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JAK JSME DALEKO? 

Vstupní testování již absolvovalo 1099 účastníků. 

 

Nábor nových zájemců a následné vstupní testování nadále pokračují za dodržení všech současných 

protiepidemiologických a hygienických opatření. 

NĚCO MÁLO O FYZIOLOGICKÉ A 

ANTROPOLOGICKÉ LABORATOŘI 

Náš výzkumný tým působící v laboratoři 

zátěžové fyziologie a laboratoři funkční antropologie má 

za úkol sbírat a analyzovat Vaše fyziologické a 

antropologické parametry. 

Ke zjištění uvedených parametrů využíváme 

zátěžový test prováděný na běžeckém ergometru, 

spirometrie, měření variability srdeční frekvence, měření 

srdečního tlaku, odběry krve, analýzu složení těla. 

Tělesné složení je měřeno pomocí duální rentgenové 

absorpciometrie (DXA) a je realizováno kostním 

denzitometrem Hologic QDR. 

Zmíněné testy a vyšetření samozřejmě dobře 

znáte z vlastní zkušenosti na vstupním testování, o 

některých se můžete dočíst více níže nebo se dozvědět, co 

vše při nich sledujeme my. 

 

  

Stále hledáme nové účastníky pro náš projekt.  

Zejména zájemce nad 50 let! 

Můžete obdržet 250Kč za každého doporučeného účastníka 

v kategorii aktivní/běžec a 300Kč za doporučení účastníka v kategorii 

neaktivní. 

Vaše kontaktní osoba musí vyplnit vstupní dotazník a na konci uvést 

Vaše jméno. Poté, co účastník dokončí vstupní testování, Vám bude 

vyplacena odměna 

Kontaktní informace 
 

Ostravská univerzita 

Katedra studií lidského 

pohybu 

Varenská 40a 

Ostrava, 702 00 

 

Email:  info4haie@osu.cz 

Webové stránky: 

www.4haie.cz 

 



ZÁTĚŽOVÝ TEST (GXT) 

Během zátěžového testování sledujeme několik parametrů 

 „Který je ale TEN jeden z nejvíce ZAJÍMAVÝCH parametrů?“ 

Pokud bychom měli zmínit „ten“ parametr, pro který stojí za to toto fyzicky náročné testování 

absolvovat a jednoduše jej využít ve Vašem tréninku, pak je to jednoznačně zjištění hodnoty Vaší maximální 

srdeční frekvence (SFMAX) a hodnoty srdeční frekvence na úrovní Vašeho anaerobního prahu 

(SFANP).  

Co je anaerobní práh? 

Pokud jste aktivní 

sportovci tak jste se ať už 

vědomě či nevědomě 

s termínem anaerobního 

prahu (ANP) setkali. 

Obecně můžeme 

konstatovat, že 

svalový/sportovní výkon je 

energeticky zabezpečován 

buď převážně aerobním 

(využití převážně tuků jako 

zdroj energie) nebo 

převážně anaerobním 

(využití převážně sacharidů 

jako zdroj energie) 

metabolismem. ANP 

definujeme jako moment, 

kdy se převážně aerobní 

krytí energie mění na 

převážně anaerobní krytí 

energie. 

 

Jak mohu využít hodnotu ANP? 

Anaerobní práh je závislý především na úrovni trénovanosti jedince. Čím výše máme anaerobní práh, 

tím jsme schopni snést vyšší intenzitu zatížení, aniž by docházelo k přílišnému zakyselení. Proto stojí za to 

cílit trénink také na posouvání anaerobního prahu. Nejefektivnější se v tomto jeví vysoce intenzivní 

intervalový trénink, kdy se krátkodobě dostáváme intenzitou zatížení nad úroveň anaerobního prahu a tyto 

krátké intenzivní intervaly (cca 10 s až několik minut) střídáme s odpovídajícím odpočinkem. Naopak rozvoj 

obecné vytrvalosti vyžaduje delší zatížení s intenzitou pod úrovní anaerobního prahu. Obě metody se výborně 

doplňují pro maximální rozvoj kondice.  

  



SPIROMETRIE 

Součástí měření ve fyziologické laboratoři byla také spirometrie, 

jejíž výsledky jste dostali po ukončení vstupního testování. Jedná se o 

funkční vyšetření statických dechových objemů plic.  

Celý test začíná uvolněným dýcháním pro stanovení vitální 

kapacity plic (VC), následuje nádechový manévr na celkovou kapacitu plic 

(TLC – tato hodnota bohužel není v záznamu, který po vstupním testování 

získáte, protože v naší laboratoři neměříme tzv. reziduální objem, tedy 

objem vzduchu, který je neustále v plicích i po maximálním usilovném 

výdechu) a poté úplné vydechnutí zbytkového objemu (ERV).  

Jsou hodnoceny i další proměnné funkce plic, jako je množství 

vzduchu vydechnutého za 1 s (FEV1) po maximálním nádechu, dechový 

objem (TV), inspirační rezervní objem (IRV). 

 

Stále častěji dostáváme dotazy, týkající se 

analýzy krevních vzorků a následných 

výsledků 

ANALÝZA KREVNÍCH VZORKŮ 

S několikaměsičním (3 měsíce) zpožděním se analyzují biomarkery, které 

mají především výzkumný význam, a současně se u nich dříve prokázalo, 

že jsou spojeny s chronickými chorobami, jedná se o následující kategorie:  

• Základní biochemická analýza: červené krvinky, bílé krvinky, krevní 

destičky, hemoglobin, hematokrit, celkový cholesterol (CH), lipoproteiny s 

nízkou a vysokou hustotou, triglyceridy, volné mastné kyseliny, glukóza, 

glykovaný hemoglobin (HbA1c), fibrinogen,  

• Markry oxidativního stresu: celková antioxidační kapacita, 

superoxiddismutáza (SOD), glutathionperoxidáza (GPx), malondialdehyd 

(MDA), glutathion (GSH), glutathion disulfid (GSSG) 

• Markry spojené s chronickým systémovým zánětem: hs-C-

reaktivní protein (hs-CRP), hs-interleukin-6 (hs-IL-6), interleukin-1β (IL-

1β), interleukin-10 (IL-10), interleukin- 1 antagonista receptoru (IL-1RA), 

tumor nekrotizující faktor-α (TNF-a), adiponektin, leptin, mozkový 

neurotrofní faktor 

Zaujala Vás některá z výše uvedených 

hodnot Vašeho krevního vzorku a chtěli byste 

znát své hodnoty?   

Pak napište email s Vaší žádosti ohledně analýzy krevního vzorku ze vstupního testování na projektu HAIE 

a odešlete jej na email: lukas.cipryan@osu.cz. 

  



VÝHERCI MĚSÍČNÍ LOTERIE  

Každý měsíc od začátku studie losujeme o poukázku na 5 000Kč od společnosti Edenred. 

Šťastnými výherci doposud jsou: František K. z Ostravy, Ondřej P. z Litvínovic, Veronika D. z Ostravy, Eva Z. 

z Opavy, Jaroslav L. z Ostravy, Petra K. ze Zlivi, Petr M. z Nového Jičína, Hana K. z Rychvaldu, Hana N. z 

Písku, Karel N. z Havířova, Marie M. z Opavy, František H. z Ostravy, Zdeněk Š. z Píště, Vojtěch S. z Ostravy, 

Dominik G. z Dětmarovic, Petr A. z Ostravy, Jan P. ze Sezimova Ústí, Jana V. z Českých Budějovic a Michal 

U. z Českých Budějovic. 

Svou šanci na výhru můžete zvýšit nejen poctivým nošením a synchronizováním náramku a vyplňováním 

dotazníčků prostřednictvím aplikace HAIE, ale také vyplněním 6měsíčního a posléze 12měsíčního dotazníku 

online na platformě Qualtrics. Nezapomínejte také reportovat svou pohybovou aktivitu (trvající v kuse 

alespoň 20 minut, vedoucí k pocení a zvýšení tepové a dechové frekvence) a případné zranění. 

 

Jedna z 10 výherních fotografií naší vánoční soutěže. 

Děkujeme všem, kteří se do soutěže aktivně zapojili. Jen tak 

dále!!! 

 

 

 

“Nedostatek 

aktivity ničí 

přirozený  stav 

člověka, zatímco 

pohyb a fyzická 

námaha jej 

vylepšují.” 

 

Platón (427-347 př. 

n. l.) 

   

 

 

 

Toto měsíční vydání 

Newsletteru pro Vás 

připravili Dominik Šindler, 

Tomáš Dostál a Miroslav 

Krajcigr 

 

 

 


