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Abstrakt 

Název: Porovnání speciálních dechových cvičení a specializovaných 

fyzioterapeutických intervencí na výkony v soutěžní disciplíně 

statická apnoe 

Cíle: Cílem této diplomové práce je nahlédnutí do problematiky zlepšení 

výkonu ve statické apnoi, jedné ze soutěžních disciplín nádechového 

potápění, a porovnání jejího tréninku za pomoci 1) speciálních 

dechových cvičení pro potápěče (Mana, 2018) a 2) fyzioterapeutické 

intervence založené na práci s bránicí a hlubokým stabilizačním 

systémem páteře (Kolář, 2009). Cílem bylo zjistit, která skupina došla 

k efektivnějšímu výsledku a jaký je celkový rozdíl mezi výsledkem 

tréninku obou skupin z hlediska kvality postury a výkonu ve statické 

apnoi. 

Metody: Experimentu se zúčastilo 14 zdravých osob, mužů i žen, ve věkovém 

rozmezí 19-23 let. Experiment se skládal ze tří částí: 1) Počáteční 

meření statické apnoe a vyšetření čtyř testů na zjištění kvality 

posturálních svalů jedince, 2) samotného čtyřtýdenního tréninku 

dle zařazení do skupin pro trénink dechového cvičení pro potápěče 

nebo pro trénink na bázi fyzioterapeutické intervence, 3) závěrečné 

měření statické apnoe a opětovné vyšetření testů postury. Získaná data 

byla následně zaznamenána a zpracována. 

Výsledky: Ukázalo se, že vzhledem k malému počtu statisticky významných dat 

a jejich nejednoznačné prospěšnosti nelze říci, že by se výkon 

ve statické apnoi výrazně lišil u jedinců po tréninku speciálních 

dechových cvičení pro potápěče nebo tréninku díky fyzioterapeutické 

intervenci. Významnou statistickou diferenci však získal rozdíl 

průměrných hodnot obou skupin, kdy došlo ke zlepšení průměrného 

výkonu experimentální skupiny oproti skupině kontrolní. 

Klíčová slova: nádechové potápění, aktivace bránice a hlubokého stabilizačního 

systému páteře, čtyřtýdenní trénink 



 

Abstract 

Title: Comparison of Special Breathing Exercises versus Specialized 

Physiotherapeutic Interventions for Static Apnea 

Objectives: The aim of this diploma thesis is to look deeper into the issue 

of improving performance in static apnea, one of the competitive 

disciplines of freediving and compare its training with 1) special 

breathing exercises for divers (Mana, 2018) and 2) physiotherapeutic 

intevrentions based on working with the diaphragm and deep 

stabilization system of the spine (Kolář, 2009). The aim was to find 

out which group achieved a more effective result and what is 

the overall diference between the training result of both groups 

in terms of posture quality and performance in static apnea. 

Methods: The experiment involved 14 healthy people, men and women, aged 

19-23 years old. The experiment consisted of three parts: 1) Initial 

measurement of static apnea and examination of four tests 

to determine the quality of one‘s postural muscles, 2) four-week 

lasting training according to the division into groups (breathing 

exercises for divers or training based on physiotherapy intervention), 

3) final measurement of static apnea and re-examination of posture 

tests. The obtained data were recorded and processed. 

Results: It appeared that due to the small amount of statistically signifiant data 

and their ambiguity, it cannot be said that the performance in static 

apnea differs in individuals after training special breathing exercises 

for divers or after training due to physiotherapy intervention. 

However, a significant statistical difference was obtained 

by the difference between the average values of both groups, when 

the average performance of experimental group improved compared 

to the control group. 

Keywords: freediving, activation of the diaphragm and deep stabilization system 

of the spine, four-week training 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 cm – centimetr 

 CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, Světová potápěčská 

konfederace 

 ČR – Česká republika 

 DK – dolní končetina 

 DKK – dolní končetiny 

 DP – diplomová práce 

 fce – funkce 

 FTVS – fakulta tělesné výchovy a sportu 

 H0 – nulová hypotéza 

 HK – horní končetina 

 HKK – horní končetiny 

 HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

 IPAQ – International Physical Activity Questionnaire, Mezinárodní dotazník 

pohybové aktivity 

 Lp – bederní páteř 

 m – metr 

 m. – musculus, sval 

 min – minuta 

 mm. – musculi, svaly 

 N – nádech 

 pCO2 – parciální tlak oxidu uhličitého 

 pH – potenciál vodíku, hodnota určující kyselost či zásaditost daného roztoku 

 RK – ramenní kloub 

 RKK – ramenní klouby 
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 s – sekunda 

 SIAS – spina iliaca anterior superior 

 UK – Univerzita Karlova 

 V – výdech 

 VP – výchozí poloha 
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1  ÚVOD 

Téma srovnání fyzioterapeutických metod ke zlepšení dechu a speciálního dechového 

cvičení pro potápěče jsem si vybrala hlavně ze dvou důvodů. 

Zaprvé mě zajímá posun hranice možností u výkonnostního sportu a jeho hladký, 

zdravotně optimální průběh. 

Zadruhé mě zajímá možnost přispění do této problematiky i pomocí fyzioterapeutických 

metod nejen ke zkvalitnění života sportovce, ale i pro jeho lepší výkon. 

V roce 2010 byla v Miláně publikována kniha Federica Many Breathing Techniques 

for Freediving (s překladem do češtiny v roce 2018) mimo jiné i pro zlepšení výkonu 

u sportovní discipliny statická apnoe a u potápění na nádech obecně, ze které bude tato 

diplomová práce čerpat a dále z ní vycházet. 

V tento okamžik neexistuje žádná literatura, která by mohla jakkoliv potvrdit či vyvrátit 

Manovu metodiku, alespoň co se týká české a anglické literatury, jak ve vědních 

kruzích, tak pro potřebu sportovců. 

Cílem této diplomové práce je nahlédnout do problematiky zlepšení výkonu u statické 

apnoe, porovnat dvě skupiny probandů, kde budou jedni trénovat výše zmíněné 

speciální dechové cvičení pro potápěče a druzí budou svůj výkon podporovat výcvikem 

bránice a hlubokého stabilizačního systému páteře pomocí nyní dostupných 

fyzioterapeutických metod. 

Hlavní hypotézy jsou v této práci dvě. První hypotéza pracuje s domněnkou, že člověk 

(student, 18-25 let s platnou lékařskou prohlídkou pro zvýšenou tělesnou zátěž, 

s platným potvrzením o zdravotní způsobilosti k potápění ve vodním prostředí ne starší 

než 1 rok, bez onemocnění krevního oběhu, zranění či akutního onemocnění nebo 

bez jakéhokoliv onemocnění nebo omezení pohybového aparátu nebo v rekonvalescenci 

po úrazu či onemocnění), který bude v průběhu empirické části této práce podroben 

„potápěčskému“ výcviku, jeho hodnoty u výkonu ve statické apnoi budou vyšší 

než u osoby, která bude absolvovat výcvik za pomoci fyzioterapeutických metod. 

Druhá hypotéza je založena na předpokladu, že proband s již výše zmíněnými specifiky 

bude mít po absolvovaném experimentu lepší výsledky než před začátkem studie, 

bez ohledu na zařazení do experimentální nebo kontrolní skupiny. 
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Samozřejmě doufám, že tato práce bude i „odrazovým můstkem“ pro další vědecké 

publikace v této oblasti. Ať už při zkoumání efektu jak speciálního dechového cvičení 

pro potápěče, tak fyzioterapeutické intervence u jednoho jedince zároveň, tak pro další 

výzkum při zkoumání efektu speciálního dechového cvičení pro potápěče při léčení 

dechových obtíží z hlediska medicínského. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Statická apnoe 

Statická apnoe je soutěžní disciplína nádechového potápění, která prokazuje 

v posledních letech výrazný výkonnostní posun.  

Jedná se o disciplínu prováděnou v bazénu, kdy se hodnotí délka ponoru potápěče 

v klidovém stavu na jeden nádech. Potápěč splývá na hladině obličejem do vody nebo 

může být pod hladinou, nejhlouběji však do 3m (Dvořáková, 2005; Česká asociace 

freedivingu, 2016). 

Držitelem světových rekordů podle hodnocení Světové potápěčské konfederace 

(CMAS) platných k datu 11. 2. 2020 jsou: 

- francouz Stéphane Mifsud (datum výkonu: 8. 6. 2009; Francie, Hyères) 

s výkonem 11 min a 35 s; 

- češka Gabriela Grézlová (datum výkonu: 30. 7. 2015; Francie, Mulhouse) 

s výkonem 8 min a 33 s. 

(Česká asociace freedivingu, 2016) 

Pro porovnání, které prokazuje výrazný výkonnostní posun, jsou zde uvedeny světové 

rekordy k roku 2005. Tehdy byly světové rekordy u žen kratší o více než 2 minuty 

(6:31, L. Ericsson), u mužů dokonce kratší o více jak 2 a půl minuty (8:58, T. Netas). 

(Dvořáková, 2005) 

Pro uznání výkonu ve statické apnoi musí být splněno několik podmínek. Závodník sám 

a bez pomoci asistenta / kouče musí po ukončení pokusu do 20 s sejmout případnou 

obličejovou masku a ukázat symbol OK (viz. Obrázek 1). 

Obrázek 1 - Variace zobrazení symbolu "OK" (Garth, 2019) 
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Dalších 40 s se nesmí nikdo závodníka dotknout, jinak by pokus také nebyl uznán 

(Linder, Simha, 2015). 

2.1.1  Doporučené vybavení 

Ke statické apnoi není třeba žádného povinného vybavení, vše závisí pouze na daném 

potápěči / závodníkovi a jeho pocitu tělesného i duševního pohodlí. Všechny pomůcky 

jsou pouze dobrovolné, i když obličejovou masku a oblek používají téměř všichni 

profesionální sportovci ve statické apnoi (Bennett, Elliot, 1993; Braum, 2011). 

Sportovec může využít některé z následujících pomůcek (viz. Obrázek 2): potápěčská 

maska, plavecké brýle, klips na nos, špunty do uší, neoprenové ponožky či botičky, 

neoprenový oblek. 

 

2.1.2  Fyzikální podmínky 

Vzhledem k tomu, že voda ochlazuje povrch těla, podle různých autorů 

25 - 30x rychleji než vzduch, je použití obleku do vody nasnadě (Bennett, Elliot, 1993; 

Dvořáková, 2005; Eisenmann, 1997). 

Obrázek 2 - Freediverské vybavení 
(Agama-diving, 2020a; Agama-diving, 2020b; Divers-direct, 2020; 
Esnakesub, 2020; Swimaholic, 2020; Triatletshop, 2020) 
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Ochlazování probíhá na bázi druhého termodynamického zákona kvůli tepelné reakci 

tělesa s vnějším prostředím, tedy že těleso s vyšší teplotou předává část své tepelné 

energie do tělesa s menší teplotou (Bennett, Elliott, 1993). 

Ochlazování jako takové probíhá čtyřmi možnými přenosy: 

- Vedením – kůže je v kontaktu s chladnějším prostředím. 

- Prouděním – malá vrstvička bezprostředně na kůži se neustále ochlazuje. 

(Dvořáková, 2005) 

Následující dva způsoby už nejsou pro potápěče / závodníky ve statické apnoi tak 

významné, a sice: 

- Vyzařováním – na bázi infračerveného záření, naprosto zanedbatelné. 

- Odpařováním – to ve vodě není možné, ale pokud se jedinec potápí ve vodě 

s vysokou teplotou, hrozí organismu vyčerpání a úpal (to se týká vody o teplotě 

30 °C). Pokud by teplota vody přesahovala 35 °C, musí jedinec používat 

izolační obleky proti přehřátí a doba ponoru je značně omezena. (To se ale zase 

netýká statické apnoe, kde se teplota vody pohybuje zhruba okolo 28-29 °C.) 

(Dvořáková, 2005) 

Aby tedy závodník omezil ztrátu tělesného tepla vedením a prouděním, používá 

tzv. mokrý nebo polosuchý izolační oblek. Pro závody ve statické apnoi se používají ty 

do 0,6 cm tloušťky (Bennett, Elliott, 1993) 

Kvůli nejednoznačným názvům potápěčských obleků (mokrý, polosuchý, suchý) je 

v této diplomové práci lehce nastíněn i princip práce zadržování tělesného tepla 

u potápěčských obleků. 

- Mokré izolační obleky – jsou vyrobeny většinou z pěněného neoprenu, 

standardně se vyrábějí o tloušťce 0,5-0,7 cm. Tepelnou izolaci zajišťuje vrstva 

bublin dusíku uzavřená v materiálu (s přibývající hloubkou ponoru se bublinky 

stlačují = tloušťka neoprenu se snižuje). 

Při používání vnikne dovnitř do obleku malé množství vody, které se od těla 

potápěče rychle ohřeje a sníží tak přenos tepelné energie (Dvořáková, 2005). 

- Polosuché izolační obleky – fungují stejně jako mokré obleky, ale na zápěstích, 

kotnících a kolem obličeje mají hladké těsnící, zpravidla latexové, manžety, aby 

se zamezilo cirkulaci vody na minimum a ještě se zlepšila tepelná izolace 

(Dvořáková, 2005). 
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- Dále ještě existují suché izolační obleky – ty dokonale zabraňují přístupu vody 

k tělu a umožňují využít izolačních vrstev teplého textilu, které má již potápěč 

pod samotným suchým oblekem. Ty se ale ve statické apnoi nepoužívají 

pro jejich přílišnou izolaci, která již na bazéně není třeba (Dvořáková, 2005; 

Eisenmann, 1997). 

2.1.3  Fáze průběhu statické apnoe 

Kvůli bezpečnosti a zdraví sportovců je na prvním místě třeba říci, že při přeceňování 

svých možností, bez předchozích zkušeností a nerespektováním zdravotního stavu by 

mohlo dojít při statické apnoi až k bolestem hlavy, nauzee nebo dokonce k bezvědomí 

(Jabor, 2008; Linder, Simha, 2015). 

Jak popisují samotní sportovci statické apnoe, mimo jiné i Gabriela Grézlová, držitelka 

světového rekordu ve statické apnoi mezi ženami, k soustavné přípravě je třeba využít 

převážně trénink na suchu (Davidová, 2015). 

Trénink samotný tak zabere několik měsíců, než se jedinec vůbec přizpůsobí na výkon 

při ztížených podmínkách. Tím je v tomto případě hlavně tolerance organismu na CO2. 

Parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2) vzrůstá při globální respirační insuficienci 

a dochází k poklesu pH krve neboli respirační acidóze organismu s dalšími následky. 

Tím je především zvýšené nutkání na nádech. Pokud na něj není daný jedinec 

připravený, mohlo by dojít k výše zmíněným komplikacím (Davidová, 2015; Linder, 

Simha, 2015; Schuster, 2009). 

Proto má vždy závodník u sebe další osobu, tzv. kouče, který hlídá závodníkův 

zdravotní stav, zajišťuje jeho bezpečnost a měří mu čas. 

Pokud by nastalo bezvědomí závodníka, kouč ho bezprostředně otáčí na záda, sundává 

případnou masku, klips atp. Pokud do 5 s nezačne závodník sám dýchat, zahajuje se 

dýchání z úst do úst. 

Pro předejití této krajní situace kontroluje kouč závodníka i během ponoru. Na koučovo 

lehké stlačení potápěčovy paže (může být i opakované), závodník odpovídá zdvižením 

jednoho až více prstů na stejné ruce nebo dle dohody. 

Záleží samozřejmě na zkušenostech a dohodě mezi jednotlivci. 
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U vrcholových sportovců se závodník nekontroluje třeba v prvních dvou minutách 

vůbec, v poslední fázi může být kontrola vyžadována každých 15 s, ale klidně i častěji 

(Linder, Simha, 2015; Novomeský, 2013). To se dá dobře vysledovat podle dvou 

zřetelných fází samotné statické apnoe, které jsou dále rozvedeny. 

I v češtině je nazýváme anglickými názvy Easy Going a Struggle (neboli pohodová 

a náročná). (Dvořáková, 2005; Linder, Simha, 2015; Novomeský, 2013) 

Fáze Easy Going probíhá za hluboké relaxace sportovce, bez nutkání nádechu. 

U každého může být jinak dlouhá, ale její délka nám neurčuje délku samotné statické 

apnoe. 

Zase záleží na jedinci, někdo má dlouhou fázi Easy Going a krátkou fázi Struggle, jiný 

to má obráceně, i přestože mohou mít oba stejné výsledky ve statické apnoi, nemá to ani 

vliv na zdravotní stav jedince (Linder, Simha, 2015). 

Fáze Struggle začíná s nutkáním nádechu. To se projevuje lehkým tlakem v oblasti 

břicha. 

Víceméně ihned po zahájení této fáze by nejpozději mělo dojít ke kontrole závodníka – 

stiskem paže. 

S nutkáním nádechu souvisí i nepříjemné kontrakce bránice, které mohou být zprvu 

po fázi relaxace nepříjemné, ale asi po 20 sekundách se nepříjemný pocit ztrácí. 

Pro oddálení kontrakcí můžeme vyvinout protitlak – vědomě se soustředíme 

na uvolnění šíje, ramen a neustále si dáváme záležet na jejich uvolnění (Čapek, 2009; 

Novomeský, 2013). 

U profesionálních freediverů platí, že fáze Easy Going je zhruba stejně dlouhá jako fáze 

Struggle. Záleží to ale na mnoha faktorech, kupříkladu hypoventilace delší dobu 

před ponorem sice prodlužuje fázi Easy Going, ale zkracuje fázi Struggle (Linder, 

Simha, 2015). 

2.1.4  Historie nádechového potápění 

Nádechové potápění neboli volné potápění či freediving lze brát jako sportovně-

výkonnostní formu „šnorchlování“, se kterým se setkali asi všichni, co byli někdy 

u moře a prozkoumávali pobřeží pod vodní hladinou (Dvořáková, 2005). 
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To také souvisí s počátkem nádechového potápění, kdy sloužilo především jako způsob 

obživy. Takto lidé lovili korály, zjišťovali výlov perlorodek, aj. První zmínky 

o nádechovém potápění se datují až do doby okolo 4 500 let př. n. l. Tak alespoň 

vysvětlují nynější archeologové nálezy perel nebo mušlí z té doby, které nebylo možné 

vylovit sítí, ale bylo je možné pouze sesbírat na mořském dně lidskou rukou 

(Dobřichovský, 1987). 

Z dob antiky se ví, že se staří Řekové potápěli pro mořské houby, jsou dochované 

i zápisky ze 13. století, kde jsou popsané výkony potápěčů, kteří se na nádech potopí 

do hloubky více než 20 metrů (Marco Polo, 2010; Vymazalová, 2012). 

A samozřejmě od klasického „šnorchlování“ se odvíjí už samotné disciplíny 

nádechového potápění.  

Disciplíny nádechového potápění se dělí do dvou základních kategorií: bazénové 

a hloubkové. (Hloubkové můžeme najít ve starší literatuře rozdělené ještě 

na sladkovodní a slanovodní.) 

Mezi bazénové disciplíny se kromě statické apnoe řadí ještě dynamická apnoe 

s ploutvemi a dynamická apnoe bez ploutví. Mezi hloubkové disciplíny se pak řadí 

konstantní váha s ploutvemi, konstantní váha bez ploutví, volný ponor, variabilní váha 

a kategorie bez omezení (Dvořáková, 2005; Česká asociace freedivingu, 2016). 

Podrobnější popis jednotlivých disciplín spolu se světovými rekordy podle hodnocení 

CMAS platnými k datu 11. 2. 2020 jsou k nahlédnutí v příloze (viz. Přílohy 8 a 9). 

2.1.5  Zdravotní omezení z hlediska potápění 

K potápění se pojí větší množství možných zdravotních rizik, které je nutno v této práci 

zmínit. 

I přestože se potápění dělí na dvě velké kategorie, potápění s přístrojem a nádechové 

potápění, a každá z nich má svá úskalí, je vhodné se v tento okamžik zmínit o obou 

kategoriích, jelikož jsou spolu úzce spjata. 

Potápění s přístrojem se liší od nádechového potápění hlavně vybavením daného 

potápěče, délkou jeho pobytu pod hladinou a většinou i hloubkou, do které se potápěč 

ponoří (Svaz potápěčů České republiky, 2015). 
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Při zkušebních ponorech freediverů se tak lze setkat s dýchacím médiem. Využívá se 

běžných vysokotlakových lahví jako při přístrojovém potápění. Lahve jsou naplněny 

vzduchem nebo speciálně namíchanými směsmi, se kterými potápěč může do větší 

hloubky nebo díky nim stráví kratší dobu při návratu z hlubiny. 

Představy o tlakové lahvi naplěné kyslíkem jsou totiž ve valné většině mylné, jelikož 

při tlaku pod vodou se stává čistý kyslík pro člověka toxický již přibližně od 6 metrů 

pod hladinou, vzduch a množství kyslíku v něm (~ 21 % O2 ve vzduchu) je pak toxické 

přibližně od 66 metrů (Jahns, 2008). 

Oboje odpovídá parciálnímu tlaku kyslíku 1,6 bar. Větší hloubka by vystavovala 

potápěče nepřijatelně vysokému riziku toxicity kyslíku (Bennett, Elliott, 1993; Braum, 

2011; Jahns, 2008). 

Při návratu na hladinu se pak potápěč potřebuje zbavit přebytečného dusíku, jímž je 

saturován za dobu ponoru. V čím větší hloubce jedinec je a o co delší dobu tam stráví 

a dýchá médium z tlakové lahve, tím více je jeho tělo nasyceno zmiňovaným dusíkem, 

který by mohl bez tzv. „vydýchání“, zbavení se přebytečného N2, způsobit zdravotní 

komplikace – př. dekompresní nemoc (Barcal et al., 2000; Linder, Simha, 2015; 

Novomeský, 2013). 

Jako prevence před těmito zdravotními komplikacemi se doporučují tzv. dekompresní 

přestávky, které sice prodlužují dobu strávenou pod hladinou, ale umožňují organismu 

zbavit se pomalu přebytečného dusíku v krvi. Dále může potápěč změnit dýchací 

médium, které má upravený poměr jednotlivých složek dýchacího plynu tak, aby 

umožňoval lepší adaptaci zpět na prostředí nad hladinou a díky nim tak stráví kratší 

dobu při návratu z hlubiny (Jahns et al., 2013; Schuster, 2009). 

V této práci není potřebné zabíhat do dalších podrobností. V případě potřeby 

zevrubnějších informací o přístrojovém potápění se v tento okamžik lze odkázat 

na webové stránky Svazu potápěčů České republiky: www.svazpotapecu.cz a publikaci 

Přístrojové potápění (Jahns et al., 2013). 

Většina popsaných zdravotních omezení se týká přípravy freediverů, kdy v rámci 

přípravy tráví čas pod hladinou, ale jelikož při provádění samotné statické apnoe 

zpravidla splývá na hladině, rizika se minimalizují. 

Zdravotní rizika přímo při provádění statické apnoe splýváním na hladině ale nemizí 

všechna. Mohlo by dojít ke zhoršení stavu jedince, pokud by již měl onemocnění 

http://www.svazpotapecu.cz/
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krevního oběhu, zranění či akutní onemocnění, nebo byl v jeho rekonvalescenci (Brody 

et al., 2009; Jahns et al., 2013). 

2.2  Rozvoj statické apnoe pomocí dechového cvičení pro potápěče 

Většina autorů zabývající se freedivingem se shoduje, že pro kvalitní statickou apnoi je 

třeba vhodná genetická dispozice jedince co do vitální kapacity plic, schopnost naprosté 

relaxace, adaptace na vodní prostředí a trénink samotný. Všechny tyto faktory hrají 

svou podstatnou roli při výkonu (Brody et al., 2009; Linder, Simha, 2015; Mana, 2010; 

Mana, 2018). 

Zlepšit jdou všechny tyto předpoklady pro statickou apneu, závodníci ve statické apnee 

však vždy vyzdvihují umění relaxace (Bachura, 2013; Davidová, 2015; Mana, 2018). 

Problém u progresu sportovního výkonu může být obava publikovat své výzkumy 

a poznatky ve strachu z prozrazení vlastního „know-how“ soupeřům. Proto se sportovní 

disciplíny a tréninky na jednotlivé sportovní disciplíny nemění třeba po několik 

desetiletí, i když mají současní sportovci už jiné tréninkové plány, než jak je známe 

z vyučovaných metod (Ambruster et al., 1958). 

V roce 2010 byla v Miláně publikována kniha potápěče Federica Many Breathing 

Techniques for Freediving (s překladem do češtiny v roce 2018) pro zlepšení výkonu 

v nádechovém potápění. V této diplomové práci z ní bude čerpáno pro trénink 

dechových cvičení pro potápěče v samotném experimentu. 

Mana (2018) se v knize Dechové techniky pro freediving zabývá především rozvojem 

tréninku pro nádechové potápění prostřednicvím nalezení správné relaxace a účinné 

ventilace. 

Většina cviků vychází z jógy, na jejíž učení se v knize odkazuje a zabývá se dechem co 

do možnosti nadechnout více díky popsaným cvikům na zvětšení vitální kapacity plic, 

objemu hrudníku a jeho hybnosti. 

Pro správný trénink je třeba mít čisté dýchací cesty, jak popisuje Mana (2018), čehož se 

dá v tréninku ideálně dosáhnout očistou dutin. (U profesionálů se toto vyčistění 

dýchacích cest provádí pravidelně, v tomto výzkumu ale nebude zahrnuto kvůli jeho 

invazivnosti a náročnosti.) 
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Pro ilustraci se zde nachází popis dvou možných technik. Zaprvé prolévání nosních 

dírek a dutin, aby se trénující zbavil rýmy, hlenu a jiných částic blokujících horní cesty 

dýchycí a nos. Zadruhé mechanické čištění nosu za použití pogumovaného provázku. 

(Tato metoda je asi nejúčinnější, ale také dosti invazivní. I přesto je o ní v této práci 

zmínka jako o dalším možném postupu při zlepšení kvality průchodnosti horních cest 

dýchacích. Pokud je tato metoda prováděna pravidelně, snižuje citlivost sliznic a číní je 

tím méně podrážditelnými.) 

(Mana, 2018) 

Při tréninku statické apnoe se sportovec setká i s tzv. nutkáním na nádech (krátce 

zmíněný i v kapitole 2.1.3 Fáze průběhu statické apnoe). 

Podle Lindera a Simhy (2015) je u začínajících freediverů – závodníků ve statické apnoi 

důležité, ba dokonce i zcela nezbytné, mít zcela zaplněné plíce. Je pak nutkání 

na nádech více patrné a dochází k němu rychleji, ponor je ale bezpečnější. Je třeba si 

na tento tlak bránice zvyknout, i přestože nutí silně k výdechu a samotný výkon je zprvu 

kratší, než by byl i ten třeba jen se zpola naplněnými plícemi. 

Logicky vzato, čím více má člověk nadechnuto, tím více má v sobě kyslíku a tím déle 

může zůstat pod vodou. Do jisté míry to také souhlasí, ale jak zjistili mnozí badatelé 

(a to v souvislosti s různorodými vzorky experimentálních skupin), naplňování plic 

dodatečným vzduchem i přes předchozí hluboký nádech, je spíše na škodu (Andersson, 

1998; Fitz-Clarke, 2007; Ferretti, 2001; Lin et al., 1974; Muth et al., 2003). 

Plicní nabalování (nebo také pakování či buccal pumping) funguje na principu 

„nafouknutí“ plic na více než 100 % jejich kapacity. Má se dokonce za to, že může 

při tzv. přefouknutí“ způsobit potrhání plicních tkání, může vést k plicní embolii, 

zavratím či ztrátě vědomí, ale doposud není pakování dopordobna prozkoumáno 

kvůli možné míře nebezpečí na probandech (Linder, Simha, 2015; Liner, Linnarsson, 

1994; Simpson et al., 2003). 

2.3  Rozvoj statické apnoe pomocí fyzioterapeutické intervence 

Protože v tréninku statické apnoe nejde jenom o dostatečný nádech a schopnost naučit 

se potlačit nutkání na nádech, dostáváme se tak ke zlepšení posturálních funkcí jedince, 

zlepšení zapojení bránice do funkce, práce pomocných nádechových svalů, 

fyziologickému stereotypu dechu a dechové vlny a správnému držení těla. To vše Mana 
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(2018) zmiňuje jen okrajově, a to nám zde dává prostor pro fyzioterapeutickou práci 

na zlepšení výše zmíněného. 

Jak uvádí Kolář a koletkiv (2009), při hodnocení posturálních funkcí je největší problém 

ten, že neexistuje jednotná norma. A to nejde jen o popsání posturálních funkcí 

jednotlivými autory, kteří se touto tématikou zabývají, ale i o popsání posturálních 

funkcí i u jednotlivých fyzických aktivit jako je třeba pilates, jóga atd. (Kendall et al., 

1993; Pavlů, 2000; Srdečný, 1982). 

Docent Véle (1997; 2006) uvádí, že sjednocení pro určení normy držení postury je 

nemožné, neboť pro každého je správné, fyziologické držení těla odlišné. Na to nám 

běžné postupy, jako př. svalový test nestačí. 

Sice lze zjistit kvalitu (sílu) daného svalu, ale pouze analyticky, nikoli však 

v konkrétním zapojení do funkce při dané posturální pozici (Janda, 1996). 

Na kvalitním vyšetření svalů v jeho stereotypu pohybu je nutno vyhodnotit následující: 

„1) zda se kloub při stabilizaci vychyluje nebo zůstává v neutrálním postavení; 

2) jakou měrou se při stabilizaci zapojují hluboké a povrchové svaly a zda jejich 

aktivita odpovídá potřebné síle či je nadměrná; 

3) zda se při stabilizaci nadměrně neaktivují svaly, které mechanicky nesouvisí s daným 

pohybem, tj. jak dalece je stabilizační aktivita iradiována do ostatních segmentů; 

4) symetrii, resp. asymetrii zapojení stabilizačních svalů a „timing“ (posloupnost) 

jejich zapojení.“ 

(Kolář, 2009, strana 51) 

Pro zjištění kvality zapojení hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) se 

v experimentální části této práce využije čtyř testů postury podle popisu Koláře (2009). 

Jedná se o Test flexe trupu, Bráničního testu, Testu nitrobřišního tlaku a Vyšetření 

dechového stereotypu. Testů bude využito pro kontrolu aktivity HSSP a postury 

probandů během experimentu. Probandi budou testováni před započnutím tréninku 

pro zlepšení statické apnoe i bezprostředně po něm. 
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Níže jsou jednotlivé testy popsány: (Kolář, 2009) 

Test flexe trupu: 

VP (výchozí poloha) – leh na zádech. 

Provedení – pomalá flexe krku a postupně i trupu, vyšetřující zjistí kvalitu provedeného 

pohybu palpačně na dolních nepravých žebrech v medioklavikulární čáře a aspekčně 

pohyby hrudníku během celé flexe. 

Správné provedení – při flexi krku se aktivují hluboko uložené břišní svaly a hrudním 

zůstává ve výdechovém postavení. Při následující flexi trupu se aktivují i břišní svaly 

laterálně na trupu. 

Projevy poruchy – při flexi krku se hrudník pohybuje do nádechového postavení 

a dochází k jeho předsunutí, při flexi trupu dochází k laterálnímu pohybu žeber, může se 

vyklenout laterální skupina břišních svalů, nebo se dokonce objeví i diastáza břišní. 

Brániční test 

VP – vsedě s napřímenou páteří, hrudník je ve výdechovém postavení. 

Provedení testu – vyšetřující palpuje dorzolaterálně pod dolními žebry a zároveň 

kontrolujeme i postavení a chování dolních žeber. Vyšetřující pacienta vyzve, 

aby ve VP provedl protitlak s roztažením dolní části hrudníku. Při vyšetření zůstává 

páteř napřímená. 

Sledujeme, jak je pacient schopen aktivovat bránici v souhře s bráničním lisem 

a pánevním dnem. 

Správné provedení – pacient se snaží vytlačit břišní dutinu a dolní část hrudníku 

proti palpaci vyšetřujícího. Mělo by dojít k rozšíření hrudníku laterálně a dorsálně. 

Projevy poruchy – pacient nedokáže aktivovat svaly proti našemu odporu, při aktivaci 

dojde ke kraniálnímu posunu žeber, neudrží výdechové postavení hrudníku 

nebo nedojde k laterálnímu rozšíření hrudního koše. 
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Test nitrobřišního tlaku 

VP – v sedu. 

Provedení testu – vyšetřující palpuje mediálně od spina iliaca anterior superior 

nad hlavicemi kyčelních kloubů a pacient aktivuje břišní stěnu proti tlaku vyvíjeného 

vyšetřujícím. 

Správné provedení – aktivací bránice nejprve dojde k vyklenutí břišní stěny, poté 

se zapojují břišní svaly. 

Projevy poruchy – tlak proti palpaci vyšetřujícího je oslabený, při aktivaci převažuje 

m. rectus abdominis. Za projev poruchy považujeme i aktivaci svalů bez předešlého 

vyklenutí podbřišku. 

Vyšetření dechového stereotypu 

VP – lze provádět v různých polohách, ale v této práci využijeme lehu na zádech. 

Sledujeme pohyby žeber a celého hrudního koše – pacient může dýchat mělce 

či prohloubeně, bráničním dýcháním nebo kostálním dýcháním (jindy také nazývaným 

horním typem dýchání). 

Při bráničním dýchání se při nádechu aktivuje bránice, dojde k posunu vnitřních orgánů 

kaudálně, dolní hrudní dutina a břišní dutina se rovnoměrně rozšiřují. 

Mezižeberní prostory se zvětšují při nádechu a sternum se pohybuje pouze 

v transversální rovině, nikoli v rovině sagitální. Pomocné dýchací svaly jsou 

relaxovány. 

Při kostálním dýchání se pohybuje stermun kraniokadálně a hrudním se pohybuje 

laterálně pouze minimálně. Mezižeberní prostory zůstávají při nádechu stejné 

a do nádechu se zapojují pomocné nádechové svaly. 

2.3.1  Funkce hlubokého stabilizačního systému páteře 

Pro trénink v experimentální části práce se vždy použije výběr cviků z technik 

popsaných Kolářem (2009). Jednotlivé cviky a jejich provedení při výzkumu je popsáno 

v kapitole 4.3.2 Skupina kontrolní (trénink posturálních funkcí pomocí zapojení HSSP 

a funkce bránice podle Koláře, 2009) 
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Musí se tedy počítat s cileným ovlivňováním stabilizační funkce, vždy se ale začíná 

ovlivněním trupové stabilizace prostřednictvím aktivity hlubokého stabilizačního 

systému páteře. 

Svaly se dají „vycvičit“ díky vývojovým posturálně-lokomočním řadám, což umožňuje 

svalům automatické zapojení do jejich funkce (Obročníková, 2018; Véle et al., 2001; 

Véle, 2006). 

Ale vše není jen otázkou svalstva daného segmentu, ale celku vycházejícího z celkové 

opory svalové aktivity. 

Posturální síla vždy musí odpovídat síle svalů, které daný pohyb provádějí. 

A to znamená, že síla svalů činící pohyb nesmí být vyšší než síla svalů provádějící 

stabilizaci celého těla. Pokud by síla svalů provádějících fázickou činnost byla větší, 

tělo zaujímá náhradní pohybový vzor, který byl doposud tělu vlastní a kterého se 

prostřednictvím tréninku tělo pokouší zbavit a nahradit stereotypem fyziologickým, 

který tělo připraví na zvýšenou zátěž a nezvniknou tak patologické procesy, které by 

mohly mít za následek zhoršení kvality života nebo zdraví daného jedince (Dylevský 

et al., 2001; Kapandji, 2019; Palaščáková Špringrová, 2012; Panjabi, 1992). 

Při nácviku posturální stabilizace tudíž musí primárně dojít k ovlivnění hlubokého 

stabilizačního systému páteře. Až pak lze přikročit k posturálně náročnějším cvičením 

ve vývojových řadách (Bažantová, 2018; Pavlů, 2002). 

Pro trénink vedený v této diplomové práci bude třeba popsané fyziologické křivky 

páteře a obecného „narovnání se“. Při tomto cvičení týkajícího se výzkumu bude proto 

v této práci vycházeno z ideálního posturálního držení těla podle Brüggerova konceptu, 

tzv. Brüggerova sedu (Pavlů, 2000). 

Brüggerův sed (viz. Obrázek 3) popisuje ovlivnění tuhosti a zlepšení dynamiky 

hrudního koše, pomáhá uvolnit případné inspirační postavení hrudníku. 
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Se syndromem otevřených nůžek pak souvisí nejen oslabení kvality držení těla, menší 

výkonnost v různých druzích sportu a pohybu, ale také patologie spojené například 

s vertebrogenními obtíženi, diskopatiemi a i dechovými onemocněními (Knapová, 

2011; Kračmar et al., 2016; Palaščáková Špringrová, 2012; Švábková, 2016). 

Svaly hlubokého stabilizačního systému by měly být tedy zapojeny všechny, pánev není 

ani v anteverzi, ani v retroverzi. Svaly HSSP by měly pracovat koordinovaně se 

zapojením asi 30% síly jejich maximální kontrakce. Do svalů HSSP (viz. Obrázek 5) se 

řadí: 

Obrázek 4 - Syndrom rozevřených nůžek (Šťastná, 2012) 

Obrázek 5 - Hluboký stabilizační systém páteře (Haška, 2020) 
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- příčný sval břišní (musculus transversus abdominis), 

- vnitřní šikmý sval břišní (musculus obliquus internus abdominis), 

- krátké svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře (musculi multifidi), 

- svaly pánevního dna (diaphragma pelvis), 

- bránice (diaphragma). 

(Dauber, 2007; Netter, 2020; O’Sullivan, 2000; Panjabi, 1992) 

2.4  Předpoklad pro statisticky významné výsledky 

u této experimentální studie 

Metaanalýza od Mutha a kolektivu z roku 2005 uvádí, že i přes dosavadní publikované 

výsledky během posledních padesáti let nejsme jako lidstvo schopni říct, kde je hranice 

pro výsledky ve freedivingu. Stále se můžeme zlepšovat, ale nikdo z badatelů nebude 

dělat takovou studii, která by nám mohla prozradit hranice lidských možností se zádrží 

dechu, protože riziko újmy na psychickém i fyzickém zdraví není zanedbatelné. 

Podle naměřených dat ze zmíněných studií jsou ale výsledky u freediverů a světových 

rekordmanů ve freedivingu stále v normě, tudíž experiment s potápěči – začátečníky, 

u kterých se nepředpokládá zádrž dechu delší než 5 minut, neohrožuje jejich fyzické či 

psychické zdraví (Ferretti, 2001; Muth et al., 2005). 

Zároveň nejlepším možným postupem k rozvíjení plicní vitální kapacity u freediverů je 

jazykohltanové dýchání (známé pod anglickým názvem glossopharyngeal brathing), jak 

je uvedeno ve studii od Lindholma a Nyréna (2005) a dále rozvedeno studií 

od Seccomba a kolektivu (2006) a Fitze-Clarka (2018). 

Z tohoto způsobu dechu vychází i dechové techniky od Many (2018), který je navíc 

ještě obohatil o dovednost správně relaxovat díky technikám převzatých z jogy. 

Díky výzkumu Lindholma a kolektivu (1999) se ví, že nezáleží na délce předchozí 

zkušenosti se sportem, aby sportovec mohl podat kvalitní výkon. Důležitá je schopnost 

jedince pracovat se zvýšeným krevním tlakem a bradykardií. Což samozřejmě vede 

k vyšší spotřebě kyslíku, ale nutně to neznamená horší výsledky ve freedivingu. 

Tudíž lze i do této práce zahrnout sportovce bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti 

s jinými sporty. 
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Ve studii Laurina a kolektivu (2012) bylo testováno 14 profesionálních potápěčů, kteří 

měli zadržet dech na 5 minut. 

Tuto hranici se jim podařilo překonat pouze tehdy, snažili se během pokusu co nejvíce 

zrelaxovat a měli přitom zavřené oči. 

Z toho se dále dá čerpat pro tento výzkum, kdy nám relaxace mysli i těla zvyšuje délku 

ponoru, a tedy nepřímo potvrzuje Manovu (2018) myšlenku spojit jogové umění 

a nácvik dechu pro zlepšení výkonu ve statické apnoi. 

Pokud tedy potápěč má zvýšenou činnost mozku, přímo úměrně stoupá srdeční 

frekvence a tělo spotřebovává více kyslíku, což zkracuje výkon ve statické apnoi (Craig, 

1968; Delapille et al, 2001; Liner, 1994). 

2.4.1  Limity studie 

Vzhledem k situaci a době, ve které byl experiment prováděn (nouzový stav v ČR 

platný od 13. 3. 2020 zkrátil dobu výzkumu, zároveň se před samotným experimentem 

nesmělo navštěvovat sportovní centra, bazény, výuku na školách, atp. po dobu zhruba 

dvou a půl měsíce), předpokládá se, že výsledky v této práci budou negativně ovlivněny 

pro minimálně částečnou ztrátu pohybu a fyzické kondice (Bunc, 2008; Bunc, 2014). 

Pohyb je totiž základní lidská potřeba, o jejímž nedostatku nemá organismus aktuální, 

relevantní informaci. Není-li pohyb dostatečný, postupně schopnost pohybu či výkonu 

zaniká (Bunc, 2014; Hadžega, 2019; Kračmar et al., 2016). 

Díky dotazníku, který probandi vyplňovali před započnutím experimentu 

(viz. Příloha 7), se ví, že v době před vypuknutím světové pandemie kvůli nemoci 

Covid-19 měli všichni probandi nadprůměrnou pohybovou zátěž. 

Informace získané z dotazníků mají výpovědní hodnotu shodnou s běžnými odpověďmi 

na krátkou verzi Mezinárodního dotazníku fyzické aktivity (IPAQ). 

Mezinárodní dotazník fyzické aktivity IPAQ 

V roce 1997 byl vyvinut mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě IPAQ jako pomůcka 

k objektivnímu hodnocení fyzické aktivity jedinců napříč celým světem. Slouží 

pro porovnání různých pohybových oblastí. Nesoustředí se jen na čas „aktivního 

odpočinku“, ale „sčítá“ i aktivity během pracovní doby, nebo třeba transportu. Zaměřuje 
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se nejen na sport jako takový, ale i na chůzi, stoj, dokonce i sed během různorodých 

denních činností (Hronková, 2011; Remešová, 2013). 

Dotazník se skládá z pěti částí: 

- Pohybová aktivita v rámci práce nebo studia, 

- přesuny – pohybová aktivita při dopravě, 

- domácí práce, údržba domu a péče o rodinu, 

- rekreace, sport a volnočasová pohybová aktivita, 

-  čas strávený sezením. 

(Remešová, 2013) 

Po zodpovězení všech kategorií se na základě zodpovězených otázek zařadí probandi 

do tří kategorií. Každá kategorie má předem určenou hodnotu tzv. metabolického 

ekvivalentu. Jedná se o číselnou hodnotu vypočítanou na základě předchozích odpovědí 

a hodnoty metabolického ekvivalentu u jednotlivých pohybových aktivit. Vzhledem 

k tomu, že přímo IPAQ není v této práci využit, pouze vysvětluje zpracování fyzické 

aktivity do objektivního zhodnocení, není třeba zabíhat do větších podrobností. 

Kategorie fyzické aktivity jsou: 

Nízká úroveň fyzické aktivity 

-  je pro jedince, kteří nemají žádnou, nebo mají mírnou pravidelnou pohybovou 

nebo sportovní aktivitu (do hodnoty metabolického ekvivalentu 600). 

Střední úroveň fyzické aktivity  

- je pro jedince s 3 a více dnů intenzivní činnosti nejméně 20 minut denně, nebo 

- 5 a více dnů činnosti střední intenzity nebo chůze v délce nejméně 30 minut 

denně, nebo 

- 5 a více dní libovolné kombinace chůze, středně intenzivní nebo vysoce 

intenzivní činnosti obsahující minimálně hodnotu 600 metabolického 

ekvivalentu. 

Vysoká úroveň fyzické aktivity 

- je pro jedince s vysoce intenzivní činností po dobu nejméně 3 dnů dosahující 

alespoň hodnoty 1500 metabolického ekvivalentu za týden, nebo 
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- 7 a více dní jakékoli kombinace chůze, střední intenzity nebo vysoce 

intenzivních aktivit při dosažení minimálně hodnoty 3000 metabolického 

ekvivalentu za týden. 

(Bobrová, 2020, Hronková, 2011; Remešová, 2013) 

Probandi v rámci této diplomové práce vyplňovali pouze informace o pravidelné 

pohybové aktivitě, i přesto ale lze tvrdit, že všichni probandi v této práci měli 

před zavedením nouzového stavu v ČR vysokou úroveň fyzické aktivity, jelikož i pouze 

s vyhodnocením pravidelných týdenních aktivit spadali do kategorie „vysoká úroveň 

fyzické aktivity“ dle IPAQ. 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1  Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce bylo nahlédnout do problematiky zlepšení výkonu 

ve statické apnoi, jedné ze soutěžních disciplín nádechového potápění, a porovnání 

jejího výkonu za pomoci: 

1)   Tréninku dechových cvičení pro potápěče – freedivery (Mana, 2018). 

2)   Tréninku fyzioterapeutické intervence založené na práci s bránicí, hlubokým 

stabilizačním systémem páteře a zlepšení posturálních funkcí (Kolář, 2009). 

Cílem bylo zjistit, která skupina došla k efektivnějšímu výsledku a jaký je celkový 

rozdíl mezi výsledkem tréninku obou skupin z hlediska kvality postury a výkonu 

ve statické apnoi. 

3.2  Úkol diplomové práce 

1)   Vytvoření literární rešerše zabývající se danou problematikou. Prozkoumání 

literárních, především zahraničních zdrojů o dechovém tréninku pro freedivery 

a vypracováním rešerše zabývající se tréninkem posturálních funkcí vycházející 

z práce předního českého současného fyzioterapeuta Prof. PaedDr. Pavla Koláře, 

Ph.D. 

2)   Stanovení metodického postupu a výběr probandů. 

3)   Provedení vlastního experimentu. 

4)   Vyhodnocení a analýza získaných dat. 

5)   Vytvoření diskuze, v níž budou konfrontovány stanovené hypotézy se získanými 

daty ze samotného experimentu a současným stavem řešené problematiky 

z literární rešerše. 

6)   Závěr, stručný souhr získaných informací a dalšího využití dat pro vědu 

a výzkum. 
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3.3  Výzkumné otázky: 

1)   Jak se liší výkon sportovce po absolvování potápěčského výcviku s dechovými 

technikami pro freedivery (podle F. Many, 2018) a tréninkem posturálních 

funkcí, hlubokého stabilizačního systému a funkce bránice (podle P. Koláře, 

2009)? 

2)   Jak se liší výkon daného sportovce před započnutím experimentu a po něm? 

3.4  Hypotézy: 

1)   Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi výkonem 

sportovce po absolvování potápěčského výcviku s dechovými technikami 

pro freedivery (podle F. Many, 2018) a tréninkem posturálních funkcí, 

hlubokého stabilizačního systému a funkce bránice (podle P. Koláře, 2009) – 

ve prospěch dechových technik pro freedivery. 

2)   Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi výkonem daného 

jedince před započnutím experimentu a po něm – po experimentu bude výkon 

u jedinců větší než na počátku. 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Popis výzkumného souboru 

Definitivní počet probandů zařazených do výzkumné části byl 14. Jednalo se o zdravé 

vysokoškolské studenty mezi 19 a 23 lety. Celkem bylo do výzkumu zapojeno 6 žen a 8 

mužů, kteří byli randomizovaně rozděleni do 2 skupin. Každá ze skupin čítala celkem 4 

muže a 3 ženy. 

(Na počátku studie bylo k experimentu přizváno celkem 20 probandů, ale 6 z nich se 

nezúčastnilo jedné nebo více částí experimentu, takže nebyli zahrnuti do konečného 

zpracování a výsledků. Jednalo se celkem o 3 muže z experimentální skupiny a 2 muže 

a 1 ženu ze skupiny kontrolní.) 

Průměrný rok experimentální skupiny byl zaokrouhleně 20,3 roky a průměrný věk 

kontrolní skupiny zaokrouhleně 21,6 let. 

Pro výběr vhodných probandů bylo využito triangulace. 

Zařazovací kritéria probandů byla následující: 

- Student/ka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 

- toho času navštěvující výuku PTUS075 – Potápění, 

- platná lékařská prohlídka pro zvýšenou tělesnou zátěž, 

- platné potvrzení o zdravotní způsobilosti k vodnímu potápění ne starší než 1 rok, 

- zkušenost s freedivingem alespoň půl roku (předchozí výuka na UK FTVS 

zaměřená na freediving), 

- proband se nesmí statické apnoi věnovat profesionálně. 

Možná vylučovací kritéria: 

- Onemocnění krevního oběhu, 

- zranění nebo akutní onemocnění, 

- onemocnění nebo omezení pohybového aparátu, 

- v rekonvalescenci po onemocnění nebo úrazu, 
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- odmítnutí účasti na výzkumu, 

- účasti pouze části výzkumu, 

- nedostatečně vyplněný dotazník. 

Všichni zařazení probandi se do studie přihlásili dobrovolně, před samým 

experimentem podepsali Informovaný souhlas (viz. Příloha 2). 

Výzkum povolila a schválila Etická komise fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy pod jednacím číslem 252/2019 (viz. Příloha 1). 

4.2  Použité metody 

K záznamu výkonu ve statické apnoi bylo využito standardních stopek (stopky Köck 

sport, typ RS-013). 

K vyšetření 4 testů na zjistění aktuálního stavu zapojení hlubokého stabilizačního 

systému páteře, bránice, dechu a postury bylo využito zázemí pronajatých prostor 

pražského aquacentra firmou Divers-Direct, která umožnila provedení samotného 

experimentu na jejich půdě (viz. Příloha 3). 

Za zmíněné testy bylo využito Testu flexe trupu, Bráničního testu, Testu nitrobřišního 

tlaku a Vyšetření dechového stereotypu. Jejich přesný popis je uveden v kapitole 

2.3 Rozvoj statické apnoe pomocí fyzioterapeutické intervence. 

Dále bylo využito cviků na zlepšení postury těla a na zlepšení nádechového potápění. 

Těchto cviků bylo využito v rámci tréninku obou skupin a výběr cviků závisel 

na zařazení probanda do skupiny. Pro skupinu experimentální bylo využito výběru 

cviků z publikace Many (2018) pro zlepšení nádechového potápění. Podrobný popis 

cviků a jejich přesné zařazení do tréninkové jednotky se nachází v kapitole 

4.3.1 Skupina experimentální (trénink dechových technik pro freedivery podle Many, 

2018). Pro skupinu kontrolní bylo využito sebraných znalostí sepsaných v Rehabilitaci 

v klinické praxi od Koláře (2009). Podrobný popis cviků a jejich přesné zařazení 

do tréninkové jednotky se nachází v kapitole 4.3.2 Skupina kontrolní (trénink 

posturálních funkcí pomocí zapojení HSSP a funkce bránice podle Koláře, 2009). 

Zázemí pronajaté firmou Divers-Direct obsahuje jak prostory k podepsání 

Informovaných souhlasů, vyšetření před i po experimentu, tak i bazén, tzv. potápěčskou 
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jámu, kde bylo provedeno měření samotné statické apnoe úvodní i závěrečné. 

Na tomtéž bazéně pak probandi absolvovali běžnou výuku PTUS075 – Potápění, 

aniž by samotný výzkum jakkoli narušil její průběh či zasahoval do jejích výukových 

standardů. 

Pro podrobnější informace o probandovi a jeho zdravotním stavu a jeho sportovní 

aktivitě byly použity dotazníky (viz. Příloha 7). Dotazníky byly předány při osobním 

kontaktu s probandy v prostorách potápěčského bazén, na kterém byl provedený 

i samotný průběh výzkumu. 

Po bezprostředním vybrání dotazníků byla kontrolována správnost a úplnost jeho 

vyplnění. Chybné či neúplné odpovědi byly s probandy na místě vysvětleny a doplněny 

(Olecká, Ivanová, 2010). 

Po proběhlém experimentu bylo kromě hodnocení získaných dat statické apnoe 

vytvořeno zjednodušené slovní hodnocení pro každý z testů postury (Test flexe trupu, 

Brániční test, Test nitrobřišního tlaku a Vyšetření dechového stereotypu) pro jednodušší 

orientaci ve změnách postury probandů a kvality zapojení HSSP. Toto slovní hodnocení 

posturálních testů je blíže popsáno v kapitole 5.3 Změny stavu postury těla u probandů. 

4.3  Sběr dat a průběh měření 

Výzkum pro tuto diplomovou práci probíhal během června a července 2020 z důvodu 

přerušení výuky na všech školách v ČR pro vyhlášený nouzový stav od 13. 3. 2020 

kvůli pandemii spojené s nemocí Covid-19 způsobené novým typem coronaviru. 

Kvůli těmto opatřením byla experimentální část této diplomové práce zkrácena 

z osmitýdenního na čtyřtýdenní trénink. 

Výzkum probíhal na tzv. potápěčské jámě pronajeté firmou Divers Direct v pražském 

aquaparku. Voda v potápěčské jámě má standardně vyšší teplotu než běžný plavecký 

bazén. 

V průběhu celého měsíce trvání experimentu se pohybovala teplota vody na 28,7 °C ± 

0,7°C. Voda byla měřena externím elektronickým teploměrem pro potápěče 

(potápěčský počítač Divesoft Freedom). 
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Celý výzkum probíhal pod dohledem vedoucího práce Mgr. Davida Vondráška 

a autorky práce a fyzioterapeutky Bc. Anny Šírové. Dále byl vždy přítomný i školený 

plavčík. 

Na počátku byl proband seznámen s průběhem experimentu. 

V průběhu testování nesměli probandi vykazovat známky zvýšené únavy nebo bolesti. 

Zároveň nesměli být probandi pod vlivem omamných látek či alkoholu, které by mohly 

ovlivnit průběh a výsledky experimentu. 

Průměrná doba vyšetření trvala asi 10 minut, trénink skupiny před samotnou hodinou 

potápění vždy trval také asi dalších 10 minut. 

Samotné měření statické apnoe spolu se zopakováním zásad pro bezpečný průběh 

zabralo u každého zhruba 5-10 minut. V průběhu měření se měli také probandi snažit 

vyvarovat se emocí, které by mohly výrazně zkrátit výsledek, a tedy nepříznivě ovlivnit 

výsledky experimentu. 

Dále uvádím vypracovaný tréninkový plán pro obě skupiny: 

4.3.1  Skupina experimentální (trénink dechových technik pro freedivery 

podle Many, 2018) 

1. týden 

Bez tréninku. 

Počáteční statická apnoe měřená bez předchozího tréninku, Test flexe trupu, Brániční 

test, Test nitrobřišního tlaku a Vyšetření dechového stereotypu. 

2. týden 

Naučit dvě hlavní pozice pro pohodlný trénink: 

 Poloviční lotosový sed – turecký sed, kolena na zemi (možnost použít polštářek 

pod hýždě). 

 Sed na patách s koleny u sebe, špičky jsou propnuté – komu nevyhovuje první 

pozice, nebo nedostane kolena na zem. 

Dýchání nosem: 

 Pro větší relaxaci, vždy na začátku tréninku. 



38 

 Snaha vnímat veškeré vůně ze vzduchu obsažené, představit si vůni květin. 

Dech při zapojení břišní stěny: 

Dech do hrudníku – jedna ruka ze strany na žebra, druhá těsně 

pod processus xyphoideus – při výdechu se ruce dotknou, při nádechu se oddálí. 

Dech výhradně nosem: 

1) nádech (N), výdech (V); 

2) nádech a výdech s apnoickou pauzou mezi N a V; 

3) nádech do břicha, apnoická pauza, přesunutí vzduchu do horní části plic pomocí 

vtáhnutí břišních orgánů směrem k páteři, posunutí dechu zpět do břicha, ještě jednou 

dech do hrudníku a zpět do břicha, výdech. 

3. týden 
Intenzita dechu – nenadechovat se zhluboka, ale postupně zvyšovat objem vdechnutého 

vzduchu = zpomalení frekvence dechu. 

Triangulární dýchání 

Pohodlná pozice – pár minut dech zhluboka nosem, zpomalit rytmus dechu, „vnímat 

vůni vzduchu, představit si vůni květin. 

Nádech 3 s, výdech 6 s, opakovat 10x, pokud se dýchá snadno, navýšit N i V o 1 s, 

pokračovat vždy 10x až do doby, kdy to přestane být „pohodlné“ – pak se vrátím 

k poslednímu „pohodlnému“. 

Čtvercová pranajáma 

Pohodlný sed. 

Dech nosem několik minut; nádech 2 s, apnoická pauza 2 s, výdech 4 s, apnoická pauza 

2 s a opakovat 10x. 

Pak nádech o 1 s více (upravíme ostatní údaje = zádrž sejná jako nádech, výdech 2 x 

větší) 

Pokračovat až do jedné či více nepohodlných fází. 

4. týden 

Pohodlná pozice – pár minut dech zhluboka nosem, zpomalit rytmus dechu, vnímat vůni 

vzduchu, představit si vůni květin. 
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Nádí šodhána (střídavé dýchání nosem) 

Položit ukazovák a prostředníček pravé ruky mezi obočí (na místo třetího oka), možnost 

semknout nosní dírky pomocí palce a prsteníku. 

V pohodlné pozici výdech zhluboka a pomalu oběma nosními dírkami. 

Ucpat pravou nosní dírku – nádech levou, ucpat levou nosní dírku, výdech pravou. 

Opakovat na obě strany až do pohodlného volného dýchání. 

Anulóma vilóma (dýchání se zádrží) 

Výchozí pozice je stejná jako předchozí, ruka dělá totéž. 

Po nádechu i po výdechu vždy se zádrží dechu na 2-5 s. 

(Pozor na dlouhé zadržování dechu a pak krátký výdech. Výdech musí být stále 

dlouhý.) 

5. týden 

Pohodlná pozice – pár minut dech zhluboka nosem, zpomalit rytmus dechu, vnímat vůni 

vzduchu, představit si vůni květin. 

Apnoická pauza, pokud není uvedeno jinak, je vždy 2 s. 

Sítílí (dýchání ústy) 

Pohodlná pozice. Dlouhý nádech ústy (abychom zmenšili prostor pro vstup vzduchu 

ústy, srolujeme jazyk a vyplázneme mezi rty, kdo to neumí, pouze nadechuje s jazykem 

mezi rty nebo opře jazyk o horní patro). 

Po naplnění plic asi ze 70 % vyslovuje A a O – zvuk podobný syčení. Výdech nosem. 

Opakujeme 10x. 

Elasticita horní části hrudníku 

Stoj, rozkročeno na šíři ramen, ruce do zevní rotace v RKK (ramenních kloubech) 

během nádechu. Apnoická pauza2s. S výdechem zpět vnitřní rotace RKK, brada 

na sternum, vyhrbení zad, lopatky co nejvíce od sebe. Po výdechu opět apnoická pauza. 

Celé zopakujeme 5x. 
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Elasticita boční strany hrudníku 

Stoj, rozkročeno na šíři ramen, HKK (horní končetiny) v upažení, lokty pokrčené, 

špičky prstů se dotýkají před tělem. Nádech – zvedání loktů do vzpažení, Apnoická 

pauza 2 s. S výdechem lokty klesají, až se skoro dotknou hrudníku, prsty pořád spojené. 

Apnoická pauza. Opakování 5x 

Protažení žeber a ramen 

Stoj, rozkročeno na šíři ramen, ruce spojené za zády, dlaně směřují k hýždím, lokty 

propnuté. Nádech – zapažení a zaklonění hlavy. Apnoická pauza. Výdech – HKK 

a brada jdou zpět. Apnoická pauza. Opakování 5x. 

Roztažení žeber a zad 

Vzpor klečmo. Při nádechu pokrčení loktů do polovičního kliku, prohnutí se v zádech. 

Apnoická pauza. Při výdechu vyhrbení zad a extenze v loktech. Apnoická pauza. 

Opakování 5x. 

Rotace a protažení fascie žeber. 

Leh, DKK pokrčené, kolena na hrudníku, upaženo. Nádech, s výdechem položit DKK 

(dolní končetiny) napravo, hlavu nalevo. S nádechem vracím tělo do VP a opakuji 

na druhou stranu. Cvik provádím pouze 1x na každou stranu. 

6. týden 

Závěrečné vyšetření statické apnoe, Test flexe trupu, Brániční test, Test nitrobřišního 

tlaku a Vyšetření dechového stereotypu. 

Vše před samotnou výukou potápění. 

4.3.2  Skupina kontrolní (trénink posturálních funkcí pomocí zapojení HSSP 

a funkce bránice podle Koláře, 2009) 

1. týden 

Bez tréninku. 

Počáteční statická apnoe měřená bez předchozího tréninku, Test flexe trupu, Brániční 

test, Test nitrobřišního tlaku a Vyšetření dechového stereotypu. 
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2. týden 

Leh na zádech 

Cvičení dechu do břicha, do hrudníku, do hrudníku ze stran a do podklíčkové oblasti, 

vše zopakovat 5x. 

Soulad jednotlivých pohybů ve fyziologickou dechovou vlnu celkem 10x. 

Kontrola zapojení břišní stěny do fce (funkce) – při nádechu uvolnit, při výdechu spodní 

žebra přiblížit stydké kosti, mírné podsazení pánve pomocí břišních svalů – opakovat 

do té doby, dokud se bude dýchat pohodlně, minimálně 10x. 

3.týden 

Leh na zádech – Kontrola zapojení břišní stěny při dechu – při nádechu uvolnit, 

při výdechu spodní žebra přiblížit stydké kosti, mírné podsazení pánve pomocí břišních 

svalů – 10x. 

Stejná VP jako u předchozího, s výdechem kontrola zapojení břišní stěny pomocí prstů 

mírně mediálně a proximálně od SIAS (spina iliaca anterior superior) bilat. – 10x 

Nácvik zapojení břišní stěny i při nádechu (nepovoluji břišní stěnu), možná kontrola 

pomocí prstů. Opakovat 10x. Při potížích se cvikem se na 2-3 nádechy vrátit zpátky 

k výchozímu cviku a následně opět k této těžší variantě. 

Dech cílíme do břicha, se zapojením břišní stěny při N i V, s apnoickou pauzou 2 s 

po nádechu i výdechu – celkem 10x. 

4. týden 

Leh na zádech – Kontrola zapojení břišní stěny při dechu – při nádechu i při výdechu 

zapojená břišní stěna, mírné podsazení pánve pomocí břišních svalů – 10x. 

Leh na zádech, s výdechem podsazená pánev a pomalé zvedání pánve nad podložku 

až do pozice „mostu“. Bederní lordóza musí být pořád v narovnání, nesmí dojít 

k vysazení pánve, povolení břišních svalů a zalomení se v Lp (bederní páteři). 

V „horní“ pozici nádech, bez pohybu, s výdechem pomalu pokládám pánev zpět 

na podložku. Na zemi nádech. Celkem 10x. 

V dalším cviku vycházíme z předchozího, pouze v polovině zvednutí se od podložky 

zastavíme, provedeme nádech, s výdechem pokračujeme vzhůru. Stejné zastavení 

i při cestě zpět. Provedení cviku 10x. 
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5. týden 

Leh na zádech – Kontrola zapojení břišní stěny při dechu – při nádechu i při výdechu 

zapojená břišní stěna, mírné podsazení pánve pomocí břišních svalů – 10x. 

Vzpor klečmo. Nádech do dutiny břišní. Apnoická pauza 2 s. S výdechem mírné 

zvednutí kolen nad podložku. Záda jsou stále rovná. Apnoická pauza. Nádech 

s následnou apnoickou pauzou. Při výdechu pomalu a kontrolovaně položit kolena zpět 

na podložku. Celé zopakovat 10x. 

Vzpor klečmo. Nádech do dutiny břišní. S výdechem zvednout jednu HK a zároveň se 

zevní rotací v RK upažit. Ruka směřuje ke stropu. Nádech v „nejvyšší“ pozici 

a s výdechem pomalu a kontrolovaně pokládám HK zpět na podložku. Zopakovat 

na obě strany 5x. 

Cvik vychází z předchozího cvičení, jen vždy mezi nádechem a výdechem provedu 

apnoickou pauzu dlouhou 2 s. Opakuji 5x na obě strany. 

Leh na zádech. Při nádechu i výdechu je břišní stěna aktivní, možnost kontroly pomocí 

prstů. Opakuji 10x. 

Leh na zádech. Cvik vychází z předchozího, jen vždy mezi nádechem a výdechem 

provedu apnoickou pauzu dlouhou 2 s. Opakuji celkově 10x. 

6. týden 

Závěrečné vyšetření statické apnoe, Test flexe trupu, Brániční test, Test nitrobřišního 

tlaku a Vyšetření dechového stereotypu. 

Vše před samotnou výukou potápění. 

4.4  Analýza dat a statistické zpracování 

Data získaná z měření statické apnoe a z vyšetření probandů byla vždy po získání 

přenesena do počítačového programu Microsoft Office Excel 2007, kde byla 

vyhodnocena do procentuálního zlepšení stavu u každého zkoumaného jedince 

a v rámci výzkumné skupiny. 

Jednalo se o statistické zpracování dat ve formě procentuálního zlepšení výkonu 

ve statické apnoi. Jedná se o procenta zlepšení (nebo zhoršení) v závěrečném měření 

oproti měření počátečnímu. (Protože někteří z probandů měli výkon ve statické apnoi 
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po konci experimentu nižší než na začátku, procenta zlepšení u některých probandů 

jdou tedy do záporných hodnot.) 

Pro statistické zpracování dat bylo využito porovnání naměřených hodnot statické 

apnoe před a po experimentu u experimentální skupiny, porovnání naměřených hodnot 

statické apnoe před a po experimentu u kontrolní skupiny a porovnání průměrných 

hodnot před a po experimentu mezi oběma skupinami. 

Ve všech případech byla zhodnocena hladina diference statistické významnosti, došlo 

ke zhodnocení výsledku ve srovnání se středovou hodnotou zjištěnou před aplikací 

experimentálního zásahu a potvrzení či vyvrácení nulové hypotézy H0 podle středních 

hodnot před a po experimentálním zásahu. 

Výsledky byly popsány, graficky a tabelárně zobrazeny a zdůvodněny. 

Pro statistické zpracování bylo použito více druhů testů pro určení statistické 

významnosti. Použit byl Studentův párový t-test pro statistické zpracování dat 

na vyhodnocení signifikantnosti výsledků u experimentální i kontrolní skupiny mezi 

daty naměřenými před a po proběhnutí experimentu. 

Zároveň byl použit i Studentův dvouvýběrový (nepárový) t-test, který posloužil 

k porovnání středních hodnot experimentální a kontrolní skupiny při závěrečném 

měření skupin. Pro určení shodných / neshodných rozptylů byl použit F-test. 
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5  VÝSLEDKY 

Do výzkumu řešeného v této diplomové práci bylo přizváno celkem 20 probandů. Šest 

z nich se nezúčastnilo alespoň jedné části experimentu (části tréninku), jednalo se 

celkem o tři muže z experimentální skupiny a dva muže a ženu ze skupiny kontrolní, 

což mělo za následek jejich vyloučení z experimentu. 

Definitivní počet vyhodnocovaných probandů byl tedy 14 osob. Jednalo se o zdravé 

vysokoškolské studenty mezi 19 a 23 lety a byli do skupin rozděleni randomizací. 

Nakonec v každé z obou skupin byli celkem 4 muži a 3 ženy. 

Na počátku experimentu všichni probandi podstoupili počáteční vyšetření 4 testů 

postury (Test flexe trupu, Brániční test, Test nitrobřišního tlaku a Vyšetření dechového 

sterotypu) a počáteční měření statické apnoe. 

Po absolvování samotného výzkumného procesu (tréninku), který trval po dobu 4 týdnů, 

bylo vyšetření 4 výše zmíněných testů postury a měření statické apnoe znovu 

provedeno. 

Všechna získaná data byla bezprostředně po naměření přenesena do počítačového 

programu Microsoft Office Excel 2007 a po odebrání a zapsání závěrečných výsledků 

zde byla následně i zpracována. Všechna naměřená data byla zpracována s hladinou 

významnosti α = 0,05. 

5.1  Naměřené hodnoty statické apnoe před a po experimentu 

Prvním vyhodnocovaným výsledkem byl čas statické apnoe. 

Experimentální skupina 

U experimentální skupiny se v počátečním měření jednalo o průměrný výkon 1 minuta 

a 38 sekund (s nejhorším výsledkem 1 minuta a 2 sekundy a nejlepším výsledkem 

skupiny 3 minuty a 2 sekundy). 

V závěrečném měření dospěli probandi výsledků následovných: průměrný výkon 

statické apnoe trval 1 minutu a 39 sekund (nejhorší výsledek byl 0 minut a 58 sekund 

a nejlepší výsledek 2 minuty a 35 sekund). 
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Tabulka 2 - Výsledky statické apnoe u probandů kontrolní skupiny (v minutách) 

Kontrolní skupina  
Proband Pohlaví Věk Počáteční měření Závěrečné měření 

1 žena 21 1:54 1:29 
2 žena 20 0:53 1:10 
3 žena 21 0:23 0:19 
4 muž 22 0:39 0:35 
5 muž 22 1:14 1:40 
6 muž 23 2:11 1:06 
7 muž 22 1:32 1:49 

5.2  Statistické porovnání dat výsledků statické apnoe 

Pro statistické zpracování výsledků statické apnoe bylo použito několika testů 

pro určení statistické významnosti dat. V tomto případě se jedná o Studentův párový 

t-test (statistické zpracování dat na vyhodnocení signifikantnosti výsledků 

u experimentální i kontrolní skupiny mezi daty naměřenými před a po proběhnutí 

experimentu), Studentův dvouvýběrový nepárový t-test pro rozdílné rozptyly (statistické 

zpracování dat k porovnání středních hodnot experimentální a kontrolní skupiny 

při závěrečném měření skupin). Pro určení shodných nebo rozdílných rozptylů 

u Studentova dvouvýběrového nepárového t-testu byl použit F-test. 

Vzhledem k různým naměřeným počátečním hodnotám statické apnoe u každého 

z probandů uvádím výsledky použité pro statistické zpracování v procentech. Jedná se 

o procenta zlepšení (či zhoršení) v závěrečném měření oproti měření počátečnímu. 

(Protože někteří z probandů měli výkon ve statické apnoi po konci experimentu nižší 

než na začátku, procenta zlepšení u některých probandů jdou tedy do záporných 

hodnot.) 

5.2.1  Porovnání dat před a po experimentu u experimentální skupiny 

Tato část kapitoly se věnuje statistickému zpracování dat na vyhodnocení 

signifikantnosti výsledků u experimentální skupiny mezi daty naměřenými 

před a po proběhnutí experimentu. 

V následujícím grafu (Graf 3) je znázorněno procentuální zlepšení ve statické apnoi 

u jednotlivých probandů experimentální skupiny. Celkový průměr zlepšení celé skupiny 

je oproti počátečnímu měření + 8,71 %. 
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z populací se shodným rozptylem a bylo by pak zapotřebí použít Studentova 

dvouvýběrového nepárového t-testu pro shodné rozptyly.) 

Nulová hypotéza H0 pro F-test zde tedy neplatí, střední hodnota populace 

experimentální skupiny se nerovná střední hodnotě populace, ze které pochází 

experimentální výber. 

Statistickým porovnáním dat v programu analýzy dat Microsoft Office Excel 2007 

z výsledků měření statické apnoe po provedeném experimentu u obou skupin vyšla 

nevýznamná statistická diference p > 0,05. 

Aplikovaný experimentální zásah byl v tomto případě neúčinný, protože nebyla 

ovlivněna střední hodnota experimentálního souboru vlivem aplikace experimentálního 

zásahu ve srovnání se střední hodnotou kontrolního souboru. 

Nulová hypotéza H0 tedy v tomto případě není zamítnuta, střední hodnota 

experimnetálního souboru se neliší od střední hodnoty kontrolního souboru. 

V následujícím grafu (Graf 5) si lze všimnout názorného zobrazení celkového průměru 

zlepšení (zhoršení) obou skupin ve statické apnoi. Po zaokrouhlení na dvě desetinná 

čísla vyšel průměr zlepšení u experimentální skupiny na + 8,71 %, průměr zlepšení 

u skupiny kontrolní byl nakonec záporný, jednalo se o – 1,93 %. 

Celkový rozdíl průměrů zlepšení ve statické apnoi mezi oběma skupinami se rovná 

10,64 % ve prospěch skupiny experimentální. 
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Zde je popsané, autorkou této diplomové práce (Bc. Annou Šírovou) vytvořené, 

zjednodušené hodnocení posturálních testů použitých pro záznam kvality zapojení 

HSSP do funkce těla v této práci. 

Pro jednoduchost záznamu je uvedeno slovní hodnocení u každého testu sestupně podle 

kvality. V některých případech bude na stejné „úrovni“ hodnocen př. mírný hypotonus 

a mírný hypertonus svalů, i přestože se ve skutečnosti nacházejí na „opačné straně“ 

od fyziologické normy. 

Fyziologická norma pro daný test bude dále hodnocena anglickou zkratkou „ok“. 

Test flexe trupu 

a) Ok 

b) Mírný souhyb 

c) Výrazný souhyb 

Brániční test – budou popisovány pravá i levá strana trupu 

a) Ok 

b) Mírný hypotonus / Mírný hypertonus 

c) Výrazný hypotonus / Výrazný hypertonus 

Dále zde mohou být přítomny spoušťové body (trigger pointy, TrPs) a souhyb 

do nádechového postavení – to bude zmíněno vždy slovně vedle základního rozdělení. 

Pokud nebude uvedeno jinak, vyšetření se týká levé (L) i pravé (P) strany současně. 

Test nitrobřišního tlaku 

a) Ok 

b) Mírný hypotonus / Mírný hypertonus (zvýšená aktivita břišní stěny 

bez vyklenutí podbřišku 

c) Výrazný hypotonus / Výrazný hypertonus (zvýšená aktivita břišní stěny 

bez vyklenutí podbřišku) 

Vyšetření dechového stereotypu 

a) Ok 

b) Mírné nádechové postavení 

c) Výrazné nádechové postavení 
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Ještě před uvedením výsledků testů na vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

páteře, bránice a postury jako takové, je nutno říci, že všechny následující výsledky jsou 

hodnoceny pouze subjektivně. Aby došlo k co nejpřesnějšímu měření, všechna 

vyšetření prováděla a hodnotila jedna a tatáž osoba, předkladatelka této práce 

a fyzioterapeutka Bc. Anna Šírová. 

Já, jako autorka práce, Bc. Anna Šírová, uvádím, že všechna následující vyšetření jsem 

prováděla na probandech v co nejpodobnějších podmínkách (stejné prostředí, přibližně 

stejná teplota vzduchu, probandi byli vyšetřování vždy kolem půl osmé ráno, před jejich 

pravidelnou výukou potápění, byli zhruba stejně odpočatí). 

Zároveň jsem se snažila o co největší objektivitu vyšetření (po zapsání počátečního 

vyšetření do počítače, kde jsem schraňovala všechny své údaje z experimentu, jsem 

s výsledky počátečního vyšetření nepracovala a ani do nich nenahlížela před vyšetřením 

a zapsáním výsledků závěrečného vyšetření na konci experimentu). 

V následujících výsledcích počátečních a závěrečných posturálních vyšetřeních je 

uvedeno u všech probandů vždy toto vytvořené zjednodušené slovní hodnocení 

posturálních patologií v souvislosti s daným posturálním testem. 

V případě výsledků u probandů, u kterých byl vyšetřením zjištěn vyhovující stav 

postury těla jak u počátečního, tak u závěrečného vyšetření, je uvedena v kolonce 

„zlepšení“ zkratka „ok“. Tímto tedy bude na první pohled rozlišen stav fyziologického 

zapojení těla při daném testu oproti stagnaci na určité míře patologie. 

Toto pravidlo je pak dále dodržováno i v následujících testech pro vyšetření HSSP 

a postury těla. 

Test flexe trupu 

První z hodnocených testů v této části práce bude Test flexe trupu. V tabulce si lze 

všimnout popisu stavu zapojení postury při počátečním a při závěrečném měření. 

Kromě tohoto je v tabulce jasně uvedeno pohlaví daného probanda a zlepšení výsledku 

vyšetření v závěrečném vyšetření oproti vyšetření počátečnímu. Probandi 

z experimentální a kontrolní skupiny jsou rozděleni do dvou myšlených celků 

(Tabulka 3). 
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Tabulka 3 - Vyhodnocení zlepšení probandů v Testu flexe trupu 

TEST FLEXE TRUPU 
  

orientační 
číslo 

probanda 
pohlaví 

VYŠETŘENÍ 
PŘED 

EXPERIMENTEM 

VYŠETŘENÍ PO 
EXPERIMENTU 

ZLEPŠENÍ  
(v řádech) 

EX
PE

R
IM

EN
TÁ

LN
Í 

SK
U

PI
N

A
   

   
   

   
   

   
   

1 žena mírný souhyb výrazný souhyb -1 
2 žena mírný souhyb ok 1 
3 žena ok ok ok 
4 muž výrazný souhyb mírný souhyb 1 
5 muž ok ok ok 
6 muž ok ok ok 
7 muž ok ok ok 

            

K
O

N
TR

O
LN

Í 
SK

U
PI

N
A

   
   

   
   

  

1 žena mírný souhyb ok 1 
2 žena výrazný souhyb mírný souhyb 1 
3 žena ok ok ok 
4 muž mírný souhyb ok 1 
5 muž ok mírný souhyb -1 
6 muž výrazný souhyb ok 2 
7 muž mírný souhyb mírný souhyb 0 

 

U probanda č. 1 z experimentální skupiny se nachází možná souvislost se zhoršením 

stavu HSSP a postury těla se záporným výsledkem, dokonce nejhorším výsledkem 

ze své skupiny, ve statické apnoi. 

Toto se ale nedá na první pohled říci u kontrolní skupiny, kde proband s nejhorším 

výsledkem ve statické apnoi se dokonce zlepšil až o dva „řády“ dle vyšetření Testu 

flexe trupu, proband se záporným zlepšením z kontrolní skupiny měl ale výsledek 

ve statické apnoi oproti počátečnímu stavu zlepšený. 

Brániční test 

U Bráničního testu (tabulka č. 4) je hodnocení mírně nepřehledné kvůli hodnocení pravé 

i levé strany trupu naráz. Pro ale snadnou orientaci ve funkčním zapojení probandova 

těla je toto nezbytné. 

V tabulce je k nahlédnutí popis stavu zapojení postury při počátečním a při závěrečném 

měření, u probandů, kde nebylo možné ohodnotit výsledek testu na pravé i levé straně 

trupu shodně je toto uvedeno zvlášť. Kromě výše popsaného je v tabulce jasně uvedeno 
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pohlaví daného probanda a zlepšení výsledku vyšetření v závěrečném vyšetření oproti 

vyšetření počátečnímu. Výsledky probandů z experimentální a kontrolní skupiny jsou 

rozděleny do dvou částí tabulky. 

Tabulka 4 - Vyhodnocení zlepšení probandů v Bráničním testu 

BRÁNIČNÍ TEST 

  

orientační 
číslo 

probanda 
pohlaví 

VYŠETŘENÍ 
PŘED 

EXPERIMENTEM 

VYŠETŘENÍ PO 
EXPERIMENTU 

ZLEPŠENÍ  
(v řádech) 

EX
PE

R
IM

EN
TÁ

LN
Í S

K
U

PI
N

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

1 žena mírný hypotonus 
P mírný 

hypertonus;              
L ok 

P 0; L 1 

2 žena P hypertonus; L ok P hypertonus, L ok 0 

3 žena výrazný 
hypertonus ok 2 

4 muž výrazný hypotonus mírný hypotonus 1 

5 muž P výrazný 
hypotonus; L ok ok P 2; L0 

6 muž P ok; L výrazný 
hypertonus 

P ok; L mírný 
hypertonus P 0; L 1 

7 muž ok P mírný 
hypertonus; L ok P -1; L 0 

            

K
O

N
TR

O
LN

Í S
K

U
PI

N
A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

1 žena výrazný 
hypertonus mírný hypotonus 1 

2 žena výrazný hypotonus výrazný hypotonus 0 

3 žena P ok; L výrazný 
hypertonus výrazný hypotonus P -2; L0 

4 muž mírný hypertonus ok 1 
5 muž ok ok ok 

6 muž 

P výrazný 
hypotonus; L ok P ok; L ok 

P 2; L0 

* L TrP u 6.-7. žebra mediálně na 
počátečním i v závěrečném měření 

7 muž P ok; L výrazný 
hypetonus mírný hypertonus P -1; L 1 

(průměr 0) 
 
Z výsledků Bráničního testu je nasnadě, že ani jeden výkyv výsledků statické apnoe 

do zhoršení počátečních hodnot není na našich probandech patrný právě ve vyšetření 

Bráničního testu. 
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O výrazné zlepšení ve statické apnoi a zároveň o výrazném zlepšení obou stan hrudníku 

při vyšetření Bráničního testu se dá hovořit v tomto u probandky č. 3 z experimentální 

skupiny.  

Test nitrobřišního tlaku 

V následující tabulce (5) jsou zhodnoceny výsledky vyšetření Testu nitrobřišního tlaku. 

Jako u předchozích tabulek týkajících se posturálních testů je zde zobrazen popis stavu 

zapojení postury probandů při počátečním a při závěrečném měření. Je zde také 

uvedené pohlaví probanda a zlepšení výsledku vyšetření v závěrečném vyšetření oproti 

vyšetření počátečnímu.  

Výsledky probandů z experimentální a kontrolní skupiny jsou rozděleny do dvou částí 

tabulky. 

Tabulka 5 - Vyhodnocení zlepšení probandů v Testu nitrobřišního tlaku 

TEST NITROBŘIŠNÍHO TLAKU 

  

orientační 
číslo 

probanda 
pohlaví 

VYŠETŘENÍ 
PŘED 

EXPERIMENTEM 

VYŠETŘENÍ PO 
EXPERIMENTU 

ZLEPŠENÍ  
(v řádech) 

EX
PE

R
IM

EN
TÁ

LN
Í 

SK
U

PI
N

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

1 žena mírný hypertonus ok 1 

2 žena výrazný 
hypertonus ok 2 

3 žena výrazný hypotonus ok 2 

4 muž výrazný 
hypertonus hypertonus 1 

5 muž mírný hypertonus ok 1 
6 muž ok ok ok 
7 muž výrazný hypotonus ok 2 

            

K
O

N
TR

O
LN

Í S
K

U
PI

N
A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

1 žena ok mírný hypotonus -1 
2 žena výrazný hypotonus ok 2 
3 žena mírný hypotonus mírný hypotonus 0 

4 muž výrazný 
hypertonus mírný hypertonus 1 

5 muž ok ok ok 
6 muž ok ok ok 
7 muž výrazný hypotonus ok 2 
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Výsledky u Testu nitrobřišního tlaku neodpovídají zlepšení / zhoršení u jednotlivých 

probandů s výraznou změnou ve výsledcích ve statické apnoi. 

Oproti tomu ale lze uvést, že pouze u jednoho probanda ze všech 14 měřených 

sportovců došlo ke zhoršení, u jednoho probanda výsledek stagnuje. Zbylí vyšetřovaní 

mají výsleky nitrobřišního tlaku lepší, nebo měli souhru svalů správnou, fyziologicky 

zapojenou jak při počátečním měření, tak při měření koncovém. 

Vyšetření dechového stereotypu 

Jako poslední z posturálních testů je uváděn zápis výsledků Vyšetření dechového 

stereotypu (Tabulka 6). 

I zde si lze všimnout popisu stavu zapojení postury při počátečním a při závěrečném 

měření. Dále je zde stejně jako u ostatních tabulek týkajícíh se posturálního vyšetření 

uvedeno pohlaví daného probanda a zlepšení výsledku vyšetření v závěrečném 

vyšetření oproti vyšetření počátečnímu. Opět jsou rozděleny výsledky probandů 

z experimentální a probandů z kontrolní skupiny do dvou oddělených celků. 

Je třeba upozornit na překvapivý výsledek vyšetření, kde právě zde u Vyšetření 

dechového stereotypu došlo ke zhoršení největšího počtu probandů. Celkem se zhoršení 

týkalo tří probandů (jedné ženy z experimentální skupiny a dvou mužů ze skupiny 

kontolní). Oproti předcházejícím testům na hodnocení postury těla bylo zhoršení 

ve dvou případech větší o jednoho probanda, jednou pak o probandy dva. 

Na tento fakt je třeba upozornit hlavně pro možný budoucí přínos klinické praxi, kde 

nácvik dechového stereotypu je řazen vždy na začátek funkčního zlepšení hlubokého 

stabilizačního systému páteře a postury jako takové. 

Zde je přitom pouze u jednoho probanda (orientační číslo 5 z kontrolní skupiny) ještě 

jedno zhoršení, a sice v Testu flexe trupu. U ostatních probandů všechna ostatní 

vyšetření vyšla s pozitivním efektem nebo se stagnací na jedné „úrovni“. 

Dá se tedy říci, že vliv zhoršení dechového stereotypu u těchto probandů neměl vliv 

na ostatní zde prováděná vyšetření postury těla. 
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Tabulka 6 - Vyhodnocení zlepšení probandů ve Vyšetření dechového stereotypu 

VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STEREOTYPU 

  

orientační 
číslo 

probanda 
pohlaví 

VYŠETŘENÍ 
PŘED 

EXPERIMENTEM 

VYŠETŘENÍ PO 
EXPERIMENTU 

ZLEPŠENÍ  
(v řádech) 

EX
PE

R
IM

EN
TÁ

LN
Í S

K
U

PI
N

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

1 žena mírné nádechové 
postavení ok 1 

2 žena ok mírné nádechové 
postavení -1 

3 žena mírné nádechové 
postavení ok 1 

4 muž výrazné nádechové 
postavení 

mírné nádechové 
postavení 1 

5 muž mírné nádechové 
postavení ok 1 

6 muž ok ok ok 

7 muž mírné nádechové 
postavení ok 1 

            

K
O

N
TR

O
LN

Í S
K

U
PI

N
A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

1 žena mírné nádechové 
postavení 

mírné nádechové 
postavení 0 

2 žena výrazné nádechové 
postavení 

výrazné nádechové 
postavení 0 

3 žena ok ok ok 

4 muž mírné nádechové 
postavení ok 1 

5 muž ok mírné nádechové 
postavení -1 

6 muž výrazné nádechové 
postavení 

mírné nádechové 
postavení 1 

7 muž ok mírné nádechové 
postavení -1 

 
U výsledků Vyšetření dechového stereotypu také nemůžeme mluvit o shodnosti 

zlepšení / zhoršení v porovnání se statickou apnoí. I přesto se ale celkem z obou dvou 

skupin zlepšino 7 probandů, u dalších dvou z nich byly výsledky jak na počátku, tak 

na konci fyziologické. U zbylých dvou došlo ke stagnaci a jen u třech probandů bylo 

patrné zhoršení stavu. 
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5.4  Shrnutí výsledků 

5.4.1  Statická apnoe 

V rámci této experimentální studie byla nalezena statisticky významná diference 

(p ≤ 0,05) ve výsledcích statické apnoe při porovnání počátečního a závěrečného 

testování experimentální skupiny, která trénovala po dobu jednoho měsíce dechové 

techniky na zlepšení statické apnoe podle doporučeného cvičení Federica Many (2018). 

Výsledky měření statické apnoe u kontrolní skupiny, která byla trénována také po dobu 

jednoho měsíce a která cvičila cviky na zlepšení hlubokého stabilizačního systému, 

zlepšení zapojení bránice do funkce při dýchání a postury jako takové podle Pavla 

Koláře (2009), nenabyly statistické významnosti (p > 0,05). 

Zároveň porovnání procentuálního zlepšení probandů z experimentální skupiny 

a u probandů ze skupiny kontrolní vedlo k další statisticky nevýznamné diferenci 

(p > 0,05). 

K měření statické apnoe byly využity pouze běžné stopky na měření času u sportovních 

výkonů, kde je třeba čas zaznamenávat. 

5.4.2  Posturální hodnocení těla 

Zároveň kromě měření času statické apnoe byly hodnoceny čtyři posturální testy: 

Test flexe trupu, Brániční test, Test nitrobřišního tlaku a Vyšetření dechového 

stereotypu. 

Nedá se zde mluvit o zlepšení celé experimentální skupiny oproti skupině kontrolní či 

naopak, protože u každé ze skupin bylo několik probandů, kteří měli část testů 

ve fyziologické normě už na počátku měření a v závěrečném měření zůstali opět 

v nejlepším, tedy fyziologickém, hodnocení. Protože se ale už neměli kam zlepšovat, 

nebylo by signifikantní uvádět je zároveň se skupinou, která na určitém stupni patologie 

stagnovala. 

U některých jedinců se výsledky výrazného zhoršení či výrazného zlepšení projevily 

zrcadlením se ve výsledku statické apnoe. Tento jev bylo možné pozorovat u vyšetření 

Testu flexe trupu a Bráničního testu vždy jen u některých jedinců. 
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Stále je třeba mít na paměti, že tyto testy se daly zhodnotit pouze subjektivně, ale 

za předpokladu skutečnosti, že jsem se já, autorka práce, jako vyšetřující snažila 

o co největší objektivnost výsledků, nepracovala jsem s počátečním měřením, ani jsem 

do něj nenahlížela dříve než po provedení závěrečného vyšetření, můžeme z celého 

vyšetření vzít a zde předložit následující data: 

Při Testu flexe trupu se zlepšilo celkem 6 probandů, 5 probandů mělo fyziologické 

výsledky jak na začátku, tak na konci měření, 1 proband stagnoval na jednom stupni 

patologie a 2 probandi se ve výsledku zhoršili. 

Při Bráničním testu se zlepšilo celkem 8 probandů, 1 proband měl fyziologické 

výsledky jak na začátku, tak na konci měření, 3 probandi stagnovali na jednom stupni 

patologie a 2 probandi se ve výsledku zhoršili. 

Při Testu nitrobřišního tlaku se zlepšilo celkem 9 probandů, 3 probandi měli 

fyziologické výsledky jak na začátku, tak na konci měření, 1 proband stagnoval 

na jednom stupni patologie a 1 proband se ve výsledku zhoršil 

Při Vyšetření dechového stereotypu se zlepšilo celkem 7 probandů, 2 probandi měli 

fyziologické výsledky jak na začátku, tak na konci měření, 2 probandi stagnovali 

na jednom stupni patologie a 3 probandi se ve výsledku zhoršili. 
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6  DISKUZE 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat trénink dechových cvičení pro freedivery 

(Mana, 2018) a zlepšení posturálních funkcí a funkce bránice (Kolář, 2009) na výsledky 

ve sportovní soutěžní disciplíně statická apnoe. 

Pro naši studii byli vybráni probandi z populace mladých sportovců toho času 

studujících vysokou školu. Všichni vybraní probandi museli mít platnou lékařskou 

prohlídku pro zvýšenou tělesnou zátěž a platné potvrzení o zdravotní způsobilosti 

k potápění ve vodním prostředí. Podmínkou pro zařazení do studie byla i minimálně 

půlroční zkušenost s freedivingem, přičemž se proband nesměl statické apnoi věnovat 

profesionálně. 

Mezi vylučovací kritéria probanda z výzkumu patřila veškerá onemocnění krevního 

oběhu, akutní zranění či onemocnění, účast pouze na části výzkumu, nedostatečně 

vyplněný dotazník či probandovo odmítnutí zařazení do výzkumu. 

Mezi zkoumané patřilo kromě výkonu ve statické apnoi i zhodnocení čtyř testů 

pro ohodnocení postury těla. Jednano se o Test flexe trupu, Brániční test, 

Test nitrobřišního tlaku a Vyšetření dechového stereotypu. 

Protože ale výše zmíněné testy se nedají hodnotit objektivě, vše tedy záleží 

na subjektivním vnímání vyšetřující osoby. I přesto, jako vyšetřující osoba provádějící 

všechna vyšetření jak na počátku, tak v závěru experimentu, uvádím, že jsem všechny 

výše zmíněné testy prováděla na probandech v co nejpodobnějších podmínkách pro obě 

měření, počáteční i závěrečné. Vyšetření bylo provedeno ve stejném prostředí, v zázemí 

potápěčské jámy v pražském aquaparku. Díky právě aspektům vnitřních prostor 

aquaparku bylo vyšetření provedeno i v přibližně stejných teplotních podmínkách. 

Vyšetření probíhala vždy brzy ráno, vždy před výukou potápění, kterou měli probandi 

bezprostředně po skončení experimentálního měření (nebo tréninku), únava u probandů 

by měla být danou denní dobou tedy také co nejvíce stejná. 

Aby byly výsledky záverečného vyšetření co nejvíce objektivní, se získanými výsledky 

z počátečního měření jsem v průběhu experimentu nepracovala, ani do nich nenahlížela. 

Vyhodnocení výsledků proběhlo až po závěrečném vyšetření a měření. 



62 

6.1  Diskuze k výzkumné otázce č. 1 

Výzkumná otázka č. 1:Jak se liší výkon sportovce po absolvování potápěčského výcviku 

s dechovými technikami pro freedivery (podle F. Many, 2018) a tréninkem posturálních 

funkcí, hlubokého stabilizačního systému a funkce bránice (podle P. Koláře, 2009)? 

Ve výkonu statické apnoe mezi probandy, kteří absolvovali měsíční trénink dechových 

technik pro freedivery (podle Many, 2018) a mezi probandy po měsíčním tréninku 

posturálních funkcí, hlubokého stabilizačního systému a funkce bránice (podle Koláře, 

2009) nebyla vyhodnocena statisticky významná data. 

Naměřený výkon statické apnoe velmi kolísal mezi jednotlivými probandy, nebylo tedy 

možné určit normální hodnoty a hodnoty extrémní právě kvůli velkému rozptylu 

získaných dat. To se dělo u obou skupin, experimentální i kontrolní, jak při počátečním 

měření, tak při závěrečném měření. 

V přepočtu na procenta byla experimentální skupina mírně lepší než skupina kontrolní. 

Průměr zlepšení u experimentální skupiny činil 8,71 %, zatímco kontrolní skupina se 

velice mírně zhoršila – celkem o 1,93 %. Rozdíl mezi oběma skupinami tedy byl 

10,64 %. 

Vzhledem k malému množství statisticky významných dat a nejednoznačnou 

prospěšnost tréninků nelze říci, že se výkon ve statické apnoi u lidí trénujících dechové 

techniky pro freedivery liší od populace trénující posturální funkce, hluboký stabilizační 

systém páteře a fyziologické zapojení funkce bránice. 

6.2  Diskuze k výzkumné otázce č. 2 

Výzkumná otázka č. 2: Jak se liší výkon daného sportovce před započnutím experimentu 

a po něm? 

Ve výkonu statické apnoe mezi počátečním a závěrečném měření u jednotlivých 

probandů došlo k různorodým výsledkům. 

Naměřený výkon statické apnoe velmi kolísal mezi jednotlivými probandy, opět tedy 

bylo nemožné určit normální hodnoty pro danou skupinu od hodnot hraničních. 
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Zlepšení u závěrečného měření oproti měření počátečnímu v případě experimentální 

skupiny dosahovalo statiticky významné diference p ≤ 0,05. 

Zlepšení u závěrečného měření oproti měření počátečnímu v případě kontrolní skupiny 

nedosahovalo statiticky významné diference p > 0,05. 

I přesto ale byli v obou skupinách probandi, kteří se zlepšili ve statické apnoi téměr 

o polovinu svého původního výkonu. Ale také existují probandi, kteří měli zhruba 

o polovinu svého počátečního času v závěrečném měření horší výkon. 

Dá se tedy říci, že u populace trénující dechové techniky pro freedivery došlo 

ke statisticky významné diferenci dat, dotyční se tedy po tréninku dechových technik 

pro freedivery prokazatelně zlepšují. 

U populace trénující posturu těla statisticky významná data nevyšla, což pro výsledek 

této práce znamená, že nelze s jistotou tvrdit, že tréninkem zlepšení postury dojde 

jedinec k vyšším výkonům ve statické apnoi. 

Statistickou významnost dat nepříznivě ovlivnila i karanténa České republiky 

pro pandemii způsobenou nemocí Covid-19. U sportovců zvyklých na zvýšenou denní 

fyzickou zátěž má taková pauza od pohybu a zátěže obecně záporný vliv na jejich 

budoucí aktivitu. 

V budoucnosti by bylo vhodné zopakovat experiment i bez předchozí vynucené pauzy 

od sportu. Tím by velice pravděpodobně vyšlo více statisticky významných dat. 

6.3  Diskuze k hypotéze č. 1 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi výkonem 

sportovce po absolvování potápěčského výcviku s dechovými technikami pro freedivery 

(podle F. Many, 2018) a tréninkem posturálních funkcí, hlubokého stabilizačního 

systému a funkce bránice (podle P. Koláře, 2009) – ve prospěch dechových technik 

pro freedivery. 

V rámci porovnání výkonu ve statické apnoi mezi skupinou experimentální, která 

trénovala po dobu jednoho měsíce dechové techniky na zlepšení statické apnoe podle 

doporučeného cvičení Federica Many (2018) a skupinou kontrolní, která byla trénována 

také po dobu jednoho měsíce a která cvičila cviky na zlepšení hlubokého stabilizačního 
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systému, zlepšení zapojení bránice do funkce při dechu a zlepšení postury jako takové 

podle Pavla Koláře (2009), byl výsledek experimentální skupiny lepší o 10,64 % 

(s 8,71 % zlepšení experimentální skupiny oproti kontrolní skupině s celkovým mínus 

1,93 %). Přes toto nepatrné zlepšení jsou ale tyto výsledky statisticky nevýznamné.  

Na základě těchto výsledků nelze hypotézu č. 1 potrvdit, ale ani ji tyto výsledky 

nevyvrací. 

Statická apnoe je velice náročná sportovní disciplína. Klíčem k jejímu zlepšení je třeba 

vhodná genetická dispozice jedince k větší elasticitě hrudníku, velké vitální kapacity 

plic a reakce na zvýšené množství CO2 v krvi. Zároveň s tím jde ruku v ruce reakce 

a adaptace organismu na vodní prostředí. Jako jedno z nejdůležitějších kritérií 

pro kvalitně podaný výkon ve statické apnoi mnoho potápěčů – freediverů uvádí 

schopnost naprosté relaxace. Teprve až poté se do hry dostává samotný trénink statické 

apnoe (Brody et al., 2009; Linder a Simha, 2015; Mana, 2018). 

Právě kvůli zapojení relaxace do celkového tréninku má Manův „návod“ (2018) tak 

velký potenciál v oblasti zlepšení se v dané disciplíně. Nejde ale jen o relaxaci 

samotnou, ale o nadechnutí se co největšího objemu vzduchu při úplné relaxaci. 

Porovnání výsledků vzhledem ke studiím, důkladněji probraných v teoretických 

východiscích, prozrazuje a potvrzuje Manovy techniky pro zlepšení vitální kapacity plic 

a elasticity hrudníku (Fitz-Clark, 2018; Lindholm a Nyrén, 2005; Seccombe, 2006). 

Zároveň další studie uvádí výsledky tělesných a dechových cvičení spolu se cvičením 

relaxace pro nejlepší výkony spojené se zádrží dechu (Craig, 1968; Delapille et al, 

2001; Laurino et al, 2012; Liner, 1994) 

Ale i samotný klinický význam relaxace pro zlepšení dechových funkcí je už jenom 

díky popsaným tréninkovým postupům freediverů a jejich výsledky potvrzen. 

Protože probandi mají každý jinou zkušenost s odlišným druhem sportu či s různou 

délkou jeho provozování, neměl by tento fakt hrát roli v podaném výkonu, protože díky 

výzkumu Lindholma a kolektivu (1999) víme, že nezáleží na délce předchozí zkušenosti 

se sportem, aby sportovec mohl podat kvalitní výkon. Důležitá je schopnost jedince 

pracovat se zvýšeným krevním tlakem a bradykardií. Což samozřejmě vede k vyšší 

spotřebě kyslíku, ale nutně to neznamená horší výsledky ve freedivingu. 
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6.4  Diskuze k hypotéze č. 2 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi výkonem 

daného jedince před započnutím experimentu a po něm – po experimentu bude výkon 

u jedinců větší než na počátku. 

V rámci porovnání výkonu mezi jedinci zařazenými do experimentální skupiny 

z výsledků měření statické apnoe před a po provedeném experimentu se dá vyčíst, že 

pokusný zásah byl účinný, protože vyšla významná statistická diference získaných dat 

(p ≤ 0,05). 

V tomto případě tedy je zamítnuta nulová hypotéza, výsledky experimentu se statisticky 

významně liší. 

Hypotéza č. 2 je tedy v případě experimentální skupiny potvrzena. 

V rámci porovnání výkonu mezi jedinci zařazenými do kontrolní skupiny z výsledků 

měření statické apnoe před a po provedeném experimentu lze říct, že pokusný zásah byl 

neúčinný, protože významná statistická diference získaných dat nevyšla (p > 0,05). 

V tomto případě tedy nelze zamítnout nulovou hypotézu, výsledky experimentu 

u kontrolní skupiny se statisticky významně neliší. 

Hypotéza č. 2 tedy není v případně kontrolní skupiny potvrzena, ale pro nedostatečně 

signifikantní zhoršení u kontrolní skupiny nelze v tomto případě mluvit ani o vyvrácení 

hypotézy č. 2. 

Je zřejmé, že předpokládané zlepšení podle naší druhé hypotézy (že výsledek dojde 

ke zlepšení se statisticky významnou diferencí výkonu u daného jedince 

po absolvovaném výzkumu) se nepotvrdilo ve všech případech. 

Bohužel tomuto musíme přičíst odůvodnění mimo jiné i ve dvou a půl měsíční 

sportovní nečinnosti u probandů z důvodu karantény kvůli celosvětové pandemii novým 

typem koronaviru Covid-19. 

U sportovců zvyklých na zvýšenou denní fyzickou zátěž má taková pauza od pohybu 

a zátěže obecně záporný vliv na jejich budoucí aktivitu. 
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6.5  Diskuze k posturálním testům 

U posturálních testů vyšly vesměs zlepšující se tendence jak u experimentální, tak 

u kontrolní skupiny. Počet jedinců se zlepšením, zhoršením a stagnací u obou skupin 

koreloval. U následujících popisů výsledků testů jsou uvedeni pouze probandi se 

zlepšením nebo se zhoršením stavu. Zbylí probandi buď zůstali na stejné míře patologie 

jako při počátečním vyšetření nebo u nich byla obě vyšetření ve fyziologické normě. 

Při Testu flexe trupu se zlepšilo celkem 6 probandů, 2 probandi se ve výsledku zhoršili. 

Při Bráničním testu se zlepšilo celkem 8 probandů a 2 probandi se ve výsledku zhoršili. 

Při Testu nitrobřišního tlaku se zlepšilo celkem 9 probandů a 1 proband se ve výsledku 

zhoršil. A při Vyšetření dechového stereotypu se zlepšilo celkem 7 probandů a 3 

probandi se ve výsledku zhoršili. 

Z výše uvedeného je patrné, že bez ohledu na zařazení do experimentální či kontrolní 

skupiny došlo vždy v průměru k výraznému zlepšení stavu postury. 

Dá se tedy na základě těchto zjištění tvrdit, že stav postury se zlepšuje jak při trénování 

postury těla, HSSP a funkce bránice, ale i při dechových technikách pro freedivery. 

Jako doporučení do dalších studií a vědeckých experimentů by bylo vhodné vysledovat 

zlepšení postury při vyšetření posturálních testů prováděných v této práci po tréninku 

obou technik spojených dohromady. 

Další zajímavostí této diplomové práce je největší zhoršení u Vyšetření dechového 

stereotypu. Celkem se zhoršili 3 probandi, 2 muži a jedna žena. Ale pouze u probanda 

č. 5, muže z kontrolní skupiny, byl jeden z ostatních testů také zhoršený. U zbylých 

testů a zbylých dvou probandů se zhoršením pro Vyšetření dechového stereotypu šlo 

vždy o výsledky se stejným nebo lepším hodnocením. 

Z tohoto se dá usuzovat, že i přes všechna doporučení začínat v terapii posturálních 

funkcí v klinické praxi právě nápravou dechového stereotypu před započetím tréninku 

ostatních, posturálně náročnějších pohybů, se nemusí jednat o pravidlo. Minimálně 

u zdravých, mladých jedinců, kteří se věnují potápění, tomu tak v tomto případě není.  

Proto dalším doporučením do dalších výzkumných studií je zjištění souvislostí 

mezi Vyšetřením dechového stereotypu a ostatními posturálními testy. 
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6.6  Limity studie 

Největší limitací této práce, respektive provádění její výzkumné části, je zásah vládních 

nářízení České republiky. 

Protože výzkumná část této práce měla probíhat od poloviny března 2020, zásah 

vládních nařízení pro vyhlášený nouzový stav od 13. 3. 2020 (kvůli pandemii spojené 

s nemocí Covid-19 způsobené novým typem koronaviru) byl radikální. 

(Sportovní aktivity a doba jejich trvání uváděné v dotazníku byly mířeny na dobu 

před vypuknutím nouzového stavu. Samotná výzkumná část práce probíhala kvůli 

pandemii až v červnu a červenci 2020.) 

Kvůli těmto opatřením byla experimentální část této diplomové práce zkrácena 

z osmitýdenního na čtyřtýdenní trénink a u sportovců zvyklých denně provádět svůj 

sport, hýbat se a chodit do školy, omezení vycházení nutně musely zhoršit jejich 

kondici. 

Nutně se zde musí brát v potaz i fakt, že minimálně hypotéza č. 2 nemusela vyjít stejně, 

jako by vyšla za podmínek předem daných pro tuto studii. Dlouhodobější trénink v dané 

skupině i stálá fyzická aktivita v podobě sportu a běžných denních činností by 

znamenala lepší dlouhodobý výkon. 

Protože ale absence pohybu po dobu dvou a půl měsíců (trvání nouzového stavu v ČR), 

na každého jedince působí jinak, nelze s určitostí tvrdit, jak a jestli vůbec by byly 

výsledky odlišné od výsledků naměřených v této práci. I když je faktem, že ve valné 

většině populace by byl výsledek zcela jistě negativní. 

Proto se zde předpokládá, že výsledky z této diplomové práce byly ovlivněny a velice 

pravděpodobně by byly odlišné od naměřených hodnot, kdyby k vynucené pauze 

od běžné sportovní činnosti probandů nedošlo. 

Dalším nedostatkem této práce je hodnocení celé skupiny probandů naráz. Naměřená 

data jsou totiž zkreslující, protože ukazují pouze střední hodnotu celé skupiny, která se 

často lišila od jednotlivých výkonů. 

Výsledky v rámci experimentu byly velmi různorodé. A to jak při počátečním, tak 

při závěrečném měření. 
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Proto tedy nebylo možné určit extrémní hodnoty skupiny, což má na svědomí velký 

rozptyl hodnot u omezeného vzorku probandů z populace. Pak by bylo možné určit 

průměr, tedy „normální“ hodnoty, u dané skupiny snáze. 

Protože ale parametry výzkumné populace byly stanoveny úzce, vybraný vzorek pak 

nebyl velký. To mělo zčásti nahradit delší trvájí studie, které ale bylo kvůli výše 

zmíněnému nouzovému stavu zkráceno. 

Pro zajištění co nejobjektivnějšího hodnocení by bylo pro další budoucí výzkum třeba 

získání dostatečného počtu probandů pro tento experiment. 

Vzhledem k malému množství statisticky významných dat a nejednoznačným 

výsledkům nebyly všechny hypotézy potvrzeny. I přesto je ale vhodné říci, že z tohoto 

tématu vyvstalo mnoho dalších otázek a hypotéz, proto by bylo užitečné v budoucnosti 

pokračovat v dalších studiích a výzkumech tohoto typu. 
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7  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo nahlédnout do problematiky zlepšení výkonu 

ve statické apnoi, jedné ze soutěžních disciplín nádechového potápění, a porovnání 

jejího výkonu za pomoci tréninku dechových cvičení pro potápěče – freedivery 

a tréninku fyzioterapeutické intervence založené na práci s bránicí, hlubokým 

stabilizačním systémem páteře a zlepšení posturálních funkcí. 

Cílem bylo dále zjistit, která skupina došla k efektivnějšímu výsledku a jaký je celkový 

rozdíl mezi výsledkem tréninku obou skupin z hlediska kvality postury a výkonu 

ve statické apnoi. 

Tato studie je unikátní prací v posouzení těchto dvou přístupů v České republice 

a v anglicky psaných vědeckých publikacích. 

Ukázalo se, že vzhledem k malému počtu statisticky významných dat a jejich 

nejednoznačné prospěšnosti nelze říci, že by se výkon ve statické apnoi výrazně lišil 

u jedinců po tréninku speciálních dechových cvičení pro potápěče nebo tréninku díky 

fyzioterapeutické intervenci. Významnou statistickou diferenci však získal rozdíl 

průměrných hodnot obou skupin, kdy došlo ke zlepšení průměrného výkonu 

experimentální skupiny oproti skupině kontrolní. 

I přes statisticky nevýznamnou diferenci výsledků výkonu u jednotlivých jedinců 

z obou skupin, byla však zaznamenána určitá tendence ke zlepšení prostřednictvím 

vyšetřovacích testů na zjištění kvality postury těla. 

Výsledky této studie by tak mohly tvořit podklad pro případný další výzkum v této 

problematice. V příštích studiích by bylo vhodné zaměřit se na souvislost mezi 

některými posturálními testy a výkonem ve statické apnoi, vhodné by bylo zahrnout 

do výzkumu více probandů. 

Dále by bylo vhodné prozkoumat oblast medicíny a funkční kineziologie, vezmeme-li 

v úvahu zlepšení posturálních testů i u experimentální skupiny, která se zabývala 

výhradně cvičením pro freedivery. 

Mělo by klinický význam podpořit dechové funkce například u pacientů s astmatem či 

jiným dechovým onemocněním, pomocí tréninkových technik pro potápěče – 

freedivery? 
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Samozřejmě je třeba vést v patrnosti limity této studie, které ovlivnily prezentované 

výsledky. 
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1 )  Rozhodnutí Etické komise 

Originál rozhodnutí Etické komise UK FTVS je na následující straně. 

 







2 )  Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám 

o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem 

„Porovnání speciálních dechových cvičení a specializovaných fyzioterapeutických 

intervencí na výkony v soutěžní disciplíně statická apnoe“ na UK FTVS – v Potápěčské 

jámě Divers Direct v pražském aquaparku, Pražská 138, 251 01 Čestlice. 

Období realizace: červen 2020 – červenec 2020 

Cílem výzkumného projektu je zjistit kvalitu nově zavedených dechových cvičení 

pro zlepšení výkonů ve statické apnoi u potápěčů a porovnat tuto zmíněnou metodu 

s dechovým cvičením přes fyziologické zapojení bránice do funkce. 

Použit bude dotazník, měření doby trvání soutěžní disciplíny statická apnoe a měsíční 

výcvik pro zlepšení soutěžní disciplíny statická apnoe.  

Všechny metody jsou neinvazivní. 

Na začátku výzkumu Vám bude provedeno krátké aspekční a palpační vyšetření 

(vyšetření pohledem a pohmatem ke zjištění zapojení bránice a břišní stěny v různých 

polohách, se zátěží i bez ní) a brániční test na zjištění kvality zapojení hlubokého 

stabilizačního systému. 

Vyplníte krátký dotazník na efektivní rozřazení do experimentální nebo kontrolní 

skupiny. 

Zároveň Vám bude měřena doba soutěžní discipliny - statické apnoe. Vše bude 

prováděno bezprostředně před nebo po praktické výuce předmětu PFHJ123-Potápění.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

Dále budete v rámci výzkumu podrobeni měsíčnímu tréninku (podle skupiny, do které 

budete zařazeni, bude trénink zaměřen buď na fyzioterapeutickou intervenci 

pro zlepšení zapojení a pohybu bránice a hlubokého stabilizačního systému, nebo 

na speciální dechové techniky určené speciálně pro potápěče a pro sportovce soutěžící 

ve statické apnoi). Tento trénink bude probíhat vždy bezprostředně před výukou 

předmětu PFHJ123-Potápění a nebude zasahovat do studijního plánu daného předmětu. 

Na závěr výzkumu budete absolvovat kontrolní vyšetření pro zhodnocení změny vašeho 

fyzického stavu ohledně hlubokého stabilizačního systému, bránice a břišní stěny a opět 

změříme výkon ve statické apnoi. Opět vyšetření ani měření statické apnoe nebudou 

zasahovat do studijního plánu, pouze budou provedeny buď před, nebo po praktické 

výuce na bazéně. 

 

Sportovní disciplína statická apnoe bude prováděna ve vodním prostředí o teplotě 

cca 28° C, což je běžná teplota tréninkových bazénů pro potápěče, pro představu o 3°C 

více než v plaveckém bazénu.  

Bezpečnost a odborný dozor při výzkumu bude zajištěn fyzioterapeutem Bc. Annou 

Šírovou a akademickým pracovníkem a  potápěčem Mgr. Davidem Vondráškem 

(a odborně zaškoleným plavčíkem). 

Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí a proběhne adekvátní Vaše 

příprava k prováděným aktivitám v rámci daného výzkumu. Bezpečnost bude zajištěna 

standardním způsobem.  

Riziko poškození mozku z důvodu nedostatku O2 je eliminováno, jelikož se jako 

probandi nebudete tréninku podrobovat dlouhodobě, nesmíte mít předchozí zkušenost 

se statickou apnoí. Zároveň doba trvání bezdeší není u netrénovaného jedince natolik 

vysoká, aby k riziku nedostatku O2 vůbec došlo. 

Úvodní a závěrečné měření statické apnoe a některá cvičení pro potápěče jsou ve vodě, 

takže může dojít k jisté formě nepohodlí. 

Navštěvujete tedy daný předmět, a proto jste pojištěn/a dle běžných standardů FTVS 

UK, z čehož se odvíjí i kompenzace a léčba v případě utrpení škody při účasti 

na výzkumu. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 



 

Výzkumný projekt bude probíhat, se svolením a plným vědomím vyučujícího, během 

běžné praktické výuky. Po celou dobu tréninku a úvodního i závěrečného měření budete 

pod kontrolou vyučujícího i řešitele práce.  

Do projektu nemůžete být zařazen, pokud budete mít onemocnění krevního oběhu, 

zranění či akutní onemocnění nebo pokud trpíte jakýmkoliv onemocněním či omezením 

pohybového aparátu nebo jste v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Po dobu 

průběhu studie nemůže dojít ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu. 

Přínos výzkumného projektu veřejnosti je ve zkvalitnění profesionálního tréninku 

statické apnoe, případně i objevení možné nové metody léčby pro pacienty s dechovými 

obtížemi. 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové 

práci v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: 

andulka.sirova@atlas.cz 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – 

o zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje (jméno, 

příjmení, věk, pohlaví), které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači 

v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel projektu a vedoucí práce 

a budou do jednoho týdne od ukončení projektu smazány. Získaná data budou 

zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v diplomové 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, 

případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam.  

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 



 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Anna Šírová 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ……………………… 

Podpis: ………………………….. 

Prohlašuji svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou lékařskou prohlídku 

pro zvýšenou tělesnou zátěž a pro sportovní potápění a potvrzení o zdravotní 

způsobilosti k vodnímu potápění ne starší než 1 rok. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, 

a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele 

projektu. 

Místo, datum: .................................... 

Jméno a příjmení účastníka: ....................................  Podpis: ..................................... 



 

3 )  Dokument č. 1 k žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS 

Kopie Dokumentu č. 1 k žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS je 

na následující straně. 

Jedná se o potvrzení pracoviště o možnosti realizace výzkumného projektu z hlediska 

bezpečnosti účastníků projektu a o možnosti publikace názvu pracoviště. 

 



Adéla Beranová

Adéla Beranová
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7 )  Vzor dotazníku k diplomové práci

Dotazník k diplomové práci

„Porovnání speciálních dechových cvičení a specializovaných fyzioterapeutických

intervencí na výkony v soutěžní disciplíně statická apnoe“

Jméno:

Příjmení:

Věk:

Trpíte nějakým pohybovým onemocněním nebo omezením? Pokud ano, jakým?

…………………………………………………………………………………………….

Trpíte nějakým onemocněním krevního oběhu? Pokud ano, jakým?

…………………………………………………………………………………………….

Jste v rekonvalescenci po nějakém onemocnění či úrazu? Pokud ano, po jakém?

…………………………………………………………………………………………….

Máte nějaké zranění či akutní onemocnění? Pokud ano, jaké?

…………………………………………………………………………………………….

Máte nějaké rspirační onemocnění (astma, alergie, atd.)? Pokud ano, jaké?

…………………………………………………………………………………………….

Hrajete na nějaký hudební dechový nástroj? Pokud ano, na jaký, jak dlouho a jak často?

…………………………………………………………………………………………….

Berete nějaké léky? Pokud ano, jaké a jak často?

…………………………………………………………………………………………….

Máte zkušenosti se statickou apnoí jako se soutěžní disciplinou (rozumí se závodění

v této disciplíně, trénink na výše zmíněné, apod.)?

…………………………………………………………………………………………….



Absolvoval/a  jste  v zimním  semestru  výuku  potápění  –  freedivingu  (PTUS075  –

Potápění)?

…………………………………………………………………………………………….

Zajímáte  se  o  jógu  a  dechové  techniky  spojené  s tímto  cvičením?  Pokud  ano,  jak

dlouho? Jak často cvičíte (kolikrát týdně, jak dlouho, apod.)? Rozumí se cvičení před

vypuknutím nouzového stavu v ČR od 13. 3 2020.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Provozujete  nějaký sport  na vrcholové úrovni? Pokud ano, jaký?  Jak dlouho se mu

věnujete,  kolikrát  týdně  se  mu  věnujete  a  kolik  hodin  trvá  jeden  trénink  /cvičení?

Rozumí se cvičení před vypuknutím nouzového stavu v ČR od 13. 3 2020.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Provozujete nějaký sport na rekreační úrovni? Pokud ano, napiště jaký, jak dlouho se

mu věnujete, kolikrát týdně se mu věnujete a kolik hodin trvá jeden trénink /cvičení?

Rozumí se cvičení před vypuknutím nouzového stavu v ČR od 13. 3 2020.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Jste si vědom/a, že jste prodělal/a onemocnění Covid-19? Pokud ano, jak je to dlouho?

Byl jeho průběh mírný nebo těžký?

…………………………………………………………………………………………….



8 )  Hloubkové disciplíny nádechového potápění

Všechny  uvedené  rekordy  v hloubkových  disciplínách  jsou  světové  rekordy  podle

hodnocení CMAS. Jsou platné k datu 11. 2. 2020.

Konstantní  váha (s ploutvemi) – tzv.  královská disciplína – ponoření do co největší

hloubky, potápěč má celou dobu u sebe závaží, díky kterému se dokáže potopit, nesmí

se přidržovat jistícího lana (kromě obratu v největší hloubce).

Rekord dlouho držel Čech Martin Štěpánek se 103 m (Dvořáková, 2005).

Rekord: muži: A. Molchanov, 29. 10. 2016, 129 m

ženy: A. Zecchini, 6. 5. 2017, 102 m

Konstantní váha (bez ploutví) – pravidla jsou stejná jako u konstantní váhy s ploutvemi.

Rekord: muži: W. Trubridge, 16. 12. 2010, 101 m

ženy: N. Molchanova, 15. 5. 2014, 70 m

Volný ponor – potápěči ručkují dolů po laně + návrat zpět bez ploutví.

Rekord: muži: W. Trubridge, 10. 4. 2011, 121 m

ženy: S. Kinoshita, 26. 7. 2018, 97 m

Variabilní  váha –  dolů  se  používá  tzv.  „sled“  –  něco,  co  bychom  mohli  nazvat

„výtahem“  +  nahoru  libovolnýmzpůsobem  –  pomocí  ručkování  a / nebo  s  pomocí

ploutví.

Rekord: muži: S. Kastrinakis, 1. 10. 2015, 146 m

ženy: N. V. D. Broek, 18. 10. 2015, 130 m

Bez omezení –  k sestupu sled,  k výstupu tažný balon (tato  disciplína  je  nebezpečná

hlavně  pro  podpůrné  potápěče,  které  kvůli  delšímu  pobytu  v hloubce  musí  mít

až několikadenní dekompresní přestávky).

Rekord: muži: H. Nitsch, 14. 6. 2007, 214 m

ženy: T. Streeter, 17. 8. 2002, 160 m

(Dvořáková, 2005; Česká asociace freedivingu, 2016)



9 )  Bazénové disciplíny nádechového potápění

Všechny  uvedené  rekordy  v bazénových  disciplínách  jsou  světové  rekordy  podle

hodnocení CMAS. Jsou platné k datu 11. 2. 2020.

Dynamická apnoe (s ploutvemi) – plavání pod vodou na jeden nádech, měří se nejdelší

ulavaná vzdálenost.

Rekord: muži: D. Mullins, 2. 9. 2010, 273 m

ženy: N. Molchanova, 25. 4. 2010, 225 m

Dynamická apnoe (bez ploutví) – pravidla stejná jako u dynamické apnoe s ploutvemi.

Rekord: muži: D. Mullins, 27. 9. 2010, 218 m

ženy: N. Molchanova, 20. 8. 2009, 160 m

Statická apnoe – výdrž v klidovém stavu na jeden nádech, potápěč splývá na hladině

obličejem do vody nebo je pod hladinou, nejhlouběji však do 3m.

Rekord: muži: S. Mifsud, 8. 6. 2009, 11 min a 35 s

ženy: G. Grézlová, 30. 7. 2015, 8 min a 33 s

(Dvořáková, 2005; Česká asociace freedivingu, 2016)
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