
Abstrakt

Název: Porovnání výsledků aerobní zátěžové diagnostiky při jízdě na slalomovém 

kajaku s klikovou ergometrií horních končetin. 

Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit vztah mezi výsledky aerobní zátěžové 

diagnostiky 6 elitních kajakářů (vodních slalomářů) při pádlování na klidné vodě a 

při klikové ergometrii horních končetin. Hodnoty získané při pádlování na klidné 

vodě porovnat s výsledky získanými při jízdě na kajaku v bazénu s protiproudem 

v rámci bakalářské práce. Posledním cílem práce bylo zjistit možnosti využití 

specifické zátěžové diagnostiky v běžné praxi dlouhodobého tréninkového procesu. 

Metody: Využili jsme standardizovaný zátěžový laboratorní test klikové ergometrie 

horních končetin a terénní zátěžovou diagnostiku při pádlování na kajaku dle 

stejného zátěžového protokolu. K získání funkčních hodnot fyziologických ukazatelů 

bylo v obou případech využito mobilního spiroergometrického zařízení Cortex 

Metamax 3B a sporttesteru Polar RS 800. K zjištění zpětné vazby probandů 

k testování a možnostem využití v praxi jsme využili ankety s uzavřenými otázkami. 

Výsledky: Testovaní kajakáři dosahovali při pádlování za průměrné maximální 

tepové frekvence (TF) 188,5 (±8,77) tepů za minutu, maximální spotřeba kyslíku 

(VO2max.) 56 ml.kg.min-1 (±6,31), maximální plicní ventilace (VEMAX.) 127,31 

l.min-1 (±15,19), dechová frekvence (DF) 52,38 (±4,93), metabolické vytížení 

(RMAX.) 1,13 (±0,06), tepový kyslík (O2tep) 21,83 ml-1 (±2,67), maximální dechový 

objem (VTMAX.) 2,44 l-1 (±0,32). Při klikové ergometrii potom dosahovali při 

průměrné maximální TF 190 (±8,96) tepů za minutu VO2max. 56 ml.kg.min-1 

(±4,88), VEMAX. 152,12 (±5,79) l.min-1, DF 62,7 (±5,14), RMAX. 1,16 (±0,02), O2tep 

22 (±2,50) a VT 2,44 (±0,24). Celkový průměrný rozdíl mezi výslednými hodnotami 

naměřenými při klikové ergometrii a při jízdě na kajaku na klidné vodě činí 4,43%. 

To je velmi malý rozdíl v porovnání s výsledky bakalářské práce, kdy rozdíl mezi 

výsledky klikové ergometrie a jízdy na kajaku v bazénu s protiproudem činil 

31,13%. U 5 z 6 sledovaných hodnot fyziologických ukazatelů byla nalezena vysoká 

korelace (r): TF (r = 0,973), VO2peak (r = 0,887), VMAX. (r = 0,807), (r = 0,880) a 

VT (r = 0,880). Pouze u DF nebyla nalezena žádná míra korelace (r = 0,341). 
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