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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je formou rešerše zjistit vztah mezi výsledky 

zátěžového testu na rumpálovém ergometru a celkovou zdatností pacienta, srovnání 

výsledků zátěžového testu na jednoklikovém a dvouklikovém bicyklovém ergometru. 

Výstupem je rozhodnutí o vhodnosti použití jednoklikového bicyklového ergometru 

nebo rumpálu u pacientů schopných šlapat pouze jednou nohou. 

Abstract 

Aim of the search is to determine relations between results of the arm crank 

ergometry and overall fitness, to compare the results of cycle ergometry testing on one-

legged ergometer and two-legged ergometer. Adequate decision between use of one-

legged ergometer or arm crank ergometer is the outcome. 
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SEZNAM ZRATEK 

ATP adenosintrifosfát 

BE bicyklový ergometr  

bpm počet tepů za minutu  

CP kreatinfosfát 

DK dolní končetiny 

HK horní končetiny 

JBE jednoklikový bicyklový ergometr 

RE rumpálový ergometr 

RER výměnný respirační koeficient 

RQ respirační kvocient 

TF tepová frekvence  

VO2 spotřeba kyslíku 
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ÚVOD 

Význam zátěžové diagnostiky v současné době neustále roste. Jedná se o relativně 

levné a snadno ambulantně proveditelné vyšetření, které slouží ke zhodnocení zdatnosti 

jedince a zároveň k posouzení reakce organizmu na zátěž. Výsledky zátěžového 

testování mohou pomoci odhalit různé skryté choroby, například kardiorespiračního 

systému, a pacient pak může být indikován k dalšímu specializovanému vyšetření. 

Zátěžová diagnostika má nezastupitelnou roli v primární i sekundární prevenci a široké 

využití nachází i ve vrcholovém sportu, kde pomáhá hodnotit výkonnost sportovce a 

optimalizovat jeho tréninkový proces. 

Ve své práci jsem se rozhodl popsat různé druhy zátěžového testování a pokusit se 

najít vztah mezi výsledky hlavních parametrů zátěžového testu na rumpálovém 

ergometru a klasickém bicyklovém ergometru včetně jeho jednoklikové varianty. 

Existuje totiž velká skupina lidí, kteří z různých důvodů nejsou schopní absolvovat 

klasický zátěžový test na bicyklovém ergometru, u kterých potřebujeme zjistit celkovou 

zdatnost nebo zhodnotit rizika vzniku různých onemocnění. Jedná se například o 

pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin, o pacienty paraplegické, po 

amputacích, o pacienty, jejichž symptomy se objevují při zátěži horních končetin, nebo 

o pacienty, kteří jsou příliš obézní a těžcí na to, aby absolvovali test na bicyklovém 

ergometru. 

K hodnocení celkové zdatnosti potřebujeme maximálně zatížit co největší 

množství aktivní svalové hmoty. V praxi se pro tento účel používá bicyklový ergometr. 

Pokud ale není možné jeho použití z výše uvedených důvodů, můžeme zvolit alternativu 

v podobě rumpálového ergometru nebo jednoklikového bicyklového ergometru. Tyto 

způsoby zátěžového testování jsou ale méně přesné než měření na bicyklovém 

ergometru a dostatečně nezatěžují kardiorespirační systém. Pokud bychom znali přesný 
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vztah mezi těmito módy zátěže, bylo by možné ze získaných hodnot predikovat 

výsledné hodnoty, které bychom bývali získali na bicyklovém ergometru. 

Výstupem této práce by mělo být nalezení vztahu mezi výsledky zátěžového testu 

na rumpálovém ergometru a bicyklovém ergometru. Na základně zjištěných dat pak 

rozhodnout i o vhodnosti použití jednoklikového rumpálového ergometru u pacientů, 

kteří jsou schopni šlapat pouze jednou nohou.   
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Funkční zátěžová diagnostika 

„Funkční diagnostika je způsob vyšetřování reakce a adaptace 

kardiovaskulárních, ventilačněrespiračních, metabolických a jiných funkcí 

během zátěže a průběhu zotavení. Využívá se na sledování tělesné zdatnosti 

obyvatelstva, při výběru pohybově talentované mládeže, ve vnitřním 

lékařství na sledování účinků léčby a rehabilitace v pracovním a 

posudkovém lékařství, v rehabilitaci. Zátěžové testy dávají informace o 

tělesné výkonnosti, pomáhají odhalit latentní patologické změny, pomáhají 

určit optimální diagnostický a léčebný režim. Zátěžové testy jsou 

v současnosti všeobecně dostupné, výhodné z medicínského i ekonomického 

hlediska.“ (Marček, 2007) 

 

Význam funkční zátěžové diagnostiky neustále roste. Smyslem diagnostiky 

prováděné pomocí zátěžových testů je hlavně posoudit zdatnost pacienta vzhledem 

k jeho dennímu pohybovému režimu, ke zdravotnímu stavu a k terapii. Snahou je také 

odhadnout možnou maximální tělesnou zdatnost, ke které se může za optimálních 

podmínek pacient přiblížit. (Kučera, Dylevský, 1999) Zdrojem zátěže při zátěžovém 

testu je obvykle odpor proti svalové práci. Existují však i další druhy zátěže jako 

fyzikálně-chemická nebo psychická zátěž. (Novotný, 2013) Smyslem zátěžového 

testování je vyprovokovat a identifikovat odpověď na tuto zátěž, což mohou být jednak 

změny fyziologických ukazatelů ale i subjektivní příznaky jako například bolest na 

prsou nebo dušnost. (Chaloupka, 2000) 



 

12 
 

Funkční zátěžová diagnostika je součástí primární prevence, která se snaží 

předcházet vzniku onemocnění a zaměřuje se hlavně na skupiny pacientů se zvýšeným 

rizikem vzniku onemocnění. Je však také součástí sekundární prevence a vyšetřuje 

pacienty, kde již došlo ke vzniku nemoci a jejím cílem je zajištění a sledování adekvátní 

léčby. (Kučera, Dylevský, 1999) 

1.1.1 Vlastnosti zátěžového testu 

Aby byly výstupní informace ze zátěžového testu vypovídající, je nutné, aby 

splňoval určitá kritéria. Měl by být specifický a validní, aby bylo zajištěno, že jsou 

testovány přesně ty vlastnosti, které jsou vyžadovány k hodnocení reakce testovaného 

na zátěž. Zároveň by test měl být dostatečně přesný a citlivý. Velmi důležitá je i 

spolehlivost, která zaručuje stejné výsledky při opakování testu. (Winter et al., 2007) 

Pro dostatečnou objektivitu je nezbytné, aby test byl minimálně ovlivnitelný testovanou 

nebo testující osobou. (Novotný, 2013) 

1.1.2 Volba zátěžového testu 

Existují různé druhy zátěžových testů. Při jejich výběru je důležité vědět, jakou 

informaci je potřeba o pacientovi získat. Jako příklad lze uvést osoby s podezřením na 

ICHS, u kterých je snaha vyprovokovat ischémii. Ověření dané hypotézy má zásadní 

vliv na další terapeutické rozhodování. Zjištěné reakce organismu mohou pomoci 

optimalizovat léčbu pacientů, nebo posoudit efekt dosavadní terapie. Na jejich základě 

lze rozhodnout o doporučení pohybové léčby, její intenzitě a následně hodnotit její 

efekt. (Chaloupka, 2000)  

Je velmi důležité předem rozmyslet, co je cílem testu a které parametry 

k objasnění tohoto cíle nejlépe poslouží. Volbu ovlivňuje samozřejmě i jeho 

realizovatelnost a v neposlední řadě cena. Nestačí ovšem pouze vybrat správný test, ale 
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je nutné zajistit i odpovídající zdroje a způsob zatížení. Musí se tedy rozlišovat, pokud 

je vyžadováno hodnocení stavu pacienta po infarktu myokardu nebo optimalizace 

tréninku vrcholového sportovce. (Novotný, 2013) 

1.2 Indikace zátěžového testování 

Zátěžové testování je indikováno u nemocných i zdravých jedinců. U první 

skupiny je snaha diagnostikovat asymptomatická onemocnění (hypertenze, ischemická 

choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin) a zjistit doplňující informace 

k zjevným symptomům a onemocněním jako je angína pectoris, klaudikační bolesti, 

diabetes mellitus, obezita a poruchy neuromuskulárního systému. (Marček, 2007) U 

dospělých se jedná hlavně o preventivní indikace kardiologické, zahrnující dospělou 

populaci, která chce zvýšit svojí tělesnou aktivitu. (Máček, Radvanský, 2011) 

Zátěžové testování slouží pro posouzení funkčního stavu jednotlivých systémů, 

správnou preskripci pohybové aktivity pro zdravé i nemocné a patří mezi kontrolní 

indikace hodnocení vlivu pohybové aktivity na léčbu. Je důležité při hodnocení 

prognózy onemocnění. Pomáhá předpovědět fyzickou výkonnost pacienta ve vztahu ke 

sportovním nebo pracovním aktivitám a posuzuje schopnosti absolvovat rehabilitační 

proces. (Marček, 2007)  

1.2.1 Zdravotní rizika zátěžových testů 

Zátěžový test je zátěž pro různé systémy organizmu. Mechanická práce 

vykonávaná člověkem se projevuje nejenom kontrakcemi svalů, ale i změnami 

v energetickém, neuroendorkrinním a transportním systému, dále v minerálním i 

vodním metabolizmu a v termoregulaci. Zdravý a dobře adaptovaný člověk zátěž zvládá 

bez problému a zátěžový test se v takovém případě ukončuje až podle potřeby nebo 

v důsledku nastupující akutní fyziologické únavy. U nemocného nebo oslabeného 
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člověka existuje riziko selhání nebo poškození jakéhokoliv z těchto systémů. Tato 

situace může nastat kdykoliv v průběhu nebo i před začátkem či po skončení zátěžového 

testování. (Novotný, 2013) 

1.3 Kontraindikace zátěžového testování 

„Bicyklová ergometrie je metoda bezpečná s pravděpodobností výskytu IM 

nebo smrti 1 na 10 000 testů. Přesto je třeba vždy posoudit, zda předpokládaný 

přínos převáží možná rizika. To je zvláště důležité u relativních kontraindikací.“ 

(Chaloupka, 2000) 

 

Zátěžové testování je kontraindikováno, pokud by během něj mohlo ke zhoršení 

stávajících zdravotních problémů nebo by mohlo přinést další zdravotní komplikace. 

Důvody k neprovedení zátěžového testu se dělí na dvě skupiny. Rozliší se absolutní a 

relativní kontraindikace. (Novotný, 2013) 

1.3.1 Absolutní kontraindikace 

Mezi absolutní kontraindikace, které platí za každých podmínek, patří například 

celkové akutní infekční, horečnaté onemocnění nebo stav těžkého selhání důležitých 

orgánů nebo funkcí. (Novotný, 2013) 

1.3.2 Relativní kontraindikace 

Relativní kontraindikace s sebou sice nesou určitá rizika, ale ta mohou být 

převážena důležitostí informací získaných ze zátěžového testu. Mezi relativní 

kontraindikace řadíme hlavně onemocnění s proměnlivým průběhem, které může být ve 

stavu dobré kompenzace a zátěžový test nemusí vést ke zhoršení stavu a lze tedy za 
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určitých podmínek provést. Nebo se může nacházet ve stavu akutního zhoršení a 

provedení v takovém případě není možné. (Novotný, 2013) 

1.3.3 Důvody přerušení testu 

Zátěžový test je přerušován z různých důvodů. Patří mezi ně limitace symptomy, 

kdy testovaný není schopný pokračovat v zátěži například kvůli dušnosti, bolestem, 

závratím či únavě. (Chaloupka, 2000) Tyto důvody označuje Novotný (2013) jako 

„subjektivní důvody“.  

Zátěžový test je možné přerušit po dosáhnutí diagnostického cíle, který byl 

předem stanoven. Tím může být například dosažení maximální tepové frekvence, vznik 

arytmie nebo vyprovokování bolestí, například anginózní bolesti při ischemické 

chorobě srdeční. (Novotný, 2013) 

Zátěžový se také přerušuje z bezpečnostních důvodů. Patří mezi ně pokles 

systolického tlaku o více než 10 mm Hg nebo naopak hypertenzní reakce, kdy dojde ke 

zvýšení systolického tlaku nad 250 mm Hg a diastolického nad 115 mm Hg. Objevit se 

může i celá řada dalších obtíží jako je fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie, 

komorová tachykardie, AV blokáda II. – III. Stupně, raménková blokáda a samozřejmě 

i celá řada neurologických příznaků. (Chaloupka, 2000) Poruchy srdeční činnosti 

prohlubující se s rostoucí zátěží se označuji jako „objektivní“. (Novotný, 2013)  

1.4 Ergometrie 

1.4.1 Ergometr 

„Ergometry jsou speciální přístroje s přesně dávkovatelnou 

mechanickou zátěží – odporem vůči pracujícím svalům. Vyšetřované osobě 

je poskytována možnost provádět měřitelný výkon [W] po určitou dobu 
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a vykonat tak práci [J = W*s] – cyklickou/acyklickou/lineární, 

dynamickou/statickou, izokinetickou atd."   

(Novotný, 2013) 

 

Ergometry se používají v zátěžových laboratořích k zajištění cvičebního stimulu a 

k vyšetření fyziologických odpovědí. Rozdílné druhy ergometrů jsou schopné 

poskytnout rozdílné stimuly a jsou schopné změřit zátěž a fyziologické odezvy na 

specifické cvičení.  

(Cooper, Storer, 2001) 

Současné ergometry pracují na principu elektromagnetického brzdění, kde je 

výkon daný počtem otáček a odporem brzdné síly. Na starších ergometrech se tělesné 

zatížení vyjadřovalo v kpm.s
-1

. Na novějších ergometrech se vyjadřuje ve wattech  

(1W = 1J.s
-1

). Běžné ergometry na vyšetřování aerobních schopností pracují v hladinách 

výkonu 0-600 W a některé až 900 W. K vyšetření iniciální ATP dependentní fáze zátěže 

v izokinetickém režimu se používají ergometry schopné registrovat výkon až 3000 W. 

Výhodou těchto ergometrů je reprodukovatelnost vyšetření, možnost postupného 

zvyšování intenzity zátěže, prostorová nenáročnost, tichý provoz, malé pohyby trupu a 

horních končetin. Ergometry je potřeba pravidelně kalibrovat. Nevýhodou je časná 

lokální svalová únava před dosáhnutím předpokládaného maximálního zatížení. 

(Marček, 2007) 

1.4.1.1 Mechanicky brzděný ergometr 

U tohoto typu ergometru, který může být použit k měření zátěže rukou i nohou, 

poskytuje odpor tepelně odolné třecí zařízení. Typicky je to buď pásem okolo 

setrvačníku s daným obvodem, nebo čelisťovými brzdami. Odpor je zvyšován nebo 

snižován utahováním popřípadě povolováním třecího aparátu. Další třecí odpor vzniká 
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v hnacím ústrojí, který v dobře udržovaném ergometru přidává 5-10% k celkovému 

třecímu odporu. Odpor mechanicky brzděného ergometru je stanoven silnou 

v Newtonech působící proti setrvačníku, otáčkám pedálů a vzdálenosti ujeté 

setrvačníkem. Výhodou těchto ergometrů je nízká cena a také to, že nepotřebují zdroj 

elektrické energie. Nevýhodou je, že k přesnému určení zátěže je nutné, aby přístroj měl 

počítadlo otáček pedálů, jinak může být měření nepřesné. (Cooper, Storer, 2001) 

1.4.1.2 Elektricky brzděný ergometr 

Stejně jako u mechanicky brzděných ergometrů, elektricky (nebo také 

elektromagneticky) brzděný ergometr může být použit k měření zátěže horních i dolních 

končetin. Brzdnou sílu v tomto případě obstarává elektromagnet (cívka) působící proti 

otáčení setrvačníku magnetickou silou, čímž vzniká odpor proti šlapání. Velikost brzdné 

síly je pomocí změn napětí regulována nepřímo úměrně frekvenci šlapání. Pokud 

testovaný subjekt šlape rychleji, tak řídící elektronika sníží napětí, brzdná síla poklesne 

a tím se udržuje nastavený konstantní výkon. Elektricky brzděné ergometry mají jasnou 

výhodu proti mechanicky brzděným ergometrům, protože jsou schopny udržovat 

žádoucí odpor nezávisle na frekvenci šlapání mezi 40 – 80 otáčkami za minutu. Tyto 

ergometry jsou nejpřesnější metodou měření výkonu. Některé ergometry umí upravovat 

zátěž na základně sledování srdeční frekvence. Zátěž je v takovém případě možné měnit 

v závislosti na udržení požadované srdeční frekvenci. (Cooper, Storer, 2001) 

1.4.2 Druhy ergometrů 

1.4.2.1 Bicyklový ergometr 

Nejrozšířenějším typem ergometru je bicyklový ergometr, který se používá 

převážně na zatížení dolních končetin vsedě nebo zřídka vleže a polosedě. Ve funkční 
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diagnostice se používají tzv. hyperbolické ergometry s konstantně nastavitelným 

výkonem nezávislým na frekvenci otáček (obyčejně v určitém rozmezí, např. 40 – 110) 

otáček za minutu. (Marček, 2007) 

Radvanský, Máček (2011) zdůrazňuje nutnost výškového nastavení ergometru 

včetně výškově nastavitelných šlapek, aby maximálně vyhovoval všem pacientům 

včetně dětské populace. 

Novotný (2013) jmenuje mezi výhodami bicyklového ergometru menší riziko 

pádu testované osoby a minimální pohyby jeho trupu, což poskytuje lepší možnost 

měření a sledování důležitých ukazatelů (lepší stabilita elektrod a obrazu EKG, lepší 

možnost odběru krve z ušního lalůčku pro biochemické vyšetření, lepší stabilita masky 

pro odběr a analýzu ventilovaného vzduchu pro výpočet ventilačně-respiračních 

parametrů, lepší komunikace s testovanou osobou).  

Nevýhodou bicyklového ergometru je méně přirozený způsob pohybu, než je 

chůze a běh, menší pravděpodobnost dosažení maximální odezvy na zátěž v důsledku 

zapojení menšího objemu aktivní svalové hmoty. (Novotný, 2013) 

1.4.2.2 Běhací pás (treadmill) 

Běhací pás je výhodný při testování sportovců, u kterých je hlavní 

charakteristikou běžecká aktivita (sportovní hry, atletika, lyžování). Zátěž se upravuje 

změnou rychlosti pohybu pásu a změnou sklonu pásu. Zatížení na pásu vyžaduje 

nacvičení techniky, používá se nejvíce u zdravých osob, ale může být použit např. i 

v angiologii na určování klaudikační vzdálenosti u pacientů s periferními cévními 

onemocněními. Rychlost pásu bývá běžně do 20 km.h
-1

, při speciálních atletických 

pásech víc jako 30 km.h
-1

. Sklon pásu bývá v rozsahu 0-40%. Výkon vyšetřované osoby 

je daný její hmotností, rychlostí a sklonem pásu. Při vyšetřování na pásu se získávají o 
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cca 10-15% vyšší hodnoty maximální spotřeby kyslíku než na bicyklovém ergometru, 

protože při práci je zapojených více svalových skupin. (Marček, 2007) 

Výhodou běžícího pásu je, že pro většinu lidí poskytuje možnost přirozenějšího 

pohybu jako je chůze a běh. V případě schopnosti běžet do vyčerpání umožňuje zatížení 

více svalových skupin a vede k dosažení maximální hodnot ukazatelů fyziologické 

odezvy (maximální tepová frekvence - TF max, maximální spotřeba kyslíku - VO2 

max). Nevýhodou běžícího pásu je vyšší riziko pádu a zranění. Zároveň je velmi složité 

sledovat fyziologické ukazatele v průběhu zátěže vzhledem k tomu, že celý trup a 

končetiny testovaného jsou při běhu neustále v pohybu. Mimoto je běhání na běžícím 

pásu odlišné od běhání venku a je proto nutné si daný pohyb předem nacvičit.  

(Novotný, 2013) 

1.4.2.3 Izokinetický ergometr 

Speciální vlastností izokinetického ergometru je, že využívá těsnou 

zpětnovazebnou regulací brzdné síly, která udržuje konstantní otáčky bez ohledu na 

sílu, kterou cvičící osoba působí na pedály. Síla i výkon závisí na subjektivním nasazení 

testovaného jedince. Izokinetický ergometr nám umožňuje registrovat maximální sílu a 

výkon při předem nastavených konstantních frekvencích otáček. Ze získaných hodnot je 

potom možné stanovit křivku závislosti síly a výkonu na frekvenci otáček. Vyvíjená síla 

v takovém případě závisí na rychlosti šlapání respektive v případě práce na bicyklovém 

ergometru na frekvenci otáček. Zatímco v oblasti nižších otáček se výkon se stoupající 

frekvencí zvyšuje, po dosáhnutí svého maxima se k postupně zvyšující otáčkám snižuje. 

Všeobecně platí, že se se zvyšováním rychlosti pohybu se síla snižuje. (Marček, 2007) 
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1.4.2.4 Rumpálový ergometr 

Rumpálový ergometr (RE) je alternativní variantou testování k bicyklovému 

ergometru (BE).  Pacient může během zátěžového testu na RE sedět nebo stát. (Allison, 

2012) 

Rumpálový ergometr je užitečný, pokud z nějakého důvodu není možné použít 

bicyklový ergometr nebo běžící pás, nebo je jejich použití přímo kontraindikováno. To 

se týká například vozíčkářů, pacientů s bolestmi zad, které zhoršuje sezení nebo chůze, 

těhotenství nebo sportovců, kteří se specializují hlavně na trénink horních končetin. 

(Cooper, Storer, 2001) Další indikací pro použití rumpálového ergometru jsou pacienti, 

kteří si stěžují na symptomy spojené převážně se zátěží horních končetin. Dosažené 

hodnoty maximální spotřeby kyslíku na RE se označují jako VO2  peak.(Allison, 2012)  

1.4.3 Další druhy zátěžových testů 

1.4.3.1 Testování ATP dependentních sprinterských schopností 

Zásoby ATP a jejich využitelnost ovlivňuje věk, pohlaví, hmotnost, aktivní 

svalová hmota, tělesná aktivita a dědičnost. Koncentrace ATP neklesá ani po 

maximálním zatížení pod 60% hodnoty před výkonem. Naproti tomu koncentrace 

kreatinfosfátu může klesnout až na nulové hodnoty, což bylo pozorované během 

vyšetření pomocí nukleární magnetické rezonance. (Marček, 2007) 

Tyto testy mohou sloužit například ke zjištění účinnosti tréningu běžeckého 

výkonu na 60-400 m. (Powers, Howley, 2007) 

1.4.3.1.1 Výskoková ergometrie (vertikální výskokový test) 

Výskokový test je možné provést dvěma způsoby. Buďto se jednoduše změří 

výška výskoku snožmo s maximálním úsilím, například pomocí značek na zdi a 

výslednou hodnotu vydělíme výškou postavy nebo povrchem těla, aby bylo možné 
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srovnávat výsledky různých jedinců. Výška výskoku pak koreluje s kapacitou ATP-CP 

systému. (Novotný, 2013) Nebo je možné využít speciální výskokový ergometr, který 

měří sílu a čas, kterou testovaný jedinec vyvíjí na podložku při odrazu. Počítač následně 

z naměřených hodnot vypočítá výšku výskoku, průměrný výkon, výkon v odrazové fázi 

a zrychlení i rychlost v různých fázích výskoku. Tento test je schopný hodnotit 

rychlostně silové parametry dolních končetin a určit poměr rychlých svalových. Na jeho 

základě se určuje sportovní specializace testovaného. (Marček, 2007) 

1.4.3.1.2 Izokinetická bicyklová ergometrie 

K testování se využívá izokinetický bicyklový ergometr, jehož princip je popsán 

výše. Při dané frekvenci a maximálním úsilí šlapání se měří síla a výkon levé a následně 

pravé dolní končetiny. Hodnotíme pokles silových schopností s rostoucími otáčkami. 

Díky tomu je možné určit, při jaké frekvenci dosáhnul testovaný maximálního výkonu a 

zároveň je možné porovnat levou a pravou končetinu. (Marček, 2007) 

1.4.3.1.3 Margariův test 

V podstatě se jedná o měření času při běhu do schodů. Čas se měří mezi třetím a 

devátým schodem a výkon se vypočítá z rovnice F.s.t
-1

, kde F je hmotnost těla, s je 

výška schodu a t je naměřený čas. Čím kratší čas naměříme, tím vyšší je výkon 

testovaného. (Marček, 2007) 

1.4.3.1.4 Dal Monteho test 

Tento test hodnotí odrazovou sílu při běhu na běžícím pásu při sklonu 10%. 

Opakuje se třikrát pokaždé v jiné rychlosti. Z naměřených sil a času se vypočítá práce 

vynaložená na pohyb vlastního těla.  (Marček, 2007) 

1.4.3.1.5 Force-Velocity test 

Hodnotí se několik 7 sekund trvajících sprintů na bicyklovém ergometru.  

(Marček, 2007) 
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1.4.3.1.6 Cummingův test 

Z údajů získaných na bicyklovém ergometru se vypočítá maximální anaerobní 

alaktátový výkon z počtu otáček pedálů za nejrychlejší úsek trvající 5 sekund.  

(Marček, 2007) 

1.4.3.2 Testování anaerobních laktátových schopností 

Při prodlužování intenzivního výkonu do 40-60 sekund se stále více uplatňuje 

uvolňování energie anaerobní glykolýzou s tvorbou laktátu. Posuzování anaerobních 

laktátových schopností se vykonává nejčastěji podle rozdílu hladin laktátu v krvi (tzv. 

delta laktátu) při intenzivní svalové činnosti. (Marček, 2007) 

1.4.3.2.1 Test anaerobní kapacity 

Vyšetřovaný sprintuje na běžícím pásu a měří se čas, při kterém udrží určitou 

rychlost. (Marček, 2007) 

1.4.3.2.2 Kindermannův-Schnabelův test 

Zátěž probíhá na běžícím páse se sklonem 7% a opakuje se dvakrát v rozmezí 40 

minut. První zatížení trvá 40 vteřin a po přestávce se měří druhé zatížení po maximální 

možnou dobu. Porovnává se hodnota laktátu v krvi po obou zátěžích. Tento se používá 

k hodnocení výdrže maximálního výkonu. (Marček, 2007) 

1.4.3.2.3 Wingate test 

Provádí se na bicyklovém ergometru proti brzdné síle (7N/kg). Výkon v tomto 

testu závisí na otáčkách a v průběhu testu zpravidla snižuje. Zjišťuje maximální výkon a 

průměrný výkon za celých 30 sekund a tzv. index únavy. Index únavy je poměr 

nejnižšího výkonu na konci testu a nejvyššího výkonu na začátku testu.  

(Marček et al., 2007) 
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1.4.3.2.4 30-sekundový test na izokinetickém bicyklovém ergometru 

Tento test je modifikací Wingate testu. Provádí se na izokinetickém bicyklovém 

ergometru, kdy se šlape maximální silou při frekvenci šlapání 100 otáček za minutu. 

Hodnocení probíhá jako při Wingate testu. (Marček, 2007) 

1.5 Sledované parametry zátěžového testování 

Tělesná (pohybová výkonnost) je schopnost podat a opakovat určitý výkon ve 

specializované činnosti, který je možné kvantitativné i kvalitativně hodnotit. V zátěžové 

diagnostice je to důležitý ukazatel, s kterým je spojené hodnocení testů. Tělesná 

zdatnost je souhrn předpokladů (tělesných, funkčních, pohybových a psychických) 

vykonávat jakoukoliv pohybovou činnost a optimálně reagovat na vlivy vnějšího 

prostředí. (Marček, 2007) 

1.5.1 Výkon 

Výkon se udává ve Wattech a pro jeho srovnávání je nezbytné jej vztahovat 

k nějakému jinému parametru jako je například hmotnost, výška, povrch těla, BMI nebo 

svalová hmota. V klinické praxi se udává nejčastěji hodnota vztažená na kilogram 

hmotnosti. (Kučera, Dylevský, 1999) 

Dále rozlišujeme maximální anaerobní alaktátový výkon, maximální anaerobní 

laktátový výkon a maximální výkon. (Marček, 2007) Popis jejich vyšetřování je uveden 

výše viz kapitola ergometrie.  

1.5.2 Spotřeba kyslíku 

Maximální spotřeba kyslíku (VO2 max) se udává ml.kg
-1

.min
-1

 a vyjadřuje 

schopnost aerobně produkovat makroergní fosfáty. Je globálním ukazatelem výkonnosti 

celého transportního systému pro dýchací plyny. (Kučera, Dylevský, 1999) Tato 
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veličina se někdy také nazývá jako „maximální aerobní kapacita“. (Marček, 2007) 

Pokud je z nějakého důvodu zátěžový test ukončen předčasně, nebo pacient nebyl 

dostatečně motivován, pak používáme termín VO2 peak. (Máček, Radvanský, 2011) 

Maximální spotřeba kyslíku je relativně nejpřesnější vyjádření celkové schopnosti 

pacienta absolvovat dlouhodobou tělesnou zátěž a zregenerovat se po namáhavém 

výkonu. Ze spotřeby kyslíku lze stanovit i energetický výdej. Tato hodnota je 

ovlivnitelná psychický stavem, což vysvětluje rozptyl hodnot při opakování testu hlavně 

u labilnějších osob a dětí. (Kučera, Dylevský, 1999) 

Abychom dosáhli maximální hodnoty VO2, musíme při testu zatížit co největší 

množství svalových skupin délce  trvání 5 – 15 minut. Spotřeba kyslíku je závislá na 

způsobu zatížení, pohlaví a tělesné hmotnosti. Přítomnost plateau při testování je 

ukazatelem maximální hodnoty spotřeby kyslíku. (Marček, 2007) 

1.5.3 Příjem kyslíku 

Příjem kyslíku je vypočtený objem kyslíku, který za jednu minutu přijmeme do 

těla na začátku dýchacích cest. (Marček et al., 2007) Tato hodnota se často vyjadřuje 

v násobcích klidového výdeje energie MET (multiple of resting metabolic rate). U 

dospělých odpovídá asi 75 J.min
-1

 při příjmu 3,5 ml.min.kg
-1

. (Novotný, 2013) 

U zdravých osob je klidová hodnota minutového přijmu kyslíku asi 250 – 500 

ml.min
-1

 a může vzrůst až na hodnoty asi 2500 ml.min
-1

 u žen a asi 3500 ml.min
-1

 u 

mužů. Výsledná hodnota je závislá na způsobu zátěže, trénovanosti, životním stylu a 

ovlivňují ji faktory dědičnosti, poměr svalových vláken, věk, tělesná konstituce a 

poloha těla. (Marček, 2007)  
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1.5.4 Respirační výměnný koeficient (RER) 

Respirační výměnný koeficient je definován jako okamžitý poměr výdeje oxidu 

uhličitého a spotřeby kyslíku. Jeho hodnota může kolísat a závisí na fyziologických 

okolnostech. Obvykle se měří během stoupající zátěže, kdy se při určité intenzitě zátěže 

začne zvyšovat výdej oxidu uhličitého a s tím stoupá i hodnota RER.  

(Novotný, 2013) 

RER se používá k posouzení subjektivního úsilí při zátěži. RER > 1,06 je 

všeobecně považováno za známku maximálního úsilí při zátěži, naopak pokud 

vyšetřovaná osoba ukončí test při RER < 1,0 a bez přítomnosti změn na EKG nebo 

hemodynamických abnormit, pak to ukazuje na nižší než maximální úsilí v důsledku 

nedostatečné motivace nebo respirační limitaci zátěže. (Máček, Radvanský, 2011) 

V klidu je RER asi 0,65-0,9. V maximální zátěži může být až 1,2 a ještě mírně 

stoupá po ukončení zátěže na 1,3 až 1,6. Vyšší hodnoty v klidu mohou být indikátorem 

regenerace energetických zásob, kompenzace metabolické acidózy nebo hladovění. 

(Novotný, 2013) 

Od RER je nutné odlišit respirační kvocient (RQ).  Je to ukazatel výměny plynů 

v buňce periferní tkáně. RQ je poměr mezi objemem vytvořeného oxidu uhličitého a 

objemem spotřebovaného kyslíku za jednotku času a ustáleného stavu. RQ nikdy 

nepřekračuje hodnotu 1,0.  

(Marček, 2007) 

1.5.5 Tepová frekvence 

Sledování tepové frekvence (TF) během zátěže poskytuje cenné informace, které 

se využívají při diagnostice. V klidu závisí tepová frekvence na věku, pohlaví, poloze, 

tělesné zdatnosti, trénovanosti, vnějším prostředím a psychickém stavu. (Marček, 2007) 
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TF u zdravých osob stoupá lineárně se zvyšující se intenzitou zátěže až do 

submaximálních hodnot, kdy dochází k pozvolnému zpomalení až do úrovně maximální 

tepové frekvence (TF max). (Pastucha et al., 2014) Vztah mezi růstem zátěže a růstem 

srdeční frekvence je lineární v rozmezí 50 až 90% maximální VO2. (Marček, 2007)  

Klidová TF se u zdravých netrénovaných jedinců pohybuje v rozpětí 60 až 75 

tepů za minutu (bpm). Mírně vyšší je u žen a může být vyšší například při únavě. 

Naopak nižší klidovou srdeční frekvenci mají sportovci. (Novotný, 2013) 

Maximální tepovou frekvenci lze odhadnout dle vzorce TF max = 220 – věk. 

(Chaloupka, 2000) Popřípadě lze použít vzorec TF max = 210 – (věk v letech x 0,65). 

(Marček et al., 2007) nebo TF max = 208 – (věk v letech x 0,7). (Kenney et al., 1995) 

Tyto vzorce jsou ale pouze velmi orientační. Ideálním řešením je měřit maximální 

tepovou frekvenci pomocí zátěžového testu do vyčerpání. (Chaloupka, 2000)  

Maximální tepová frekvence je nejvyšší naměřená hodnota po ukončení 

zátěžového testu pro pocit úplného vyčerpání. V praxi se měří automaticky 

elektronickým snímačem (sporttester). Získaná hodnota se porovnává s normami podle 

věku a koriguje se podle použitého typu zátěžového testu. (Marček, 2007) 

 Může se stát, že změřená TF je pod dolní hranicí této normy. V takovém případě 

je nutné zvážit, jestli pacient dosáhl svého skutečného maximálního výkonu. (Kučera, 

Dylevský, 1999) V tomto případě se může jednat o tzv. symptomy limitovanou tělesnou 

zátěž, kdy dochází k přerušení testu z různých důvodů, jakými mohou být například 

stenokardie, klaudikace, změny krevního tlaku, EKG ischemické změny, dušnost, ztráta 

koordinace pohybu a jiné. (Marček, 2007) 

1.5.6 Krevní tlak 

Krevní tlak je podmiňován, srdečním výdejem, periferní rezistencí a pružností 

cév. Jeho hodnota kolísá i v klidu a proto je nezbytné opakované měření. V dynamické 
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zátěži stoupá systolický a střední arteriální tlak. Diastolický tlak může mírně klesat, 

nebo může zůstat stejný. (Novotný, 2013) 

Výsledky měření krevního tlaku v zátěži je nutno interpretovat dle norem 

v závislosti na věku, intenzitě a typu tělesné zátěže (statická či dynamická). (Kučera, 

Dylevský, 1999) 

Máček, Radvanský (2011) udává pro výpočet maximálního tolerovatelného 

systolického tlaku rovnici ve tvaru: TKs hraniční = TKs klidový + (zátěž na ergometru 

ve W.kg
-1

 . 30). Ovšem sám autor považuje takto vypočítanou mez za velmi tolerantní. 

1.5.7 Ventilace 

Ventilace nebývá u průměrně zdravého jedince rozhodujícím činitelem 

ovlivňujícím tělesnou zdatnost.  Za normálních okolností jsou dýchací svaly řízeny tak, 

aby pracovaly v optimálním dechovém vzoru, tedy aby dechový objem nebyl příliš 

malý a dechová frekvence příliš vysoká. Ke zvětšení dechového objemu dochází 

snížením interpleurálního tlaku. Dýchací ústrojí má značné rezervy, proto se při 

onemocnění nemusí v klidu projevit závažné poruchy jeho funkcí. Při zátěži se však 

stávající poruchy značně zhoršují. (Kučera, Dylevský, 1999) 

1.5.7.1 Minutová ventilace 

Minutová ventilace (VE; l.min
-1

) je jedním ze základních spiroergometrických 

ukazatelů. Je to objem vzduchu, který je vydýchán za jednu minutu a dá se vypočítat 

jako součin dechového objemu a dechové frekvence. Dospělý člověk ventiluje v klidu 

kolem 5-6 l.min
-1

. Maximální minutová ventilace (MVV) určuje nevyšší možnou 

výměnu dýchacích plynů asi (asi 120 až 170 l/min). Ventilaci kromě zátěže ovlivňuje i 

psychický stav a míra úsilí. Její zvýšení je možné pozorovat již před započetím 

sportovního výkonu. Ventilace se v průběhu zvyšující se zátěže zvyšuje a koreluje 
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s mírou zátěže jako důsledek zvýšené potřeby kyslíku pro aerobní metabolismus. Pokud 

je intenzita dále zvyšována, začne ventilace stoupat strměji, aby umožnila větší výdej 

vznikajícího oxidu uhličitého. Ventilaci je možné považovat za ukazatel zatížení 

metabolismu a vnitřního stavu organizmu.  

 (Novotný, 2013) 

1.6 Subjektivní odhad intenzity tělesné zátěže dle Borga 

Borgova škála byla přijata již v roce 1973 jako platný nástroj pro posouzení 

zátěže. Jejím hlavním cílem je kvantifikace subjektivního vnímání námahy testovaným 

člověkem. (Winter et al., 2007) Ukázalo se, že se díky subjektivnímu hodnocení zátěže 

je možné celkem přesně odhadnout objektivní hodnoty jako například tepová frekvence 

nebo spotřeba kyslíku. Je ovšem nezbytně nutná spolupráce s pacientem. (Máček, 

Radvanský, 2011) 

Borgova škála má rozsah od 6 do 20 stupňů, 6-7 je velmi lehká zátěž a 19-20 je 

velmi namáhavá zátěž. Pokud tuto hodnotu vynásobíme desetkrát, vyjde nám přibližná 

hodnota tepové frekvence. (Pastucha et.al, 2014) 

1.7 Protokol zátěžového testu 

Existuje celá řada protokolů provádění zátěžových testů. Podle Máčka a 

Radvanského (2011) je při stanovení zátěžového protokolu nutné naplánovat předem 

intenzitu zatížení a délku jednotlivých stupňů individuálně. Ideální testovací metoda by 

měla být spolehlivá, přesná a samotné měření by nemělo nijak omezovat měřenou 

osobu.  

Ačkoliv se nedá určit jeden univerzální protokol pro všechny, tak jsou obecně 

preferovány kontinuální zátěžové testy malými přírůstky zátěže, jejichž celková doba 

zátěže nepřesahuje 12 minut. (Chaloupka, 2000) 
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Ideální protokol zátěžového testu by měl mít jeden až tři konstantní stupně 

zvyšování zátěže do střední zátěže, kdy se intenzita dávkuje podle hmotnosti pacienta. 

Do maximální zátěže se intenzita již zvyšuje kontinuálně. Tento způsob zvyšování 

zátěže se nazývá rampový protokol a jeho doba trvání by měla být v rozsahu od 2 do 8 

minut. Jako lehká zátěž na začátku testu se obvykle volí 1,0 W.kg
-1

. Pokud je testován 

extrémně obézní pacient nebo pacient s těžkou hemodynamickou poruchou, je možné 

na úvod zvolit nižší zátěž. Střední zátěž se dávkuje v intenzitě 1,5 až 2,0 W.kg
-1

. 

V závislosti na trénovanosti testovaného je možné zvolit i 2,5 W.kg
-1

. A naopak 

pacientů s jasně sníženou trénovaností můžeme zvolit i menší zátěž než 1,0 W.kg
-1

. 

Pokud je pacientova zdatnost před začátkem testu podhodnocena, je možné zátěžový 

protokol posunout do vyšších intenzit zátěže. (Máček, Radvanský, 2011) 

1.8 Hodnocení zdatnosti 

„Zatímco maximální SF není prediktorem tělesné zdatnosti, tepová 

odezva na standardizovanou lehkou až střední zátěž orientačním 

prediktorem zdatnosti je. Pro pacienta s normální odpovědí sinoatriálního 

uzlu na zátěž platí v prvním (nepřesném) přiblížení, že čím menší vzestup 

tepové frekvence na jednotkovou středně těžkou zátěž, tím je pacient 

vytrvalostně zdatnější. U příliš lehké zátěže se ještě nadměrně uplatňují 

emoční vlivy.“ (Máček, Radvanský, 2011) 

 

Kučera, Dylevský (1999) uvádí, že tepová frekvence v lehké a střední intenzitě 

zátěže je nepřímo úměrná zdatnosti za předpokladu, že TF max je v pásmu normálních 

hodnot.  
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1.8.1 Hodnocení tělesné zdatnosti zátěží do maxima  

Maximální spotřeba kyslíku je ideální parametr pro posouzení tělesné zdatnosti. 

Hodnoty získané při zátěžovém testu se porovnávají s referenčními hodnotami. Aby 

bylo možné zátěžový test považovat za maximální, je nezbytné překročit anaerobní práh 

a dosáhnout hodnoty RER > 1,06. Zdravý trénovaný člověk je schopný dosáhnout 

hodnot RER 1,10-1,25. Pokud byla zátěž limitována symptomy, nebo pokud pacient 

nebyl dostatečně motivovaný, označujeme maximální zjištěnou hodnotu spotřeby 

kyslíku jako VO2 peak. (Máček, Radvanský, 2011) 

Symptomy limitovaná zátěž je nevyšší tolerovaná zátěž, kdy je zátěž vyšetřované 

osoby přerušena z indikací k přerušení zátěže (stenokardie, klaudikace, změny tlaku 

krve, ischemické změny ne EKG, dušnost, ztráta koordinace a jiné). (Marček, 2007) 

Pro mladé a zdravé jedince platí, že dosažení 190 tepů za minutu je jeden 

z indikátorů maximální zátěže. Pokud je dosažená maximální tepová frekvence nižší, 

než by odpovídalo věku, tak je možné, že nebylo dosaženo maximální zátěže v důsledku 

symptomy limitované zátěže, nebo nebyl pacient dostatečně motivovaný.  

(Máček, Radvanský, 2011) 

1.9 Rozdíly mezi zátěží horních a dolních končetin 

Řada studií prokázala, že fyziologická odpověď na submaximální zátěž horních 

končetin je výraznější než odpověď na podobnou zátěž dolních končetin.  

(Pendergast, 1989)  

Při stejném výkonu spotřebují horní končetiny větší množství kyslíku než dolní 

končetiny. (Vokac et al. 1975) Toto zjištění pravděpodobně souvisí s nižší mechanickou 

efektivitou práce horních končetin. (Fardy et al., 1977) Důvodem tohoto rozdílu 

v efektivitě práce by mohla být účast menších svalových skupin a větší statické úsilí při 
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práci horními končetinami, které zvyšuje VO2, ale nemá vliv na výslednou vykonanou 

práci. Větší statické úsilí při práci vykonávané horními končetinami je způsobeno 

nutností stabilizace horní poloviny těla a nezbytností vytvoření pevného opěrného bodu, 

ze kterého vychází pohyb horních končetin. (Franklin, 1985)  

Na druhou stranu při maximálním úsilí jsou fyziologické odpovědi celkově větší 

při cvičení dolními končetinami s výjimkou jedinců, kteří mají limitovanou schopnost 

vykonávat cvičení dolními končetinami kvůli periferním cévním nemocem popřípadě 

jiným omezením. (Fardy et al., 1977) 

Orr et al. (2013) se domnívá, že nižší kardiorespirační odpověď, kterou je možné 

sledovat při maximální zátěži na rumpálovém ergometru může být způsobena rozdílnou 

fyziologickou výbavou a stejně tak i znatelným rozdílem v objemu aktivní svalové 

hmoty horních a dolních končetin.  

V praxi je velmi složité určit okamžité zapojení svalů horní poloviny těla při 

zátěži na RE, protože se na produkci síly podílejí i svaly zad a trupu. (Koppo et al., 

2002) To by mohlo být do určité míry důvodem vyšší VO2 horních končetin, pokud tuto 

hodnotu vztáhneme na objem končetiny. Horní končetiny totiž vykazují zhruba dvě 

třetiny VO2 max dolních končetin, ale mají pouze zhruba třetinu jejich objemu. VO2 

peak horních končetin potom vychází dvakrát větší v přepočtu na objem než VO2 max 

dolních končetin. Toto tvrzení ale nejspíše neodpovídá realitě úplně přesně, protože 

objem končetiny a objem její aktivní svalové tkáně jsou dva rozdílné parametry, které 

se mohou velmi lišit. (Fardy et al, 1977) 

Důvodem rozdílu ve spotřebě kyslíku je nepochybně i v relativně větší 

trénovanost dolních končetin, které se podílejí na lokomoci a jsou tedy pravidelně 

zatěžovány i u lidí, kteří se nevěnují žádnému sportu. (Koga et al., 1996)  
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1.9.1  Fyziologická výbava svalů horních končetin 

Problémem rozdílnosti fyziologické výbavy svalů se zabýval ve své studii 

(Muraki et al., 2004), který zkoumal saturaci svalů kyslíkem u skupiny mladých žen. 

Zatímco k maximální kyslíkové desaturaci svalové tkáně dolních končetin docházelo až 

při 80% jejich VO2 max, u svalů horních končetin docházelo k maximální kyslíkové 

desaturaci docházelo již při 50% jejich VO2 peak. Autoři došli k závěru, že oxidativní 

kapacita svalů horních končetin byla limitována spíše časnou utilizací kyslíku, než 

nedostatečným přísunem kyslíku pracujícím svalům.  

Při zátěži na rumpálu se dříve zapojuje anaerobní metabolismus a oxidativní 

schopnosti svalů horních končetin tedy dosahují svých limitů při nižších intenzitách 

zátěže, než je tomu u horních končetin navzdory dostatečnému přísunu kyslíku. Toto 

zjištění je možné částečně vysvětlit větším náborem rychlých glykolytických vláken a 

rozdílnou buněčnou výbavou svalů horních končetin.  

(Schneider et al., 2004; Koppo et al., 2002).   

Mezi poměry oxidativních a glykolytický svalových vláken horní a dolní poloviny 

těla jsou signifikantní rozdíly. Paže, hrudník a ramena obsahují přibližně 30% 

oxidativních svalových vláken, zatímco dolní končetiny a hýždě obsahují přibližně 50% 

oxidativních svalových vláken. (Saltin et al., 1977) 

1.9.2 Průtok krve svaly 

Nižší lokální arteriovenózní diference při zátěži horních končetin ve srovnání 

s dolními končetinami naznačuje, že větší procento srdečního výdeje putuje mimo 

pracující svaly, pravděpodobně vlivem mimořádné cévní komprese. Svaly paží obsahují 

větší množství rychlých glykolytických svalových vláken s nižším množstvím kapilár 

v poměru k svalovým vláknům. Navzdory tomu se klidový průtok krve pažemi ukázal 
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být vyšší v poměru k objemu aktivní svalové hmoty než u dolních končetin, což je 

překvapující vzhledem k tomu, že VO2 peak horních končetin je nižší než VO2 max 

dolních končetin. To naznačuje, že oxidativní výbava netrénovaných paží je 

pravděpodobně méně vyvinutá ve srovnání s dolními končetinami, ať už jsou trénované 

nebo ne. Průtok krve za normálních podmínek, kdy jsou paže pod úrovní srdce nebo 

nejvýše v úrovni srdce, není limitujícím faktorem zátěže horních končetin. Hlavním 

limitem VO2 peak horních končetin je buněčná výbava svalů paží. (Pendergast, 1989) 

Průtok krve na objem aktivní svalové hmoty při dané spotřebě kyslíku je větší při 

cvičení horními končetinami než při cvičení horními končetinami. To platí, pokud jsou 

paže pod úrovní srdce. (Clausen, 1973)  

Maximální spotřeba kyslíku horních končetin dosahuje vyšších hodnot, pokud 

jsou paže při testování pod úrovní srdce. Při stejném výkonu dosahuje tepová frekvence 

signifikantně vyšších hodnot, pokud jsou paže nad úrovní srdce. Tyto zjištění platí 

v případě, že jsou horní končetiny alespoň 38 až 54 cm nad úrovní srdce nebo alespoň 

12 až 20 cm pod úrovní srdce. (Koppo et al., 2005)   



 

34 
 

2 SPECIÁLNÍ ČÁST 

2.1 Vliv polohy na výsledky zátěžového testu na rumpálu 

Výsledky zátěžového testu na rumpálovém ergometru jsou do určité míry 

ovlivnitelné polohou rumpálového ergometru i testovaného jedince. V závislosti na 

zaujaté poloze mohou klouby horních končetin svírat různé úhly. 

 

2.1.1 Vliv úhlů v kloubech horních končetin 

Touto problematikou se zabývala studie, která hodnotila vliv umístění rumpálu 

v prostoru na mechanickou efektivitu, subjektivní vnímání diskomfortu a psychologické 

zátěže.  Výsledky ukázaly, že v poloze vsedě s rameny ve výšce středu otáčení rumpálu, 

kdy pacient držel madla s klikou v nejvzdálenější pozici rotace rumpálu, byla flexe v 

loktech 30° efektivnější než 15°, což se projevilo signifikantně nižší příjem kyslíku 

(757,4 ml.s
-1 

vs. 777,1 ml.s
-1

) a menší minutovou ventilaci. Při změně úhlu anteflexe 

v ramenou nebyly pozorovány žádné fyziologické změny. Při této studii byla použita 

synchronní metoda pohonu rumpálu (soupaž). (Van Drongelen et al., 2009), která je 

méně mechanicky účinná a více zatěžující. (Goosey-Tolfrey, Syndall, 2007). Přesto se 

shoduje se závěrem práce Miller et al. (2004), která taktéž zkoumala vliv úhlů 

v kloubech horních končetin na rumpálovém ergometru a došla ke stejnému závěru, 

ačkoliv používala při testování asynchronní (protipaž) metodu pohonu ergometru. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v ideálním případě by měly loketní 

klouby pacienta být při testování ve flexi 30°, protože je tato poloha pro pacienty 

příjemnější a umožňuje jim využít efektivně jejich maximální sílu. To by mělo pomoci 

pacientovi zabránit skončit zátěžový test dříve kvůli vznikajícímu diskomfortu, než by 

k tomu došlo vyčerpáním. 
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2.1.2 Vliv polohy těla  

Sedící člověk má v klidu vyšší TF a menší tepový objem ve srovnání s klidovou 

pozicí vleže. Výsledný srdeční výdej je nižší než u člověka v klidu ležícího. Při zátěži 

horních končetin jsou naměřeny vyšší hodnoty TF, krevního tlaku i plicní ventilace při 

stejné VO2 ve srovnání se zátěží dolních končetin. To je způsobeno vyšší sympatickou 

centrální aktivitou během práce horními končetinami ve srovnání s dolními 

končetinami. Vyšší plicní ventilace pak usnadňuje srdeční plnění. (Bevegård et al., 

1966) 

Tepový objem při zátěži horních končetin je menší o 10-18% ve srovnání se 

zátěží dolních končetin. Pendergast (1989) To je pravděpodobně způsobeno snížením 

funkce svalové pumpy nepracujících dolních končetin, tudíž je zhoršen žilní návrat a 

komorový end-diastolický objem. U sportovců, jejichž tréning je zaměřen na výkon 

horních končetin, může být tepový objem stejný jako při zátěži dolních končetin. 

Clausen (1976) 

De Boer et al. (1982) zkoumal možnost predikce VO2 max dolních končetin 

pomocí změření VO2 peak na RE. Využil k tomu pozici vleže na břiše, aby snížil 

nutnost stabilizace trupu proti poloze vsedě a zároveň zlepšil žilní návrat a plnění srdce. 

Výsledky studie ukázaly, že VO2 peak naměřená při zátěžovém testu na RE v poloze 

vleže na břiše není lepším prediktorem VO2 max dospělé mužské populace než  poloze 

vsedě. 

Stenberg et al. (1967) ve své studii uvádí vyšší VO2 peak změřený na RE ve 

stoje než vsedě. To je ale pravděpodobně způsobeno vyššími nároky na stabilitu trupu a 

stoje, takže vyšší VO2 peak v tomto případě bude souviset se zapojením většího 

množství svalů a to i svalů trupu a dolních končetin, které se přímo nepodílejí na 

překonávání zátěže na rumpálu. 
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Nejnižší efektivitu mechanické práce svalů při zátěžovém testování lze sledovat 

i při zátěži horních končetin v poloze vleže na zádech, kdy jsou končetiny zvednuté a 

roztáčejí rumpálový ergometr nad tělem. (Bevegård et al., 1966) 

Z tohoto zjištění vyplývá, že tato poloha je pro testování a popřípadě srovnání 

jednotlivých typů zátěžových testů nevhodná. 

2.2 Predikce VO2 max z hodnot VO2 peak změřených na rumpáu 

Různí badatelé zkoumali možnost predikce parametrů zátěžového testu dolních 

končetin ze zátěžového testování horních končetin a naopak. Typicky se jedná o 

predikci VO2 max, která slouží k hodnocení celkové tělesné zdatnosti. (Franklin, 1985) 

VO2 peak při zátěži horních končetin u mužů se pohybuje mezi 64% až 80% 

spotřeby kyslíku dolních končetin. (Bevegård et al., 1966)  

Astrand (1967) zjistil tento poměr v průměru 70%, ale odchylka je tak velká, že 

není možné přesně předpovídat VO2 max dolních končetin ze zjištěné VO2 peak horních 

končetin. Pendergast (1989) udává průměrný poměr taktéž 70%. Ovšem s rozptylem 

46% až 88%. Bar-Or a Zwiren (1975) udává průmětný poměr 62,5% s rozptylem 53% 

až 73% a Secher et al. (1974) udává poměr 85% s rozptylem dokonce 55% až 119%. Ve 

všech těchto studiích byly probandi pouze muži. 

Orr et al. (2013) ve své svoji studii srovnával mimo jiné poměr VO2 peak/ VO2 

max u 15 žen, ze kterých žádná nebyla trénovanou cyklistkou. Hodnota VO2 peak 

odpovídala v průměru 66% VO2 max rozptylem 59% až 75%. 

Existují ale i extrémní výjimky, které výše zjištěného rozmezí, byť je poměrně 

široké, nevejdou. Secher et al. (1976) naměřil u závodního plavce poměr 113,7%. 

V tomto případě byla VO2 peak HK vyšší než VO2 max DK, což bylo způsobeno 

zaměřením tréninku na HK. 
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Na opačné straně spektra jsou závodní běžci a lyžaři, kteří mohou mít poměr 

maximálních hodnot VO2 peak/VO2max i pod 40%. To je způsobeno tréninkem 

dominantně zaměřeným na dolní končetiny. (De Boer et al., 1982) 

 Sportovní nebo pracovní specializace a z ní vyplývající vyšší trénovanost 

konkrétních svalových skupin může bezpochyby velmi výrazně ovlivnit výsledek 

zátěžového testu a může prakticky znemožnit přesnější predikci VO2 max. Výše 

uvedené výsledky studií navíc jasně ukazují, že trénink může do velké míry měnit VO2.  

Franklin et al. (1983) zjistil relativně slabou korelaci r = 0,32 mezi maximálním 

VO2 max a VO2 peak. Bar-Or, Zwiren (1975) zkoumali prediktivní sílu progresivního 

zátěžového testu na RE s měřením VO2 peak pro předpověď VO2 max dolních končetin 

na běhacím pásu. Korelační koeficient v tomto případě vyšel r = 0,74. Taková korelace 

by se dala označit jako velmi uspokojivá. Schriecks et al. (2011) udává dokonce ještě 

silnější korelační koeficient r = 0,85 (p < 0,005) mezi zjištěnými hodnotami VO2 peak 

na RE a VO2 max na běhacím pásu. 

Pokud je test na rumpálovém ergometru proveden v poloze vsedě, odhaduje se, že 

tato pozice snižuje mechanickou účinnost asi o 7% až 8% vzhledem ke vzpřímenému 

testu na klasickém bicyklovém ergometru. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben 

nutností větší stabilizace. (Clausen, 1976).  

Davies, Sargeant (1974) píší, že při nízké zátěži prováděné v ramenních 

postrojích, které zvyšují stabilitu, je rozdíl v mechanické efektivitě jen velmi malý. 

De Boer et al. (1982) se rozhodl pro test na rumpálovém ergometru v poloze vleže 

na břiše, čímž chtěl jednak eliminovat nutnost posturální stabilizace a zároveň zlepšit 

venózní návrat. Korelační koeficient mezi VO2 peak horních končetin v poloze vleže na 

břiše a VO2 max dolních končetin v poloze vsedě na bicyklovém ergometru byl v tomto 

případě vypočítán r = 0,595 (p = 0,002). To je hodnota relativně slabá na to, aby bylo 
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možné přesně predikovat hodnotu VO2 max dolních končetin pouze měřením hodnoty 

VO2 peak horních končetin. Je nutné dodat, že tyto hodnoty odpovídají relativně 

nehomogenní skupině testovaných subjektů. Pokud se vezme v potaz konkrétně 

zaměření tréninku, tak se výsledky korelačního koeficientu výrazně změní.  

De Boer et al. (1982) zjistil, že jedinci s vysokým poměrem  

VO2 peak HK/ VO2 max DK byli závodní plavci. U jedinců, kteří měli tento naopak 

koeficient nízký, se zjistilo, že byli závodními běžci nebo lyžaři. Vyjmutím těchto 

jedinců vznikla testovaná skupina bez vrcholových sportovců, jejíž korelační koeficient 

vzrostl na r = 0,946 (p < 0,001) a průměrný poměr VO2 peak/VO2 max byl vypočítán na 

61,97% ± 4,59% a VO2 peak je v tomto případě dobrým prediktorem VO2 max. 

Výsledky těchto různých poměrů v závislosti na přítomnosti nebo nepřítomnosti těchto 

sportovních specialistů jsou obsaženy v tabulce níže s přepočteným korelačním 

koeficientem. 

 

 

Tab. 1: Poměry VO2 peak/VO2 max pro speciální podskupiny (De Boer et al. 1982) 

 

Pokud se skupiny rozřadily na základě zdatnosti, změnily se korelační koeficienty. 

Průměrně zdatní dosáhli nejvyššího korelačního koeficientu r = 0,861 s poměrem VO2 

peak/VO2 max 62,33% a se směrodatnou odchylkou ± 9,1%. V tabulce níže jsou vidět 

různé kombinace testovaných subjektů rozřazených podle zdatnosti. Nejvyšší hodnoty 
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korelačního koeficientu testováním průměrně zdatných jedinců a zároveň pokud 

vyřadíme sportovce, kteří se věnují jednostranně zaměřenému sportu, ať už se jedná 

trénink zaměřený na horní nebo dolní končetiny. Tato poskytla však velmi cenné 

informace o vlivu sportovní aktivity na vztah VO2 peak a VO2 max. Respektive podle 

jejích závěrů je VO2 peak horních končetin dobrým prediktorem VO2 max dolních 

končetin. (De Boer et al. 1982) 

 

 

Tab. 2: Poměry VO2 peak/VO2 max vypočtené podle zdatnosti (De Boer, 1982) 

 

2.2.1 Kinetika spotřeby kyslíku 

Spotřeba kyslíku má tendenci dosahovat nižších hodnot při zátěži horních 

končetin na RE než na klasickém BE. Zároveň mají ale tyto dva módy zátěže i 

rozdílnou kinetiku růstu spotřeby kyslíku.  

Koppo et al. (2002) se zabývala kinetikou VO2 během zátěže na RE a BE. 

Výstupem této práce bylo zjištění, že kinetika VO2 se při těchto dvou módech zátěže 
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liší. Při vysoké zátěži, odpovídající 90% VO2 max pro DK a VO2 max pro HK 

vypočtené z předem provedených testů a při stejném plasmatickém laktátu, trvala rychlá 

komponenta růstu VO2 při zátěži na RE delší dobu a pomalá komponenta začínala 

později a vzrostla relativně víc. Autoři usuzují, že je to způsobeno větším a dřívějším 

náborem svalových vláken typu II (rychlá glykolytická) při zátěži na RE.  

2.3  Porovnání tepové frekvence 

2.3.1 Klidová tepová frekvence 

TF je signifikantně vyšší otáčení klikami RE bez zátěže (85 ± 10 tepů za minutu), 

než při otáčení šlapkami BE (76 ± 8 tepů za minutu). Rozdíl mezi těmito dvěma módy 

zátěže je signifikantní p < 0,005. (Koppo et al. 2002) Zároveň ženy mají obecně 

signifikantně vyšší klidovou tepovou frekvenci a nižší klidový krevní tlak než muži. 

(El-Sobkey, Azzaa, 2014) 

Při stejné relativní zátěži na různých úrovních různých %VO2 max horních 

končetin (30, 45, 60, 75, 90) byla tepová frekvence při rumpálové ergometrii nižší než 

při bicyklové ergometrii, přičemž s rostoucí relativní zátěží se zvětšoval rozdíl mezi 

tepovými frekvencemi. jak lze vyčíst z tabulky níže. (Muraki et al., 2004) 

 

Tab. 3: Srovnání zátěžových parametrů při různých hodnotách zátěže %VO2 
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2.3.2 Kinetika tepové frekvence 

Při konstantní zátěži odpovídající zhruba polovině výkonu mezi anaerobním 

prahem a mezi VO2 max respektive VO2 peak, tedy při stejné relativní zátěži, dosáhli 

testovaní jedinci TF 100 bpm ve stejném čase bez ohledu na mód zátěže, ale pomalá 

fáze trvala výrazně delší dobu při testu na RE  (74,7 s) než na BE (55,6 s). Zajímavé je 

sledovat korelaci kinetiky pomalé fáze spotřeby kyslíku a tepové frekvence. Při testu na 

BE vyšla korelace relativně silná r = 0,76 a p < 0,005, zatímco při testu na RE vychází 

tato korelace jak velmi slabá r = 0,21 p > 0,005. Delší čas potřebný k dosažení 

maximální tepové frekvence při zátěži na rumpálovém ergometru způsobuje 

pravděpodobně nižší sympatická aktivace, která je evokovaná menším množstvím 

aktivním svalové hmoty.  (Schneider et al, 2002)  

2.3.3 Maximální tepová frekvence při zátěži 

Tepová frekvence roste úměrně s růstem VO2 jak při práci horními končetinami, 

tak při práci dolními končetinami, ačkoliv při dané stejné VO2 je TF průměrně o 20% 

vyšší při zátěži horních končetin. (Pendergast, 1989) Při stejné relativní submaximální 

zátěži je tedy TF signifikantně vyšší při zátěži na RE, ale při maximální zátěži je TF 

max na RE naopak nižší ve srovnání s výsledky TF max na BE.(Tulppo et al., 1999)  

V zátěži není signifikantní rozdíl mezi maximální tepovou frekvencí mezi oběma 

pohlavími. Zároveň TF max u obou pohlaví je signifikantně vyšší (p < 0,001) při zátěži 

na BE ve srovnání s zátěží na RE. (El-Sobkey, Azzaa, 2014) 

Orr et al.(2013) testoval homogenní skupinu 15 mladých žen, jejichž průměrný 

věk byl 23,5 let ± 3,7 let. Ze studie byly vyloučeny trénované cyklistky. Průměrná 

hodnota TF max na RE byla naměřena 164 bpm ± 23 bpm a na BE 181 bpm ± 6 bpm.  
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Schneider et al. (2002) testoval 10 mladých netrénovaných mužů, jejich průměrný 

věk byl 21,6 let ±1,3 roku. Průměrná hodnota TF max byla naměřena na RE 180,8 bpm 

± 5,2 bpm a na BE 192,5 bpm ± 2 bpm.  

De Boer et al. (1982) testoval 21 zdravých mužů, jejich průměrný věk byl 26,9 let  

± 4 roky. Průměrná hodnota TF max při RE byla 167 bpm ± 17,3 bpm a při BE 190 

bpm ± 12,5 bpm. 

2.3.4 Predikce maximální srdeční frekvence z údajů získaných na 

rumpálovém ergometru 

Nižší VO2 peak sledovaná při rumpálové ergometrii ve srovnání s VO2 max 

sledovanou při bicyklové ergometrii zatěžuje kardiorespirační systém méně s větší 

srdeční i dechovou rezervou. Menší svalové skupiny nebo svaly v dekondici totiž 

zatěžují kardiorespirační systém nedostatečně. (McKay, Banister, 1976) Tato nižší zátěž 

pravděpodobně souvisí s rozdílnou fyziologickou výbavou svalů horních končetin a 

rozdílným zapojováním svalů při stabilizaci trupu. 

Shiomi et al. (2000) vypočítal ve své stidii na mužích silnou korelaci r = 0,87 

mezi TF max dosaženou na rumpálovém ergometru a TF max na bicyklovém 

ergometru. Bar Or, Zwiren (1975) nicméně vypočítali pouze slabou korelaci mezi 

maximální dosaženou tepovou frekvencí na rumpálovém ergometru a běhacím pásu 

pouze r = 0,25. Bohužel výsledky těchto studií nejsou příliš přesvědčivé a možnosti 

predikce nejsou jednoznačné. 

Pro predikci TF max, v případě že není možné použít klasické zátěžové testování, 

se používají různé rovnice. Nejstarší a pravděpodobně nejméně přesná má tvar TF max 

= 220 – věk. (Fox et al, 1971). Novější studie doporučuje 208 – věk x 0,7. (Tanaka et 

al., 2001) Pro potřeby rumpálové ergometrie se doporučuje tyto rovnice upravit odečíst 

20 tepů u Foxovy rovnice a 15 tepů u rovnice Tanaky. (Hill et al., 2014) 
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2.3.5 Subjektivní vnímání zátěže 

Přestože na konci maximálního zátěžového testu na BE je TF max signifikantně 

vyšší, průměrné hodnocení na Borgově škále je nižší pro zátěž na bicyklovém 

ergometru (14,9 ± 0,8) ve srovnání se zátěží na rumpálovém ergometru (15,8 ± 0,6). 

(Koppo et al., 2002) To znamená, že testovaní jedinci vnímají subjektivní zátěž na 

rumpálu jako větší ve srovnání s bicyklovým ergometrem.  

Radvanský (2005) uvádí, že zátěž daná ve W.kg
-1

 na rumpálovém ergometru je 

vnímána pacientem subjektivně jako stejně velká, pokud odpovídá přibližně polovině 

zátěže ve W.kg
-1

 na bicyklovém ergometru. Tepová frekvence je v takovém případě 

téměř shodná. 

2.4 Srovnání výsledků zátěžového testu na jednoklikovém a 

dvouklikovém ergometru 

Zátěžové testování pacientů, kteří jsou schopni z různých důvodů zatěžovat pouze 

jednu dolní končetinu, například po amputaci, je možné provádět na rumpálovém 

ergometru nebo na jednoklikovém bicyklovém ergometru. Testování pomocí JBE 

přináší řadu výhod ve srovnání s RE. Je sice zatěžována pouze jedna dolní končetina, 

nicméně práce je vykonávána stále relativně velkou svalovou skupinou a zároveň je 

zátěž dolní končetiny pacientem vnímána jako subjektivně nižší námaha a je lépe 

tolerována. (Olivier et al., 2008)  

Tento typ zátěže navíc umožňuje i funkční zhodnocení zátěžové kapacity, protože 

se zaměřuje na svalové skupiny, které jsou aktivní při chůzi. (Waters et al., 1976) 

Umožňuje i lepší měření pomocí EKG, protože horní polovina těla je relativně v klidu 

ve srovnání se zátěží na rumpálovém ergometru. (Franklin, 1985)  
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Testování na bicyklovém ergometru se podobá jízdě na kole a většině lidí je tedy 

tento způsob pohybu známý. Přesto je před zátěžovým testováním na JBE nezbytná 

dostatečná míra nácviku šlapání pouze pomocí jedné dolní končetiny. Někteří jedinci 

potřebují větší míru vedení, aby dosáhli optimálního rytmu šlapání. Tato motorická 

nedokonalost není limitujícím faktorem, který by znemožnil provedení zátěžového testu 

na JBE. (Wezenberg et al., 2012)  

Vzhledem k rozdílnému objemu aktivní svalové hmoty, která se podílí na 

vykonávání pohybu na JBE ve srovnání s BE, není zřejmě kardiorespirační systém 

zatížen na maximální možnou úroveň. (Ogita et al., 2000) Zároveň lidé po amputaci 

dolní končetiny mohou odpovídat rozdílně na zátěž při testování na JBE než lidé, kteří 

jsou zdraví a mají obě dolní končetiny.  

(Naschitz et al., 2008) 

2.4.1 Spotřeba kyslíku 

Bylo dokázáno, že VO2 během zátěže na JBE při submaximálních zátěžích je 

vyšší, než při zátěži na BE vzhledem k množství aktivní svalové tkáně využité pro 

překonání odporu. To znamená, že pokud jedna dolní končetina pracuje proti odporu 

ergometru sama má větší VO2 max, než když proti odporu pracují obě nohy. Rozdíl 

mezi VO2 max mezi těmito dvěma módy zátěže je vysvětlován odlišnou aplikací síly, 

která je nutná k otáčení pedálem ergometru. Při zátěži pouze jedné dolní končetiny na 

JBE totiž musí noha střídavě tlačit šlapku dolů a zároveň ji i táhnout směrem vzhůru. 

(Davies, Sargeant, 1977) Spotřeba kyslíku sice roste s množstvím aktivní svalové tkáně, 

nicméně nemusí růst proporcionálně, což můžeme pozorovat při srovnání JBE a BE, 

kdy VO2 max naměřené na BE je výrazně méně než dvakrát vyšší ve srovnání s JBE.   

(Klausen et al, 1982)  

Při testování na JBE dosáhli testování jedinci v průměru VO2 max  
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30,8 ml.kg
-1

.min
-1

 ± 10,3 ml.kg
-1

.min
-1

, což byla signifikantně (p < 0,001) nižší hodnota 

než jaké bylo dosaženo na BE 37,9 ml.kg
-1

.min
-1

 ± 11 ml.kg
-1

.min
-1

. Na JBE tedy byli 

testovaní schopni utilizovat v průměru 81,3% VO2 max dosaženého na BE. Přes 

systematické rozdíly mezi testy bylo předem stanovené kritérium shody mezi testy 

(nižší hranice CI ≤ 0,75) dosaženo (95% CI = 0,75-0,95). To naznačuje, že testování na 

JBE je dobrým prediktorem maximální aerobní kapacity dosažené při testování na BE. 

(Wezenber et al., 2012) 

Ogita et al. (2000) udává poměr mezi maximální spotřebou kyslíku dosaženou na 

jednoklikovém ergometru a na dvouklikovém ergometru 81% ± 8%. 

Olivier et al. (2008) nenašel žádný signifikantní rozdíl mezi průměrnou 

maximální spotřebou kyslíku při zátěži na JBE (28 ml.kg
-1

.min
-1

 ± 4,4 ml.kg
-1

.min
-1

)a 

na RE (28,9 ml.kg
-1

.min
-1

 ± 5,3 ml.kg
-1

.min
-1

), což naznačuje, že objem aktivní svalové 

hmoty, pracující proti odporu ergometru, byl velmi podobný při obou módech zátěže.  

2.4.2 Maximální tepová frekvence 

Wezenberg et al. (2012) se ve své studii zabývala proveditelností a validitou 

zátěžového testu na JBE ve srovnání s testem na BE. Při zátěži na dvouklikovém 

bicyklovém ergometru dosáhli testovaní signifikantně vyšší TF max (p < 0,005), jejíž 

hodnota byla 164 bpm ± 14,6 bpm. TF max dosažené na JBE byla v průměru o 7,5% 

nižší a s hodnotami 151 bpm ± 16,5 bpm. Obě skupiny testovaných dosáhly průměrné 

hodnoty RER = 1,3 ± 0,1 a zároveň ani jeden testovaných probandů nedosáhl hodnoty 

RER < 1,1. Testovaní tedy velmi pravděpodobně dosáhli maximální míry zátěže. Tato 

studie byla provedena na lidech, jejichž průměrný věk byl 60,8 let ± 5,9. Relativně 

vysoká směrodatná odchylka by mohla být způsobená rozdíly mezi trénovaností, 

ačkoliv se nejednalo o aktivní sportovce a všichni byli označení jako zdraví a schopní 

zúčastnit se zátěžového testování.  
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Rud et al. (2012) ve své studii zkoumal jedince, jejichž průměrný věk byl 24 let ± 

3,1 roku. Průměrná hodnota TF max na JBE byla zjištěna 176 bpm ± 3 bpm a na BE 

186 bpm ± 2,6 tepů za minutu. Testovaní jedinci v této studii tvořili relativně 

homogenní skupinu. Jednalo se o mladé zdravé lidi.  

Ogita et al. (2008) testoval skupinu mladých zdravých můžu, kteří byli velmi 

podobné tělesné stavby a věku, ale byly mezi nimi rozdíly v jejich sportovních 

aktivitách a pět z nich se aktivně věnovalo cyklistickému tréningu. Tato skupina mužů 

dosáhla maximální tepové frekvence na jednoklikovém ergometru 174 bpm ± 12 bpm a 

na BE 190 bpm ± 14 bpm.   

Velmi zajímavé výsledky přinesla studie Olivier et al. (2008) srovnávající 

výsledky zátěžového testování na RE a JBE. Zúčastnili se jí fotbalisté staří v průměru 

23,2 let ± 3,8 roku, průměrnou výškou 1,78 m ± 0,06 m a průměrnou hmotností 77,2 kg 

± 3,9 kg, kteří absolvovali plastiku předního zkříženého vazu. Jednalo se tedy o velmi 

homogenní skupinu sportovců, kteří nemohli podstoupit klasické zátěžové testování na 

BE. Autoři nenašli signifikantní rozdíl v žádném ze sledovaných parametrů. Průměrná 

TF max dosahovala 189,2 bpm ± 6,6 bpm na JBE a 190,4 bpm ± 5,1 bpm na RE. Tyto 

hodnoty jsou v podstatě shodné. Stejně tak by se za obdobné daly považovat hodnoty 

maximálního výkonu s hodnotami 145 W ± 11,4 W na JBE a 155,9 W ± 12,3 W na BE. 

Signifikantní rozdíl (p < 0,005) byl nalezen u subjektivního vnímání námahy podle 

Borgovy škály, kde byla vyšší hodnota u RE 16,3 ± 1,2 proti JBE 14,8 ± 1,1. Přestože 

tedy výsledky většina hodnot byla téměř shodných včetně odchylek, většina testovaných 

vnímala zátěž horních končetin jako subjektivně vyšší.   
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DISKUZE 

V teoretické části své rešeršní bakalářské práce jsem se zaměřil na vysvětlení 

významu zátěžové diagnostiky a popsal jsem základy zátěžového testování. Znalost 

výstupních parametrů zátěžového testu je nezbytná pro komplexní pochopení 

problematiky celé práce. Snažil jsem se jednoduše a pochopitelně popsat jednotlivé 

druhy zátěžových testů a ukázat tak možnosti současné zátěžové diagnostiky. Velkou 

pozornost jsem věnoval popisu principu zátěžových ergometrů jako generátoru odporu 

mechanické práce vykonávané testovaným jedincem.  

Ve speciální části své rešeršní bakalářské práce jsem se snažil najít a vysvětlit 

vztah mezi výsledky zátěžových testů provedených na rumpálovém a bicyklovém 

ergometru a zjistit tak, jestli je možné predikovat celkovou zdatnost testovaného 

jedince. Snažil jsem se také rozhodnout, jestli je vhodné zvolit jednoklikový rumpálový 

ergometr jako alternativu k rumpálovému ergometru u pacientů, kteří jsou schopní 

šlapat pouze jednou nohou. 

Nedostatky své rešeršní práce spatřuji hlavně v omezeném množství, dostupnosti 

a stáří literárních zdrojů. Tato tématika je sice zkoumána už poměrně dlouhou dobu, ale 

množství publikovaných článků příliš velké není. Navíc většina článku se nezabývá 

přímo predikcí nebo převodem získaných údajů mezi jednotlivými ergometry, ale spíše 

se zaměřuje na konstatování výsledků zátěžových testů. Často je mezi těmito výsledky 

určován pouze jednoduchý vztah ve formě poměru nebo rozdílů daných hodnot. Někdy 

dokonce chybí i rozptyl, který je nezbytně důležitý pro dobrou představu o vztazích 

mezi zjištěnými hodnotami. A který lépe umožňuje posoudit jejich vzájemnou 

převoditelnost. Chceme-li srovnávat výsledky zátěžového testování horních a dolních 

končetin a jejich vztah k celkové zdatnosti, narazíme na další problém. K měření zátěže 

dolních končetin v zahraniční literatuře je velmi používán běžecký pás, který u nás není 
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příliš rozšířen jako prostředek k testování výkonnosti. V neposlední řadě je ve studiích 

často testováno malé množství probandů a ne vždy je zcela jasně uvedeno, jestli se 

jedná o aktivní sportovce a jestli se sportu věnují na rekreační nebo závodní úrovni. 

V rámci objektivizace výsledků získaných ze zátěžového testu na rumpálovém 

ergometru jsem se v úvodu speciální části své rešerše zabýval vlivem polohy 

testovaného jedince. Z výsledků vyplývá, že ideální polohou je sed s rameny ve výšce 

středu otáčení kliky rumpálu a paže by ideálně měla svírat 30° v lokti v momentě, kdy 

se ruka na madle kliky rumpálu nachází v nejvzdálenější poloze od těla. Jako 

nejefektivnější metoda roztáčení klik rumpálu se ukázala asynchronní metoda 

(protipaž). Za takových podmínek je využití síly horních končetin působícím proti 

odporu rumpálu maximálně efektivní a subjektivně je vnímána jako nejpříjemnější. 

(Miller et al., 2009) Jako omezující faktor výkonnosti horních končetin se ukázala 

poloha končetin alespoň 38 cm nad úrovní srdce, kdy je snížen průtok krve pracujícím 

svalem. (Koppo et al., 2005)  

Jako hlavní zátěžové parametry vhodné k posouzení zdatnosti jsem zvolil 

maximální spotřebu kyslíku (VO2 max) a maximální dosaženou tepovou frekvenci (TF 

max).  

Zpočátku se zdálo, že k odvození hodnoty VO2 max, kterou bychom získali 

změřením VO2 peak zátěžového testu na BE, by bylo možné použít jednoduchý poměr 

VO2 peak/VO2 max získaný srovnávacím měřením VO2 peak na RE a VO2 max na BE. 

Ukázalo se však, že rozptyl tohoto poměru může být dokonce 55% až 119%. Například 

u trénovaných plavců může v tomto případě VO2 peak horních končetin překonat VO2 

max dolních končetin. (Secher et al., 1974) Ovšem pokud pečlivě zvážíme sportovní 

zaměření testovaných jedinců a roztřídíme je podle zdatnosti, tak se standardní 

odchylka velmi sníží. V takovém případě vychází poměr VO2 peak /VO2 max  
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 na 61,97% ± 4,59% se silným korelační koeficientem r = 0,946 s p < 0,001, který 

naznačuje, že VO2 peak HK může být, při pečlivém zvážení všech okolností, dobrým 

prediktorem VO2 max DK. (De Boer et al., 1982) 

TF max je signifikantně nižší při zátěži na RE ve srovnání s BE. Důvodem je 

zapojení menšího množství aktivní svalové tkáně, rozdílná buněční výbava a nižší 

trénovanost svalů horních končetin. Všechny tyto faktory způsobují, že kardiorespirační 

systém není v případě zátěže na RE zatížen na maximální možnou úroveň. (McKay, 

Banister, 1976) Rozdíly mezi maximálními tepovými frekvencemi dosaženými při 

sledovaných módech zátěže jsou odlišné v různých studiích a velmi se liší i jejich 

směrodatné odchylky. Možností predikce TF max dosažené na BE z  TF max získané na 

RE se zabývalo jen velmi málo studií a jejich výsledky se rozcházejí. Proto není možné 

v současné jednoduše a přesně hodnotit možnost predikce. Maximální tepová frekvence 

při zátěži na RE však v žádné studii nepřekročila maximální tepovou frekvenci při BE a 

to ani u trénovaných plavců. 

Zátěžové testování na JBE se ukázalo být dobrým prediktorem aerobní kapacity 

dosažené na BE. Poměr VO2 peak na JBE/VO2 max BE je v průměru 81,3%. 

(Wezenberg et al., 2012) 

Rozdíl mezi TF max na jednoklikového a dvouklikového ergometru činil 

v průměru 7,5 %, ale naměřené hodnoty měly poměrně velké směrodatné odchylky a 

predikce v tomto případě zřejmě není příliš přesná.  

Jako velmi zajímavé se ukázalo porovnání výsledků zátěžového testu na rumpálu 

a jednoklikovém bicyklovém ergometru. U skupiny mladých trénovaných fotbalistů se 

totiž nenašel signifikantní rozdíl mezi zjištěnými maximálními hodnotami tepové 

frekvence a spotřeby kyslíku. Zátěž na rumpálu ale byla subjektivně vnímána jako vyšší 

a pacienti ji hůře tolerovali (Olivier et al., 2008) Pokud je tedy pacient schopný šlapat 
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na bicyklovém ergometru alespoň jednou nohou, tak je to vhodnější řešením. Pacient 

totiž tento typ zátěže lépe toleruje, pracuje při něm relativně velké množství aktivní 

svalové hmoty a zároveň testujeme relativně trénované svaly, které běžné používáme 

při lokomoci.   
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ZÁVĚR 

Zátěžové testování má zásadní význam při diagnostice a prognóze různých 

onemocnění. Zároveň pomáhá při stanovování pohybového režimu a posuzování jeho 

léčebného efektu. Ne u všech pacientů je však z různých zdravotních důvodů možné 

použít zátěž obou dolních končetin pro zjišťování zdatnosti a reakcí organismu na tuto 

zátěž. V takovém případě je možné pro zátěžové testování a hodnocení tělesné zdatnosti 

použít jako alternativu v podobě zátěže horních končetin.  

Hledáním vztahu mezi výsledky rumpálového ergometru a bicyklového ergometru 

se zabývají studie už více než padesát let. Existuje relativně jen málo prací zabývajících 

se hledáním přímého vztahu mezi výsledky rumpálové a bicyklově ergometrie a z jejich 

závěrů není možné stanovit jednoduchý a dostatečně přesný vztah mezi těmito dvěma 

módy zátěže. Kromě toho se velká část srovnávacích studií provádí na běžeckém 

trenažeru, což omezuje jejich využití pro predikci hodnot na bicyklovém ergometru.  

Pro přesnější posouzení dané problematiky by bylo potřeba vytvořit rozsáhlejší 

studii se stejným zátěžovým protokolem a s velkým množstvím probandů. Nesmírně 

důležité by bylo rozdělit takové probandy do různých skupin na základně pohlaví, věku 

a trénovanosti. Respektive by bylo nezbytné zjistit, jakému konkrétnímu druhu sportu se 

věnují a jaké mají pracovní návyky. Taková ideální studie by byla přínosem v 

problematice srovnání výsledků různých typů zátěžových testů a jejich možného použití 

v klinické praxi. Za takových podmínek je využití síly horních končetin působícím proti 

odporu rumpálu maximálně efektivní a subjektivně je vnímána jako nejpříjemnější.   
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