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Srdce je rezonan!ním „t"lem“ mnoha 
proces# probíhajících v$lidském 
organismu. Prost%ednictvím neu-

rotransmiter# (chemick&ch látek, je' 
v$t"le 'ivo!ich# p%ená(ejí vzruchy) je úzce 
spojené s$mozkem, trávicím, imunitním 
a$endokrinním systémem, stejn" jako 
s$metabolismem a$d&cháním. Úrove) 
aktivity a$kvalita v&konu t"chto 'ivotn" 
d#le'it&ch funkcí jsou p%ímo závislé na 
kontrole a$správném fungování auto-
nomního nervového systému (ANS) 
a$jeho dvou slo'ek, sympatické (aktivace) 
a$parasympatické (regenerace). Jejich 
interakce a$p%izp#sobivost se odrá'í ve 
variabilit" srde!ní frekvence, která je celo-
sv"tov" známá pod zkratkou HRV, Heart 
Rate Variability.

V$souvislosti s$HRV se hovo%í o$takzva-
né regula!ní schopnosti organismu nebo 
samolé!ebné síle lidského t"la. Pokud 
je naru(ena, t%eba kv#li dlouhodobému 
stresu, m#'ou vznikat funk!ní poruchy, 
zvy(uje se riziko kardiovaskulárního 
onemocn"ní, oslabení imunity, problém# 
s$nadváhou. Hrozí i$zrychlení procesu 

bun"!ného stárnutí. M"%ení a$následná 
anal&za HRV je dobr& zp#sob, jak poruchy 
rozpoznat velmi brzy a je  -li to nutné, pod-
po%it regula!ní schopnosti t"la, a$zabránit 
rozvoji nemocí.

Rytmus (tep) zdravého srdce je ve 
skute!nosti velmi prom"nliv&, od úderu 
k$úderu, a* u' je organismus v$klidu, nebo 
se v"nuje jakékoli !innosti. Pokud regu-
la!ní systémy (p%edev(ím ANS) fungují 
spolehliv", dochází k$neustál&m !aso-
v&m zm"nám mezi jednotliv&mi údery 
srdce – t"lo tak reaguje na vn"j(í a$vnit%ní 
podn"ty a$situace. Naopak srdce, které 
bije nem"nn&m rytmem jako metronom, 
je pravd"podobn" p%etí'ené a$regula!ní 
systémy nefungují, jak mají (viz!graf).

D!CHAT SRDCEM
Variabilita srde!ního rytmu souvisí krom" 
jiného s$dechem. P%i nádechu se srde!ní 
frekvence zrychluje (vlivem sympatiku), 
co' má za následek krat(í !asov& interval 
mezi údery. Naproti tomu p%i v&dechu se 
srde!ní frekvence zpomaluje (p#sobením 
parasympatiku), následkem !eho' se !a-

sov& interval mezi údery prodlu'uje. Tato 
!asová variabilita mezi údery, která je 
koordinována s$na(ím dechov&m cyklem, 
se odborn" naz&vá respira!ní sinusová 
arytmie (RSA). Proto se cvi!ení poma-
lého, hlubokého d&chání p%edev(ím do 
spodní !ásti t"la (b%icho, bránice), velmi 
doporu!uje pro stimulaci p%edev(ím 
parasympatiku, na(í klidové !ásti ANS. 
V$dne(ní dob" se v$této souvislosti mluví 
o$srde!ní koherenci.

Koherence srde!ní frekvence je decho-
v& vzorec, kdy se srde!ní frekvence m"ní 
synchronizovan" s$dechem – zrychluje se 
p%i nádechu a$zpomaluje p%i v&dechu. Je 
to p%irozen& a$refl exní jev, kter& není otáz-
kou %ízeného úsilí. Jde spí( o$to, umo'nit 
t"lu, aby „nep%eká'elo“ samo sob" a$roz-
pomn"lo se na p%irozen& rytmus souhry 
srdce a$dechu. Stres, negativní informace, 
destruktivní emoce, jako jsou úzkost, 
strach, hn"v a$frustrace, mohou tento 
p%irozen& rytmus blokovat.

Ú!inek zmín"ného cíleného cvi!ení 
je maximální p%i frekvenci zhruba (est 
dech# za minutu, kdy se prohlubuje práv" 
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Zdravé srdce reaguje jako motor rychlého auta, kter" se ak#n$ 
roztá#í p%i sebemen&ím se&lápnutí plynového pedálu – na rozdíl 
od nese%ízeného starého motoru, jen' na podn$ty tém$% nereaguje. 
Variabilita srde#ního rytmu je jedine#n" ukazatel, z n$ho' lze 
pom$rn$ snadno vy#íst, co se odehrává v nitru lidského t$la i mysli.

A JEHO VARIABILITA
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V"nuje se lektorské !innosti v$oblasti
p%ístroj# celostní medicíny.
Zalo'il centrum Oberonic.
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jde o$fyziologick& fenomén, 
kdy se srdce a$mozek propojí 
v$jedno a$t"lo za'ívá pocit 

splynutí a$harmonie. Tím pádem dochází 
k$navození regenerace, klidu a$uvoln"ní 
organismu. Existuje %ada p%ístroj# a$soft-
war#, které – nap%íklad prost%ednictvím 
vizualizace na monitoru – pomáhají 
zájemc#m sjednotit dech se srde!ní frek-
vencí a$tak co nejlépe pracovat s$koheren-
cí srdce.

BIOMARKER ZDRAVÍ
V"dci z$Katedry elektrického in'en&rství 
Indického technologického institutu 
publikovali v$roce 2010 studii o$vlivu 
jógy na stav srdce. Zkoumali 42 zdrav&ch 
mu'#, kte%í jógu necvi!ili, a$42 zku(e-
n&ch praktikant# jógy. T&m odborník# 
vyvodil, 'e u$mu'# pravideln" cvi!ících 
jógu se projevuje daleko v"t(í variabilita 
srdce a$siln"j(í aktivita parasympatiku, 
co' nazna!uje lep(í autonomní kontrolu 
nad srde!ním rytmem a$zárove) sv"d!í 
o$zdrav"j(ím srdci i$velkém p%ínosu pravi-
delného cvi!ení jógy pro t"lo.

Nízká HRV byla potvrzena v$mnoha 
studiích jako siln&, nezávisl& prediktor bu-
doucích zdravotních problém#. Ukázalo 

se, 'e sní'ená HRV se vyskytuje tém"% 
u$ka'dé nemoci mu'e, 'eny, dít"te, novo-
rozence, a$dokonce i$plodu. V&zkumy dále 
potvrzují, 'e lidé s$vysokou HRV mají v"t(í 
kardiovaskulární zdatnost a$jsou odoln"j(í 
v#!i stresu.

HRV krom" jiného poskytuje zp"tnou 
vazbu o$osobním 'ivotním stylu a$m#'e 
pomoci motivovat ty, kte%í zva'ují kroky 
ke zdrav"j(ímu a$radostn"j(ímu 'ivotu. 
Je fascinující sledovat prom"nu HRV 
u$jedinc#, kte%í se za!ali více soust%edit na 
meditaci, spánek, a$zejména fyzickou ak-
tivitu. Pro milovníky dat a$!ísel je m"%ení 
HRV zajímav& a$inspirativní zp#sob, jeho' 
prost%ednictvím m#'ou sledovat, jak 
nervov& systém reaguje nejen na okolní 
prost%edí, ale také na individuální emoce 
a$my(lenky.

TEP A(JEHO INTERVALY
P%i srde!ní frekvenci nap%íklad 60 tep# 
za minutu by pr#m"rn& srde!ní tep trval 
jednu vte%inu, ale ve skute!nosti mohou 
b&t n"které intervaly tepu 0,8 vte%iny 
a$jiné 1,2 vte%iny. Pokud se !asové úseky 
mezi jednotliv&mi tepy takto zkracují 
a$prodlu'ují, je jejich prom"nlivost, ne-
pravidelnost srde!ní frekvence, pova'o-
vána za indikátor zdravého a$fl exibilního 
organismu i$za ukazatel dobré regulace 
ANS. Pokud jsou !asové intervaly stejné, 
nebo prom"nlivé jen minimáln", HRV je 

nízká a$regulace ANS nedostate!ná. Pro-
to'e variabilita srde!ního rytmu je %ízená 
autonomním nervov&m systémem, lze 
%íci, 'e její m"%ení poskytuje dobr& vhled 
do fungování ANS.

HRV se m"%í bu+ pomocí techniky 
elektrokardiografi e (EKG), vyu'ívá se 
nap%íklad p%ístroj Heart Vision, nebo 
fotopletysmografi cky (PPG), tedy pro-
st%ednictvím m"%icích hodinek, náramk# 
!i prsten#. S$touto metodou se pracuje 
nejen v$konven!ním léka%ství a$v"d", ale 
stále více se pou'ívá i$v$celostní medicín", 
lé!itelství, fytoterapii, p%i sportovních 
trénincích, kou!ování, ve v&'ivovém 
poradenství a$fyzioterapii. V&znamn" se 
roz(i%uje i$do osobního pou'ívání – pro 
dlouhodob& monitoring zdraví, bio-
feedback a$kontrolovanou práci s$vlast-
ním t"lem a$dechem..

Autonomní nervov" systém (ANS)

Sympatikus a parasympatikus

Rytmus srde!ního tepu je %ízen sinoatriálním uzlem, „p%irozen&m kardiostimulátorem“ 
srde!ní frekvence. Ten generuje elektrické impulzy, co' má za následek srde!ní pulz 
a$jeho kolísání neboli variabilitu srde!ního rytmu, je' je do velké míry regulována na(ím 
autonomním nervov&m systémem. O$ANS se %íká, 'e je to v&vojov" star& systém, kter& 
!lov"ku pomáhal p%e'ívat a$automaticky (tedy bez v"domého ovliv)ování) urgentn" 
reagovat na nep%íznivé 'ivotní situace. Hraje klí!ovou úlohu p%i zachování stabilních 
podmínek uvnit% organismu (homeostáza), nezávisle na v"domí ovliv)uje vnit%ní orgány, 
hladkou svalovinu, cévy, 'lázy a$má zásadní vliv na srdce – s$cílem optimalizovat jeho 
!innost podle neustále se m"nících po'adavk# organismu.

Jde o$dv" hlavní v"tve ANS. Sympatick& nervov& systém se zab&vá stresov&mi situacemi, 
aktivuje organismus k$obran", !i út"ku (zvy(uje srde!ní frekvenci a$krevní tlak, sni'uje HRV, 
roz(i%uje tepny, sni'uje aktivitu trávicí soustavy). Mluví se o$n"m jako o$systému fi ght or 
fl ight, boj, nebo út"k. Jeho opakem je parasympatick& nervov& systém, kter& %ídí odpo!inek, 
regeneraci a$trávicí systém (sni'uje srde!ní frekvenci a$tlak, zvy(uje HRV i$aktivitu trávicího 
systému). ,íká se mu rest and digest, odpo!inek a$trávení.

I$kdy' jsou tyto systémy do ur!ité míry protich#dné, m"ly by pracovat v$rovnováze 
a$navzájem se korigovat a$dopl)ovat. Jeden je plynov&m pedálem, druh& brzdou. Ov(em 
v$sou!asnosti hraje plynov& pedál sympatiku daleko v"t(í úlohu. Stavy dlouhodobého stre-
su negativn" ovliv)ují fungování a$rovnováhu ANS, jako' i$v(echny dal(í t"lní systémy.

Nízká HRV

Vysoká HRV

Elektrokardiogram znázor!uje stejné "asové 
intervaly (nízká HRV) a prom#nlivé "asové 
intervaly (vysoká HRV).


