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ANOTACE 

Předložená bakalářská práce se zabývá porovnáním tělesné zdatnosti studentů Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, kteří by chtěli být v budoucnosti zaměstnáni u Hasičského 

záchranného sboru České republiky. V úvodní části jsou uvedeny základní informace  

o možnostech fyzického vyčerpání hasičů, vybraných parametrech měření tělesné kondice 

studentů při zátěžovém testu a rozdělení zátěžových testů s jejich použitím. V praktické části 

je umístěn popis vybraného testu a jednotlivé výsledky měření. Závěrečná část 

je věnována vyhodnocení testu a porovnání výsledků jednotlivých skupin studentů. 

V rámci experimentu rozlišuji mezi studenty, kteří vykonávají praxi u jednotek HZS ČR 

a ostatními spolužáky. 

 

Klíčová slova: fyziologické dispozice, step-test, tělesná zdatnost, testování 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the comparison of physical fitness of students of the Faculty of 

Safety Engineering, who wish to be employed in the future at the Fire Rescue Service of the 

Czech Republic. The introductory section provides basic information about the physical 

exhaustion of firefighters selected parameters measuring physical fitness of students in the 

stress test and the distribution of stress tests to their use. In the practical part is a description 

of the selected test and individual test results. The final section is devoted to the evaluation 

and comparison of test results of individual groups of students. In the experiment distinguish 

between students who are practicing in units Fire and Rescue Service and other classmates. 

 

Keywords: physiological disposition, step-test, physical fitness, testing 
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ÚVOD 

 Charakter záchranných prací hasičů se vyznačuje tím, že jsou na ně kladeny vysoké 

pohybové nároky a také důraz na vysokou psychickou odolnost. Tělesná připravenost je 

potřeba především při překonávání výškových rozdílů, dopravování těžkých technických 

prostředků (např. hydraulické vyprošťovací zařízení apod.), používání dýchacích přístrojů, 

vynášení raněných osob atd. při každodenních zásazích. Především ve snaze zachránit 

osoby a majetek v co nejkratším čase je nárok na tělesnou i psychickou připravenost 

vysoký. Proto jsem tuto práci zaměřila na úroveň kondiční připravenosti hasiče – studenta 

a běžného studenta, která představuje významný faktor v jeho současné i budoucí pracovní 

výkonnosti. 

 Především vytrvalostní schopnosti jsou pro práci hasiče velmi důležité. 

Při nedostatečné trénovanosti organismu (aerobní kapacitě) hrozí nebezpečí fyzického 

vyčerpání hasiče při zásahu s ohledem na jeho fyzickou kondici při extrémním 

jednorázovém výkonu nebo při dlouhodobém zatížení bez dostatečného doplňování zdrojů 

energie do organismu. 

 V této práci se zabývám testováním fyziologických dispozic studentů Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava. V práci porovnávám fyzickou kondici 

mezi studenty vykonávajícími praxi u HZS ČR (hasiči – studenty) a mezi běžnými 

studenty. Mezi vybrané parametry patří srdeční frekvence. Při měření zaznamenáváme 

výkyvy srdeční frekvence při vybraném zátěžovém testu. Minutový objem srdeční se při 

zátěži může zvýšit 6x až 7x oproti normálu. Trénovaní jedinci dosahují na vrcholu zátěže 

hodnoty maximální srdeční frekvence nižší než netrénovaní. 

 V úvodu práce jsem popsala základní teoretické poznatky o možném fyzickém 

vyčerpání zasahujících hasičů, o fyziologii tělesné zátěže, konkrétně funkčních změnách 

vybraných parametrů při pohybové zátěži a všeobecné informace o zátěžových testech. 

 V experimentální části práce je popsán vybraný zátěžový test, postup měření a jsou 

zde zaznamenány, vyhodnoceny a utříděny jednotlivé výsledky měření. 

 V závěru práce uvádím výsledky, porovnání jednotlivých skupin testerů a shrnutí 

testování.  
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REŠERŠE 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných či vědeckých prací zaměřených 

na fyziologii tělesné zátěže, funkční změny při pohybové činnosti, druhy zátěžového 

testování a testování fyzické zdatnosti hasičů. Priorita byla kladena především 

na výpočetní principy jednotlivých zkoumaných hodnot a vytvoření přehledu 

pro porovnání se sportující a běžnou populací. 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno celkem 21 pramenů, jak tištěných 

monografií a článků, tak internetových zdrojů. Publikace byly vyhledávány především 

na doporučení vedoucí práce pomocí portálu Ústřední knihovny VŠB - TU Ostrava. 

Možná nebezpečí fyzického vyčerpání hasičů jsou stručně a jasně popsána 

v metodickém listu, který je součástí Bojového řádu jednotek požární ochrany [3]. 

K obecnému pochopení funkčních změn při pohybové činnosti a fyziologie tělesných 

cvičení nejlépe posloužily učebnice a učební texty [7], [8] a [9]. K hlubšímu prostudování 

fyziologie dýchání byly nejpřínosnější tyto publikace [10] a [11]. Vliv vytrvalostního 

tréninku na kardiovaskulární systém je podrobněji popsán ve skriptech [9]. Vznik a jedny 

z prvních uskutečněných testování vojáků a studentů pomocí výstupového (Harvardského) 

step-testu jsou popsány v zahraničních publikacích [1] a [2]. Rozdělením zátěžových testů, 

a jejich podrobnějším popisem se zabývají zejména publikace [7] a [11]. Upravený 

metodický postup, materiální vybavení i normové hodnoty pro hodnocení výsledků 

výstupového testu jsou uvedeny v této publikaci [11], zpracovány Česko-slovenskou 

společností tělovýchovného lékařství. Jako zajímavý zdroj považuji internetovou stránku 

[6], kde se řeší především testování bezpečnostních složek jak v České republice, 

tak v zahraničí.  



 
 

4 
 

1 FYZICKÉ VYČERPÁNÍ HASIČŮ 

1.1 Charakteristika 

 Hranice fyzického vyčerpání je stanovená schopností využívat kyslík přiváděný 

do organismu dýcháním, pro přeměnu svalových tuků na energii potřebnou k fyzickému 

výkonu (práci). Při nedostatku kyslíku pro spalování tuků dochází k využívání dalšího 

zdroje energie v organismu, tj. cukru (glykogen) uloženého ve svalech a játrech. Jeho 

zásoby jsou ve srovnání s tukovými zásobami podstatně menší. Při nedostatečné 

trénovanosti organismu (aerobní kapacitě) dochází tedy k vyčerpání sil při menší zátěži, 

resp. po kratší době zatížení organismu [3]. 

 Pro organismus je nebezpečné vyčerpání zásob glykogenu, které vede k poruchám 

mozkové činnosti, neboť mozek je na dostatku cukru závislý. Akutní nedostatek krevního 

cukru (hypoglykémie) se může projevit u přetíženého organismu (málo trénovaného nebo 

extrémně zatíženého) zpočátku slabostí, hladem, třesem, studeným potem, později 

zmateností, ztrátou koordinace pohybů, bolestmi hlavy, poruchami artikulace apod. Může 

dojít až ke ztrátě vědomí doprovázené křečemi. Takové vyčerpání je závažným zdravotním 

stavem vyžadujícím lékařskou pomoc [3]. 

 Všechny tyto stavy jsou pro výkon povolání hasiče nežádoucí. 

1.2 Předpokládaný výskyt 

 Nebezpečí fyzického vyčerpání hasiče při zásahu hrozí s ohledem na jeho fyzickou 

kondici při extrémním jednorázovém výkonu nebo při dlouhodobém zatížení 

bez dostatečného doplňování zdrojů energie do organismu. 

 Okolnosti, mající vliv na podstatné zvyšování úrovně zátěže při zásahu jsou 

zejména: 

a) použití ochranných oděvů pro hasiče a dýchací techniky, 

b) psychické vypětí a stres (úzkost, strach), 

c) okolní teplota, popř. vlhkost prostředí [3]. 
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1.3 Ochrana 

 Ochranou proti možnému vyčerpání je především trénovanost v oblasti vytrvalosti 

(aerobní trénink). Důležitým prvkem je správná výživa a optimální tělesná hmotnost. 

 V průběhu zátěže je potřebné zajistit organismu dostatek zdrojů energie, 

krátkodobě nejlépe ve formě sladkých pokrmů a dostatek tekutin. 

 Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před 

nebezpečím fyzického vyčerpání v následujících zásadách: 

a) při dlouhotrvajícím zásahu sledovat nasazení hasičů, zajistit jejich střídání a odpočinek 

pokud se projevují příznaky únavy, 

b) dodržovat režim práce a odpočinku; doporučuje se střídání po 6 až 8 hodinách 

nepřetržitého nasazení, 

c) velitel zásahu „vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, 

zajištění minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující osobní 

a věcnou pomoc“, „minimálními podmínkami péče se rozumí zajištění: 

 i) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků 

v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah za extrémních povětrnostních 

podmínek po dobu nejméně 2 hodin, 

 ii) stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl 

hodiny, 

 iii) vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle 

než 12 hodin. 

 Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci 

v místech ohrožení jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se 

odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci“. 

 Ochranné prostředky a další zařízení: 

a) ochranné nápoje a strava, 
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b) s ohledem na používání osobních ochranných prostředků hasiče při zásahu (zejména 

ochranných oděvů pro hasiče) je nutno brát vždy v úvahu, že odolnost proti fyzické zátěži 

nesouvisí s odolností proti tepelné zátěži a tedy, že i jedinec fyzicky zdatný je ohrožen 

nebezpečím přehřátí, 

c) zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner) [3].  
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2 FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE 

 Fyziologie je věda o funkcích živých organismů, v případě člověka zkoumá funkce 

jednotlivých tkání, orgánů a soustav organismu a řízení jejich činnosti, zabývá 

se funkčními projevy organismu jako celku vzhledem k měnícím se podmínkám a nárokům 

prostředí. Jedním z významných odvětví aplikované fyziologie je obor fyziologie sportu, 

obecná fyziologie sportu se v podstatě shoduje s tzv. „fyziologií tělesné zátěže“, užívá 

se i termín „fyziologie pohybové zátěže“ či „fyziologie tělesných cvičení“. Tento obor 

studuje funkční projevy organismu při pohybové činnosti, soustřeďuje se zejména 

na sledování a hodnocení reakce (odpovědi) a adaptace (přizpůsobení) na pohybové 

zatížení, zabývá se zdravotním významem pohybu (v prevenci chorob, léčbě, regeneraci 

i rekondici) i studiem sportovních výkonů, posuzuje limitní možnosti lidského organismu 

a studuje hranice mezi prospěšným a nadměrným či nevhodným zatěžováním. Podstatou 

fyziologie sportu je funkční a biochemická zátěžová diagnostika, která se provádí jak 

v laboratorních, tak i v terénních podmínkách [7]. 

 Podkladem pohybové činnosti je stah či kontrakce kosterního svalu, který je dán 

dočasným spojením dvou vláknitých bílkovin, aktinu a myozinu. Tyto dvě bílkoviny se 

do sebe zasouvají a přitom se za účasti iontů vápníku (Ca2+) vytvářejí dočasná spojení, 

tzv. aktinomyozinové můstky, které se ve fázi relaxace opět rozvolňují [7]. 

2.1 Aerobní metabolismus 

 Při aerobním metabolismu sval sice obsahuje malé zásoby kyslíku vázaného 

na barvivo myoglobin, ale rozhodující je přísun kyslíku zabezpečený dýchacím 

a oběhovým systémem. Svalová práce proto vyžaduje zvýšené a účinné dýchání, zvýšení 

kapacity oběhového systému (tzv. minutového objemu srdečního = objem krve přečerpaný 

srdcem za minutu) i změnu distribuce krve z nepracujících oblastí do zatížených svalů 

(reflexní zúžení některých tepének a kapilár, zejména v útrobních orgánech, a plné otevření 

cévního řečiště ve svalech). Vlastní aerobní metabolismus obnovující ATP 

(adenosintrifosfát) probíhá ve specializovaných buněčných organelách, mitochondriích. 

V prvních minutách práce se týká výhradně aerobního zpracování cukrů (glycidů), později 

při déletrvajícím zatížení, a to při práci spíše nižší intenzity i tuků (lipidů), při extrémně 

dlouhém a vyčerpávajícím zatížení se může uplatňovat i aerobní zpracování bílkovin 

(proteinů) [7]. 
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 Pro pochopení si uvedeme příklad na známých atletických disciplínách. Běh 

na 100 m je aerobně kryt z 5% a anaerobně z 95%, na rozdíl od maratonu, který je kryt 

aerobně z 98% a anaerobně pouze z 2%, což můžeme vidět na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Funkční změny při pohybové činnosti 

 Zvýšení průtoku krve při zatížení je dáno jak zvýšením srdeční frekvence, 

tj. počtem stahů srdce za minutu, tak i zvyšováním systolického objemu (objemu krve 

vypuzované při jednom srdečním stahu = systole, z cca 70 - 80 ml na 120 - 140 ml). 

Minutový objem srdeční se tak může zvýšit z klidových cca 4 l/min na cca 25 - 28 l/min. 

Trénovaní jedinci již v klidu, ale zejména při zatížení, pracují s vyšším systolickým 

objemem a nižší srdeční frekvencí, mohou tak při relativně nízké srdeční frekvenci zásobit 

pracující svaly větším množstvím krve, a tedy i kyslíkem. Vzhledem ke snadné 

měřitelnosti srdeční frekvence (palpace tepu, registrace kardiotachometry, zejména typu 

Sporttester) se změny srdeční frekvence často využívají k hodnocení reakce i adaptace 

na zatížení. Hodnoty srdeční frekvence však mohou být ovlivněny řadou dalších faktorů, 

např. emocemi, aktuálním psychofyzickým stavem, teplotou prostředí apod. Změny 

trénovanosti se projevují jak ve fázi úvodní (nižší klidová a předstartovní srdeční frekvence 

a mírně zvýšení systolický objem), tak ve fázi průvodní, kdy srdeční frekvence rychleji 

a s menšími výkyvy dosahuje pracovní úroveň (iniciální fáze) následné ustálení hodnot 

v tzv. homeostatické fázi. Pro trénované osoby je typické nižší zvýšení srdeční frekvence 

a výraznější zvětšení systolického objemu, konečně ve fázi následné je pro trénované 

Obr. 1: Energetická náročnost vybraných atletických disciplín [7] 
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typický rychlejší pokles srdeční frekvence k výchozím hodnotám [7]. Všechny tyto 

skutečnosti máme přehledně zobrazeny na obrázku 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Změny dýchacích funkcí se týkají jak zevního dýchání, tj. výměny plynů (kyslíku 

a oxidu uhličitého) mezi atmosférickým vzduchem, plicními sklípky a krví, tak i vnitřního 

dýchání, tj. výměny plynů mezi krví a tkáněmi, resp. buňkou. Výměna dýchacích plynů 

(O2 a CO2) se odehrává na základě tlakového spádu, z míst vyšší koncentrace do nižší, 

v přenosu kyslíku navíc hraje významnou úlohu krevní barvivo hemoglobin v červených 

krvinkách [7]. 

 Vlastní mechanika dýchání se člení na nádech (inspirium) a výdech (exspirium). 

Nádech je vždy aktivní, je zajišťován rozpínáním hrudníku vnějšími mezižeberními svaly 

dopředu a do stran a stahem bránice také dolů. Výdech je za klidových podmínek pasivní, 

zajišťuje jej především elasticita tkání, při práci se stává aktivní, což sice zvyšuje 

energetickou náročnost činnosti (z cca 3% v klidu na asi 10% celkového energetického 

výdeje), ale na druhé straně dovoluje významně zrychlit frekvenci a hloubku dýchání, 

Obr. 2: Změny srdeční frekvence při pohybové činnosti – fáze úvodní, průvodní 

(iniciální a homeostatická) a fáze následná, srovnání trénované osoby (plná čára) 

a netrénované osoby (přerušovaná čára) [7] 
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a tím zvýšit i přísun kyslíku do organismu. Při zatížení se zvyšuje jak dechová frekvence 

(z klidových cca 12 min-1 na 50 - 60 min-1 v maximu), tak i dechový objem (z 0,5 l 

na 2 - 3 l), u trénovaných osob bývá dýchání ekonomičtější, tj. prohloubené a méně 

frekvenční. Dechové objemy u trénovaných jsou vyšší a odpovídají cca 50% vitální 

kapacity i více, u netrénovaných dosahují okolo 40% vitální kapacity plic [7]. 

 Vitální kapacita plic se řadí mezi základní kritéria plicních funkcí. Měří 

se spirometrem (válcovým nebo modernějším turbínkovým) jako objem maximálního 

výdechu po předchozím co nejvyšším nádechu, tj. představuje součet dechového objemu 

inspiračního (vdechového) rezervního objemu IRV a exspiračního (výdechového) 

rezervního objemu ERV. U netrénovaných dosahuje asi 3 - 4 l, u trénovaných okolo 

5 - 6 litrů a více. Vitální kapacita se hodnotí v %, náležitých hodnot, podle pohlaví, věku 

a tělesné hmotnosti a výšky. Průměrné hodnoty odpovídají 90 - 110% náležitých hodnot, 

trénovaní jedinci dosahují zpravidla nadprůměrné hodnoty, nad 110% normy či náležitých 

hodnot. Kromě objemových plicních ukazatelů se vyšetřují i dynamické spirometrické 

ukazatele, zejména vrcholová výdechová rychlost (PEF) nebo podíl vitální kapacity 

usilovně vydechnutý za jednu sekundu (FEV1, asi 85% celkové vitální kapacity). Snížení 

těchto ukazatelů svědčí pro postižení dýchacích cest, zejména průdušek (bronchitidy, 

astma), které může limitovat rychlou výměnu vzduchu v plicích nezbytnou pro provádění 

většiny sportovních aktivit [7]. 

 Souhrnným ukazatelem vnějšího a vnitřního dýchání i transportu dýchacích plynů 

oběhovým systémem je spotřeba kyslíku VO2, která představuje součin minutové ventilace 

procentuálního využití kyslíku (což je rozdíl mezi vdechovanou a vydechovanou frakcí O2) 

s další korekcí na faktory prostředí a výdej CO2. Spotřeba kyslíku v klidu dosahuje 

cca 0,3 l/min u netrénovaných a 5 - 6 l/min u trénovaných. Často se spotřeba či příjem 

kyslíku, zejména maximální, vyjadřuje relativně v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti, 

v ml/min/kg. V běžné populaci nacházíme nejvyšší hodnoty VO2max u dětí a mladých 

dospělých (i s ohledem na nižší tělesnou hmotnost), u mužů ve věku 18 let asi 

45 ml.kg-1.min-1, u žen okolo 37 ml.kg-1.min-1, s narůstajícím věkem se hodnoty postupně 

snižují (klesá jak kardiorespirační výkonnost organismu, tak se obvykle zvyšuje i tělesná 

hmotnost) [7]. 
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 Hodnoty VO2max charakterizují obecnou zdatnost, u vytrvalostních, silově-

vytrvalostních či rychlostně-vytrvalostních sportovních disciplín se považují za rozhodující 

ukazatel trénovanosti, ale i sportovců jiného zaměření představují dostatečné hodnoty 

VO2max předpoklad absolvovat náročné a objemové tréninkové zatížení a souvisejí 

i se schopností rychlého zotavení (oxidativní odbourávání metabolitů). Obecně rozlišujeme 

tzv. maximální aerobní výkon, který vyjadřuje maximální spotřebu kyslíku a aerobní 

kapacitu, kterou lze charakterizovat časem, po který je jedinec schopen udržet co nejvyšší 

hodnotu VO2max [7]. 
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3 ZÁTĚŽOVÝ TEST 

 Zátěžové testy jsou určeny k zjištění funkčního stavu testovaného jedince. 

Především zjištění jeho způsobilosti k pohybové aktivitě a ke sledování reakce organismu 

na různé typy zatížení. 

 Podle místa testování dělíme zátěžové testy na terénní a laboratorní. V praxi 

je využíváno především terénní měření, které je u výkonnostních sportovců zpřesňováno 

a doplňováno laboratorními měřeními, které ve formě funkčních testů pokrývá oblast 

vytrvalosti [14]. 

 Mezi terénní zátěžové testy řadíme testy rychlostních schopností (testy reakční 

rychlosti, testy akční rychlosti, člunkový běh atd.), testy silových schopností (testy statické 

a výbušné síly, skok daleký z místa, leh-sed, kliky, shyby atd.), testy vytrvalostních 

schopností (testy obecné vytrvalosti, Cooperův test (12 min. běh), distanční běh (800 m, 

1000 m, 1500 m atd.), 2 km chůze) a testy koordinačních schopností (testy obratnosti, 

přeskoky přes tyč, testy rovnováhy, testy pohyblivosti, dotyk prstů za zády, hluboký 

předklon v sedu atd.). Výhodou terénního testování jsou známé podmínky pro testovaného 

(stadion, sportovní hala apod.) tudíž identický pohybový stereotyp. Nevýhodou je relativně 

nepřesné stanovení zatížení podaného výkonu, problémy s přesností měření a nestálé 

podmínky (klimatické změny) [6, 19]. 

 Laboratorní testy rozdělujeme podle diagnostiky pohybových schopností 

na anaerobní a aerobní. Zatímco aerobní testování má dlouholetou tradici, provádění 

anaerobních testů není tak rutinní. Nejvíce používané anaerobní testy: Wingate test, 

výskoková ergometrie (Boscův test), Izokinetický test atd. Nejvíce používané aerobní 

testy: spiroergometrie se stanovením VO2max a určení úrovně ANP (ventilační práh), test 

W170, Conconiho test, stanovení laktátového prahu, step test atd. Výhodou laboratorního 

měření jsou standardní laboratorní podmínky a přesné stanovení velikosti zatížení. 

Nevýhodou je nervozita testovaného z neznámého prostředí, nutnost transformace 

výsledků do terénních podmínek aj. [6, 19]. 

 Nejčastěji je organismus při zátěžových testech zatížen pohybem: statickým nebo 

dynamickým. Hypoxické, chladové či psychické testy se provádějí především 

na konkrétních skupinách k vybraným aktivitám. Dynamické testy se taktéž zařadily 
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k vyšetřovacím metodám především v interním lékařství, kde slouží zejména k diagnostice 

ischemické choroby srdeční [6]. Rozdělení dle zatížení můžeme vidět na obrázku 3. 

 

Obr. 3: Struktura zátěžových testů [6] 

 

 Výsledek testů závisí jednak na vyšetřované osobě (pohlaví, věk, somatické 

předpoklady, zdravotní stav, psychické faktory), na charakteru zatížení (cyklická 

a acyklická činnost, dynamická a statická práce, různá intenzita zatížení atd.). Dále testy 

ovlivňuje prostředí laboratoře (teplota, tlak, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu), denní 

doba i metodika prováděného testu [6]. 

Z hlediska pohybové zátěže dělíme testy na: 

 - cyklické (opakující se, stejný pohyb), 

 - acyklické. 

Dle doby trvání může být zátěž: 

 - krátkodobá (od několika sekund po 2 min), 

 - dlouhodobá (minuty až hodiny), 
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 - nepřerušovaná (kontinuální, setrvalý stav), 

 - přerušovaná (s pauzami). 

Pohybová činnost z hlediska svého průběhu může mít: 

 - konstantní intenzitu zatížení, 

 - stupňovanou intenzitu zatížení. 

Z hlediska intenzity zatížení rozlišujeme: 

 - submaximální zatížení (nedosahuje maximálních hodnot funkčních ukazatelů, 

je méně rizikové, vhodné pro průměrnou populaci), 

 - maximální zatížení (do vita maxima, tj. zatížení, které převyšuje intenzitu 

odpovídající „vita maxima“, resp. VO2max – je pouze krátkodobé s velmi vysokou 

intenzitou, vhodné jen pro zdravé a zdatné jedince) [6]. 

 Indikace zátěžových testů se dělí na diagnostické, kontrolní a prognostické. 

Kontraindikace se dělí na absolutní a relativní. V případě kontraindikace se jedná o akutní 

onemocnění, závažné poruchy srdečního rytmu, těžké plicní hypertenze, některé stavy 

po infarktu myokardu atd. [6]. 

 V našem případě se zaměříme především na vytrvalostní testy. Možným kritériem 

dělení vytrvalostních testů je dle jejich účelu: 

- testy lokální statické vytrvalosti, 

- testy lokální dynamické vytrvalosti, 

- testy globální vytrvalosti. 

 Mezi testy lokální statické vytrvalosti patří např. výdrž ve shybu, výdrž v záklonu 

v sedu pokrčmo apod. Testy lokální dynamické vytrvalosti obsahují např. opakované 

shyby, kliky ve vzporu ležmo, přednožování v lehu na zádech, opakované leh-sedy atd. 

Dalším druhem testů jsou testy globální vytrvalosti, kam se řadí: protokoly pro běhátko – 

výkonové testy, testy v rámci testových baterií – běh po dobu 12 minut (Cooperův test) 
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a vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m atd. Pro nás je však důležitý další druh 

testů a to jsou výstupové testy (step test) [6]. 

3.1 Výstupové testy (step test) 

 Výstupové testy představují relativně jednoduchý a na vybavení nenáročný 

diagnostický nástroj pro hodnocení kardiovaskulární zdatnosti a prostřednictvím 

predikčních rovnic i odhad maximální aerobní kapacity (VO2max). 

 V lékařské praxi byly tyto testy využívány v minulosti jako orientační nástroj 

hodnocení odezvy na zatížení, popřípadě k provokaci některých patologických reakcí. 

V současné době mohou tomuto účelu posloužit v rámci pracovišť, která nejsou vybavena 

moderní technikou [17]. 

 Principem a základní pohybovou činností organismu jsou opakované výstupy 

na vyvýšený stupeň zátěžovým měřením odezvy organismu na zatížení prostřednictvím 

srdeční frekvence. 

 Brouha et al. [1] publikoval protokol a normy v souvislosti s výzkumem 

Harvardské laboratoře pro výzkum únavy, odtud název Harvardský. Původní testový 

protokol Harvardského testu předepisuje výstupy na stupeň vysoký 50,8 cm (20 palců) 

s frekvencí 30 výstupů za minutu. Pokud není testovaná osoba po dobu 15 sekund schopná 

udržet předepsanou frekvenci vystupování, test je ukončen. Maximální doba trvání testu 

je 5 minut. Bezprostředně po skončení testu se testovaná osoba posadí a v čase 60 až 90 

sekund je palpací měřen kumulativní počet srdečních tepů. Toto je varianta tzv. „krátké“ 

formy testu. „Dlouhá“ forma předepisuje delší měření srdeční frekvence, opět kumulativně 

po dobu 30 sekund v čase 120 - 150 sekund a 180 - 210 sekund po ukončení testu. Hrubá 

skóre testu jsou převedena na normovanou (Fitness index – Fi) pomocí rovnic [1]: 

i	 á á	 =
100*S

5,5*SF1
 

S  … doba vystupování v sekundách 

SF1  … počet tepů v čase 60 - 90 sekund po testu 
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i	 ℎá	 =
100*S

2∑ 1-2-3
 

∑SF1-2-3 … součet tepů ve třech 30 sekundových úsecích po testu (60 – 90 s, 120 – 

150 s, 180 – 210 s) 

 

Tab. 1: Hodnocení zdatnosti dle výsledků Harvardského step-testu [2] 

Hodnocení zdatnosti Fitness index (dlouhá forma) 

vynikající > 96 

dobrá 83 - 96 

nadprůměr 68 - 82 

podprůměr 54 - 67 

nízká < 54 

 

 Tyto normy vycházejí z původního výzkumu Brouhy a slouží k posuzování 

zdatnosti vojáků. Pro naši obecnou populaci nejsou dle Měkoty [13] použitelné. 

 Původní Harvardský protokol byl dalšími autory v průběhu let modifikován 

a v současné době je částečně či plně standardizována řada testových protokolů 

(viz. tab. 1). Předmětem modifikací testu jsou délka zatížení, výška stupně, frekvence 

vystupování, způsob měření srdeční frekvence po zátěži a tvar predikčních norem 

pro stanovení maximální aerobní kapacity. 

 Modifikace Harvardského protokolu pro testování česko-slovenské populace byla 

navržena v roce 1963 Česko-slovenskou společností tělovýchovného lékařství: 

Vyšetřovaná osoba začíná test z výchozí pozice - jedna noha na stupínku, druhá na zemi. 

Vystupování a sestupování probíhá tak, že proband nohy na stupínku střídá. Jedna noha 

zůstává vždy na stupínku. Na něj vystupuje vyšetřovaný vzpřímeně, nesmí si pomáhat 

při výstupu rukama (např. oporou o stehna). Doba vystupování je stanovena na 5 minut 

frekvencí 30 výstupů za minutu. Rytmus výstupu určuje metronom s frekvencí 60 úderů 

za minutu, vystupuje se na každý druhý úder. Výška stupně pro muže a dorostence 50 cm, 
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pro ženy a dorostenky 45 cm a žactvo 30 cm. Srdeční frekvence se měří vsedě, a to vždy za 

30-ti sekundový úsek první, druhé a třetí minuty po ukončení zátěže [5]. 

 

Index zdatnosti (IZ) se vypočítá podle vzorce [11]: 

=
	 č í	 	 á ℎ ∗ 100

∑3	ℎ 	 ∗ 2
 

 

 K hodnocení lze využít následující hodnoty uvedené v tabulkách 2 a 3. 

Tab. 2: Norma pro nesportující populaci [11] 

pod 55 bodů slabá tělesná zdatnost 

55 - 64 nízký průměr 

65 - 79 vysoký průměr 

80 - 89 zdatný 

90 a více velmi zdatný 

 

Tab. 3: Norma pro sportující populaci [11] 

pod 80 bodů méně výkonný 

81 - 100 středně výkonný 

101 - 120 dobře výkonný 

121 - 140 velmi dobře výkonný 

141 a více výborně výkonný 

	

 Výhodou výstupových testů je jejich snadná administrace, minimální materiální 

vybavení, časová nenáročnost i fakt, že výstup na vyvýšený stupeň patří mezi přirozené 

pohybové akty člověka. K nevýhodám lze přiřadit jejich omezenou reprodukovatelnost, 

nepřesnou kvantifikaci zátěže [17] a problémy, které jsou obecně spojovány 

s vyhodnocováním srdeční frekvence (citlivost na zdravotní stav, biorytmy, předchozí 

zatížení, psychoemoční zatížení) [4]. Z hlediska biomechanického jsou při vyšším stupni 
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znevýhodněny osoby s nižší tělesnou výškou, u kterých musíme počítat s podhodnocením 

jejich aerobní kapacity na základě výsledků výstupového testu [21]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Testování jedince, tj. posouzení funkčních a biochemických změn, 

které doprovázejí určitý standardní pohybový výkon, doplněný srovnáním se známými 

populačními normami (netrénovaných osob) či s výsledky trénovaných jedinců. 

 Ze dvou nejdůležitějších ukazatelů trénovanosti jedince: srdeční frekvence 

a VO2max jsem vzhledem k snadné měřitelnosti hodnot a nízkým požadavkům na vybavení 

zvolila testování zaměřené na sledování změn srdeční frekvence v klidové fázi, následně 

při zatížení v podobě výstupového testu a poté při zotavení. 

 Před započetím testování jsem vypočítala z váhy, výšky a věku (což uvedli testeři 

v dotazníku) hodnotu SFmax* (maximální hodnota srdeční frekvence) a BMI (index tělesné 

hmotnosti). 

Pro náš výpočet SFmax* je využita tabulková hodnota maximální srdeční frekvence, kterou 

získáme ze vzorce: 

SFmax = 220 – věk [9]. 

Index tělesné hmotnosti neboli BMI (body mass index) je číslo používané jako indikátor 

podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statistické 

porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. BMI vypočítáme ze vzorce [20]: 

=	
áℎ

ýš 	2
 

Váhu dosazujeme v kilogramech a výšku v metrech, výsledná jednotka kg/m2 

se často vynechává. Pro stanovení hodnoty BMI se používají tabulky, normogramy nebo 

počítačové programy. V populaci se objevují hodnoty indexu v rozmezí od přibližně 

15 (závažná podvýživa) až přes 40 (morbidní obezita). Přesné hranice mezi jednotlivými 

kategoriemi (závažná podvýživa, podvýživa, optimální váha atd.) se mezi různými 

odborníky liší, ale všeobecně je BMI pod 18,5 považováno za podváhu, která může být 

příznakem nějaké poruchy stravování jiného zdravotního problému, zatímco BMI 

nad 25 se považuje za nadváhu a nad 30 za příznak obezity. Tyto hranice platí pro dospělé 

starší 20 let [20]. 
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Běžně se používají následující hranice, uvedené v tabulce 4: 

Tab. 4: Hranice BMI [20] 

KATEGORIE ROZSAH BMI – kg/m2 ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

podváha méně než 18,5 vysoká 

norma 18,5 – 24,9 minimální 

nadváha 25,0 – 29,9 nízká až lehce vyšší 

obezita 1. stupně 30,0 – 34,9 zvýšená 

obezita 2. stupně (závažná) 35,0 – 39,9 vysoká 

obezita 3. stupně (těžká) 40,0 a více velmi vysoká 

 

 Jak už však bylo uvedeno, BMI je pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních 

osob se může klinický stav lišit od významu naměřené hodnoty BMI. 

Např. kulturista může mít hodnotu BMI nad 30 a přesto nebýt obézní, protože vysoká 

hodnota indexu je u něj dána velkým množstvím svalové hmoty. Naopak starší lidé 

s malým množstvím svalstva mohou být ze zdravotního hlediska obézní, přestože je jejich 

BMI řadí do kategorie ideální váhy [20]. 

4.1 Výběr a popis testu 

 Při testování jsem využila jednoduchý výstupový test (step test) – Brouhův neboli 

Harvardský, popsaný v kapitole 3.1. Jedná se o standardizovaný postup zjišťování tělesné 

zdatnosti, založený na stanovení takzvaného indexu zdatnosti. U tohoto druhu testu 

je trénovanost jedince vyjádřena rychlým poklesem srdeční frekvence, tepové frekvence 

či krevního tlaku ve fázi zotavení. Čím je jedinec zdatnější, tím dříve se hodnoty vrátí 

do normálu. 

 Z hlediska indikace posuzujeme tento typ testu jako prognostický, tzn. předpověď 

fyzické zdatnosti a výkonnosti s posouzením budoucí schopnosti k výkonu povolání a také 

jako diagnostický, což znamená posouzení funkčního stavu a funkčních rezerv 

jednotlivých orgánových systémů o organismu jako celku (výkonnost, zdatnost) [6]. 
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4.2 Postup měření 

 Každý z testerů měl během testování oblečené tenisky, bavlněné triko a kraťasy. 

Tester (vyšetřovaná osoba) se během 5 – 10 minut zahřál, protáhl a rozcvičil, aby nedošlo 

k nepříjemnému svalovému zranění. Poté se posadil na židli, v tu chvíli jsme spustili 

sporttester se záznamem srdeční frekvence. Prvních 5 minut testovaný v klidu seděl 

a čekali jsme na zklidnění srdeční frekvence. V páté minutě začíná samotný test, 

vyšetřovaný tester pomalu vstal a od páté minuty začal v rytmu metronomu (jeden úder 

za vteřinu) výstupy a sestupy – celkem 30 výstupů za 1 minutu. Tester vystupoval po dobu 

5 minut na stupínek – v našem případě 50 cm (pro muže), celkem 150 výstupů za 5 minut. 

Po skončení předepsaného výkonu se posadil a ve třech třicetisekundových periodách 

(60 – 90 s, 120 – 150 s, 180 – 210 s) se podrobil měření srdeční frekvence, v našem 

případě jsme krom palpačního měření srdeční frekvence na krční tepně použili i přesnější 

kontrolní měření pomocí sporttesteru, které používáme i ve výpočtu. 5 minut po skončení 

testu – v patnácté minutě, vypínáme čas i měření srdeční frekvence na sporttesteru, tím 

je testování ukončeno. Po dokončení testování se vyšetřovaný jedinec protáhl, aby nedošlo 

k následnému zatuhnutí a bolesti svalů. 

4.3 Vyhodnocení naměřených hodnot 

 Ze získaných naměřených hodnot se určí index zdatnosti (IZ) vyjádřený v bodech, 

a to jako rozdíl stonásobku délky výkonu v sekundách a dvojnásobku součtu průměrné 

hodnoty tří tepových period. 

Index zdatnosti (IZ) se vypočítá podle vzorce: 

=
	 č í	 	 á ℎ ∗ 100

∑3	ℎ 	 ∗ 2
 

Pro naše hodnocení jsem využila normové hodnoty uvedené v tabulkách 2 a 3, zmíněné 

v kapitole 3.1. 

4.4 Měřicí přístroje a pomůcky 

 Při testování byly využity níže uvedené měřicí přístroje a pomůcky: 

1) Sporttester:       typ: POLAR RS400sd [16]; 
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Parametry sporttesteru: 

- záznamové funkce: bezdrátové měření tepové frekvence s přesností EKG, kódovaný 

přenos signálu tepové frekvence, zóna tepové frekvence včetně zvukové a vizuální 

signalizace, znázornění tepové frekvence v absolutních hodnotách či procentech 

z maximální tepové frekvence, průměrná i maximální tepové frekvence dosavadního 

průběhu záznamu atd.; 

- hodnocení úrovně výkonnosti: vlastní energetický výdej, vlastní zóna tepové frekvence, 

vlastní test kondice, výpočet maximální tepové frekvence na základě zadaných 

individuálních parametrů, běžecký index apod.; 

- paměťové funkce: každý z nejvýše 99 kompletních přehledů uložených v paměti přístroje 

obsahuje tyto údaje – celkový čas záznamu, nastavené limity zóny tepové frekvence 

či tempa + čas strávený nad, pod a ve vymezené zóně, průměrnou a maximální tepová 

frekvence celého záznamu i dílčích změřených úseků, průměrnou a maximální rychlost 

celého záznamu i dílčích změřených úseků, celkovou vzdálenost (kilometráž) záznamu, 

týdenní souhrnné statistické přehledy atd.; 

- běžecké parametry: celková absolvovaná vzdálenost odlišně pro různé druhy bot, 

průměrná a maximální rychlost celého záznamu, podrobné vyhodnocení všech měřených 

časů atd.; 

- spojení s PC: obousměrná infračervená komunikace mezi sporttesterem a počítačem: 

přenos záznamu do počítače + programování parametrů přijímače přímo z počítače, přenos 

zaznamenaných údajů k možnému rozboru pomocí softwaru POLAR ProTrainer5 (čeština) 

atd.; 

- funkce hodinek: budík, denní čas (12 či 24 hodinový režim), datum a den v týdnu, dvě 

časové zóny; 

- další funkce: možnost nastavit upomínky, zadání důležité akce, podsvícení displeje, 

indikátor slabé baterie, ovládací jazyky (ANG, NĚM, FRA, ŠPA), třířádkový displej, 

možnost zoomu, vodotěsný pro plavání (označení 50 m dle normy ISO 2281) [16]. 
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Hodinky sporttesteru si můžeme prohlédnout na obrázku 4. 

 

Obr. 4: Sporttester POLAR RS400sd [16] 

 

2) Metronom:        [12]; 

3) Barometr (měření aktuálního tlaku vzduchu):  typ: Barometr GREISINGER 

GPB 2300; 

4) Termohydrograf (měření teploty a vlhkosti):  typ: TESTO 177H1; 

5) Mobilní telefon (pro případné přivolání odborné lékařské pomoci); 

6) Program pro vyhodnocení naměřených údajů:  typ: PolarSW-ProTrainer5; 

Popis programu: 

Software PolarSW-ProTrainer5 slouží k podrobnému vyhodnocování tréninku, lze jej 

používat pro individuální i kolektivní sporty, ať už amatérské či profesionální úrovně, 

ale je také vhodný pro vědecké sledování a využití v medicínské praxi. Software umožňuje 

sledovat a rozebírat údaje tepové frekvence z měřičů tepové frekvence značky Polar, 

používat tréninkový deník, posuzovat průběh zatěžování pomocí různých ukazatelů 
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a hodnotit úroveň výkonnosti pomocí testů. Program ProTrainer5 je plně lokalizován 

do českého jazyka (včetně nápovědy) a průběžně doplňován o nové užitečné funkce 

pomocí automatické aktualizace. Díky neustálé nové inovaci všech klíčových funkcí 

programy POLAR úspěšně pokrývají veškeré možnosti nových modelů. Kromě základních 

grafických výstupů (křivka tepové frekvence, rozložení tepové frekvence v nastavených 

zónách, výpis hodnot tepové frekvence, diagram rozptylu) sledují u pokročilých modelů 

i průběh křivek rychlosti, kadence či nadmořské výšky. Dále poskytují širokou škálu testů 

a dalších parametrů k dlouhodobému sledování výsledků [15]; 

7) Testovací stupínek (židle o výšce 50 cm) – viz. obrázek 5. 

 

Obr. 5: Testovací stupínek, autor: Veronika Borůvková 
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5 VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 

 Testování se uskutečnilo ve dnech 13. - 15. března 2014 a 23. – 26. března 2014 

ve studovně č. B1320a v budově B, Ubytovacích služeb VŠB-TU Ostrava, Studentská 

1770/1, 700 32 Ostrava - Poruba. 

 Experimentu se zúčastnila skupina 4 studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství 

VŠB - TU Ostrava, oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Jednalo 

se o studenty 3. a 4. ročníku bakalářského studijního programu, prezenční formy a studenta 

1. ročníku navazujícího studia, prezenční formy. Studenti byli rozděleni do dvou skupin. 

První skupinu tvořili 2 studenti, vykonávající praxi u Hasičského záchranného sboru ČR 

v rámci studia. Druhou skupiny tvořili 2 studenti – „nehasiči“, budoucí uchazeči o práci 

u HZS ČR. 

 Při prvním i druhém testování byla měřena ve studovně teplota vzduchu, která 

se pohybovala v rozmezí 19 – 21°C, relativní vlhkost vzduchu 50 - 55%  a absolutní tlak 

vzduchu 97000 – 98000 Pa. 

5.1 Výsledky z dotazníků o zdravotním a fyzickém stavu testerů 

 Každý z testerů vyplnil před započetím testování dotazník, kde uvedl pravdivé 

informace o svém zdravotním a fyzickém stavu. V první části dotazníku testeři uvedli, 

zda za poslední měsíc prodělali respirační onemocnění (chřipka, angína, zánět průdušek 

aj.), zranění pohybového aparátu za poslední půlrok (natažené svaly, svalové křeče, 

výrony, kloubní potíže atd.) a zda užívají krátkodobě či dlouhodobě léky. V druhé části 

byly otázky situovány na fyzický stav testovaných. Pokud sportují, tak jak často a jak 

dlouho trénink trvá, následně uvedli druh sportovní aktivity. V poslední části dotazníku 

testeři vyplnili, zda jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů a jestli vykonávají 

praxi u HZS ČR, pro správné zařazení do testované skupiny. 

 Z vyplněných dotazníků vyplývá, že ze zdravotního hlediska žádný z testerů 

neprodělal v daném období nemoc či zranění pohybového aparátu a neužívá žádné léky. 

V dotazech ohledně fyzického stavu se skupiny testerů rozcházejí. 

 Tester HZS1 přiznal sportovní činnost 3 – 4x týdně v délce tréninku více než 45 

minut. Ze sportovních aktivit uvádí především běh. Tento tester není členem jednotky 

sboru dobrovolných hasičů, ale slouží na studentské praxi u HZS ČR. Tester HZS2 
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sportuje více než 4x týdně v délce cvičení více než 45 minut. Jako sportovní aktivity uvádí 

běh, atletiku a cvičení v posilovně. Tester HZS2 je členem JSDH a slouží na praxi u HZS 

ČR 

 Na rozdíl od testerů HZS tester BS1 uvedl, že se nevěnuje sportu, tudíž nevyplnil 

další otázky týkající se sportovní aktivity. Tester BS1 je členem JSDH, ale nevykonává 

praxi u HZS ČR. Tester BS2 přiznal sportovní aktivitu méně než 3x týdně v délce 

30 – 45 minut. Mezi své aktivity uvedl požární sport, florbal aj. Tester BS2 je členem 

JSDH a nevykonává praxi u jednotek HZS ČR. 

 Vzorový dotazník je uveden v příloze A této bakalářské práce. 

5.2 Výsledky měření srdeční frekvence 

 Pro přehlednost jsem studenty utřídila do tabulky 5, kde jsem jednotlivé testované 

jedince označila takto: studenti vykonávající praxi u HZS ČR jsou označeni HZS1 

a HZS 2, běžní studenti mají zkratky BS1 a BS2. V tabulce 5 jsou údaje jako váha 

a výška, pro představu tělesné stavby jedince, kterou nám dokresluje výpočet indexu 

tělesné hmotnosti (BMI). Po zařazení vypočtených hodnot BMI do tabulky 4 vyšlo 

následující: tester HZS1 a HZS2 spadají do normy, tester BS1 mezi osoby s nadváhou 

a tester BS2 až do kategorie obezita 1. stupně. Krom těchto parametrů je v tabulce uvedena 

pro každého jedince hodnota maximální srdeční frekvence, která byla získána výpočtem. 

Tab. 5: Základní parametry testerů 

STUDENT/PARAMETR Váha [kg] Výška [m] BMI SFmax * 

HZS1 85 185 24,84 196 

HZS2 73 182 22,04 196 

BS1 83 182 25,06 197 

BS2 105 175 34,29 196 

 

 Díky přenosu dat ze sporttesteru do vyhodnocovacího programu POLAR 

ProTrainer5 jsem získala naměřené hodnoty srdeční frekvence po dobu celého 

15 minutového měření, program zaznamenává srdeční frekvenci do přehledné tabulky, 

kde je uvedena po jednotlivých vteřinách měření. Z tabulky jsem použila výstupní hodnoty 
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srdeční frekvence 90, 150 a 210 sekund po skončení měření (v časech 11 min 30 sekund – 

SF1, 12 min 30 sekund – SF2 a 13 min 30 sekund – SF3). Tyto hodnoty jsou důležité pro 

výpočet indexu zdatnosti. Palpační měření na krční tepně se s hodnotami ze sporttesteru 

lišilo cca o 3 - 5 tepů během 30 vteřin. Proto používáme přesnější hodnoty ze sporttesteru. 

Ve výpočtu je využito hodnot srdeční frekvence (SF1, SF2 a SF3) naměřených za 30 s, 

proto hodnoty ze sporttesteru dělíme číslem 2. Ve výstupní tabulce program uvádí hodnoty 

SF minutově. V tabulce 6 máme přehledně zobrazeny hodnoty SF1, SF2 a SF3 

u jednotlivých testerů. Výpočet indexu zdatnosti (IZ) jsem provedla dle vzorce uvedeného 

v kapitole 4.3. Pro porovnání s vypočtenou maximální srdeční frekvencí jsem do tabulky 

uvedla maximální srdeční frekvenci dosaženou při zátěžovém testu, v tabulce 6 

je označena jako SFmax (test). 

Tab. 6: Naměřené hodnoty, index zdatnosti 

TESTER/HODNOTY 

Délka 

TESTU 

(s) 

SFmax 

(test) 
SF1 SF2 SF3 IZ 

HZS1 300 174 56 49 46 99 

HZS2 300 183 60 58 51 89 

BS1 300 205 81 76 69 66 

BS2 240 179 59 54 53 72 

  

Z naměřených hodnot a mého pohledu při jednotlivých měřeních vyplývají tyto 

skutečnosti: 

1) Tester HZS1 

 U studenta označeného HZS1 se srdeční frekvence během první klidové fáze 

pohybovala v průměru kolem 65 - 70 tepů za minutu. Nejnižší hodnota klidové srdeční 

frekvence klesla na 55 tepů za minutu. Již tento jev upozorňuje na trénovanost jedince 

v oblasti vytrvalosti. Po započetí testu byl nárůst srdeční frekvence pozvolný a ustálil se 

přibližně po 3,5 minutách od započetí samotného testu na hranici 172 tepů za minutu. 

Tester po celou dobu zátěžového testu udržoval tempo - dle metronomu a nebyla na něm 

znát známka únavy či vyčerpání. Po dokončení 5 minutového testu se posadil. Srdeční 
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frekvence během 90 sekund po dokončení testu klesla ze 172 tepů za minutu na hranici 

111 tepů za minutu, rozdíl 61 tepů. Při druhém měření po 150 sekundách již dosahovala 

srdeční frekvence pouze 98 tepů za minutu. A při třetím měření po 210 sekundách 91 tepů 

za minutu. Hodnoty srdeční frekvence po dokončení testu, tj. od 10. minuty, můžeme vidět 

v tabulce na obrázku 6. Červeně zvýrazněné hodnoty, dělené dvěma, byly použity pro 

výpočet indexu zdatnosti. Díky trénovanosti testera zde došlo k rychlému uklidnění srdeční 

frekvence. Tester HZS1 nedosáhl při zátěži své maximální hranice SF. 

 Index zdatnosti testera HZS1 výpočtem dosáhl hodnoty 99 bodů. Dle tabulky 

pro nesportující populaci se testovaný zařadil mezi velmi zdatné jedince. V tabulce 

pro sportující populaci mu scházely 2 body na dobře výkonného, takto se zařadil jako 

středně výkonný sportovec. 

Graf z testování tohoto jedince můžeme vidět na obrázku 7.  
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Obr. 6: Hodnoty SF u testera HZS1 
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Obr. 7: Graf SF, tester HZS1 
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2) Tester HZS2 

 U druhého studenta kategorie HZS se srdeční frekvence během první klidové fáze 

pohybovala v průměru kolem 80 tepů za minutu. Po započetí testu byl nárůst srdeční 

frekvence rychlejší než u testera HZS1 a ustálil se přibližně ve 3. minutě od započetí 

samotného testu mezi 175 - 180 tepy za minutu. I tento tester po celou dobu testu udržoval 

tempo - dle metronomu a nebyla na něm znát únava či vyčerpání. Po dokončení 

5 minutového testu se posadil. Srdeční frekvence během 90 sekund po dokončení testu 

klesla ze 183 tepů za minutu na hranici 120 tepů za minutu, rozdíl 63 tepů. Při druhém 

měření po 150 sekundách již dosahovala tepová frekvence 115 tepů za minutu. A při třetím 

měření po 210 sekundách 121 tepů za minutu. Díky trénovanosti testera zde došlo 

k rychlému uklidnění tepové frekvence. Tento tester nedosáhl při zátěži své maximální 

hranice SF. 

 Index zdatnosti testera HZS2 výpočtem dosáhl hodnoty 89 bodů. Dle tabulky 

pro nesportující populaci se testovaný zařadil mezi zdatné jedince. V tabulce pro sportující 

populaci se zařadil jako středně výkonný sportovec. 

 Graf průběhu SF při testování je uveden v příloze B. 

3) Tester BS1 

 U testera BS1 srdeční frekvence dosahovala již v klidu průměrně hodnot 

mezi 85 - 90 tepy za minutu. Nejnižší hodnota klidové srdeční frekvence klesla na 77 tepů 

za minutu. Tato hodnota se běžně vyskytuje u netrénované populace. Hned zpočátku 

samotného testu byl nárůst srdeční frekvence rychlý a strmý, jak můžeme vidět na obrázku 

8, lehce se ustálil až po 4. minutě od započetí samotného testu na hranici 200 tepů 

za minutu. Tester po celou dobu testu udržoval tempo dle metronomu, v poslední minutě 

však začal projevovat známky vyčerpání a únavy, i přesto test poctivě dokončil. 

Po dokončení 5 minutového testu, se vyčerpaný posadil. Srdeční frekvence během 

90 sekund po dokončení testu klesla z 200 tepů za minutu na hranici 161 tepů za minutu, 

rozdíl 39 tepů. Při druhém měření po 150 sekundách dosahovala tepová frekvence stále 

vysokých hodnot, a to 151 tepů za minutu. Při třetím měření po 210 sekundách klesla 

na 138 tepů za minutu. Z důvodů netrénovanosti testera došlo k velmi pomalému 

uklidňování srdeční frekvence. I po třech minutách po ukončení testu dosahovala srdeční 
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frekvence testovaného hodnot kolem 150 tepů za minutu, což vidíme názorně na obrázku 

8. Tester během testu přesáhl tabulkově měřenou hodnotu maximální srdeční frekvence, 

která dle výpočtu měla být 197 tepů za minutu. 

 Index zdatnosti testera BS1, dle výpočtu, dosáhl hodnoty pouhých 66 bodů. 

Dle tabulky, pro nesportující populaci, se testovaný jedinec zařadil mezi vysoký průměr. 

V tabulce pro sportující populaci však nedosáhl kvalitního výsledku, tudíž se zařadil 

do nejnižší kategorie, která se značí jako méně výkonný. Na nejbližší lepší hodnotu 

v tabulce testovanému scházelo 15 bodů. 

Graf z testování tohoto studenta můžeme vidět na obrázku 9. 
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Obr. 8: Hodnoty SF u testera BS1 
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Obr. 9: Graf SF, tester BS1 
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4) Tester BS2 

 U posledního studenta BS2 srdeční frekvence dosahovala v klidu hodnot mezi 

75 - 80 tepy za minutu. Nejnižší hodnota klidové srdeční frekvence klesla na hodnotu 

64 tepů za minutu. Již z počátku samotného testu byl nárůst tepové frekvence rychlý 

a strmý. Tester měl už od počátku třetí minuty problém udržet tempo výstupů 

dle metronomu, vypadal vyčerpaně a unaveně. Před dosažením čtvrté minuty už tester 

nedokázal zvedat nohy a tempo výstupů nedosahovalo požadovanou frekvenci. Test byl 

ukončen v čase 4 minuty od začátku samotného testu. Srdeční frekvence během 90 sekund 

po dokončení testu klesla ze 179 tepů za minutu na hranici 118 tepů za minutu, rozdíl 

61 tepů. Při druhém měření po 150 sekundách dosahovala tepová frekvence 108 tepů 

za minutu. A při třetím měření po 210 sekundách klesla na 106 tepů za minutu. Z důvodů 

netrénovanosti testera došlo k rychlému vyčerpání a test nemohl být dokončen 

v požadované době 5 minut. Tester během testu nedosáhl tabulkově měřené hodnoty 

maximální srdeční frekvence, která dle výpočtu je 196 tepů za minutu. 

 Index zdatnosti testera BS2 dle výpočtu dosáhl hodnoty 72 bodů. Dle tabulky 

pro nesportující populaci se testovaný jedinec zařadil mezi vysoký průměr. V tabulce 

pro sportující populaci však nedosáhl kvalitního výsledku, tudíž se zařadil do nejnižší 

kategorie, která se značí jako méně výkonný. Na nejbližší lepší hodnotu v tabulce 

testovanému scházelo 9 bodů. 

 Tester po ukončení testování přiznal, že mu lékař stanovil diagnózu rychlého 

uklidňování srdeční frekvence. Proto pro nás není výsledek měření dostatečně 

vypovídající. 

 Graf průběhu SF z testování je uveden v příloze B. 

5.3 Shrnutí testování 

 Dle naměřených hodnot a průběhu jednotlivých testování můžeme experiment 

shrnout takto: 

1) Testeři HZS1 a HZS2 

U testerů skupiny HZS byla již v klidové fázi srdeční frekvence na nižších hodnotách než u 

testerů skupiny BS. V průběhu testování nedošlo ani u jednoho testera k znatelné únavě či 
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dokonce vyčerpání. Oba jedinci test dokončili bez problémů a po celou dobu testu udrželi 

rytmus podle metronomu. Z výpočtů zaznamenaných hodnot a grafů vyplývá, že ani jeden 

z testerů nedosáhl předem vypočtené teoretické hodnoty maximální srdeční frekvence. Po 

ukončení samotného testu došlo k rychlému poklesu srdeční frekvence díky aerobní 

trénovanosti obou jedinců. Dle tabulek pro sportující populaci 

a nesportující populaci dopadli oba jedinci téměř stejně. Mezi nesportující populací 

se zařadili jako velmi zdatný a zdatný, ve sportující populaci jako středně výkonní 

sportovci. 

2) Testeři BS1 a BS2 

Testeři skupiny BS, oproti skupině HZS, zaznamenali již v prvních vteřinách testování 

rychlý nárůst srdeční frekvence a projevovali známky únavy. První tester (BS1) dokončil 

celý test, ale přesáhl hranici své vypočítané maximální srdeční frekvence. Ke konci testu 

došlo k vyčerpání a vysoké únavě testovaného. Tester zaznamenal velmi pomalý pokles 

srdeční frekvence do klidových hodnot. Druhý z testerů (BS2) ukončil test již po 4. minutě 

díky úplnému vyčerpání, dokázal však uklidnit organismus rychleji, 

což bylo způsobeno díky lékařem stanovené zdravotní anomálii. 

 Hodnoty SF jednotlivých testovaných jedinců v průběhu testu můžeme přehledně 

porovnat na obrázku 10. Do tabulky jsem uvedla pro srovnání hodnoty v jednotlivých 

minutách testování. Tester BS2 nemá na obrázku zaznamenanou poslední hodnotu 

vzhledem k tomu, že ukončil test po 4. minutě. Následné hodnoty srdeční frekvence ve fázi 

zotavení máme shrnuty také po minutách na obrázku 11. 



 
 

37 
 

 

 

Obr. 10: Hodnoty SF v průběhu testu 

 

Obr. 11: Hodnoty SF ve fázi zotavení 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5

SF (tepy/min)

Čas (min)

HZS1

HZS2

BS1

BS2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5

SF (tepy/min)

Čas (min)

HZS1
HZS2
BS1
BS2



 
 

38 
 

 Na obrázku 12 můžeme vidět materiální vybavení testera – hrudní pás na měření 

srdeční frekvence, příslušné hodinky (sporttester), stupínek, sportovní oblečení a obuv. 

Na obrázku 13 je tester vyfocen ve fázi přípravy na začátek výstupového testu. Každý 

z testovaných byl vybaven sportovní obuví a měl oblečeny sportovní trenýrky a bavlněné 

triko. 

 

Obr. 12: Tester vybavený sporttesterem značky POLAR a hrudním pásem, 

autor: Veronika Borůvková



 
 

39 
 

 

Obr. 13: Postoj testera před započetím testu, autor: Veronika Borůvková 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo porovnání tělesné zdatnosti studentů vykonávajících praxi 

u jednotek Hasičského záchranného sboru s ostatními spolužáky. Získané výsledky 

z naměřených hodnot dokazují, že jednoznačné hodnocení fyzické zdatnosti testovaných 

studentů je velice komplikované. Pro odpovídající hodnocení skupin studentů by bylo třeba 

otestovat větší skupiny testerů a testování v pravidelných intervalech opakovat. 

 Tato bakalářská práce dokazuje, že jedinci sloužící na praxi u HZS ČR projevují 

dobrou obecnou tělesnou zdatnost, kondici i aerobní trénovanost, která je důležitá 

při výkonu povolání hasiče. Nezabývá se však hodnocením tělesné zdatnosti jedinců 

za použití zásahového kompletu či dýchací techniky, což je testováno a hodnoceno 

v jiných bakalářských či diplomových pracích. Z našeho hlediska se jedná o čistě obecnou 

fyzickou zdatnost, což by měl být základ u každého žadatele o práci u HZS ČR. Z hlediska 

studentů, do budoucna se ucházejících o toto povolání, je nutné zapracovat na své fyzické 

kondici formou aerobního tréninku. Nejjednodušší formou zlepšení aerobní kondice je běh, 

který lze provozovat v každém věku a bez vysokých požadavků na materiální vybavení. 

 V rámci zkoušek tělesné zdatnosti musí prokázat uchazeči i příslušníci HZS ČR 

tabulkově danou výkonnost ve dvou silových a v jednom vytrvalostním testu. Právě 

součástí vytrvalostního testu je běh na 2000 m nebo plavání na vzdálenost 200 m. 

Po splnění této zkoušky obdrží osvědčení o tělesné zdatnosti, které musí každoročně 

opakováním zkoušky obhájit. Nesplnění zkoušky může pro příslušníka znamenat rozvázání 

pracovního poměru. 

 Přínosem této práce je zhodnocení obecné fyzické zdatnosti studentů oboru TPO 

a BP vzhledem k jejich pravděpodobnému budoucímu povolání hasiče. Hromadným 

testováním studentů by jedinci získali aktuální informace o své obecné fyzické zdatnosti. 

Sami by mohli zhodnotit, zda zapracovat na své fyzické kondici a aerobní vytrvalosti 

a dále by mohli zvážit své šance u zkoušky tělesné zdatnosti při přijímání k HZS ČR. 

Vybraný způsob testování není náročný na čas ani materiální vybavení, pomocí 

jednoduchého výpočtu a zařazení do tabulek přináší rychlé a jasné výsledky. 

 Trénovaný organismus je méně náchylný k nemocem, svalovým či kloubním 

zraněním a lépe předchází srdečním či dýchacím chorobám. Často se bude stávat, že hasiči 
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budou překračovat ve složitých zásazích dovolené limity. A i kdyby bylo z technického 

hlediska možné podrobné sledování jednotlivých hasičů, jejich stažení ze zásahu může 

ohrozit životy i zdraví ostatních. Hasiči budou vždy ti, kteří budou nasazovat své životy, 

aby pomohli jiným nehledě na své vlastní újmy. Neměli by však přeceňovat své síly a být 

zodpovědní.  
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PŘÍLOHY 

Příloha A – Vzor dotazníku 

Příloha B – Graf SF (tester HZS2, tester BS1)  



 
 

 
 

Příloha A – Vzor dotazníku 

  



 
 

  

                      

Příloha B - Graf SF, tester HZS2 



 
 

  

               

Příloha B - Graf SF, tester BS2 


