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Abstrakt 

Název:     Vybrané respirační parametry a respirační trénink u hráček tenisu 

Cíle:  Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit a porovnat respirační   

  parametry u dvojčat s normami populace a elitními hráčkami jak v   

  laboratorních, tak i terénních podmínkách. Dalším cílem bylo porovnat  

  laboratorní a terénní měření a vytvořit respirační trénink pro hráčky.  

Metody:  Použili jsme metodu analýzy, metodu komparace a metodu rozhovoru.  

  Metodu analýzy jsme aplikovali při zjišťování respiračních hodnot   

  hráček a komparace s populační normou a elitními hráčkami. Dále jsme  

  použili metodu strukturovaného rozhovoru pro zjištění subjektivních  

  pocitů hráček během tréninku s přístrojem POWERbreathe.  

      

Výsledky: Zjistili jsme, že hráčky mají respirační hodnoty průměrné oproti    

  populační normě a nižší oproti elitním hračkám. Laboratorní a terénní  

  měření nám ukázalo rozdílné výsledky parametru VO2max. Dále jsme  

  zjistili, že trénink s přístrojem POWERbreathe pro hráčku N, které byl  

  zvyšován odpor, měl subjektivně pozitivní účinek při dýchání.   

Klíčová slova: dvojčata, respirace, trénink, tenis 



Abstract 

Title:  Selective respiratory parameters and training of female tennis players 

Objectives: The focus of this essay was to gather information on the respiratory  

  parameters of twin female tennis players and compare them with the  

  general population and elite female players; both in the field and in  

  controlled environment. Furthermore, we used results from the field and  

  the controlled environment to create respiratory training for our twin  

  players. 

Methods:  We used analysis, comparison and conversation methods. The analysis  

  method was applied to respiratory parameters of our twin players and the 

  comparison method was then used to compare the results with the    

  general population and elite players. With the structured conversation  

  method, gathered data from our twin players for individual experience  

  during the training with POWERbreathe. 

Results:      The respiratory parameters of our twin players were average compared to 

  the general population and below average compared to elite players.  

  Laboratory and field results showed different results of VO2max.   

  Training with POWERbreathe, with increasing resistance, helped our  

  player N with breathing 

Keywords:  twins, respiratory, training, tennis 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

ATH  Aktivní tělesná hmota  

ATP  Association of Tennis Professionals  

BMI  Body mass index  

DF  Dechová frekvence  

DZD  Dizygotní dvojčata  

ERV  Expirační rezervní objem  

EST  Expirační svalový trénink  

FEV1  Usilovný výdechový objem za 1 s.  

FRC  Funkční reziduální kapacita  

FVC  Usilovná vitální kapacita plic  

IC  Inspirační kapacita  

IRV  Inspirační rezervní objem  

IST  Inspirační svalový trénink 

ITF  International Tennis Federation 

LA  Laktát  

MIP  Maximální ústní tlak  

MEF  Maximální výdechový průtok 

MMEF  Střední výdechový průtok  

MZD  Monozygotní dvojčata  

PEF  Vrcholový výdechový průtok  

RV  Reziduální objem  

SF  Srdeční frekvence 

SFmax  Maximální srdeční frekvence  

TLC  Celková plicní kapacita  

VC  Vitalní kapacita plic 

VE  Minutová plicní ventilace 



VT  Dechový objem  

WTA  Women´s Tennis Association 



1. ÚVOD 
 Tenis je jeden z nejoblíbenějších celoživotních neinvazivních sportů vyžadující 

koordinační, obratnostní, rychlostní, vytrvalostní a silové schopnosti, přičemž tenisoví 

trenéři se nejvíce zaměřují na techniku úderu a taktiku hry. Kondiční trenéři se nejvíce 

zaměřují  na  koordinační,  silové,  vytrvalostní  a  obratnostní  schopnosti,  ale  jeden  ze 

zapomenutých  a  důležitých  parametrů  jsou  dechové  funkce,  které  můžou  ovlivnit 

celkovou výkonnost sportovce nejen při utkání, ale i v každodenních činnostech. 

 Při zátěži se zvětšují nároky na tento proces. Sportovec potřebuje zajistit 

optimální  ekonomický  proces  dýchání,  aby  zajistil  optimální  úroveň  výkonnosti  a 

konkurenceschopnosti v utkání. Jeden z hlavních indikátorů ekonomické funkce 

dýchacího systému je VO2 max. (především u sportovců), který se používá při 

hodnocení aerobní kapacity a kardiorespirační vytrvalosti. Další z důležitých parametrů, 

které mohou ovlivnit výkonnost sportovce, jsou například usilovná vitální kapacita plic, 

vrcholový výdechový průtok, usilovný výdechový průtok za 1 sekundu a další. 

 Ve  sportovní  praxi  se  měří  VO2  max.  jak  v  laboratorních  tak  i  terénních 

podmínkách. Každá z těchto dvou metod má své výhody a nevýhody. Ve výkonnostním 

nebo rekreačním sportu se více využívá terénní měření a v profesionálním je zase více 

využíváno laboratorní měření.  

 Všechny  tyto  parametry  jsou  více  či  méně  ovlivnitelné  tréninkem.  Jeden  z 

takových  tréninků  se  nazývá  respirační  trénink,  ve  kterém  se  používá  respiračních 

pomůcek, které přispívají k ovlivnění těchto respiračních parametrů a odstraňují potíže 

v  dýchání.  Jeho  přínosy  jsou  spojené  s  větším  přísunem  kyslíku  do  tkání,  a  tím 

poskytuje lepší fyzickou výkonnost. Jak moc tento trénink přispívá k celkové 

výkonnosti sportovce však není zcela jasné a je zapotřebí dalších studií, které vymezí 

matoucí faktory a využívají větší metodologickou přísnost.  

 Cílem  této  diplomové  práce  je  vyšetřit  funkční  respirační  parametry  u  hráček 

tenisu jak v laboratorním, tak i terénním prostředí, následně nastínit shodnost 

laboratorního a terénního měření a zařadit respirační tréninkový program do kondiční 

přípravy.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Charakteristika tenisu 

 Moderní  tenisová  hra  se  stále  vyvíjí,  z  primárně  technického  sportu  se  z  něj 

stává  stále  dynamičtější  a  rychlejší  sport,  založený  na  síle  a  rychlosti  tak,  že  fyzický 

výkon hráče může mít velký vliv na kompetitivní úspěch (Fett a kol., 2017). Hlavním 

faktorem  v  tenise  je  nepředvídatelnost,  a  to  například  délka  bodu,  výběr  způsobu 

odehrání  míče,  strategie,  délka  utkání,  počasí  a  soupeř.  Všechny  zmíněné  proměnné 

působí  na  tenistu  a  ovlivňují  komplexní  fyziologické  požadavky.  Návrh  a  provedení 

tenisového tréninku vyžaduje spolehlivé porozumění mnoha fyziologickým 

proměnným, které jsou rozhodující pro optimální výkon v tenise (Kovacs, 2006). 

2.2. Kondiční nároky tenisu 

 Tenisové utkání je charakterizováno přerušovaným cvičením, střídající se 

vysokou  intenzitou  (4–10  sekund)  a  krátkými  (10–20  sekund)  zotavovacími  pauzami 

mezi  výměnami  (série  úderů  od  podání  do  té  doby,  než  jeden  z  hráčů  míček  nevrátí 

podle pravidel na soupeřovu polovinu), přerušenými několika odpočinkovými 

přestávkami delšího trvání  (60–90 sekund) při střídání stran na dvorci (Hoppe, 2014). 

 Tenis na rozdíl od mnoha jiných sportů, není časově limitován. To může vést k 

tomu, že utkání trvají méně než jednu hodinu, ale můžou trvat i déle než pět hodin (v 

případě pěti setů). Tato proměnlivost vyžaduje, aby úspěšní tenisté byli vysoce 

trénovaní jak anaerobně, tak aerobně (Genevois, 2019). 

 V studii během vysokoškolského tenisového turnaje v USA byla průměrná délka 

bodu zaznamenána jako 6,36 ± 4,69 sekund (Kovacs, 2006). Kde Kovacs (2006) také 

uvedl, že herní styl sportovce může mít velký vliv na délku jednoho tenisového bodu. 

Pokud hráč ve výměně útočil a chtěl se dopracovat ke hře na síti, bylo trvání výměny 

nejkratší (4,8 ± 0,4 sekund). Další varianta byla, když hráč hrál převážně od základní 

čáry,  s  klidným  přechodem  na  síť  (8,2 ± 1,2  sekund).  V  neposlední  řadě  byl  tzv. 

defenzivní hráč, který hrál všechny údery od základní čáry (15,7 sekund). Také ovšem 

záleží  na  povrchu  dvorce,  na  kterém  se  utkání  odehrává  (Bergeron  a  kol,  1991). 

Výměny trvají v průměru nejdéle na antuce, kratší jsou na tvrdém povrchu a nejkratší na 

trávě (Kovalchik a Red, 2017). 
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 Efektivní hrací doba, na základě studie od Ferrauti a kol. (2001), představovala 

pouze  20% až 30% na antukovém povrchu a 10% až 15% na tvrdém povrchu. Během 

60 minutového utkání to znamená, že hráč hraje pouze 12-18 minut aktivně a pasivní 

odpočinek odpovídá 42-48 minutám. 

 Baiget a kol. (2016) ukázali, že hráči s lepší aerobní zdatností hráli při relativně 

nižších  intenzitách,  a  tedy  s  nižší  úrovní  napětí  a  únavy.  To  by  mohlo  být  velkou 

výhodou v případě, že hráči musí hrát několik utkání v krátkém časovém období, což 

prokazatelně zhoršuje přesnost zásahů a rychlost úderu (Genevois, 2019). 

 Pokud  jde  o  výkon  během  dílčích  terénních  testů  specifických  pro  tenis,  bylo 

uvedeno, že hodnoty VO2, jak při submaximálním, tak při maximálním zatížení, byly 

mírnými prediktory výkonnosti u hráčů, kteří jsou lépe umístěni v žebříčku (Brechbuhl, 

2018). Baiget a kol (2016) uvedli, že vyšší úroveň aerobní kondice u hráčů tenisu na 

mezinárodní úrovni byla spojená s lepším technickým provedením při vyšších 

intenzitách cvičení než u hráčů na národní úrovní. 

 Bylo stanoveno, že hodnoty VO2max 50 ml/kg pro muže a 42 ml/kg pro ženy by 

měly být obecně považovány za minimální standard. Vyšší hodnoty umožňují hráčům 

trénovat a soutěžit na vysoké úrovni (Docherty, 1982). 

 Z  výše  uvedených  charakteristik  vyplývá,  že  hráč  provádí  pohyby  výbušného 

charakteru,  které  jsou  ovlivněné  anaerobním  rozkladem  kreatinfosfátu,  kde  aerobní 

vytrvalost (VO 2max) je proměnnou, která podporuje lepší regeneraci mezi výměnami. 

Tenis  lze  tedy  klasifikovat  jako  převážně  anaerobní  aktivitu,  která  vyžaduje  vysokou 

aerobní úroveň, aby nedocházelo k únavě. Úroveň aerobní zdatnosti u hráčů může do 

značné míry určovat jejich schopnost hrát po delší dobu s vysokou intenzitou a může 

dokonce ovlivnit hráčův technický a taktický výkon. 
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2.3. Respirace 

 Respirace  je  proces,  během  kterého  dochází  k  výměně  plynů.  Dýchací  systém 

rozděluje Mourek (2012) na horní a dolní část. Horní část tvoří nos, hltan a hrtan, dolní 

část začíná průdušnicí a končí v alveolách, kde dochází k výměně kyslíku (O2) a oxidu 

uhličitého (CO2). 

 Klidné dýchání vyžaduje minimální práci svalů, jelikož je regulováno 

prostřednictvím tlaku v plicích, vytvořeným koordinovaným pohybem plic a hrudníku. 

Aby  bylo  umožněno  dýchání,  musí  být  zajištěna  dobrá  interakce  mezi  bránici,  CNS, 

oběhovým systémem a svaly (Ward a Linden, 2008). 

 Dýchání tedy závisí na vytvoření dostatečného tlaku (negativního při nádechu a 

pozitivního  při  výdechu),  který  je  ovlivňován  inspiračními  a  expiračními  dýchacími 

svaly. Množství plynu přítomného v plicích zjevně závisí na stadiu dýchacího cyklu a na 

různých  respiračních  manévrech,  jako  je  maximální  nádech  nebo  výdech.  Obvykle  se 

množství plynu přítomného v plicích v různých stádiích dýchání označuje jako objem a 

kapacita. Funkční respirační parametry se rozdělují na statické a dynamické. 

 Mezi  základní  statické  funkční  parametry  patří  (Riegerová,  2006;  Cinglová, 

2010): 

• Dechový  objem  (VT)  -  objem  plynu,  který  proudí  dovnitř  a  ven  z  plic  během 

klidného dýchacího cyklu. Průměrná hodnota se uvádí okolo 0,5 litru.  

• Funkční reziduální kapacita (FRC) - objem plynu, který zůstává v plicích na konci 

klidného  výdechu,  kdy  jsou  svaly  plně  relaxované.  Hodnota  se  pohybuje  u  můžu 

okolo 2,2 litru  a u žen 1,8 litru (FRC = RV + ERV). 

• Inspirační  rezervní  objem  (IRV)  -  největší  objem  plynu,  který  lze  vdechnout  od 

konce klidové inspirace. Hodnota IRV je okolo 3,2 litru u můžu a u žen 1,9 litru. 

• Inspirační  kapacita  (IC)  -  největší  objem  plynu,  který  lze  inspirovat  z  FRC.  Její 

hodnota je kolem 3,6 litrů (VT + IRV). 

• Expirační  rezervní  objem  (ERV)  -  největší  objem  plynu,  který  lze  vydechnout  z 

FRC. Přibližná hodnota u můžu je 1 litr a u žen 0,7 litru (FRC - RV). 
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• Reziduální  objem  (RV)  -  objem  plynu,  který  zůstává  v  plicích  po  maximální 

expiraci. Přibližná hodnota je kolem 1,2 litru (FRC - ERV). 

• Vitální  kapacita  plic  (VC)  -  největší  objem  plynu,  který  může  být  vyčerpán  po 

maximální inspiraci a expiraci. Hodnota je mezi 4,5 - 4,8 litru u můžu a u žen 3,1 

litru (TLC - RV). 

• Celková plicní kapacita (TLC) - objem plynu v plicích při maximální inspiraci. Její 

hodnota je v rozmezí 5,7 - 6 litrů, ženy okolo 4,2 litru (VC + RV). 

 Mezi dynamické parametry, které představují funkční zdatnost dýchacího 

systému se řadí: 

• Dechová frekvence (DF) - 10 - 15 vdechů a výdechů za minutu. 

• Minutová plicní ventilace (VE) - v klidu zhruba 6-8 litrů (VE = DF x VT).  

• Usilovná vitální kapacita plic (FVC) - celkový objem vzduchu, který je nejprudčeji 

vydechnut po maximálním nádechu.  

• Usilovný  výdechový  objem  za  1  s  (FEV1)  -  objem  vzduchu,  který  je  nejprudčeji 

vydechnout za 1 sekundu po maximálním nádechu. 

• Maximální výdechový průtok (MEF) při 25% FVC (MEF25), při 50% FVC 

(MEF50) a při 75% FVC (MEF75)  

• Usilovný expirační průtok (FEF25 - 75 %) - usilovný průtok na konci výdechu v 

rozmezí 25-75%.  

• Vrcholový  výdechový  průtok  (PEF)  -  nejvyšší  dosažený  průtok  při  usilovném 

výdechu z úrovně maximálního vdechu měřený za 0,1 po začátku výdechu. Popisuje 

průchodnost především větších dýchacích cest a lze z něj usuzovat částečně i funkci 

dýchacích svalů. 

2.3.1.Respirační svaly 

 Svaly respiračního systému jsou složitě uspořádány. V podstatě všechny svaly, 

které se připevňují k hrudnímu koši, mají potenciál vyvolat dechovou akci. Svaly, které 

rozšiřují hrudní dutinu, nazývané inspirační, vyvolávají nádech, zatímco ty, při kterých 

dochází ke smrštění plic a hrudní stěny jsou expirační a vyvolávají výdech. Tyto svaly 
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mají  přesně  stejnou  základní  strukturu  jako  všechny  ostatní  kosterní  svaly  a  společně 

pracují  na  dýchání  (McConnell,  2013).  Jedinečnost  respiračních  svalů  oproti  jiným 

kosterním  svalům  je  ta,  že  musí  fungovat  neustále  po  celý  život.  Skládají  se  jak  z 

pomalých svalových vláken (typ 1), tak i rychlých (typ 2a a 2b). 

 Podobně jako u kosterních svalů se síla dýchacích svalů vytváří vztahem mezi 

délkou a napětím. Maximální síla pro inspiraci je generována při RV a naopak při TLC 

je  dosaženo  maximální  síly  expiračních  svalů.  Kromě  ventilace  se  respirační  svaly 

podílejí také na dalších životních funkcích jako je kašel, lokomoce, řeč, porod, 

posturální kontrola a stabilizace trupu (Peracchia a Anaizi, 2014). 

 McConnell  (2011)  zmiňuje,  že  respirační  svaly  mají  důležitou  funkci  i  jako 

posturální svaly a při sportu jsou používány například při rotacích v oblasti středu těla. 

Bránice  jako  hlavní  inspirační  sval  souvisí  s  posturální  a  trupovou  regulací  a  její 

aktivace  zvyšuje  mechanické  vlastnosti  stabilizace  trupových  svalů  prostřednictvím 

nitrobřišního tlaku. Sporty, jako je tenis vyžadují, aby se respirační svaly silně 

expandovaly  a  udržely  vysokou  úroveň  ventilace  za  současné  stabilizace  trupového 

svalstva.  

 Při vysoké ventilaci má ovšem úroveň dýchání přednost před posturální kontrolu 

a snižuje se tedy funkčnost bránice jako prostředek pro držení těla (Hodges, Heijnen a 

Gandevia, 2001). Proto jsou využívané břišní svaly, které zvyšují nitrobřišní tlak a tím 

podporují stabilizaci trupu. Trénování těchto svalů je důležité pro moderní tenis, jelikož 

slouží během úderu jako důležitá část k propojení dolní poloviny těla vzhůru až k horní 

končetině a zasažení úderu. Trénování svalů středu těla vede k prevenci zranění a k lepší 

výkonnosti hráče na dvorci (Roetert a Kovacs, 2014). 

2.3.1.1.Inspirační svaly 

 Během inspirace je vzduch aktivně vdechován koordinovanou kontrakcí 

inspiračních  svalů,  převážně  bránice  a  zevních  mezižeberních  svalů.  Pomocné  svaly, 

mezi  které  patří  svaly  hrudní  (prsní  svaly),  pilovité  svaly,  široký  sval  zádový  (jen  při 

abdukci paže), zdvihač hlavy, nadjazylkové a podjazylkové svaly, pomáhají při ventilaci 

tehdy,  kdy  je  odpor  dýchacích  cest  nebo  ventilace  plic  příliš  obtížná  (Véle,  2006). 
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Inspirační  svaly  rozšiřují  hrudník  a  plíce  tím,  že  vyvíjejí  dostatečně  velkou  sílu  k 

překonání elasticity plic a odporu dýchacích cest (Peracchia a Anaizi, 2014). 

2.3.1.2.Expirační svaly 

 Expirační svaly se upínají na žebra zdola a stahují je. Při usilovném výdechu se 

zapojují  hlavně  vnitřní  mezižeberní  svaly  a  pomocné  svaly  břišní,  napřimovač  trupu, 

pilovité svaly a čtvercový bederní sval. Při pasivním výdechu jsou svaly méně 

využívány  a  díky  pružnosti  plic  a  hrudní  stěny  se  minimálně  podílejí  na  výdechu 

(Vokurka, 2018). 

2.3.2.Fyziologie dýchání 

 K dýchání dochází prostřednictvím regulace tlaku v atmosféře a plicích. 

Pleurální tlak působící mezi pružným tahem hrudní stěny a elasticitou plic, způsobuje 

nádech či výdech na základě toho, jak moc je tento tlak rozdílný v plicích a atmosféře. 

Při  nádechu  se  intrapleurální  tlak  stává  více  negativním,  dochází  k  rozepětí  plic  a 

alveolů, a to vede k poklesu alveolárního tlaku. Při výdechu se tento tlak zvětšuje, ale i 

tak je pořád negativní (Ward a Linden, 2008). 

 Jelikož  plíce  mají  schopnost  kolabovat  je  potřeba  inspiračních  svalů,  které 

pracují  protichůdně  a  zabraňují  kolapsu  plic.  Dochází  k  tomu  prostřednictvím  vnější 

pružnosti  hrudního  koše,  která  působí  proti  vnitřní  elasticitě  plic.  Plíce  i  hrudní  stěna 

mají  elastické  vlastnosti,  které  umožňují  vrátit  se  zpět  do  původního  stavu  (Vokurka, 

2018). 

 Centrální respirační systém reguluje rytmus dechu prostřednictvím mozku 

(mimovolně) a mozkové kůry (volně) skrze receptory, které jsou umístěné v plicích a 

hrudní stěně (McConnell, 2011). 

 Inspirace  je  výsledkem  zploštění  bránice,  která  je  inervována  nervy  z  krční 

páteře C3 - C5 (Mourek, 2012), a rozšíření hrudního koše. Snížení bránice (zploštění) 

zvětší  vertikální  rozměr  hrudního  koše  a  stlačí  břišní  orgány,  čímž  vytvoří  v  břiše 

pozitivní tlak, který vytlačí spodní žebra směrem ven a dochází k proudění vzduchu do 

plic (Ward a Linden, 2008). 
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 Při  expiraci  jsou  plyny  pasivně  vydechovány  na  základě  elastických  vlastností 

plic (plicní zpětný ráz), které mají tendenci uvést systém do původního stavu (Ward a 

Linden, 2008). 

 Expirace může být i aktivní například při cvičení nebo v patologických 

případech, jako je astma či emfyzém. Aktivní expirace je výsledkem kontrakce břišních 

svalů, které urychlují zpětný návrat (zvýšení) bránice. Expirační svaly jsou také 

nezbytné pro kašel a kýchání (Peracchia a Anaizi, 2014). 

 Pro  zajištění  optimální  a  účinné  výměny  krve  a  plynů  jsou  plíce  složeny  z 

milionů malých alveolů. Nicméně během vyšší intenzity cvičení se zvyšuje i frekvence 

dýchání a objem průtoku a nedochází k dostatečně rychlé vyměně plynů (viz níže v kap. 

Fyziologie  dýchání  při  zátěži).  Začne  tedy  docházet  k  větší  kontrakci  inspiračních  a 

expiračních  svalů,  což  vede  ke  zvýšené  minutové  ventilaci. Toto  zvýšení  je  normální 

reakcí  na  zvýšenou  intenzitu  cvičení  vyžadující  rychlejší  výměnu  plynů  (Williams  a 

Ratel, 2009). 

2.3.2.1.Fyziologie dýchání při zátěži 

 Na  základě  biologických  faktorů,  jako  je  velikost  těla  nebo  metabolismus,  se 

průměrný dospělý člověk v klidu nadechne 10 - 15 krát za minutu s obsahem kolem 0,5 

litru.  Během  cvičení  se  frekvence  dýchání  zvětšuje  v  rozmezí  40  až  50  nádechů  za 

minutu, přičemž vysocí jedinci potřebují více energie a kyslíku pro jejich metabolické 

procesy  a  přirozeně  tak  mají  větší  minutovou  ventilaci  (McConnell,  2011;  Mourek, 

2012). 

 Během  cvičení,  jak  už  bylo  výše  zmíněno,  se  zvyšuje  frekvence  a  hloubka 

dýchání, aby bylo dosaženo vyšší VE a absorpce kyslíku (VO2). Tento stav je známý 

jako hyperpnoe a vyžaduje, aby se dýchací svaly stahovaly silněji a rychleji se 

zkracovaly. V klidu expirační svaly velmi málo přispívají k dýchání, ale během cvičení 

přispívají  ke  zvýšení  VT  a  rychlosti  vydechovaného  vzduchu.  Při  všech  intenzitách 

cvičení  je  většina  práce  dýchání  prováděna  inspiračními  svaly  a  expirace  je  vždy  do 

určité míry podporována elastickou energií, která je uložena v elasticitě plic a hrudního 

koše z předchozí inhalace. Tato elastická energie je vytvořena prostřednictvím 
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 Dále dochází k nelineárnímu zvýšení VE, za což je odpovědný systém regulace 

hromadění kyseliny mléčné ve svalech a krvi. Při zvedající se intenzitě cvičení dochází 

k  nárůstu  produkce  laktátu.  S  překročením  laktátového  prahu  se  VE  snaží  zajistit 

dodávku  O2,  stabilizaci  pH  a  odstranění  CO2.  Tento  proces  je  znám  jako  ventilační 

kompenzace metabolické acidózy. Tato ventilační reakce je potřebná pro systém, 

protože  minimalizuje  acidifikaci  těla  a  negativní  vlivy  na  svalovou  funkci  a  únavu 

(Shell a kol.,2001). 

 Ventilační práh, při kterém začíná akumulace laktátu, lze odhadnout při 

intenzivním cvičení prostřednictvím VE. Laktátový práh a ventilační práh souvisejí se 

stejným  fyziologickým  jevem  a  často  se  používají  synonymně.  Nejsou  však  totožné: 

ventilační  práh  mírně  zaostává  za  laktátovým,  protože  se  jedná  o  reakci  na  zvýšenou 

koncentraci vodíkových iontů v krvi (Shell a kol.,2001). 

 Během  cvičení  s  konstantní  intenzitou  mohou  nastat  dvě  situace.  Intenzita 

cvičení probíhá pod laktátovým prahem nebo nad ním. Pokud probíhá pod laktátovým 

prahem  (nízká  a  střední  intenzita),  VE  zajišťuje  dostatečně  adekvátní  optimalizaci  a 

cvičení může pokračovat. Pokud je ovšem překročen laktátový práh při intenzivnějším 

cvičení,  dochází  k  ventilační  kompenzaci  metabolické  acidózy.  Tato  kompenzace  je 

bohužel nedokonalá a nevyrovnává pokles pH úplně, cvičení je tedy neudržitelné. Při 

ukončení  cvičení  dochází  k  poklesu  VE.  Zotavení  VE  po  intenzivnějším  cvičení  trvá 

mnohem  déle  než  zotavení  po  lehké  nebo  střední  intenzitě  cvičení  kvůli  pokračující 

snaze dýchat pocházející z metabolické acidózy (Shell a kol.,2001). 

 Respirační  systém  by  mohl  představovat  limitující  faktor  u  sportovců,  kteří 

provozují  sport  na  vysoké  úrovni,  jelikož  v  tomto  druhu  cvičení  se  mohou  objevit 

některé  potíže  a  snížit  výkonnost.  Jedná  se  například  o  dysfunkce  dýchacích  svalů, 

hypoxii vyvolanou cvičením nebo restrikční metabolický reflex (Romer a McConnell, 

2002). 

 Sheel a kol. (2001) také naznačují, že respirační svaly mohou ovlivňovat herní 

výkon u sportovců právě proto, že ve fyzicky stresujících podmínkách, kdy produkce 

volných  radikálů  přesáhne  eliminační  kapacitu,  by  se  spustila  reflexní  sympatická 

reakce  tzv.  periferní  vazokonstrikce,  která  časně  unavuje  svaly  a  dramaticky  snižuje 
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výkon. Na druhé straně, trénování respiračního systému může tuto toleranci zvednout, 

čímž oddálí reflexní aktivaci. 

2.3.3.Respirační trénink 

 Z  výše  uvedeného  je  zřejmé,  že  sportovci  při  sportovním  výkonu  potřebují 

rychlejší výměnu kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Čím větší je intenzita cvičení, 

tím více je potřeba rychlejší výměny těchto plynů. Při nedostatečné funkci to může vést 

k unaveně a vyčerpání. 

 Jeden z přístupů jak potencionálně zvýšit funkce dýchacích svalů je 

prostřednictvím tréninku. Tento trénink spočívá v opakovaných dechových cvičení proti 

vnější  zátěži,  kterou  lze  řídit.  Nicméně  k  posílení  respiračních  svalů  je  potřeba,  aby 

svalová  vlákna  pracovala  déle,  při  vyšší  intenzitě  nebo  častěji  než  na  co  byla  zvyklá. 

Podle  typu  stimulu  se  svaly  začnou  adaptovat.  Stimul  v  podobě  vysoké  intenzity  a 

krátkého trvání vede ke zvýšení síly a nízká intenzita s dlouhou dobou trvání zlepšuje 

vytrvalost (Bagiran, 2019).

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) je definován jako schopnost organismu 

absorbovat  a  využívat  kyslík  během  intenzivních  cvičení.  Je  to  jedna  z  hlavních 

proměnných v oblasti cvičení a často se používá k označení kardiorespirační zdatnosti 

jedince.  Ve  vědecké  literatuře  je  nárůst  VO2max  nejčastější  metodou  prokazování 

tréninkového efektu. Kromě toho se VO2max často používá při vytváření tréninkových 

plánu   a vyjadřuje se v litrech za minutu nebo přepočtené na hmotnost testovaného v 

mililitrech na kilogram za minutu (Bartůňková, 2013). 

 Úroveň  VO2max  závisí  na  stavbě  těla  a  složení  a  je  ovlivněna  následujícími 

faktory (Acevedo a Starks, 2011): 

• Pohlaví - Typická žena má nižší VO2max než typický muž. 

• Věk - Maximální absorpce kyslíku (VO2max) klesá o 10% za deset let u mužů a žen 

bez ohledu na věk a pohybovou aktivitu (Hawkins & Wiswell, 2003). 

• Velikosti těla - Maximální absorpce kyslíku je přímo úměrná výšce a ploše povrchu 

těla. 

• Hmotnost těla - Maximální příjem kyslíku je úměrný tělesné hmotnosti. 
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• Složení tělesné hmoty - VO2max koreluje 0,63 s tělesnou hmotností, 0,85 s tělesnou 

hmotou bez tuku a 0,91 s aktivní svalovou tkání. 

• Odpočinek  -  Vynucený  odpočinek  po  dobu  3  týdnů  snižuje  maximální  absorpci 

kyslíku přibližně o 17%. 

• Nadmořská výška - V nadmořské výšce 4 000 m se VO2max sníží přibližně o 26%. 

Redukce se zvyšuje se zvyšující se výškou. 

• Zeměpisné  místo  -  VO2max  je  snížen  pro  obyvatele  mírných  nebo  tropických 

oblastí ve srovnání s obyvateli žijícími v cirkumpolárních oblastech. 

• Genetika - Genetika se podílí na VO2max 20-30 %. 

• Kondice  -  Maximální  absorpce  kyslíku  se  může  zvyšovat  či  klesat  s  fyzickou 

kondicí 

 Trénink respiračních svalů byl vyhodnocen jako prostředek k překonání 

dýchacích  omezení,  která  se  mohou  vyskytovat  ve  sportu.  Stejné  zásady  tréninku 

kosterního svalstva jako je specifičnost, odpor zatížení, doba trvání a další faktory platí i 

pro trénink respiračních svalů, který se dá rozdělit na inspirační a expirační (Balbino, 

Thaís  a  Mansueto,  2016;  Hart  a  kol,  2001;  Caine  a  McConnell,  2000;  McConnell, 

2011). 

2.3.3.1.Inspirační trénink 

 Inspirační svalový trénink (dále jen jako IST) by měl být využíván jako součást 

sportovního  tréninku.  Je  prospěšný  pro  zvýšení  kapacity  plic  a  může  souviset  s  vyšší 

výkonností (Balbino, Thaís a Mansueto, 2016). Kondiční trenéři se zabývají kondičními 

schopnostmi jako je rychlost, síla, flexibilita, vytrvalost atd., ale zapomenutým 

aspektem je dýchací trénink (Hart a kol, 2001). 

 IST je druh tréninku zaměřeného na respirační funkce, kdy dochází k 

překonávání vnějšího odporu inspiračním svalstvem. Tento trénink musí být 

systematicky rozvíjen jako každý jiný. Zařazení tohoto tréninku do běžného života bylo 

prokázáno jako efektivní pro optimalizaci plicní kapacity (Caine a McConnell, 2000), 

což umožňuje jedinci v průběhu cvičení neustále rozšiřovat svou fyzickou toleranci k 
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nepříznivým situacím (Kilding, Brown & McConnell, 2010; Johnson, Sharpe a Brown, 

2007; McConnell, 2013; Azizimasouleh, Razmjoo, Harati a Ahmadi, 2012). 

2.3.3.2.Expirační trénink 

 Silový trénink výdechových svalu (EST) je používaný u pacientů s poruchami 

dýchacího ústrojí s cílem zlepšit dechové funkce (Sapienza a kol, 2002). Tato technika 

byla použita jako léčba pro obstrukční nebo restriktivní plicní onemocnění a zahrnuje 

průběžný  trénink  výdechu  prostřednictvím  specializovaných  přístrojů  (Pitts  a  kol., 

2008). 

 Některé studie tréninku výdechových svalů prokázaly, že se zvyšuje maximální 

síla  expiračních  tlaků  (PEmax),  snižuje  pocit  dušnosti  a  minutová  ventilace  během 

cvičení u zdravých dospělých lidí (Sasaki, 2007; Sasaki a kol., 2005). 

2.4. Zátěžové testy 

 Slouží k odhalení slabých či deficitních článků v komplexu předpokladů 

sportovní výkonnosti, umožňují zvažovat možnosti kompenzace a celkově 

individualizovat tréninkovou přípravu (Heller, 2018). Vzhledem k zaměření této 

diplomové práce se budu zabývat zátěžovými respiračními diagnostikami. 

  Zátěžové vyšetření plic slouží lékařům, trenérům, sportovcům a dalším profesím 

k posouzení respiračních funkcí jedince. Lékaři používají vyšetření ke zjištění problému 

s  dýcháním  (sledování  průběhu  nemoci,  diagnostice,  atd.),  sportovci  a  trenéři  zase 

například k navržení individualizovaných pohybových programů. Z vyšetření můžeme 

zjistit VO2max, metabolické ekvivalenty a další funkční parametry, které nám pomohou 

k vytváření tréninkových, rehabilitačních, terapeutických a dalších programů (Acevedo 

a Starks, 2011). 

 Hodnotu VO2 lze získat buď přímým měřením, které probíhá v malé uzavřené 

komoře (přímá metoda), nebo nepřímo analýzou vdechovaných a vydechovaných plynů 

(nepřímá  metoda).  Nepřímá  metoda  je  preferovanou  metodou  pro  měření  sportovního 

výkonu, protože je jednodušší implementovat a umožňuje maximální testování 

(VO2max). Většinou se měření provádí na bicyklovém ergometru, běhátku nebo 
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veslařském trenažéru v laboratořích. Další variantou nepřímého měření jsou modelové 

terénní testy, které se přibližují dané sportovní disciplíně (Acevedo a Starks, 2011). 

2.4.1.Laboratorní měření 

 V laboratorních podmínkách se zjišťují především funkční změny v organismu, 

které  byly  vyvolány  jakýmkoli  zatížením,  odtud  označení  zátěžové  testy.  Měření  se 

zpravidla týká maximálních hodnot sledovaných fyziologických funkcí (Měkota, 2005). 

Hnízdil  a  Havel  (2012,  s.  62)  porovnávají  výhody  a  nevýhody  ve  své  publikaci 

následovně: 

„Mezi výhody laboratorních vyšetření patří standardní podmínky vyšetření, které jsou 

jednou  z  nezbytných  podmínek  pro  vysokou  reliabilitu  testování,  dále  pak  možnost 

snadnější  detekce  a  snímání  biologických  markerů  a  určení  fyzikálního  výkonu.  Mezi 

nevýhody pak patří vyšší cena, omezená kapacita a zčásti obtížnější využitelnost, zvláště 

neodpovídá-li  charakter  pohybové  činnosti  testování  pohybovému  obsahu  sportovní-

pohybové aktivitě testované osoby.“ 

2.4.1.1.Spirometrie 

 Typickým  laboratorním  testem  je  spirometrie  a  používá  se  k  měření  plicních 

funkcí.  Pomáhá  zdravotníkům  diagnostikovat  různé  plicní  stavy,  včetně  emfyzému, 

astmatu, cystické fibrózy a chronické obstrukční plicní nemoci. V současnosti 

spirometrie  zjišťuje  FEV1  a  FVC,  které  zobrazí  konstriktivní  i  restriktivní  postižení 

dýchacích cest (Smolíková, 2010). 

 Existují dva typy spirometrů: 

• Objemové spirometry 

 Měří  přímo  objem  a  jsou  považovány  za  „zlatý  standard“.  Jsou  jednoduché  a 

přesné, ale jsou větší a méně přenosné než jiná zařízení, jako jsou například průtokové 

spirometry. Existuje více druhů těchto spirometrů, které pracují na různých principech. 

Například mechový spirometr zaznamenává objem vzduchu v “mechu” na záznamový 

papír citlivý na tlak připojený k přední části spirometru. Mech je kalibrován tak, aby se 

stylus při větším tlaku přitlačil na papír a vytvořil stopu. Při nafouknutí pohybuje motor 

přidělaný  k  spirometru  záznamovým  papírem  horizontálně.  Společně  stylus,  papír  a 
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motor  vytváří  graf  objemu  vzduchu  v  čase.  Další  spirometry  pracují  na  bázi  vzduchu 

nebo  vody. Tyto  spirometry  počítají  objem  vydechovaného  vzduchu  měřením  objemu 

vody nebo vzduchu, který se vypouští z přístroje (Booker, 2008). 

•  Průtokové spirometry 

 Měří průtok a vypočítávají z něj objem. V současnosti jsou dostupné tyto typy 

spirometrů: 

 Pneumotachograf s diferenciálním tlakem, pracuje na principu dvou trubiček, 

které jsou napojené na snímač tlaku. Tento snímač umožňuje měřit rozdíl tlaku 

úměrného na rychlosti vdechovaného nebo vydechovaného vzduchu. Přes převodník se 

změny přepočítají v počítači a vyhodnocují (Booker, 2008). 

 Turbína  nebo-li  rotační  vrtule.  Při  fouknutí  do  spirometru  se  roztočí  vrtule, 

která  přerušuje  světelný  tok,  vytvářený  dvěma  světelnými  diodami.  Každé  přerušení 

vytváří digitální puls. Na základě počtu přerušení a průtoku frekvence pulzů se vypočítá 

objem ventilovaného vzduchu (Husák, 2008; Slováček 2012). 

 Ultrazvukový snímač průtoku pracuje na dvou typech metod. První metodou 

je  tzv.  Dopplerův  efekt,  který  funguje  na  principu  odrážení  vln.  Vzduch  foukaný  do 

spirometru je rozdělen do vln částečnými strukturami uvnitř vzduchové trubice. Každá 

vlna procházející skrz vlnový paprsek vytváří puls úměrný jeho objemu. Druhá metoda 

pracuje  na  principu,  kdy  rychlost  ultrazvukového  signálu  je  snížena  nebo  zvýšena  v 

závislosti  na  rychlosti  proudu  vzduchu.  Dva  piezoelektrické  krystalové  převodníky  v 

proudu vzduchu spirometrem si navzájem posílají ultrazvukové impulzy. Potřebný čas 

mezi jedním převodníkem a druhým je přímo úměrný rychlosti proudění. Odchylka od 

skutečné hodnoty je do 5 % (Booker, 2008). 

2.4.1.2.Spiroergometrie 

 Dalším laboratorním vyšetřením je spiroergometrie. Jedná se o zátěžové 

vyšetření kardiorespiračních a metabolických funkčních změn probíhající v organismu 

člověka. Vyšetření probíhá nejčastěji na bicyklovém ergometru, lze ale taky provádět na 

běhátku  nebo  veslařském  trenažéru. Testovanému  se  připevní  náustek  nebo  maska  na 

nos  a  ústa  tak,  aby  veškerá  ventilace  probíhala  skrze  trubici  vedenou  do  analyzátoru, 
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který zpracovává veškeré parametry. Základním výstupem spiroergometrického 

vyšetření  v  oblasti  diagnostiky  zdatnosti  a  výkonnosti  člověka  je  maximální  aerobní 

kapacita (VO2max), také označována jako maximální spotřeba či příjem kyslíku. 

Představuje  celkové  množství  mobilizovatelné  energie,  kterou  lze  získat  oxidativní 

resyntézou ATP. Spiroergometrie představuje základní metodu stanovení aerobní 

kardiorespirační zdatnosti (Heller, 2018) 

 Existují dvě metody spiroergometrického vyšetření. První typ je se stupňovanou 

zátěží využívající se pro diagnostické údaje a druhý typ s konstantní zátěží využívající 

se u dlouhodobého sledování jedince. 

2.4.2.Terénní měření 

 Terénní testy a diagnostika jsou proveditelné v přirozeném prostředí a v 

převážné  míře  mají  charakter  výkonových  testů.  Úroveň  vytrvalosti  se  diagnostikuje 

porovnáním dosaženého výkonu s normativními údaji. (Hnízdil, Havel, 2012) 

 Hnízdil s Havlem (2012, s. 62) porovnávají výhody a nevýhody ve své publikaci 

následovně: 

 „Výhodami  tohoto  typu  měření  a  testování  je  jeho  větší  dostupnost  oproti 

laboratorním vyšetřením. Lze jej realizovat u velkých skupin probandů a výsledky jsou 

přímo využitelné v tréninkovém procesu. Nevýhody vyplývají z charakteru prostředí, v 

němž  se  testování  odehrává,  tedy  v  ovlivnění  reliability  testování,  např.  klimatickými 

faktory.“ 

2.4.2.1.VO2 Master pro 

 VO2 Master Pro je malé zařízení, které shromažďuje respirační data 

prostřednictvím  masky  a  odesílá  informace  přímo  do  telefonu.  Nejsou  potřeba  žádné 

kabely  nebo  hadice  a  jeho  použití  je  jednoduché.  Připevňuje  se  k  hlavě  pomocí 

gumových pásek a s hmotností 200 gramů zařízení nebrání při testování nebo cvičení 

sportovce. Měří průtoky od 2 - 250 l / min a dýchací frekvenci od 3 do 80 dechů za 

minutu (VO2 Master, 2020).  
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 POWERbreathe, EMST 150, Treshold PEP a Treshold IMT patří mezi přístroje s 

prahovým ventilem. Vyrobené na základě membrán, které se při určitém tlaku vzduchu 

odklopí a umožní průchodu vzduchu. Podle jakých kritériích (silový/vytrvalostní, 

inspirační/expirační) chceme trénovat svalstvo vybíráme i typ přístroje. Některé 

přístroje  jsou  vytvořené  pouze  pro  inspirační  svalstvo  a  některé  pro  expirační.  U 

trénování  inspiračního  svalstva  jsou  přístroje  vytvořené  tak,  aby  membrána  pracovala 

pouze  při  nádechu  a  u  expiračního  přístroje  zase  naopak.  Výhodou  je,  že  odpor  není 

závislý  na  průtoku  vzduchu  zařízením  a  odpor  jde  tedy  regulovat  a  přizpůsobovat 

požadavkům pro pohybový program. 

 Vytrvalostní tréninková zařízení vyžadují vysoký stupeň motivace. Trénink je 

časově  náročný  a  extrémně  namáhavý. Tento  druh  tréninku  trvá  většinou  kolem  30-ti 

minut  3  až  5  krát  týdně,  během  kterého  uživatel  dodržuje  předepsanou  intenzitu 

ventilace. SpiroTiger je jedním z přístrojů, který je vhodný pro tento typ tréninku. 

 V následujících kapitolách uvádím nejvíce používané přístroje k posílení 

respiračního svalstva, které se využívají jak v lékařských, tak i sportovních odvětvích. 

2.5.1.POWERbreathe 

 POWERbreathe®  (POWERbreathe,  2020)  je  jedním  z  existujících  modelů  s 

lineárním zátěžovým odporem na trhu, který generuje odpor prostřednictvím 

pružinového systému nebo elektronického ventilu. Využívá se u rekreačních i 

vrcholových  sportovců,  osob  s  dýchacími  potížemi  a  se  zvýšenou  zátěží  dýchacího 

aparátu k posílení inspiračního svalstva. 

 Vyrábí se ve třech modelech - Classic, Plus a K-series. Classic a Plus má řady 

light, medium a heavy podle velikosti zátěže. K-series se dělí na K1 - K5. Na základě 

zkušeností a cenové dostupnosti s respiračním tréninkem si jednotlivec volí jednotlivé 

modely a řady. 
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monozygotní  dvojčata  se  vyvíjejí  štěpením  embrya  v  průběhu  časné  fáze  ontogeneze, 

oba jedinci sdílí stejné chromozomy. Genetický kód monozygotních dvojčat je 

považován za stejný, proto se nazývají identická dvojčata nebo také dvojčata mateřská 

(Sahu a Prasuna, 2016). 

 Jedni z nejúspěšnějších zahraničních MZD v tenise jsou bratři Braynové proslulí 

ve  čtyřhře  a  svým  gestem  “tělo  na  tělo”  při  vyhraném  bodě.  Tito  bratři  získali  více 

úspěchů, než kterýkoli jiný mužský pár. Vyhráli zlatou olympijskou medaili v roce 2012 

v Londýně a společně získali 16 titulů na Grandslamových turnajích. 

 Z České Republiky jsou momentálně jedny nejznámějších MZD dvojčat sestry 

Plíškovy. Karolína a Kristýna se specializují na dvouhru. Karolína dosáhla v červenci 

2017 na 1. místo v žebříčku WTA, dále získala 16 WTA titulů a 10 ITF titulů. Její sestra 

Kristýna byla nejlépe umístěna na 35. místě. Během kariéry momentálně získala 1 WTA 

titul  a  9  ITF  titulů.  Obě  hráčky  se  začaly  věnovat  tenisu  ve  čtyřech  letech  a  v 

počátečních  fázích  kariéry  spolu  obvykle  hrávaly  čtyřhru  na  turnajích,  kde  se  mohly 

výborně  doplňovat,  jelikož  Kristýna  hraje  levou  rukou  a  Karolína  pravou,  což  je 

značnou výhodou, protože mohly obě hrát svůj silnější úder. 

2.6.2.Dizygotní dvojčata 

 Dizygotní dvojčata se vyvíjí samostatně, jelikož dojde ke dvěma samostatným 

fertilizačním událostem (dvě vajíčka, z nichž každé je oplodněno jednou spermií). Jejich 

genetický  kód  je  tedy  rozdílný  jako  kód  jakýchkoli  dvou  sourozenců,  a  proto  se  také  

mohou lišit jejich pohlaví. Označují se jako neidentická dvojčata nebo bratrská dvojčata 

a sdílí pouze 50 % genetického kódu (Sahu a Prasuna, 2016). 
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3. CÍLE,ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

3.1. Cíle práce 

 Cílem práce je porovnat vstupní funkční respirační parametry u hráček měřené 

laboratorně a terénně a následně navrhnout respirační trénink pro tyto hráčky.  

3.2. Úkoly práce 

• Rešerše dostupné domácí a zahraniční literatury 

• Metodika a stanovení spirometrických parametrů, které budou hodnoceny. 

• Určit vhodné testy, pomocí kterých bude měření realizováno.  

• Realizace samotného laboratorního a terénního měření 

• Porovnání/hodnocení  (evaluace)  vybraných  vstupních  parametrů  (měřených 

laboratorně i v terénu) 

• Návrh individuálního intervenčního programu pro hráčky 

3.3. Hypotézy práce 

 H1: Předpokládáme, že testové hodnoty funkčního parametru VO2max. budou 

stejné jak v laboratorním, tak terénním měření. 

 H2: Předpokládáme, že testované hodnoty respiračních funkcí budou nižší, než u 

profesionálních tenistek. 

 H3: Předpokládáme, že testované hodnoty respiračních funkcí budou vyšší, než 

u běžné populace. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1. Popis výzkumného souboru 

 Výzkumným  souborem  jsou  zdravá  DZD  ve  věku  22  let,  která  se  dobrovolně 

zúčastnila toho výzkumu. Děvčata spolu vyrůstala a začala se věnovat tenisu ve svých  

4 letech a nadále v něm pokračují. Na jaře hrají soutěže družstev v Královéhradeckém 

krajském  přeboru.  Dvojčata  žijí  po  spolu,  mají  stejné  zaměstnání  a  studují  na  FTVS 

UK. Životosprávu mají velmi podobnou/téměř stejnou. V soutěžní činnosti se hráčka N 

nejlépe  umístila  v  mladších  žákyních  (68.  v  České  republice).  Za  posledních  5  let 

dosáhla  nejlepšího  118.  umístění  v  dorostenecké  kategorii.  Hráčka  N  v  průměru  za 

jednu sezonu odehraje 13 zápasů dvojher a 10 zápasů čtyřher. Momentálně se umísťuje 

na 962. místě pouze s odehranými zápasy družstev s počtem 2 vyhraných a 2 

prohraných zápasů ve dvouhře a i ve čtyřhře. Hráčka T se nejlépe umístila na 89. místě 

v  mladších  žákyních.  Nyní  se  ocitá  na  481.  místě,  díky  čtyřem  vyhraným  a  jednomu 

prohranému zápasu jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře. V roce 2015 se umístila v dorostu 

na 91. místě v ČR. Za posledních 5 let hráčka odehrála v průměru za jednu sezonu 16 

dvouher a 15 čtyřher. Obě hráčky spolu momentálně trénují, mají během léta 3x týdně 

tenisový  trénink  a  v  zimě  pouze  2x  týdně.  Specifické  kondiční  tréninky  zaměřené  na 

tenisové dovednosti a schopnosti provádějí v přípravném období (viz. níže). Hráčky se 

spolu jednou utkaly na turnaji v roce 2015, kde úspěšnější byla hráčka N s výsledkem 

7:6, 7:6.  

4.2. Sběr dat 

4.2.1. Laboratorní měření 

4.2.1.1.Měřené antropometrické parametry: 

a) tělesná výška [cm]   

 - stanovena pomocí výškoměru s přesností na 0,1 cm 

 - jedinci měřeni bez obuvi, vzpřímený postoj s patami u sebe 

 - paty, hýždě a lopatky se dotýkají stěny, hlava v tzv. orientační rovině 

(vodorovná rovina mezi okraji obou zvukovodů a dolním okrajem očnice) 
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b) tělesná hmotnost [kg] 

 -  měřena  pomocí  osobní  digitální  váhy  Seca  899  (Vogel  &  Halke,  Hamburg, 

Germany)  s přesností na 0,1 kg 

 - jedinci měřeni v nejnutnějším oblečení 

 Tělesné složení, tj. procento tělesného tuku a množství tukuprosté hmoty bylo 

stanoveno kaliperační metodou dle Pařízkové (1977).   Bylo měřeno deset kožních řas, 

na pravé straně těla. Tloušťka kožních řas byla měřena kaliperem typu Best, který vyvíjí 

na kožní řasu standardní tlak 10,0 g/mm2. Dotykové plošky byly přikládány cca 1cm od 

prstů  svírajících  kožní  řasu.  Z  důvodu  přesnosti  měření  a  minimalizace  chyb  byla 

kaliperace  provedena  erudovaným  pracovníkem  Biomedicínské  laboratoře  FTVS  UK. 

Procento tělesného tuku bylo vypočítáno pomocí regresních rovnic dle věku a pohlaví 

vyšetřených osob. 

4.2.1.2.Spirometrie: 

 Spirometrické ukazatele, tj. FVC, FEV1 a PEF byly stanoveny spirometrickým 

systémem Microlab 3500 (Cardinal Health, Velká Británie) s udávanou chybou měření 

objemu i rychlosti pod 3 %. Výsledky byly vyjádřeny jak v absolutních hodnotách tak i 

relativně jako procento náležitých hodnot s využitím evropských norem (ECCS, 1983). 

4.2.1.3.Spiroergometrie:  

 Cílem spiroergometrického vyšetření bylo stanovit hodnotu VO2max a úroveň 

anaerobního (ventilačního) prahu ve stupňovaném zátěžovém testu, který byl v daném 

případě prováděn na bicyklovém ergometru. Dále pak posoudit dosažení kritérií 

VO2max  a  porovnat  individuální  výsledky  s  populační  normou.  Vyšetření  aerobní 

zdatnosti  bylo  kvůli  dostatečné  regeneraci  organismu  provedeno  60  minut  po  prvním 

zátěžovém testu – anaerobním testu Wingate.  

 Vzhledem k specifické úrovni pohybové výkonnosti probandek – tenistek, byla 

zvolena  varianta  provedení  zátěžového  testu  na  bicyklovém  ergometru,  protože  pro 

osoby se nedostatečnou zkušeností běhu na běhacím pásu by stupňovaný zátěžový test 

na běhacím pásu mohl představovat zvýšené riziko pádu a úrazu.  
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 U vyšetřovaných hráček byly nejdříve zaznamenány hodnoty kardiorespiračních 

ukazatelů  v  klidu,  následně  zvolena  dvě  dvouminutová  submaximální  rozcvičovací 

zatížení (1 a 2 W.kg-1) a podle individuální odezvy na obě submaximální zatížení byla 

zvolena počáteční intenzita pro stupňovaný maximální test. V maximálním testu se se 

zatížení  zvyšovalo  o  20  W  každou  minutu  až  do  individuálního  vyčerpání  (tzv.  vita 

maxima).  

 Hodnoty kardiorespiračních ukazatelů byly přístrojem průměrovány a 

automaticky zaznamenávány každých 15 vteřin.  

 Plicní  ventilace  monitorována  průtokoměrem  a  koncentrace  kyslíku  a  oxidu 

uhličitého ve vydechovaném vzduchu byla vyhodnocována analyzátory Servomex Gas 

analyzer 1440.  

 Srdeční  frekvence  byla  průběžně  monitorována  on-line  sporttesterem  Polar, 

který měl proband po celou dobu měření připnutý na hrudi. 

 Dosažené  maximální  hodnoty  kardiorespiračních  ukazatelů  (v  našem  případě 

tedy  VO2max  [l.min-1],  VO2max/kg  [ml.kg-1],  Pmax/kg  [W.kg-1],  SF  [min-1],  LA 

[mmol.l-1],  prahovou  hodnotu  VO2max  [%]a  prahovou  hodnotu  VO2  [l.min-1])  jsou 

porovnávány s populačními normami dle věku a pohlaví (Heller a Vodička, 2018). 

4.2.1.4.Analýza pozátěžového laktátu: 

 Odběry krve byly provedeny v 3. minutě po ukončení zátěžového testu.  

Koncentrace laktátu v krvi odebrané z prstu byla stanovena elektrochemicky aparaturou 

Biovendor Super GL. Vzorky kapilární krve (20 µl) byly ihned po odebrání naředěny 

systémovým roztokem (1 ml), který zajistil jejich hemolýzu a stabilizaci. Vzorky byly 

následně analyzovány biosenzorem s využitím ampérometrického principu (Davidson a 

kol., 2000). Před každým měřením byl analyzátor kalibrován standardem o koncentraci 

laktátu 12 mmol.l1. 

4.2.2.Terénní měření 

4.2.2.1.VO2 Master Pro 

 Byl použit přístroj VO2 master Pro a specifický tenisový test z ITF “spider” pro 

změření respiračních hodnot (VT, DF, VE a VO2max). U vyšetřovaných hráček 
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dotýká se ho rukou. Hráč se pak vrací zpět do výchozí polohy, kde se musí dotknout 

rukou středové čáry. 

 Druhý běh je k druhému kuželu a opět se vrací ke středové značce na základní 

čáře  a  takto  pokračuje  dokud  se  nedotkne  5  kuželů.  Test  končí,  jakmile  hráč  oběhne 

všech 5 kuželů a dotkne se naposled půlící čáry na základní čáře. 

 Poté  hráč  odpočívá  přesně  po  dobu  20  sekund  ve  stoji  a  test  je  následně 

opakován celkem pětkrát s 20 sekundovým odpočinkem mezi každým opakováním. 

4.2.3. Strukturovaný rozhovor 

 Na  konci  programu  jsme  se  probandek  ptali  prostřednictvím  strukturovaného 

rozhovoru na otázky za cílem zjistit reakce, zkušenosti a subjektivní pocity z průběhu 

tréninku s přístrojem POWERbreathe.  

 Strukturovaný rozhovor obsahoval tyto otázky: 

• Jaký je Váš celkový pocit z celého tréninkového programu s přístrojem 

POWERbreathe?  

• Cítíte se v lepší fyzické kondici pří tréninku nebo utkání? 

• Překážel Vám přístroj POWERbreathe? 

• Vyzkoušela byste přístroj POWERbreathe při tenisovém tréninku nebo v posilovně?  

• Koupila byste si přístroj po 4 týdenní zkušenosti na své vlastní náklady?  

• Byl pro Vás tento program náročný? 

• Doporučila byste tento přístroj? 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 
 Nejprve  uvádíme  výsledky  laboratorních  a  následně  terénních  měření  u  obou 

hráček  a  porovnáváme  je  s  populační  normou  a  s  hodnotami  elitních  hráček.  Dále 

porovnáváme laboratorní a terénní měření a na základě výsledků, literatury, finančních 

podmínek hráček a doporučení kondičního trenéra vkládáme do aktuálního 

tréninkového programu respirační trénink. 

5.1. Laboratorní měření 

Tabulka č. 1: Hodnoty tělesného složení:

Legenda  k Tabulce  č.  1:  %  tuku  -  Podíl  tělesného  tuku;  % ATH  -  Podíl  aktivní  tělesné  hmoty; ATH  - 
Aktivní tělesná hmota; BMI - Body mass index. 

 Z Tab. č.1 lze vyčíst, že při téměř stejné výšce je hráčka N o 2,3 kg těžší a má o 

4,2  %  více  tuku  než  hráčka  T.  Může  to  být  způsobeno  několika  faktory,  jako  je 

například  dlouhodobý  stres,  prodělaná  nemoc,  motivace  k  tréninku  nebo  k  celkové 

pohybové aktivitě atd. Tyto hodnoty tělesného složení by mohly ovlivnit jak pohyb po 

dvorci,  tak  i  parametry  terénních  a  laboratorních  testů.  Hodnoty  tělesného  složení  u 

ženské populace ve věku 21 let, které udává Biomedicínská laboratoř FTVS, jsou 19,5 

% tuku, 47,7 ATH a BMI 22,3 kg.m -2. U mladých elitních hráček se udává 13 % tuku a 

55 kg ATH. Výsledné hodnoty hráčky T jsou 13,4 % tuku a 56,6 kg ATH a tedy blíže k 

udávaným hodnotám elitních hráček než hodnoty hráčky N, které jsou 17,6 % tuku a 

55,7 kg ATH. Z výsledků a porovnání tělesného složení s populační normou a elitními 

hráčkami tenisu můžeme usuzovat, že hráčka T má v době měření lepší predispozice k 

dosažení lepší výkonnosti v tenise než hráčka N. 

Parametr Hodnota N Hodnota T Rozdíl

Výška [cm] 165,4 165,8 0,4

Hmotnost [kg] 67,6 65,3 -2,3

Věk [r] 21,4 21,4 0,0

 % tuku 17,6 13,4 -4,2

 % ATH 82,4 86,6 4,2

ATH  [kg] 55,7 56,6 0,9

BMI [kg.m-2] 24,7 23,8 -0,9
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Tabulka č. 2: Spirometrické hodnoty laboratorního měření:  

Legenda k tabulce č.2: FVC - Usilovná vitální kapacita plic; FEV1 - Jednosekundový usilovný výdech; 
PEF - Vrcholový výdechový průtok; % N (%T)  - Procentuální hodnota. 

 Hodnoty plicních funkcí ze spirometrického vyšetření v Tab. č. 2 nám ukazují, 

že hráčka N má výsledky FVC, FEV1 a PEF dobré až nadprůměrné oproti náležitým 

hodnotám  dle  věku,  pohlaví  a  tělesných  dimenzí.   Hráčka  T  má  hodnoty  nižší,  ale 

z  vysokých  hodnot  dechového  objemu  při  zatížení  (viz  Tab.  č.  3)  lze  usuzovat,  že 

spirometrický  manévr  nebyl  proveden  naplno,  tj.  maximálně,  zhluboka  a  zároveň  i 

rychle.  Pro  vrcholové  hráčky  uvádí  Biomedicínská  laboratoř  FTVS  ideální  úroveň 

plicních funkcí cca 110 % eventuálně i vyšší. Při srovnání se studií (Çolak a Yaz, 2017) 

z Turecka, kde měřili 7 nejlepších hráček tenisu ve věku od 14 do 23 let s průměrnými 

hodnotami FVC 5.21±0.82 l, FEV1 3.16 l a PEF 5.01±1.89 l.s -1, dosáhly hráčky N a T 

lepších  výsledných  hodnot  kromě  FVC.  Autoři  této  studie  také  uvádí,  že  respirační 

hodnoty jsou silným prediktorem fyziologické zdatnosti sportovců a elitní tenisoví hráči 

by měli mít vysokou aerobní kapacitu k dosažení těch nejlepších výsledků. 

Parametr Hodnota N % N Hodnota T % T

FVC [l] 3,72 99 3,36 89

FEV1 [l] 3,72 113 3,36 102

PEF [l.s-1] 8,26 115 6,59 91
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Tabulka č. 3: Spiroergometrické hodnoty laboratorního měření :

Legenda  k  Tabulce  č.3:  VT  -  Klidový  dechový  objem;  VT  max.  -  Maximální  dechový  objem;  DF  - 
Klidová dechová frekvence; DF max. - Maximální dechová frekvence; Pmax/kg - Výkon na 1 kg tělesné 
váhy;  VE  max.  -  Maximální  dechová  ventilace;  VO2max.  -  Maximální  spotřeba  kyslíku;  O2  tep  - 
Množství transportovaného O2 na jeden srdeční stah (Podíl VO2max a SF max.); O2 tep/kg - Množství 
transportovaného O2 na jeden srdeční stah na 1kg tělesné váhy; VEqO2 - Množství vzduchu 
ventilovaného plícemi, které připadá na 1 litr spotřeby kyslíku; LA - Maximální koncentrace laktátu. 

 Obě hráčky, z hlediska nároků vrcholového tenisu, mají úroveň aerobní kondice 

nyní nižší, max. spotřebu kyslíku mají hráčky jen 43,96 ml.kg-1.min-1 a 45,48 

ml.kg-1.min-1, u elitních hráček se popisuje cca 50-55 ml.kg -1.min-1. Průměrná hodnota 

max. spotřeby kyslíku u dívek ve věku 21 let se udává 36,0 ml.kg -1.min-1, při vyjádření 

na  kg  aktivní  či  tukuprosté  tělesné  hmoty  dosahují  hráčky  hodnot  VO2max  52,52 

ml.min-1.kg ATH-1 a  53,35  ml.min-1.kg ATH-1 u  vrcholových  hráček  se  udává  cca  57 

ml.kg ATH-1.min-1.  

 Ekonomika oběhového systému je u obou hráček průměrná, tepový kyslík, O2 

tep, tj. podíl VO2max a SFmax, resp. množství transportovaného kyslíku připadající na 

jeden  srdeční  stah,  odpovídá  u  hráčky  T  15,15  ml,  resp.  0,232  ml.kg-1  a  u  hráčky  N 

Parametr Hodnota N Hodnota T Rozdíl

VT [l] 0,83 0,74 -0,09

VT max. [l] 2,41 2,54 0,13

DF [min-1] 8,00 16,00 8,00

DF max. [min-1] 42,00 43,00 1,00

VE max. [l.min-1] 101,34 109,19 7,85

Pmax/kg [W.kg-1] 3,55 3,68 0,13

O2 tep [ml.kg-1] 15,72 15,15 -0,57

O2 tep/kg [ml.kg-1] 0,23 0,23 -0,00

VEqO2 max. [l] 34,10 36,80 2,70

SFmax [min-1] 189,00 196,00 7,00

LA [mmol.l-1] 7,70 10,90 3,20

VO2max. [ml.kg-1.min-1] 43,96 45,48 1,52
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15,72 ml, resp. 0,233 ml.kg -1, což neodpovídá úrovni u kondičně zdatných hráček, kde 

jsou udávány hodnoty okolo 0,280 - 0,300 ml.kg-1.  

 Ekonomika dýchání je dobrá u obou hráček, na všech úrovních zatížení je DF 

nižší  a  VT  jsou  hlubší,  v  submaximech  dosahuje  hráčka  T  hodnot  1,62  a  1,91  litru, 

v maximu 2,54 litru, což odpovídá nereálně vysokému využití 75,6 % vitální kapacity 

FVC a u hráčky N se hodnoty v submaximech dosahují 1,61 a 1,55 litru, v maximu 2,41 

litru, což odpovídá vysokému využití 64,9 % vitální kapacity FVC. U kondičně dobrých 

hráček  se  udává  využití  okolo  55-60  %.  Další  kritérium  ekonomiky  dýchání,  tedy 

využití kyslíku z ventilovaného vzduchu hodnocené ventilačním ekvivalentem, je 

průměrné, v submaximech je na jeden litr VO2 třeba prodýchat plícemi vyšších tj. méně 

ekonomických  24,4  a  28,0  litrů  vzduchu,  v  maximu  36,8  litrů  u  hráčky  T.  Hráčka  N 

dosáhla  hodnot  23,9  a  27,7  litrů  vzduchu,  v  maximu  24,1  litrů.  Ideální  ekonomické 

hodnoty v submaximech jsou cca 22-23 l a méně a v maximu pod 30 l. 

 Silové vytrvalostní předpoklady jsou u hráčky N nyní průměrné, max. 

ergometrický výkon v testu dosáhla 240 W, resp. relativně 3,55 W.kg -1, což převyšuje 

populační  normu  cca  188  W,  relativně  3,2  W.kg-1,  ale  žádoucí  kondiční  úroveň  u 

tenistek se udává cca 4,0-4,2 W.kg -1 a více dle Biomedicínské laboratoře FTVS. Hráčka 

T  dosáhla  podobných  hodnot,  v  max.  ergometrickém  výkonu  dosáhla  240  W,  resp. 

relativně 3,68 W.kg-1. 

 Anaerobní  ventilační  práh  u  hráčky  T  je  nyní  průměrný,  odpovídá  73,0  % 

VO2max, ve výkonu je dobrý, 180 W = 75,0 % maxima. Hráčka N má hodnoty nižší a 

to 69,3 % VO2max, ve výkonu je také dobrý, 180 W = 75,0 % maxima. Ideální žádoucí 

hodnoty jsou cca 80 % VO 2max i max. výkonu, srdeční frekvence na anaerobním prahu  

u hráčky T je přiměřená 175 min -1 = 89,3 % SFmax u hráčky N srdeční frekvence na 

anaerobním  prahu  je  přiměřená  167  min-1  =  88,3  %  SFmax.  Žádoucí  hodnoty  dle 

Biomedicínské  laboratoře  FTVS  UK  na  vrcholu  sezóny  jsou  vyšší,  okolo  90-93  % 

SFmax. 

 Maximální  koncentrace  laktátu  tč.  nižší  LAmax  =  7,70  mmol.l-1  a  u  hráčky T 

LAmax = 10,90 mmol.l -1,je dobré. U elitních tenistek se udává v průměru okolo 10-11 
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mmol/l.  Je  možné,  že  hráčka  N  nešla  do  svého  maxima  a  test  skončila  před  úplným 

vyčerpáním, a proto je hodnota nižší.  

 Dle  laboratorních  vyšetření  u  hráčky  N  doporučujeme  trénovat  pro  zvýšení 

fyzické  kondice  tréninkových  intenzit  v  pásmu  anaerobního  prahu  cca  167  (164-170) 

tepů.min-1, v praxi intenzita aerobního pásma pro trénink obecné vytrvalosti odpovídá 

srdeční  frekvenci  okolo  142  (pásmo  139-145)  tepů.min-1  a  anaerobní  zóny,  např.  pro 

intervalový trénink (úseky) cca 177 tepů.min-1.  

 Pro hráčku T bychom dle výsledků z laboratorního vyšetření doporučili trénovat 

v  pásmu  anaerobního  prahu  175  (172-178)  tepů.min -1,  v  praxi  intenzita  aerobního 

pásma  pro  trénink  obecné  vytrvalosti  odpovídá  srdeční  frekvenci  okolo  149  (pásmo 

146-152)tepů.min-1  a  anaerobní  zóny,  např.  pro  intervalový  trénink  (úseky)  cca  185 

tepů.min-1.  

5.2. Terénní měření 

Tabulka č. 4: Terénní hodnoty spider testu: 

  

 Výsledky  z  terénního  spider  testu  jsou  překvapivé.  Hráčka  N  dosáhla  lepších 

výsledků  než  hráčka  T,  kromě  běhu  č.  5,  který  může  být  způsoben  “nenasazením”  v 

běhu předchozím, tedy běhu č. 4, který probandka T proběhla o skoro 1 vteřinu pomaleji 

než  hráčka  N.  Při  testování  bylo  také  vidět,  že  hráčka  T  neběžela  tzv.  “naplno”. 

Výsledné hodnoty také ukazují, že hráčky po 20 s odpočinku mezi jednotlivými běhy 

nebyly zcela odpočinuté, což lze vidět v tab. č. 4, kde se čas postupně zhoršoval, kromě 

běhu č. 5 u hráčky T, který jsem komentoval výše. Výsledky jsou průměrné až slabé u 
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Parametr Hodnota N Hodnota T Rozdíl

1. Běh [s] 18,05 19,25 1,20

2. Běh [s] 19,23 19,99 0,76

3. Běh [s] 20,26 20,33 0,07

4. Běh [s] 20,07 21,04 0,97

5. Běh [s] 20,80 20,68 -0,12

Průměrný čas [s] 19,68 20,26 0,58

Celkový čas [s] 178,41 181,29 2,88



obou  hráček.  Elitní  tenisové  hráčky  dosahují  výsledků  okolo  17  s.  Hráčky,  nemají  v 

současnosti dostatek tenisového tréninku a orientují se na jinou část kondiční přípravy 

než na “hbitost” a z toho důvodu je možné, že tyto výsledky nejsou optimální.  

Tabulka č. 5: Terénní hodnoty VO2 Master Pro:

Legenda  k  Tabulce  č.5:  VT  -  Klidový  dechový  objem;  VT  max.  -  Maximální  dechový  objem;  DF  - 
Klidová  dechová  frekvence;  DF  max.  -  Maximální  dechová  frekvence; VE  max.  -  Maximální  dechová 
ventilace; VO2max. - Maximální spotřeba kyslíku. 

 Při terénním měření dosahuje hráčka T lepších hodnot VO2max. než hráčka N. 

Klidová  DF  u  hráčky  N  je  daleko  vyšší  než  je  udáváno  v  literatuře,  a  to  až  o 

dvojnásobek. Přístroj nám také vykázal vysoké hodnoty DF, které můžou být způsobené 

špatným nastavením přístroje.    

5.3. Porovnání laboratorního a terénního měření 

 V tabulce č. 6 je porovnání laboratorního spiroergometrického a terénního VO2 

Master Pro měření respiračního parametru VO2 max. pro hráčku N a T. 

Tabulka č. 6: Srovnání laboratorního a terénního měření:

Parametr Hodnota N Hodnota T Rozdíl

VT [l] 0,54 2,13 1,59

VT max. [l] 2,53 3,05 0,52

DF [min-1] 30,86 12,96 -17,90

DF max. [min-1] 81,42 68,06 -13,36

VE max. [l.min-1] 140,38 142,38 2,00

VO2max. [ml/kg/min] 40,40 42,30 1,90

VO2max. [ml/kg/min] T N

Laboratorní 45,48 43,96

Terénní 42,30 40,40

Rozdíl 3,18 3,56

% Rozdíl -6,99 -8,10

Průměr 43,89 42,18
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 V  tabulce  č.  6  uvádíme  orientační  srovnání  měření,  ale  nepočítáme  žádné 

statistiky, protože šlo o malý soubor. Můžeme ale usuzovat, že hráčka T má vyšší VO2 

max.  než  hráčka  N,  jak  v  laboratorním,  tak  i  terénním  měření.  Obě  hráčky  ovšem 

dosáhly při terénním měření nižších hodnot s podobným rozdílem (7 % a 8 %) oproti 

laboratornímu měření. Může to být způsobeno tím, že hráčky jsou více zvyklé na běh, 

než  jízdu  na  kole  nebo  motivací  při  testování.  Dále  to  může  být  způsobeno  chybou 

měřícího přístroje, kde výrobce uvádí 3-4 % chybu (VO2 Master, 2020).  

5.4. Tréninkový program hráček během intervence 

 Z důvodu vládních opatření, nebylo možné vykonat výstupní měření a z tohoto 

důvodu jsme pouze poukázali na vytvořený respirační intervenční program, který jsme 

zařadili do přípravného období hráček. Při vkládání intervenčního programu do 

tréninkového  plánu  jsme  vycházeli  z  literatury,  elektronických  zdrojů  a  zkušeností 

tenisových a kondičních trenérů. Kondiční program vytvořený kondičním a tenisovým 

trenérem  jsme  sepsali  a  uvedli  do  tabulek.  Respirační  tréninkový  program  a  jeho 

nastavení  pro  hráčky  uvádíme  v  tabulkách  č.  14  a  15.  Vytvořený  kondiční  trénink  je 

zaměřený na rychlostní, silové a anaerobní vytrvalostní schopnosti a hbitost. Tabulka č. 

7 představuje mikrocyklus, který tyto hráčky po dobu čtyř týdnů trénovaly. Po čtyřech 

týdnech bychom znovu provedli testy a určili efektivnost programu na testované 

respirační parametry. Jednotlivé tréninkové programy uvádíme v tabulkách (č. 8, 9, 10, 

11, 12 a 13). Celý pohybový program byl pod dohledem kondičního trenéra. Obě hráčky 

používaly přístroj POWERbreathe 30 nádechů ráno a večer s tím rozdílem, že u hráčky 

N docházelo k zvyšování odporu, zatímco hráčka T pracovala se stejným odporem po 

celou dobu programu. 

Tabulka č. 7: 7- denní mikrocyklus

Legenda:  Dopo  - Trénink  v  dopoledních  hodinách;  Odpo  - Trénink  v  odpoledních  hodinách; T.  Silový 
trénink - Těžký silový trénink; Rege - Regenerace 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Dopo Rychlost
1.Kruhový 

trénink
Agility

Tenisový 

trénink

Silová 

vytrvalost

Hra / 

Trénink
Volno

Odpo
T. Silový 
trénink

Rege.
Silový 

trénink

2.Kruhový 

trénink

Tenisový 

trénink
Rege. Volno
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 Těžký silový trénink charakterizován jako > 80 % z 1 maximálního opakování, 

byl  zařazen  do  7-denního  mikrocyklu,  aby  docházelo  k  aktivaci  maximálního  počtu 

motorických jednotek, což je důležité pro dosažení optimální výkonnosti (viz Tab. č. 8). 

 Agility trénink je zařazen do tréninkového mikrocyklu, jelikož v tenise dochází 

během 5 - 7 sekund k několika změnám směru, které jsou reakcí na míč odehraný od 

protihráče, na který je také nezbytné se optimálně postavit pro efektivní odehrání úderu. 

Důležité je trénovat tyto schopnosti, když je hráč zcela odpočat (viz Tab. č. 13). 

 Tenista se při utkání pohybuje, jak v aerobním (20 s odpočinek mezi výměnami), 

tak  anaerobním  pásmu  zátěže  (výměna).  Zařadili  jsme  tedy  do  mikrocyklu  kruhový 

trénink s podobnými intervaly zatížení a odpočinku. Tento druh tréninku je vytvořený 

tak, aby odpovídal co nejvíce pohybovým vzorcům hráče při utkání. Krátké intervaly 

odpočinku  odpovídající  pauzám  mezi  jednotlivými  výměnami  a  intenzivnější  cvičení 

pod  vedením  trenéra  jsou  přizpůsobené  k  fyziologickému  zatížení  hráče  při  utkání. 

Cílem  tohoto  tréninku  je  co  nejvyšší  obnovení  síly  od  skončení  výměny  do  zahájení 

další výměny. Odpočinek 90 sekund je zařazen kvůli 90 sekundové pauze po odehrání 2 

gemů, který mají hráčky po dokončení 6 stanovišť (viz Tab. č. 11).  

 Doporučená regenerace pro obnovení nervosvalového, endokrinního a 

metabolického systému je doporučená ve formě masáží, ledové koupele, vířivky, 

plavání,  jógy,  pilates  nebo  večerního  filmu.  Regenerace  je  nezbytná  pro  sportovce, 

protože zabraňuje přetrénování nebo zranění. Po každém týdnu bychom se mohli ptát 

hráček na subjektivní pocity a upravovat tak tréninkovou zátěž. 

 Dále byl do tréninku zařazen silový vytrvalostní trénink (Tab. č. 10), aby mohly 

hráčky  opakovaně a efektivně hrát údery bez známek únavy a taky k prevenci zranění.  
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Tabulka č. 8: Těžký silový trénink 
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T. Silový treninkový 
program

Pondělí

Rozcvičení Kolo 5 minut 

Odhody bočním obloukem medicinbalu 2kg 2 x 10 

Rotace trupu ve stoji s pivot x 10 L a P 

Interní/Externí rotace ramen

Tréninkový program 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden Pauza

Cvičení 4-6 Opak. 4-6 Opak. 4-6 Opak. 4-6 Opak.

3 

minuty 

mezi 

sériemi

Bench press 6,6,6 5,5,5 4,4,3 4,4

Přítahy s velkou činkou 
v předklonu

6,6,6 5,5,5 4,4,3 4,4

Dřep 6,6,6 5,5,5 4,4,3 4,4

Tlaky na ramena 6,6 5,5 4,3 4,4

Mrtvý tah 6,6,6 5,5,5 4,4,3 4,4

10-12 

Opak

10-12 

Opak

10-12 

Opak

10-12 

Opak

Pauza

Vnitřní rotace s abdukcí 12 11,11 10,10 10,10 1,5 - 

2 minZevní rotace s abdukcí 12 11,11 10,10 10,10

Břicho a střed těla min. 100 min. 100 min. 100 min. 100

Doba cvičení (min) 45 45 45 45

Břicho a střed těla Série/Opakování (minimálně 100 opakování z vybraných) 

3 x 30 ( 15 na každou stranu) 

2 x 20 

3 x 30 

3 x 20 

3 x 30 sekund 

2 x 30 na každou stranu

Rotace na kladce

Přitahování kolen k bradě

Ruský twist

Zkracovačky s váhou

Podpor ležmo

Podpor na jedné na boku



Tabulka č. 9: Silový trénink 

*VH - Vlastní hmotnost 
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Silový tréninkový 
program

Středa

Rozcvičení Kolo 5 minut 

Odhody bočním obloukem medicinbalu 2kg 2 x 10 

Rotace trupu ve stoji s pivot x 10 L a P 

Interní/Externí rotace ramen

Tréninkový program 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden Pauza

Cvičení 8 - 10 

Opak.

8 - 10 

Opak.

8 - 10 

Opak.

8 - 10 

Opak.

2 

minuty 

mezi 

sériemi

Dřepy ve výpadu 10,10 9,9 8,8 9,9

Přítahy kladky v sedě 10,10 9,9 8,8 9,9

Tlaky s činkami na 
šikmé lavici s hlavou 
nahoru

10,10 9,9 8,8 9,9

Nordic Hamstring 8,8 VH* 9,9 VH 10,10 VH 9,9 VH

Přemístění činky a tlak 
na ramena

8,8 9,9 8,8 9,9

10-12 

Opak

10-12 

Opak

10-12 

Opak

10-12 

Opak
Pauza

Rozpažování 12 11,11 10,10 10,10 1,5 - 

2 minEmpty Can 12 11,11 10,10 10,10

Břicho a střed těla min. 100 min. 100 min. 100 min. 100

Doba cvičení (min) 45 45 45 45



Tabulka č. 10: Vytrvalostní silový trénink 
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Silová vytrvalostní 
program

Pátek

Rozcvičení Kolo 5 minut 

Odhody bočním obloukem medicinbalu 2kg 2 x 10 

Rotace trupu ve stoji s pivot x 10 L a P 

Interní/Externí rotace ramen

Tréninkový program 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden Pauza

Cvičení 12 - 15 

Opak.

12 - 15 

Opak.

12 - 15 

Opak.

12 - 15 

Opak.

1 - 1,5 

minuty 

mezi 

sériemi

Bench press 15,15,15 14,14,14 12,12,12 14,14

Přítahy činky k bradě 
ve stoji

15,15,15 14,14,14 12,12,12 14,14

Dřepy ve výpadu s 
jednou nohou na lavici

15,15,15 14,14,14 12,12,12 14,14

Zdvih ez osy k bradě 15,15 14,14 12,12 14,14

Zdvih zadku se zátěží 20,20,20 18,18,18 16,16,16 18,18

10-12 

Opak

10-12 

Opak

10-12 

Opak

10-12 

Opak
Pauza

Interní rotace s činkou 12 11,11 10,10 10,10 1,5 - 

2 minExterní rotace s činkou 12 11,11 10,10 10,10

Břicho a střed těla min. 100 min. 100 min. 100 min. 100

Doba cvičení (min) 45 45 45 45



Tabulka č. 11: Anaerobní kruhový trénink 
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Kruhový trénink
Typ 1 a 2

Zatížení: 
Odpočinek [s]

Stanovišť

Vybavení: 

Lano 

Medicinbal 3 kg 

Medicinbal 2 kg 

Klouboučky 

Podložky 

Švihadlo 

Žebřík 

Stopky

1. Vytrvalostní alaktátový 

2. Vytrvalostní laktátový

8:20 

30:30

6 

6

Rozcvičení:

Klus, laterální přešlap, “vánočka”, zakopávání, “hodinové” 

výpady.  

Po dokončení 6 stanovišť Za týden

Doba odpočinku [s] 

90 

180

Frekvence 

3 

1

Celkový počet stanovišť - 12

Stanoviště

1 Skákání přes lano ve výšce 50 cm

2
Odhod 2 (3) kg medicinbalu v pozici na forehand a backhand se 

správným postavením nohou

3 Seskok a následný výskok na lavici

4
Laterální přešlapy přes kloboučky, které jsou umístěné v rovině 

na základní čáře

5 Sed-leh s rotací

6 Skákání do strany z levé na pravou a zpět co nejrychleji

7 Leh na zádech s přetočením a výskokem do vzpažení

8 Skákání na žebříku na jedné noze dopředu a dozadu

9 Leh na břiše s úklonem a rotací trupu

10 Split-step na základní čáře, běh k sítí a zpět

11 Skákání obounož do stran (hexagon)

12 Skákání přes švihadlo (dvojšvihy, skoky na jedné noze) 



Tabulka č. 12: Rychlostní trénink 

Rychlostní trénink Zatěž: Odpočinek 
[s]

Čas [min]

Základní rozcvičení 5

Rozklusání 30: 30

Dynamické 
rozcvičení

Opakování a délka 10 - 15

Klus bokem 3 x 10 m

“Vánočka” 3 x 10 m

Výpady dopředu 2 x 10 m

Výpady dozadu 2 x 10 m

Zakopávání 1 x 20 m

Vysoké kolena 3 x 10 m

Skákání 3 x 10 m

Skákání pozadu 3 x 10 m

Běh
Zátěž : Odpočinek 

[s]
Série / Opak.

Odpočinek 

[s]
41

Cvičení č. 1 - 5  s 
sprint (trať nebo 
schody)

5 : 15 2 / 10 90 6

Cvičení č. 2 - 10 s 
sprint (trať nebo 
schody)

10 : 30 2 / 8 90 14

Cvičení č. 3 - 15 s 
sprint

15 : 45 2 / 5 90 11

Cvičení č. 4 - 
Pyramidové sprinty

Rychlý běh/ klus 5: 5

1 / 5 10
Běh/ klus 10: 10

Běh/ klus 15: 15

Běh/ klus 30: 30

Výklus a strečink 10
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Tabulka č. 13: Agility 

Agility 
program

Časová náročnost: 45 minut 
Trenér vybírá ze dvou až tří úrovni na trénink

Úroveň 1: Zvyšování rychlosti

Cvičení

1 Chytnout hráče

2 Klik a chytit tenisový míč

3 Zvedni a běž (Hráč sedí na základní čáře, ruce má za zády, na 

signál běží co nejrychleji k síti)

Úroveň 2: Změna směru bez ztráty rychlosti

Cvičení

1 Skákání přes švihadlo

2 Voleje se sklenici s vodou

3 Běh kolem míče, který se kutálí k síti

Úroveň 3: Rychlá změna směru

Cvičení

1 Hráč provádí cvičení na pokyny trenéra (raketa v ruce)

a sprint, laterální přešlap, běh pozadu, sprint

b sprint, překročení stranou, běh pozadu, sprint

c laterální přešlap, překročení stranou, laterální přešlap, překročení 

stranou

d skákání na pravé, na levé, laterální přešlap, překročení stranou

e sprint, laterální přešlap, běh pozadu, lob

f sprint, sprint, lob, lob

Úroveň 4: Opakované sprinty Série

Cvičení:

1 Přenášení kloboučků 10

2 Dotýkání se čar 10
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5.4.1.Tréninkový respirační program 

 Pro  respirační  tréninkový  program  jsme  zvolili  pomůcku  POWERbreathe  Plus 

kvůli  ceně,  snadné  dostupnosti  na  českém  trhu  a  jednoduché  nastavitelností.  Tento 

přístroj  lze  také  použít  při  samotném  tenisovém  nebo  kondičním  tréninku  díky  jeho 

velikosti a hmotnosti. Na začátku výzkumu byl stanoven odpor zátěže, aby bylo možné 

provést přesně 30 nádechů bez odpočinku. Se zvyšující se kondicí inspiračního svalstva 

bylo  nutné  zvyšovat  i  inspirační  odpor.  Jakmile  byla  hráčka  N  schopná  dosáhnout  30 

nádechů  bez  značných  obtíží,  zvýšil  se  na  přístroji  odpor  o  půl  stupně  normované 

stupnice.  Toto  cvičení  probíhalo  po  dobu  4  týdnů  2x  denně  (dopoledne  a  večer). 

Dopolední  i  večerní  trénink  s  respirátorem  probíhal  vždy  až  po  skončení  tréninku. 

Trénink  probíhal  v  klidu  a  vsedě.  V  průběhu  testu  jsme  použili  skřipec  na  nos,  aby 

nedocházelo  k  nádechu  a  výdechu  nosem.  Před  zahájením  testu  proběhla  instruktáž  a 

probandky  dostaly  podrobné  informace,  jak  s  přístrojem  zacházet.  Hráčce T  se  odpor 

nezvyšoval  a  zůstal  po  celou  dobu  programu  stejný.  Dále  jsme  se  hráček  ptali  na 

subjektivní pocity, které uvádíme v kapitolách 5.4.1.1 a 5.4.1.2. 

5.4.1.1.Hráčka N 

 V  tabulce  č.  14  uvádíme  jednotlivé  zátěžové  odpory  přístroje  POWERbreathe 

pro hráčku N na jednotlivé dny dle normové stupnice přístroje.  

Tabulka č. 14: Respirační program hráčky N 

  

x 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden

Pondělí 1 2,5 4 5

Úterý 1 2,5 4 5

Středa 1,5 2,5 4 5

Čtvrtek 1,5 3 4,5 5

Pátek 2 3 4,5 5

Sobota 2 3 4,5 5,5

Neděle 2 3 4,5 5,5
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 Hráčka N hodnotila tento trénink následovně: 

   “Ze  začátku  tréninku  mi  bylo  špatně  a  jen  se  základním  odporem  jsem  měla 

problém 30 nádechu dokončit. Během následujících 4 týdnů jsem si na přístroj zvykla a 

už  jsem  přestala  pociťovat  “návaly”,  ale  trénink  byl  pro  mě  pořád  obtížný  jako  ten 

první.  Během  tenisového  nebo  kondičního  tréninku,  jsem  se  necítila  v  lepší  fyzické 

kondici, ale lépe se mi dýchalo. Přístroj POWERbreathe mi nepřekážel časově a ani v 

puse. Ráno a večer jsem tréninku věnovala zhruba 5 min. a následně jsem se věnovala 

vlastním věcem.  Přístroj bych si na vlastní náklady nemohla v současné situaci koupit z 

důvodu financí. Přístroj POWERbreathe bych určitě doporučila, lépe se mi teď dýchá a 

připadám si více akčnější." 

5.4.1.2.Hráčka T 

V tabulce č. 15 je uvedený odporový respirační trénink pro hráčku T s 

přístrojem POWERbreathe na dobu 4 týdnů.  

Tabulka č. 15: Respirační program hráčky T 

 Hráčka T hodnotila tento trénink následovně:  

 “Trénink byl ze začátku namáhavý a po zhruba týdnu jsem to už tak nevnímala. 

Tento  přístroj  jsem  nikdy  nepoužívala  a  byla  to  pro  mě  zcela  nová  metoda.  Celkově 

tento trénink hodnotím pozitivně, protože jsem si mohla vyzkoušet nový druh tréninku a 

případně  to  pak  použít  v  mé  budoucí  praxi.  Zda  jsem  si  připadala  v  lepší  fyzické 

kondici? To asi ne. Hrálo se mi stejně jako před samotným tréninkem. Přístroj mi v puse 

nijak nevadil, jedině mě trošku tlačily svorky na nos. Z časového hlediska mi jednotlivý 

x 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden

Pondělí 1 1 1 1

Úterý 1 1 1 1

Středa 1 1 1 1

Čtvrtek 1 1 1 1

Pátek 1 1 1 1

Sobota 1 1 1 1

Neděle 1 1 1 1
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trénink  zabral  zhruba  5  minut,  což  mi  nedělalo  problém.  Během  kondičního  nebo 

tenisového  tréninku  bych  přístroj  ráda  vyzkoušela,  už  jen  kvůli  tomu,  že  mi  v  ničem 

nepřekážel, jak jsem už zmiňovala. Po 4 týdenním tréninku bych si přístroj na vlastní 

náklady  nekoupila  z  důvodu  financí.  Program  se  samotným  přístrojem  jsem  jako 

náročný nevnímala oproti kondičnímu tréninku, který jsem cvičila s kondičním 

trenérem. Trénink s přístrojem bych doporučila z důvodu dobré zkušenosti a zvýšenému 

vnímání dechu než na které jsem byla zvyklá.” 
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6. ZÁVĚR 
 Hráčka  T  má  celkově  dobré  tělesné  složení,  slabší  plicní  funkce,  průměrnou 

úroveň  aerobních  kondičních  předpokladů  i  silově  vytrvalostních  předpokladů,  spíše 

průměrná je ekonomika aerobní práce (úroveň anaerobního prahu) i nepřímo odhadnuté 

anaerobní předpoklady. 

 Hráčka N má celkově průměrné tělesné složení, dobré plicní funkce, průměrnou 

úroveň  aerobních  kondičních  předpokladů  i  silově  vytrvalostních  předpokladů,  spíše 

nižší  je  ekonomika  aerobní  práce  (úroveň  anaerobního  prahu)  i  nepřímo  odhadnuté 

anaerobní předpoklady. 

 Úroveň testovaných hráček oproti populační normě je o něco málo vyšší nebo 

přibližně  stejná.  Při  porovnání  s  elitními  hráčkami  by  potřebovaly  zlepšit  aerobní  a 

anaerobní vytrvalostní schopnosti.  

 Korelaci  mezi  laboratorním  a  terénním  měřením  nelze  potvrdit  ani  vyvrátit  z 

důvodu malého počtu výzkumného souboru. Nicméně můžeme usoudit z výsledků, že 

obě probandky dosáhly podobných nižších hodnot při terénním měření oproti 

laboratornímu a můžeme tedy usoudit, že hráčka T má lepší respirační parametr VO2 

max.  

 Z  důsledku  vládních  opatření  nemohlo  dojít  k  výstupnímu  měření  a  nemohli 

jsme prokázat vliv respiračního tréninku na funkční parametry probandek.  

 Dále by se mohlo pokračovat ve výzkumu až do dosažení maximálního odporu 

na přístroji a tedy po delší dobu intervence nebo případně zařadit přístroj 

POWERbreathe  do  přesných  cvičení.  Jedna  probandka  by  však  používala  přístroj 

POWERbreathe a druhá by měla nastavený stejný minimální odpor. 

 Diplomová  práce  splnila  cíl  pouze  částečně.  Povedlo  se  nám  analyzovat  a 

diagnostikovat  vybrané  respirační  funkční  parametry,  porovnat  laboratorní  a  terénní 

měření a navrhnout respirační program. Z důvodu vládních opatření se nám nepovedlo 

ověřit, zda byl tento tréninkový program efektivní nebo nikoliv. 
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