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1 ÚVOD 

Lidský organizmus si za dlouhá léta evoluce vyvinul pozoruhodné množství 

fyziologických mechanismů a reakcí na vnější prostředí, díky nimž je velmi přizpůsobivý a 

schopný se vyrovnat s velmi variabilními podmínkami. Jedním z faktorů, které ho provázejí 

prakticky na každém kroku, je teplotní amplituda. Ať už hovoříme o rozdílech v závislosti 

na průběhu dne, roku či geografické poloze. Člověk tak jako druh teplokrevný musí umět 

adekvátně reagovat na teplotní podněty z okolí.  

Jednou z hlavních oblastí, při nichž dochází ke styku a možné konfrontaci mezi 

fyziologickými pochody člověka a jeho okolím, je zátěž. Tato práce je zaměřena na člověka a 

jeho přirozené fyziologické schopnosti vyrovnávání se s teplotními podmínkami okolního 

prostředí na podkladě zátěže. 

Cílem práce je popis těchto mechanismů a smysl jejich účinku v kontextu komplexní 

autonomní jednotky, kterou člověk bezpochyby je. 
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1 Homeostáza 

Homeostáza je jednou ze základních vlastností všech živých soustav, tedy i každého 

jednoho člověka. Jde o princip udržování relativní stálosti vnitřního prostředí a systém 

regulačních mechanismů k jejímu zachování. V praxi tak hovoříme o udržování homeostázy 

jednak jako o autoregulaci fyziologických i patofyziologických procesů, na druhé straně jako o 

množství variabilních reakcí na vnější podněty, kterými oplývá prakticky každý orgán a 

prostřednictvím kterých se snaží tělo homeostázu udržet. (Trojan, 2003) 

Jedním z nesporných zásahů do vnitřního prostředí organismu je zátěž, která má na tělo 

jedince vliv jak na lokální, tak i na globální úrovni. Jak bylo zmíněno, mechanismů pro regulaci 

vnitřního prostředí a vlivu na homeostázu je mnoho v různých orgánech a orgánových 

soustavách. V této práci se zaměřím především na chování dvou systémů klíčových při 

odpovědi organismu na zátěž, a to systému kardiovaskulárního a respiračního. 

 

2.2 Kardiovaskulární systém 

Kardiovaskulární systém je pro naše tělo stěžejní v mnoha funkcích – transportní, 

imunitní, termoregulační a mnoha dalších. Kardiovaskulární systém, jak již ostatně název 

napovídá, se skládá ze dvou dílčích elementů – srdce, které funguje jako čerpadlo krve, a cév, 

kterými je krev dále vedena do dalších tkání a následně zpět k srdci. 

Činnost srdce popisuje řada termínů a veličin. Níže uvedené klidové hodnoty jsou 

popsány pro mladého muže o hmotnosti 75 kg v klidném lehu na zádech, převzato od Ganonga 

(2005). 

• tepová frekvence – počet stahů myokardu za minutu. V klidu 70-80 stahů za minutu, 

může však být silně variabilní. 

Objemy:  

• end-diastolický – objem tekutiny v komoře na konci diastoly. V klidu cca 130 ml. 

• end-systolický – objem tekutiny v komoře na konci systoly. V klidu cca 50 ml. 

• systolický – objem tekutiny vypuzené z komory v průběhu systoly, tedy rozdíl end-

diastolického a end-systolického tlaku. V klidu cca 70-90 ml. 
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• ejekční frakce – relativní objem tekutiny vypuzené z komory v průběhu systoly, tedy 

poměr systolického a end-diastolického tlaku. V klidu kolem 65%. 

• srdeční výdej – objem tekutiny, které srdce vypudí z každé komory za časovou jednotku, 

nejčastěji minutu. V klidu cca 5 l/min. 

Tlaky: 

• systolický krevní tlak – nejvyšší tlak krve dosažený během systoly. V klidu kolem 120 

mm Hg. 

• diastolický krevní tlak – nejnižší krevní tlak dosažený během diastoly. V klidu kolem 

70 mm Hg. 

• tepový tlak – také tepová amplituda, rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním 

tlakem. V klidu tedy kolem 50 mm Hg. 

Všechny tyto veličiny jsou ve větší či menší míře proměnlivé v čase v důsledku regulace 

lokální, hormonální a nervové. Rozdílné mohou být nejen hodnoty v zátěži, ale i klidové 

hodnoty dvou somaticky srovnatelných jedinců. Mechanismy regulace jsou však stejné, liší se 

pouze odezva na ně. 

2.2.1 Mechanismy regulace kardiovaskulárního systému 

Kardiovaskulární systém reaguje na změnu prostředí a změny potřeb zásobení krví 

konkrétních orgánů řadou mechanismů v různých svých částech. Jde především o regulaci 

srdečního výdeje a o dynamiku cévního řečiště. Srdeční výdej je dán srdeční frekvencí a 

systolickým objemem, cévní řečiště reaguje zejména kontrakcí a dilatací, čímž se podílí na 

regulaci tlaku a redistribuci srdečního výdeje. (Ganong, 2005) 

 

2.2.1.1 Mechanismy regulace nervovým systémem 

Činnost srdce a cév je nervově alternována za pomoci autonomního nervového systému, 

tedy sympatiku a parasympatiku, kteří jsou si v mnoha ohledech antagonisty a vzájemné 

vyvážení jejich působení má největší vliv na srdeční frekvenci, kterou sympatikus akceleruje a 

parasympatikus naopak zpomaluje působením na převodní systém srdeční. Ve stejném smyslu 

pak působí i na sílu srdeční kontrakce. V klidu jsou u člověka do srdečních funkcí více zapojeny 

výboje parasympatiku cestou nervus vagus, kdežto sympatických vzruchů je oproti nim 
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relativně málo. Srdce je tedy v klidovém stavu tlumeno a je tak relativně zvýšena jeho kapacita 

pro zvýšení srdečního výdeje v zátěži. (Buchheit & Gindre, 2006; Guyenet, 2006) 

Na cévní řečiště působí autonomní nervový systém prostřednictvím vláken zakončených 

v hladké svalovině cévní stěny. Zde však není uniformní odpověď na jednotlivé podněty, tato 

se liší podle orgánů. Sympatický nervový systém zde totiž není veden pouze noradrenergními 

vlákny, působícími vazokonstrikčně, ale do specifických orgánů, kupříkladu kosterních svalů, 

jeho prostřednictvím přicházejí i arterioly inervované cholinergními vlákny majícími 

vazodilatační efekt. Tato vazodilatační vlákna sympatiku vedou také do cév v plicích, srdci a 

ledvinách, tedy orgánech, které se svou zvýšenou aktivitou podílejí na zátěžové reakci a je 

v nich tak v tu chvíli žádoucí zvýšená dodávka krve. Vazokonstrikce stáhne cévní stěnu, zmenší 

cévní průsvit a zdvihne tak krevní tlak. Vazodilatace má účinek přesně opačný. (Guimarães, 

Moura, 2001) 

Činnost sympatiku a parasympatiku s ohledem na kardiovaskulární systém je řízena ve 

vazomotorickém centru v prodloužené míše. Adekvátní činnost toho centra je zajištěna 

množstvím aferentních vstupů a faktorů, které informují o potřebě zvýšení či snížení srdeční a 

cévní aktivity. Mnohé z nich, zejména korové a z chemoreceptorů sledujících hladiny O2 a CO2 

jsou spojeny s dýchacím systémem a budou tak zmíněny později. Ostatní vstupy ovlivňující 

chování kardiovaskulárního aparátu skrze vazomotorické centrum jsou převážně mechanického 

původu – baroreceptory. Těchto je v cévách i srdci mnoho, zmiňme proto ty nejvýznamnější – 

receptory v karotickém sinu a aortálním oblouku. Tyto receptory jsou citlivé zejména na 

protažení, tedy na zvýšení tlaku působícího na stěnu cévy, kde je receptor uložen. Proto je jejich 

hlavním efektem jako vyrovnávací reakce stimulace parasympatické inervace prostřednictvím 

nervus vagus s cílem snížení tlaku, vazodilatace a úbytkem srdečního výdeje. Působí však i 

opačně, tedy při snížení tlaku se sníží i četnost výbojů z těchto inhibičních center a krevní tlak 

stoupá. (Ganong, 2005) 

2.2.1.2 Lokální mechanismy regulace 

Tlak uvnitř krevního řečiště však na celý systém nepůsobí jen neuronální cestou přes 

prodlouženou míchu, jeho vliv vidíme i na lokální úrovni, a to zejména na srdci při uplatnění 

Frank-Starlingova zákona. Aplikace tohoto principu na srdce znamená zvýšení síly stahu 

srdečního svalu při větším výchozím protažení vláken, tedy při zvětšeném end-diastolickém 

objemu. Ten se může objevit například při venokonstrikci, prohloubeném dýchání či při 

zvýšené činnosti žilní pumpy v kosterních svalech. (Michard et al., 2003) 
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Reakce cévní stěny na tlak připomíná výše zmíněný zákon – tzv. myogenní autoregulace 

spočívá v kontrakci, resp. relaxaci hladké svaloviny cévy jako odpověď na změnu délky jejích 

vláken při zvýšení krevního tlaku, resp. jeho snížení. Cílem je zachovat průtok krve i při změně 

tlaku a vyvarovat se tak působení zvýšeného tlaku na orgánu, popřípadě ischémie způsobené 

zmenšeným průtokem. (Trojan, 2003) 

Hlavní další lokální mechanismy regulace kardiovaskulárního systému jsou reakce cév 

na metabolity a na vazoaktivní látky secernované především endotelem či krevními elementy. 

Mezi hlavní vlivy působící lokálně na vazomotoriku je snížení parciálního tlaku O2 a naopak 

zvýšení parciálního tlaku CO2, obojí působící vazodilatačně. Dalším důležitým vazodilatačním 

vlivem je stoupající kyselost prostředí, tedy pokles pH. S tím jde ruku v ruce zvýšená hladina 

laktátu jako metabolitu buněk při zátěži. (Ganong, 2005) Prokazatelné vazodilatační účinky má 

i zvýšená teplota, ať už působící zvnějšku (prostředek fyzikální terapie) či zevnitř organizmu. 

Vazodilatační účinek tepla není nezbytně pouze lokální, dostaví se i při globálním zvýšení 

teploty či ho nacházíme při specifických případech aplikace těla na vzdálenou část (například 

zvýšený průtok předloktím při teplé koupeli nohou, Barcroft & Edholm, 1946), dnes známé 

jako konsenzuální reakce. Chlad naopak působí vazokonstrikčně. Reakce oběhového systému 

na dodané či odebrané teplo se hojně užívá v metodikách fyzikální terapie. (Poděbradský & 

Vařeka, 1998) 

Látky secernované krevními destičkami (tromboxan A2, serotonin) jsou převážně 

vazokonstrikčního charakteru a doplňují tak jejich stěžejní funkci při poranění a zástavě 

krvácení. Endoteliny, především endotelin 1, produkované endotelem mají rovněž silný 

vazokonstrikční charakter. Jejich produkce a sekrece je však opět řízená globálními vlivy jako 

hypoxií či katecholaminy. Významným regulátorem cévního tonu ve smyslu vazodilatace je 

produkce NO, oxidu dusnatého, také známého jako endotelový relaxační faktor. Ten je 

uvolňován jednak tonicky, ale také ve zpětnovazebném mechanizmu s jinými 

vazokonstrikčními látkami a udržuje tak průchodnost cév. (Kohan, Rossi, Inscho & Pollock, 

2011) 

2.2.1.3 Humorální mechanismy regulace 

Hormonů majících vliv na vazomotoriku bylo již objeveno mnoho, namátkou 

bradykinin či adrenomedulin jako vazodilatancia či noradrenalin, angiotenzin II a urotenzin II 

jako vazokonstrikční látky. Vazopresin zvyšuje krevní tlak jako vazokonstrikční látka, nicméně 

svým působením na zvýšení množství extracelulární tekutiny, tedy také objemu krve v cévách, 
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má rovněž vliv na snížení srdečního výdeje a jeho vliv na krevní tlak tím pádem není tak 

mohutný. Specifický vazomotorický vliv v závislosti na cílové tkáni má adrenalin, 

produkovaný dření nadledvin, tedy vlastně humorální částí sympatiku. Tomu odpovídá i jeho 

vazomotorická funkce, paralelní působení sympatiku popsané výše – vazodilatační reakce 

v kosterním a srdečním svalu, plicích a ledvinách, vazokonstrikce zejména v kožních cévách a 

splanchnické oblasti. (Ganten & Stock, 1983) 

2.2.2 Vliv trénovanosti na klidovou činnost srdce 

Lidské tělo je kromě akutní rychlé reakce na určitý podnět samozřejmě schopno i 

adaptace v dlouhodobém měřítku. Stává se tak nejčastěji opakovaným vystavováním 

organizmu stejnému či podobnému podnětu, v důsledku čehož se tělo nejprve zdokonaluje ve 

schopnosti reakce na něj, je ale v rámci předvídání jeho opakování schopno upravit vnitřní 

podmínky jak strukturální, tak funkční k lepší odezvě na očekávaný stimul. Hovoříme-li o 

tělesné zátěži, tento princip je základním kamenem tréninku.  

Srdce člověka uvyklého zátěži s převahou vytrvalostního charakteru musí být schopno 

efektivnější práce ve smyslu pumpy než srdce člověka bez zvýšených nároků na minutový 

srdeční výdej. Následkem toho myokard jako každý jiný sval v těle sílí – roste a je schopen 

silnější kontrakce. Protože tuto vlastnost nevyužívá jen v zátěži, ale i klidu, u trénovaného 

člověka tak můžeme pozorovat snížení klidové srdeční frekvence a zvýšení systolického 

objemu spolu se zvětšením srdce. Snižující se klidová tepová frekvence ruku v ruce s konstantní 

maximální tepovou frekvencí zároveň zajištuje trénovaným vyšší tepovou rezervu. (Blomqvist 

& Saltin, 1983) 

Člověk vyznávající především silovou námahu dozná také jistých změn na srdci, byť 

poněkud odlišných v důsledku okolností silové zátěže. Jejich srdce se spíše než na přečerpávání 

velkých objemů krve musí soustředit na zásobování tkání navzdory mohutnému vzrůstu 

periferního odporu. Srdce tak bytní, aby bylo schopné nárazově vytvořit velký tlak jako 

protiváhu vysokým hodnotám periferního odporu. 

Tento jev sílení a zvětšování srdečního svalu však z dnešní zkušenosti může být při 

nerozumné míře až fatální. Ve chvíli, kdy se dostaví hypertrofická kardiomyopatie, tedy 

myokard zbytní natolik, že pro svou hmotu ztrácí svou kontraktilitu a schopnost krví zásobit 

sám sebe, existuje reálné riziko těžkých komplikací až smrti. (Máček, Radvanský et al., 2011) 

 



14 
 

2.3 Respirační systém 

Respirační neboli dýchací systém můžeme popisovat ve dvou formách: ve formě užší, 

tedy jako soustavu plic a dýchacích cest spojujících je s vnějším prostředím, nebo ve formě 

širší, která ke zmíněnému úzkému vymezení přidává i další orgány potřebné pro dýchání, 

především dýchací svaly a klouby a kosti účastnící se procesu ventilace. Pro potřeby této 

kapitoly budu brát v potaz především onen užší význam termínu respirační systém. Vlivy 

působící ve velké míře na pohybový aparát zajišťující ventilaci budou zmíněny později. 

Hlavním úkolem dýchacího systému je dostat kyslík, potřebný pro dlouhodobě 

udržitelný buněčný metabolismus, z okolního prostředí do krve, aby mohl být následně 

transportován do potřebných tkání, a naopak umožnit odvod metabolických produktů a 

napomáhat tak rovnováze vnitřního prostředí. (West, 2012) 

Činnost dýchacího systému je popisována množstvím parametrů. Vyberme z nich 

ukazatele důležité pro pochopení dále probírané problematiky. Hodnoty pževzaty z Ganonga 

(2005). 

• Dechový objem – objem vzduchu, který se jedním dechem vymění v respiračním 

systému, tedy v plicích a dýchacích cestách. V klidu okolo 0,5 l vzduchu. 

• Dechová frekvence – počet nádechů za minutu, v klidu okolo 12. 

• Minutová ventilace – součin dechového objemu a frekvence, tedy objem vzduchu 

vyměněný v respiračním systému za minutu. V klidu se pohybuje okolo 6 l/min. 

• Mrtvý prostor – objem vzduchu, který se sice v rámci dechu vymění, nicméně se přímo 

nezúčastní výměny dýchacích plynů na alveolo-kapilární membráně. Za fyziologických 

podmínek se jedná zhruba o 150 ml. 

• Alveolární ventilace – rozdíl minutové ventilace plic a minutové ventilace mrtvého 

prostoru, tedy objem vzduchu, který se přímo účastní výměny dýchacích plynů na 

alveolo-kapilární membráně za jednu minutu. V klidu tedy dosahuje hodnot okolo 

4,2 l/min. 

Výše uvedené hodnoty jsou opět hodnotami průměrnými pro zdravého muže o 

hmotnosti 75 kg a mohou se lišit v závislosti na mnoha faktorech, kupříkladu pohlaví, věku, 

trénovanosti, hmotnosti apod. V klidu je dýchání řízeno rytmickými výboji neuronů 
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z dechového centra nacházejícího se v prodloužené míše. Klidový dechový cyklus sestává 

z aktivního nádechu, kdy dýchací svaly (zejména bránice) svou činností zvětšují objem hrudní 

dutiny, a pasivního výdechu, který je realizován elastickými vlastnostmi plic. V případě 

potřeby, tedy například při zátěži se však i výdech stává aktivním a stejně jako u nádechu se do 

něj zapojují dechové svaly. (Máček, Radvanský et al., 2011) 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, systémy kardiovaskulární a respirační jsou spolu 

úzce propojené, a to nejen svými účely – udržování homeostázy a vnitřní rovnováhy, distribuce 

kyslíku a odvádění metabolitů – ale i velmi obdobnými reakcemi na stejné stimuly. Vzhledem 

k jejich propojenosti se dá říci, že ovlivnění jednoho z těchto systému bude mít nepochybně 

odpověď i v jeho kolegovi. Ač jsou tedy v této práci oba systémy podány odděleně, je nutno 

nad nimi uvažovat jako nad dynamickým celkem, nad rubem a lícem jedné mince. 

2.3.1 Vědomá a nervová regulace dýchání 

Dýchání na rozdíl od srdeční činnosti může být jednoduše vědomě ovlivněno. To je 

umožněno tím, že hlavní mechanická činnost ventilace je realizována příčně pruhovaným 

kosterním svalstvem podléhajícím volní kontrole, kdežto srdeční aktivita je zajištěna 

myokardem nezávislým na volní kontrole. 

Ostatní regulační mechanizmy reagují zpětnovazebně, tedy především na vychýlení 

rovnováhy látek v tkáních a krvi a jako odpověď na hormonální dráždění a neuronálně 

zprostředkované reakce. 

Kromě volní modulace dechového projevu je tento ovlivněn také činností jiných center, 

proto nalézáme změny dýchání například u silných emocí či při očekávání brzké zvýšené 

potřeby kyslíku. Obecně se tak dá říci, že stimulace sympatiku dechové parametry spíše 

zvětšuje, kdežto činnost parasympatiku je naopak snižuje. Autonomní nervový systém 

ovlivňuje také tonus dýchacích cest, viz podkapitola 2.3.3. Může docházet i ke zvýšení 

ventilace při pasivních pohybech končetin, do regulace tedy nejspíše vstupují i impulsy 

z proprioreceptorů. (Trojan, 2003) 

2.3.2 Chemická regulace dýchání  

Chemoreceptory regulující dýchání monitorují v krevním oběhu především tři látky – 

koncentraci vodíkových kationů (H+) a parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2) a kyslíku (pO2). 

Zatímco u prvních dvou látek bývá hlavním impulzem jejich zvýšení, u pO2 se jedná o jeho 
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snížení. Všechna tato vychýlení působí zvýšení minutové ventilace ve snaze vrátit hodnoty na 

původní mez. Opačné změny jsou také registrovány, ale se slabší odpovědí. Nejúčinnějším 

stimulem zvýšené ventilace je hyperkapnie, tedy zvýšení pCO2 v arteriální krvi. Koncentrace 

H+ a pCO2 jsou spolu úzce spjaty, neboť jsou spolu přes H2CO3 účastny na bikarbonátovém 

pufrovacím mechanismu a tím pádem na udržování stabilního vnitřního pH. Proto reagují 

dechová centra nejen na hypoxii ve smyslu poklesu pO2 jakožto snížení koncentrace důležité 

látky, ale především na koncentraci H+ a pCO2 jakožto odraz vnitřního tělesného metabolismu 

a reakci na dosavadní regulaci dýchání. (West, 2012) 

Kromě zvýšení minutové ventilace mají samozřejmě zmíněné podněty, tedy nárůst 

koncentrace H+ a pCO2 spolu se snížením pO2, paralelní účinky i na srdeční aktivitu, zejména 

mluvíme-li o srdeční frekvenci a síle stahu myokardu s cílem zvýšení srdečního výdeje. 

2.3.3 Regulace tonu dýchacích cest 

Hladká svalovina dýchacích cest je při dechovém cyklu poměrně aktivní. Při nádechu 

dochází k bronchodilataci, při výdechu naopak k bronchokonstrikci. Tento mechanismus 

zajišťuje optimální korelaci s průběhem respiračního cyklu, kdy díky relaxaci dýchacích cest 

při nádechu může docházet k většímu transferu plynů, výdechová kontrakce naopak zabraňuje 

kolapsu alveolárních prostor. Významným bronchokonstrikčním faktorem je chladný vzduch, 

zejména pokud je jeho působení umocněno zvýšenou ventilací například při tělesné námaze. 

(Ganong, 2005) 
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2.4 Termoregulace 

2.4.1 Základní termoregulační nastavení organismu 

Důležitou součástí vnitřního prostředí organismu a podmínkou udržení homeostázy je 

teplota těla. Ač je náš organizmus nucen se v průběhu života vyrovnávat s poměrně výraznými 

změnami okolní teploty, vnitřní teplota tělesného jádra (viz. níže) zůstává pozoruhodně 

konstantní, zatímco periferní teplota je mnohem proměnlivější, nejvíce na akrech – teplota 

povrchu těla. Aktuální hospodaření s teplem vzniká jako výslednice tělesné produkce tepla a 

jeho odvodem do okolního prostředí (Taylor 2006). Centrum pro zpracování aferentních údajů 

z receptorů a následné termoregulační odpovědi je hypotalamus. (Clark, Magoun & Ranson, 

1939) 

Základní zdroj produkce tepla v organismu je metabolismus. Rozdílná úroveň bazálního 

metabolismu u rozdílných jedinců samozřejmě ústí v rozdílnou bazální úroveň produkce tepla 

a tedy i tělesné teploty (Baehr, Revelle & Eastman, 2000). Bazální metabolismus je ovlivňován 

mnoha faktory, kupříkladu věkem, tělesnou konstitucí, denní dobou či u žen fází ovulačního 

cyklu. Bazální metabolismus samozřejmě může být navýšen o energetické nároky způsobené 

podněty jako stres, nemoc či fyzická aktivita. Nejmohutnější zvýšení produkce tepla 

v organizmu však způsobí svalová aktivita (Trojan 2003). Teplo je po těle rozváděno 

prostřednictvím krve. Proto je tělesná termoregulace úzce závislá s výše zmíněnými 

vazomotorickými projevy a navzájem se ovlivňují. 

Z těla teplo odchází několika cestami – kůží, plícemi spolu s dýchacím traktem, stolicí 

a močí. Pro záměry této práce se při dalším popisu zaměřme především na principy tepelného 

transferu prostřednictvím kůže. Ten probíhá více formami – kondukcí, konvekcí, evaporací a 

radiací. Nejvýznačnější z této čtveřice je za standardních podmínek radiace, tedy sálání. Jde o 

vyzařování elektromagnetických vln do okolí, nejde tedy o kontaktní výměnu tepla jako 

v ostatních případech. Po radiaci nejdůležitější je evaporace, tedy vypařování, v kontextu 

člověka zastoupené především procesem pocení a následným odpařováním potu, čímž dochází 

k odvodu skupenského tepla potřebného k odpaření potu. Další způsob je kondukce, vedení, 

kdy dochází k přenosu tepla přímým stykem, kupříkladu mezi stojícím člověkem a vzduchem 

za bezvětří nebo rukou a řídítkem kola. Tomuto podobný je poslední princip, konvence, 

proudění, kdy stejně jako u kondukce dochází k přímé výměně energie mezi dvěma látkami, 

které jsou proti sobě v pohybu, například při větru či plavání ve vodě. Tím se objekt, v našem 

případě člověk, dostává do přímého styku se stále novým prostředím sice stejného charakteru, 
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které však není ovlivněno předchozím setkáním a především výměnou tepla. Zjednodušeně 

řečeno, při větru si člověk okolo sebe nevytvoří kapsu vzduchu ohřátého kondukcí, protože ho 

vítr stále odfukuje pryč a člověk je tak ochlazován stále čerstvým vzduchem o stejné teplotě. 

Tento princip je nadmíru důležitý také při již zmíněné formě odvodu tepla z těla – 

prostřednictvím dýchacích cest. Čím vyšší ventilace (například v zátěži), tím více tepla je touto 

cestou odvedeno z těla (Hill, Griffith & Flack, 1916). 

2.4.2 Denní průběh 

Vztah tělesné teploty k denní době byl již naznačen. Tento je z velké části určen 

rozdílnou úrovni metabolismu dle individuálního cirkadiánního rytmu a míry vykonávané 

aktivity. Obecně bývá nejvyšší tělesná teplota naměřena okolo 16.-18. hodiny odpolední, 

zatímco nejnižší nacházíme zhruba mezi 4.-6. hodinou ranní. Konkrétní individuální maxima i 

minima jsou ovlivněna mnoha faktory, kupříkladu nemocí, předcházející tělesnou zátěží či 

časovým rozložením spánku a bdění v průběhu dne. (Baehr, Revelle & Eastman, 2000) 

Další okolností poměrně výrazně zasahující do metabolického chování těla a tedy i do 

teplotních projevů je průběh ovulačního cyklu u žen, kdy v období ovulace se zvyšuje bazální 

teplota v průměru o 0,5°C (Trojan 2003). 

Zvýšenou bazální teplotu nacházíme také při nemoci či po spánku, kterému přecházela 

značná tělesná námaha - Haight & Keatinge (1973) popisují po absolvování 37 kilometrů pěšky 

zvýšenou klidovou teplotu v trvání až 11 hodin po ukončení zátěže.  

2.4.3 Tělesné jádro 

Pro potřeby popisu termoregulačního chování organizmu bylo už v polovině 19 století 

zavedeno rozdělení těla do dvou tepelných sfér – tělesného jádra a tělesného obalu 

(Poděbradský & Vařeka, 1998) 

Tělesné jádro je ta část organizmu, která je udržována v co možná teplotně 

nejstabilnějším prostředí. Většina níže i výše popsaných termoregulačních reakcí a mechanismů 

má ve svém důsledku za cíl udržet neměnnou teplotu tělesného jádra. Tělesné jádro zahrnuje 

orgány dutiny břišní, hrudní a lební, tedy zhruba 65% celkového tělesného objemu 

(Poděbradský & Vařeka, 1998) 
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2.4.4 Tělesný obal 

Tělesný obal je naopak část těla, kde může být teplota poměrně proměnlivá v závislosti 

na okolním prostředí a metabolické aktivitě. Funguje především jako prostředník mezi tělesným 

jádrem a okolním prostředím, ať už je zapotřebí přebytečné teplo odstranit z těla či naopak 

zabránit tepelným ztrátám. Vzhledem k roli prostředníka může tělesný obal dojít úhony za cílem 

ochrany tělesného jádra, nejznatelněji na příkladě omrzlin, jádro i se svými životně důležitými 

orgány je však uchráněno. Tepelné změny v jádře mohou mít až fatální následky, ať už umrznutí 

nebo přehřátí. (Baker & Mehlman, 2012) 

Tělesný obal má širokou škálu možností odpovědí na specifické tepelné podmínky. 

Jedním ze základních předpokladů a myšlenek je funkce krve jako přenašeče tělesného tepla. 

V případě zvýšené aktivity, tedy i zvýšené produkce tepla a zvýšené potřebě toto teplo odvádět, 

dochází reflexně k vazodilataci cév v podkoží, čímž se větší množství krve s nadbytečným 

teplem dostává blíže povrchu těla, odkud je možno teplo předat řadou zmíněných prostředků 

do okolí. Tato reakce je zřetelně viditelná díky zbarvení podkoží větším průtokem krve. Stejnou 

odpověď vyvolá i přísun tepla z vnějšího prostředí. (Podběradský & Vařeka, 1998) 

Dalším z využívaných prostředků k odvedení přebytečného tepla je systém pocení. Pot 

je vylučován z potních žláz na většině povrchu těla. Tato tělesná funkce využívá fakt, že voda 

při přechodu z kapalného stavu (voda je hlavní složkou potu) do plynného musí získat určité 

množství energie pro změnu skupenství, takzvané měrné skupenské teplo. Tuto si vezme ve 

formě tepla z těla, čímž dojde k jeho ochlazení. Je však nutné zmínit, že pot kromě vody 

obsahuje i mnohé ionty, celá problematika pocení se tedy nedá shrnout jen na odpařování vody, 

ochlazení a následné doplnění “chladicí kapaliny“, ale při přílišném pocení bez vhodné 

kompenzace může dojít k vychýlení křehké balance vnitřního prostředí i jinou než jen tepelnou 

formou. (Máček, Radvanský et al., 2011) 

Jiná situace nastává, když si naopak tělo snaží udržet své teplo a zamezit ochladnutí 

tělesného jádra. Možnosti jsou logicky dvě – buď zvýšení metabolismu a výroby teplo, nebo 

zamezení jeho ztrát do okolí. V praxi uplatňuje organizmus obě možnosti – zvyšuje 

metabolismus, například aktivací chladového třesu, kdy drobné kontrakce svalů generují další 

teplo. Mezi snahy zamezení tepelných ztrát do okolí jednoznačně patří periferní vazokonstrikce 

jakožto omezení interakce mezi na tepelnou energii bohatou krví a okolním studeným 

prostředím. Další alternativou, byť u člověka spíše rudimentární, je tzv. husí kůže, tedy 

piloerekce. U tvorů s mohutnější srstí tato reakce zvětšuje tloušťku vzduchu v této vrstvě mezi 
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srstí, čímž si tělo vytváří další izolační vrstvu před okolním prostředím. Vzhledem k ne tak 

výraznému ochlupení člověka u něj však tento mechanismus nedosahuje požadované efektivity 

jako u jiných savců či ptáků. (Ganong, 2005) 

Bylo by zavádějící však přemýšlet nad tělesným obalem jako nad tepelně homogenní 

vrstvou, která má jako celek stejnou tepelnou jednotu jako tělesné jádro. Tělesný obal se skládá 

z mnoha vrstev, jež postupně zprostředkovávají kontakt tělesného jádra s okolním prostředím. 

Jak ukazují pokusy Barcrofta a Edholma, kteří měřili teplotu ve třech odlišných etážích lidského 

předloktí, tedy na povrchu kůže, v podkoží a v hloubce svalu (konkrétně musculus 

brachioradialis). V těchto úrovních nejen že je v klidu bezprostředně po svlečení zjištěn teplotní 

rozdíl v hodnotě zhruba 3°C, ale tento rozdíl si ponechávají i při vystavení chladnějšímu 

prostředí a jejich průběžnému ochlazování až o 5°C. (Barcroft & Edholm, 1946) 

Při obdobném měření, ale během ponoření předloktí do vody (blíže o specifikách 

vodního prostředí v podkapitole 2.4.6.4) o různých teplotách se prokázala závislost teploty 

konkrétní tkáně vzdálenosti od okolního jádra, velkých artérií a okolního prostředí. Jako 

výchozí byla naměřena teplota kůže 33,0°C a v hloubce svalu 36,2°C, předloktí bylo postupně 

nořeno do vodního prostředí o různých teplotách od 30°C po 37°C vždy na 120 minut. Zatímco 

teplota pokožky vždy dorovnala hodnotu teploty koupele, pohybovala se tedy v teplotním 

rozmezí 30°C až 37°C, v hloubce svalu byly změny znatelně nižší, teplota se měnila pouze 

v rozmezí 4°C. Znatelněji omezená změna byla zejména ve smyslu zvýšení teploty. (Barcroft 

& Edholm, 1946). 

2.4.5 Chladem vyvolaná vazodilatace 

Působení chladu na organismus není uniformní, jak ukazuje chladem vyvolaná 

vazodilatace (CIVD, Cold Induced Vasodilation). S tímto termínem se můžeme poprvé setkat 

už před skoro stoletím, kdy Lewis (1930) popisuje vazodilataci v prstech po zhruba 5-10 

minutách od začátku vystavení chladu. Od tohoto období je s přestávkami tento termín stále 

dále zkoumán a rozpracováván. 

CIVD je reakce organismu na vystavení aker významnému chladu při zachování 

tělesného jádra o poměrně neměnné teplotě. Při CIVD je jedinec vystaven chladu, kdy jak 

popsáno v předchozích odstavcích dochází k periferní vazokonstrikci, omezení dodávky krve a 

tedy tepla ve snaze zabránit energetickým ztrátám organizmu, čímž se snižuje teplota 

zasažených oblastí. Po určité době v řádu minut však dochází k významnému chvilkovému 
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nárůstu perfúze těchto tkání způsobených periferní vazodilatací, kdy vlivem zvýšené dodávky 

tepla pomocí zvětšeného přítoku krve dochází ke zvýšení teploty dané oblasti, a to až o 10 °C. 

Cheung & Daanen (2011) se domnívají, že tato tělesná reakce je adaptační mechanismus 

zajišťující manuální zručnost i při práci v chladnějších podmínkách a poukazují na naměřené 

rozdílné parametry CIVD v závislosti na etnickém původu a předešlém násobném vystavování 

lokálního působení chladu. Poukazují na CIVD také jako na ochrannou reakci proti 

potenciálnímu poškození způsobeného chladem. CIVD  je vyvolána při vystavení teplotě nižší 

než 18 °C (Lewis 1930; Daanen 2008). Tato reakce je však podřízena zachování teploty 

tělesného jádra a tak při jeho současném ochlazení je provokace CIVD omezena až plně 

inhibována. 

 

2.4.6 Vybrané vlivy okolního prostředí 

Doposud byly probírány zejména mechanismy regulace bez návaznosti na podmínky 

okolního prostředí, s výjimkou teploty okolního prostředí a jejího dopadu na kardiovaskulární 

a respirační funkce. Je však zapotřebí také probrat jiné možné působící vlivy a jejich důsledky 

v regulačním chování organizmu. 

Jako šest hlavních parametrů ovlivňujících tepelný pocit z okolního prostředí jsou 

zmiňovány teplota prostředí, vítr a jeho rychlost, vlhkost, střední sálavé teplo, úroveň 

metabolismu a termo-fyzikální vlastnosti oblečení jedince (d’Ambrosio Alfano, Pallela & 

Riccio, 2011). V dalším textu z této šestice budou vynechány vlastnosti oblečení a střední sálavé 

teplo, neboť přesahují rámec a možnosti této práce, a bližší pohled na úroveň metabolismu, 

neboť práce je zaměřena zejména na faktory zevní a úroveň metabolismu bude brána v potaz 

pouze pro potřeby implikace, že zátěž a tělesná aktivita metabolickou aktivitu zvyšují.  

2.4.6.1 Teplota 

Teplota změřená standardní všední metodou, tedy dry-bulb temperature, je základní 

údaj, se kterým budeme pracovat. V případě zamezení intervence ostatních vlivů je to údaj 

poměrně spolehlivě předvídající tepelnou pohodu či nepohodu jedince. Následující vlivy však 

mohou vnímání teploty silně ovlivnit. 
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2.4.6.2 Vítr 

Vliv větru a jeho rychlosti popisuje už v období před 70 lety na Antarktidě Sipel a Passel 

(1945). Původně byl zkoumán na rychlosti mrznutí vody v závislosti na rychlosti větru, jeho 

popis u termoregulačních mechanizmů člověka je však neméně důležitý. Stěžejní roli zde 

sehrává mechanismus konvekce, kdy kromě tepelné výměny dochází i ke změně polohy 

molekul v prostoru. Termodynamická interakce mezi povrchem těla a okolním prostředím je 

tak umožněna řádově většímu počtu molekul vzduchu (popřípadě jiného plynu či kapaliny), což 

vede k rychlejšímu a většímu přenosu energie ve formě tepla. Na podkladě těchto jejich 

výzkumu vzniká tzv. Wind Chill index, tedy vztah odvozující teplotu subjektivně vnímanou 

člověkem, který je vystaven specifickým tepelným a větrným podmínkám. Tento index, 

prezentovaný v podobě tabulky byl mnohými autory zrevidován.  Výsledek poslední velké 

revize v podání Osczevského a Bluesteina (2005) je k nahlédnutí v přílohách jako Příloha 1. 

2.4.6.3 Vlhkost 

Vlhkost vzduchu popisuje množství vodních par obsažených v určitém množství 

vzduchu. Vzdušná vlhkost je důležitá zejména díky měrnému skupenskému teplu vody, tedy 

energie potřebné k přeměně jejího skupenství. Toto se teplo se totiž uvolňuje v rámci 

odpařování potu, kterýžto mechanismus je poměrně efektivní, ale pouze ve chvíli, kdy je okolní 

vzduch nenasycený vodními parami, tedy je schopen ještě další plynnou vodu přijmout. 

V opačném případě dochází k omezení odvodu tepla pocením, následnému možnému 

přehřívání těla a tedy subjektivně vnímané zvýšené okolní teplotě. Při teplotě 35°C tak při 

relativních vlhkostech 40% a 75% je v případě vyšší relativní vlhkosti tělo schopno se pocením 

ochladit pouze ze dvou pětin tak efektivně jako při nižší relativní vzdušné vlhkosti (Taylor, 

2006) 

2.4.6.4 Vodní prostředí 

Pobyt a pohyb ve vodě ovlivňuje zátěžovou odpověď organizmu dvěma zásadními 

vlivy. Prvním je vliv mechanický, tedy zvýšený odpor prostředí proti pohybu, hydrostatický 

tlak na tělo a vztlak, druhým je vliv tepelný. 

Zvýšený odpor prostředí vyvolaný třením je podle Newtonova zákonu odporu 

způsobený především několiksetkrát vyšší hustotou vody oproti vzduchu. Tuto třecí sílu je 

ostatně možno na základě uvedeného vztahu měnit ještě pomoci jiných vstupů, například 

rychlosti pohybu či tvaru a obsahu čelní strany pohybujícího se předmětu, ať je to část těla či 
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libovolná pomůcka. Tím vzniká při dynamických cvičeních potřeba pro stejný pohyb o stejné 

kvalitě vyprodukovat mnohem větší množství energie. Toto pravidlo však nemusí platit při 

velmi malých rychlostech pohybu, kdy naopak stěžejní roli tření a odporu prostředí přebírá 

vztlak, popsaný Archimédovým zákonem. Nízká rychlost způsobí umenšení třecí síly na 

minimum, až potřeba energie k jejímu překonání klesne pod hladinu energie, kterou vodní 

prostředí svou vztlakovou silou šetří antigravitačním pochodům. (Castillo-Lozano & Cuesta-

Vargas, 2013) 

Dalším důležitým elementem vodního prostředí je hydrostatický tlak působící na 

ponořené části těla. Ten má už vliv nejen na kardiovaskulární soustavu, ale i na soustavu 

dýchací, a to především svým tlakem na hrudní koš a tím pádem potřebě větší práce při nádechu. 

Vliv na kardiovaskulární aparát je dán především kompresí žilních kapacitních cév zejména 

v dolních končetinách (tedy v místě vyššího hydrostatického tlaku), která je tak hnána zpět 

k srdci. V něm dochází k většímu plnění pravé síně a komory v průběhu diastoly, zvyšuje se 

preload a za využití mechanismu Frank-Stirlingova zákona (viz. Podkapitola 2.2.1.2) dochází 

k silnější kontrakci srdeční svaloviny a vypuzení většího objemu krve. Ponoření do vody tedy 

způsobuje nárůst systolického objemu. (Pendergast & Lundgren, 2008) 

Výše avizovaný tepelný vliv vodního prostředí na tělo je také způsobem odlišnými 

fyzikálními vlastnostmi vody, v tomto případě zejména její měrnou tepelnou kapacitou a 

koeficientem tepelné vodivosti. Voda má v porovnání se vzduchem zhruba čtyřnásobnou 

měrnou tepelnou kapacitu a tím pádem také schopnost uschovat či absorbovat čtyřikrát více 

tepelné energie při porovnání se vzduchem. Koeficient tepelné vodivosti vody je dokonce 17x 

vyšší než u vody a výměna tepla je tak tedy nejen rychlejší, ale může být převedeno i větší 

množství energie. Toho samozřejmě může být využito jak v tepelně pozitivním tak tepelně 

negativním slova smyslu, a tato vlastnost vodního (a jiných) prostředí je dnes široce využívána 

jako prostředek fyzikální terapie. Ve vodě je navíc znemožněn odchod tepla z těla pomocí 

evaporace, naopak do hlavní role nastupuje kondukce a konvekce. 
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2.5 Zátěž 

Dosud byly v této práci analyticky popsány vlastnosti a možnosti reakcí a regulačních 

mechanismů dílčích systémů na vybrané vnější podněty v klidu. V tuto chvíli je záhodno tyto 

vypreparované části složit znovu v celek a popsat tak reakce ve vzájemných souvislostech 

v průběhu fyzické zátěže. Při zátěži dochází k aktivitě a propojení všech 3 probíraných systémů, 

tedy kardiovaskulárního, respiračního i termoregulačního. Tyto vzájemné linky již byly 

naznačeny a zmíněny dříve. 

Existuje vícero možných forem zátěže podle dílčích kritérií. Tyto různé atributy tělesné 

zátěže můžeme sledovat i v následující tabulce: 

Zátěž 

Statická Dynamická 

Kontinuální Intermitentní 

Subjektivně lehká Subjektivně těžká 

Objektivně lehká Objektivně těžká 

Zatěžovány velké svalové skupiny Zatěžovány malé svalové skupiny 

Zatěžovány převážně fázické svaly Zatěžovány převážně posturální svaly 

Excentrická svalová kontrakce Koncentrická svalová kontrakce 

Převážně anaerobní Převážně aerobní 

Subjektivně příjemná Subjektivně nepříjemná 

Osoba adaptovaná Osoba neadaptovaná 
Tab. 1: Různé atributy zátěže. Upraveno a převzato z Máček, Radvanský et al., 2011. 

S ohledem na metodu měření a zaměření práce bude dále, pokud nebude uvedeno jinak, 

pod zátěží myšlena kontinuální dynamická zátěž. 

Zátěž zpravidla nutí tělo k vytváření energie v různých formách, čehož základním 

důsledkem je zvýšený metabolismus a s ním zvýšená potřeba dopravy kyslíku do tkání. To 

samo o sobě krze chemoreceptory a nervové vedení zvýší minutový srdeční výdej stejně jako 

minutovou ventilaci. Zapojují se však i humorální podněty, tedy vyplavení stresových 

hormonů, například adrenalinu, které co se ventilace a srdeční aktivity týče mají stejný efekt 

(Trojan, 2003). Hlavním cílem organizmu v úvodní fázi zátěže je urychlení srdeční činnosti, 

zlepšení plicní ventilace pomocí bronchodilatace a redistribuce krve v tělním oběhu s cílem 

krví maximálně zásobit důležité orgány, tedy mozek, srdce a plíce. V úvodní fázi není kladen 
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důraz na odvádění tepla, protože ho ještě není nadbytek. Kardiovaskulární regulace cévního 

tonu se tak plně realizuje bez lokálního protichůdného efektu termoregulačního. Dochází tak 

tedy k vazokonstrikci i v podkožním krevním řečišti – člověk tak navzdory avizovanému 

zrudnutí při zátěži v iniciální fázi zátěže spíše bledne (Guimarães, Moura, 2001). V globálním 

důsledku tak můžeme pozorovat zvýšení srdeční frekvence a systolického tlaku, zatímco tlak 

diastolický nemusí vzhledem k mírně opožděným vazodilatačním mechanismům v prvních 

chvílích výrazně reagovat. 

Srdečně-cévní parametry se samozřejmě nezvýší skokem na rázem potřebnou úroveň, 

ale stoupají postupně v řádech sekund a jejich desítek. Tím, že hlavním cílem organizmu 

z hlediska oběhové funkce je zajistit větší dodávku kyslíku do tkání, snaží se samozřejmě 

zdvihnout minutový výdej srdce. Ten je dán dvěma základními parametry – srdeční frekvencí 

a systolickým objemem. Výraznější změny může dosáhnout srdeční frekvence, která má hlavní 

podíl na vzestupu minutového výdeje. Tepový objem takových výrazných změn nedoznává, ba 

dokonce může v maximálních úrovních zátěže dokonce klesat, vzhledem ke zkrácení doby 

diastoly a nemožnosti dostatečného plnění levé srdeční komory. (Ganong 2005) 

Zde můžeme taktéž vidět vliv trénovanosti a uvyklosti tělesné zátěži, kdy organizmus 

trénovaného jedince je schopen zvýšit tepovou frekvenci na požadovanou úroveň mnohem 

rychleji než organizmus netrénovaného. (Máček, Radvanský et al., 2011) 

Krevní tlak však nevykazuje tak jednoznačnou odpověď. Velmi výrazné rozdíly 

sledujeme v závislosti na typu aktivity ve smyslu primárně izometrických či primárně 

izotonických svalových kontrakcích. U těchto odlišných forem nalézáme i odlišné reakce 

krevního tlaku, především jeho diastolické složky. Při izometrické kontrakci pracující sval 

zůstává v neustálém napětí, kontrahovaný, čímž ještě více zaškrcuje už tak zúžené cévy. Krevní 

tlak u izometrické práce tedy výrazně stoupá v obou měřených hodnotách, v systole i diastole. 

Opačně k tomu u práce izotonické se může výrazněji projevit lokální vazodilatace objevující se 

v pracujícím svalu, takže ačkoliv dochází k rytmickému stlačování a uvolňování cév 

v pracujících tkáních a systolický tlak v návaznosti na mohutné zvýšení srdečního výdeje stoupá 

obdobně jako u izometrické kontrakce, v globálním důsledku nepřichází natolik dramatické 

zvýšení, diastolický tlak dokonce může i mírně klesnout (Ganong, 2005). Případné snížení 

systolického krevního tlaku v zátěži je bráno za známku patologie a žádá ukončení fyzické 

aktivity a další vyšetření. 
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2.5.1 Zátěžové vyšetření 

Zátěžové vyšetření je základním přístupem ke zjištění zdatnosti pacienta. Pacienta 

podrobujeme předem jasně definované zátěži a odečítáme reakce jeho i jeho těla na nám 

známou míru zátěže. Nejběžněji užívanou metodou zátěžového vyšetření je jízda na 

bicyklovém ergometru. Specifických protokolů pro průběh vyšetření je více, liší se především 

formou stupňování zátěže. Pro možnost dostatečně přesného dávkování zátěže vyšetřovanému 

je zapotřebí při měření bicyklový ergometr s dostatečně citlivou a přesnou možností dávkování 

zátěže. Dalším nezbytným vybavením je lehátko pro možnost měření klidových hodnot při lehu, 

potřebné měřicí přístroje, tedy tonometr, ruční dynamometr a EKG. Z bezpečnostních a 

preventivních důvodů je zapotřebí mít v blízkosti i nezbytné resuscitační pomůcky. (Máček, 

Radvanský et al., 2011) 

Zátěžové vyšetření je pro organizmus náročné, mnohdy se v jeho průběhu dostávají 

vyšetřovaní do takových hodnot zátěžových parametrů, s nimiž již dlouho nepřišli do styku. Je 

proto bezpodmínečně nutné mít na paměti kontraindikace zátěžového vyšetření: 

• Absolutní: akutní infekční a zánětlivé onemocnění, dekompenzovaný diabetes mellitus, 

asthma bronchiale krátce po záchvatu, elektrická nestabilita myokardu, hypertenze 

v klidu přesahující hodnoty 200/120 mm Hg pod farmakologickou intervencí, stavy 

s metabolickým rozvratem, akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris, 

významné poruchy acidobazické rovnováhy, disekce aorty, akutní plicní embolie a 

časný stav po jejím prodělání, srdeční selhání s klidovými symptomy, těžká arteriální 

hypoxémie, globální respirační insuficience, stav po cévní mozkové příhodě do tří 

měsíců, těžší formy thyreopatií a jiných endopatií; 

• Relativní: hemodynamicky významné chlopenní stenózy, katecholamindependentní 

dysrytmie, fibrilace komor v anamnéze, Kawasakiho choroba, koronární píštěl, 

kardiomyopatie, těžší formy imunodeficiencí, stav po tranzitorní ischemické atace do 

tří měsíců, onemocnění hybného systému znemožňující zatížení, výrazná anémie, již 

dříve zjištěná a dosud neošetřená významná stenóza kmene levé koronární tepny. 

(Máček, Radvanský et al., 2011) 
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2.5.1.1 Borgova škála 

Specifickým parametrem měřeným v průběhu zátěžového testu je subjektivní míra 

pociťované zátěže (RPE  – rating of perceived exertion). Jako jediný sledovaný údaj není 

hodnocen kalibrovaným přístrojovým měřením, ale vnímáním pacienta ze stupně právě 

prožívané fyzické zátěže. K tomuto hodnocení je nejčastěji využívána Borgova škála (viz. 

Příloha 2), patnáctibodová škála doprovázená slovním popisem dílčích stupňů. Empiricky byla 

zjištěna vzájemná korelace mezi subjektivním prožitkem ze zátěže a objektivními parametry 

popisujícími zátěž, zejména tedy mírou srdeční frekvence ve vztahu k jejímu maximu. (Borg 

1962) S cílem co možná největší jednoty a objektivity užití Borgovy škály RPE se doporučuje 

při jejím užití vyšetřovaného seznámit s konkrétními instrukcemi (viz. Příloha 3). Vzhledem 

k ověřenosti a důvěryhodnosti této škály ji lze s úspěchem užít pro predikci maximálních 

výkonů stejně tak jako pro ‘polní’ dávkování zátěže. Škála je stále využívána i přes půl století 

(Borg, 2004) 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cíle: 

Sjednocení mnohdy roztříštěných informací o fyziologických reakcích organizmu jak na 

relativně teplé, tak chladné okolní prostředí v mezích jedné práce. 

Realizace experimentálního měření a zpracování jeho výsledků. 

Komparace nalezených údajů s výsledky vlastního měření. 

Hypotézy: 

Odebrané výsledky provedeného měření budou korelovat s fakty popsanými v rešeršní práci. 
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4 KAZUISTIKA 

V rámci ověření faktů získaných z literatury je součástí této práce i kazuistika ve formě 

experimentálního měření jednoho probanda. Tomu byly nastaveny různé podmínky okolního 

prostředí se zaměřením na faktory popsané v teoretické části, především na teplotu okolního 

prostředí, a sledována byla odpověď jeho kardiovaskulárního systému, konkrétně srdeční 

frekvence a krevního tlaku, na stejnou formu a míru zátěže, tedy zátěžový test na bicyklovém 

ergometru. V průběhu měření byla využita i Borgova škála pociťované zátěže (RPE), viz. 

Přílohy, pro sledování vzájemného vztahu objektivní a subjektivní míry zátěže v rozdílných 

teplotních podmínkách. 

Dýchací plyny vzhledem k technickým důvodům přístrojů nebyly analyzovány. 

Proband byl seznámen s průběhem vyšetření, se kterým posléze souhlasil. 

 

4.1 Anamnéza 

Proband: T.S., muž, narozen 11/1991. 

Výška: 181 cm. 

Váha: 96 kg. 

Student ČVUT v Praze, průměrná tělesná kondice, zaměření na bojové sporty. 

Interně zdráv. 

 

4.2 Průběh měření 

Proband byl uložen na lehátko již k odebrání klidových hodnot měřených parametrů 

(tato poloha je nazývána dále v práci jako „Leh“). Poté byl posazen na bicyklový ergometr, kde 

došlo k opětovnému odběru údajů (dále „B0“). Následně byl vyzván k úvodnímu rozcvičení na 

ergometru, na němž se po třetí minutě nastavila první úroveň intenzity zátěže v hodnotě 1 

W*kg-1, tedy 96 W (dále jako „1 W*kg-1“). V této intenzitě proband setrval po 3 minuty, 

v závěrečných 30 sekundách byl proveden odběr údajů. Po uvedených 3 minutách byla 

navýšená intenzita zátěže o 0,5 W*kg-1 a cykly se opakovaly do probandova subjektivně 
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pociťovaného maxima. V tu chvíli byly odečteny hodnoty odpovídající nejvyšší dosáhnuté 

zátěži a proband byl nechán zvolna vyšlapávat, stále na ergometru, kde po 3 minutách byly 

odebrány poslední údaje (dále jako „3’ po“). 

 

4.3 První měření a výsledky 

První měření mělo podobu standardního zátěžového testu za obvyklých laboratorních 

podmínek s cílem získat referenční hodnoty pro další měření. Zároveň sloužilo jako kontrolní 

vyšetření pro ujištění o bezpečnosti dalších měření s ohledem na probandovy možnosti a 

zdravotní stav. 

Nejvyšší intenzita zátěže, kterou proband zvládnul, byla na úrovni 2,5 W*kg-1, ve které setrval 

1 minutu 30 sekund. 

Teplota: 24°C 

Relativní vlhkost dle ČHMÚ: 76% 

Tabulka naměřených hodnot: 

 TF [1/min] TK [mmHg] RPE 

Leh 95 120/80  

B0 100 120/80  

1     W*kg-1 143 160/80 8 

1,5  W*kg-1 184 200/60 13 

2     W*kg-1 202 230/60 18 

2,5  W*kg-1 (1:30) 212 240/60 20 

3´ po 152 160/50  

 

 

4.4 Druhé měření a výsledky 

Druhé měření probíhalo za zvýšené teploty. 

Nejvyšší intenzita zátěže, ve které proband vydržel, byla na úrovni 2,5 W*kg-1, v níž setrval 1 

minutu 30 sekund. 
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Teplota: 30°C 

Relativní vlhkost dle ČHMÚ: 91% 

Tabulka naměřených hodnot: 

 TF [1/min] TK [mmHg] RPE 

Leh 92 165/90  

B0 116 160/100  

1     W*kg-1 160 210/90 7 

1,5  W*kg-1 185 240/60 13 

2     W*kg-1 200 240/60 17 

2,5  W*kg-1 (1:30) 210 250/60 19 

3´ po 150 170/60  

 

 

4.5 Třetí měření a výsledky 

Třetí, závěrečné měření probíhalo za teploty nižší než úvodní měření. 

Nejvyšší intenzita zátěže, kterou proband zvládnul, byla na úrovni 2,5 W*kg-1, ve které setrval 

1 minutu 30 sekund. 

Teplota: 21°C 

Relativní vlhkost dle ČHMÚ: 85% 

Tabulka naměřených hodnot: 

 TF [1/min] TK [mmHg] RPE 

Leh 85 140/80  

B0 84 140/90  

1     W*kg-1 142 160/90 8 

1,5  W*kg-1 160 200/80 13 

2     W*kg-1 188 240/60 17,5 

2,5  W*kg-1 (1:30) 210 240/70 19,5 

3´ po 138 140/60  
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4.6 Závěry 

V klidu, v průběhu zátěže i při následném klidovém vyšlapávání se do výsledků zapsala 

modulace podmínek okolních prostředí. Navzdory různým tepelným podmínkám a s nimi 

souvisejícím výchozím hodnotám odebíraných parametrů se však při všech měřeních odrazila 

shodná maximální tepová frekvence v hodnotě okolo 210 tepů za minutu. Krevní tlak při 

takovém zatížení zůstává také velmi podobný, variuje jen drobně. 

Za teplejších podmínek reaguje kardiovaskulární systém rychleji než za ostatních 

podmínek, nicméně dříve také kulminuje a v oblastech submaximálního a maximálního 

výkonu, odpovídající zhruba 12. až 14. minutě po začátku zátěže se stejné ukazatele z různých 

měření setkávají v těsné blízkosti. To ukazuje na sice odlišný průběh vyrovnávání se se 

specifickými podmínkami prostředí, ale také jednotné limity těla pro maximální zvládnutelnou 

zátěž. 

Rovněž měřená míra subjektivně pociťované zátěže (RPE) svým průběhem odpovídá 

odebraným objektivním údajům. 
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5 DISKUZE 

Ač se odborná literatura zabývající se problematikou vlivu okolního prostředí, 

specificky tepla, na lidské tělo a lidský výkon povětšinou shoduje, lze v najít sporné momenty. 

Problém v jejím sjednocení můžeme nalézat v tom, že autoři studií si pro svá měření a pokusy 

vybírají různé hodnoty měřených parametrů, které je pak zatěžko vzájemně srovnávat, nemluvě 

o opomenutí vlivu dalších faktorů vstupujících do měření. 

Aby byl tento nedostatek co možná napraven alespoň v této práci, nelze se vyhnout 

alespoň letmé zmínce o psychických vlivech na zátěžové parametry. Některé vztahy, 

kupříkladu mezi očekáváním či představou zátěže a projevem v měřitelných parametrech, byly 

naznačeny, jiné budou zmíněny teď. Základním obtížně vyhnutelným faktorem pro měření 

zátěžových parametrů ve zdravotnickém prostředí je nepochybně takzvaný syndrom bílého 

pláště. Tento termín popisuje nervozitu a stres, s nímž vyšetřovaný k měření přistupuje, a tyto 

psychické procesy mají dříve popsanými nervovými i humorálními cestami přímý vliv na 

kardiovaskulární soustavu především ve formě zvýšení tlaku a srdeční frekvence. (Skalická, 

2004) Pro ilustraci je takto způsobená změna krevního tlaku naznačena v Tab. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tento vliv je naznačen i na výstupech z měření prováděného v rámci této práce, jako 

jeho odraz lze vysvětlit neobvykle zvýšená klidová tepová frekvence v průběhu prvního měření 

(při 24°C frekvence 95 úderů za minutu, celkově nejvyšší klidová naměřená; viz Graf 1), neboť 

se jednalo o první kontakt probanda s prostředím podobného experimentu. 

Další vývoj srdeční frekvence však odpovídal očekávání. Ač zdroje většinou vliv 

vystavení organizmu snížené teplotě na tepovou frekvenci lehce opomíjejí (na rozdíl od četných 

zmínek stran popisu vývoje krevního tlaku za stejné situace, například Poděbradský & Vařeka, 

1998; Ganong, 2005; Máček, Radvanský et al., 2011), lze jako nejčastější najít názor, byť 

 Systolický tlak Diastolický tlak 

Měření TK v ordinaci ≥ 140 ≥ 90 

24hodinové 
monitorování 

Průměr v denní době ≥ 135 ≥ 85 

Průměr v noční době ≥ 120 ≥ 70 

Měření TK v domácích podmínkách ≥ 135 ≥ 85 

Tab. 2 Hodnoty krevního tlaku užívané k definici hypertenze při různých 
typech měření. Převzato z Widimský et al., 2008 
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nepříliš přesvědčený, že působení chladnějšího prostředí snižuje srdeční frekvenci. Zastánce 

tohoto názoru, Doubt (1991), odkazuje na mnohé další studie, které prokázaly snížení, nulový 

vliv či dokonce zvýšení srdeční frekvence, a jako pravděpodobné východisko způsobující tyto 

rozmanité výsledky udává možné rozdíly ve zdatnosti, zátěži či době vystavení. V průběhu 

měření v rámci naší práce se však mírně většinový názor potvrdil, když probandova tepová 

frekvence byla za každé zátěže nejnižší právě v chladnějších podmínkách. 

 

Graf 1: Vývoj tepové frekvence probanda v čase během zátěžového vyšetření. 

Názor publikujících odborníků ohledně chování srdeční frekvence v teplém prostředí je 

naproti tomu již ucelenější. Gonzáles-Alonso, Mora-Rodríguez & Coyle (2000), Trojan (2003) 

a další zastávají názor, se kterým se shoduje i naše měření, tedy že zvýšená okolní teplota 

zvyšuje srdeční frekvenci. Zvyšují frekvenci nejen klidovou, ale i v průběhu zátěže, neboť tělo 

reagující na teplo periferní vazodilatací je za minimálně změněného, ba dokonce nižšího 

systolického objemu nuceno zvýšit srdeční frekvenci k udržení či navýšení minutového výdeje. 

(Crandall & Gozáles-Alonso, 2010). Tím se však organizmus dříve přiblíží ke své maximální 

tepové frekvenci, následkem čehož není schopen zvýšit efektivitu odvádění přebytečného tepla 

z organizmu jejím dalším navýšením, tudíž dochází k nárůstu teploty organizmu (Nielsen et al., 

1993). 

Při častějším vystavováním organizmu zátěži za zvýšené teploty prostředí pak však 

samozřejmě dochází k adaptaci ve formě snížené srdeční frekvence v průběhu tří až šesti dnů 

(Máček, Radvanský et al., 2011). Bylo-li by tedy naše měření za stejných podmínek několikráte 

Leh B0 1 W 1,5 W 2 W
2,5 W

(1:30)
3´ po

Při 20°C 85 84 142 160 188 210 138

Při 24°C 95 100 143 184 202 212 152
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0

50

100

150

200

250

T
e

p
o

v
á

 f
re

k
v
e

n
ce

 [
1

*
m

in
-1

]



35 
 

opakováno, probandova tepová frekvence by měla vykázat především dva jevy – pokles klidové 

srdeční frekvence a napřímení křivky jejího průběhu, čímž by docházelo ke zvyšování tepové 

rezervy i ve vyšších stupních zátěže. To je však umožněno i adaptací dalších termoregulačních 

mechanismů, například pocení. Patterson, Stocks & Taylor (2003) popisují zjištěnou zvýšenou 

míru pocení až o 33% v průběhu 22-denní adaptace na práci v prostředí o teplotě 39,8°C 

s relativní vlhkostí 59,2%. Jedním dechem však také upozorňují na nerovnoměrnou distribuci 

toho navýšení v různých oblastech povrchu těla. Podle výsledků, k nimž v rámci měření dospěli, 

se největší relativní přírůstek potní aktivity nacházel v oblasti předloktí a trupu. 

Jak již bylo zmíněno, interpretaci krevního tlaku v průběhu zátěže za různých podmínek 

je v literatuře věnováno poněkud více pozornosti než reakcím srdeční frekvence. V Grafu 2 je 

shrnut průběh zátěžového vyšetření s ohledem na krevní tlak našeho probanda.  

 

Graf 2: Vývoj krevního tlaku probanda v čase během zátěžového vyšetření. Sytě znázorněn 

systolický tlak, světle tlak diastolický. Modrá: 21°C, hnědá/zelená: 24°C, červená: 30°C. 

 

Z Grafu 2 můžeme vyčíst relativně adekvátní tělesnou odpověď na zátěž. Jako základní 

referenční hodnoty berme hodnoty naměřené při teplotě 24°C, neboť vykazují mechanismy 

dříve popsané regulace a plynulost. Zajímavé jsou však vzájemné vztahy naměřených hodnot. 

Většina publikujících autorů, kupříkladu Brothers et al. (2009) udává, že v závislosti na 

zvyšování teploty okolního prostředí mírně klesá krevní tlak. To bývá vysvětleno potřebou 

zvýšeného průtoku krve kůží za účelem odvodu tepla z těla, čímž dochází k vazodilataci 
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podkožních cév a snížení periferního odporu, a tedy i krevního tlaku. Jako protikladný 

mechanismus k udržení neměnného krevního tlaku uvádí Trojan (1998) a další zvýšení 

minutového výdeje. Oba zmínění autoři však výchylky popisují jako velmi malé, tedy záleží na 

míře balance vyrovnávacích mechanismů a jejich neshoda tedy může být způsobena dalšími 

faktory. V případě hodnot naměřených při vyšetření probanda se však dobíráme významně 

odlišných hodnot, kdy systolický krevní tlak ve 30°C je v klidu i po většinu zátěže zvýšen o 20-

40 mm Hg nad ostatními měřeními. Diastolický tlak se při teplotě 30°C také jeví jako zvýšený, 

což je však v rozporu s většinovým názorem, na jehož stranu se staví také Máček, Radvanský 

et al., (2011), že vazodilatace v kožním řečišti nastává již při vystavení zvýšené teplotě a 

v průběhu zátěže se ještě zvyšuje. V odpovídajícím případě by tak diastolický krevní tlak při 

30°C měl být už zpočátku níže než při ostatních měřeních. 

Klidové hodnoty při teplotě 21°C jsou pak vůči hodnotám odečteným při 24°C relativně 

v souladu s publikovanou literaturou. Pendergast & Lundgren (2008) uvádějí jen drobné 

zvýšení, nicméně podobně jako u reakce srdeční frekvence na chlad připomínají existenci 

jiných studií, které nevykazují žádný rozdíl mezi reakcí krevního tlaku na neutrální a chladné 

zevní prostředí. Opět podobně jako u reakce na zvýšenou teplotu však jde o vyváženost dílčích 

zpětných vazeb, protože jednoznačně proklamovaná kožní vazokonstrikce (Ganong, 2005) je 

vyrovnávána vazodilatací v řečišti ve splanchnické oblasti (Poděbraský & Vařeka, 1998). 

Vzájemná blízkost křivek průběhu systolických tlaků při teplotě 21°C a 24°C je 

ovlivněna i menším rozdílem mezi těmito hodnotami v porovnání s třetím měřením, které 

proběhlo ve 30°C. 

Dalším vstupujícím faktorem může být i násobnost provádění zátěžového vyšetření, kdy 

vyšetření za nejnižší teploty bylo prováděno jako třetí, a tedy dříve popsané adaptační 

mechanismy mohly v menší míře začít ovlivňovat provedený výkon a zkreslit tak získané 

výsledky. 

Na Grafu 3 vidíme průběh intenzity samotné zátěže z pohledu vyšetřovaného. Tento 

graf, i vzhledem k menší škále, nevykazuje výrazné odchylky, přesto nám může sdělit jisté 

tendence vnímání intenzity zátěže s ohledem na okolní teplotu, neboť proband byl vždy dotázán 

ve chvíli, kdy byl podrobován stejné zátěži se stejným trváním. 
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Graf 3: Vnímaní subjektivně pociťované zátěže (RPE) na Borgově škále v průběhu 

zátěžového vyšetření. 

Nejznatelnější tendencí v tomto hodnocení je vnímání stejné intenzity zátěže v teplejším 

okolním prostředí jako relativně jednodušší. Tento fakt se dá přikládat myorelaxačním účinkům 

tepla (Poděbradský & Vařeka, 1998), či z druhé strany nutností rozehřátí svalu v chladnějším 

prostředí, neboť sval snadněji vychladne, než aby se přehřál (Barcroft & Edholm, 1946), 

přičemž ochlazený sval má sníženou schopnost generovat sílu, pro zvládnutí stejné zátěže je 

tedy zapotřebí náboru většího počtu motorických jednotek (Doubt, 1991). V teple však při vyšší 

zátěži může dojít k okamžiku, kdy se kromě potřeby svalu na dodávku krve zvýší i nutnost krev 

odvádět do kůže k odevzdávání přebytečného tepla. To se může vyvinout až v situaci, kdy 

minutový výdej není schopen pokrýt obě tyto potřeby. Přednost pak dostává termoregulační 

systém a krev tak spíše než do pracujícího svalu putuje do kůže (Taylor, 2006). To by teoreticky 

mělo být limitující pro intenzitu zátěže, či alespoň pro její trvání, provedené měření však tomuto 

závěru nenasvědčuje.  
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6. ZÁVĚR 

Cíle práce byly naplněny, neboť v práci byl vytvořen obecný rámec fyziologických 

pochodů při zátěži za různých teplotních podmínek. Zohledněny byly nejen publikace obecné, 

ale i publikace zabývající se mnohdy úzkou a specifickou problematikou za účelem vytvoření 

koherentní práce jakožto podkladu pro hlubší zkoumání dané problematiky. 

Plánované měření bylo úspěšně realizováno a poskytlo údaje vhodné k diskuzi 

zabývající se dosud nepříliš vyjasněnými oblastmi. 

Hypotéza o korelaci faktů získaných z měření s teoretickou částí byla z větší části 

potvrzena, byť některé naměřené údaje nevykazovaly souvztažnost s průběhem očekávaným na 

podkladě zpracované literatury.  
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7 SOUHRN 

Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi tepelnými podněty z vnějšího okolí a 

tělesným reakcím na zátěž za těchto specifických podmínek. Součástí je teoretická část, 

analyticky popisující regulační mechanismy systémů kardiovaskulárního, respiračního a 

termoregulačního. Následující část se věnuje tělesným pochodům na podkladě tělesné zátěže a 

souhře těchto regulačních mechanismů. 

Součástí práce jsou rovněž výsledky několikerého zátěžového vyšetření probanda 

odehrávajícího se za různých teplotních podmínek. 

Tyto části spolu ústí v diskuzi nabízející povšechný přehled problematiky chování 

zátěžových parametrů ve vztahu ke specifickým teplotním podmínkám okolního prostředí. 
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8 SUMMARY 

This bachelor thesis studies the relation between environmental thermal impulses and 

body reactions on exertion under these specific conditions. It consists of theoretical part, 

analytically describing mechanisms of regulation of cardiovascular, respiratory and 

thermoregulation system. Following part focuses on body processes on the basis of physical 

exercise and interplay among these regulatory mechanisms. 

This thesis contains also results of repeated exertion examinations of one proband run 

under different temperature conditions. 

These parts meet each other in discussion offering general overview of the issue of 

reaction of exertion parametres in relation to specific environmental temperature conditions. 
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10 PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 

Wind chill index 

Převzato z Osczevski & Bluestein, 2005. 

Modrá pole znázorňují okolnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku omrzlin. 
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Příloha 2 

Borgova RPE škála 

BORGOVA RPE ŠKÁLA 

6 VŮBEC ŽÁDNÁ ZÁTĚŽ NO EXERTION AT ALL 

7 
ZCELA NEPATRNÁ ZÁTĚŽ EXTREMELY LIGHT 

8 

9 VELMI LEHKÁ ZÁTĚŽ VERY LIGHT 

10   

11 LEHKÁ ZÁTĚŽ LIGHT 

12   

13 STŘEDNĚ VELKÁ ZÁTĚŽ SOMEWHAT HARD 

14   

15 VELKÁ ZÁTĚŽ HARD (HEAVY) 

16   

17 VELMI VELKÁ ZÁTĚŽ VERY HARD 

18   

19 EXTRÉMNĚ VELKÁ ZÁTĚŽ EXTREMELY HARD 

20 MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ MAXIMAL EXERTION 

 

Převzato z Mocková, Radvanský & Matouš, 2000. 
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Příloha 3 

 

Instrukce pro užití Borgovy škály 

 

Převzato z Mocková, Radvanský & Matouš, 2000. 

 

Instrukce pro užití RPE Borgovy škály 
 

V průběhu zátěže po Vás budeme chtít, abyste ohodnitl/a Vaše vnímání dané 

zátěže, tzn. Jak těžké a vyčerpávající Vám cvičení připadá. Vnímání zátěže závisí hlavně 

na vypětí a únavě ve Vašich svalech a na Vašem pocitu dušnosti nebo bolesti na hrudi. 

 

Podívejte se na tuto hodnotící škálu. Budeme chtít, abyste užil tuto škálu od 6 do 

20, kde 6 znamená ”vůbec žádná zátěž” a 20 znamená ”maximální úsilí”. 

9 odpovídá ”velmi lehkému” cvičení. Pro normální, zdravou osobu to je jako 

pomalá chůze jejím či jeho vlastním tempem po dobu několika minut. 

13 na škále je ”středně těžké” cvičení, ale stále cítíte, že v něm bez problémů 

můžete pokračovat. 

17 ”velmi těžké” znamená velmi vyčerpávající. Zdravá osoba je stále schopna 

pokračovat, ale musí se překonávat. Tuto zátěž pociťujete jako velmi těžkou a jste velmi 

unavený/á. 

19 na škále je extrémně vyčerpávající stupeň cvičení. Pro většinu lidí je to 

nejnamáhavější cvičení, jaké kdy zažili. 

 

Pokuste se, prosím, co nejpřesněji zhodnotit své pocity ze zátěže, bez přemýšlení 

o tom, jaké je ve skutečnosti aktuální zatížení. Nepodceňujte, ale ani nepřeceňujte. To, co 

je důležité, je Váš vlastní pocit úsilí a zatížení, ne srovnání s ostatními lidmi. Není ani 

důležité, co si ostatní lidé myslí. Podívejte se na škálu a dané výrazy a pak řekněte 

odpovídající číslo.  

Máte nějaké otázky? 


