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Všetci sa asi zhodneme na tom, že základným krokom k získaniu telesnej zdatnosti je 

prekonanie vlastnej pohodlnosti. Jednoducho, že sa sami rozhodneme hýbať. 

VO2max (maximálna rýchlosť spotreby kyslíka) je jeden z najlepších ukazovateľov aeróbnej 

výkonnosti a telesnej zdatnosti športovca. Uvádza sa ako relatívna rýchlosť udávajúca 

množstvo kyslíka spotrebovaného v mililitroch na kilogram telesnej hmotnosti za minútu, 

alebo aj ako absolútna rýchlosť v litroch kyslíka za minútu [1]. Čím je hodnota vyššia, tým 

viac kyslíka sa dostane do svalov. Kyslík je pre svalovú činnosť nevyhnutný. Z toho vyplýva, 

že čím viac kyslíka sa do svalov dostane, tým vyššia je aeróbna výkonnosť. Názov VO2 max 

je odvodený od V - objem, O2 - kyslík a max - maximum. 

Hodnota VO2 max je faktor informujúci o telesnej výkonnosti športovca. Nemení sa 

lineárne s hmotnosťou človeka. Mohutnejší a ťažší športovci, ako sú napríklad veslári, 

dosahujú nižšie hodnoty ako napríklad šľachovití bežci. Okrem toho je každý jedinec 

jedinečný, má inú stavbu tela a iné predispozície. Preto nemusí vždy platiť úmera: vyššie 

VO2 max - vyššia výkonnosť. Absolútne hodnoty VO2 max sú zvyčajne u mužov o 40-60% 

vyššie ako u žien. U netrénovaného jedinca je možné zvýšiť VO2 max veľmi rýchlo (po 

náročnom tréningu až o 25%), kým u trénovaného sa táto hodnota zvyšuje už len veľmi 

pomaly, pretože sa blíži k svojej maximálnej hranici. Najvyššia hodnota bola nameraná u len 

18-ročného Oskara Svendsena a to konkrétne 97,5 ml.kg
-1

.min
-1

. Test bol vykonaný v roku 

2012 na University College of Lillehammer v Nórsku.U žien vedie s hodnotou 78.6 ml.kg
-
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 olympijská šampiónka v maratóne Joan Benoit. [2] Výšku tohto ukazovateľa 

ovplyvňuje až z 50% dedičnosť a to hlavne výkonnosť srdca a schopnosť krvného obehu 

prenášať kyslík. Ostatok možno ovplyvniť vhodne určeným a pravidelným tréningom. [3] 

Taktiež záleží aj na kapacite pľúc športovca. Malé pľúca nie sú schopné zásobiť svaly 

potrebným množstvom kyslíka.  

RÚVZ  v Spišskej Novej Vsi má zriadenú nadstavbovú Poradňu pre optimalizáciu 

pohybovej aktivity. Klienti absolvujú záťažové testy na bicyklovom Ergometri, ktorým 

získame hodnoty pulzovej frekvencie a pomocou metodiky aj údaje o VO2max pri rôznych 

záťažových stupňoch. Najpresnejšie meranie sa vykonáva v špecializovaných športových 

centrách, alebo u športových lekárov na prístroji zvanom ergometer. Jedná sa o záťažový test, 

kedy športovec beží na bežiacom páse, alebo točí na stacionárnom bicykli vo zvyšujúcej sa 
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intenzite a v určitých intervaloch. Na tvári má nasadenú špeciálnu masku, pomocou ktorej 

prístroj zaznamenáva koncentráciu kyslíka a oxidu uhličitého (CO2) vo vdychovanom a vo 

vydychovanom vzduchu.  

Uvedený prístroj je však  ekonomicky ťažko dostupný, navyše je potrebné dodržiavať 

pri jeho používaní prísne laboratórne podmienky a preto sa na meranie používajú náhradné 

procedúry, z ktorých je najrozšírenejšia Astrand - Ryhming  nomogram [4]  (názov podľa 

mien podľa autorov) , častejšie sa užíva len skrátený názov Astrandov nomogram. Tento 

vychádza zo vzťahu medzi srdcovou frekvenciou a príslušnou záťažou na bicyklovom 

ergometri a pomocou „prevodovej“  krivky VO2max na Astrandovom grafe dostaneme 

odčítaním konkrétnu hodnotu absolútnej rýchlosti v litroch kyslíka za minútu. Podľa autorov 

viacerých štúdií, za všetky tu uvádzame štúdiu o vhodnosti Astrandovho nomogramu pre 

určenie VO2max [5], je korelácia medzi predikovanými hodnotami VO2max pomocou 

Astranda a presným meraním vysoká a pohybuje sa od 0,76 – 0,92. Samotné používanie 

Astrandovho nomogramu pri určovaní VO2max má samozrejme i niekoľko nevýhod :  

• menšia presnosť samotného odčítania – nelineárna mierka 

• ohraničený rozsah odčítaných hodnôt (pre záťaž, pulz a VO2max - od 1,6 po 6) 

• absencia „medzihodnôt“ pri pulze, len približné odčítanie 

 Kvôli tomu sme vyvinuli matematicko-štatistický model, ktorý uvedené problémy 

eliminuje a umožňuje na základe zadaných hodnôt pulzovej frekvencie a príslušnej záťaže 

vypočítať požadovanú hodnotu VO2max. Vychádzali sme pri tom z grafov Astrandovho 

nomogramu, kde je na jednej 

zvislej osi pulzová 

frekvencia, na druhej osi je 

záťaž vo Wattoch,  v oboch 

prípadoch hodnoty pre obe 

pohlavia zvlášť.  

Medzi oboma 

osami je krivka VO2max, 

na ktorej sa spojením 

nameraných hodnôt 

dosiahnutej pulzovej 

frekvencie pri danej  

Graf č.1.        záťaži (hodnoty na dvoch 

zvislých osiach) odčíta príslušná hodnota VO2max. Situácie máme zobrazenú na grafe č.1. 
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Meraním a matematicko-štatistickými procedúrami sme previedli Astrandov 

nomogram do  ortonormálnej sústavy súradníc a vzniknutým súborom matematických rovníc 

sme pomocou Excelu vypočítali VO2max. Uvedený postup si popíšeme podrobnejšie. Keďže 

výpočtová procedúra je rovnaká pre obe pohlavia (líši sa len v meraných jednotkách) budeme 

tu uvádzať len obecný popis. Pri hľadaní vhodného algoritmu prevodu sme stáli pred 

viacerými základnými problémami :  

- Uvedený nomogram nemá na osiach rovnakú mernú jednotku 

- Uvedené namerané jednotky majú okrem pulzovej frekvencie nelineárnu mierku 

- Nájsť matematickú procedúru, ktorá exaktne vypočíta priesečník na priamke 

VO2max z nameraných hodnôt pulzovej frekvencie a záťaže 

Z tohto dôvodu sme vytvorili ortonormálnu sústavu súradníc s dvoma základnými osami Y 

a na nich kolmou osou X s jednotnou mierkou udávanou v mm, ako ukazuje graf č.2. 

 

 

Graf č.2. 

Prevod pulzovej frekvencie (lineárne - rovnomerne rastúcej) na dĺžkovú mieru sme vykonali 

pomocou smernicovej rovnice priamky, ktorá má obecný tvar :  y = kx + q 

Popis významu jednotlivých symbolov na grafe č.2. ( namerané údaje sú uvedené v mm) : 

b   – vzdialenosť úsečky YF pulzovej frekvencie od počiatku súradníc 

YF – pulzová frekvencia, u mužov je  110 ≤ YF ≤ 170, u žien 120 ≤ YF ≤ 180 
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YP – prepočítaná hodnota nameranej pulzovej frekvencie na vzdialenosť od počiatku osi 

Z uvedeného je zrejmé, že : YP = f(PULZ) , resp. YP = f(YF).  Vzorec pre prevod je : 

                                                         YP = b + (YF – 110) x KF                                                                     (1) 

Kde KF  je koeficient lineárneho prevodu medzi pulzami a hodnotou  YP (zmeraná celá dĺžka 

úsečky pulzového rozpätia delená pulzovým rozpätím tj. 170 – 110 = 60 ) Uvedeným 

vzťahom sme previedli nameranú pulzovú frekvenciu na vzdialenosť od počiatku súradníc. 

Podobným postupom prevedieme i dosiahnutú záťaž na dĺžkovú mieru, kde : 

Y1N  – watová záťaž, u mužov je  50 ≤ Y1N ≤ 250, u žien 50 ≤ Y1N ≤ 150 

Y1Z  – kolmá vzdialenosť začiatku  úsečky Y1N watovej záťaže od osi X 

YWP – prepočítaná hodnota nameranej záťaže na dĺžkovú mieru (kolmá vzdialenosť 

nameranej watovej záťaže od osi X) 

Z uvedeného je zrejmé, že : YWP = f(W), resp. YWP = f(Y1N) 

Aby sme mohli previesť dosiahnutú záťaž (nelineárne - nerovnomerne rastúcu) na lineárnu 

dĺžkovú mieru a aby sme to mohli aproximovať s dostatočnou presnosťou použili sme 

regresnú krivku 4.stupňa. Týmto sa nám podarilo u oboch pohlaví medzi  aproximovanými 

hodnotami regresnej krivky a skutočnými hodnotami nameranej záťaže dosiahnúť koeficient 

korelácie R ≥ 0,9999 s maximálnou odchýľkou od skutočných hodnôt < 5 %. Vzorec pre 

prevod je : 

               YWP = Y1Z + K1 x Y1N 
4
 + K2 x Y1N

 3 
+ K3 x Y1N

 2 
+ K4 x Y1N

 
+

 
K1Z

 
                      (2)

 

Kde koeficienty K1, K2, K3, K4 a K1Z   sú príslušné regresné koeficienty vypočítané pomocou 

procedúry programu Excel 2010. Uvedeným vzťahom sme previedli nameranú záťaž na 

dĺžkovú mieru. 

Teraz prevedieme všeobecne nelineárnu dĺžkovú mieru úsečky CV (ktorej hodnoty pre 

konkrétne meranie určíme výpočtom v poslednom kroku, viď vzorec 9) na VO2max na, kde : 

CV  – dĺžka úsečky VO2max, kde 1,6 ≤  VO2max  ≤ 6 a prislúchajúce 0 mm ≤  CV  ≤  94 mm   

Z uvedeného je zrejmé, že : VO2max = f(CV)  

Tentokrát nám na dostatočne presnú aproximáciu stačila krivka o rád menšia než v 

predchádzajúcom prípade, t.j. regresná krivka 3.stupňa. U oboch pohlaví medzi  

aproximovanými hodnotami regresnej krivky a skutočnými hodnotami VO2max  sme dosiahli 

koeficient korelácie R ≥ 0,9999 s maximálnou odchýľkou od skutočných hodnôt < 0,8 %. 

Vzorec pre prevod je : 

                       VO2max = KO1 x CV
3
 + KO2 x CV

2 
+ KO3 x CV + KO2M                                                     (3)

 

Kde koeficienty K01, K02, K03 a K02M   sú príslušné regresné koeficienty vypočítané pomocou 

procedúry programu Excel 2010. Uvedeným vzťahom sme previedli dĺžkovú mieru úsečky 



CV (pre hodnotu VO2max)  na predikovanú samotnú hodnotu VO2max.
 

Teraz máme 

pripravené všetký potrebné prípravné výpočty na určenie hodnoty VO2max z nameraných 

hodnôt pulzovej frekvencie a dosiahnutej záťaže.
 

 

Graf č.3. 

Ako vyplýva z grafu č.3. našou úlohou je vypočítať súradnice priesečníku bodu A, čo je 

vlastne dĺžková hodnota VO2max, ktorú už vieme pomocou vzorca (3) previesť na skutočnú 

predikovanú hodnotu VO2max. Problém určenia súradnice bodu A si modifikujme na určenie 

vzdialenosti bodu A od  začiatku súradníc. Ozrejmíme si posledné symboly na grafe :  

XC  – kolmá vzdialenosť medzi oboma zvislými osami (pulz, záťaž) 

CA  – vzdialenosť bodu A od  začiatku súradníc 

tg α – uhol medzi polpriamkou YV (hodnoty VO2max) a osou X 

tg β – uhol medzi spojnicou nameraných hodnôt pulzov a záťaže YW a osou X 

Ak vyjadríme smernicové rovnice polpriamky YW a úsečky YV v tvare : 

YW = tg β x (X) + q                                                                   (4)
 

YV = tg α x (X)                                                                          (5)
 

Kde q = YP , potom pre ich spoločný priesečník v bode A platí :  

YWA =  YVA, čiže , tg β x (XA) + YP  =  tg α x (XA)                 (6)                            

Aby sme mohli vypočítať XA t.j. x-ovú súradnicu bodu A, potrebujeme ešte vypočítať  tg β. 

Ten vypočítame pomocou známych parametrov a vzorca (7) :  

tg β = -           
YP - YWP 

XC 



Teraz môžeme pristúpiť k výpočtu vzdialenosti bodu A od začiatku súradníc : 

   CA = - 
YP                                                                                 

(8) (tg α  - tg β) x cos α 

Jednoduchým vzorcom ešte určíme vzťah medzi CA a CV :  

                                CV = KCV - CA                                                             (9) 

Kde KCV je koeficient prevodu medzi hodnotou CA a CV (pretože pre vypočítanie VO2max 

potrebujeme určiť CV,  kde hodnota CV = 0 mm zodpovedá  predikovanej hodnote VO2max = 

1,6 a CV = 94 mm zodpovedá  predikovanej hodnote VO2max = 6)  

Postup pri samotnom výpočte VO2max vyzerá následovne  : 

• zadáme pohlavie ( konkrétne koeficienty vzorcov na výpočet pre oba pohlavia sú 

odlišné) 

• zadáme W (prevod na hodnotu YWP – mierka v mm) 

• zadáme pulz ( prevod na hodnotu YP - mierka v mm) 

• uhol α vieme, (vieme cos α) , vypočítame tg β , vypočítame CA( priesečník úsečiek 

VO2max a spojnice W a pulzu) 

• dosadíme CA  do regresnej aproximačnej krivky  pre určenie VO2max  a vypočítame 

VO2max 

V exceli zadáme iba hodnoty záťaže a pulzu a celý výpočet prebehne automaticky 

Výhody automatického výpočtu Astrandovho nomogramu :  

• rýchlosť výpočtu 

• väčšia presnosť pri určení VO2max  - max. chyba 1,14 %  

• širší rozsah určiteľnosti hodnôt pre VO2 max 

• možnosť určenia presného VO2 max  i pre „mezihodnoty“ pri pulze 
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