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Komplexné vyšetrenie

• anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
• komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
• vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne 

definovanej záťaži)
• základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento 

tuku)
• spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
• elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
• vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny 

počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické 
vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, 
ionogram, železo a väzbová kapacita železa)

• Spiroergometria
• elektrokardiografické vyšetrenie pri záťaži – 12 zvodové
• vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu
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1. Záťažové testovanie

2. Funkčná diagnostika pohybového aparátu
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Maximálna spotreba kyslíka

Anaeróbny prah
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Maximálna spotreba kyslíka

Základný parameter aeróbnych schopností

maximálne množstvo kyslíka, ktoré je organizmus schopný 
prijať a využiť

(pri intenzívnom telesnom zaťažení za 1 min.) 

Ján Cvečka, PhD.



Maximálna spotreba kyslíka

• charakterizuje – aeróbnu kapacitu – odráža fyzickú 
zdatnosť jednotlivca – predpoklady pre vytrvalostný 
výkon

• Vyjadruje sa: 

a) v absolútnych hodnotách v (l/min)  

b) relatívnych hodnotách v (ml/kg/min)



Faktory ovplyvňujúce spotrebu kyslíka

• Pľúcna ventilácia

• Alveolo-kapilárna difúzia

• Výkonnosť srdca – limitujúci faktor!

• Transport – množstvo krviniek, hemoglobín

• Extrakcia kyslíka svalmi - limitujúci faktor!

• Veľkosť orgánov podieľajúcich sa na 

transporte (pľúca, srdce, krv, svaly)



• Absolútne hodnoty: 20 - 30 rokov

neskôr systematické znižovanie funkčných rezerv 
orgánov dýchania a krvného obehu vplyvom 
starnutia

• Relatívne hodnoty:  10 - 14 rokov

v puberte sa výraznejšie zvyšuje TH, než dorastajú 
orgány čo ovplyvňuje funkčnú zdatnosť

Vek dosiahnutia  max hodnôt VO2 

max:



 geneticky je podmienená nielen východisková úroveň ale aj 
rozsah prírastku

 východiskové hodnoty sa môžu zvýšiť tréningom o  10 až 
20%, výnimočne aj o 30% - rozvoj najme v prvých 
mesiacoch tréningu 

 vekom dochádza k postupnému znižovaniu

Závisí na stupni trénovateľnosti, charakteristická 
je veľká interindividuálna variabilita

Genetická podmienenosť a 
možnosti rozvoja



priemerný mladý netrénovaný muž - 3,5 l/min
45 ml/kg/min

priemerná mladá netrénovaná žena - 2,0 l/min

38 ml/kg/min

Maximálna spotreba kyslíka



Normy VO2 max
Podľa stanoveného VO2 max (Cooper, 1997)

Muži (hodnoty v ml/kg/min)

Vek veľmi slabý slabý priemerný dobrý veľmi dobrý excelentný

13-19 <35.0 35.0 - 38.3 38.4 - 45.1 45.2 - 50.9 51.0 - 55.9 >55.9

20-29 <33.0 33.0 - 36.4 36.5 - 42.4 42.5 - 46.4 46.5 - 52.4 >52.4

30-39 <31.5 31.5 - 35.4 35.5 - 40.9 41.0 - 44.9 45.0 - 49.4 >49.4

40-49 <30.2 30.2 - 33.5 33.6 - 38.9 39.0 - 43.7 43.8 - 48.0 >48.0

50-59 <26.1 26.1 - 30.9 31.0 - 35.7 35.8 - 40.9 41.0 - 45.3 >45.3

60+ <20.5 20.5 - 26.0 26.1 - 32.2 32.3 - 36.4 36.5 - 44.2 >44.2

Ženy (hodnoty v ml/kg/min)

Vek veľmi slabý slabý priemerný dobrý veľmi dobrý excelentný

13-19 <25.0 25.0 - 30.9 31.0 - 34.9 35.0 - 38.9 39.0 - 41.9 >41.9

20-29 <23.6 23.6 - 28.9 29.0 - 32.9 33.0 - 36.9 37.0 - 41.0 >41.0

30-39 <22.8 22.8 - 26.9 27.0 - 31.4 31.5 - 35.6 35.7 - 40.0 >40.0

40-49 <21.0 21.0 - 24.4 24.5 - 28.9 29.0 - 32.8 32.9 - 36.9 >36.9

50-59 <20.2 20.2 - 22.7 22.8 - 26.9 27.0 - 31.4 31.5 - 35.7 >35.7

60+ <17.5 17.5 - 20.1 20.2 - 24.4 24.5 - 30.2 30.3 - 31.4 >31.4



cyklistika, veslovanie, bežecké lyžovanie, vytrvalostný beh 
= hodnoty nad 80 ml/kg/min

Len zriedka hodnoty nad 90 ml/kg/min u mužov 

a 70 ml/kg/min u žien

Elitní tanečníci:

48 – 59 ml/kg/min muži

43 – 51 ml/kg/min ženy

Maximálna spotreba kyslíka



• Le Mond - víťaz Tour de France - VO2
max 92,5 ml/kg/min

• Dahlie - bežec na lyžiach - 96 ml/kg/min

• Čepalová - bežkyňa na lyžiach - 77 
ml/kg/min 

• Osoby s nízkou zdatnosťou – pod  20 
ml/kg/min

Maximálna spotreba kyslíka

83 ml/kg/min.

83 ml/kg/min.



Význam v tanečnom športe:

Maximálna spotreba kyslíka



Význam v tanečnom športe:

- Rýchlejšie zotavenie pri opakovanom 
zaťažení

- Lepšia regenerácia po zaťažení (možnosť 
kvalitnejších tréningov častejšie)

Maximálna spotreba kyslíka



Všeobecne platná hodnota - 4 mmol La/l 

Anaeróbny prah

Charakterizuje ho: najvyššia intenzita 

zaťaženia pri ktorej sa ešte zachováva 

dynamická rovnováha medzi tvorbou a 

odbúravaním laktátu



• netrénovaní – pri ANP využívajú 50-60% VO2 max

špičkoví vytrvalci  – až 70-90% VO2 max

• jedinci, ktorí dosahujú ANP pri vyššom % VO2 max 

– predpoklady pre lepší vytrvalostný výkon



Význam v tanečnom športe:

Anaeróbny prah



Význam v tanečnom športe:

- Vyššia hodnota pf pri anp umožňuje 
vykonávanie intenzívnejšieho zaťaženia (viac 
vládze)

- Vyššia hodnota pf pri anp umožňuje pracovať 
dlhšie v aeróbnom, prípradne zmiešanom 
režime. Pri rovnakej intenzite taťaženia sa 
menej unaví osoba s vyšším anp.

Anaeróbny prah



VO2 max, P max
datum 23.8.2019 meno Miro Muster rč

hmotnost 107 T. výška 187 % tuk 19

VO2 max: 4173 ml W ANP: 221 W W max: 317 W

VO2max/ kg: 39,0 ml W ANP/kg: 2,07 W W max/kg: 3,0 W

VO2max/ PF: 27,1 ml PF ANP: 120 / min. PF max: 154 / min.

TK max: 182/80 mmHg

% pred. 95



Tréningové zóny

Tréningové zóny Srdcová frekvencia

Pásmo aktívnej pohybovej regenerácie od 127 do 133

Pásmo budovania aeróbneho základu od 134 do 139

Zmiešané pásmo od 140 do 147

Zóna anaeróbneho prahu (ANP) od 148 do 156

Zóna nad hranicou ANP od 157 do 159

Zóna budovania aeróbnej kapacity od 160 do 195





Funkčná diagnostika pohybového 
aparátu

Testy zamerané na posúdenie funkcie svalov, 
šliach, kĺbov a chrbtice:

- Kĺbové rozsahy

- Skrátené svaly

- Oslabené svaly

- Svalové dysbalancie

- Funkcie kinetických reťazcov

- Funkcia základných pohybových stereotypov



WBLT (weight bearing lunge test)

test na zistenie mobility členkového kĺbu (uhol 
dorziflexie). Norma 45 stupňov alebo rozdiel 4-6 
cm medzi dolnými končatinami.



WBLT (weight bearing lunge test)

• < 45° nižšia efektivita dynamických 

pohybov dolných končatín

• < 45° vyššie riziko poranenia DK

• < 45° horšie rovnováhové schopnosti



YBT (Y balance test)

test na zistenie dynamickej rovnováhy 
a funkčných rozdielov (stabilita a mobilita 
dolných končatín) dolných končatín. Norma 
Rozdiel 5-6 cm medzi jednotlivými postaveniami 
(Anterior, Posterior lateral, Posterior medial)



Sit reach a Leg raise

test predklonu v sede a vystieranie dolnej končatiny 
v ľahu na chrbáte. Test na zistenie skrátených svaloch 
zadnej strany stehna (Hamstringy) Hodnotenie komplexné 
dosiahnutá vzdialenosť v cm a bodové hodnotenie vo 
vystieraní vystretej dolnej končatiny (FMS skóre). 
Výsledné hodnotenie podľa škály FMS kde 0 bodov-
bolesť pri vykonávaní, 1 – vertikálna línia maleolusu je 
pod úrovňou pately, 2 – vertikálna úroveň maleolusu je 
medzi patelou a stredom stehna, 3 – vertikálna maleolusu
je medzi stredom stehna bedrom. Plus bolo do 
vyhodnotenie zohľadnené aj popismi individuálnych 
pocitov pri testovaní (subjektívne vyjadrenie športovca).



Mobilita ramien

testovanie bolo vykonávané s rukami v päsť. 
Hodnotila sa vzdialenosť v cm a bodové skóre. 
0b.- bolesť pri vykonávaní testovania, 1b.- päsť 
nebola vo vzdialenosti 1,5 veľkosti ruky, 2b.- päsť 
bola vo vzdialenosti 1,5 veľkosti ruky, 3b.- päsť 
bola vo vzdialenosti 1 x veľkosti ruky. Do 
hodnotenia sa brali aj subjektívne pocity 
testovaného vyjadrené priamo pri poznámkach 
daného testu.





CKCUT (15 s)

test na zistenie stability ramien a trupu. Normy –
muži: 21 dotknutí/opakovaní, ženy: 23 
dotknutí/opakovaní



Drep

testovanie komplexného pohybového vzoru (stabilita, 
mobilita, súčinnosť bedier a ramien pri pohybe). Hodnotenie 
subjektívne podľa pocitov testovaného a vizuálne podľa 
vykonania daného pohybu a pomocne vyjadrené FMS škálou 
od 0 do 3 bodov. 0b.- ak je pri pohybe prítomná bolesť 
v akomkoľvek segment, 1b.- tibia a torzo nie sú paralelne, 
femur nie je horozontálne s podložkou, kolená sa zbiehajú do 
vnútornej strany, a palica ktorú držia počas testovania nie je 
nad chodidlami, 2b.- femur horizontálne, kolená priamo  nad 
chodidlami, palica priamo nad chodidlami, päty sú podložené, 
3b.- femur pod úrovňou paralely, kolená nad úrovňou 
chodidiel, palica nad úrovňou chodidiel, päty bez podloženia 
a v kontakte s podložkou



ISOMAX

izometrické/statické testovanie sily extenzorov
a flexorov kolenného kĺbu. Normy 10% - rozdiel 
sily medzi jednotlivými dolnými končatinami pri 
flexií a extenzí. 40% - rozdiel sily medzi 
quadricepsom (štvorhlavý sval stehna) 
a hamstringom (zadná skupina svalov stehna) 
jednotlivých dolných končatín




