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Bourání mýtů s Agel Sport Clinic   

DRUHÁ DIAGNOSTIKA SE SLEVOU 50%  

V roce 2016 se díky stabilnímu personálnímu a provoznímu zázemí opět posouváme k realizaci naš í 

celkové vize.  A to nabízet skutečným sportovcům služby, které jim pomohou dosahovat lepších 

sportovních výsledků. 

 

Chtěli bychom bourat některé tradice a mýty v oblasti sportovní medicíny. Co tím myslíme? Například 

u mnoha sportů ustálený zvyk realizovat zátěžové vyšetření pouze 1x ročně a sledovat přitom jen 

několik málo parametrů (VO2max, ANP, případně % tuku). 

Ptáte se, proč to chceme změnit? 

Protože u sportovců se tepová frekvence, ANP, tělesné složení i VO2max vyvíjí mnohem dynamičtěji, 

než dokáže kontrola jednou ročně zachytit. Protože existují další parametry výkonosti jako rychlost, 

síla, úroveň regenerace, které závisí na každodenním tréninku. Protože vyšetření na bicyklovém 

ergometru, které nařizuje legislativa, není pro většinu sportů z kondičního pohledu optimální. 

Protože vyšetření jedenkrát ročně může být zkreslené momentální špatnou formou. Protože 

sportovní sezona není jednolitá a každý sportovec by měl znát svou výkonost v jednotlivých fázích 

sezóny. 

Že něco dělá „většina“ totiž neznamená, že je to tak správně.  

Chcete vyhrávat, tak vystupte z řady!  

 

Rozumíme sportovnímu prostředí, a proto přicházíme s nabídkou DRUHÁ DIAGNOSTIKA SE 

SLEVOU 50%  

Z ceny druhé diagnostiky Vám odečteme 50% ceny diagnostiky první. Nabídka platí pro rozšířenou 

diagnostiku obsahující minimálně zátěžové vyšetření STANDARD, analýzu složení těla a vyšetření SA 

HRV. Druhé vyšetření musí být absolvováno do osmi měsíců od vyšetření prvního a není k němu možné 

vystavit nebo prodloužit posudek o zdravotní způsobilosti. 

Zaujalo Vás cokoli z naší nabídky? KONTAKTUJTE NÁS! Vzhledem k narůstajícímu tlaku na volné 

termíny je vhodné, především v případě klubů, plánovat diagnostiku alespoň rámcově s dlouhodobým 

předstihem. 

Kontakt: 

- recepce ASC na 601 328 867, info@sportclinic.agel.cz 

- vedení ASC na 725 761 066, radim.slachta@smn.agel.cz  
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