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Motivace: Odpovídá vaše hodnota krevního tlaku (TK) a tepové frekvence (TF) 
průměrným hodnotám pro vaši věkovou kategorii? Jak se projeví fyzická zátěž na 
hodnotách krevního tlaku a tepové frekvence? Proč dochází ke změně hodnot 
sledovaných veličin při zátěži? Bude se obdobně měnit hodnota TK systolického i 
diastolického? Které faktory mohou ovlivnit hodnoty TK a TF? 

Úvod: Krevní tlak je tlak, kterým krev působí na stěnu cév. Je vytvářen činností srdce, 
které vypuzuje krev do aorty (krevního oběhu) a odporem cévního řečiště. V průběhu 
srdečního cyklu TK stoupá a klesá, nejvyšší hodnoty dosahuje v systole – systolický tlak 
a nejnižší na konci srdeční diastoly – diastolický tlak. Při lékařském vyšetření se 
krevním tlakem myslí tlak v pažní tepně. Nejčastěji se měří neinvazně, a to tlakoměrem 
čili tonometrem v oblasti levé paže. Jeho hodnoty se v běžné praxi vyjadřují v mm Hg 
(torrech). Naměřené hodnoty zapisujeme jako zlomek: TK = TS/TD. U dospělého člověka 
se pohybují průměrné hodnoty TK v klidu (vsedě, vleže) v rozmezí 110 – 140/ 70 – 90 
torr (hodnota systolického tlaku s věkem roste).  

Tep (puls) je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do aorty šířící 
se odtud na periferní tepny. Rychlost šíření tepové vlny je určena především kvalitou 
stěny tepen. Série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci. Počet srdečních 
stahů za minutu se označuje jako tepová (srdeční) frekvence. Klidová tepová 
frekvence zdravého dospělého člověka je asi 70 tepů za minutu (s rozmezím 60 – 80 
tepů/min). Velikost obou sledovaných veličin závisí například na věku, pohlaví, tělesné 
práci a na podmínkách zevního prostředí. Mezi faktory, které jejich hodnoty zvyšují patří 
mimo jiné fyzická zátěž. Fyzicky zdatný člověk má hodnotu tepové frekvence nižší. 
Z rychlosti a charakteru tepu a hodnot TK lze usoudit na zdravotní stav srdce a cév. 

 

Úkol: Pomocí digitálního tonometru proveďte měření krevního tlaku a tepové frekvence 
v klidu a po fyzické zátěži. Porovnejte naměřené klidové hodnoty s normovanými. Ověřte 
závislost hodnoty krevního tlaku a tepu na fyzické zátěži. 

Pomůcky: digitální tonometr, měřič času, pracovní list 

Postup: Vytvořte pracovní dvojice – jeden žák je testován, druhý provádí měření. Poté se 
v roli vyměníte.  

a) měření v klidu 

Pro měření je nutné volné oblečení v oblasti paže. Testovaná osoba sedí pohodlně, rovně, 
uvolněně, bez překřížení nohou; nemluví, levé předloktí má na pevné opoře tak, aby dlaň 
směřovala nahoru. Osoba, provádějící měření, připevní manžetu do správné polohy -  tj. 
tak, aby její střední část označená zeleným pruhem byla umístěna 2 – 3 cm nad loketní 
jamkou a celá manžeta byla zhruba v úrovni srdce. 

Ovládáním tonometru podle návodu (instrukce pedagoga), proveďte vlastní měření.  

b) měření po zátěži 

Testovaná osoba provede 30 dřepů v časovém intervalu 30 s. Při provádění dřepů 
ponecháme manžetu připevněnou na paži. Vyšetřovaná osoba je při měření opět vsedě. 

Hodnoty systolického i diastolického tlaku a TF z obou měření zaznamenané na displeji 
tonometru odečtěte a zaznamenejte do tabulky v pracovním listu. Do tabulky zapište i 
výsledky spolužáka. Proveďte vyhodnocení vlastních výsledků, porovnejte je s výsledky 
spolužáka a zdůvodněte případné odlišnosti. Vypracujte závěr. 
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Pracovní list    LC č.:      jméno: 

Krevní tlak a fyzická zátěž 
 

Výsledky: tab.: Výsledky měření TK  a TF v klidu a po zátěži  

 

Testovaná osoba 
TK (torr) TF (min) 

klid zátěž klid zátěž 

 č. 1     

 č. 2 - spolužák     

 

Závěr:  Otázky a úkoly: 

1. Porovnejte vlastní hodnoty tepové frekvence a systolického i diastolického tlaku 

v klidu s normovanými hodnotami a posuďte, zda jsou hodnoty fyziologické, nebo 

spadají do hodnot hypertenze či hypotenze. 

TK: 

TF: 

2. Podařilo se vám ověřit, že při zátěži vzrostla hodnota TK a minutové tepové 

frekvence? 

 3. Vysvětlete, proč došlo ke zvýšení sledovaných veličin po zátěži.  

a) TK 

 

b) TF 

 

4. Ovlivnila fyzická zátěž stejným způsobem tlak systolický i diastolický? 

 

 

5. Porovnejte vlastní, naměřené hodnoty TK a TF s výsledky spolužáka, pokuste se 

vysvětlit případné rozdíly. 

 

6. Které další faktory mohou ovlivnit hodnoty TK a TF? 
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