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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje tématu hypoxické přípravy. Dále se zabývá tématem 

vytrvalosti, zkoumá krev a její složky, které v praktické části vyhodnocuje na sledovaných 

ukazatelích u probandů. Je zde rozebrána také vytrvalostní příprava a její optimalizace 

v rámci hypoxického prostředí se zaměřením na sportovní chůzi.  
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Abstrakt v angličtině 

The bachelor´s thesis starts off with the topic of endurance, further it focuses on 

blood and its components, which are analysed in the practical part by monitoring 

indicators on probands. In the end, it deals with endurance preparation, training and its 

optimisation under hypoxic conditions with the main focus on race walking. 
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1 Úvod 
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral vyhodnocení sledovaných ukazatelů 

u probandů, rozboru vytrvalostní přípravy a její optimalizaci v rámci hypoxického 

prostředí se zaměřením na sportovní chůzi. 

Zabývám se touto disciplínou, protože k ní mám blízký vztah a několik let jsem 

aktivním závodníkem. Proto jsem se zaměřil na toto téma, které bych chtěl prozkoumat a 

zjistit jaké probíhají fyziologické změny v těle sportovce.  Z  vlastních zkušeností vím, že 

tento způsob přípravy není jednoduchý a má svá specifika. Za tímto účelem jsem hledal v 

odborných publikacích, časopisových článcích, probíral dané téma se závodníky i trenéry. 

Mým účelem bylo zjistit co nejvíce potřebných informací k této problematice. 

Chůze se řadí svou délkou zatížení mezi vytrvalostní disciplíny, tak jsem se rozhodl, 

že se vám pokusím přiblížit její vytrvalecký trénink a optimalizaci přípravy ve 

vysokohorském prostředí, který má svá specifika a musíme brát zřetel na některé faktory 

na rozdíl od přípravy v nížině. 

Pokusím se v práci poukázat na jiné alternativy hypoxické přípravy, kterými jsou 

například kyslíkové masky, stany či barokomory.  

Ve své práci se nejdříve věnuji rozboru vytrvalosti, jejímu dělení, její stimulaci a 

jejímu rozvoji v praxi. V další kapitole se zaměřuji na funkci krve a její složky. Ve třetí 

kapitole podrobně vysvětluji problematiku hypoxické přípravy, její vývoj a alternativy. 

V praktické části zjišťuji na základě lékařského testování a krevních odběrů hodnoty 

erytrocytu, hemoglobinu, hematokritu a železa, jejich pokles či vzestup v závislosti na 

stupni hypoxie. 
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2 Vytrvalostní schopnosti a jejich stimulace  

Za vytrvalost je všeobecně považovaná pohybová schopnost člověka 

k dlouhotrvající tělesné činnosti: soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než 

maximální intenzitou co nejdéle, nebo po stanovenou potřebnou dobu co nejvyšší 

možnou intenzitou. 

Vytrvalostní schopnosti můžeme obecně chápat jako schopnost odolávat únavě. 

Jsou závislé především na úrovni rozvoje fyziologických funkcí, jako jsou okysličovací a 

transportní systémy ve svalech (dýchací schopnost svalů), rozvoj oběhově-dýchacího 

systému. Dále je ovlivňují i procesy psychické, především morálně-volní. Ve většině 

sportovních disciplín plní vytrvalostní schopnosti úlohu kondičního základu výkonu. 

Vytvářejí v organismu takové podmínky, aby sportovec mohl zvládnout soutěž v plném 

tempu a nasazení po celou dobu. Druhým úkolem vytrvalosti jsou vysoce vyvinuté 

zotavovací schopnosti, které se projevují v průběhu závodu či utkání. Při zatížení nastává 

produkce laktátu, který způsobuje mírné až střední okyselení. To negativně ovlivňuje 

funkci CNS a pro další činnost je nutné tyto produkty rychle a důsledně odbourávat1. 

2.1 Druhy vytrvalosti 

Podle Periče a Dovalila (2010) se vytrvalostní schopnosti dělí podle několika 

hledisek: 

Podle účasti svalových skupin:  

 celková – pracují obvykle více jak 2/3 svalstva – např. běh, bruslení, plavání atd. 

 lokální – pohybu se účastní méně než 1/3 svalů – opakovaná střelba z místa 

v basketbalu. 

Podle typu svalové kontrakce:  

 dynamická – v pohybu – např. běh na lyžích 

 statická – bez pohybu – např. pozice jezdce při dostizích 

Podle délky trvání: 

 dlouhodobá – délka trvání je 8 - 10 minut či více, energeticky je zajišťována ze zóny 

O2 

                                                           
1 PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 157 s. Fitness, síla, kondice. 
ISBN 978-80-247-2118-7. s. 106. 
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 střednědobá – její délka trvání je v rozmezí 3 - 8 minut a energeticky je 

zabezpečována LA-O2 zónou 

 krátkodobá – doba trvání je kolem 2 - 3 minut, energetické zabezpečení je 

prostřednictvím LA zóny 

 rychlostní – je v délce trváni do 20 sekund a energeticky zajišťována zónou ATP-CP 

S ohledem na podíl energie uvolněné aerobně nebo anaerobně: 

 aerobní 

 anaerobní 

Je-li vytrvalost spojena s rozvojem jiné pohybové schopnosti, mluvíme např. O silové 

vytrvalosti, rychlostní vytrvalosti atd. 

2.2 Metody stimulace vytrvalosti 

Vytrvalostní schopnosti jsou důležitým stavebním kamenem a předpokladem 

vysoké výkonnosti sportovce. Jejich přiměřená úroveň je základem pro větší specifické 

zatížení, pozitivně ovlivňuje průběh zotavných procesů a tím vytváří funkční podmínky pro 

další výkon a konečně, čím lepší jsou aerobní možnosti, tím ekonomičtěji organismus 

pracuje a zbývá mu větší rezerva pro zvyšování intenzity v potřebných fázích soutěže. 

Současně musíme brát v úvahu to, že výkon v soutěži většinou neovlivňuje pouze 

úroveň rozvoje aerobní vytrvalosti, ale je výsledkem celého komplexu vytrvalostních 

schopností. Do výkonu se také často promítají i ostatní schopnosti, především silové a 

rychlostní. Vytrvalostní schopnosti proto mohou sloužit i jako základna pro rozvoj silově – 

rychlostních schopností a pro zdokonalování technicko-taktických stránek sportovního 

výkonu. Přitom je vždy nutné přihlížet ke specifice daného sportu, k časovým možnostem, 

věku, tréninkovému období apod.2 

Podle Periče a Dovalila (2010) se jednotlivé metody liší konkrétním záměrem 

postavit organismus do určitých více čí méně odlišných fyziologických podmínek činnosti. 

Mezi nejpoužívanější metody rozvoje vytrvalosti patří metody nepřerušované, 

které dělíme na souvislé a střídavé (fartlek), dále metody intervalové, které dělíme na 

                                                           
2 PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 157 s. Fitness, síla, kondice. 
ISBN 978-80-247-2118-7. s. 107. 
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klasickou, extenzivní a intenzivní formu. Poslední dvě metody jsou metody pro rozvoj 

krátkodobé vytrvalosti a pro rozvoj rychlostní vytrvalosti. 

2.2.1 Metody nepřerušované 

Metody nepřerušovaného zatížení vycházejí z dlouhodobé činnosti v nízké až 

střední intenzitě, která není po celou dobu trvání přerušena odpočinkem. 

 metoda souvislá  

doba trvání: 30 minut a více 

intenzita cvičení: 130-150 tepů/min 

Jedná se o rovnoměrné nepřerušované zatížení nízké až střední intenzity. Volba 

délky a intenzity cvičení je dána především stupněm trénovanosti a může mít řadu variant. 

Pohybová činnost probíhá převážně v aerobním režimu. 

 metoda střídavá – fartlek 

doba trvání: 30 minut a více 

intenzita cvičení: střídání 120-130 tepů/min a 150-170 tepů/min 

Jde o nepřetržité, déletrvající vytrvalostní zatížení, při němž se střídají zatížení 

různé intenzity podle stanoveného plánu. V periodách zvýšené intenzity se organismus 

dostává do kyslíkového deficitu, dluh je v následujícím úseku mírné intenzity vyrovnáván. 

Specifickou variantou této metody je fartlek, při němž se jako prostředku využívá běhu 

v terénu. Program běhu je libovolný, skládá se z rovnoměrného běhu prokládaného různě 

dlouhými zrychlenými úseky podle subjektivního pocitu. V původní koncepci fartleku se o 

něm hovoří jako o hře s rychlostí. 

2.2.2 Intervalové metody 

Hlavním znakem intervalových metod je plánovité členěni cvičení požadované 

intenzity na fáze zatížení a zotavení, přičemž intervaly odpočinku neslouží k plnému 

zotavení. 

 klasická forma  

doba trvání: 90 sekund 

intenzita cvičení: SF na konci cvičení kolem 180 tepů/min 
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interval odpočinku: variabilní - do poklesu TF na 120 - 140 tepů/min, nejvýše však 90 

sekund 

charakter odpočinku: aktivní 

počet opakování: variabilní - ukončit, je-li na konci konstantního zotavení tep vyšší než 140 

tepů/min 

Popisovaná intervalová metoda je založena na jistém paradoxním jevu-k aerobní 

stimulaci dýchacích a oběhových transportů dochází vlastně až v zotavné fázi. Souhrnné 

nároky na transportní systém jsou značné. Tato metoda značně ovlivňuje dýchací procesy, 

rozvoj srdečního svalu, aerobní výměnu ve tkáních. 

 metoda extenzivní (švédská forma)  

doba trvání: 3 - 5 minut  

intenzita cvičení: relativně vysoká, snažíme se pracovat bez výkyvů intenzity 

interval odpočinku: 3 - 5 minut 

charakter odpočinku: aktivní 

počet opakování: nelze-li danou intenzitu v dalších opakováních udržet, ukončit cvičení 

U této varianty je s delší dobou cvičení maximálně nárokovaná a využívaná 

kyslíková spotřeba během pohybové činnosti. Vzhledem k tomu, že činnost v tomto 

režimu probíhá za vysoké spotřeby kyslíku po delší dobu, je aerobní výkon mohutně 

stimulován a rozvíjí se na vysokou úroveň. Nevýhodou této metody je vyšší produkce 

laktátu. 

 metoda intenzivní (forma velmi krátkých intervalů)  

doba trvání: 10 - 15 sekund 

intenzita cvičení: vysoká (submaximální až maximální) 

interval odpočinku: 10 - 15 sekund 

charakter odpočinku: pasivní 

počet opakování: po dobu 15 - 20 minut 

Tato varianta s velmi krátkými intervaly vede k tomu, aby pohybová činnost byla 

zabezpečována opakovanou aktivizací ATP-CP systému tak, aby nedocházelo k produkci 

laktátu. V tomto režimu, který by jinak bez přerušení vyčerpal energetické zdroje za 4 

minuty, lze pracovat až 30 minut. Účinek tohoto typu se projevuje jak ve směru aerobním, 

tak anaerobním. 
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Snahy zdokonalovat vytrvalostní trénink se v posledních letech hojně opírají o 

poznatky týkající se tzv. anaerobního prahu. Souvisí to s tendencemi hledat optimální 

podněty, které by celou oblast rozvoje dlouhodobé a střednědobé vytrvalosti dále 

racionalizovaly. 

2.2.3 Metoda pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti  

doba trvání: 20 sekund – 2 minuty 

intenzita cvičení: relativně maximální 

interval odpočinku: 1:3, nebo postupně zkrácený 6-4-2 min 

charakter odpočinku: lehce aktivní 

počet opakování: podle zvolené doby cvičení 10 - 20 opakování 

Podstatou této metody je naučit organismus pracovat s vysokou hladinou laktátu 

v krvi. Proto je snaha při zatížení těchto hodnot co nejrychleji dosahovat. Tato metoda je 

vhodná pro stimulaci krátkodobé vytrvalosti. Tento trénink je velmi náročný, vede 

k rychlému vzestupu laktátu a tím i k nutnosti překonávat nepříjemné pocity v organismu. 

Vyžaduje proto vysoké volní úsilí sportovce spolu s vhodnou motivací. Nevýhodou 

laktátového tréninku je malá přenositelnost dosažené úrovně rozvoje do jiných pohybů. 

Proto by obsahem cvičení měly být výrazně specifické činnosti dané sportovní disciplíny. 

2.2.4 Metoda pro rozvoj rychlostní vytrvalosti 

doba trváni: 5 - 20 sekund 

intenzita cvičení: maximální 

interval odpočinku: 1:4 

charakter odpočinku: aktivní 

počet opakování: 15 - 20 v sériích po 5 - 10 

Popisovaný způsob má některé charakteristické znaky shodné se zatížením 

používaným pro stimulaci rychlostních schopností. Zásadní rozdíly existují v intervalu 

odpočinku a počtu opakování. 

V případě rychlosti se při opakování cvičení volí delší odpočinek zabezpečující 

potřebné kvalitnější zotavení, čímž se ovlivňuje dosažitelná úroveň intenzity 

v následujícím cvičení. Pro zvyšování rychlostní vytrvalosti se však limitovaný odpočinek 

jeví jako nutnost. 
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Žádoucí rozvoj rychlostní vytrvalosti vyžaduje, aby se průběžně věnovala 

pozornost i rozvoji potřebné úrovně silové vytrvalosti a doplňkově i zlepšení krátkodobé a 

částečně střednědobé vytrvalosti. 

 2.3 Tréninkové prostředky 

Pokud jde o výběr prostředků pro rozvoj vytrvalostních schopností, existuje zde 

poměrně široký transfer – nezáleží v podstatě na tom, jakou strukturu pohybu zařadíme, 

ale rozhodující je zvolená intenzita zatížení, doba trvání atd. 

Hlavní funkční systémy, na nichž úroveň vytrvalosti závisí, jsou relativně málo specifické a 

jsou téměř nezávislé na vnější formě pohybu. 

To proto poskytuje možnost použít pro rozvoj vytrvalosti širokou škálu tělesných 

cvičení, u nichž je podstatné zachovávat již naznačené dávkování. 

Z hlediska dodržení stanoveného zatížení jsou nejvhodnější cvičení cyklického 

charakteru, z hlediska požadavků konkrétní specializace je však žádoucí zařazovat někdy i 

komplexnější varianty pohybů jako jsou překážkové dráhy či kruhové tréninky3.   

2.4 Rozvoj vytrvalosti v praxi 

Při tréninku vytrvalostních schopností se ukazuje, že není vhodné zaměřit celý 

rozvoj pouze na jednu oblast a stejně tak neexistuje univerzálně nejlepší metoda, kterou 

by bylo možné dosahovat nejlepších výsledků. Každý přístup má své klady i zápory a 

tréninková praxe ukazuje, že nejlepších výsledků je sice dosahováno při zaměření na 

určitou pro vlastní výkon vhodnou metodu, která je však často kombinovaná s metodami 

jinými. 

Obecný přístup při řízení rozvoje vytrvalostních schopností ukazuje, že vlastní 

trénink by měl začít spíše rozvojem aerobní oblasti vytrvalosti při užití kontinuálních 

metod, popř. by měl být doplněný silově-vytrvalostním tréninkem. Tato etapa obvykle 

trvá několik týdnů 2 - 4. Rozvoj vytrvalostních schopností by však neměl utlumovat rozvoj 

rychlosti. I ve vytrvalostním tréninku je vhodné řadit podněty stimulující rychlá vlákna. 

Jednou z možných alternativ této stimulace je využití fartleku, jinou jsou tzv. rychlostní 

                                                           
3 PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 157 s. Fitness, síla, kondice. 
ISBN 978-80-247-2118-7. s. 111. 
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vstupy. Jedná se o několik 3 - 6 velmi krátkých úseků v délce trvání několika sekund ve 

vysoké intenzitě, které jsou rovnoměrně zařazeny v průběhu vytrvalostního zatížení. 

Druhá etapa je více charakteristická rozvojem vytrvalosti ve více specifické podobě 

- obvykle volíme intervalové metody, tempové úseky. Do tréninku je podle potřeby 

řazeno i zatížení stimulující LA systém. Prostředky by se měly již blížit potřebám 

specializace. Doba trvání etapy je opět několik týdnů 2 - 4. 

Rozvoj vytrvalosti je zakončen velmi specifickým tréninkem, jak z hlediska metod, 

tak i prostředků. Podle potřeb dané specializace se může rozvíjet úroveň tempové 

vytrvalosti či krátkodobé a rychlostní vytrvalosti. Prostředky jsou obvykle velmi specifické. 

Jako tréninkové podněty zařazujeme i tréninkové soutěže, které se tak dostávají na 

nejvyšší úroveň z hlediska míry specifičnosti i zaměření na jednotlivé energetické zóny. 

Velký význam pro rozvoj vytrvalosti má i diagnostika, ať již v podobě motorických 

testů, či laboratorních funkčních vyšetření. Jejich frekvence je vždy podle potřeby, klidně i 

několikrát v průběhu jednotlivých období ročního tréninkového cyklu. Při všech těchto 

diagnostických vyšetřeních je však nutné se odprostit od závodů ve spotřebě kyslíku mezi 

jednotlivými sportovci, ale sledovat změny u konkrétního závodníka v závislosti na jeho 

předchozím tréninku. Nutný je individuální přístup4. 

2.4.1 Sportovní příprava 

Sportovní příprava je dlouhodobý cyklus zaměřený na rozvoj a formování 

osobnosti, při kterém sportovec získává schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné ke 

zlepšení jeho dosavadní výkonnosti. Čillík (2004) říká, že k dosáhnutí efektivní sportovní 

přípravy je potřebné, aby tento proces byl plánovitý, cílevědomý, systematický, vědecky 

řízený a vykonávaný v přiměřených podmínkách5.  

 

 

 
                                                           
4 PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 157 s. Fitness, síla, kondice. 
ISBN 978-80-247-2118-7. s. 115. 
5 ČILLÍK, I. 2004. Športová príprava v atletike. Banská Bystrica: FHV UMB Banská Bystrica, 2004. ISBN 80-
8085-992-9. s. 128. 
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Sportovní příprava chodce se skládá z níže uvedených etap: 

 přípravné období:  

Slouží k vytvoření základů pro stavbu budoucího výkonu. Je to nejdůležitější část přípravy, 

slouží ke zvýšení trénovanosti sportovce. Toto období trvá nejdéle 3 – 4 mezocykly. Na 

začátku přípravného období v tréninkové jednotce převládá analytický charakter. To 

znamená, že se ovlivňují určité faktory sportovního výkonu odděleně s cílem dosáhnut co 

možná největších změn. Především klademe důraz na rozvoj fyziologických funkcí – 

dýchání, srdečně – cévní soustavu a svalový systém. Trénujeme za pomoci nespecifických 

prostředků, různými tréninkovými cvičeními zaměřenými na rozvoj všestrannosti. To 

znamená, že na začátku přípravného období se nejvíce rozvíjí kondiční složka přípravy. 

Postupně se přechází na speciální trénink, během kterého se již využívají speciální cvičení 

s vyšší a ke konci maximální intenzitou. Dále je velice důležité dosáhnout syntetického 

charakteru, což znamená slazení kondiční, technické, taktické a psychické přípravy. 

Všechny výše zmíněné faktory by měly tvořit jeden celek a být ve shodě. Tato část 

tréninku není jednoduchá, přechod z objemu do intenzity dělá mnohým sportovcům 

problémy, přechod mezi obdobími by mě být postupný a systematický.  

 předzávodní období:  

Délka trvání je přibližně 2 až 4 týdny před prvními závody a je zařazováno vrcholnými 

atlety, jeho nejdůležitější úlohou je dosáhnutí špičkové formy. V tréninkové jednotce se 

atlet nezaměřuje na zvyšování trénovanosti, ale pouze na „vylazení“ sportovní formy, 

kterou nabral v rámci předchozího období.  

 závodní období:  

Cílem tohoto období je dosáhnout co možná nejvyšší úrovně pohybových schopností za 

účelem podat maximální možný výkon a uspět na vybraných závodech. Mezi úkoly 

tréninku patří stabilizace a udržení sportovní formy po co nejdelší dobu během závodního 

období. Během závodního období se snižuje tréninkové zatížení, ale intenzitu se snažíme 

udržet na stále stejné úrovni. Trénink se vždy přizpůsobuje aktuálnímu stavu sportovce, 

ale musí i reagovat například na termíny závodů. V přípravném období převládá kondiční 

a technická složka přípravy v závodním období hraje zase důležitou úlohu taktická a 

psychická složka přípravy. Během závodního období by závodník měl absolvovat pouze 
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jeden hlavní start, kde bude mít nejvyšší možnou formu a ostatní předcházející starty by 

měly sloužit jen jako příprava na tento vrchol. Po konci závodního období většinou 

následuje období přechodné či další přípravné období.  

 přechodné období:  

Má především zamezit nahromadění únavy či případnému přetrénováni atleta. Délka 

tohoto období bývá 3 až 6 týdnů, u vrcholových sportovců maximálně 4 týdny. Obsah 

přechodného období tvoří několik regeneračních mikrocyklů. Pozornost se věnuje hlavně 

regeneraci. Převládat by mělo především aerobní zatížení nízké intenzity nespecifického 

charakteru. Různé doplňkové sporty a jiné zájmy závodníka. V přechodném období, se 

tedy velice snižuje zatížení, tréninkové jednotky jsou kratší a méně namáhavé, především 

by se měl využívat aktivní odpočinek, který snižuje velikost zatížení sportovce. 

Doporučeny jsou také ozdravné pobyty, jak u moře, tak v horách či v lázních. V tomto 

období je velice důležité si odpočinout, jak fyzicky, tak i psychicky a nabrat nové síly a 

motivaci do další sezony. 
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3 Krev 

Krev je pohyblivou složkou lidského organismu a patří mezi jeho hlavní části. U 

dospělého člověka tvoří krev 7 - 10 % celkové tělesné hmotnosti (= 4,5 - 6 litrů krve). 

V porovnání muže a ženy mají muži o něco více krve.  K obnově celkového množství 

krvinek dochází průměrně 3x za rok. 

3.1 Funkce krve  

Základními funkcemi krve jsou: 

 transportní funkce (krví se přenášejí dýchací plyny, živiny, organické a anorganické 

látky, odpadní metabolity, hormony, vitamíny, teplo), 

 obranná funkce (složky krve zabezpečují nespecifickou a specifickou 

obranyschopnost a dále zajišťují proces srážení krve), 

 regulativní funkce (krev svým složením udržuje určitou stálost vnitřního prostředí). 

3.2 Krevní obraz 

Vyšetření krevního obrazu je jedno z nejzákladnějších vyšetření. Provádí se 

zejména při příjmu do lékařského zařízení, dále při podezření na infekční či hematologické 

onemocnění. Také jej můžeme použít pro sportovce jako vodítko hodnocení kvality 

přípravy. 

3.3 Složky krve 

Krev je suspenzí krevních tělísek (červených a bílých krvinek a krevních destiček) 

v tekuté části krve (krevní plasmě). 

3.3.1 Krevní tělíska 

Červených krvinek (erytrocyty) je 4 - 5 x 10 12 v jednom litru krve. Neskládají se 

z buněčného jádra a nemohou se tedy dále dělit v periferní krvi. Jejich tvar je bikonkávní, 

základní složkou červených krvinek je hemoglobin (červené krevní barvivo), který 

obsahuje Fe2+. Na hemoglobin se váže kyslík, který je přenášen z plic do všech buněk 

lidského organismu. Částečně se na něj váže i oxid uhličitý, který skrze plíce opouští lidské 

tělo.  
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Červené krvinky se v dospělosti tvoří v červené kostní dřeni. Jejich životnost je 

kolem 120 dní. Staré a poškozené erytrocyty jsou zachycovány nejvíce ve slezině a dále 

odbourávány. Nejdůležitější roli při tvorbě červených krvinek v kostní dřeni hraje 

erytropoetin, který se tvoří zejména v ledvinách. Podnětem pro jeho produkci je pokles 

parciálního tlaku kyslíku v krvi protékající ledvinami. 

Hemoglobin je složen z hemu a globinu. Hem je komplex obsahující dvojmocné 

železo, kde každý ze čtyř atomů může vratně vázat jednu molekulu kyslíku. Mocenství 

železa se nemění, jde o reakci oxygenační (na rozdíl od oxidační). Každý gram 

hemoglobinu tvoří v tepenné krvi 1,34 ml kyslíku. Tepenná krev je nasycena z 97 % 

kyslíkem oproti žilní, kde podíl kyslíku je 75 %. Disociační křivka oxyhemoglobinu je křivka 

udávající do poměru procento nasycení hemoglobinu, který je schopen transportovat 

kyslík, k parciálnímu tlaku kyslíku. Tato křivka je závislá na pH krve, teplotě a koncentrace 

2,3 difosfoglycerátu (metabolický produkt glykolýzy v červených krvinkách). Při vzestupu 

teploty či při poklesu pH krve (acidémie) je nutno vyššího parciálního tlaku kyslíku za 

účelem vázání daného množství kyslíku hemoglobinem. Na rozdíl při poklesu teploty či při 

vzestupu pH krve (alkalémie) je potřeba nižšího parciálního tlaku kyslíku za účelem 

navázání potřebného množství kyslíku na hemoglobin. Vzestup tvorby 2,3 – 

difosfoglycerátu vede k značnějšímu uvolnění kyslíku z hemoglobinu do tkání, což 

znamená posun disociační křivky doprava. Tento děj se odehrává při zatěžování 

organismu či pobytu ve vysokohorských podmínkách. 

Bílých krvinek (leukocyty) je 4 - 10 x 109 v jednom litru krve. Podle složení granul 

v cytoplasmě se bílé krvinky člení na  

 granulocyty (obsahují granula) - dělí se podle barvitelnosti granul na neutrofilní 

granulocyty, eosinofilní granulocyty a bazofilní granulocyty, 

 agranulocyty (ty granula neobsahují) - dělí se na lymfocyty a monocyty. 

Každá bílá krvinka obsahuje jádro. Mezi nejdůležitější úkoly bílých krvinek patří 

obrana organismu proti infekci (fagocytóza - pohlcování mikroorganismů, tvorba vlastních 

protilátek) a před nádory. Jsou tvořeny převážně v kostní dřeni. Jejich životnost je různá, 

od několika dnů (neutrofily) až po desítky let (lymfocyty). 
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Krevních destiček (trombocyty) je 150 - 300 x 109 v jednom litru krve. Neobsahují 

jádro a jsou bezbarvé. Hrají roli při srážení krve (ochrana před její ztrátou). Zanikají po  

9 - 12 dnech. Jsou tvořeny v kostní dřeni. Jejich tvorba je závislá na vylučování hormonu 

trombopoetinu, který se tvoří v ledvinách. 

3.3.2 Krevní plasma 

Krevní plasma je složka krve bez krevních tělísek. Její barva je mírně nažloutlá. 

Skládá se z bílkovin, elektrolytů a malých organických molekul. Její pH je 7,4 čili je slabě 

zásaditá. U dospělého jedince je podíl plasmy na tělesné hmotnosti asi 5 %, což odpovídá 

2,5 – 3,5 litru. Sérum je plasma po vysrážení fibrinu.  

Krevní plasma se skládá z vody (91 %) a z rozpuštěných látek (8-9 %). 

 organické látky - cukry (glukóza), tuky (cholesterol, triacylglyceroly, volné mastné 

kyseliny), bílkoviny (albuminy - zajišťují onkotický tlak krve, globuliny - jsou 

přenašeči železa a lipidů, imunoglobuliny jsou protilátky, fibrinogen - účastní se 

srážení krve), aminokyseliny, hormony a vitamíny 

 anorganické látky - jsou ionty (kationty - Na+ , K+ , Ca2+, Mg2+ a anionty - Cl-, PO4
2-, 

HCO3
- ) 

 katabolity - vznikají v buňkách při metabolických pochodech (močovina, která 

vzniká při odbourávání aminokyselin, kyselina močová, která vzniká při 

odbourávání purinových bází), laktát, který vzniká anaerobní glykolýzou a 

ketolátky, které vznikají při zvýšeném odbourávání mastných kyselin) 

 nárazníkové systémy - pH definujeme jako koncentraci vodíkových iontů, obvyklá 

fyziologická hodnota je 7,4, kolísání pH v těle zabraňují tělesné tekutiny svou 

nárazníkovou kapacitou  

Nárazník je látka, která může vázat či uvolňovat vodíkové ionty (např. kyselina 

uhličitá, plasmatické bílkoviny a bílkoviny v buňkách). 

Na stabilitě vnitřního prostředí se podílí dýchání a tvorba moči. Pokles pH krve pod 

7,36 se nazývá acidóza, ke které dochází při zvýšené tvorbě kyselých metabolitů (např. 
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kyseliny mléčné). Naopak vzestup nad 7,44 se nazývá alkalóza. Hranice pH tepenné krve 

slučitelné se životem jsou 6,9 - 7,8. 

3.4 Základní vyšetřovací metody krve 

Při sedimentaci se nesrážlivá krev nechá usadit po dobu 1 - 2 hodin. Krevní tělíska 

(krvinky a krevní destičky) se volně usazují (klesají ke dnu zkumavky). Fyziologický pokles u 

mužů činí za jednu hodinu 1 - 3 mm a u žen  4 - 7 mm. 

Hematokrit je hodnota, která udává podíl krevních buněk na objem krve. Krev se 

zcentrifuguje a poté se odečte podíl všech krvinek k tekuté složce krve.  U mužů je podíl 

krvinek zastoupených v krvi 42 - 52 % a u žen 37 - 47 %. Stav hematokritu se může zvýšit 

při zahušťování krve (při velkém pocení, nedostatečném příjmu tekutin, značných ztrátách 

vody močí). 

Při vyšetření krve může dojít také ke zkoumání vzorku hemoglobinu, kde probíhá 

jeho zkoumání v analyzátoru, taky zde dochází i k jeho vyhodnocení. Tento test nám 

poskytne informaci o transportní kapacitě krve. 

Srážení krve – jedná se o časovou periodu, při které se objeví v malém vzorku krve 

na hodinovém sklíčku fibrinové vlákno. Výsledek nám slouží k určení poruch srážlivosti. 

Délka srážení je 2 – 10 minut. Dnešní lékařská praxe používá modernější testy, kterými 

jsou protrombinový čas a aktivovaný parciální tromboplastinový čas. 

Krvácení je pojem pro stanovení času, kdy ustane krvácení vzniklé vpichem do 

ušního lalůčku. Odsávání kapičky krve probíhá za pomoci filtračních papírků každých 30 

sekund. Tento test je důležitý pro zjištění poruch krvácivosti, obvykle krvácení trvá 2 – 4 

minuty.  

U krve se dále provádí určování krevních skupin. V průběhu vyšetření se smíchají 

erytrocyty testované osoby s testovacími séry osob, kde je znám jejich antigen. Toto 

zkoumání je důležité pro imunologickou kompatibilitu (transfúze, transplantace, 

těhotenství), dále má význam v soudním lékařství (určení pachatele či určení otcovství). 
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4 Hypoxická příprava 

V současné době se tento způsob přípravy stal nepostradatelnou složkou 

vrcholového sportu. Sportovci ze všech koutů Země ji podstupují v mnoha sportovních 

střediscích s odlišnou nadmořskou výškou. 

4.1 Vývoj hypoxické přípravy 

Prvně jsme se mohli setkat s hypoxickou přípravou v padesátých letech minulého 

století a to u Sovětských sportovců, kteří jako první začali tento způsob přípravy 

podstupovat, byly to ale spíše jen pokusy zaměřené na trénink s omezeným množstvím 

kyslíku. Do popředí se tato metoda začala dostávat až v letech šedesátých, když se konaly 

olympijské hry v Mexiko city v roce 1968. Za tímto účelem se začala stavět sportovní 

střediska ve vyšších nadmořských výškách ve všech koutech světa. Mnoha výzkumy 

v průběhu let byl potvrzen kladný výsledek hypoxické přípravy na výkon sportovce a nyní 

je neoddělitelnou součástí vytrvalostní přípravy. V dnešní moderní době se zrodily 

nejrůznější alternativy hypoxické přípravy, které uměle stimulují vysokohorské podmínky. 

Mezi tyto alternativy můžeme zařadit například kyslíkové stany, domy, haly, masky či 

barokomory. Tyto prostředky si kladou za cíl, co nejvyšší rozvoj aerobní a anaerobní 

vytrvalosti závodníka.  

4.2 Zóny hypoxické přípravy 

V odborné literatuře se můžeme setkat s více možnostmi dělení nadmořské výšky 

na zóny, zde pro orientaci předkládám následující.  

Podle Korčoka a Pupiše6 (2006) rozlišujeme tyto stupně hypoxie: 

 nízký stupeň – do 1 300 m. n. m.  

 střední stupeň – od 1 300 – 2 500 m. n. m.  

 vysoký stupeň – od 2 500 m. n. m. 

Podle Suchého a Dovalila (2005) rozlišujeme tyto stupně hypoxie: 

 nízký stupeň – do 800 m. n. m.  

 střední stupeň – od 800 m. n. m. do 1 500 m. n. m.  

                                                           
6 KORČOK, P. – PUPIŠ, M. 2006. Všetko o chôdzi. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006. ISBN 80-8083-185-8. s. 
236. 
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 vysoký stupeň – od 1 500 m. n. m. do 3 000 m. n. m. 

Podle Dovalila (2005) je nejideálnější nadmořská výška pro přípravu vrcholových 

sportovců přibližně 2 000 m. n. m.  

Sportovec, který má v plánu absolvovat vysokohorskou přípravu, by již za sebou 

měl mít trénink v nižší nadmořské výšce a měl by být na pobyt již kondičně připraven, 

důležitá je také suplementace vitamínů a minerálů, hlavně železa a kyseliny listové již 

před odjezdem, závodník by měl začít s horskou přípravou od nejnižšího stupně po 

nejvyšší, obzvláště pokud se závodník chystá na svůj první výcvikový kemp. Každá osoba 

reaguje na změnu nadmořské výšky individuálně, projevuje se zde i fakt, jestli osoba již 

někdy tento druh přípravy absolvovala. Velice důležitý je také zvýšený pitný režim 

sportovce, pokud by se nedodržely některé z těchto zásad, mohl by se stát pobyt 

kontraproduktivní a nesplnit požadovaný účel. 

4.3 Změna klimatických faktorů s narůstající nadmořskou výškou 

Vysokohorská příprava působí na organismus různě, je to podmíněno fyzikálními a 

klimatickými faktory, které jsou v každém stupni nadmořské výšky různé. Tyto faktory 

velmi ovlivňují pocity sportovce a jeho schopnost zvládat tréninkové zatížení. 

Podle Pupiše a Korčoka7 (2007) dochází k následujícím změnám níže popsaných 

faktorů. 

Teplota vzduchu – s vzrůstající nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu. Pro 

troposféru je to průměrně o 0,65 °C na 100 m. Teplý vzduch má menší hustotu a jeho tlak 

s výškou klesá pomaleji než u studeného vzduchu.  

Vlhkost vzduchu – úměrně klesá se stoupající nadmořskou výškou parciální tlak 

vodních pár, je přibližně o 1 % tlaku na úrovni moře. Čím výše jsme, tím je vlhkost menší. 

Ve výšce 2 900 metrů je asi 50 % hodnoty na mořské hladině. Nižší obsah vodních par ve 

vzduchu zvyšuje ztráty tepla a vody dýcháním a zvyšuje pocení (termoregulaci). Pro 

organismus sportovce je kombinace nižší teploty a vlhkosti náročná, musí dodržovat pitný 

režim nebo ztráta tekutin je velká a při tělesné námaze ještě více stoupá.  

                                                           
7 PUPIŠ, M. - KORČOK, P. 2007. Hypoxia ako súčasť športovej prípravy. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 
2007. ISBN 978-80-8083-495-1.  s. 167. 
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Sluneční záření – ve vysokohorském prostředí je sluneční záření silnější než běžně 

v nížině. Tenká vrstva atmosféry absorbuje méně slunečního záření. Dalšími 

doprovodnými znaky silného slunečního záření je suchý vzduch, čistota horského 

vzduchu, odraz od sněhu. Také je zde zvýšené ultrafialové záření, které může způsobit 

úpal a srdečně-cévní komplikace. Dále zde nastávají výměnné procesy v organizmu, 

zvyšuje se imunita, zlepšuje se proces v tkáních, zdravotní stav a také apetit.  

Barometrický tlak – není stálý, neustále kolísá v daném bodě zemského povrchu. 

Jsou to molekuly kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého. 

4.4 Fyziologická adaptace na vyšší nadmořskou výšku 

Obvyklé reaktivní změny organismu v důsledku (ne)adaptace na vyšší nadmořskou 

výšku: 

 Hyperventilace - jde o reakci těla na hypobarickou hypoxii8 (způsobenou stimulací 

periferních chemoreceptorů), u neadaptovaných jednotlivců nastává možnost 

jejího zvýšení již po několika hodinách asi o 20 % (v porovnání s adaptovanými 

jedinci) 

 Vegetativní změny - tzv. vagotonická fáze (zpomalení tepové frekvence - 

bradykardie), dále dochází k prohloubení dýchání a dýchacím obtížím, dalším 

problémem je zvýšení tonu arterií, pocity nevolnosti, celková slabost, 

nechutenství. Doba trvání vegetativních obtíží trvá u každého jedince různou dobu, 

obvykle vymizí do 4 až 6 dnů. 

 Nárůst množství červených krvinek - snížení tlaku kyslíku v tepenné krvi vede ke 

zvýšení celkového množství červených krvinek, dojde k tzv. polycythemii9 či 

polyglobulii10. Proces je stimulován zvýšenou produkcí hormonu erytropoetinu 

(hemopoetinu), který se vytváří v ledvinách. Ke zvýšení hodnot erytropoetinu 

dochází již po 3 hodinách po přesunu do vyšší nadmořské výšky, k největšímu 

vylučování dochází během 24 - 48 hodin. Probíhá novotvorba červených krvinek, 

do krevního oběhu se vyplavují retikulocyty a zvyšuje se resorpce železa. Rozdíl 

                                                           
8 hypobarická hypoxie - stav, kdy klesá barometrický tlak, vzduch tzv. řídne a zhoršuje se jeho dostupnost 
pro organismus 
9 polycithemie - jedná se o trvale zvýšený počet červených krvinek a krevního barviva v periferní krvi 
10 polyglobulie - zmnožení červených krvinek v krvi 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/periferni
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mezi aklimatizovanými jedinci a osobami s normálními hematologickými 

parametry (na úrovni moře) dosahuje až 28 % zvýšení transportní kapacity krve. 

Nárůstu může výrazně pomoci i zásobení těla železem. 

 Kardiorespirační odezva během a po ukončení zátěže - před nástupem adaptačních 

změn může být srdeční odezva a tepová frekvence na zatížení střední intenzity o  

20 % až 30 % vyšší než u hladiny moře.  Srdeční objem zůstává v podstatě 

nezměněn11. 

 Úroveň maximální spotřeby kyslíku (VO2max) se snižuje ve výšce 600 m a klesá asi o 

2 - 4 %, v 1200 m odpovídá pokles 5 - 10 %, od 1600 m na každých 1000 m připadá 

pokles asi o 11 % VO2max. Při pobytu ve vysokohorském prostředí dochází také ke 

zvýšení koncentrace laktátu a  zároveň hladiny stresových hormonů 

(katecholaminy, kortizol). 

 Dlouhodobé projevy působení vyšší nadmořské výšky – mezi adaptační změny 

lidského organismu patří udržení acidobazické rovnováhy či změny v buněčných 

funkcích a metabolismu. Adaptační změny nejsou trvalé, jedná se o přechodný 

stav. Lidské tělo se dostává na standardní hodnoty po několika týdnech při návratu 

do nížiny (v závislosti na délce pobytu a typu adaptační změny). 

4.5 Aklimatizace ve vysokohorském prostředí její fáze a průběh 

Z pojmu aklimatizace v rámci sportovního tréninku a přípravy vyplývá komplexní 

přizpůsobení organismu na odlišné situace od normálního prostředí, ve kterém se 

sportovec připravuje. Druhy aklimatizace dělíme na časovou, což znamená posun 

časových pásem, teplotní adaptace organismu na chladné či teplé počasí a výškovou 

adaptaci, kterou se zabývám především. 

Délka trvání výškové aklimatizace je většinou na úrovni 20 dní pobytu v 

hypoxickém prostředí. Plná výkonnost, srovnatelná s výkonností v nížině, přichází až po 4 

týdnech pobytu ve výšce. Většinou se uvádí následující tři fáze aklimatizačních procesů. 

 

                                                           
11 SUCHÝ, PhDr. Jiří a Doc. PhDr. Josef DOVALIL, CSc. Adaptace a problematika tréninku v hypoxickém 
prostředí. [online]. 2005 [cit. 2015-03-28]. Dostupné z:http://www.sportcenter.sk/stranka/adaptace-a-
problematika-treninku-v-hypoxickem-prostredi#_ftn1 
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 fáze akomodace 

Organismus prožívá pocity euforie v důsledku příjezdové reakce. Tento stav trvá 

přibližně 3 až 8 dnů. Jedná se vlastně o krátkodobou, bezprostřední reakci organismu na 

hypoxickou zátěž. Projevuje se výraznějším poklesem výkonnosti organismu a 2. den 

probíhají v lidském těle převážně vagotonní tendence, následuje již vlastní aklimatizační 

proces. 

 fáze adaptace 

Tento stav trvá přibližně 8 dní, je charakterizován změnami v organismu. Probíhají zde 

metabolické s převahou humorálních reakcí. Výkonnost se začíná zvyšovat a začíná se 

přibližovat k úrovni v normální nadmořské výšce. 

 fáze aklimatizace 

Přichází na řadu přibližně kolem 16 až 17 dne, má charakter komplexní adaptace 

organismu. Součástí jsou funkční i organické změny  pobytu. V některých případech se 

může objevit krize, která vede ke  krátkodobému poklesu výkonnosti. 

Zde uvedená aklimatizace nemusí být pro všechny druhy sportů stejná. U sportu 

s nepřevažujícím vytrvalostním charakterem se mohou výše jmenované fáze zkrátit. Pro 

sporty s vysokým požadavkem rozvoje rychlosti a síly jsou klimatické podmínky v horách 

příznivé. Síla je na hranici svého maximálního rozvoje asi až 20. – 25. den. 

Výkonnost v ranních fázích pobytu může být ovlivněna skutečností, kolikrát a kdy 

ve své kariéře sportovec druh přípravy absolvoval a za jakým účelem. 

Každý sportovec je ale zcela individuální a výše zmíněné nelze zobecnit. Je popsán 

pouze obvyklý průběh, který by ovšem neměl být zcela diametrálně odlišný. Na základě 

obecné roviny rozlišujeme tyto tři základní kritická období aklimatizace. 

2. den po příjezdu dochází ke krizi díky příjezdové reakci, tato krize je vystřídána 

euforií od třetího dne dále. 

9. den po příjezdu přichází na řadu druhá subjektivní krize, která přetrvává až do 

13. dne pobytu. Není tak značná jako první období krize a má značně individuální 

charakter. 

15. den po příjezdu přichází třetí krize, která může být i hlubší. Sportovec zažívá 

stav akutní deprese a postupně se krize přetrvává až do 19. dne pobytu. Po této době se 

většinou aklimatizační stavy stabilizují. 
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V tabulce níže uvádím poměr nadmořské výšky k době aklimatizace. 

 

 

nadmořská výška doba aklimatizace 

1000 – 1800 m. n. m. několik dní 

3000 m. n. m. 3 – 4 týdny 

4000 m. n. m. 5 – 6 týdnů 

5000 m. n. m. 9 – 10 týdnů 

6000 m. n. m. několik měsíců 

 

4.6 Stavba tréninku v nadmořské výšce a doporučení 

Při tréninku ve výšce musíme brát zřetel na fáze aklimatizace, tréninkové zatížení 

musíme naplánovat každému sportovci na míru.  

Dle Korčoka a Pupiše (2006)12 je nejideálnějším modelem tréninkového zatížení 

během pobytu v středohorském a vysokohorském prostředí následující. 

  Od 1. do 5. dne by mělo převládat jen aerobní zatížení a to ve formě rovnovážné 

vytrvalosti. 5 a 6. den se do tréninkového procesu zařazuje už i tempová vytrvalost nebo 

speciální tempo v intervalovém tréninku max. do 30 min., do úrovně anaerobního prahu 

(ANP). 6 až 10. den má mít trénink aerobní a aerobně – anaerobní zatížení. Od 10. dne 

můžeme postupně zvyšovat objem a intenzitu zatížení, zařazuje se aerobně - anaerobní, 

anaerobně – aerobní zatížení jako v nížině, ale je třeba dbát na fyziologické odezvy 

organismu. 

Závodník by již měl mít za sebou trénink v nížině a do vysokohorského prostředí by 

již měl přijíždět s potřebnou úrovní trénovanosti. 

Před odjezdem odborníci doporučují ponechat závodníkovi 2 - 3 dny volno nebo 

jen mírné tréninkové zatížení, aby sportovec přijel odpočatý. Je velice důležité pobyt ve 

vysokohorském prostředí opakovat, aby byl požadovaný efekt co nejlepší. Měli bychom 

                                                           
12 KORČOK, P. – PUPIŠ, M. 2006. Všetko o chôdzi. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006. ISBN 80-8083-185-8. s. 
236. 

zdroj: HAVLÍČKOVÁ, L. et. al. 2000. Fyziologie tělesné zátěže. Praha: UK. s. 160. 

 

Tabulka č. 1 - poměr nadmořské výšky k době aklimatizace 
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dodržovat zvýšený pitný režim, dále dodržovat a dbát na zotavné procesy. Také bychom 

měli dle potřeby do vlastního tréninku zakomponovat odpočinkové dny, dle potřeby či 

fáze aklimatizace, obecně se doporučují volnější dny – 3. , 8. - 9. a 15. den. 

4.7 Reaklimatizace 

Pozitivní efekty předchozího tréninku v hypoxickém prostředí pozvolna mizí po 

5 až 6 týdnech pobytu v nížině. Křivka výkonnosti má obvykle vlnovitý průběh a výkonnost 

není stabilní (Fuchs a Reiss 1990)13. 

Základní tréninková doporučení k reaklimatizaci: 

 Bezprostředně po návratu (2. – 4. den) do normálního prostředí je doporučeno 

snížit zátěž a zvýšit možnost regeneračních procesů (sauna, pára, masáže). 

Účastnit se závodů není bez rizika, pokud závodník nemá odzkoušený tento 

model. 4. až 10. den je považován díky reaklimatizačním procesům za fázi 

výkonnostního propadu. Od 10. dne má výkonnost obvykle stoupající tendenci. 

 Optimum výkonnosti se dá očekávat v rozmezí tří až čtyř dnů okolo 21. dne po 

návratu. 

4.8 Alternativy hypoxické přípravy 

Mnoho sportovců zařazuje také jiné modely přípravy, které vám teď představím: 

 pobyt i trénink ve vysoké výšce – nejběžnější, 

 pobyt i trénink v nižší nadmořské výšce, 

 pobyt ve vyšší nadmořské výšce a trénink v nižší nadmořské výšce, 

 pobyt v nižší nadmořské výšce a trénink ve vyšší nadmořské výšce. 

Poslední dvě situace jsou hodně diskutovány a neexistuje obecná shoda, část 

autorů se přiklání k první situaci a zbytek k situaci opačné. 

Bydlení ve vyšší nadmořské výšce a trénink v nižší výšce ústí v lepší výkony a 

adaptaci závodníka pro zatížení v nížině. 

Opačný způsob, tedy trénink ve vyšší nadmořské výšce a pobyt v nižší vede 

k dokonalé připravenosti a adaptaci organismu na zátěž ve vysoké nadmořské výšce. Další 

                                                           
13 FUCHS, U. - REISS, M.: Höhentraining. Das Erfolgskonzept der Ausdauersportarten. Trainerbibliothek 27. 
Münster, Philippka 1990, s. 128. 
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nepostradatelnou výhodu toho-to způsobu přípravy je mnohem lepší regenerace 

organismu než ve vysokohorském prostředí a to nejen pro lepší přístupnost lékařského 

zabezpečení. 

4.8.1 Kyslíkový stan 

Ve vytrvalostních sportech jsou již stany celkem běžně používány, protože pro 

vytrvalostní sporty, jak již bylo zmíněno, je velice důležité mít hladinu červených krvinek a 

zbylých parametrů krevního obrazu na co nejvyšší povolené hranici, bez které by bylo 

téměř nemyslitelné podat špičkový vytrvalostní výkon, v dnešní době existuje na trhu 

mnoho společností, které se zabývají jejich prodejem nebo pronájmem. Jedná se o fólií 

uzavřený prostor, do kterého je speciálním přístrojem vháněn vzduch, který parametry 

odpovídá vzduchu ve vysokohorském prostředí. Sportovec ve stanu pouze spí, není 

možno v něm provádět vytrvalecký trénink. Nadmořská výška jde ve stanu regulovat, 

nejčastěji se nastavuje hodnota 2100 - 2600 m. n. m. Sportovci mohou být někdy na obtíž 

nepříjemné zvuky, které vydává čerpadlo při vhánění namixovaného vzduch do stanu, 

spánek ve vyšší nadmořské výšce zpomaluje regeneraci. Po 4-5 týdnech pobytu ve stanu 

se začnou projevovat fyziologické změny v organismu sportovce. Při opakovaných 

pobytech ve stanu se jeví jako velice potřebná diagnostika a kontrola krevního obrazu. 

4.8.2 Kyslíkový dům 

Dům je totožný se stanem s vyjímkou, že je v něm sportovec uzavřený celý den, 

má zde vše potřebné k existenci, z domu vychází pouze na trénink, závodník by měl být 

celou dobu pobytu v domě monitorován. 

4.8.3 Barokomory 

Jedná se o objekty v podstatě stejné jako kyslíkové domy, jen s tím rozdílem, že 

zde na sportovce nepůsobí pouze namixovaný vzduch jako v předchozích případech, ale je 

zde nadmořská výška simulována i za pomocí změny parciálního tlaku, což je jedna 

z nejdůležitějších věcí pro dokonalou simulaci vysokohorského prostředí. 
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4.8.4 Kyslíková maska 

Sportovec si masku umístí na obličej a určitou dobu inhaluje namixovaný vzduch, 

můžeme si na přístroji nastavit hodnoty vzduchu odpovídající  

2500 m. n. m. – 6000 m. n. m. 
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5 Praktická část 

5.1 Cíl práce  

Hlavním cílem této práce bylo ověřit, zda v těle probíhají žádoucí fyziologické 

změny při tréninku ve vyšší nadmořské výšce na základě rozboru krevních vyšetření. 

5.2 Výzkumné otázky 

Na počátku práce byly stanoveny tyto výzkumné otázky.   

VO1: Dochází v lidském organismu k fyziologickým změnám při pobytech v různých 

stupních hypoxie?  

VO2: Jaký stupeň vysokohorské přípravy je nejvhodnější na základě změn krevních 

hodnot? 

VO3: : Je vysokohorská příprava prospěšnější pro muže či pro ženy? 

5.3 Metodika práce 

Pro praktickou část byly shromážděny výsledky krevních testů zkoumaných 

probandů.  

Průběh výzkumu: Probandi byli podrobeni tréninku ve vysokohorském prostředí 

při zachování postupnosti přípravy v nízkém, středním a vysokém stupni hypoxie za 

účelem zvýšení aerobní výkonnosti a kapacity organismu. Zkoumané hypoxické pobyty 

jsou z let 2008 – 2012. Sportovci přípravu absolvovali v těchto místech: nízký stupeň 

hypoxie (Zlaté hory 390 m. n. m. , Šumava 800 m. n. m. ), střední stupeň (Štrbské pleso 

1350 m. n. m. , Praděd 1492 m. n. m. ) vysoký stupeň (Melago 1860 m. n. m. , Livigno 

1820 m. n. m. ). Průměrná délka pobytu byla 21 dnů. Odběry krve se v průměru konaly 3 

dny před odjezdem a 3 dny po návratu ze soustředění v pražské Vojenské nemocnici, 

v nemocnici Jilemnice nebo opavské nemocnici. 

Způsob získávání údajů: Na základě studia literárních pramenů, tréninkových 

deníků, odborných publikací a získaných krevních odběrů jsem napsal tuto práci. 

Metody vyhodnocování: Ke zpracování zkoumaných údajů jsem použil metody 

porovnávání, matematickou statistiku, logické postupy a závěry. Porovnával jsem vstupní 

a výstupní hodnoty sledovaných krevních složek.  
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5.4 Charakteristika výzkumného souboru 

Zkoumaný soubor se skládal z 5ti mužů, kterým bylo v průměru 23,1 let a z 5ti žen, 

kterým bylo v průměru 21,3 let. Pro přehlednost jsem tyto údaje a doplňující informace 

zapsal do tabulek níže.  

 

zjišťovaný parametr věk (roky) 
hmotnost 

(kg) 
výška (cm) 

aktivní 

sport 

(roky) 

vit. kap. 

plic 

Sledovaná A 19 65 180 5 3,8 

Sledovaná B 23 55 164 6 3,4 

Sledovaná C 21 62 182 6 3,7 

Sledovaná D 20 63 161 3 3,5 

Sledovaná E 22 60 162 5 3,6 

 

 

zjišťovaný parametr věk (roky) 
hmotnost 

(kg) 
výška (cm) 

aktivní 

sport 

(roky) 

vit. kap. 

plic 

Sledovaný A 22 72,5 180 9 4,5 

Sledovaný B 22 65 182 6 4,6 

Sledovaný C 24 69 173 5 4,2 

Sledovaný D 23 67 175 8 4,8 

Sledovaný E 24 68 177 7 4,4 

Tabulka č. 2 – Charakteristika jednotlivých probandů (ženy) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Tabulka č. 3 – Charakteristika jednotlivých probandů (muži) 
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zjišťovaný parametr věk (roky) 
hmotnost 

(kg) 
výška (cm) 

aktivní 

sport 

(roky) 

vit. kap. 

plic 

průměr 23 68,3 177,4 7 4,5 

zjišťovaný parametr věk (roky) 
hmotnost 

(kg) 
výška (cm) 

aktivní 

sport 

(roky) 

vit. kap. 

plic 

průměr 21 61 169,8 5 3,6 

Tabulka č. 4 – Charakteristika probandů (muži) 

 

 

Tabulka č. 5 – Charakteristika probandů (ženy) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 3 – Charakteristika jednotlivých probandů (muži) 
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6. Výsledky výzkumu  

Při změnách nadmořských výšek probíhají v těle sportovce fyziologické změny. 

Podle krevního rozboru můžeme zjistit adaptaci organismu, který nám ukáže její stupeň. 

Dle výsledků můžeme vypozorovat, jak jednotlivý organismus snáší zatížení v různých 

stupních hypoxie, jak na něj reaguje a s jakou rychlostí se změnám dokáže přizpůsobit. Za 

účelem zobecnění jsem zkoumal více jednotlivců.  

 

 

 

erytrocyty 

muži 4,0-5,3 x 1012/l 

ženy 3,8-5,2 x 1012/l 

 

hemoglobin 

muži 135-175 g/l 

ženy 120-165 g/l 

 

hematokrit 

muži 0,40-0,54 l/l 

ženy 0,35-0,45 l/l 

 

železo 

muži 7,2-29 µmol/l 

ženy 6,6-28 µmol/l 

 

 

 

Sledovaný vzorek je složen z 5ti mužů a žen (aktivní sportovci zatěžováni v různých 

stupních hypoxie),  byli podrobeni lékařskému testování a krevním odběrům (uskutečněny 

2 či 3 dny před odjezdem a po příjezdu), budu se zabývat porovnáním výchozích a 

konečných hodnot. Všichni probandi absolvovali 22 - 25 denní soustředění. 

 

 

 

 

 

 

zdroj: https://www.lfp.cuni.cz/patofyziologie/materialy/krev/ko.htm, 

https://lekarske.slovniky.cz/normalni-hodnoty 

 

http://lekarske.slovniky.cz/normalni-hodnoty 

 

 

Tabulka č. 6 – Referenční hodnoty vyšetření krevního obrazu 

 

 

http://lekarske.slovniky.cz/normalni-hodnoty
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testování vstupní hodnoty 
23 dní – nízký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,88 4,68 20,62% 

hemoglobin 123 139 13,01% 

hematokrit 0,375 0,403 7,47% 

železo 11,5 14,6 26,96% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

20,62%, hemoglobin o 13, 01%, hematokrit o 7,47% a železo o 26, 96%. 

 

 

testování vstupní hodnoty 
23 dní – nízký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,01 4,91 22,44% 

hemoglobin 136 144 5,88% 

hematokrit 0,396 0,414 4,55% 

železo 23,1 17,0 -26,41% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

22,44%, hemoglobin o 5,88%, hematokrit o 4,55% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -26,41%. 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 7 - Ženy - nízký stupeň hypoxie (Sledovaná A) 

 

 

Tabulka č. 8 - Ženy - nízký stupeň hypoxie (Sledovaná B) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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testování 
vstupní hodnoty 

23 dní – nízký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,19 4,40 5,01% 

hemoglobin 123 146 18,7% 

hematokrit 0,370 0,411 11,08% 

železo 19,6 15,7 -19,9% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

5,01%, hemoglobin o 18,7%, hematokrit o 11,08% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -19,9%. 

 

 

testování vstupní hodnoty 
23 dní – nízký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

        erytrocyty 3,53 4,22 19,55% 

      hemoglobin 132 147 11,36% 

       hematokrit 0,365 0,405 10,96% 

           železo 16,5 12,4             -24,85% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

19,55%, hemoglobin o 11,36%, hematokrit o 10,96% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -24,85%. 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 9 - Ženy - nízký stupeň hypoxie (Sledovaná C) 

 

 

Tabulka č. 10 - Ženy - nízký stupeň hypoxie (Sledovaná D) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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testování vstupní hodnoty 
23 dní – nízký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,81 4,81 26,25% 

hemoglobin 122 148 21,31% 

hematokrit 0,385 0,423 9,87% 

železo 20,7 19,5 -5,8% 

 

 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

10,13%, hemoglobin o 18,57%, hematokrit o 11,25% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -4,68%. 

 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,64 5,11 10,13% 

hemoglobin 140 166 18,57% 

hematokrit 0,409 0,455 11,25% 

železo 17,1 16,3 -4,68% 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,72 5,26 11,44% 

hemoglobin 143 169 18,18% 

hematokrit 0,411 0,448 9% 

železo 17,5 18,1 3,43% 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 11 - Ženy - nízký stupeň hypoxie (Sledovaná E) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 12 - Muži - nízký stupeň hypoxie (Sledovaný A) 

 

 

Tabulka č. 13 - Muži - nízký stupeň hypoxie (Sledovaný B) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

11,44%, hemoglobin o 18,18%, hematokrit o 9% a železo o 3,43%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,71 5,35 13,59% 

hemoglobin 142 172 21,13% 

hematokrit 0,41 0,45 9,76% 

železo 17,9 19,3 7,82% 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

13,59%, hemoglobin o 21,13%, hematokrit o 9,76% a železo o 7,82%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,96 5,39 8,67% 

hemoglobin 150 170 13,33% 

hematokrit 0,421 0,44 4,51% 

železo 22,9 25,1 9,64% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

8,67%, hemoglobin o 13,33%, hematokrit o 4,51% a železo o 9,61%. 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 14 - Muži - nízký stupeň hypoxie (Sledovaný C) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 15 - Muži - nízký stupeň hypoxie (Sledovaný D) 
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testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,92 5,48 11,38% 

hemoglobin 149 172 15,44% 

hematokrit 0,394 0,438 11,17% 

železo 23,1 26,2 13,42% 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

11,38%, hemoglobin o 15,44%, hematokrit o 11,17% a železo o 13,42%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,23 4,93 16,55% 

hemoglobin 129 148 14,73% 

hematokrit 0,37 0,41 10,81% 

železo 15 18,7 24,67% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

16,55%, hemoglobin o 14,73%, hematokrit o 10,81% a železo o 24,67%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,45 4,31 24,93% 

hemoglobin 133 145 9,02% 

hematokrit 0,37 0,43 16,22% 

železo 18,3 13,6 -25,68% 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 16 - Muži - nízký stupeň hypoxie (Sledovaný E) 

 

 

Tabulka č. 17 – Ženy - střední stupeň hypoxie (Sledovaná A) 

 

 

Tabulka č. 18 – Ženy - střední stupeň hypoxie (Sledovaná B) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

24,93%, hemoglobin o 9,02%, hematokrit o 16,22% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -25,68%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,93 4,74 20,61% 

hemoglobin 125 137 9,6% 

hematokrit 0,36 0,41 13,89% 

železo 16,8 13,1 -22,02% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

20,61%, hemoglobin o 9,6%, hematokrit o 13,89% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o 22,02%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,34 4,89 12,67% 

hemoglobin 128 151 17,97% 

hematokrit 0,38 0,44 15,79% 

železo 11,5 17,7 53,91% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

12,67%, hemoglobin o 17,97%, hematokrit o 15,79% a železo o 53,91%. 

 

 

 

Tabulka č. 19 – Ženy - střední stupeň hypoxie (Sledovaná C) 

 

 

Tabulka č. 20 – Ženy - střední stupeň hypoxie (Sledovaná D) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,81 4,61 21% 

hemoglobin 133 139 4,51% 

hematokrit 0,39 0,41 5,13% 

železo 14,5 13,1 -9,66% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 21%, 

hemoglobin o 4,51%, hematokrit o 5,13% a jedině u železa jsme zaznamenali pokles o -

9,66%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,51 5,29 17,29% 

hemoglobin 141 170 20,57% 

hematokrit 0,4 0,46 15% 

železo 16,9 16,8 -0,59% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

17,29%, hemoglobin o 20,57%, hematokrit o 15% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -0,59%. 

 

 

 

 

Tabulka č. 21 – Ženy - střední stupeň hypoxie (Sledovaná E) 

 

 

Tabulka č. 22 – Muži - střední stupeň hypoxie (Sledovaný A) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,61 5,39 16,92% 

hemoglobin 140 173 23,57% 

hematokrit 0,4 0,45 12,5% 

železo 17,6 18,2 3,41% 

  

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

16,92%, hemoglobin o 23,57%, hematokrit o 12,5% a železo o 3,41%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,53 5,46 20,53% 

hemoglobin 141 175 24,11% 

hematokrit 0,4 0,45 12,5% 

železo 17,8 21,2 19,10% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

20,53%, hemoglobin o 24,11%, hematokrit o 12,5% a železo o 19,10%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,91 5,48 11,61% 

hemoglobin 149 175 17,45% 

hematokrit 0,38 0,44 15,79% 

železo 24,3 26,1 7,41% 

 

 

Tabulka č. 23 – Muži - střední stupeň hypoxie (Sledovaný B) 

 

 

Tabulka č. 24 – Muži - střední stupeň hypoxie (Sledovaný C) 

 

 

Tabulka č. 25 – Muži - střední stupeň hypoxie (Sledovaný D) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

11,61%, hemoglobin o 17,45%, hematokrit o 15,79% a železo o 7,41%. 

 

testování vstupní hodnoty 
24 dní – střední 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,79 5,41 12,94% 

hemoglobin 145 174 20% 

hematokrit 0,38 0,44 15,79% 

železo 24,1 27,2 12,86% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

12,94%, hemoglobin o 20%, hematokrit o 15,79% a železo o 12,86%. 

 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,65 4,76 30,41% 

hemoglobin 131 146 11,45% 

hematokrit 0,35 0,41 17,14% 

železo 16,7 16,2 -2,99% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

30,41%, hemoglobin o 11,45%, hematokrit o 17,14% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -2,99%. 

 

 

 

Tabulka č. 26 – Muži - střední stupeň hypoxie (Sledovaný E) 

 

 

Tabulka č. 27 – Ženy - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaná A) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,61 4,79 32,69% 

hemoglobin 131 149 13,74% 

hematokrit 0,35 0,41 17,14% 

železo 16,8 16,3 -2,98% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

32,69%, hemoglobin o 13,74%, hematokrit o 17,14% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -2,98%. 

 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,78 4,61 21,96% 

hemoglobin 128 150 17,19% 

hematokrit 0,36 0,42 16,67% 

železo 18,6 13,9 -25,27% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

21,96%, hemoglobin o 17,19%, hematokrit o 16,67% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -25,27%. 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,91 4,73 20,97% 

hemoglobin 127 149 17,32% 

hematokrit 0,39 0,43 10,26% 

železo 22,2 18,1 -18,47% 

 

Tabulka č. 28 – Ženy - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaná B) 

 

 

Tabulka č. 29 – Ženy - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaná C) 

 

 

Tabulka č. 30 – Ženy - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaná D) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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U sledované osoby stouply hodnoty ve sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

20,97%, hemoglobin o 17,32%, hematokrit o 10,26% a jedině u železa jsme zaznamenali 

pokles o -18,47%. 

 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 3,69 4,65 26,02% 

hemoglobin 122 138 13,11% 

hematokrit 0,39 0,41 5,13% 

železo 18,3 21,4 16,94% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

26,02%, hemoglobin o 13,11%, hematokrit o 5,13% a železo o 16,94%. 

 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,65 5,45 17,20% 

hemoglobin 142 174 25,54% 

hematokrit 0,38 0,44 15,79% 

železo 21,2 24,4 15,09% 

 

 

U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

17,20%, hemoglobin o 25,54%, hematokrit o 15,79% a železo o 15,09%. 

 

 

 

Tabulka č. 31 – Ženy - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaná E) 

 

 

Tabulka č. 32 – Muži - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaný A) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,77 5,43 13,84% 

hemoglobin 148 170 14,86% 

hematokrit 0,4 0,44 10% 

železo 22,1 23,1 4,52% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

13,84%, hemoglobin o 14,86%, hematokrit o 10% a železo o 4,52%. 

 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,6 5,48 19,13% 

hemoglobin 147 172 17% 

hematokrit 0,41 0,44 7,32% 

železo 20,6 24,2 17,48% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

19,13%, hemoglobin o 17%, hematokrit o 7,32% a železo o 17,48%. 

 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,61 5,45 18,22% 

hemoglobin 146 171 17,12% 

hematokrit 0,39 0,44 12,82% 

železo 22,2 24,5 10,36% 

 

Tabulka č. 33 – Muži - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaný B) 

 

 

Tabulka č. 34 – Muži - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaný C) 

 

 

Tabulka č. 35 – Muži - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaný D) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

18,22%, hemoglobin o 17,12%, hematokrit o 12,82% a železo o 10,36%. 

 

testování vstupní hodnoty 
25 dní – vysoký 

stupeň hypoxie 
procentuální změna 

erytrocyty 4,6 5,42 17,83% 

hemoglobin 141 173 22,7% 

hematokrit 0,38 0,44 15,79% 

železo 21,4 26,7 24,77% 

 

 
U sledované osoby stouply hodnoty ve všech sledovaných ukazatelích, erytrocyty o 

17,83%, hemoglobin o 22,7%, hematokrit o 15,79% a železo o 24,77%. 

V následujících tabulkách zachytím průměrný procentuální nárůst či pokles ve 

zkoumaných hodnotách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erytrocyty nárůst o 18,56% 

hemoglobin nárůst o 13,99% 

hematokrit nárůst o 8,73% 

železo pokles o 13,57% 

Tabulka č. 36 – Muži - vysoký stupeň hypoxie (Sledovaný E) 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 37 – Ženy - nízký stupeň hypoxie  

 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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erytrocyty nárůst o 11,06% 

hemoglobin nárůst o 17,24% 

hematokrit nárůst o 9,05% 

železo pokles o 6,6% 

erytrocyty nárůst o 18,99% 

hemoglobin nárůst o 10,77 

hematokrit nárůst o 13,51% 

železo 

průměrné 

hodnoty 

nezměněny 

erytrocyty nárůst o 15,85% 

hemoglobin nárůst o 20,98% 

hematokrit nárůst o 15,38% 

železo pokles o 8,96% 

Tabulka č. 38 – Muži - nízký stupeň hypoxie  

 

 

Tabulka č. 39 – Ženy - střední stupeň hypoxie  

 

 

Tabulka č. 35 – Muži - střední stupeň hypoxie  

 

 

Tabulka č. 40 – Muži - střední stupeň hypoxie  

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erytrocyty nárůst o 26,27% 

hemoglobin nárůst o 14,06% 

hematokrit nárůst o 13,51% 

železo pokles o 7,03% 

erytrocyty nárůst o 17,2% 

hemoglobin nárůst o 18,62% 

hematokrit nárůst o 12,82% 

železo pokles o 14,33% 

zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 41 – Ženy - vysoký stupeň hypoxie  

 

 

Tabulka č. 42 – Muži - vysoký stupeň hypoxie  

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

zdroj: vlastní zpracování 
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7. Diskuse  

Pro zpřehlednění uvádím výsledky z tabulek výše.  

Nízký stupeň hypoxie vychází přívětivěji pro ženy, jejich procentuální průměrný 

nárůst odpovídá 13,76% (z toho erytrocyty o 18,56%, hemoglobin o 13,99% a hematokrit 

o 8,73%) oproti nárůstu 12,45% (z toho erytrocyty o 11,06%, hemoglobin o 17,24% a 

hematokrit o 9,05%) u mužů.  

Na střední stupeň hypoxie reagovali přívětivěji muži s jejich procentuálním 

průměrným nárůstem 17,39% (z toho erytrocyty o 15,85%, hemoglobin o 20,98% a 

hematokrit o 15,35%) oproti nárůstu 14,42% (z toho erytrocyty o 18,99%, hemoglobin o 

10,77% a hematokrit o 13,51%) u žen.  

Vysoký stupeň hypoxie je opět výraznější procentuální průměrný nárůst u žen o 

17,94% (z toho erytrocyty o 26,27%, hemoglobin o 14,06% a hematokrit o 13,51%), na 

rozdíl u mužů, kde nárůst činí 16,21% (z toho erytrocyty o 17,2%, hemoglobin o 18,62% a 

hematokrit o 12,82%). 

Tyto výsledky nelze zobecnit, protože každý jsme individuální. Na pokles či vzestup 

hodnot má vliv mnoho různých faktorů. Tréninková zátěž, zdravotní stav či stupeň 

adaptace na výšku. Důležitá je také možnost regenerace organismu a přiměřenost 

tréninku, aby tréninkem nedocházelo k zhoršování krevního obrazu a vysokohorské 

prostředí se nestalo spíše kontraproduktivním.  

Dle změřených hodnot můžeme potvrdit první hypotézu VO1, kterou jsem si 

stanovil. Dochází v lidském organismu k fyziologickým změnám při pobytech v různých 

stupních hypoxie? Ano, hypoxická příprava je prospěšná v jakémkoliv stupni, jak u mužů, 

tak i u žen dochází k nárůstu hodnot, ovšem musíme zaměřit pozornost na suplementaci 

železa, zvláště u žen, které jsou vystaveny menstruaci a s tou spojeným úbytkem železa. 

Další hypotéza VO2, která byla položena, byla následující. Jaký stupeň 

vysokohorské přípravy je nejvhodnější na základě změn krevních hodnot? Z tabulek 

můžeme usoudit, že na ženy nejlépe působí vysoký stupeň hypoxie, kde je nárůst krevních 

hodnot nejvyšší ze všech tří stupňů, průměrný procentuální nárůst nám to zde potvrzuje, 
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došlo zde ovšem dle průměrných hodnot k poklesu železa, kterému se můžeme vyvarovat 

jeho zvýšenou suplementací, jak již bylo zmíněno výše. 

U mužů jsou rozdíly mezi středním a vysokým stupněm zanedbatelné, na rozdíl od 

jejich porovnání s nízkým stupněm hypoxie. Dle zprůměrovaných hodnot erytrocytů, 

hematokritu a hemoglobinu, nebudu zde zařazovat hodnoty železa, aby bylo objektivní 

porovnání hodnot s ženami a nedošlo k znevýhodnění.  

Pro tréninkovou praxi tedy můžeme doporučit vysoký stupeň hypoxie, jako 

nejlepší ke zvyšování krevních parametrů, po zachování postupnosti přípravy, dle stupňů 

od nejnižšího po nejvyšší. 

Další stanovená hypotéza VO3 zní: Jestli je vysokohorská příprava prospěšnější pro 

muže či pro ženy. Nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět, protože u obou pohlaví 

dochází k prokazatelným kladným změnám v hodnotách krevního obrazu, takže 

vysokohorskou přípravu mohu doporučit jak pro muže, tak i pro ženy.  
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8 Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo ověřit, zda v těle probíhají žádoucí fyziologické změny 

při tréninku ve vyšší nadmořské výšce na základě rozboru krevních vyšetření a zároveň 

poskytnout ucelené informace o efektivnosti hypoxické přípravy.  

Zkoumal jsem hodnoty krevního obrazu a jeho změny v závislosti na stupni 

hypoxie u pěti mužů a pěti žen, jednalo se o aktivní vrcholové sportovce. Jejich hodnoty 

byly měřeny před zahájením a po ukončení výškového pobytu. 

Jako první jsem se po studiu odborných publikací snažil o teoretický rozbor 

vybrané problematiky. Po teoretickém přiblížení tématu jsem začal s výzkumem, ve 

kterém jsem čerpal z tréninkových deníků a krevních rozborů. 

Podle výzkumu, který naznačil vzestup krevních ukazatelů jak u mužů, tak i u žen a 

vlastních zkušeností můžu pobyt ve vysokohorském prostředí doporučit. Při pobytu ve 

výšce prochází lidský organismus pozitivními změnami, které může zužitkovat při návratu 

do normálního prostředí. Při zachování přiměřenosti tréninku vzhledem k stupni adaptace 

organismu a poskytnutí potřebné regenerace je trénink ve výšce prospěšný. 

Pobyt v nízkém stupni hypoxie vychází přívětivěji pro ženy, ale pro obě pohlaví je 

pobyt prospěšný. Na střední stupeň hypoxie reagovali přívětivěji muži oproti ženám, ale 

opět došlo k nárůstu v obou případech. Vysoký stupeň hypoxie je opět výraznější u žen, 

ale dochází i ke zvýšení hodnoty u mužů. Z tohoto pohledu nenacházím důvod 

k nezařazení vysokohorské přípravy v jakémkoliv stupni u obou pohlaví. 

Na základě rozhovorů s probandy, jejich kladnými ohlasy i zlepšení výkonnosti také 

potvrzuji prospěšnost přípravy a důležitost zachování posloupnosti přípravy od nižších 

nadmořských výšek po vyšší.  

Práce by se mohla stát přínosem pro začínající trenéry a mohla by být využita 

k zefektivnění jejich postupů při vysokohorských tréninkových kempech.  

Zpracování této bakalářské práce bylo pro mě přínosem. Rozšířil a prohloubil jsem 

si znalosti týkající se oblasti sportovní přípravy. Pochopil jsem její důležitost a 

nenahraditelnost pro sportovce. Vypracování této práce bylo pro mě velkou zkušeností. 
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