorů u různých 
skupin triatlonistů (Kovářová, 2010) převzato z (Suriano & Bishop, 2010)

Autor
Počet 

probandů
Věk

(roky)
Charakteristika 

skupiny

Běh Cyklistika
VO2max

ml.min-1.kg-1
v max (km.h-1)

VO2max

ml.min-1.kg-1
W peak (W)

O´Toole, 
Douglas, & 
Hiller, 1989

M = 14 40.0 ± 11.0
Dlouhý triat-

lon

Neuvedeno 57.4 ± 7.5 340 ± 44 M

F = 10 31.0 ± 8.0 Neuvedeno 57.5 ± 5.6 304 ± 39 M

Schneider, Lacro-
ix, Atkinson, 

Troped, & Pol-
lack, 1990

M = 10 27.6 ± 6.3
Elitní triatlo-

nisté
75.4 ± 7.3 Neuvedeno 70.3 ± 6.0 376 ± 34 M

Deitrick, 1991
M = 7 30.6 ± 5.2

Normální 
hmotnost

69.9 ± 5.5 Neuvedeno 60.5 ± 6.2 429 ± 38 L

M = 7 29.6 ± 4.4 Nadváha 55.6 ± 4.1 Neuvedeno 51.9 ± 3.9 491 ± 45 L
Bunc, Heller, 

Horčic, & Novot-
ný, 1996

M = 23 17.7 ± 2.2
Juniorští re-
prezentanti

67.9 ± 5.9 15.2 ± 1.4* Neuvedeno

F = 13 17.1 ± 1.4 56.1 ± 2.4 12.7 ± 0.7* Neuvedeno

Zhou, Robson, 
King, & Davie, 

1997
M = 10 27.4 ± 5.7

Rekreační 
triatlonisté

63.3 ± 2.8 21.1 ± 0.4 61.2 ± 3.2 418 ± 14 M

Bentley, Wilson, 
Davie, & Zhou, 

1998
M = 10 24.2 ± 4.2

Rekreační 
triatlonisté

Neuvedeno 64.7 ± 5.1 352 ± 47 M

Brisswalter, 
Hausswirth, 

Smith, Vercruys-
sen, & Vallier, 

2000

M = 10 26.0 ± 2.0
Elitní triatlo-

nisté
Neuvedeno 66.4 ± 3.4 376.5 ± 20 S

Schabort, Killian, 
St Clair Gibson, 
Hawley, & Noa-

kes, 2000

M = 5 23.0 ± 4.0
Elitní triatlo-

nisté

74.7 ± 5.3 20.9 ± 0.9 69.9 ± 4.5 385 ± 14 L
F = 5 25.0 ± 7.0 63.2 ± 3.6 18.0 ± 0.9 61.3 ± 4.6 282 ± 19 L

M + F 24.0 ± 5.5 68.9 ± 7.4 19.5 ± 1.8 65.6 ± 6.3 333 ± 57 L

Hausswirth, et al., 
2001

M = 10 25.6 ± 4.1 Elitní triatlo-
nisté

73.3 ± 5.0 20 ± 1.2 Neuvedeno
Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno

Bernard, et al., 
2003

M = 9 24.9 ± 4.0
Elitní triatlo-

nisté
Neuvedeno 68.1 ± 6.5 398 ± 25 S

Hue, 2003 M = 8 24.7 ± 2.1
Elitní triatlo-

nisté
71.8 ± 7.6 22.0 ± 0.7 70.5 ± 6.5 389 ± 38 S

Millet, Dreano, & 
Bentley, 2003

M = 6 28.3 ± 4.5
Elitní triatlo-
nisté, dlouhý 

triatlon
Neuvedeno 72.3 ± 2.3 401 ± 47 L

Millet & Bentley, 
2004

M = 9 24.8 ± 2.6 Elitní senioři Neuvedeno 74.3 ± 4.4 385 ± 50 O
M = 7 19.1 ± 1.5 Elitní junioři Neuvedeno 74. 7 ± 5.7 354 ± 21 O
F = 9 27.9 ± 5.0 Elitní seniorky Neuvedeno 61.0 ± 1.8 268 ± 19 O
F = 6 19.4 ± 1.3 Elitní juniorky Neuvedeno 60.1 ±1.8 268 ± 19 O

Bernard, et al., 
2003

M = 10 25.2 ± 6.8
Elitní triatlo-

nisté
Neuvedeno 61.9 ± 4.1 380 ± 31 S

Bentley, et al., 
2007

M = 9 25.1 ± 5.8
Elitní triatlo-

nisté
Neuvedeno 69.3 ± 3.6 321 ± 28 O
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Tabulka 2: Maximální spotřeba O2 v ml.min-1.kg-1 dle výzkumů jednotlivých autorů u skupin 
triatlonistů a specialistů (běžců a cyklistů), (Kovářová, 2010) převzato z (Suriano & Bishop, 2010)

Autor Počet 
probandů

Věk
(roky)

Sport Charakteristika 
skupiny

VO2max (ml kg-1 min-1)
Běh Kolo

Hue, Le Gallais, 
Chollet, Boussana, 

& Préfaut, 2000
M = 6 21.8 ± 2.4 Triatlon

Francouzská re-
prezentace

78.5 ± 3.6 75.9 ± 5.2

Schabort, Killian,
St Clair Gibson, 

Hawley, & Noakes, 
2000

M = 5 23.0 ± 4.0

Triatlon
Jihoafrická repre-

zentace

74.7 ± 5.3 69.9 ± 4.5

F = 5 25.0 ± 7.0 63.2 ± 3.6 61.3 ± 4.6

Millet & Bentley, 
2004

M = 9 24.8 ± 2.6
Triatlon

Účastníci MS 
kategorie elite

Neuvedeno
74.3 ± 4.4

F = 9 27.9 ± 5.0 61.0 ± 5.0
Laurenson, Fulcher, 

& Korkia, 1993
F = 10 27.1 ± 3.5 Triatlon

Reprezentace 
Velké Británie

65.6 ± 6.0 Neuvedeno

Billat, Demarle, 
Slawinski, Paiva, & 
Koralsztein, 2001

M = 5 33.4 ± 2.0
Maratón-
ští běžci

Francouzský a 
portugalský OH 

výběr

79.6 ± 6.2
Neuvedeno

F = 5 32.8 ± 2.8 61.2 ± 4.8

Padilla, Mujika, 
Cuesta, & Gioriena, 

1999
M = 24 26.0 ± 3.0

Silniční 
cyklisté

Profesionální 
cyklistický tým

Neuvedeno 78.8 ± 3.7

Lucia, Hoyos, Perez, 
& Chicharo, 2000

M = 13 24.0 ± 2.0
Silniční 
cyklisté

Profesionální 
cyklistický tým

Neuvedeno 75.2 ± 1.6

Tabulka 3 zobrazuje průměry a směrodatné odchylky výsledných hodnot parametrů 

naměřených u skupiny triatlonistů v testech na běhátku a cyklistickém ergometru.

Tabulka 3: Průměry a směrodatné odchylky výstupních hodnot v jednotlivých testech získané 
z testu na běhátku a bicyklovém ergometru u triatlonistů (Kovářová, 2009)

Test – běh Test – cyklistika

Průměr SD Název měřeného indikátoru Průměr SD

70.52 4.99 VO2max (ml kg-1 min-1) 67.64 5.87

128.23 12.90 Ventilace (l min-1) 133.83 23.15

195 8 SFmax (t.min-1) 188 8

157 6 SFaep (t.min-1) 151 6

176 7 SFanp (t.min-1) 170 7

Všechny hodnoty srdeční frekvence (SFmax, SFanp, SFaep ) a maximální spotřeba kys-

líku (VO2max) ukazují nižší hodnoty v testu na cyklistickém ergometru. Tyto výsledky 

potvrzují již dříve uskutečněné výzkumy (např. Suriano; Bishop 2010), zobrazeny 

v Tabulce 1 a 2. Hodnota VO2max - 70,52 na běhátku je charakterizována dle Tabulky 6

jako dobrá úroveň tohoto parametru.

Tabulka 4 znázorňuje průměry výsledků naměřených na cyklistickém ergometru 

a běhátku u triatlonistů. A je doplněn o procentuální rozdíl těchto výsledných hodnot.
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Tabulka 4: Procentuální rozdíl výsledků v testech na běhátku a cyklo-ergometru u triatlonistů
převzato z (Kovářová, 2010) a doplněno

Test - běh Test – cyklistika
Název parametru Průměr Průměr Rozdíl %

VO2max (ml kg-1 min-1) 70.52 67.64 4,30
Ventilace (l min-1) 128.23 133.83 -4,40

SFmax (t.min-1) 195 188 3,70
SFaep (t.min-1) 157 151 4,00
SFanp (t.min-1) 176 170 3,50

Výsledné parametry srdeční frekvence (SFmax, SFaep, SFanp) a VO2max u triatlonistů 

jsou zhruba o 4% nižší v testech na cyklistickém ergometru. Naopak ventilace se v testu 

na cyklo-ergometru jeví o 4,4% vyšší než v testu na běhátku. Tento procentuální rozdíl 

výsledků budeme předpokládat i u našeho výzkumného souboru složeného ze studentů 

FTVS, z čehož vychází naše hypotéza č. 1.

1.7 Hodnoty zátěžové diagnostiky u běžné populace

Problematikou hodnot zátěžové diagnostiky u běžné populace se zabývalo mnoho 

autorů. U nás se těmto výzkumům věnoval Placheta (1999), jehož průměrné hodnoty 

využívám k rozšíření přehledu pro porovnání a zařazení výsledných hodnot mého vý-

zkumného souboru. Výsledné hodnoty zátěžových vyšetření jsou také publikovány 

Máčkem, Vávrou a Seligerem (1988), kteří uvádějí podobné až téměř shodné výsledky 

u zdravé populace. Ve své práci jsem se rozhodla použít hodnoty publikované Plachetou 

(1999), protože jsem je shledala aktuálnějšími.

 Hodnoty maximální spotřeby kyslíku

Tabulka 5 zobrazuje průměrné maximální hodnoty spotřeby kyslíku u mužů běžné 

populace ve třech věkových kategoriích - 18, 25, 35 let. VO2max s přibývajícím věkem 

klesá, muži ve věku 18 let průměrně dosahují maximálních hodnot 46,5 ± 8,0 ml kg-1

min -1.
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Tabulka 5: Průměrné hodnoty VO2 . kg-1 určené při zatížení maximální intenzit u skupin mužů 
zdravé populace (Placheta, 1999)

VO2 . kg-1 (ml kg-1 min -1 STPD)

Věk (roky) W max

18 46,5 ± 8,0

25 43,2 ± 8,0

35 39,3 ± 8,0

V Tabulce 6 máme zobrazeno zhodnocení úrovně maximální spotřeby kyslíku na bě-

hátku u mužů a žen. Hodnoty 69,9 ml kg-1 min-1 a nižší u mužů spadají do průměrné 

úrovně VO2max. Hodnoty v rozmezí 70,0 – 74,9 ml kg-1 min-1 jsou označovány jako dob-

rá úroveň a hodnoty od 75,0 ml kg-1 min-1 jsou vynikající výsledky, kterých dosahují jen 

elitní vytrvalci.

Tabulka 6: Hodnocení maximální spotřeby O2 v ml.min-1.kg-1 na běhacím koberci (Kovářová, 
2010) převzato z (Formánek & Horčic, 2003)

ÚROVEŇ: Průměrná Dobrá Vynikající

MUŽI <69.9 70.0 – 74.9 >75.0

ŽENY <59.9 60.0 – 64.9 >65.0

 Hodnoty maximální minutové ventilace

Tabulka 7 ukazuje průměrné maximální hodnoty minutové ventilace tří věkových 

skupin mužů běžné populace – 18, 25 a 35 let. VE s věkem vzrůstá až do 25 let, kdy 

dosahuje svého maxima 109 ± 22 l min-1. S rostoucím věkem od 25 let se VE pomalu 

snižuje.

Tabulka 7: Průměrné hodnoty VE určené při zatížení maximální intenzity u skupin mužů zdra-
vé populace (Placheta, 1999)

Minutová ventilace

Věk (roky) W max

18 101 ± 22

25 109 ± 22

35 106 ± 22
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 Hodnoty maximální srdeční frekvence

Tabulka 8 znázorňuje průměrné maximální hodnoty srdeční frekvence u různých vě-

kových skupin mužů běžné populace. Nejvyšších hodnost SFmax dosahuje u mužů kolem 

věku 18 let 194 ± 10 tepů/min. S přibývajícím věkem SFmax pomalu klesá. Vzhledem 

k průměrnému věku výzkumného souboru nás nejvíce zajímá věková kategorie kolem 

25 let. 

Tabulka 8: Průměrné hodnoty SF naměřené při zatížení maximální intenzity u skupin mužů 
zdravé populace (Placheta, 1999) 

Srdeční frekvence

Věk (roky) W max

18 194 ± 10

25 191 ± 9

35 186 ± 10

U triatlonistů jsme zjistili, že výsledné hodnoty parametrů v testech na cyklistickém 

ergometru a běhátku jsou rozdílné. Výsledky v testech na cyklistickém ergometru se 

ukazují o 4% nižší než na běžeckém pásu. Nás bude zajímat procentuální rozdíl těchto 

dvou testů naměřených u studentů FTVS a porovnání tak triatlonistů (specialistů)

s nespecialisty.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY

2.1 Cíle práce

Hlavním cílem této práce je porovnání výsledků funkční zátěžové diagnostiky stu-

dentů FTVS s triatlonisty. Dalším cílem je porovnání výsledků studentů FTVS v rámci 

skupiny ve dvou zátěžových testech do vita maxima – pohyblivý pás a cyklistický er-

gometr a srovnání těchto rozdílů s rozdíly získanými u triatlonistů.

2.2 Úkoly práce

1. Shromáždění a studium literatury související s daným tématem, sezná-

mení se s funkční zátěžovou diagnostikou.

2. Zjištění výsledků zátěžové diagnostiky u triatlonistů, jiných sportovců 

a běžné populace.

3. Zjištění procentuálních rozdílů výsledných hodnot zátěžové diagnostiky 

na běhátku a cyklistickém ergometru u triatlonistů.

4. Výběr probandů vhodných pro náš výzkum.

5. Získání informovaného souhlasu testovaných probandů a souhlasu etické 

komise při FTVS UK Praha.

6. Realizace testování na cyklistickém ergometru a na běhátku.

7. Zpracování a analýza naměřených dat.

8. Porovnání těchto výsledků s výsledky triatlonistů – specialistů.

2.3 Hypotézy

V naší práci jsme zvolili tyto dvě hypotézy:

1. „Hodnoty VO2max, SFmax, SFaep, SFanp naměřené u studentů FTVS (netri-

atlonistů, necyklistů, neběžců) budou u výsledků z běhátka vyšší o 4%

oproti cyklistickému ergometru, podobně jako tomu bylo u skupiny triat-

lonistů.“

2. „Rozdíly hodnot výsledných parametrů funkční zátěžové diagnostiky 

naměřené na běhátku a cyklistickém ergometru budou statisticky vý-

znamné.“
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3 METODIKA PRÁCE

3.1 Použité metody

Ke sběru informací o dané problematice používáme popisnou analýzu, která vychází 

z poznatků získaných studiem literatury a dalších zdrojů. Ve výzkumu využíváme dva 

funkční zátěžové testy:

 test do vita maxima pro běh dle protokolu Bunce (Kovářová 2010),

 test do vita maxima pro cyklistiku dle protokolu Bunce (Kovářová 2010)

Jelikož je výzkum prováděn na živých účastnících, je nutné schválení projektu etic-

kou komisí UK FTVS a podepsaný informovaný souhlas všech probandů (viz příloha 1 

a 2). Testování probíhá v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK pod vedením odbor-

ného personálu.

Jako stěžejní proměnné pro vyhodnocení výzkumu a porovnání jsem zvolila tyto pa-

rametry vyjádřené v Tabulce 9:

Tabulka 9: Funkční proměnné parametry v testech na běhátku a cyklo-ergometru
(Kovářová, 2010)

Název parametru Zkratka Popis

VO2max (ml kg-1 min-1) VO2max

Maximální aerobní výkon; ukazatel 
maximálních oxidativně metabo-
lických schopností organismu i 

výkonnosti transportního systému.

Ventilace (l.min-1) VE

Množství vzduchu prodýchaného 
plícemi za minutu maximálního 

výkonu. Hodnota je součinem de-
chové frekvence a dechového ob-

jemu.

Maximální srdeční frekvence SFmax

Maximální srdeční frekvence dosa-
žená během testu do vita maxima 

dle protokolu Bunce

Srdeční frekvevence na aerobním prahu SFaep

Srdeční frekvence na AEP dosaže-
ná během testu do vita maxima dle 

protokolu Bunce

Srdeční frekvevence na anaerobním prahu SFanp

Srdeční frekvence na ANP dosaže-
ná během testu do vita maxima dle 

protokolu Bunce
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POPIS FUNKČNÍCH ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ DLE PROTOKOLU BUNCE

Vlastnímu testu na běhacím a cyklistickém trenažéru předchází zjištění tělesné 

hmotnosti a výšky. Hodnoty kardiorespiračních ukazatelů jsou sledovány nejprve 

ve dvou čtyř minutových rozcvičovacích zatížení, a to vždy každou poslední minutu. 

U triatlonistů se volí rychlost rozcvičovacích zatížení 11 a 13 km.h-1 u mužů, resp. 10 

a 12 km h-1 u žen bez sklonu běžeckého pásu. Po ukončení rozcvičovacích zatížení se 

přistupuje k vlastnímu stupňovanému testu do maxima. Na běhacím koberci je nastaven 

sklon 5 % (abychom více zatížili vyšetřovaného a nelimitovali jeho výkon nebezpečně 

vysokou rychlostí posunu koberce) a test je zahájen rychlostí poslední rozcvičovací zá-

těže. Každou započatou minutu se rychlost zvyšuje o 1 km.h-1 až do "vita maxima", 

tj. do subjektivního vyčerpání. Průběžně je registrován nárůst srdeční frekvence i venti-

lačně-respiračních ukazatelů (minutové ventilace, dechové frekvence, spotřeba kyslíku, 

poměr respirační výměny RER). 

Protokol testu na bicyklovém ergometru je velmi podobný tomu běžeckému. Intenzi-

ta rozcvičovacích zatížení na bicyklovém ergometru představuje ergometrický výkon 

1,5 a 2,5 W.kg-1. Pro vlastní maximální test je výchozím zatížením také hodnota po-

slední rozcvičovací zátěže, od této úrovně se pak zvyšuje zatížení každou minutu 

o 20 W až do „vita maxima“. 

Po ukončení testu je třeba posoudit, zda vyšetřovaná osoba splnila kritéria, požado-

vaná pro dosažení maximální spotřeby kyslíku:

plató v hodnotách VO2 (při dalším zvyšování zatížení se již "stropové" hodnoty VO2

dále nezvyšují, v některých případech dokonce dochází k poklesu);

dosažení maximálních hodnot srdeční frekvence (posuzováno teoreticky či dle no-

rem);

vzestup hodnot RER na 1,1 či výše.

Následně se dopočítávají hodnoty dalších odvozených ukazatelů: relativní hodnoty 

VO2max na kg tělesné hmotnosti a na kg aktivní tělesné hmoty, dechový objem, tepový 

kyslík, ventilační ekvivalent, včetně provedení příslušných korekcí (standardizace 

vzhledem k barometrickému tlaku, teplotě a vlhkosti vzduchu).

Při hodnocení respiračních ukazatelů je třeba vždy počítat s možnou chybou měření, 

která odpovídá přesnosti stanovení ventilace a analýzy vydechovaných plynů. U hodno-

ty VO2max dosahuje chyba měření u moderních přístrojů 5 % (Kovářová, 2010).



33

3.2 Charakteristika výzkumného souboru

Výzkumný soubor se skládá z 9 probandů - mužů ve věku od 22 do 26 let. Výběr byl 

proveden ze studentů FTVS (běžně sportující populace). Z výběru byli záměrně vyřaze-

ni specialisté – cyklisté, běžci a triatlonisté, abychom se vyhnuli příliš adaptovaným 

jedincům na danou pohybovou zátěž. Bližší charakteristika je znázorněna v Tabulce 10.

Tabulka 10: Charakteristika výzkumného souboru

Charakteristika souboru Průměr SD

Věk 23,88 1,59

Tělesná výška 179,77 7,39

Tělesná hmotnost 79,96 11,08

3.3 Sběr dat

Data jsou sbírána v průběhu funkčních zátěžových testů. Výzkumu se účastní 9 pro-

bandů, studentů FTVS UK. Testování probíhá vždy během jednoho dne, časový interval 

mezi jednotlivými testy (cyklo-ergometr, běžecký pás) je jeden týden.

3.4 Analýza dat

Výsledná data jsou zpracovávána tabulkově a vyhodnocována statistickou metodou. 

Ke statistickému vyhodnocení používáme SPSS software, ve kterém využíváme Wilco-

xonův test pro dva závislé (párové) soubory. Pro porovnání výsledků využíváme pro-

centních bodů.
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4 VÝSLEDKY

Tabulka 11 zobrazuje průměry a směrodatné odchylky z vybraných parametrů zjiště-

ných v testech na běhátku a cyklistickém ergometru výzkumného souboru.

Tabulka 11: Průměry a směrodatné odchylky z vybraných parametrů zjištěných v testech na 
běhátku a cyklo-ergometru

Test – běh Test - cyklistika

Průměr SD Název parametru Průměr SD

59,22 2,16 VO2max (ml kg-1 min-1) 57,89 3,41

142,00 16,94 Ventilace (l min-1) 143,89 9,17

191,33 8,54 SFmax (t.min-1) 188,56 7,65

153,89 5,97 SFaep (t.min-1) 152,11 5,40

183,44 7,18 SFanp (t.min-1) 181,33 6,68

Z výsledků vyplývá, že většina parametrů - VO2max, SFmax, SFaep, SFanp jsou nižší 

v testu na cyklistickém ergometru. Ventilace je naopak nižší v testu na běhátku.

Tabulka 12 uvádí procentuální rozdíl výsledků v obou testech u výzkumného soubo-

ru.

Tabulka 12: Procentuální rozdíl výsledků naměřených v testech na běhátku a cyklo-ergometru

Test - běh Test - cyklistika

Název parametru Průměr Průměr Rozdíl %

VO2max (ml kg-1 min-1) 59,222 57,889 2,3

Ventilace (l min-1) 142,00 143,89 -1,30

SFmax (t.min-1) 191,33 188,56 1,45

SFaep (t.min-1) 153,89 152,11 1,20

SFanp (t.min-1) 183,44 181,33 1,20

Z této tabulky vyplývá, že parametry SF (max, aep, anp) a VO2max jsou opět v testech 

na cyklistickém ergometru nižší než na běhátku. Procentuální rozdíl VO2max je nejvyšší, 

a to 2,3%. Rozdíl mezi SFmax tvoří 1,45%, u SFaep a SFanp jsou rozdíly menší, pouhých 
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1,2%. Ventilace je stejně jako u triatlonistů vyšší v testech na cyklo-ergometru, procen-

tuální rozdíl je 1,3 %.

Níže jsou uvedeny testy statistické významnosti naměřených výsledků na běhátku 

a cyklistickém ergometru. Statistickou významnost jsme stanovili na hladině 0,05. Wil-

coxonův test pro byl proveden u těchto parametrů:

1. Maximální spotřeba kyslíku (VO2max)

2. Minutová ventilace (VE)

3. Maximální srdeční frekvence (SFmax)
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4. Srdeční frekvence na úrovni aerobního prahu (SFaep)

5. Srdeční frekvence na úrovni anaerobního prahu (SFanp)

Statisticky se neprokázaly změny. Signifikant u SFmax, SFaep a SFanp je nízký, ale vý-

znamné statistické rozdíly se neprokázaly. Nejnižší signifikant 0,075 se projevuje u ma-

ximální srdeční frekvence. SFanp a SFaep má sig. 0,088. Signifikant u ventilace byl 0,284 

a u maximální spotřeby kyslíku 0,859.
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5 DISKUSE

Výsledky naší studie přinesly spoustu nových poznatků, ale i mnoho otázek.

Hypotézu č. 1 jsme formulovali takto: „Hodnoty VO2max, SFmax, SFaep, SFanp naměře-

né u studentů FTVS (netriatlonistů, necyklistů, neběžců) budou u výsledků z běhátka 

vyšší o 4% oproti cyklistickému ergometru, podobně jako tomu bylo u skupiny triatlo-

nistů.“ Z výsledků našeho výzkumného souboru vychází, že indikátory srdeční frekven-

ce a maximální spotřeba kyslíku jsou nižší v testech na cyklistickém ergometru, stejně 

jako je tomu u triatlonistů, ale nikoli o 4%. V našem výzkumu nejvyšší procentuální 

rozdíl zjištěných hodnot parametrů ve dvou testech (cyklo, běh) je u VO2max, 2,3%, ma-

ximální srdeční frekvence ukazuje rozdíl 1,45%, SFaep a SFanp mají rozdíl pouhých 

1,2%. Z toho vyplývá, že tato hypotéza se nám nepotvrdila, jelikož hodnoty VO2max, 

SFmax, SFaep, SFanp jsou u výsledků z běhátka vyšší přibližně o 1,5%. Rozdíly výsledků 

funkční zátěžové diagnostiky v testech na běhátku a cyklistickém ergometru jsou u ne-

triatlonistů podstatně menší (o 2,5%). Tento nižší rozdíl přikládám tomu, že jsou daleko 

méně adaptovaní na dané druhy pohybu. Testy mají v jejich případě daleko větší zá-

stupnost než u triatlonistů, protože jsou jejich výsledné hodnoty podobnější. Parametr 

VO2max se v těchto dvou testech nejvíce liší, u výzkumného souboru rozdíl tvoří 2,3%, 

u triatlonistů 4,3%. Domnívám se, že tento parametr je u cyklistického ergometru nižší,

protože nedochází k zapojení tolika svalových skupin jako na běhátku. Na cyklo-

ergometru plní pletenec ramenní spíše statickou funkci, zatímco na běhátku se do pohy-

bu zapojuje aktivně (doprovodný pohyb paží). Rozdíl hodnot VO2max mezi těmito dvě-

ma testy je u studentů FTVS (nespecialistů) nižší, protože nedokážou při cyklistice rela-

xovat horní polovinu těla jako triatlonisté, zapojují více svalových skupin, čímž se 

zvyšuje jejich spotřeba kyslíku. Hodnoty VO2max jsou u triatlonistů vyšší (běh – 70,52

ml kg-1 min-1, cyklistika – 67,64 ml kg-1 min-1) než u našeho výzkumného souboru (stu-

dentů FTVS), kteří dosahovali na běhátku hodnot 59,22 ml kg-1 min-1 a na cyklo-

ergometru 57,89 ml kg-1 min-1. Ačkoli jsou to „netriatlonisté“, jakožto sportovci dosa-

hují mnohem vyšších hodnot než běžná populace.

Hypotéza č. 2 zní: „Rozdíly hodnot výsledných parametrů funkční zátěžové diagnos-

tiky naměřené na běhátku a cyklistickém ergometru budou statisticky významné.“ Hy-

potézu č. 2 musíme taktéž zamítnout na základě výsledků vyhodnocených SPSS soft-

warem pomocí Wilcoxonova testu pro dva závislé soubory. Statistickou významnost 

jsme stanovili na hladině 0,05. Abychom tedy mohli rozdíly mezi testy pokládat za sta-
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tisticky významné, potřebujeme signifikant 0,05 a nižší. Nejvíce se této hodnotě přiblí-

žily indikátory srdeční frekvence, kde SFmax má nejnižší signifikant 0,075, SFanp a SFaep

má sig. 0,088. Signifikant ventilace byl 0,284 a u maximální spotřeby kyslíku 0,859.

Z výsledků naší studie nemůžeme však dělat jednoznačné závěry, protože výzkum je

prováděn na výzkumném souboru čítajícím 9 probandů, což je poměrně malý vzorek.

Původně jsme pro tuto závěrečnou práci zvolili výzkumný soubor o počtu 10-ti členů. 

Jeden proband se však nemohl zúčastnit druhé části měření, proto jsme jej museli 

z našeho výzkumu vyřadit. Tuto velikost výzkumného souboru jsme zvolili z hlediska 

časové, organizační a finanční náročnosti testování, zároveň nám připadala vhodná 

pro práci na úrovni bakalářské práce. Pro zkvalitnění a širšímu zobecnění výzkumu by 

bylo nutno jejich počet rozšířit. Ve své diplomové práci bych chtěla přispět ke zkvalit-

nění výzkumu právě zvýšením počtu probandů, popř. rozpracováním a porovnáním tes-

tování i s měřením zátěžové diagnostiky v plaveckém flumu. Pokud již bude možnost

aplikovat zátěžovou diagnostiku do tohoto specifického laboratorního prostředí.
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6 ZÁVĚRY

Cílem mé práce bylo porovnání výsledků funkční zátěžové diagnostiky studentů 

FTVS s triatlonisty. Za další cíl jsme si stanovili porovnání výsledků studentů FTVS 

v rámci skupiny ve dvou maximálních zátěžových testech na běhátku a cyklistickém 

ergometru a srovnání těchto rozdílů s rozdíly získanými u triatlonistů.

V naší práci jsme dospěli k zajímavým závěrům.

Hypotéza č. 1 se nám nepotvrdila. Předpokládali jsme, že hodnoty VO2max, SFmax, 

SFaep, SFanp budou u výsledků z běhátka vyšší o 4% oproti cyklistickému ergometru, 

podobně jako tomu bylo u skupiny triatlonistů. Ale rozdíl se ukázal u studentů FTVS 

nižší, je zhruba 1,5%., na základě čehož jsme museli tuto hypotézu zamítnout.

Hypotéza č. 2 je také neplatná, neboť rozdíly hodnot výsledných parametrů funkční 

zátěžové diagnostiky naměřené na běhátku a cyklistickém ergometru nemůžeme poklá-

dat za statisticky významné. Výsledky byly vyhodnoceny SPSS softwarem pomocí Wil-

coxonova testu pro dva závislé soubory. Statisticky se nepotvrdily změny. Statistickou 

významnost jsme stanovili na hladině 0,05, nejnižší signifikant 0,075 se ukazuje u ma-

ximální srdeční frekvence. SFanp a SFaep má sig. 0,088. Signifikant u ventilace byl 0,284 

a u maximální spotřeby kyslíku 0,859.

Z výsledků našeho výzkumu nemůžeme dělat všeobecné závěry, protože výzkumný 

soubor se skládá z 9 probandů, což je poměrně malý vzorek. Pro zkvalitnění studie by 

bylo nutné počet probandů rozšířit.

Došli jsme k závěru, že výsledky testů na běhátku a cyklistickém ergometru jsou 

u studentů FTVS rozdílné, ale zástupnost těchto testů je u nich vyšší než u triatlonistů. 
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