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Abstrakt 

 

Název: Porovnání subjektivního a objektivního vnímání únavy v plavání 

a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu u elitních 

triatlonistů 
 

Cíle: Cílem práce je porovnat subjektivní a objektivní vnímání únavy v 

plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu a 

posoudit vhodnost použití subjektivního hodnocení jako jednu z 

možností řízení fyzického zatížení u elitních sportovců. 

 

Metoda: Výzkumný soubor tvořila skupina profesionálních triatlonistů 

zařazená v reprezentačním výběru kategorie K23. Srdeční 

frekvence byla měřena pomocí sporttesteru. Hodnotu aerobního a 

anaerobního prahu byla zjištěna pomocí laktátové křivky metodou 

Free Freiburg (Simon). Subjektivní hodnocení proběhlo za využití 

Borgovy RPE stupnice. Pro hodnocení statistické významnosti 

rozdílů byl využit párový T-test. 

 

Výsledky: Bylo zjištěno, že hodnoty Borgovy RPE škály nevykazují 

statisticky významný rozdíl mezi plaváním a během na prahu 

aerobním (p=0.16) ani anaerobním (p=0.63). V hodnotách laktátu 

rovněž neexistuje statisticky významný rozdíl mezi plaváním a 

během v úrovni aerobního (p=0.84) ani anaerobního (p=0.84) 

prahu. Oproti tomu při porovnání parametru srdeční frekvence 

existuje statisticky významný rozdíl mezi během a plaváním při 

zatížení na úrovni aerobního (p=0.00) i anaerobního prahu 

(p=0.01). 

 

Klíčová slova: RPE, Borg, vnímané úsilí, intenzita zátěže, triatlon 



 

 

 

Abstract 

 

Title: Comparison of subjective and objective perception of the swimming 

and the running fatigue of the elite triathlete on the level of aerobic and 

anaerobic threshold. 

 

Objectives: The objective of this work is to compare subjective and objective 

perception of the swimming and the running fatigue of the elite 

triathlete on the level of aerobic and anaerobic threshold and to assess 

a suitability of application of the subjective evaluation as one of the 

possibilities of control of the physical strain of the elite triathlete. 

 

Methods: The experimental studied team was created by the group of professional 

triathletes classified within the national team as category K23. The heart 

frequency was measured with heart rate monitor. The value of aerobic 

and anaerobic threshold was found out by means of Free Freiburg 

(Simon) using lactate curve. The subjective evaluation was made 

according to the Borg Rating of Perceived Exertion Scale. In order to 

appraise a statistical significance of the differences the pair t-Text was 

used. 

 

Results: It was found out, that the values of the Borg Rating of Perceived 

Exertion Scale do not show any significant difference between 

swimming and running or aerobic threshold (p=0.16) either anaerobic 

threshold (p=0.63). Any significant statistical discrepancy does not 

exist between swimming and running or aerobic threshold (p=0.84) 

either anaerobic threshold (p=0.84). However significant statistical 

discrepancy exists comparing a parameter of heart frequency when the 

physical strain while swimming and running reaches level of aerobic 

(p=0.00) and anaerobic threshold (p=0.01). 

 

Keywords: RPE, Borg, perceived effort, intensity of strain, triathlon 
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1 ÚVOD 

 V současné době triatlon zaznamenal nárůst popularity v České republice, a to nejen 

z důvodu vnímání triatlonu jako královské vytrvalostní disciplíny. Rovněž konání 

mezinárodních akcí na našem území zvýšilo zájem o tento náročný sport. Challenge Prague 

přilákal na startovní pole řadu nováčků, zejména jeho zkrácená varianta MINI TRIPrague. 

V souvislosti s ITU world cup v Karlových Varech pak zavítají na naše území zvučná jména 

z LOH 2016 v Riu de Janiero.  

V triatlonu se nyní pohybuji na pozici asistenta trenéra. Vzhledem k získaným 

zkušenostem jsem zvolil pro svou bakalářskou práci téma – Porovnaní subjektivního a 

objektivního vnímání únavy v plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu u 

elitních triatlonistů 

Objektivní hodnocení zatížení převládá u hodnocení tréninkových jednotek i přes řadu 

výzkumů potvrzujících vysokou míru spolehlivosti u subjektivního vnímání intenzity. Cílem 

praktické části je porovnat subjektivní a objektivní vnímání únavy v různých podmínkách 

na úrovni aerobního a anaerobního prahu v plavání a běhu  

Největším přínosem práce bude určení a analyzování vztahů pomocí T-testů, které 

nám ukážou vzájemnou míru závislosti mezi vybranými hodnotami, a popřípadě potvrdí či 

vyvrátí vhodnost použití Borgovy škály vůči objektivnímu hodnocení. 

Sekundární otázky ve výzkumu: S jakou mírou spolehlivosti dokážeme monitorovat 

trénink bez využití moderní techniky? Ovlivní vodní prostředí srdeční frekvencí vůči 

stejnému zatížení na suchu? Dojde k rozdílným změnám hodnot laktátu při plavání a běhu?  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Triatlon 

Triatlon je individuální sport, kde závodník musí absolvovat plaveckou, cyklistickou 

a běžeckou část v tomto uvedeném pořadí a v co nejkratším čase. Během závodu se střídají 

různá teplotní prostředí. Posloupnost jednotlivých sportovních disciplín má své zdůvodnění. 

U plavání a cyklistiky hrozí při vysokém stupni únavy větší riziko poškození (utonutí, úrazy) 

než při běhu. Proto je nejméně riziková disciplína až v poslední části triatlonu, kdy už se 

dostavuje velká únava (Bartůňková & Novotný, 1996 in Heller 1996). 

Triatlon je zařazen svým charakterem mezi vytrvalostní víceboje. Výsledný výkon 

v sobě zahrnuje dílčí výkony ve třech na sebe navazujících sportovních odvětvích. Jedná se 

o plavání, silniční cyklistiku a běh. Závod je zahajován plaveckým úsekem, na který 

bezprostředně navazuje úsek na kole. Závěrečným úsekem je běh. Celkový výkon závodníka 

je dán dosaženým časem po proběhnutí cíle posledního úseku (běhu). Mimořádná náročnost 

tohoto sportu spočívá v kombinaci těchto tří vytrvalostně zaměřených pohybových aktivit 

cyklického charakteru. 

V závodní podobě se vyskytují různé druhy triatlonů, lišící se délkou jednotlivých 

úseků. Hlavní disciplína – krátký (olympijský) triatlon je složen z 1,5 km plavání, 40 km na 

kole a 10 km běhu. V dlouhém triatlonu (Ironman, „Železný muž“) je plavecký úsek dlouhý 

3,6 km, cyklistická část 180 km a běh představuje maratónskou trať, tedy 42 km. V různých 

obměnách lze sestavit např. triatlonový sprint nebo jiné dílčí závody. Ve své vrcholné formě 

představuje toto sportovní odvětví velmi náročnou pohybovou činnost vytrvalostního 

charakteru s vysokou ekonomizací pohybu a psychickou odolností odolávat únavě ve všech 

částech triatlonu (Formánek, 2002 in Kovařovic, Felgrová, Peslová, 2009). 

2.1.1 Plavání  

Základní strategií pro plavecký úsek na triatlonové trati je zachování dostatečného 

výkonnostního potenciálu pro absolvování navazujících disciplín. Sportovní příprava na 

plaveckou část olympijského triatlonu vykazuje společné znaky s přípravou závodního 

plavce – specialisty na závodní trať 1500 m volný způsob (nejdelší bazénová trať). Při 

přípravě na dlouhý triatlon je nutné zařadit do přípravy tréninkové objemy se zaměřením na 

souvisle plavané dlouhé úseky. K zajištění vysoké výkonnosti je třeba dosáhnout 

rovnoměrného úsilí na celé trati, optimální frekvence pohybových cyklů a vyrovnané délky 
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plaveckého kroku (vzdálenost uplavaná v jednom pohybovém cyklu). 

Významným faktorem ovlivňujícím výkon na konkrétní trati je skutečnost, že se 

plavecká část triatlonu realizuje na „volné vodě“ (jezera, přehrady, řeky, mořské zátoky, 

úžiny). 

Z tohoto důvodu jsou podmínky při každém závodě odlišné, trať má jiný tvar a 

závodník musí řešit celou řadu aktuálních problémů. Jsou to například obeplouvání bójí, 

míjení soupeře, plavání v závěsu, volba optimální absolvování tratě, rozložení sil a vnímání 

aktuálních povětrnostních podmínek. Z hlediska vlastní plavecké techniky je příprava 

zaměřena na dokonalé zvládnutí plaveckého způsobu kraul. Na trati se vzhledem k její délce 

mohou uplatňovat i modifikace činnosti dolních končetin, tj. čtyřúderová a dvouúderová 

technika. 

Výchozí podmínkou pro účinnost plavecké techniky je téměř vodorovná poloha těla. 

Její dosažení a udržení vyžaduje zpevnění trupu, hýždí a téměř vodorovné postavení podélné 

osy hlavy. V závodě je však nutné zachovat vysokou výkonnost i při krátkodobě narušené 

plavecké poloze. Tento stav je způsoben občasným zvednutím hlavy pro kontrolu závodního 

pole a orientaci na trati. 

Ve své závodní podobě je triatlon velice náročným sportem, ve kterém mohou uspět 

pouze specialisté s vyrovnanou výkonností ve všech částech triatlonu. Výhodou je 

výkonnost v některé části triatlonu, kterou mohou uplatnit triatlonisti s předchozí závodní 

zkušeností v některém ze zařazených sportů. 

Na soutěžní výkon je nutné se připravovat ve všech souvislostech. V mnoha případech 

to představuje postupně dobudovávat optimální techniku, zejména plaveckou. Přes 

náročnost tohoto sportu je možné triatlon v přiměřené formě považovat za vhodnou 

celoživotní aktivitu (Kovařovic, Felgrová, Peslová, 2009). 

V současnosti neznáme rychlejší plaveckou techniku, než je kraul. Kraulem plavou 

vícebojaři, dálkoví plavci, kraulem se plave tam, kde je plavání součástí sportovního výkonu 

a kde pravidla soutěže umožňují plavat volným způsobem. 

Pro kraul je charakteristické, že paže zabírají střídavě. Dolní končetiny, které provádějí 

vlnivý, kmitavý pohyb, pracují také střídavě. Po ukončení záběru se paže přenáší vzduchem, 

nemusí překonávat odpor vody. Rychlost plavání během plaveckého cyklu je poměrně 

rovnoměrná, na rozdíl od jiných plaveckých způsobů kolísá jen velmi málo. Energie 

sportovce vložená do plaveckého výkonu je efektivněji využívána. 
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Závod v triatlonu je vždy zahajován plaváním. Plavecký úsek je podle typu triatlonu 

různě dlouhý, ale vždy jde o vytrvalostní charakter zátěže. 

Sportovec by se měl držet taktické zásady – uplavat svůj plavecký úsek co nejlépe, ale 

s potřebnou rezervou, bez nadměrného vyčerpání, pro následující části triatlonu.  

Pro dobrý výkon je výhodné rovnoměrné, pravidelné tempo a optimální frekvence 

pohybů. Plavání se ale uskutečňuje na volné vodě (moře, jezero, řeka.), podmínky nejsou 

standardní a závodník musí při svém dlouhotrvajícím výkonu překonávat různé "nástrahy". 

Obeplouvá bóje a soupeře, plave v závěsu, překonává vlny, nápory větru atd. Taktika 

vyžaduje reagovat krátkodobým znásobením úsilí a okamžitým zrychlením plavání. Je to 

sport kondičně velmi náročný a jak technika, tak kondiční trénink musí odpovídat nárokům 

tohoto sportu (Formánek & Horčic, 2003). 

Kovářová (2012) stejně jako Munatones (2011) vyzdvihuje nácvik plavání na otevřené 

vodě, kde procvičujeme zejména orientaci a plavání ve skupině se specifickým zaměřením 

na plavání „v háku“. Důležitou roli hraje plavání v neoprenu, stejně tak jak jeho svlékání. 

V rámci přípravy na závod zařazujeme do tréninku speciální dovednosti odpovídající 

charakteru závodu např. plavání v protiproudu či ve vlnách. 

2.1.2 Běh 

Běh je jedním z přirozených způsobů pohybu (lokomoce) člověka. Jedná se o cyklický 

pohyb, podobně jako chůze, ale na rozdíl od ní ztrácí běžec ve fázi letu kontakt se zemí, a 

tak můžeme běh rovněž charakterizovat jako rytmickou soustavu skoků.  

Předpoklady pro koordinační zvládnutí běhu se získávají již brzo po narození. Při 

současném životním stylu je ale běh používán velmi zřídka a postupem času dochází 

většinou ke zhoršování přirozeného pohybového stereotypu. Sedavý způsob života a 

dopravní pohodlí způsobují, že člověk nedokáže běžet správně, přirozeně a většinou pak 

musí vynaložit velké úsilí na znovuzískání odpovídajícího provedení běhu. Zaměřeným 

tréninkem můžeme svůj běžecký styl výrazně zdokonalit. Cílem je, aby běžecký pohyb byl 

opět přirozený, probíhal automaticky a co nejvíce ekonomicky. 

 Individuální provedení běhu (tzv. běžecký styl) lze považovat za správné tehdy, když 

všechny pohyby v průběhu běžeckého cyklu odpovídají biomechanickým zákonitostem a 

také funkčním a konstitučním předpokladům běžce (triatlonisty). Optimální provedení bude 

tedy kompromisem mezi biomechanickými zákonitostmi pohybu a individuálními 

zvláštnostmi jedince. Pokud se aktuální maximální výkon v běhu realizuje s minimálním 



13 

 

vynaložením síly a s co nejmenším opotřebením pohybového aparátu, lze hovořit o 

efektivním a ekonomickém běhu. V triatlonu k tomu přistupuje další moment a to, že běh 

začínáme ve stavu relativně velké únavy po absolvování předchozích dvou částí – plavání a 

jízdy na kole. Především po závěrečné části jízdy na kole a zvládnutí přechodové části v 2. 

depu je důležité rychlé a efektivní zapracování optimálního běžeckého stereotypu při 

respektování aktuálního stavu únavy. Aktuální běžecký styl pak odráží nejen funkční a 

konstituční zvláštnosti triatlonisty, ale je závislý i na psychické odolnosti a schopnosti 

koncentrace na uvolnění, včetně zvládnutí jemné koordinace pohybu při vysokém stupni 

vytrvalostní únavy (Formánek & Horčic, 2003). 

 

 

Graf 1 Procentuální podíl času jednotlivých disciplín triatlonu z celkového času závodu 

(Kovářová, Jurič, Kovář, 2012) 
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2.2 Subjektivní hodnocení 

Problematika subjektivního hodnocení vnímání tělesné zátěže (vnímaného úsilí) je 

zpracovávána od přelomu 50. a 60. let minulého století. Pilotní práce, zabývající se zejména 

základními aspekty psychofyzického škálování, tehdy publikoval švédský psycholog 

Gunnar Borg a jeho spolupracovníci (Borg 1961, 1973). Od té doby vyšlo přímo k tématu 

více než 500 zahraničních článků. Vnímané úsilí je často citovaným pojmem v oblasti 

sportovních věd a tělovýchovného lékařství. Odborných článků, ve kterých je zmíněno v 

textu (tedy je pravděpodobně vedlejším sledovaným parametrem) najdeme na 4000 

(Daďová, 2015). 

Tématu se věnují i rozsáhlejší monografie (Noble & Robertson 1966; Borg 1998; 

Robertson 2004). Od 70. let 20. století se konalo několik mezinárodních sympozií 

zaměřených přímo na vnímané úsilí (Noble & Robertson 1966 in Daďová, 2015). 

Výzkumy v této oblasti byly prováděny nejvíce ve Švédsku, USA a Kanadě. Mezi 

publikovaná témata patří např. vztah vnímaného úsilí k různým fyziologickým parametrům, 

psychologické faktory vnímaného úsilí, klinické aplikace, zátěžové testování, preskripce 

tělesné zátěže, vnímané úsilí při různých typech cvičení, diferencované vnímání, aplikace v 

ergonomii a samozřejmě souhrnné články. Souhrnných článků zabývajících se vnímáním 

úsilí jako hlavním tématem vyšlo od roku 1970 do roku 1985 nejméně třináct (Noble & 

Robertson 1996). Za posledních cca 30 let lze najít minimálně 10 souhrnných prací (např. 

Monahan 1988; Watt & Grove 1993; Dishman 1994; Morgan 1944; Easton & Connolly 

1996; Lamb & Easton 1997; Russel 1997; Hampson et al. 2001; Doherty & Smith 2005; 

Groslambert & Mahon 2006; Smirmaul Bde 2012; Coquart et al. 2012 in Daďová, 2015). 

Řídit se při výkonu pohybových aktivit jen podle srdeční frekvence je nebezpečné. 

Vnitřní pociťované bolesti a napětí jsou velmi významnými indikátory skutečného stupně 

vynakládané námahy. Striktní setrvávání na „objektivních“ fyziologických mírách může vést 

k velkým omylům při interpretaci i předepisování dávek pohybového zatížení (Čechovská 

& Dobrý, 2008). 

Výhodou hodnocení subjektivních pocitů při řízení tréninkového procesu je doplnění 

informací týkajících se vnímání procesů uvnitř těla samotným sportovcem. Při funkční 

diagnostice v laboratoři opomíjíme psychické proměnné, které do fyzické aktivity také 

vstupují. Subjektivní vnímání srdeční frekvence, změn acidobazické rovnováhy a krevního 

tlaku během sportovního výkonu poskytují významné informace pro sportovce  
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i trenéry (Čechovská & Dobrý, 2008). 

Psychologické faktory se podílejí na vnímání námahy asi z 33 %, převážně u nízké a 

střední intenzity. U vysoké intenzity převažuji fyziologické podněty (Watt & Grove, 1993). 

Dalšími faktory ovlivňující vnímání zátěže jsou prostředí, pohlaví, věk, fyzický trénink, 

kouření a medikace (Watt & Grove, 1993; Mocková et al., 2000 in Hůlka, Bělka, Weisser, 

2014). 

Již v roce 1985 Carton a Rhodes (1985) označovali anaerobní práh (ANP) za určitou 

hranici vnímání zátěže. Za primární stimul vnímání intenzity zátěže během nízké úrovně 

intenzity považovali fyziologickou percepci ze svalů. Tvrdili, že pokud intenzita překročí 

hranici ANP, zvýšená hladina laktátu působí společně s podněty z neuromuskulárního 

aparátu. Při dosaženi ANP k vnímání námahy přispívají i centrální podněty. Periferní 

podněty ve většině případů převažují, ale i vysloveně centrální podněty mohou ovlivnit 

vnímání námahy. Zvažovali také možnost ovlivnění vnímání námahy tréninkem, což 

prokázali u vyšších intenzit zátěže. 

Fyzická únava vzniká přirozeně během pohybové aktivity a v průběhu zotavení se 

postupně ztrácí. V počátečních fázích se únava projevuje při pohybových aktivitách např. 

ztrátou koordinace, jemné motoriky, změnami v technice apod. (Jančík, Závodná & 

Novotná, 2006). Fyzická únava je jev kladný, který slouží k vyvolání adaptačních 

mechanismů, a tím i k růstu výkonnosti. Jde o reverzibilní stav organismu. Může mít místní 

nebo celkový charakter (Jančík et al., 2006). Fyzická únava se může kombinovat s 

psychickou únavou. Psychickou únavu vnímáme většinou jako pocit vyčerpání, ztrátu 

koncentrace, zhoršení paměti nebo ospalost (Nauza, 1999). V psychické sféře se projevuje 

nedisciplinovanost, chybí odhad vlastních schopností a dochází ke snížení adaptability na 

nově vznikající situace (Meško, 2005 in Hůlka, Bělka, Weisser, 2014). 
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Tabulka 1 Škály pro subjektivní vnímání zátěže (Daďová, 2015) 

 

  

Škála Autor Popis Vlastnosti 

RPE Borg 

1998 

Rating of Perceived Exertion 

15 stupňů (6-12) s verbálními 

popisy u lichých čísel a prvního 

a posledního čísla. 

Kategorická 

hodnotící škála. 

Lineární vztah 

s intenzitou zátěže a 

fyziologickými 

parametry. 

CR10 Borg 

1998 

Category-ratio Scale 

16 stupňů (0-11), avšak některé 

kategorie nejsou vyjádřeny 

celým číslem, navíc obecná 

maximální kategorie. 

Kategorická škála 

s poměrovými 

vlastnostmi, 

umožňující 

interindividuální 

srovnání. 

Exponenciální vztah 

(exponent 1,6) 

s podněty. 

SRE Stiff 

1992 

Subjective Rating of Effort 10 

stupňů ve 3 oblastech 

(kardiovaskulární, svalová 

vytrvalost, svalová síla) 

Hodnotící škála 

zaměřená více na 

svalovou vytrvalost 

a sílu. 

ETL Garcin et al. 1999 Estimation of Time Limit 20 

stupňů (1-20), z nichž liché 

vyjadřují počet minut či hodin, 

po které je člověk schopen 

vykonávat danou zátěž (od více 

než 16 hod po 2 min). 

Hodnotící škála 

založená na 

subjektivním 

odhadu doby 

vyčerpání. Funkce 

logaritmu 

odhadnutého času 

do vyčerpání. 

CERT Williams et al. 

1994 

Children´s Effort Rating Table 

10 kategorií (1-10) s verbálními 

popisy bližšími dětem, PCERT 

je ilustrovaná varianta této 

škály. 

Kategorická 

hodnotící škála. 

Lineární vztah k SF 

(SF = 100 + 10 x 

CERT). 

Zkonstruována pro 

dětskou populaci. 

OMNI Robertson et al. 

2000a, 2004 

OMNI RPE – Omnibus Rating 

of Perceived Exertion 10 

kategorií (0-10) na přímce 

představující nakloněnou 

rovinu, po níž jede cyklista 

(běží atlet atd.) vynakládající 

postupně zvyšované úsilí. 

Kategorická 

hodnotící škála 

s obrázky a 

verbálním popisem. 

Vhodná pro různé 

typy zatížení a různé 

populace klientů. 
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2.3 RPE 

Borgova škála vnímání intenzity zatížení (RPE) umožňuje měření psychologické a 

fyzické složky zatížení. Během cvičení vnímáme, jak těžce tělo pracuje. Škála je založena 

na pocitech, které člověk prožívá při fyzické aktivitě. Zahrnuje zvyšování tepové 

frekvence, dechové frekvence, pocení a svalovou únavu. Přestože se jedná o subjektivní 

hodnocení, může poskytnout poměrně dobrý odhad skutečné srdeční frekvence během 

fyzické aktivity (Borg, 1998). 

Obecně se udává, že Borgova stupnice dosahuje spolehlivosti (r = 0,80-0,90) (Wilmore 

& Costill, 1999). Výsledky výzkumu kalifornských vědců z roku 2002 sice potvrdili 

vzájemný vztah mezi kontrolovanými proměnnými (SF, VO2max, VO2, hodnoty kyseliny 

mléčné a subjektivní vnímání intenzity zatížení), ale s nižšími hodnotami spolehlivosti, než 

se obecně udávalo. Přesto lze Borgovu stupnici považovat za jednu z doporučovaných 

možností, jak spolehlivě hodnotit intenzitu zatížení bez nutnosti kontroly SF (Chen, Fan, 

Moe, 2002 in Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012). 

RPE škála představená Gunnarem Borgem je založena na stupnici od 6 do 20. Zdánlivě 

podivně začínající stupnice má své opodstatnění. Slouží k určování stupně zatížení jedince 

a nepřímo ke stanovení srdeční frekvence. Klidová tepová frekvence u dospělého se 

pohybuje kolem 60 tepů za minut, maximální okolo 200. Při určení subjektivní zátěže začíná 

stupnice od 6 a končí 12. Pokud tedy hodnotu vynásobíme 10. Vyjde nám přibližná tepová 

frekvence. Například pokud vnímaná intenzita odpovídá 12, tak se dá očekávat, že tepová 

frekvence bude zhruba 120 tepů za minutu. 
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2.3.1 Borgova RPE škála 

 

6 VŮBEC ŽÁDNÁ ZÁTĚŽ 

7 

 ZCELA NEPATRNÁ ZÁTĚŽ 

8 

9 VELMI LEHKÁ ZÁTEŽ 

10 

11 LEHKÁ ZÁTĚŽ 

12 

13 STŘEDNĚ VELKÁ ZÁTĚŽ 

14 

15 VELKÁ ZÁTĚŽ 

16 

17 VELMI VELKÁ ZÁTĚŽ 

18 

19 EXTRÉMNĚ VELKÁ ZÁTĚŽ 

20 MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ 

(Borg 1970, 1985, 1998; český překlad Herynková 1996 in Daďová) 
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Tabulka 2 Interpretace Borgovy škály (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012) 

*pro hodnocení intenzity zatížení (upraveno dle Čechovská, Dobrý, 2008) se specifikací pro 

plavecký pohybový trénink z hlediska zatěžování (upraveno dle Formánek, Horčic a kol., 2003) a 

plavecké úrovně začátečník/pokročilý 

  

Stupně 

úsilí 

dle 

Borga 

Velikost 

intenzity 

Charakteristika činnosti Zóna 

zatěžování/účinek/využitelnost 

v pohybovém tréninku (PP) 

9 velmi 

nízká 

intenzita 

pro normálního zdravého jedince 

představuje pomalou chůzi 

vlastním tempem po dobu 

několika minut (60-70 % SFmax) 

• aerobní 

• aktivace konkrétních 

funkčních systémů 

organismu umožňující 

zvolenou funkci 

začátečník pokročilý 

10-12 nízká 

intenzita 

představuje pro člověka malou až 

mírnou námahu v podobě např. 

rychlé chůze až snadného běhu, 

většinou umožňující konverzaci 

(70-75 % SFmax) 

• aerobní 

• aktivace konkrétních 

funkčních systémů 

organismu pro zvolenou 

pohybovou činnost 

začátečník pokročilý 

13-14 střední 

intenzita 

jedinec činnost vnímá jako 

poněkud těžší pohybovou aktivitu 

se stále zvládnutelnou námahou; 

fyziologicky nedochází ke skryté 

únavě; pravděpodobně je činnost 

vykonávána blíže anaerobnímu 

(70-80 % SFmax) 

• aerobní 

• charakter udržující 

(stabilizační) pro konkrétní 

funkční systémy 

organismu zabezpečující 

vykonávanou činnost 

začátečník pokročilý 

15-17 vysoká 

intenzita 

zdravý jedinec může pokračovat 

v činnosti, musí se však nutit; cítí 

se velmi těžce, je unaven a má 

viditelné zrychlené až obtížné 

dýchání; fyziologicky dochází ke 

skryté únavě; činnost je 

vykonávána na úrovni 

anaerobního prahu (80-95 % 

SFmax) 

• aerobně – anaerobní 

• Rozvíjí zatěžované 

funkční systémy, které se 

podílejí na vykonávané 

činnosti  

pokročilý 

19 extrémně 

vysoká 

intenzita 

pro většinu lidí je to nejnáročnější 

zatížení, jaké kdy zažili (95-100 

% SFmax); pro určité době dochází 

k poklesu práceschopnosti a 

nástup zjevné únavy; realizace 

činnosti na úrovni anaerobního 

prahu nebo nad úrovní 

anaerobního prahu; nebo 

vykonávání činnosti nejvyšší 

možnou intenzitou v krátkém 

časovém úseku 

• anaerobně 

- laktátová 

- alaktátová 

• výrazně rozvíjející vliv na 

funkční systémy, které 

jsou při činnosti nejvíce 

zatěžovány 

pokročilý 
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Tabulka 3 Porovnání hodnocení intenzity zátěže (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012) 

* založené na vytrvalostní aktivitě v délce 20 až 60 min pomocí tří metod Pulloc & Wilmore, 1990 

(in Wilmore & Costill, 1999) 

2.3.2 Instrukce k Borgově RPE škále 

V průběhu tělesné zátěže po Vás budeme chtít, abyste vnímal/a a ohodnotil/a, jak 

těžká a vyčerpávající pro Vás daná zátěž je. Jedná se tedy o Váš pocit namáhavosti zátěže. 

Ten závisí hlavně na vypětí a únavě svalů, pocitu dušnosti nebo bolesti na hrudi. 

Podívejte se na tuto hodnotící škálu. Budeme chtít, abyste užil/a tuto škálu od 6 do 20, kde 

6 znamená "vůbec žádná zátěž" a 20 zaznamená „maximální úsilí“, a dále: 

9 odpovídá „velmi lehké“ zátěži, pro normální zdravou osobu to je jako pomalá chůze 

vlastním tempem po dobu několika minut. 

13 na škále je „středně těžká“ zátěž, ale stále cítíte, že bez problémů můžete pokračovat. 

17 „velmi těžká“ 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 zátěže, pro většinu lidí je to nejnamáhavější 

zátěž, jakou kdy zažili. 

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

je ve skutečnosti aktuální zatížení. 

Nepodceňujte svůj stav, ale ani nepřeceňujte. To, co je důležité, je Váš vlastní pocit úsilí a 

zatížení, nikoli srovnání s ostatními lidmi. Není ani důležité, co si ostatní myslí. Podívejte 

se na škálu a dané výrazy a pak řekněte odpovídající číslo. 

Máte nějaké otázky? 

(Borg 1998; český překlad Mocková 2000 – upraveno in Daďová 2015) 

Intenzita zatížení 

SFmax VO2max nebo SFmax dle 

výpočtu Karvonena 

Stupnice podle 

Borga vnímaného 

úsilí 

Stupnice podle 

Borga intenzita 

<35 % <30 % <9 velmi lehká 

35-59 % 30-49 % 10-11 lehká 

60-79 % 50-74 % 12-13 střední 

80-89 % 75-84 % 14-16 těžká 

≥90 % ≥85 % ≥16 velmi těžká 
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2.4 CR10 

Čechovská & Dobrý (2009) druhou stupnici, kterou Borg vymyslel, doporučují např. 

pro děti. CR 10 bývá graficky upravená a skládá se z rozsahu 0-10 bodů. 

Na základě mnoha studií (Borg, 1982,1998), lze říci, že škála RPE je stále nejvýhodnější. 

(Kovářová, 2015) 

Tabulka 4 CR10 

0 vůbec žádná zátěž 5 velká zátěž 

0,5 zcela nepatrná zátěž 6 

1 velmi lehká zátěž 7 velmi velká zátěž 

2 lehká zátěž 8 

3 středně velká zátěž 9 

4 10 extrémně velká zátěž 
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Borg upřednostňuje RPE škálu pro stanovení míry zatížení probanda s kombinací 

CR10, která v ideálním případě hodnotí škálu bolesti. K práci s daty vznikla přepočtová 

tabulka mezi RPE a CR10. 

Tabulka 5 Přepočet RPE – CR10 (Borg, 1998) 

  

RPE CR-10 

6 0,0 

7 0,0 

8 0,5 

9 1,0 

10 1,5 

11 2,0 

12 3,0 

13 3,5 

14 4,5 

15 5,5 

16 6,5 

17 7,5 

18 9,0 

19 10,0 

20 12,0 
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2.5 Talk test 

Talk test je rovněž metoda, pomocí které můžeme subjektivně hodnotit intenzitu 

pohybového zatížení. Obecně se označuje jako „konverzační zkouška“ (Talk-Test method). 

Talk test slouží k určování osobních „komfortních“ zón v aerobní intenzitě zatížení. Je-li 

osoba schopná konverzovat během pohybového zatížení bez většího úsilí, nachází se v 

optimální zóně zatížení. Čím obtížnější je konverzace mezi partnery, tím se zvyšuje i 

intenzita zatížení. Zastánci této metody, především Američané, doporučují pro zaručení 

bezpečné úrovně pohybového zatížení pracovat právě v intenzitě, která umožňuje dýchat 

rytmicky, bez velkého úsilí ve všech částech tréninku (Pierson, 2005). Používání této metody 

se doporučuje především osobám začínajícím s kondičním tréninkem, osobám po infarktu, 

ale i ostatním, kteří nemají možnost kontrolovat intenzitu zatížení pomocí měřících zařízení 

SF. 

I tato metoda, tak jako Borgova stupnice, je spolehlivá. Zjistilo se, že subjektivní 

hodnocení intenzity zátěže konverzačním testem u sledovaného souboru vykázalo vysokou 

korelaci s měřenými ventilačními parametry (Dehart, Foster, Porcari, Fater, Mikat, 2000 in 

Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012) 
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3 OBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ 

3.1 Tepová frekvence 

V diagnostice se pracuje se zkratkou SF, tj. srdeční frekvence, která se měří buď 

poslechem na srdci, echem či fonendoskopem, nebo pomocí EKG (elektrokardiogram). V 

tréninku nacházejí stále širší uplatnění různé typy sporttesterů. Často užívaný výraz tepová 

frekvence TF odpovídá měření periferní odpovědi – nejčastěji na vřetenní tepně na zápěstí a 

na tepně spánkové. Zcela nevhodné je měření na krku na krkavici, neboť jsou zde uloženy 

tzv. Baroreceptory, jejichž podrážděním dochází ke zpomalení tepové frekvence (Dovalil & 

kolektiv; 2009). 

Bartůňková považuje srdeční frekvenci za nejjednodušší ukazatel intenzity zatížení. 

Srdeční frekvence je reprezentativní veličinou pro posouzení zatížení srdečně-

oběhového systému. Srdeční frekvence reaguje velmi rychle na změny při zatížení 

organismu, zejména svalstva, přičemž nejcitlivěji reaguje na zvýšení intenzity a zvýšení 

odporu. Srdeční frekvence je spolehlivou veličinou pro posuzování intenzity zatížení 

(Neuman, Pfützner, Hottenrot; 2000). 

3.2 Oběhová odpověď na zátěž 

Základní ukazatele srdeční frekvence jsou (SF), systolický objem srdeční (SV) a 

minutový objem srdeční (MV). Existuje vztah mezi těmito ukazateli. 

    MV = SF x SV      [1] 

V průběhu námahy se objevuje řada oběhových změn, které směřují ke zvýšení 

minutového srdečního objemu. Ke zvýšení minutového objemu dochází zvýšením tepového 

objemu a srdeční frekvence (SF). Tepový objem se zvyšuje, protože se zvyšuje stažlivost 

srdečního svalu. Příčinou je aktivace sympatiku. Diastolický objem se během zátěže 

podstatně nemění nebo mírně narůstá. Endosystolický objem je však menší než v klidu. 

Tepový objem se zvyšuje asi do úrovně 40-50% maximální spotřeby kyslíku. Dále se již 

nezvyšuje a zvýšení minutového objemu je dáno zvýšenou srdeční frekvencí. Ta se zvyšuje 

již od začátku tělesné zátěže útlumem parasympatiku a aktivací sympatiku. U zdravých a 

trénovaných osob je vzestup pozvolnější než u osob netrénovaných nebo u jedinců se 

srdečním onemocněním. U nich se méně uplatňuje zvýšení tepového objemu (Brown & 

Stubbs, 1983 in Chaloupka, 2003). 

Frekvence aktivity srdečního svalu je nejčastěji měřená pohmatem nebo sporttesterem. 
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Při srdeční činnosti pohmatem, určujeme tep na zápěstí, vřetenní nebo spánkové. Praxe 

ukázala, že poměrně rozšířené hodnocení z pohmatu krkavice vede ke zkresleným 

výsledkům díky podráždění receptorů citlivých na změnu tlaku, proto se tento způsob 

nedoporučuje. Výhodou palpační metody, měřené pohmatem je v její jednoduchosti 

provedení, materiálové nenáročnosti a zejména možnosti rychlého určení aktuální aktivity 

srdce. 

Sporttester je vynálezem 20. století, který revolučně proměnil svět sportu. Jedná se o 

přístroj, který nám pomáhá sledovat tepovou frekvenci v reálném čase. Postupem času 

otevřel nejenom elitním sportovcům ale i široké veřejnosti nové možnosti monitorování 

fyzické zátěže. Většina tréninků je postavena právě na sledování aktuální tepové frekvence. 

Klidové hodnoty, závisí především na věku, fyzičce a psychice jedince. V potaz 

musíme brát nejen teplotu prostředí, ale i vlastního těla (horečka), kvalitu spánku, únavu 

spjatou s fyzickou zátěží či chemické látky, které mohou zásadně ovlivnit tepovou frekvenci. 

Zaznamenávání ranní klidové tepové frekvence nám pomůže zkvalitnit trénink a vyvarovat 

se nadměrnému zatěžování organismu, které může vést k přetrénování nebo dokonce k 

nemoci. 

Maximální tepová frekvence se s věkem postupně snižuje. Existuje několik 

univerzálních vzorců, pomocí, kterých lze velice přibližně určit hodnotu maximální tepové 

frekvence. Zajímavé je, že jednotlivé vzorce mají mezi sebou poměrně velkou odchylku, jak 

je popsáno níže. Využití terénního testování přináší relevantnější výsledky. Nejpřesnější 

metodou získání této veličiny je však laboratorním měřením. 

3.2.1 Hodnoty tepové frekvence  

V literatuře nejčastěji narazíme na dva vzorce podle, kterých můžeme určit přibližnou 

maximální hodnotu tepové frekvence. Cooperův vzorec je určený spíše lidem, kteří 

provádějí fyzickou aktivitu ze zdravotních důvodů. Tvzník s Gerichem udávají odchylku +/- 

15 tepů. Karvonenův vzorec zohledňuje klidovou tepovou frekvenci. Vzhledem k vyšší 

tepové frekvenci se u žen připočítává cca sedm procent (Tvrzník & Gerich, 2014). 

 

Cooperův vzorec: TFmax = 220 – věk       [2] 
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Karvonenův vzorec  

 Muži  

  TFmax = (220 – věk – TFklid) * 0,55 (aerobní práh) + TFklid   [3] 

 Ženy (upravený) 

  TFmax = (230 – věk – TFklid) * 0,55 + TFklid     [4] 

        (Škorpil, 2014) 

Odvození tréninkových pásem na základě srdeční frekvence 

• tréninková srdeční frekvence = 180 – věk     [5] 

• tréninková srdeční frekvence = 180 - věk plus 5 tepů za každých 10 let 

života po 30. roku        [6] 

• tréninková srdeční frekvence = 170 - věk a 180 - věk u biologicky mladších 

a vysoce trénovaných sportovců      [7] 

• horní hranice tréninkové srdeční frekvence = 200 – věk   [8] 

• optimální tréninková srdeční frekvence f= 170–1/2 věku ± 10 tepů – platí až 

do 60.roku věku (Neuman, Pfützner, Hottenrot; 2000)   [9] 

 

Graf 2 Vztah mezi maximální srdeční frekvencí a věkem (Zahradník & Korvas, 2012)  
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3.3 Faktory ovlivňující SF ve vodě 

1. Diving reflex (DR) je primitivní reflex asociovaný nervy, které jsou umístěny v 

nasální oblasti. V momentě zanoření obličeje a zadržení dechu dochází k poklesu srdeční 

frekvence a krevního tlaku. Tento reflex se projevuje u některých osob výrazněji než u 

jiných. Výsledky některých výzkumů dokazují, že ke snížení SF dochází i v okamžiku 

vstupu do vody, aniž je obličej zanořen. Snížení SF koreluje se stupněm zanoření lidského 

těla pod hladinou. Rozdíl hodnot SF mezi měřením ve výšce zanořených kotníků a ve výšce 

ramen se pohybuje kolem 13 až 14 tepů (Graef, Kruael, 2006 in Čechovská, Jurák, Pokorná, 

2012). 

2. Gravitace a vodorovná poloha. Proti gravitační síle ve vodě působí hydrostatický 

vztlak, dopad vzájemného působení těchto sil a vodorovná poloha těla vedou k optimalizaci 

činnosti krevního oběhu, a i tímto faktem se zdůrazňuje nižší srdeční frekvence během zátěže 

ve vodě (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012). 

3. Vlivem hydrostatického tlaku může docházet ke snadnějšímu přesunu kyslíku do 

krve. Tento zlepšený přesun kyslíku může mít vliv na snížení srdeční činnosti (Čechovská, 

Jurák, Pokorná, 2012).  

4. Teplota vody. Při stejné hodnotě teploty vody a vzduchu, voda ochlazuje lidské tělo 

rychleji. Díky usnadněné termoregulaci během zátěže ve vodě, dochází k nižší zátěži 

srdečního svalu a následně ke snížení hodnoty SF. Holmér a Bergh (Grraef, Kruel, 2006) 

udávají rozdíl poklesu SF vlivem teploty vody dokonce o 15 tepů. Toto měření zjišťovalo 

rozdíly SF při teplotě od 34 do 18 °C (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012). 

5. Hydrostatický tlak. Komprese (stlačení) prostřednictvím hydrostatického tlaku působí 

nepřímo na všechny systémy člověka, více ale ovlivňuje krevní oběh v kůži a v podkoží. 

Vlivem tlaku a teploty vody dochází k vytěsňování krve z krevních kapilára a k redistribuci 

krve z periferie blíže k centru těla. Tepový objem srdce se zvýší, tím se sníží SF a zlepší 

distribuce okysličené krve do pracujících svalů (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012).  

Vlivem hydrostatického tlaku stoupne srdeční objem při ponoření po krk z 70 ml na 110 

ml při současném poklesu SF (Bělková-Preislerová, 1988). 
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3.4 Energetické zabezpečení 

Pro účely tréninku se rozlišují tři způsoby energetického zabezpečení pohybové 

činnosti, označovány jako ATP-CP systém, LA systém a O2 systém. Žádný z uvedených 

systémů nepracuje při pohybové činnosti izolovaně. V závislosti na době trvání činnosti, 

která současně určuje její možnou intenzitu, tj. dosažení možného energetického výdeje na 

jednotku času, se průběžně aktivuje více ten či onen systém (Perič & Dovalil, 2010). 

Tabulka 6 Souhrnný přehled rozvoje metabolických systému dodávky energie (Panuška, 

2014) 

3.5 Aerobní výkon (VO2max) a aerobní kapacita 

Aerobní výkon (VO2max) znamená nejvyšší možnou individuální hodnotu spotřeby 

kyslíku. Je dosažitelný při práci velkých svalových skupin, naměřené hodnoty se vyjadřují 

Typ 

tréninku 

Charakteristika TF (%) TF (tepů) Zatížení LA 

Alaktátový ATP–CP --- --- 6-8 s / 3´-5´ 

20-30 s/3´-5´ 

--- 

Laktátový ATP–CP, 

LA, O2 

přes 90 % přes 180 30 s–3´/ 

/ 30 s-3´ 

více než 

6 mmol/l 

Intenzivní 

vytrvalostní 

trénink 

LA, O2 90 % 

90–85 % 

180 

180–170 

2-8´/4-6´ 

8-15´/4-6´ 

4-6 

mmol/l 

Vytrvalostní 

trénink 

střední 

intenzity 

O2, LA 85-80 % 170-160 stálé 2-4 

mmol/l 

Objemový 

vytrvalostní 

trénink 

O2 80-70 % 160-140 stálé, dlouhý 

interval 

2 mmol/l 

Regenerační 

trénink 

O2 méně než 

70 % 

méně než 

140 

stálé, mírné méně 

než 2 

mmol/l 
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absolutně v litrech nebo relativně v mililitrech na kilogram hmotnosti za minutu. Zjišťování 

aerobního výkonu bývá standardní součástí funkčních laboratorních vyšetření. Ve 

sportovních specializacích byly pozorovány odlišné hodnoty. Rozdíly lze vysvětlit selekcí 

úspěšných jedinců a také tréninkovým působením. Rovněž byl opakovaně prokázán vztah k 

výkonům vytrvalostního typu, závislost je tím vyšší, čím déle výkon trvá. Při jistém 

zjednodušení slouží aerobní výkon v praxi jako měřitelné a dostupné kritérium aerobních 

procesů. Sumárně odráží dýchání, činnost srdce a oběhu i výměnu látkovou ve svalové 

buňce, tedy údaje fyziologických funkcí podmiňujících O2 systém. Pro trénink vytrvalosti 

má vysoký informační význam: lze k němu vztáhnout průběžnou hodnotu spotřeby kyslíku 

při konkrétním cvičení a podle toho získat představu o nárocích příslušného zatížení na O2 

systém (vysoká aktuální spotřeba kyslíku znamená vysoké nároky a opačně). Aerobní 

kapacita se spojuje s maximální spotřebou kyslíku po delší dobu (v podstatě co nejdéle). 

Funkčně to znamená co nejdéle pracovat v nejvyšší úrovni tzv. setrvalého stavu (rovnováha 

mezi potřebou a dodávkou kyslíku při pohybové činnosti), tj. schopnost pracovat převážně 

v aerobním režimu bez výraznějšího zapojení anaerobních energetických procesů. Aerobní 

kapacita není zcela jednoznačně definována, může jít o intenzitu různé velikosti (např. 60, 

70, 80 ale i 100 % VO2max) a jí odpovídající doby trvání. Při zjišťování se obvykle volí 

intenzita nižší než 100 % VO2max (nejčastěji 80 % maxima) a sleduje se doba, po kterou lze 

v této intenzitě pracovat (při dokonalejší diagnostice je kritériem doba činnosti, při níž se 

nezvýší laktát, který signalizuje aktivaci anaerobních procesů). Aerobní výkon se primárně 

vztahuje k mobilizaci energie za jednotku času a aerobní kapacita k celkovému množství 

uvolněné energie, tj. k pokračování aerobních procesů v čase. Do jisté míry je mezi nimi 

vztah, avšak vysoká úroveň jednoho parametru automaticky neznamená vysokou úroveň 

druhého. Mohou se vzájemně částečně kompenzovat i doplňovat, ale pro vysokou úroveň 

dlouhodobé i střednědobé vytrvalosti jsou důležité oba parametry. Podléhají adaptačním 

změnám (např. VO2max lze zvýšit o 20-25 %), měly by být, zvláště u sportovců vyšší 

výkonnosti, využívány jako nástroje diagnostiky vytrvalostního tréninku a jeho strategie i 

řízení. Jejich zjišťování je laboratorně schůdné. Stimulace dlouhodobé a střednědobé 

vytrvalosti musí usilovat o zvýšení aerobního výkonu i aerobní kapacity. Schopnost udržet 

vysoké procento maximální spotřeby kyslíku po delší dobu je osou tohoto vytrvalostního 

tréninku. K tomu se v podobě různých metod hledá takové zatížení, které by na O2 systém 

kladlo vysoké nároky, pracovně se přitom uplatňují především pomalá svalová vlákna 

(Dovalil, 2009). 
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3.5.1 Aerobní práh 

Aerobní práh je definován jako bod při takové úrovni energetického metabolizmu 

(intenzity zatížení), kdy koncentrace laktátu v krvi je zřetelně nad hladinou klidových hodnot 

– to je intenzita cvičení – při které většina svalových vláken pracuje aerobně (Panuška, 

2014). 

Aerobní práh je stav, ve kterém přechází metabolismus z tuků jako převažujícího 

zdroje energie na režim smíšený, využívající jak tuky, tak sacharidy a částečně i laktát. 

Oblast okolo aerobního prahu je oblastí s nejvyšším dlouhodobě udržitelným výkonem 

(hodiny). Jedná se vlastně o nejvyšší míru intenzity zatížení, kdy organismus je schopen 

využít energii převážně z tuků až z 80 % u špičkových sportovců (Heller, 1996). 

3.5.2 Anaerobní práh 

Anaerobní práh (ANP) je maximální intenzita konstantního zatížení, při které je ještě 

v rovnováze tvorba a utilizace krevního laktátu. Nebo také jinými slovy, že intenzita zatížení 

na úrovni ANP je intenzita maximálně dosaženého „rovnovážného stavu“, vzhledem ke 

koncentraci laktátu v krvi. Okamžik porušení dynamické rovnováhy a nezkompenzovaného 

vzestupu koncentrace LA v krvi lze zjišťovat v zásadě dvěma způsoby. Invazivně, na základě 

změn koncentrace laktátu v krvi při stoupajícím zatížení (Bunc, Šprýnarová, Heller, 

Zdanowicz, 1984; Brooks, 1985 in Kovářová, Kovář, Horčic 2011) nebo neinvazivně, na 

základě změn některých respiračních parametrů nebo srdeční frekvence v závislosti na 

stoupajícím zatížení nebo spotřebě kyslíku, nebo jejich vzájemných změn při stoupajícím 

zatížení, nebo využitím nelineárních změn integrovaného elektromyogramu, případně 

využitím vhodně zvoleného motorického testu (Bachl, Reiterer, Prokop, Czitober, 1978 in 

Kovářová, Kovář, Horčic 2011). 

3.6 Laktát 

Laktát, přesněji radikál kyseliny mléčné, je meziprodukt, jedna z fází spalování 

glukózy na kyslík, vodu a oxid uhličitý. Až po laktát se metabolismus při zpracování glukózy 

obejde, dál už to nejde. Je pravda, že teprve až s kyslíkem dokáže obnovit většinu z 

celkového zisku energie ATP, leč ne vždy je to možné. Pokud je kyslíku dostatek, laktát se 

do spalovacího řetězce vrátí a může být dál metabolizován, až na vodu a kysličník uhličitý. 

Výroba ATP a CP z glukózy bez dostatečného krytí kyslíkem a uložení nedostatku kyslíku 

do laktátu je tedy druhou formou kyslíkového dluhu. 

 Kyslíkový dluh ve formě deficitu ATP a CP a ve formě hromadění laktátu má některé 
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významné odlišnosti, jejichž objasnění nám umožní lépe pochopit, co se při výkonu v 

organismu děje. Především musí být ATP-CP dluh okamžitě hrazen – jakmile ATP a CP třeba 

ve svalu dojde, sval se nekompromisně zastaví. Naproti tomu dluh uložený do laktátu může 

být, pokud není příliš vysoký, dlouhou dobu ignorován (Sekera & Vojtěchovský, 2009). 

Vzrůst hladiny kyseliny mléčné ve svalech zabraňuje vytváření ATP, snižuje 

svalovou sílu a zhoršuje koordinaci (Škorpil, 2012). 

3.6.1 Laktátová křivka 

 Laktátová křivka a její laboratorní vyšetření je dnes zřejmě nejčastěji využívaný 

způsob stanovení hranic mezi aerobním a anaerobním zatížením. Vlastní laktátová křivka je 

vztah koncentrace krevního laktátu a tepové frekvence vynesený do grafu a má tvar 

exponenciály. Na laktátové křivce můžeme nalézt dva základní body, které ji do určité míry 

charakterizují a zároveň tvoří přechody mezi jednotlivými typy metabolismu. Jde o aerobní 

a anaerobní laktátový práh. 

 Aerobní práh určuje tepovou frekvenci, která odpovídá přechodu mezi převážně 

aerobním metabolismem bez kyslíkového dluhu a bez tvorby laktátu a metabolismem 

smíšeným. Smíšený metabolismus je charakterizován tvorbou laktátu, který ale dokáže ještě 

organismus odbourat a tím držet hladinu stabilní – hladina laktátu a tím i kyslíkového dluhu 

neroste. Jsme tedy v situaci kdy dlužníka sice nedokáže splatit dluh celý, jeho příjem je však 

natolik dostatečný, aby platil alespoň úroky a jeho dluh při stabilním výkonu již více neroste. 

 Druhý významný bod je anaerobní práh. Určuje tepovou frekvenci odpovídající 

rozhraní mezi metabolismem smíšeným a anaerobním. K anaerobnímu metabolismu dochází 

v situaci, kdy je příkon kyslíku oproti spotřebě natolik nízký, že hladina laktátu (a velikost 

kyslíkového dluhu) při stejném výkonu roste (Sekera & Vojtěchovský, 2009). 

Během stupňující zátěže se odebírají vzorky krve pro stanovení koncentrace laktátu 

v krvi. Z těchto hodnot se vytvoří křivka, na které se hledá bod zlomu, kdy se laktát v těle 

začal hromadit ve větším množství. Laktátový práh se nachází mezi 2-8 mmol/l 

(Bernaciková, 2012). 

 Oba prahy, aerobní a zejména anaerobní, jsou rozhodující pro určení zátěžových zón 

a tréninkových prvků. No a ty slouží k popisu tréninku a sestavení tréninkových plánů. A 

kde anaerobní metabolismus končí? Teoreticky v bodě, kdy deficit kyslíku a z něj plynoucí 

změny vnitřního prostředí organismu nedovolí další obnovu ATP a CP (Sekera & 

Vojtěchovský, 2009). 
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Graf 3 Charakteristika laktátové křivky (Vojtěchovský, 2017) 

3.6.2 Hodnoty laktátu  

 Hodnoty laktátu na prazích vztažené k tepové frekvenci slouží k určení zón 

tréninkových intenzit pro posouzení stavu trénovanosti a jsou významné hlavně u 

začínajících či méně trénovaných sportovců. U sportovců od určité vyšší úrovně trénovanosti 

se už téměř nemění, ale dále roste schopnost podávat vyšší výkon na stejných tepových 

hodnotách. Tento parametr je ovšem pro využití v tréninkové praxi – na rozdíl od hodnoty 

výkonu – zatížen určitým nedostatkem. Tím je časový posun mezi okamžikem zvýšení 

zátěže a reakcí tepové frekvence na toto zvýšení. Zejména u velmi krátkých intenzivních 

zatížení dochází k tomuto jevu a řízení tréninku dle tepové frekvence je pro tento druh 

intervalového tréninku prakticky nemožné. Naopak, pro jeho řízení v aerobní oblasti je 

vynikající pomůckou. Okamžitě po skončení testu je tepová frekvence dále sledována z 

hlediska jejího poklesu, a tím možnosti posouzení regeneračních schopností organismu. 

 Laktátová křivka je graf, na jehož svislé ose je vždy uvedena hladina laktátu v 

milimolech na jeden litr, na vodorovné ose je znázorněna tepová frekvence, velikost zátěže 

nebo rychlost pohybu. Spojením několika bodů, které představují jednotlivé zátěže, vznikne 

křivka. Pro její určení je třeba alespoň tří, lépe čtyř bodů, tedy zátěží, které sportovec v 

průběhu testu absolvuje. Jejich optimální odstupňování je následující: testovaný absolvuje 
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alespoň jednu zátěž v čistě aerobní, jednu až dvě ve smíšené a jednu v anaerobní zóně 

(Sekera & Vojtěchovský, 2009). 

3.7 Terénní testy 

Oproti laboratorním podmínkám bývá při provádění terénních testů obtížnější 

standardizovat všechny podmínky měření a zajistit plnou reprodukovatelnost testu 

(schopnost test spolehlivě zopakovat), popř. i měřitelnost všech podstatných funkčních 

parametrů i charakteristik zatížení, předností terénních testů je ale lepší specificita pro 

vyšetřované sportovce. Ve sportovní praxi se proto zpravidla využívá kombinace 

laboratorního a terénního testování. V laboratoři se obvykle při práci na vhodném ergometru 

(běhací koberec, bicyklový ergometr, klikový ergometr pro práci horních končetin a trupu, 

trenažéry) stanovují zpravidla maximální funkční parametry, změny kardiorespiračních 

parametrů v průběhu zatížení, změny v zotavení i úroveň anaerobního prahu. K výsledkům 

laboratorního vyšetření se pak vztahují výsledky terénních testů. Většina terénních testů 

obvykle využívá jednoduchých parametrů (zejména změny srdeční frekvence a koncentrace 

laktátu v krvi), které lze snadno srovnat s individuálními hodnotami přesně stanovenými v 

laboratorních podmínkách. Na rozdíl od tzv. motorických testů se funkční zátěžová 

diagnostika v terénních podmínkách zaměřuje nejen na dosažený rychlostní, silový či 

vytrvalostní výkon, ale zejména na vztah mezi pohybovým výkonem a jeho biologickou 

odezvou. Většina terénních zátěžových testů proto zahrnuje i sledování odezvy organismu 

na zatížení, např. v srdeční frekvenci nebo s využitím stanovení koncentrace laktátu v krvi. 

Přímé měření kardiorespirační odezvy na tréninkové či modelové závodní zatížení v 

terénních podmínkách, stanovení spotřeby kyslíku a energetického výdeje lze v terénu 

realizovat s pomocí moderních lehkých telemetrických analytických aparatur či tradiční 

metodou shromažďování vydechovaného vzduchu do tzv. Douglasových vaků. Tyto metody 

jsou však dostupné jen na specializovaných pracovištích (Heller & Vodička, 2011). 

Terénní testy obvykle bývají specifičtější než testy laboratorní, ale v terénních 

podmínkách je často obtížné standardizovat podmínky měření a zajistit plnou 

opakovatelnost (reprodukovatelnost) testu i měřitelnost podstatných funkčních parametrů i 

charakteristik zatížení. V praxi se proto využívají při současném porovnání kombinace 

laboratorního a terénního testování (Formánek & Horčic, 2003). 
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Výběr terénních testů a kontrolních tréninků pro stanovení a ověření úrovně 

vytrvalostních schopností: 

1. Souvislé rovnoměrné zatížení maximální intenzitou po dobu 8 až 12 minut s průběžným 

měřením rychlosti pohybu a záznamem SF. Dosaženou průměrnou rychlost lze posuzovat 

jako maximální (vmax) na úrovni VO2max a SF v posledních 2 až 3 minutách jako SFmax. 

2. Souvislé rovnoměrné zatížení po dobu 5 až 8 minut na úrovni 85-90 % SFmax s následným 

1 až 2minutovým zrychlením do maxima. Hodnotu SF dosaženou v poslední minutě 

zrychlení lze posuzovat jako SFmax. 

Příklad: Plavání – 400 m + 200 m, kolo – 5 km + 1 km, běh – 2 km + 500 m. 

3. Progresivně intervalové zatížení 4 až 5 úseků se zvyšováním intenzity od 60-75 % do 95-

100 % SFmax. Doba zatížení jednotlivých úseků se doporučuje v rozmezí 3 až 10 minut s 

intervalem odpočinku 30 až 60 sekund s průběžným měřením rychlosti pohybu, doby 

intervalu odpočinku a záznamem SF, případně s odběrem krve pro stanovení hladiny laktátu 

v průběhu intervalu odpočinku. 

a) Při testu bez odběru krve vyhodnocujeme maximální rychlost (vmax) pomocí 

matematického dopočtu (extrapolace) vztahu SF a rychlosti úseků k hladině SFmax. 

b) Při testu s odběrem krve vyhodnocujeme rychlost vmax podobně jako za a) a dále z průběhu 

laktátové křivky určujeme individuální aerobní práh (AEP) a anaerobní práh (ANP) buď 

pomocí počítačových programů nebo požádáme o vyhodnocení odborné pracoviště. 

Rychlost na úrovni individuálního AEP a ANP posuzujeme jako vAEP a vANP a srdeční 

frekvenci jako SFAEP a SFANP. 

4. Souvislé stupňované zatížení po stupních trvajících 30 až 90 s (Conconiho test) do maxima 

s průběžným záznamem mezičasů a SF. Vyhodnocujeme kritický moment porušení 

lineárnosti zvyšování SF a rychlosti pohybu. Rychlost momentu “zlomu“ posuzujeme jako 

kritickou (vkr) a SF také jako kritickou (SFkr). 

5. Souvislé zatížení po dobu 25–60 minut na úrovni vANP a SFANP na standartní trati s 

možností měření mezičasů (průběžné rychlosti) a záznamem SF. Hodnotíme dobu udržení v 

ANP ve vztahu k SFANP. 

6. Rovnoměrné intervalové zatížení (doba zatížení úseku 2 až 5 min. a intervalem odpočinku 

30 s až 2 min.) s průběžným měřením rychlosti pohybu, doby intervalu odpočinku a 

záznamem SF. Hodnotíme "čistou" dobu udržení intenzity zatížení na úrovni 102–105 % v 
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ANP při stabilní hladině SF (100–103 % SFANP). 

7. Souvislé zatížení po dobu 60 až 120 minut na úrovni vAEP a SFAEP na standartní trati s 

možností měření mezičasů (průběžné rychlosti) a záznamem SF. Hodnotíme dobu udržení 

vAEP při stabilní hladině SFAEP (Formánek & Horčic, 2003). 

Friel ve své publikaci doporučuje svou baterii testů pro plavání a běh. 

Plavání: 

1. Stupňovaný test v bazénu, který se skládá z postupně se zrychlujících stometrových úseků 

s intervalem odpočinku 20 sekund. Pro hodnocení zátěže využívá kombinaci RPE stupnice 

společně s měřením tepové frekvence. První interval začínáme na hodnotě 7, která udává 

stupeň zatížení jako „velmi, velmi lehký“. Následující intervaly zrychlujeme o 2-3 vteřiny. 

Test končí při dosažení výkonu, kdy nejsme schopni zrychlit. 

2. Plavecká časovka v bazénu, prováděná ve 25 m bazénu. Doporučuje po rozcvičení uplavat 

1000 m v závodní intenzitě. Po doplavání okamžitě změřit tepovou frekvenci. Pro 

testovaného je důležitý průměrný čas na 100 m, z kterého později může vycházet. 

Běh: 

1. Stupňovaný běžecký test na páse vychází z nízké počáteční úrovni rychlosti, např. 10 km/h 

s tím, že každou minutu zrychlíme o 0,3km/h. Po každém úseku asistent zapíše rychlost, 

tepovou frekvenci a vnímané úsilí. U zátěže, kdy proband začne „těžce“ dýchat, zapíšeme 

VP – ventilační práh. Test končí v okamžiku neudržení stanovené rychlosti. 

2. Stupňovaný běžecký test na 400 m dlouhém běžeckém oválu. Začínáme velmi nízkou 

rychlostí – 70–80 vteřin na polovinu okruhu. Postupně s každou polovinou okruhu 

zrychlujeme o 3 až 5 vteřin na půlkolu do doby, kdy nejsme schopni zrychlit. Asistent 

zapisuje jednotlivé časy úseků spolu s tepovou frekvencí. Pokud zaznamená, že proband 

„těžce“ dýchá, zapíše do tabulky VP – ventilační práh (Friel, 2014). 
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3.8 Závěr teoretické části 

Triatlon jako vytrvalostní sport, využívá pro sestavování tréninkových plánů tréninková 

pásma intenzit, která jsou specifická čerpáním převažujícího zdroje energie. Většinou jsou 

zóny určeny na základě průběhu laktátové křivky ideálně s kombinací tepové frekvence pro 

snazší určení aerobního a anaerobního prahu. Další možností určení tréninkových pásem 

představuje využití teoretických vzorců, které však vykazují vysokou odchylku od 

skutečných hodnot.  

 Existuje několik škál, pomocí kterých můžeme měřit subjektivní vnímání, avšak 

Borgova RPE škála je považována za nejvýhodnější. Dosahuje vysoké přesnosti a můžeme 

ji využít pro vypočítání teoretické srdeční frekvence. 

Vzhledem k rozmanitostem nejen tepové frekvence, je vhodnější provádět testování 

v terénních podmínkách. Přínosem bývá větší specificita oproti laboratorním podmínkám. 

Při řízení tréninku se nejčastěji v triatlonu setkáváme s parametrem srdeční frekvence a 

hladinou laktátu, chtěli jsme zjistit, zda jsou tyto parametry neměnné v různých prostředích 

a typech zatížení (plavání, běh) a zda i subjektivní hodnocení únavy bude použitelné beze 

změn.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Cíle praktické části 

Cílem praktické části je porovnat subjektivní a objektivní vnímání únavy v různých 

podmínkách v plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 

4.2 Úkoly 

1. Rešerše literatury  

2. Vybrat vhodné metodiky pro identifikaci objektivního a subjektivního zatížení 

3. Vybrané metodiky aplikovat na výzkumný soubor 

4. Provést analýzu dat programem winlactat 

5. Porovnat vztahy pomocí SPSS 

6. Interpretovat data 

7. Zhodnocení výsledků 

4.3 Hypotézy práce 

Vzhledem k poznatkům z teoretické části byly stanoveny tyto hypotézy: 

 

1. Hodnoty Borgovy škály budou vykazovat statisticky významný rozdíl mezi 

výsledky v plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 

 

2. Hodnoty laktátu budou vykazovat statisticky významný rozdíl mezi výsledky v 

plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 

 

3. Hodnoty srdeční frekvence budou vykazovat existovat statisticky významný rozdíl 

mezi výsledky v plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 
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4.4 Metodika 

4.4.1 Výzkumný soubor 

Probandi byli muži (n = 3) a ženy (n = 3) zařazeni do reprezentačního výběru 

kategorie K23 v triatlonu (věk 19,4 ± 2,3 roku; výška 165,2 ± 4,3 cm, resp. 179,4 ± 5,3 cm; 

hmotnost 58,4 ± 5,3 resp. 73,5 ± 4,8 kg). 

4.4.2 Plavání 

Plavecký test na stanovení AEP a ANP probíhá v krytém bazénu (25 m) a je složen z 

pěti třísetmetrových úseků s intervalem odpočinku jedné minuty (5 x 300 m, int.1 min). 

Během intervalu odpočinku je zaznamenána srdeční frekvence a je odebrán krevní vzorek z 

bříška prstu horní končetiny. Intenzita zatížení v jednotlivých úsecích je stanovena 

individuálně dle aktuální výkonnosti. Z hlediska stupňování intenzity zatížení je důležité 

dodržet podmínku, aby první stupeň byl absolvován čistě v aerobním pásmu, druhý v pásmu 

přechodu mezi aerobním a anaerobním prahem, třetí mírně nad úrovní předpokládaného 

anaerobního prahu a čtvrtý v anaerobním pásmu. Analýzou laktátové křivky, tj. 

exponenciálního nárůstu koncentrace v závislosti na zatížení, se stanovuje „bod zlomu“ či 

začátek strmého nárůstu laktátu, který odpovídá tzv. individuálnímu laktátovému prahu. 

Během testu probandi hodnotí vnímaní subjektivního zatížení pomocí RPE stupnice po 

každém úseku. Testovaní začínají první úsek do 10 stupně v subjektivním hodnocení RPE. 

Pomocí softwaru winlactate vypočítáme LA křivku. K spočítaným hodnotám 

aerobního a anerobního prahu retrospektivně přiřadíme hodnoty Borgovy škály.  

 

Graf 4 Ukázka vyhodnocení probanda I: laktátová křivka, křivka srdeční frekvence – plavání 
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4.4.3 Běh 

Běžecký test pro stanovení ANP je realizován ve standardních podmínkách v kryté 

atletické hale na dráze s umělým povrchem. Skládá se z pěti dvou kilometrových úseků s 

intervalem odpočinku jedné minuty (5 x 2000 m, int.1 min). Tato zátěž nepřesahuje běžnou 

tréninkovou zátěž probandů. Intenzita zatížení v jednotlivých úsecích je stanovena dle 

aktuální výkonnosti s přihlédnutím k minulým výsledkům testování. Podobně jako v plavání 

je důležité dodržet podmínku, aby první a druhý úsek byl absolvován čistě v aerobním 

pásmu, třetí v pásmu přechodu mezi aerobním a anaerobním prahem, čtvrtý mírně nad úrovní 

naposledy stanoveného ANP a pátý v anaerobním pásmu. Časový průběh testu si sportovec 

samostatně zaznamenává do sporttesteru včetně průběžného měření srdeční frekvence v 

pětisekundových intervalech. Během intervalu odpočinku je odebrán krevní vzorek bříška 

prstu horní končetiny. Stejnou metodou jako v plavání, tj. analýzou laktátové křivky se 

stanovuje „bod zlomu“ či začátek strmého nárůstu laktátu, který odpovídá tzv. 

individuálnímu laktátovému prahu. Plavání a běh proběhnou nezávisle na sobě. 

Během testu probandi hodnotí vnímaní subjektivního zatížení pomocí RPE stupnice 

po každém úseku. Testovaní začínají první úsek do 10 stupně v subjektivním hodnocení 

RPE. 

Pomocí softwaru winlactate vypočítáme LA křivku. K spočítaným hodnotám 

aerobního a anerobního prahu retrospektivně přiřadíme hodnoty Borgovy škály.  

 

Graf 5 Ukázka vyhodnocení probanda I: laktátová křivka, křivka srdeční frekvence – běh 
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4.5 Statistické zpracování dat 

Stanovení AEP a ANP jsme provedli pomocí SW Winlactate 40. Pro porovnání 

výsledků jsme vzhledem k charakteristice dat zvolili párový t-test. T-test porovná 

zpracovaná data srdeční frekvence, laktátu a Borgovy stupnice na úrovni aerobního a 

anaerobního pásma. Staticky významnou hodnotu jsme zvolili na hladině 0,05. Pro 

statistické zpracování dat jsme použili SW SPSS 18. 

 

Výzkum byl schválen Etickou komisí FTVS UK pod číslem 113/2017 (Příloha 1). 
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4.6 Výsledky 

Výchozí data jsou uvedena v Příloze 3. 

Tabulka 7 reprezentuje základní charakteristiku hodnot srdeční frekvence, laktátu a 

RPE na úrovni aerobního a anaerobního prahu v plavání a běhu u každého testovaného 

probanda. 

Tabulka 7 Výsledky SF, LA & RPE na úrovni AEP a ANP 

SF LA RPE SF LA RPE

AEP 124 2,4 11 167 1,9 13

ANP 163 3,7 15 181 3,2 16

AEP 122 1,8 10 161 1,7 12

ANP 141 3,8 15 173 3,9 16

AEP 152 2,8 8 174 2,0 9

ANP 166 4,5 10 189 3,6 14

AEP 146 1,6 11 156 2,3 12

ANP 167 3,6 16 168 3,5 14

AEP 132 1,3 12 167 1,8 10

ANP 174 3,2 18 182 3,7 14

AEP 127 1,8 10 163 1,7 13

ANP 153 2,3 12 171 3,2 16

Proband V

Proband VI

Plavání Běh

Proband I

Proband II

Proband III

Proband IV

 

Poznámka: SF (tep/min), LA (mmol/l) 
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 Pro lepší přehled znázornění četnosti hodnocení RPE z průběhu celého testování byly 

hodnoty zpracovány tabulárně a graficky. Z Tabulky 8 je zřejmá nižší počáteční subjektivně 

vnímaná intenzita u plavání oproti běhu. 

Tabulka 8 Četnost výskytu RPE hodnot 

RPE Plavání Běh Celkově

6 1 0 1

7 3 1 4

8 3 2 5

9 0 3 3

10 3 1 4

11 4 2 6

12 2 1 3

13 2 2 4

14 2 5 7

15 2 3 5

16 1 0 1

17 3 6 9

18 1 0 1

19 2 2 4

20 1 2 3  

 

 

Graf 6 Četnost RPE hodnot 
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SPSS porovnal vztahy mezi získanými hodnotami na intenzitě ANP a AEP. 

V Tabulce 9 můžeme vidět průměrné hodnoty a směrodatné odchylky tepové frekvence, 

laktátu a Borgovy škály u šesti triatlonistů na aerobním a anaerobním prahu v plavání a běhu. 

Z výsledků párového t-testu, který nalezneme v Tabulce 10 vyčteme rozdíly mezi aerobním 

a anaerobním pásem u výše zmíněných indikátorů. 

 

Tabulka 9 Základní charakteristika naměřených dat 

 

Poznámka: SF (tep/min), LA (mmol/l), SD – směrodatná odchylka 

 

Tabulka 10 Výsledky párového t-testu 

Pair 1 AEP_plavani_B - 

AEP_beh_B

-1,2 1,7 -1,7 5,0 ,16

Pair 2 AEP_plavani_LA - 

AEP_beh_LA

,1 ,6 ,2 5,0 ,84

Pair 3 AEP_plavani_SF - 

AEP_beh_SF

-30,8 12,4 -6,1 5,0 ,00

Pair 4 ANP_plavani_B - 

ANP_beh_B

-,7 3,2 -,5 5,0 ,63

Pair 5 ANP_plavani_LA - 

ANP_beh_LA

,0 ,7 ,0 5,0 1,00

Pair 6 ANP_plavani_SF - 

ANP_beh_SF

-16,7 10,9 -3,7 5,0 ,01

df Sig. (2-tailed)SD

 

Paired Differences

tPrůměr

 

Poznámka: SF (tep/min), LA (mmol/l) SD – směrodatná odchylka, t – hodnota t-testu, df – počet stupňů 

volnosti, Sig – hladina významnosti 

Průměr SD

AEP_plavani_B 10,3 1,4

AEP_beh_B 11,5 1,6

AEP_plavani_LA 2,0 ,6

AEP_beh_LA 1,9 ,2

AEP_plavani_SF 133,8 12,4

AEP_beh_SF 164,7 6,2

ANP_plavani_B 14,3 2,9

ANP_beh_B 15,0 1,1

ANP_plavani_LA 3,5 ,7

ANP_beh_LA 3,5 ,3

ANP_plavani_SF 160,7 11,8

ANP_beh_SF 177,3 8,0

Pair 5

Pair 6

 

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Pair 4
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Párovým testem jsme porovnávali hodnoty: 

 

1. Srdeční frekvence na úrovni aerobního prahu u plavání a běhu. Signifikantní rozdíl 

nastal mezi hodnotou SF v plavání (průměr = 133.8 tep.min-1, SD = ±12.4) a běhu 

(průměr = 164.7 tep.min-1, SD = ±6.2); t (5) =-6.1, p = 0.00. Z výsledků můžeme 

tvrdit, že existuje statisticky významný rozdíl mezi srdeční frekvencí při plavání a 

běhu na úrovni aerobního prahu. 

2. Srdeční frekvence na úrovni anaerobního prahu u plavání a běhu. Signifikantní rozdíl 

nastal mezi hodnotou SF v plavání (průměr = 160.7 tep.min-1, SD = ±11.8) a běhu 

(průměr = 177.3 tep.min-1, SD = ±8.0); t (5) =-3.7, p = 0.01. Statistický významný 

rozdíl nalezneme i u srdeční frekvence při plavání a běhu na úrovni anaerobního 

prahu. 

3. Hodnoty laktátu na úrovni aerobního prahu u plavání a běhu. Signifikantní rozdíl 

nenastal mezi hodnotou laktátu v plavání (průměr = 2.0 mmol/l, SD = ±0.6) a běhu 

(průměr = 1.9 mmol/l, SD = ±0.2); t (5) = 0.2, p = 0.84. Neexistuje statisticky 

významný rozdíl mezi získanými výsledky laktátu při plavání a běhu na úrovni 

aerobního prahu. 

4. Hodnoty laktátu na úrovni anaerobního prahu u plavání a běhu. Signifikantní rozdíl 

nenastal mezi hodnotou laktátu v plavání (průměr = 3.5 mmol/l, SD = ±0.7) a běhu 

(průměr = 3.5 mmol/l, SD = ±0.7); t (5) = -0.0, p = 1.00. Výsledky vyvrací jakýkoli 

statistický významný rozdíl mezi získaným laktátem při plavání a běhu na úrovni 

anaerobního prahu. 

5. Borgovy stupnice na úrovni aerobního prahu u plavání a běhu. Signifikantní rozdíl 

nenastal mezi hodnotou laktátu v plavání (průměr = 10.3, SD = ±1.4) a běhu (průměr 

= 11.5, SD = ±1.6); t (5) = -1.7, p = 0.16. Existuje statisticky významný rozdíl u 

hodnot Borgovy stupnice mezi plaváním a během na úrovni aerobního prahu. 

6. Borgovy stupnice na úrovni anaerobního prahu u plavání a běhu. Signifikantní rozdíl 

nenastal mezi hodnotou Borgovy škály v plavání (průměr = 14.3, SD = ±2.9) a běhu 

(průměr = 15.0, SD = ±1.1); t (5) =-5, p = 0.63. Na úrovni anaerobního prahu mezi 

plaváním a během už statisticky významný rozdíl nenastal. 

  



45 

 

4.7 Diskuze 

H1: Hodnoty Borgovy škály budou vykazovat statisticky významný rozdíl mezi výsledky v 

plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 

 

 Hypotéza se nepotvrdila 

 

Párový T-test porovnal získané hodnoty Borgovy škály v plavání a běhu na úrovni 

aerobního a anaerobního prahu. Výsledky na úrovni aerobního prahu (p = 0,16) a 

anaerobního prahu (p = 0,63) nevykazují statistickou závislost. Hypotéza vyvrácena. 

 

H2: Hodnoty laktátu budou vykazovat statisticky významný rozdíl mezi výsledky v plavání a 

běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 

 

 Hypotéza se nepotvrdila  

 

Párový T-test porovnal získané hodnoty laktátu v plavání a běhu na úrovni aerobního 

a anaerobního prahu. Výsledky na úrovni aerobního prahu (p = 0,84) a anaerobního prahu 

(p = 1,00) nevykazují statistickou závislost. Hypotéza vyvrácena. 

 

H3: Hodnoty srdeční frekvence budou vykazovat existovat statisticky významný rozdíl mezi 

výsledky v plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 

 

 Hypotéza se potvrdila 

 

Párový T-test porovnal získané hodnoty srdeční frekvence v plavání a běhu na úrovni 

aerobního a anaerobního prahu. Výsledky na úrovni aerobního prahu (p = 0,00) a 

anaerobního prahu (p = 0,01) nevykazují statistickou závislost. Hypotéza vyvrácena. 
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Změny průměrné srdeční frekvence v plavání a běhu na úrovni aerobního a 

anaerobního prahu jsou znázorněny v Tabulce 11 a Grafu 7. 

 

Tabulka 11 Průměrné hodnoty SF na úrovni AEP&ANP 

Srdeční frekvence 

 AEP ANP 

Plavání 133,8 160,7 

Běh 164,7 177,3 

Rozdíl 30,9 16,6 
Poznámka: SF (tep.min-1) 

 

Graf 7 Porovnání SF plavání vs běh na AEP & ANP 

Poznámka: SF (tep.min-1) 

Výsledky potvrzují poznatky nabyté z teorie. Hodnoty srdeční frekvence jsou 

podstatně nižší v plavání proti běhu, a to zejména na úrovni aerobního prahu. Mezi hlavní 

příčiny tohoto jevu považuji především teplotu vody, která zásadně ovlivní výslednou 

srdeční frekvenci díky snazší termoregulaci. Tvrzení se opírá o výzkum Holméra a Bergha 

(1974, in Graef, Kruel, 2006). V této studii měřili srdeční frekvenci při teplotě od 34 °C do 

18 °C při plavání. Vlivem teploty vody došlo ke snížení o 15 tepů. Respektive při teplotě 34 

°C rozdíl činil 15 tepů a při teplotě 26 °C 8 tepů za minutu oproti srdeční frekvenci 
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zaznamenané ve vodě o teplotě 18 °C. Předpokládám, že se jedná o jeden z primárních 

důvodů vyššího rozdílu hodnot mezi aerobním a anaerobním prahem. 

Domnívám se, že tělo produkuje tolik tepla na úrovni anaerobního prahu, proto ho 

voda není schopna odvádět.  

 Fyzikální vlastnosti vody umožnují provádět pohyb ve vodorovné poloze. Jedná se o 

působení hydrostatického tlaku vůči gravitaci. Srdce tedy nemusí vykonávat takovou práci 

nejen díky vodorovné poloze, ale i tlaku, který zlepšuje cirkulaci krve v oběhu. Jedná se o 

další důvod rozdílu SF v plavání a běhu. Například McEvoy (1985) považuje vodorovnou 

polohu za hlavní důvod nízké SF ve vodě. 

 Za zmínku stojí i diving reflex, který se poprvé spouští zadržením dechu a jeho 

působení se zvyšuje ponořením obličeje do studené vody (Andersson, Schagatay, Gislén, 

Holm, 2000). 

Zajímavé by bylo provést náš test v rozličných podmínkách. Především srovnání 

chování tepové frekvence v mořské vodě proti vodě sladké. Toto by mohlo obohatit téma a 

poskytnou nový náhled na celou problematiku. 
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V Tabulce 12 a Grafu 8 nalezneme porovnání hodnot srdeční frekvence a teoretické 

srdeční frekvence vypočítané z přiložené Borgovy škály při plavání na úrovni aerobního i 

anaerobního prahu. Porovnání proběhlo také v běhu, Tabulka 13, Graf 9. 

Tabulka 12 Porovnání SF a RPE v plavání 

Plavání SF

Plavání RPE

tSF z RPE

Rozdíl SF a tSF

103 143

30,8 17,7

SF - RPE

AEP ANP

133,8 160,7

10,3 14,3

 

Poznámka: SF, tSF (tep.min-1) 

 

Graf 8 Porovnání teoretické SF z RPE a SF v plavání 

Poznámka: SF, tSF (tep.min-1) 

Studie vyvrátila vzájemný vztah mezi srdeční frekvencí a Borgovou škálou při 

plavání na úrovni aerobního i anaerobního prahu. Nicméně mě překvapila vyšší přesnost 

Borgovy škály na úrovni anaerobního prahu. Výsledky v práci odporují výzkumu Chena, 

Fana a Meoa z roku 2002. 
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Tabulka 13 Porovnání SF a RPE při běhu 

Běh SF

Běh RPE

tSF z RPE

Rozdíl SF a tSF

115,0 150,0

49,7 27,3

SF - RPE

AEP ANP

164,7 177,3

11,5 15,0

 

Poznámka: SF, tSF (tep.min-1) 

Graf 9 Porovnání teoretické SF z RPE a SF v běhu 

Poznámka: SF tSF (tep.min-1) 

 

 Výsledky rozdílu srdeční frekvence a teoretické srdeční frekvence vypočítané 

z Borgovy škály dosáhly dokonce větší nepřesnosti v běhu než v plavání. Tento jev mohl být 

způsoben zvolenou formou testování, kdy měření proběhlo v jeden den. Plavání proběhlo 

dopoledne a běhání odpoledne. Mezi testy proběhla tří hodinová pauza, která mohla být pro 

probandi nedostačující. Příště bych rozdělil testování do více dnů, aby nemohlo dojít 

ke zkreslení dat na základě únavy. Výrazná proměnlivost srdeční frekvence je dána mnoha 

aspekty, ale domnívám se, že hlavní příčinou vyšší nepřesnosti při běhu je únava 

nahromaděná z předešlého testu. 
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Tabulka 14,15 a Graf 10,11 porovnávají hodnoty laktátu a srdeční frekvence při 

plavání a běhu na úrovni aerobního a anaerobního prahu. 

Tabulka 14 Porovnání SF a LA při plavání 

Plavání SF

Plavání LA 1,95 3,52

SF - LA

AEP ANP

133,8 160,7

 

Poznámka: SF (tep.min-1), LA (mmol/l) 

 

Graf 10 Porovnání SF – LA při plavání 

Poznámka: SF (tep.min-1), LA (mmol/l) 

 

  



51 

 

 

Tabulka 15 Porovnání SF a LA při běhu 

Běh SF

Běh LA 1,90 3,52

SF - LA

AEP ANP

164,7 177,3

 

Poznámka: SF (tep.min-1), LA (mmol/l) 

 

Graf 11 Porovnání SF – LA v běhu 

 Poznámka: SF (tep.min-1), LA (mmol/l) 

 

Tepová frekvence vykazuje nižší hodnoty v plavání v obou úrovních zatížení, 

zatímco hodnoty laktátu zůstaly téměř identické. Z toho usuzuji, že velikost zatížení v běhu 

byla úměrná velikosti zatížení při plavání.  
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Porovnání laktátu a RPE hodnot při plavání a běhu na úrovni aerobního a 

anaerobního prahu provedeno v Tabulce 16 a Grafu 12. 

 

Tabulka 16 Porovnání LA a RPE při plavání a běhu 

AEP ANP AEP ANP

RPE 10,3 14,3 11,5 15,0

LA 1,95 3,52 1,90 3,52

 LA - RPE

Plavání Běh

 

Poznámka: LA (mmol/l) 

 

 

Graf 12 Porovnání LA a RPE při plavání a běhu 

Poznámka: Vnější LA (mmol/l), vnitřní RPE 

 

 Za největším přínos považuji zjištění vztahu mezi laktátem a RPE stupnicí v plavání 

i běhu. Borgova škála při správném použití udává velice přesné výsledky o vynaloženém 

úsilí, jak bylo demonstrováno ve studii. Podle mého úsudku by se mělo více pracovat s tímto 

jednoduchý a účinným nástrojem umožňujícím okamžitou zpětnou vazbu.  
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4.8 Závěr 

Cílem studie bylo porovnat subjektivní a objektivní vnímání zátěže v plavání a běhu 

na úrovni aerobního a anaerobního prahu. Porovnání proběhlo na základě hodnot srdeční 

frekvence, laktátu a Borgovy RPE stupnice v rámci terénního testu skládajícího se z pěti 

postupně se zvyšujících úrovní zatížení. Získaná data byla porovnána pomocí párového t-

testu, který vyhodnocuje míru závislosti výše uvedených parametrů. 

 Výzkum potvrdil statisticky významné rozdíly hodnoty srdeční frekvence u plavání 

a běhu na úrovni aerobního prahu (p=0.00) i na prahu anaerobním (p=0.01). 

 Výzkum naopak nepotvrdil statisticky významné rozdíly hladiny laktátu u plavání a 

běhu na úrovni aerobního prahu (p=0.84) i na prahu anaerobním (p=1). 

Stejně tak výzkum nepotvrdil statisticky významné hodnoty u plavání a běhu při 

měření Borgovy škály na úrovni aerobního prahu (p=0.16) i na prahu anaerobním (p=0.63). 

 

Vzhledem k vysoké míře specifičnosti vodního prostředí může kontrola intenzity 

pomoci fyziologických údajů získaných „na zemi“ vést k hrubým chybám řízení tréninku ve 

vodě.  

Výzkum prokázal významnou míru shody při subjektivním a objektivním měření 

zátěže mezi hodnotami Borgovy RPE škály a laktátu. Tím by se mohla škála RPE využít 

jako ideální volba pro řízení a hodnocení tréninkové zátěže. 

Na základě provedené studie lze demonstrovat změnu srdeční frekvence vlivem 

působení vodního prostředí, kdy došlo k jejímu snížení při teplotě vody kolem šestadvaceti 

stupňů. Na úrovni aerobního prahu se hodnoty lišily markantněji oproti hodnotám získaným 

na úrovni prahu anaerobního mezi plaváním a během.  

Vhodnost použití subjektivního hodnocení na úrovni aerobního a anaerobního prahu 

pro řízení fyzického zatížení u skupiny profesionálních sportovců byla touto studií 

prokázaná.
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Příloha 3 Výchozí data – plavání & běh 

Proband I 

Plavání Běh 

Úsek Borg SF LA Úsek Borg SF LA 

I 7 114 2,1 I 8 153 1,8 

II 11 125 2,4 II 11 164 1,7 

III 14 158 2,9 III 15 176 2,5 

IV 17 167 4,9 IV 17 186 4,8 

V 19 171 7,6 V 20 188 8 

        

Proband II 

Plavání Běh 

Úsek Borg SF LA Úsek Borg SF LA 

I 6 108 2,6 I 7 148 2,6 

II 10 120 1,9 II 10 157 1,5 

III 14 132 2,4 III 15 170 3 

IV 17 149 5,4 IV 17 177 5,3 

V 20 174 11 V 20 187 8,4 

        

Proband III 

Plavání Běh 

Úsek Borg SF LA Úsek Borg SF LA 

I 7 131 3,1 I 9 174 2,1 

II 8 149 2,8 II 14 179 2,1 

III 10 163 3,9 III 14 188 3,5 

IV 11 172 5,8 IV 15 192 5,4 

V 13 178 10 V 17 201 9,7 

        

Proband IV 

Plavání Běh 

Úsek Borg SF LA Úsek Borg SF LA 

I 7 111 2,6 I 8 141 1,8 

II 10 136 1,7 II 12 156 2,4 

III 12 150 1,8 III 14 169 3,6 

IV 15 159 2,2 IV 13 174 6,4 

V 17 170 4,2 V 17 183 11,3 

        

Proband V 

Plavání Běh 

Úsek Borg SF LA Úsek Borg SF LA 

I 8 91 1,8 I 9 159 2,3 

II 11 129 1,4 II 11 171 2 

III 12 134 1,4 III 14 182 3,8 

IV 16 164 2,2 IV 17 189 6,4 

V 19 181 4,1 V 19 193 8,4 
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Proband VI 

Plavání Běh 

Úsek Borg SF LA Úsek Borg SF LA 

I 8 119 0,7 I 9 149 1,6 

II 11 138 2,1 II 13 155 1,9 

III 13 156 2,6 III 14 167 2,1 

IV 15 169 4,2 IV 17 174 4,5 

V 18 179 5,6 V 19 174 6,1 
 


