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Pro koho zátěžové testování 

• Sportovci – sportovní prohlídky, monitor zdatnosti  

• Zdraví – redukce hmotnosti, zvýšení zdatnosti 

• Pacienti 

–pohybová terapie interních chorob a před chir. výkony 

–funkční diagnostika 

• oběh, dýchání, neurologické, předoperační, hybný systém 

–výživové poradenství 

–všechny obtíže které jsou v zátěži a ne v klidu  

 

 



Sport – kdy zátěž 

• Screening potenciálně závažných (KV) 

onemocnění, kde zátěž zvyšuje riziko 

• Stanovení zdatnosti 

• Nastavení tréninku 

• Sportovní prohlídky, licence 

 

• Návrat k výkonnostnímu sportu po delší pauze 

• Sportovci pacienti (HT, DM, ICHS, VSV, ...) 

 



Kontraindikace testů 

• Akutní a dekompensovaná onemocnění 

• Nespolupráce 

• Když riziko vyšetření převyšuje přínos 

 



Hlavní indikace zátěžového vyšetření 
dle Paridona et al. Clinical Stress Testing in Pediatric Age Group , AHA Sci Satement   2006 

tohle je pro nemocné, v prevenci vám stačí normální vs jiné EKG, saturace a    TK 

Diagnostikovat a vyhodnotit ty příznaky, které 
jsou vyvolány či zhoršeny zátěží 

 Stanovit a zhodnotit abnormální odpověď 
kardiovaskulárního a dýchacího systému na 
zátěž včetně arytmií a myokardiální ischémie 

 Zhodnotit efektivitu chirurgické či 
farmakologické léčby 

 Stanovit prognózu pomocí longitudinálního 
sledování 

 Zjistit základní stav pro nastavení 
kardiopulmonální  a myoskeletální rehabilitace 
a monitoraci jejího průběhu 

 



Diagnózy s vyšším rizikem při 

zátěžovém testu dle Paridona et al. 

 Plicní hypertenze 

Dokumentovaný  syndrom dlouhého QT  

Dilatovaná/restriktivní kardiomyopatie s 

chronickým selháním srdečním 

 Pac. s hemodynam. nestabilní arytmií v anamnéze 

 Pac. s hypertrofickou CMP +  

symptomy,  a/nebo LVOTO > malé, a/nebo s arytmií 

Marfan se zátěží indukovanými symptomy 

 Pacient s nevysvětlenou zátěží indukovanou 

synkopou 



Než k zátěži + interpretaci přistoupíte, musíte 

vědět  

proč zátěžové vyšetření  děláte 

 Level    + 4   interpretace v kontextu vaší snahy                  

     „dodat pohyb jako lék“ u reziduí VSV      

Level    + 3   očekáváme „ > běžnou “ zátěž pacienta 

Level    + 2   dg. patologií na zátěžovém EKG 

Level    + 1   anamnest. obtíže,  které v klidu nemívá 

                      pro vzácnou odrůdu trenérů   

Level    -  0   prevence případných žalob 

Level    -  1   vyrobit „individ. r.č. a/nebo body“ tupě 

uspokojit majitele klubu 

 



Kdy zátěž předčasně ukončit 
Paridon   uvádí už 3 mm depresi ST, to bychom leckoho nevyšetřili 

 Při nepřímých příznacích poklesu srdečního výdeje: 

* pokles tepové frekvence spojený s klin. symptomy 

* pokles krevního tlaku při stoupající zátěži 

* závažná hypertenze – uvádí se nad 250 mmHg, ale to 

je velmi relativní: na 6 W/kg je to zcela normální 

  Při těžkých subjektivních příznacích pacienta 

 Při více než tripletu KES 

 Při poklesu původně normální saturace pod 90% nebo 

při poklesu o více než 10 procentních bodů u 

symptomatického pac. 

 Při horiz. / desc. depresi  ST o 3 mm nižší než v klidu 

 Při výpadku monitorace 

 



Pár termínů zátěžové fyziologie 

a zátěřové  funkční diagnostiky 

 



Ergometrie a spiroergometrie 

 Ergometrií myslíme obvykle zátěžový test 

dynamickou zátěží na bicyklovém ergometru, na 

výstupní zprávu uvádíme intenzitu a délku 

zátěže, zátěžovou reakci krevního tlaku, tepovou 

frekvenci, popis EKG a saturaci hemoglobinu, 

subjektivní pocity pacienta. 

 Při spiroergometrii registrujeme  navíc  výměnu 

dýchacích plynů a dechový vzor  

    (O2 ,CO2, minutovou ventilaci, dechový objem).   



Ergometrie 

• Bicyklový ergometr 

• Klidové EKG, TK, saturace Hb 

• Zátěžové EKG, TK, saturace Hb 

• Výstup: symptomy, EKG (repolarisace, dysrytmie, 

profil TF), reakce TK, zdatnost přibližně, jak 

dýchá 

• Nevýhody: nevhodně ukončovaná zátěž, nehodí se 

k přesnému  posouzení výkonnosti 



Spiroergometrie 

• Bicyklový ergometr (ev. běhátko) 

• Klidové EKG, TK 

• Zátěžové EKG, TK, SpO2, VE, VO2, VCO2 

• Výstup navíc: orient. zdatnost, VAT, 

VE/VCO2 

• Nevýhody: technicky náročnější než 

ergometrie, nezohledňuje stav pacienta, 

náročnější na spolupráci 

 



Co je spiroergometrie (CPX) 

• Zvykovým právem je to ergometrie s přidaným měřením 
výměny dýchacích plynů, dechového vzoru a pulzní 
oxymetrie.  

• Má umožnit stanovit skutečnou funkční kapacitu pohybu 
pacienta. Pokud to hybný systém, psychika a celkový stav 
dovolí, pak také max. aerobní kapacitu pacienta 

• Všeobecně se tvrdí, že umožní stanovit dif. dg. dušnosti 
(kardiol. vs. respir.) a tréninkovou tepovou frekvenci - TTF 

•  V TVL je spiroergometrie skvělý nástroj na celkovou 
představu o tom, co by bylo možné změnit na životním 
stylu pacienta tak, aby se léčil (také) pohybem  

• K možnosti zlepšit spiroergometrií trénink sportovce jsem 
krajně skeptický, s výjimkou nevzácné situace, kdy trenér je 
nekompetentní. 



K čemu spiroergometrie proti ergometrii 

• Na protokolu méně závislé stanovení zdatnosti, možnost 
stanovit ventilační práh a tedy optimální tréninkovou 
zátěž pro pohybovou terapii. 

• S moderními analyzátory lze lépe zjistit podíl postižení 
plic na dušnosti pacienta. 

• Umožňuje modelovat přesněji danou pracovní 
činnost s ověřením, zda pacientova pracovní 
kapacita je dostatečná pro danou fyzickou zátěž 

• U komplexních postižení je VO2max  i ve formě 
VO2peak dobrým prediktorem mortality 





VE/VCO2 sklon 

• Minutová ventilace  s výdejem CO2 mají do 

AT (ba i za ním stoupat lineárně) 

 

• Poměr u mladého má být pod 29 

• Když musí moc ventilovat na vydání 

jednotkového mn.CO2 může , ale nemusí to 

být problém pro respirologa. 



Kdy je pacient v metabolickém maximu ("true maximum“)  

•  Když je RER , tedy poměr vydaného CO2 a 
přijatého O2 nad 1,10   + zároveň 

•  TFmax se blíží predikovanému maximu 
(pokud není chronotropní inkompetence) + 
zároveň 

•  Pokud  zkušený vyšetřující potvrdí,  že to 
maximum bylo.   

 

(zcela objektivní kritérium tedy NENÍ) 

 



Ukončení zátěžového testu  pro 
symptomy udané pacientem 

• oprese, palpitace 

• dušnost  - pro dif. Dg. vhodný pulzní oxymetr a 
monitorace výměny dých. plynů 

•  porucha hybného systému (některé typy   
poruch vedou k vyšší SLE na běhátku) 

•   nevolnost, závrať 

•  „nevůle pokračovat“. 



Ukončení zátěže z objektivních příčin: 
patologie na EKG 

• Progredující těžká porucha repolarizační fáze  
EKG. ( ad ST deprese: každá unifikace je příliš 
simplifikující; senzitivita a specificita testu JE 
funkcí zkušenosti hodnotitele).  

• Zátěží indukované závažné poruchy srdečního 
rytmu. (např. progrese AV bloku, vznik 
komorové nebo supraventrikulární 
tachykardie, prudké zvýšení počtu KES a jejich 
přechod uniformních na polymorfní.) 

 

 



Ukončení zátěže z objektivních příčin: 
patologie mimo EKG 

- Vzestup systolického TK nad rozumné 
meze..( hodnocení relativního vzestupu 
proti klidu > 35 mmHg na každý 1W/kg 
zátěže a ne pouze absolutně 240 mmHg).  

- Pokles STK při vyšším stupni zátěže proti 
stupni předchozímu o více než 30 mmHg.    

- Dezorientace pacienta během zátěže.   

- Prudký pokles saturace  Hb pod 80 %. 

- Spotřeba kyslíku klesá při stoupající zátěži.  
 

 



Pravidelný rytmus v zátěži s HRmax 
patologicky nízkou 

• Farmakoterapie 

• Pacient má v zátěži akcelerovaný junkční 
rytmus, fibrilaci síní 

• Chronotropní inkompetence SA uzlu, 



 



Než k zátěži + interpretaci přistoupíte, 

musíte zvolit adekvátní zátěžový protokol 

• a tady non evidence based odkazuji na zdravý 

rozum: zátěž má modelovat buď optimální zátěž 

pro diagnózu, anebo modelovat režim v době 

pohybových aktivit dítěte/adolescenta.  

• Příklad: těžko odhadnete co udělá myokard 

dorostence v druhém zápasu fotbalu ten den (hraje 

zároveň za dorost i dospělé) z patnáctiminutového 

testu u vás v laboratoři 

 



Zátěžový protokol 

• Zátěžový protokol je způsob jakým v čase 

zvyšujeme zátěž. 

• Pokud používáme stupňovitý protokol, volíme 

délku jednoho stupně 3 minuty – do rovnovážného 

stavu 

• U zdatných dětí a nízké zátěže by jej šlo na prvních 

dvou stupních zkrátit, ale z důvodu srovnatelného 

psychického tlaku na výdrž pro příští zátěž to 

doporučuji jen u nespolupracujících pac. 



Zátěžový protokol: 

preferujte zátěž ve W/kg hmotnosti, základem je 

adekvátní vzestup zátěže 

• Obvykle volíme zátěž stupňovitou á 3 minuty.  

•    1. stupeň má být subjektivně hodnocen jako  

lehký, 2. stupeň jako střední. 

•     Dál lze pokračovat stupňovitě nebo rampou 

• Po prvním stupni zátěže je poslední chvíle kdy 

protokol lze  zkorigovat (pokud na to máte 

softwarovou výbavu nebo brzdíte ergometr 

manuálně). Není to vhodné po vědu, ale ušetří vám 

to spoustu problémů při interpretaci. 

 



Schodovitý zátěžový protokol pro 
ergometrii bez analýzy výměny dýchacích 

plynů  

• 1 W/kg odpovídá  rychlejší chůzi 5.5 – 6,5 km/h u 
adolescenta 

• Podle odhadu zdatnosti pacienta začínáme od 
subjektivně lehké intenzity, obvykle 0,75 - 1 
W/kg hmotnosti, se zvyšováním po 0,25 až 1,0 
wattu na kilogram hmotnosti na každý zátěžový 
stupeň, obvykle po půl W/kg, zdatným po 1W/kg. 

• Stupňů má být nejméně 3,  nejvíce  6. 



Základní typ ergometrického protokolu 

(v takto zvyšovaných výkonech protokol pro většinu VSV relativně 

zdatných dětí s malým hemodynamickým reziduem) 

VO2max 



they stop probably here 

↓ 



Kombinovaný protokol pro  VSV 

když bude rampa takhle (moc) strmá, 

nelze říci že ušlapal 3 W/kg a odvozovat z toho VO2max 



Kombinovaný protokol pro  nezdatného pacienta s 

očekávanou  VO2max okolo 23 ml/kg/min 
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Zátěžový protokol pro ergometrii bez 

analýzy výměny dýchacích plynů  
• Více stupňů zátěže délky 180 sec. do 

rovnovážného stavu.  

• Podle odhadu zdatnosti pacienta začínáme od 
subjektivně lehké intenzity, obvykle 0,5 - 1 W/kg 
hmotnosti, se zvyšováním po 0,5 až jednom Wattu 
na kilogram hmotnosti na každý zátěžový stupeň. 

• Přestávka déli do 15 sekund mezi zátěžemi k 
natočení kvalitního EKG či stanovení RPE 
neovlivní nijak výsledek testu 

•  Stupňů má být 3 - 6. Na nižších stupních zátěže je 
možno zvýšit intenzitu vždy po dosažení 
rovnovážného stavu  



Normální EKG 

Ischemická křivka 

Opravdová patologie je to tím pravděpodobněji, čím větší měl pacient 

pretest riziko, je – li to u pac. s ICHS, pak riziko téhož nálezu je menší 

u pacienta, který cvičí dlouhodobě a má stabilní formu ICHS 



Přepočet W/kg   na VO2 

Na každý W/kg zátěže stoupá spotřeba 

 o  11 - 12 ml/kg/min proti klidu.  

•  Za „klidovou předstartovní“ spotřebu počítejte 

rozhodně víc než 1 MET, tedy u dětí  

    5,5 – 6 ml/kg/min  

• Příklad: na 2 W/kg je spotřeba 

   2*12 + 5,5   … tedy 29,5 ml/kg/min   

 



 



Tepová frekvence v klidu a v 

zátěži 

 



Referenční hodnoty naší laboratoře. Publikovány v  

 Máček M., Vávra J. (ed.): Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže 

Avicenum Praha 1988 



 Index  W170/kg  

(1SD u žen 0,5 u mužů 0,6)  
Věk W170/kg - MUŽI W170/kg - ženy 

 

12 let 2,4 1,7 

15 let 2,6 1,7 

18 let 2,7  1,8 

25 let 2,7 1,8 



Tepy na 1W/kg: z předešlé tabulky 

vyplývá: kluk 18 let TF 111 SD 14.4, 

děvče TF 133 SD 15.3 

  Tedy patologie u kluka nad 140 !  

           u holky nad 183 tepy ! 



Akcelerace tepové frekvence 

 Velmi orientační vzorec maximální tepové frekvence 

(HRmax) pro dospělé nad 30 let věku 

HRmax_ergometr            = 210 - věk 

HRmax_běhátko              = 220 - věk 

 Meze patologie této  hodnoty jsou zhruba mezi  

± 15  až  ± 20 tepů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Tepová frekvence v subj. lehké 

zátěži 

• Pokud je zátěž standardizovaná na kilogram 

hmotnosti, je nízká u zdravého TF známkou 

zdatnosti.  

• Nízká TF v zátěži vztažená na normu dle 

věku může být u nemocného chronotropní 

inkompetence SA uzlu, při terapii 

betablokátory, náhradní rytmus, vagové 

dráždění, přetrénování, hypotyreóza a další.   



Co když pacient/klient dosáhl jen 

nižší HR než je dolní mez 

• Nemá farmakoterapii? Není abnormáně zdatný? (pro 

submaxima, ne maximum) 

•  Dosáhl opravdu svého metabolického maxima?  (to 

je nejlépe dokumentovatelné dobře fungující 

spiroergometrií  + zkušeností vyšetřujícího) 

• Pokud ano, přesvědčte se o tom, zda má pravidelný 

sinusový rytmus.  

• Teprve potom přemýšlejte o chronotropní 

inkompetenci SA uzlu. 



TFmax na ergometru: zdraví muži 12 - 55 let  

referenční hodnoty naší laboratoře  

 



TFmax na ergometru: zdravé ženy 12 - 55 let  

referenční hodnoty naší laboratoře 



Nedoceněný parametr: tepová rezerva 

• Pro daný typ zátěže (kolo/ergometr, běh/běhátko) 

Tepová Rezerva =  

TF v opravdovém maximu – TF v klidu 

(z ergometrie to opravdové maximum jen odhadnete) 

 

• Pro určení tepové rezervy, ani pro určení zda pac. dosáhl maxima 

NELZE použít tato dvě klišé: 

 

    ??? TFmax = 220-věk 

 

    ??? Zátěž se blíží maximální  když   TF> 0,85 * (220-věk) 

 

 



 HRmax (150) Vašeho pacienta 

HRklidová: 70, tedy tepová rezerva 80 tepů  

Tepová rezerva je v praxi dostatečná pro určení AT 

Tady je AT nezdatného seniora na 112 

tepech ..65% tepové rezervy  



 HRmax (150) Vašeho pacienta 

HRklidová: 70, tedy tepová rezerva 80 tepů  

Tepová rezerva je v praxi dostatečná pro určení AT 

Tady je AT nezdatného seniora na 112 

tepech ..65% tepové rezervy  

Tady je AT vašeho bývalého pacienta po 

6 měsících  dobře vedené PA  (non EBM) 



Skutečná HRmax (155) Vašeho pacienta 

HRklidová: 70 

HRpeak (135) nemotivovaného 

pacienta. 

 

Pokud Vaše doporučení bude  

65% jeho zjištěné tepové 

rezervy, pacient bude zcela 

nedostatečně zatížený 

Nejčastější problém interpretace při ergometrii:  

bylo to „true“, metabolické maximum? 



Ergometrie – interpretace:  

• Dosáhl maxima? Co bylo limitem? 

• Reakce tepu: je chronotropně kompetentní? 

• Reakce tlaku: nemá zátěžovou hypertenzi?  

• Poruchy rytmu srdečního, změny na zátěžovém EKG 

• Dynamika saturacé Hb 

• Subjektivní stesky: korelát s EKG, tlakem, saturací 

• Zdatnost z dosažených W/kg, tepů ve zotavení 

• Spirometrie před- a po zátěži 

 



Co když pacient dosáhl jen nižší TFmax  

než je dolní mez věkové normy 

  Dosáhl opravdu svého metabolického 

maxima?  (to je nejlépe 

dokumentovatelné dobře fungující 

spiroergometrií  a/nebo zkušeností 

vyšetřujícího) 

 Pokud ano, přesvědčte se o tom, zda má 

pravidelný sinusový rytmus.  

 Teprve potom přemýšlejte o 

chronotropní inkompetenci SA uzlu. 



Maximální tepová frekvence  

TFmax 

• Při ergometrii si nemůžeme být jistí že paciet skončil ve 

svém oběktivním maximu, s TFmax 

• Houževnatě se traduje: TFmax má být 220 - věk (případně 

na ergometru o deset méně) 

• To částečně platí, s tím že 2 SD  jsou okolo 20 tepů 

      * VAG je zdravý vagotonik,  

      * SYMP je zdravý sympatikotonik 

             ač stejně staří i stejně zdatní 

TFmax VAG bývá i o 40 tepů menší než Tfmax SYMP 



 



Ventilační anaerobní práh  

• Intenzita, nad kterou vydržím běžet spíše 

minuty 

 

• Intenzita, pod kterou vydržím sportovat i 

hodiny 



Anaerobní práh (VAT) 

intenzita zátěže nad kterou vydržíte cvičit 

sekundy až minuty, ne desítky minut 

Dnes je jasné, čím NENÍ způsoben 
(lakátem) 

Není jasné, čím je vzestup ventilace 
způsoben (SID …strong ion difference?) 

 Trénovat nad úrovní VAT znamená 
(možná) vyšší proarytmogenní riziko 

 Kardiologům to k ničemu není, 
rekreačním sportovcům asi také ne, 
kolektivním sportům už vůbec ne. 



VO2 

VE 

AT intensity 

time of ramping protocol 



VO2 

VCO2 

VE 

AT intensity 

time of ramping protocol 



VO2 

VCO2 

VE 

AT intensity 

HR 



 



Ventilační anaerobní práh 
 

                                                                     



Anaerobní (stresový) práh 

  

 Taková hraniční intenzita zátěže, nad kterou 

vydržím  mnohem kratší dobu než těsně pod 

intenzitou prahu 

 Každý to chce, málokdo ví proč: smysl to má u 

vytrvalců, při hubnutí zdatných dospělých a snad 

u pacientů s rizikem komorových tachykardií v 

zátěži, když neměli Holter 

U dětí to tudíž není skoro k ničemu 

 (Ale kopírují se  kvůli tomu zátěžové protokoly od 

dospělých) 



Pohled na AT od 80. let 

•  1973 Anaerobní práh - nejvyšší intenzita zátěže na 
které se ještě neobjevuje  metabolická acidóza a 
biochemické změny + změny ve výměně  dých. plynů s 
tím spojené. 

•  1985 ZTRÁCÍ PŘÍVLASTEK ANAEROBNÍ: 

 1) zlom v intenzitě zátěže , odpovídající AT mají i lidé, 
kteří  pro deficit enzymů anaerobní glykolýzu nemají a 
nemohou  vytvářet krevní laktát.. 

2) Klíčovou úlohu při vzniku AT hraje centrální 
redistribuce krve (nástup „central commandu“)  v 
neprospěch jater.Vede ke vzniku obraceného 
koncentračního  gradientu pro laktát 



Odhad AT pomocí procenta 

tepové rezervy 

• Vrcholový maratónec       i >90 % 

• Medička, rekreačně 15h/týden běhá        85 % 

• Třicátník kolo 5 h/týden intenzivně           80 % 

• Čtyřicátník 3x týdně sport, hodně chodí   75 % 

• Šedesátník 3x týdně sport, hodně chodí  70 % 

• Šedesátník, zahrada, denně 1h se psem 65 % 

• Stejný šedesátník po 2 týdnech nemoci <60 %  



Odhad AT pomocí procenta 

tepové rezervy 

• Vrcholový maratónec       i >90 % 

• Medička, rekreačně 15h/týden běhá        85 % 

• Třicátník kolo 5 h/týden intenzivně           80 % 

• Čtyřicátník 3x týdně sport, hodně chodí   75 % 

• Šedesátník 3x týdně sport, hodně chodí  70 % 

• Šedesátník, zahrada, denně 1h se psem 65 % 

• Stejný šedesátník po 2 týdnech nemoci <60 %  



Interpretace výsledku AT I 

• Sportovec tím adaptovanější na 
vytrvalostní trénink, čím víc má 
posunutý AT vpravo při stejné 
maximální spotřebě kyslíku 

• Vytrvalostní schopnosti se nejlépe 
zvyšují při zatěžování těsně pod 
intenzitou AT 

• Při přetrénování se AT posunuje 
falešně vpravo  



Interpretace výsledku AT II 

• Od 80. let kdy byly zaslepené výsledky 

stejného testu rozeslány 10 renomovaným 

odborníků ke stanovení AT a lišily se o 

desítky tepů u stejné osoby se toho podle 

mého názoru mnoho nezměnilo 

• Už tehdy se říkalo pořiďte si jediný přístroj, 

testujte sportovce stále stejně a v praxi 

ověřujte nakolik se shodují naměřené a 

empirické výsledky. Pro VSV to neděláme, 

protože to proti VO2max   nic nepřinese    



 



Normy 

 



Populační hodnoty Wmax, Wmax/kg, W170  

Věk 

[roky] 

Wmax         
[W] 

Wmax/kg 

[W/kg] 

 

W170  

[W]                                     

M Ž M Ž M Ž 

18 278 190 4,1 3,3 178 103 

25 283 185 3,8 3,1 193 109 

35 264 174 3,4 2,7 195 115 

45 242 164 3,1 2,4 195 121 

55 220 154 2,7 2,1 195 127 

SD  38 31 0,5 0,5 50 29 



NYHA class Peak VO2 

( 3.5 ml O2 /kg/min = 1 MET) 

         I ≥ 24,5 ml O2 /kg/min 

(≥ 7     METs) 

        II   17,5 - 24 ml C /kg/min 

(5 - 7   METs) 

        III 7 - 14 ml O2 /kg/min 

(2 - 4  METs)  

 

        IV  ≤ 17,5 ml O2 /kg/min 

≤ 2      METs 



Pro připomeutí:  

 
• NYHA III: VO2max 7 – 14 ml/kg/min 

  aktivity menší než běžné činí obtíže 

• NYHA IV: VO2max < 5,6  ml/kg/min 

   pacient neschopen jakékoliv tělesné aktivity bez 

dyskomfortu 

 

!? ALE nyha III  je přece definice pro typického 

kardiologického, tj normálního podprůměrného  

pacienta v 7. – 8. deceniu života 



Normy které užíváme v TVL 

 



• Mezinárodní biologický program (IBP) 

probíhal v letech 1967 – 1974 a přinesl 

kromě jiného také referenční hodnoty  

základních antropometrických a zátěžových 

parametrů naší  zdravé populace (podle 

kritérií z anamnestických údajů a 

fyzikálního vyšetření) ve věku 12 – 55 (z 

části i 60) let. 



IBP – zdatnostní část  

• Záměrný výběr populací: městská – venkovská – 

vrcholově sportující populace. Typy testů 

neidentické pro všechny skupiny (např. shyby jen 

pro muže). Uvnitř podskupin randomizovaný 

výběr. 

• Typy zátěže: ergometr, běhátko, 

•  Baterie motorických testů: běh 50 m, shyby, 

výdrž ve shybu, skok daleký z místa, sed-leh, 

vytrvalý běh, člunkový běh, hod těžkým míčem.  

 



Zátěžový protokol IBP pro bicyklový ergometr, tlustě 

vyznačen čas záchytu vydechovaného vzduchu do 

Douglasových vaků.  

Zkrácená verze 1-1,5-2 W/kg  pak podle odhadu přidáno 25-

100 W pak 16W/min   



• Výsledky československé větve výzkumu byly 

publikovány, poté oproštěny od části 

pravděpodobně non – lege artis naměřených 

hodnot. V “post IBP fázi“ byla  pražská a 

středočeská podmnožina dat použita pro 

referenční hodnoty publikované Máčkem et al. 

ještě  14 let poté, v roce 1988. 

   [Máček M. Vávra J.(Eds.) Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. 

Avicenum Praha,1988]   



• Podmnožina z jediného,  po metodické 

stránce přepečlivě vedeného centra 

(přinesla obdobné průměrné hodnoty, ale 

podstatně nižší směrodatné odchylky proti 

multicentrickým československým 

výsledkům) 



Porovnání výsledků 

Nelze přesně, nicméně platí: 

•  IBP/ Praha, 60. léta, věk 12 – 18 let, zátěže do 

maxima okolo 26 minut.  

  VO2max    ♂ 50  SD 5.   ♀ 39  SD  5 

 

•   Rotterdam 2009 - 10,  věk 8 – 18 let, akceptováno 

i RQ blízké anaerobnímu prahu, nikoliv maximu, zátěž do 

maxima okolo 8 minut.   

   VO2max     ♂ 47  SD 7.         ♀ 42 SD 6 



Max. spotřeba kyslíku - muži 



Max. spotřeba kyslíku - ženy 



Pokud stojíte o ventilační anaerobní práh a směrnici VE/VCO2  

 musíme použít „ramping protokol“. Jeho strmost je nutno nastavit 

předem a závisí na zdatnosti, kterou v tu chvíli ještě nevíme  





 Jak měřit a hodnotit zátěžový krevní  TK 

 
Jediný spolehlivý měřič tlaku je zkušená sestra 
 Systolický TK neměřte po zastavení. 

Diastolický TK neinvazivně změřený je zcela 
nespolehlivý, ale ACSM jej akceptuje a považuje za 
neobvyklé už když překročí klidové hodnoty (my to za 
tak neobvyklé na ergometru nepovažujeme). 

  Čím větší zátěž, tím větší má být STK.  

Doporučení ACSM neuvádějí patologické meze. 
Konstatují jen, že STK v maximu jen zřídka > 200 
mmHg a že nejsou známky akutního nebezpečí ani při 
STK 250 mmHg.  

 



Různé možné filosofie hodnocení zátěžového 

krevního tlaku  dvou stejně starých a stejně 

velkých dětí 

I  houslista a fotbalista má mít na stejném procentu 
maxima stejný krevní tlak 

 

II houslista a fotbalista mají mít při stejné intenzitě 
zátěže (stejných wattech/kg) stejný vzestup tlaku 
proti klidu 

 

III tlak v zátěži nesmí přesáhnout hodnotu 

    ….. mmHg (číslo si doplňte sami:  220 mmHg?) 



Proč hodnotit zátěžový krevní tlak 

Klidová hypertenze je všeobecně uznávaným symptomem 

metab. syndromu a/nebo nepoměru  

    srd. výdej / periferí rezistence z jiné příčiny. Každá systémová 

hypertenze přetěžuje tlakově systémovou komoru 

 

     naproti tomu 

 

 Dosavadní znalosti o zátěžové hypertenzi jsou 

nejednoznačně interpretovatelné: Zátěžová hypertenze  

zvyšuje pravděpodobnost budoucí (klidové) 

hypertenze,  důkazy pro dětskou populaci jsou 

ještě slabší než pro dospělé. 



Co se zátěžovou hypertenzí 

(raději nic než zákaz sportu!  

výjimka: disekce, další patologie) 

 Zátěžová hypertenze  není dosud uznána za jasný 

prediktor budoucí kardiovask. chorob, ačkoliv se 

množí publikace tento vztah podporující, (relat. riziko 

1,7 – 3). Obdobné, ještě méně četné jsou publikace i u 

dětské populace. Evidence pouze třídy D. 

    (ACSM udává tyto možné problémy: zátěžový protokol, 

zátěžové normy TK, technika měření TK, nevhodné 

analytické metody zjištěných dat) 

 



Horní mez vzestupu systolického tlaku v 

zátěži pro adolescenty  

TKs zátěžový =  TKs klidový + (20 x  zátěž) + 25 

(Nordgreen et al). 

• Zjednodušená velmi tolerantní úprava:  na každý  

jeden W/kg  zátěže smí systolický krevní tlak 

stoupnut nejvýše o 30 mmHg nad tlak klidový. 

   (u dospělých guidelines: vzestup STK o 10 Torr/ 1 MET) 

• Vysoce zdatný 18 letý sportovec zvládne i > 5 W/kg, 

takže v té extrémně vysoké zátěži může mít i 5x30 

mmHg  nad svých klidových 120- 130, tedy 280 mmHg 

(a takových jsme viděli řadu)!!  



 Referenční hodnoty  TK ve statické 

zátěži dětí a adolescentů + dospělých 

 v laboratoři je obtížné modelovat podmínky sportu 

(např. vzpěrač má v okamžiku výkonu STK >300 

mmHg).  

Modelujeme nejčastěji   1/3  nebo 1/2 max. volní 

kontrakce levé ruky do vyčerpání. 

 Vlastní referenční hodnoty – horní mez: 

  u školních dětí   170/115 mmHg, 

  u  adolescentů   180/120 mmHg. 

 

 



Circulation 2010: 121: 2109 

Zátěžová hypertenze snižuje přežití 

padesátníci, 74 procent neléčených s tlakem pod 140/90, vzestup tlaku z 125 SD 15 na 169 SD 25 tedy okolo 27 mmHg/ 1W  

Rizikoví: BPs > 180 mmHg na 24 ml/kg min ..ekvivalent 

1,6 W/kg ,rizikem je vzestup TK cca 32 Torr na 1 W/kg 





Dá se udělat ergometrie snadno a 

rychle? 

 • Dá.  

• Ale  pokud se tak udělá, k čemu je dobrá? 

• Má být prostým servisem pro někoho? 

   (V USA ji běžně dělá sestra nebo fyziolog a 

kardiolog odběhne odvedle jen formálně na jednu 

minutu maxima i u pacienta s ICHS, natož ve 

sportu) 

* Zkuste se  NEJPPRVE zamyslet co si od toho 

slibujete a POTOM zvolte zda ergometrii či 

spiroergometrii, nebo terénní testování 

     



Nejlepší cesta jak zvýšit klinickou 

výtěžnost zátěžového testu 

 

Opakované zátěžové vyšetření s odstupem 

měsíců až roků  

 Použití takového protokolu zátěže, který 

minimalizuje vliv věku a rostoucí výšky a 

hmotnosti, je použitelný od dětství do 

dospělého věku   

 (jsem krajně skeptický k ramping protokolu, 

anaerobnímu prahu a vyšetření na běhátku) 



 



Spiroergometrie 
• Hlavní benefit: lépe poznáme, zda pacient skončil 

pro malou motivaci, nebo ve svém metabolickém 

maximu... podle poměru VCO2/VO2 (RER) 

• Hlavní parametr VO2max, VO2peak 

   (VO2peak.. nedosáhl metabolického maxima) 

• Sportovci touží po anaerobním prahu (VAT), na 

rozdíl od písemnictví nejsem přesvědčen o 

smysluplnosti jeho stanovení pro pacienty… 

skvělý pro trénink vytrvalců.  



Respirační výměnný koeficient RER  

(někdy RQ)  
VCO2 / VO2                               

• V klidu v průměru odrazem metabolismu 

sacharidů  či tuků 

• V zátěži vyšší intenzity odrazem ventilační 

kompenzace metabolické acidózy, ale 

nadměrně stoupá i při hyperventilaci z 

dyskomfortu  

• Cave neurotici, cave technika  



RER v rukou zkušeného při 

kvalitním analyzátoru 

• Při troše zkušenosti umožní dobrý odhad 

metabolického maxima.  

• V maximu má být v intervalu 1,10  -  1,25   

zcela výjimečně nad tuto hodnotu  

• U pacienta s rizikem arytmie při vysokém 

proton loadu považujeme za maximum i  

   RQ > 1.05 

 



Zátěžový protokol pro test s analýzou 

výměny dýchacích plynů  

• Výbava: rychlý analyzátor výměny dýchacích 
plynů + pulzní oxymetr + EKG + ergometr 

•  protokol s dvěma stupni  zátěže podle hmotnosti 
pacienta, následovaný kontinuálně zvyšovanou 
zátěží do maxima.  První stupeň  do rovnovážného 
stavu má pacient subjektivně hodnotit jako zátěž 
lehkou.  

• druhý stupeň délky tří minut má být pro pacienta 
nastaven na úroveň subjektivně středně těžké 
zátěže. 

•  Místo třetího stupně zvyšujeme kontinuálně 
zátěž do maxima během dalších  2 až 6 minut.  



 



 



 



 

 K čemu je spiroergometrický test dle 

ACSM/AHA : Evidence I 

 American Journal of Lifestyle Medicine vol 4 No 4,pp. 327 - 348 . 

• Stanovení tělesné zdatnosti a odpovědi na 

léčbu u pacientů se srdečním selháním při 

zvažování transplantace 

• Podpůrné vyš. při diferenciální diagnóze 

nízké zdatnosti limitované dušností k 

rozlišení kardiálních versus pulmonálních 

příčin 



K čemu je spiroergometrický test dle 

ACSM/AHA: Evidence IIa  

(good supportive evidence) 
 American Journal of Lifestyle Medicine vol 4 No 4,pp. 327 - 348  

• Tam kde je nespolehlivý max. výkon nebo 

čas vyšetření u pacienta vyšetřovaného 

zátěží z lékařských příčin 



K čemu je spiroergometrický test dle ACSM/AHA: 

Evidence IIb (weak supportive evidence) 

• Stanovení odpovědi pacienta na specifické 

terapeutické kroky (intervence), tam kde je 

důležitým nebo konečným cílem zátěžová 

tolerance 

• Stanovení zátěžové intenzity pro komplexní 

rehabilitaci kardiaků  



Nízká maximální dosažená srdeční 

frekvece: 

 chyba vyšetření nebo nemoc pacienta ? 

• Chronotropní inkompetence proti minulému 

vyšetření je časným markerem susp. ICHS a 

budoucích problémů u pacientů po operacích 

komplexních vrozených srdečních vad  

• Věrohodnost nižší HRmax posoudíme 

NEJLÉPE PODLE  RER  ze spiroergometrie  

• TFmax_běh > TFmax_kolo >TFmax_plav. 



Skutečná HRmax Vašeho pacienta 

HRklidová 

HRpeak málo 

motivovaného pacienta. 

Pokud Vaše doporučení 

bude 70% jeho tepové 

rezervy, pactient bude 

nedostatečně zatížený 



 



Energetický výdej 

• 1 MET = 

 3,5 ml O2. kg-1. min-1  = 70,7 J. kg-1. min-1 

 (pro muže se někdy udává 3,7 ml/kg/min) 



 Doporučení pro léčené 
hypertoniky - sportovce:  

• Každému sportovci  s hypertenzí by mělo být  

zdůrazněno proti ostatním sportovcům obzvlášť 

vysoké riziko při: 

    užívání anabolik a růstového  hormonu, drog 

(kokainu), tabáku  v jakékoliv formě, 

nadměrného  příjmu sodíku.  

• Případně nasazená  léčba by měla zohledňovat 

také  antidopingová pravidla.  (Betablokátory, 

diuretika jsou  na seznamu léčiv se zvláštním  

režimem, podrobnosti  na www.antidoping.cz ).  



Anaerobní (stresový práh) - historie 

• 1910: ví se že v zátěži stoupá kyselina mléčná v 
krvi 

•  1924: hypotéza: laktát stoupá v krvi při těžké 
zátěži,  jelikož se aktivuje systém anaerobní 
glykolýzy ve  svalu [dnes doplň ..jelikož se 
neúměrně moc aktivuje...] 

•  1927: nastartování anaerobní glykolýzy vede k 
prudšímu  zvyšování ventilace [dnes říkáme spíše: 
převaha anaerobní  glykolýzy vede..] 

• 1933: Vzniká termín kyslíkový dluh, rovnovážná 
fáze zátěže. 

•  1934:Margaria: vysoký krevní laktát je důsledek 
nedostatečné  nabídky kyslíku svalům 

 



Ventilační anaerobní práh 
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Srovnání klikového a bicyklového ergometru při přepočtu 
„poloviční zátěž na horní ¨konč. vyvolá podobnou odezvu“ 

[rumpál    0,25 - 0,5 -  0,75 W/kg - max] 
[ ergometr  0,5   - 1,0 -   1,5 W/kg - max] 

 
- tepová frekvence: 
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Srovnání klikového a bicyklového ergometru při 
premise „poloviční zátěž na horní končetiny vyvolá 

podobnou odezvu“ 
 

- systolický krevní tlak 
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Srovnání klikového a bicyklového ergometru 
při premise „poloviční zátěž na horní 
končetiny vyvolá podobnou odezvu“ 

- spotřeba kyslíku 
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Méně obvyklé laboratorní formy 

zátěže u kardiologického pacienta 

• Dynamická zátěž:  běhátko, klikový 
ergometr 

• Dynamometrie – nejčastěji handgrip, 1/3 nebo 
1/2 max. volní kontrakce do vyčerpání 

 

• Ortostatický test na sklopném lůžku.  

• Farmakologická zátěž – Dobutamin, 
dipyridamolový test a.j. 

• HRV: „short term“ příliš závislá na momentálním 
ladění pacienta. Věrohodnější výsledky z Holteru 



Ruční dynamometr - handgrip 
• Zejména u hypertoniků s ambicemi na fyzickou práci 

horními končetinami (rytí, nošení břemen, stavební práce) 

• Typ handgripu a volba protokolu ovlivní výdrž,  tlak méně 

• Kupodivu je malý rozdíl TK vsedě versus vleže (zvolte si 
jednu variantu) 

• !! V žádném případě neměřit TK až po uvolnění stisku.  

• Na rozdíl od ergometrie dává validní diastolický TK 

• Za hraniční diastolický TK považujeme 120 mmHg, u 
dospělých 130 mmHg. 

•  Horní mez systolického tlaku je 200 mmHg u dospělých. 

• Jen raritně nalezneme pacienta s hypertonickou reakcí 
systolického tlaku na handgrip a normotonickou reakcí na 
dynamickou zátěž. 

 

 



Proč Evropa preferuje ergometr? 

• Ergometr přesněji dávkuje zátěž 

• Na ergometru máme (skoro) všichni stejnou 
mechanickou účinnost práce 

• Platí to až do anaerobního prahu, který pacienti se 
sníženou schopností zvětšit srdeční výdej mají 
nízko. 

• Abychom získali porovnatelný stresor 

(zátěž), je velmi důležité, ne-li nutné: 

– zatěžovat ve Wattech na kilogram 
hmotnosti  

– vyčkat na měření odpovědi do rovnovážného 
stavu 

 



Energetický výdej 

• 1 MET = 

 3,5 ml O2. kg-1. min-1  = 70,7 J. kg-1. min-1 

 (pro muže se někdy udává 3,7 ml/kg/min) 



 



 



Zátěžová průtoková výdechová 

limitace - trénované dítě 

 
 

Nourry C et al: J Appl Phys 99: 1912-1921, 2005 



 



Díky za pozornost 

 


