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Abstrakt 

 

 

 

Název práce: Metodický postup při potápění na nádech. 

 

 

Cíle práce: Sestrojit komplexní edukační model výcviku nádechového potápění se 

zaměřením na jednotlivé disciplíny s hlavními a zásadními bezpečnostními prvky při 

potápění na nádech i fyziologickými změnami při ponoru. 

 

Metoda: Z dostupných pramenů utřídit informace z metodiky výcviku nádechového 

potápění.  

  

Výsledky: Výsledkem této práce je vytvoření komplexních souhrných informací, které 

lze aplikovat pro samotný výcvik nádechového potápění.   

 

Klíčová slova: Potápění na nádech, freediving, hypoxie, hypokapnie, barotraumata, 

diving reflex.  

 

 



 

Abstract 

 

 

 

Title: Methodical progress at diving on touch. 

 

 

Aim of work: To construct a complex educational mock - up training tinge diving with 

a view to individual discipline with main and of principle safety element at diving on 

touch and physiological changes at draught. 

 

Methods: From accessible wells organize information of methodics training tinge 

diving.  

  

Findings: Result of that work is formed complex totality information that it is possible 

apply for self training tinge diving.   

 

Keywords: Diving on touch, freediving, hypoxia, hypocapnia, hypothermia, 

barotrauma, flix - yard, diving reflex.  

 

 

 



Rád bych poděkoval Mgr. Ing. Miloši Fialovi a Bc. Davidu Vondráškovi za odborné 

vedení práce, za cenné rady a moţnost vyuţití jejich zkušeností v této problematice. 

 

Dále děkuji za pomoc při sběru dat RNDr. Luďku Šefcovi CSc, členovi výcvikové 

komise Svazu potápěčů České republiky a odbornému asistentovi Ústavu 

patologické fyziologie a Prof. MUDr. Richardu Průšovi, CSc z Ústavu klinické 

biochemie a patobiochemie. 

 

Na závěr chci poděkovat celému reprezentačnímu týmu ČR ve freedivingu jmenovitě: 

Martinu Štěpánkovi, Jarmile Slovenčíkové, Davidu Čanimu, Petru Zlatuškovi a Petru 

Valovi, za sdělení mnoha zajímavých informací, a za aktivní spoluúčast při mé činnosti. 

Děkuji také všem, kteří mi jakkoliv při mé práci pomáhali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a pouţil jsem pouze 

literaturu uvedenou v seznamu bibliografické citace. 

 

         -------------------------- 

                              Zdeněk Schuster 



Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla 

vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury 

řádně citovat. 

Jméno a příjmení Číslo OP Datum vypůjčení Poznámka 

    



 

6 

 

Obsah 

 

1 Úvod ............................................................................................................................. 9 

2 Teoretická část ........................................................................................................... 10 

2.1 Historie nádechového potápění ........................................................................................... 10 

2.2 Návrat k podstatě ................................................................................................................. 13 

2.3 Člověk na rozcestí ................................................................................................................ 14 

2.4 Vývoj freedivingu ve světě a u nás ...................................................................................... 15 

2.5 Proţitek z potápění .............................................................................................................. 17 

2.5.1 Definice proţitku ................................................................................................................................... 17 

2.6 Kategorie nádechového potápění ........................................................................................ 18 

2.6.1 Dělení freedivingu ................................................................................................................................. 19 

2.6.2 Vodní sporty provozované na území ČR ............................................................................................... 23 

2.7 Fyziologické minimum a zvláštnosti vodního prostředí ................................................... 25 

2.7.1 Vidění.... ................................................................................................................................................ 25 

2.7.2 Sluch pod vodní hladinou ...................................................................................................................... 27 

2.7.3 Rovnováha a vnímání sluchu ................................................................................................................. 27 

2.7.4 Teplo-termoregulace .............................................................................................................................. 28 

2.7.4.1 Ztráty tepla ........................................................................................................................................ 30 

2.7.4.2 Poruchy termoregulace ...................................................................................................................... 31 

2.7.4.3 Pocení ................................................................................................................................................ 31 

2.7.4.4 Zvýšená tvorba moči ......................................................................................................................... 31 

2.7.5 Plíce.............. ......................................................................................................................................... 32 

2.7.5.1 Dýchání ............................................................................................................................................. 33 

2.7.5.2 Formy dýchání ................................................................................................................................... 34 

2.7.5.3 Ventilace............................................................................................................................................ 34 

2.7.5.4 Regulace dýchání .............................................................................................................................. 36 

2.7.6 Krev....... ................................................................................................................................................ 36 

2.7.7 Slezina...... .............................................................................................................................................. 38 

2.7.8 Srdce...... ................................................................................................................................................ 38 

2.7.9 Svaly........ .............................................................................................................................................. 40 

2.7.9.1 Tvorba energie ve svalech ................................................................................................................. 41 

2.7.10 Nervová soustava (NS) ........................................................................................................................ 45 



 

7 

 

2.8 Fyzikální vlastnosti u nádechového potápění .................................................................... 46 

2.8.1 Vlastnosti látek a jejich skupenství ........................................................................................................ 46 

2.8.2 Hustota...... ............................................................................................................................................. 46 

2.8.3 Tlak......... ............................................................................................................................................... 47 

2.8.4 Vztlak.... ................................................................................................................................................. 53 

2.8.5 Teoretická maximální dosaţitelná hloubka na nádech ........................................................................... 55 

2.8.6 Archimédův zákon ................................................................................................................................. 56 

2.9 Výstroj určená pro nádechové potápění ............................................................................ 57 

2.9.1 Maska.... ................................................................................................................................................. 58 

2.9.2 Ploutve určené pro freediving ................................................................................................................ 60 

2.9.3 Dýchací trubice – šnorchl ...................................................................................................................... 62 

2.9.4 Neoprén.. ................................................................................................................................................ 63 

2.9.5 Zátěţový systém a správné vyváţení ..................................................................................................... 65 

2.9.6 Měřící technika ...................................................................................................................................... 67 

2.9.7 Podpůrné příslušenství určené pro nádechové potápění ........................................................................ 67 

2.10 Anatomické a fyziologické změny při ponoru ................................................................... 69 

2.10.1 Objemové změny plic .......................................................................................................................... 69 

2.10.2 Potápěcí reflex (diving reflex) .............................................................................................................. 71 

2.10.3 Zadrţení dechu ..................................................................................................................................... 75 

2.10.4 Zásoba kyslíku a oxidu uhličitého v organismu ................................................................................... 78 

2.10.5 Metody vyrovnávání tlaku ve středouší ............................................................................................... 79 

2.11 Nehody a nebezpečí vznikající při nádechovém potápění ................................................ 81 

2.11.1 Problematika O2 a CO2 ......................................................................................................................... 82 

2.11.2 Problematika srdce z pohledu nádechového potápění .......................................................................... 87 

2.11.3 Barotraumata u nádechového potápění ................................................................................................ 90 

2.11.4 Problematika dusíku ............................................................................................................................. 95 

2.11.5 Problematika mozku z pohledu nádechového potápění ....................................................................... 97 

2.11.6 Tonutí... ................................................................................................................................................ 98 

2.11.7 Podchlazení (hypotermie) .................................................................................................................. 100 

2.11.8 Svalová křeč ....................................................................................................................................... 101 

2.11.9 Fyzická kondice a vyčerpání .............................................................................................................. 101 

2.12 Přírodní podmínky z hlediska nádechového potápění .................................................... 102 

3 Hlavní část ............................................................................................................... 105 

3.1 Cíle práce a úkoly ............................................................................................................... 105 

3.2 Metoda měření a postupy práce ....................................................................................... 105 



 

8 

 

3.3 Výsledky práce ................................................................................................................... 107 

3.4 Strečink ve freedivingu ...................................................................................................... 108 

3.5 Dýchací techniky ................................................................................................................ 110 

3.5.1 Příprava na suchu ................................................................................................................................. 110 

3.5.2 Příprava ve vodě .................................................................................................................................. 111 

3.6 Technika jednotlivých fází při ponoru ............................................................................. 113 

3.6.1 Zanoření ............................................................................................................................................... 113 

3.6.2 Sestup.... ............................................................................................................................................... 115 

3.6.3 Otočka... ............................................................................................................................................... 117 

3.6.4 Výstup... ............................................................................................................................................... 117 

3.6.5 Analytický průběh ponoru do 40 metrů ............................................................................................... 119 

3.7 Statická apnoe (STA) ......................................................................................................... 120 

3.8 Dynamická apnoe (DYN, DNF) ........................................................................................ 122 

3.9 Navrhované metody výcviku a postupy ........................................................................... 123 

3.9.1 Trénink tolerance na niţší hladinu O2 v krvi ........................................................................................ 123 

3.9.2 Trénink tolerance na vyšší hladinu CO2 v krvi .................................................................................... 124 

3.9.3 Vliv tréninku apnoe ............................................................................................................................. 126 

3.10 Fyzická příprava ................................................................................................................ 126 

3.10.1 Trénink a tréninkové principy ............................................................................................................ 127 

3.10.2 Dlouhodobý tréninkový plán freedivera ............................................................................................. 128 

3.11 Systém vzájemného jištění (buddy systém) ..................................................................... 130 

3.12 Stravování a hydratace ...................................................................................................... 133 

3.13 Záchrana při potápění na nádech..................................................................................... 134 

3.13.1 Postupy záchrany ............................................................................................................................... 134 

4 Závěr ........................................................................................................................ 138 

Soupis literatury ................................................................................................................ 140 

Elektronické zdroje ........................................................................................................... 142 

Seznam tabulek ................................................................................................................. 144 

Seznam obrázků ................................................................................................................ 145 

Přílohy ............................................................................................................................... 147 



 

9 

 

1 Úvod 

Potápění dnes patří mezi velmi atraktivní sporty. Lidé mají tendenci opouštět pevnou půdu 

pod nohama a vrhat se pod hladinu, nebo létat v oblacích. Stále více lidí vyhledává aktivní 

formu odpočinku v příjemném, čistém a klidném prostředí. Jednou z aktivit v přírodě, která 

splňuje po všech stránkách poţadavky pro aktivní regeneraci člověka je i šnorchlování, 

nádechové potápění nebo-li freediving. Jeho nespornou výhodou je také minimální 

materiální vybavení a závislost na potápěčských centrech, a to jenom umocňuje pocit 

volnosti a nezávislosti. To jsou také důvody, proč se nádechové potápění těší po celém 

světě stále větší oblibě. Nádechové potápění, nebo-li chceme freediving, bychom mohli 

rozdělit na dvě základní formy, a to „rekreační a závodní“. Nejrozšířenější forma 

rekreačního freedivingu je šnorchlování. O dovolených se mu po celém světě věnuje 

mnoho lidí různého věku i fyzické kondice. V jejich případě nejde o dosaţení veliké 

hloubky, či dlouhých časů ponoru, chtějí se prostě pokochat krásou ukrytou pod vodní 

hladinou. Stále více přibývá i lidí, které láká „ magická hlubina“, chtějí si uţít krásu moří, 

oceánů, proplouvat vraky a jeskyněmi, dosahovat větší hloubky svých ponorů, zaplavat dál 

a tím také objevovat a poznávat sami sebe. Kdyţ se zrovna nemohou potápět tak, se věnují 

zlepšování techniky, fyzické i psychické kondice, aby si příští dovolenou ještě více uţili. 

Nazveme to rekreačně-sportovní formou freedivingu. 

 

„Proč člověk na začátku dvacátého prvního století znovu objevuje to, co uţ dávno bylo 

objeveno a mezitím i překonáno“? Co ho vede k tomu, aby odloţil svou skvělou techniku 

dovedenou téměř k dokonalosti a šel do vody jen s minimální výbavou, jako dítě učící se 

potápět nebo jako domorodý lovec hledající obţivu v moři? Vţdyť s dnešními 

vymoţenostmi na zádech se dá potápět snadněji, hlouběji a bezpečněji, neţ kdykoliv 

předtím! Máme na vybranou: buď ve vodě přijmeme roli pouhého návštěvníka, nebo se 

alespoň na chvíli můţeme skutečně stát součástí světa ticha a vnímat ho, jako vodní savci.                

(Pelizzari 2005, s.12). 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie nádechového potápění 

Mohli bychom začít obligátní větou „Uţ staří Řekové…!, ale nebyla by to tak úplně 

pravda. Základy tohoto mokrého sportu sahají mnohem hlouběji. K vykopávkám ze 6 

dynastie Thébské, mimo jiné patří reliéf, na kterém je moţné spatřit motiv Perlorodky. Na 

tom samotném by nebylo nic tak zvláštního, ale musíme si uvědomit, ţe tohoto tvora nelze 

získat jinou cestou, neţ-li se pro něj zkrátka ponořit. Tento reliéf pochází přibliţně z doby 

3200 let před naším letopočtem. To znamená více, jak 5 tisíc let potápění. Zde však zprávy 

„ze záhrobí“ vůbec nekončí. Další zmínky jsou v samotné řecké mytologii, neboť bohyně 

lásky Afrodité zrozená z mořské pany připlula ke břehům ostrova Kythéru na velké 

hřebenatce. Hřebenatka svatojakubská, odznak středověkých poutníků z hrobu svatého 

Jakuba, ţije v hloubkách přes 10 metrů.  Královský purpur se získával z mlţů – Nachovek, 

a tak bych mohl pokračovat dále. Ovšem důleţitější jsou skutečné záznamy o konkrétních 

potápěčských skutcích. V roce 415 před naším letopočtem zničili řečtí potápěči podmořské 

opevnění přístavu u Syrakus. Chyběly jakékoliv pomůcky s výjimkou kamene, 

umoţňujícího snadnější zanoření. Zmiňovaným Řekům přibyl další motiv. Rozšíření 

především pobřeţní a námořní plavby nabídlo vyuţití nádechových potápěčů pro vojenské 

účely k sabotáţi na nepřátelských lodích, ale také k vyzvedávání předmětů z potopených 

plavidel.  

 

Také v Ásii má nádechové potápění tradici delší neţ 2000 let. Japonské „Ama“ a později 

korejské „Haenyo“ potápěčky (oboje znamená mořská osoba) se potápěly nejdříve za 

potravou, později také pro perlorodky. Potápěly a potápějí se výhradně ţeny, původně snad 

proto, ţe vyšší obsah tělesného tuku je chránil před chladem lépe neţ-li muţe. Se svým 

výcvikem začínají Amy skutečně od plenek. Jiţ v 11 aţ 12 letech jsou zařazeny do první 

skupiny nazývané „Cachido“. Cachido se potápějí do hloubek okolo 6 metrů na dobu okolo 

30 vteřin. Třicet vteřin mají potom na to, aby se vydýchaly a doplnily energii. Potápějí se 

tedy asi šedesátkrát do hodiny. Druhou skupinou jsou tzv. „Funado“, které se jiţ potápějí 

do hloubek od osmnácti do pětadvaceti metrů, pomocí zátěţe přivázané na laně. Ponory 

jsou uskutečňovány z lodi, sestup a výstup trvá zhruba 15 s. a čas na dně se pohybuje 
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okolo 30 s. Funado se potopí asi 30 krát do hodiny a pracují minimálně 4 hod. denně. Při 

ponoru se jejich tepová frekvence sníţí přibliţně o 30–40 %. 

 

Dalšími, ovšem jiţ méně známými potápěči jsou lovci perel „Taravana“ ţijící 

v jihopacifickém souostroví Tuamotu. Tito lovci perel se potápějí za pomoci 4 aţ 6 kilové 

zátěţe připevněné mezi nohama do hloubek mezi 20 – 45 m., rychlostí sestupu 80 – 100 

m/min. Na dně se pohybují přibliţně 1 min. a celý ponor trvá přibliţně 2 min. Taravana 

vyvinuli zvláštní techniku s postupně se zrychlující hyperventilací a tímto způsobem se 

potápějí 6 krát aţ 15 krát za hod., a to po celých 6 hod. denně. Díky těmto extrémním 

ponorům se dokonce u 45 potápěčů z 235 projevila dekompresní nemoc a ve dvou 

případech měla dokonce smrtelné následky (syndrom Taravana) (Šuhájek 2000). 

 

V Evropě a západní civilizaci vůbec se rozšířilo nádechové potápění aţ ve 20 století, 

především v jeho druhé polovině. Dominovali sportovci – hráči podvodního rugby, hokeje, 

lovci s harpunou a akvabely. Po druhé světové válce také začal hon za rekordy – kdo 

hlouběji, kdo déle. 

 

Další zmínka o historii je z roku 1911, kdy muţ jménem Yorgi Haggi Statti, který se kvůli 

vyproštění zaseknuté kotvy ze dna údajně opakovaně potopil do hloubky 77 metrů. Statti 

tuto hloubku dosáhl tím, ţe si přivázal závaţí na nohy a do jedné ruky vzal s sebou dolů 

lano. Nechal se stáhnout do hloubky, kde odvázal závaţí od nohou a přivázal lano ke 

kotvě. Po té se začal vynořovat za pomoci vlastních sil. Nemalý rozvoj přišel s postavami 

Jacquese Mayola, Enza Maiorky a méně známého Boba Crofta. Právě Bob Croft, dnes jiţ 

postarší pán, ale stále vitální, slouţil v šedesátých letech u US Navy, jako pracovní potápěč 

a později, jako instruktor na ponorkové cvičné věţi. Právě zde objevil svoji schopnost 

zcela se pod vodou uvolnit a vydrţet v hloubce třiceti metrů na dně věţe po dobu několika 

minut. Jeho výjimečných schopností si všimli jednak lékaři, ale i televize, která dala 

vzniknout seriálu Aquaman, čímţ přispěla k potřebnému povědomí. O svých budoucích 

rivalech Jacquesovi a Enzovi se boby Croft dozvěděl náhodou. Později však vstoupil do 

jejich letitého duelu. Během let 1967 – 68 se dokonce stal „nejhlubším muţem“ planety. 

Po dosaţení maximální hloubky 73 metrů jiţ v překonávání rekordů nepokračoval. Naopak 

Jacques Mayol dobývání hlubin úplně propadl. V roce 1976 dosáhl magické hranice 100 
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metrů a svou dlouhou kariéru ukončil aţ v roce 1983 ponorem do hloubky 105 metrů. 

Dříve neţ se volné potápění stalo Jacquesovým osudem, zabýval se jógou. Je o něm 

známo, ţe kapacitou plic, ani jinak fyzicky, nebyl příliš fundován, ovšem jeho mentální 

přesvědčení a odhodlání mu pomohlo docílit vynikajících výsledků. Šest let trvalo, neţ 

Angele Bandini nečekaně posunula absolutní rekord o 2 metry. Nikdy potom uţ ovšem do 

hry nevstoupila. Na soupeření o rekordy z 60 – 70 let zfilmované Luckem Besonem, který 

si za tímto účelem dokonce sestavil speciální masku. Aby co nejvíce zmenšil vnitřní 

prostor, pouţil plavecké brýle, do niţ zavedl gumové hadičky. Ty měl zastrčené a utěsněné 

v nose, z důvodu vyrovnání tlaku ve vnitřním prostoru brýlí. V červenci roku 1983 se 

v Jaderském moři potopil Stanislav Tetur do hloubky 67 metrů. Sestupoval pomocí 10 

kilové zátěţe připevněné na sestupovém laně. Nahoru se nechal vytáhnout záchrannou 

vestou PL-40. Jeho výkon ovšem nebyl náhodilý. Na svůj pokus se podle svých slov 

dlouho připravoval (zdroj: http://www.aida-international.org/). 

 

Jako kultovní film „Magická hlubina“ navázali od začátku 90. let Kubánec Francisco 

Ferreras alias Pipin a Ital Umberto Pelizzari. Měřili své síly, schopnosti a kaţdý vlastním 

dílem přispěl k vzniku moderního freedivingu (Štěpánek 2008). 

 

Historie volného potápění v České republice nemá příliš dlouhou tradici. Veškeré činnosti 

v této oblasti se u nás týkají pouze spearfishingu, který zde zakořenil v roce 1969, kdy se 

konalo první oficiální mistrovství ČSSR v lovu ryb harpunou v Jugoslávské Rovinji. Dnes 

se pořádají soutěţe v zatopených lomech u Blatné a v Trhové Kamenici. Módním trendem, 

který od poloviny 60 let šířili Enzo a Mayol, se nechali inspirovat i čeští potápěči a konali 

vlastní pokusy se sebou samými. Patřil mezi ně i známý výzkumník Pavel Gross (Šuhájek 

2000). 

 

V dnešní době je situace v ČR znatelně lepší. Nejenom v dostupnosti freedivingového 

vybavení, ale celkové zázemí tohoto sportu. Existuje jiţ několik freedivingových klubů 

jako např. Freediver East Bohemia, Freediving team Ostrava, Apneaman, a další. V těchto 

klubech se soustřeďují osoby se stejným zájmem o tento sport, ať uţ rekreační, či 

v profesionální formě, mnohdy s několikaletými zkušenostmi. Co se závodních výkonů 

týče, jsou Čeští reprezentanti absolutní špičkou freedivingu a to i ve světovém měřítku. 

http://www.aida-international.org/
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Zmíním se o Martinu Štěpánkovi, který se freedivingu na vrcholné úrovni věnuje jiţ 10 let. 

Jeho současné rekordy nenechávají spát vědce i doktory. Jiţ několik let pracuje 

s nejprestiţnějšími univerzitami, jako je Oxford, univerzita ve Vacouveru, Stockholmu i 

Bostnu. Jeho zásluhou se podařilo objevit jiţ několik fyziologických změn v oblasti 

lidského těla, která se uskutečňují při zvýšeném tlaku, a která jsou klíčová v otázkách 

stanovení lidské hranice a fyziologických moţností. 

  

2.2 Návrat k podstatě 

Freediving je sport, při kterém se lidé snaţí napodobit vodní savce. Chtějí se tak, jako oni 

bez dýchacího přístroje potápět do stametrových hloubek a vydrţet pod vodou dlouhé 

minuty. V přírodě není nic samoúčelného leda, ţe by šlo o pozůstatek něčeho, co mělo 

smysl během ranějších fází vývoje. Lidský druh se můţe pochlubit celou galerií 

takovýchto reliktů. Podivné je, kolik z nich by se hodilo spíše pro vodního ţivočicha, neţ 

pro opici, která se měla vyvinout ve vyprahlé východoafrické savaně. Například je 

všeobecně známo, ţe novorozené dítě se ve vodě neutopí: okamţitě zadrţí dech a začne 

plavat. Teprve v pozdějším věku tuto schopnost ztrácí. Ale přinejmenší neméně podivné je, 

ţe při prostém zadrţení dechu reflexivně klesá tepová frekvence i u netrénovaného člověka 

asi o 5 aţ 7 %, cvičením však můţeme dosáhnout aţ 15 % sníţení. Tak se ušetří energie, 

kyslík v krvi a doba pobytu pod vodou bez dýchání se tedy můţe prodlouţit. Právě díky 

podobnému mechanismu se ţivotu ve vodě přizpůsobili i ploutvonoţci a kytovci. Stejnou 

schopností disponují také vodní ptáci, ale většina suchozemských tvorů ji nemá. K čemu ji 

potřebuje člověk? 

 

Tím však výčet zdaleka nekončí. Kdyţ ponoříme obličej do vody, sníţí se nám tepová 

frekvence aţ o 20 %. Opět opatření směřující k úspoře kyslíku a energie. Stejně neobvyklá 

je mezi suchozemskými ţivočichy naše schopnost řídit dýchání vědomím: zadrţet dech, 

nebo naopak dýchat zrychleně. Někteří biologové vidí přizpůsobení vodnímu ţivlu i v tom, 

ţe máme poměrně malá ústa s vlhkými rty, takţe je lze snadno vodotěsně uzavřít. Význam 

by mohl mít také neobvyklý tvar našeho nosu, který není plochý jako u většiny zvířat a 

jehoţ otvory směřují dolů. Sice ho nemůţeme uzavřít, jako kytovci a ploutvonoţci, přesto 

do něj voda vniká obtíţněji. Podobných zvláštností uţ byla zjištěna celá řada, byť ne 
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všechny musejí nutně souviset s vodou. Někdy mezi ně bývá například zařazen i sex tváří 

v tvář, který je jinak z přírody znám u delfínů. 

 

Tak se objevila teorie známá pod označením vodní opice (Aquatic Ape Hypothesis – 

AAH). Vychází z toho, ţe ideální výbavou pro prostředí otevřené východoafrické savany, 

kde byly nalezeny pozůstatky nejstarších hominidů je rychlost, bystré smysly a kvalitní 

srst. To jsou charakteristické rysy tvorů, kteří tam ţijí dnes. Jen primáti v linii našich 

předků reprezentovali přesný opak. Museli se k nám přijít z úplně jiných podmínek. 

Zastánci teorie vodních opic tvrdí, ţe předkové východoafrických hominidů přišli od moře. 

Před několika milióny let ţili na jeho břehu, coţ se do značné míry podepsalo na naší 

současné podobě. Při sběru potravy na mělčinách se naučili vzpřímené chůzi díky 

nadlehčování vodou podobně, jako je podepíráno batole při pokusech o první kroky. Z 

jejich těla zmizelo ochlupení, protoţe snadno nasávalo vodu a usazovala se v něm sůl. 

Pouze na temeni hlavy zůstalo trochu srsti, co by ochrana před slunečním ţárem. Další 

památkou na dávné časy můţe být snadné ukládání tuku, jehoţ podkoţní vrstvy slouţily 

jako tepelná izolace a nahrazovaly tak dnešní neoprenové obleky. 

 

“Vodní opice“ samozřejmě jenom nechodily. Zvládly plavání, potápění a podobně jako 

celá řada tvorů ţijících na pomezí souše a vody, se tomuto způsobu ţivota všestranně 

přizpůsobily. Pronikání do nového prostředí kladlo velké nároky na intelekt a ze zvířat se 

pozvolna stávali skuteční předchůdci pozdějších lidí. Rozvoj mozku podporovala i potrava 

skládající se převáţně z ryb a dalších darů moře. 

 

2.3 Člověk na rozcestí  

Někdejší zastánci teorie vodní opice se dokonce domnívali, ţe právě ţivot ve vodě oddělil 

vývojovou linii našich předků od ostatních primátů. K tomu došlo přibliţně před 5 aţ 6 

milióny let. V poslední době však převládá názor, ţe tato fáze se odehrála později, moţná 

před 2,5 miliónu let. Zatímco jedni věří, ţe vodní hominidé ţili ve slané vodě, podle jiných 

vědců obývali řeky a jezera. Ať uţ mají pravdu jedni, nebo druzí. V kaţdém případě by to 

znamenalo, ţe předkové lidí se ve svém vývoji dostali aţ do fáze, kterou museli nezbytně 

projít všichni tvorové, neboť se ze souše vraceli zpět do oceánu. I kytovci, ploutvonoţci a 

vodní plazi se nějaký čas ţivili v pobřeţních mělčinách a teprve po nezbytných adaptacích 
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na vodní ţivel se pustili dál. Člověk mnohé z těchto adaptací prodělal také, z nějakého 

důvodu, se ale vrátil zase na souš, jistě k velké lítosti dnešních potápěčů. Zůstalo mu jen 

několik zdánlivě nesmyslných reflexů a touha trávit kaţdou volnou chvíli na mořských 

pláţích.  

 

Hypotéza vodní opice není tak nová, jak by se mohlo zdát. Zastával ji například uţ antický 

učenec Anaximandros z Milétu (zhruba 610 aţ 546 př. n. l.), který se tak pokoušel vysvětlit 

rozdíly mezi člověkem a ostatními suchozemskými tvory. Tvrdil, ţe lidé pocházejí ze 

stvoření podobným rybám, a to zřejmě na základě zjištění, ţe i někteří ţraloci rodí ţivá 

mláďata. V 70. letech 19. století významný francouzský fyziolog Paul Bert zjistil, ţe u hus 

se po ponoření sniţuje tepová frekvence, později byl tento reflex objeven také u vodních 

savců a plazů. Kdyţ se ukázalo, ţe jej má i člověk, otevřelo to cestu ke vzniku hypotézy 

vodní opice. První s touto myšlenkou zřejmě přišel biolog Max Westenhöfer (1871-1957) 

ve své dodnes diskutované knize Der Eigenweg des Menschen, publicitu k ní ale získal, aţ 

jeho britský kolega sir Alister Hardy v 60. letech minulého století. Od něj ji do své slavné 

knihy Naked Ape převzal antropolog a filozof Desmond Morris. Mezi známé příznivce 

této teorie dnes například patří Velšská spisovatelka Elaine Morganová. Mezi současnými 

antropology hypotéza vodní opice představuje jen okrajový směr. Jedním z jejích velkých 

problémů je, ţe pro ni neexistují důkazy. Nemá ani smysl je hledat, protoţe z příbojového 

pásma a pobřeţních mělčin se nemohly ţádné kosterní ani jiné pozůstatky zachovat. A co 

nelze doloţit, to vědu nezajímá. Coţ nám ovšem nemusí bránit v tom, abychom si záţitek z 

moře neumocnili pocitem, ţe právě tohle je místo, kam opravdu patříme.  

 

2.4 Vývoj freedivingu ve světě a u nás 

Tento druh sportovní činnosti je úzce spjat s vodou, tudíţ se nabízí otázka, Kde dochází 

k rozkvětu tohoto sportu a kde nikoliv?. V našich heliografických šířkách, kde moře a 

oceány  kdysi vládly, je nádechové potápění potlačováno z důvodu právě chybějící vodní 

hladiny moří a oceánů. Tento fakt je podloţen skutečností z ostatních přímořských státu, 

kde je freediving jedním z nejrychleji se rozvíjejících sportovních aktivit. Mezi takovéto 

státy lze řadit Spojené státy Americké, konkr.: Florida, Kalifornie, Hawaii, Mexiko. 

V Evropě např.: Řecko, Itálie a v poslední době i Chorvatsko, kde v několika posledních 

letech došlo k enormnímu nárůstu počtu turistů.  
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V této souvislosti jsou zřízeny výukové systémy, které zastřešují nejvýznamnější freediveři 

jako např. Martin Štěpánek a Umberto Pelizzari.  

 

Jedná se o: 

 

1) F.I.I (Freediving Instructors International): vzniklo díky Martinu Štěpánkovi, 

světovému rekordmanovi ve freedivingu, jednoho z průkopníků ve vzdělání v potápění 

na nádech a na základě jeho dlouholetých zkušeností s tímto nádherným sportem. 

Kromě kurzů freedivingu nabízí také poradenství a zprostředkování tréninků pro 

závodníky (sídlo 1126 S Federal Hwy #118, Fort Lauderdale, FL 333 16, USA).  

(zdroj: http://www.freedivinginstructors.com/) 

 

2) APNEA ACADEMY: výukový systém jedno z legend freedivingu Itala Umberta 

Pelizzariho, který svoji školu provozuje jak ve své rodné zemi tak na pobřeţí Rudého 

moře. Jeho myšlenku v současné době produkuje více jak 1000 instruktorů po celém 

světě a toto číslo není konečné (sídlo Itálie, Řím). 

 

3) PFI (Performance Freediving International): vzdělávací a výukový systém Kikra 

Kracka, Mandy Rey Cruickshank a Brett LeMaster obsahuje základní a instruktorské 

kurzy (sídlo 2399 Galerno Road Campbell River, BC V9W 8A5, Canada) 

 

4) AIDA (International Association for the Development of Apnea): mezinárodní 

asociace pro freediving, která zastřešuje pravidla a organizaci sportovního freedivingu. 

Organizuje kurzy potápění na nádech , kurzy rozhodčích, organizaci závodů ve 

freedivingu. Zaznamenává také individuální rekordy a stanovuje nebo upravuje pravidla 

pro jednotlivé soutěţní disciplíny (sídlo AIDA International, Rue du Petit-Beaulieu 4, 

CH 1004 Lausanne – Switzerland) 

 

 

 

http://www.freedivinginstructors.com/
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2.5 Proţitek z potápění 

Při potápění je hlavním cílem, získat co nejkvalitnější proţitek. Rekreační potápění je 

„pohodová relaxační“ aktivita. Člověk nemusí mít dobrou fyzickou kondici, aby mohl 

provozovat potápění. Potápění je sport pro všechny. Rekreační freediving bych 

charakterizoval, jako sport s vysokou vnitřní motivací, kdy jeho činnost je dělána pro 

činnost samou a nikoliv pro výsledky a následky jak uvádí Řepka (2002). Na kvalitě 

proţitku se významně podílí očekávání, motivace jedince. Někteří lámou hloubkové 

rekordy, jiní se potápí se ţraloky a další si jen tak uţívají vodní prostředí. 

 

2.5.1 Definice proţitku 

Hošek (2003) uvádí: „ Proţitek není součet smyslových počitků, jak si to mnozí myslí, 

proţitek není ani součet smyslových intenzivních počitků v proudu, proţitek je 

intencionální jednota, vznikající z propletenosti smyslovosti a především z personálnosti 

jedince“. V proţitku se objevuje jednoduchá jednota, proţívaná velmi intenzivně, protoţe 

se jedná o jednoduchost. Proţitek je jednoduchý, velmi silný intencionální vztah k dané 

situaci, vzniklý z těch nejspodnějších retencí, které mají osobní význam. Proţitek lze také 

definovat podle Hartla a Hartlové (2000) jako: „ Proţitek autentický (authentic experience) 

jeden ze základních obsahů psychiky citově zabarvené vnímání aktuálního, často 

dramatického ţivotního okamţiku náhlé poznání vzniklé ze zhodnocení okolní 

skutečnosti.“ Z uvedených definic lze říci, ţe proţitek je dán vztahem „já a činnost“. Jde o 

splynutí činnosti, okamţiku, skutečnosti a jeho samého. Vzniklou situaci vnímá, jako 

součást sebe samým. Vztah mezi mentálním a tělesným stavem je jednoznačný. Výkon 

naše myšlenky ovlivňuje. Vysoký výkon posiluje naše sebevědomí.  

 

Hošek také uvádí, ţe proţitek je cesta, která má směr a záměr. Z toho tedy vyplývá, ţe 

charakterizovaná cesta má jistý průběh, zahrnující v sobě přítomnost, minulost i 

budoucnost. Jirásek tuto cestu vysvětluje pojmem časovost proţívání. Tato časová osa je 

velmi důleţitá, jelikoţ nám přináší neustálé plynutí proţitků. Znamená to, i kdyţ se 

proţitek uţ „zaţil“ emoce v nás dále zůstávají. Jak dlouho? To záleţí na intenzitě a 

hloubce proţívání, které souvisí s emočním rozpoloţením jedince. Jedná se o hodnotné 

zakotvení jedince. Jirásek (2001) uvádí: „Jedině proţitek autentický a nezpochybnitelný 
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v očích proţívajícího, jenţ jej dokáţe přesně a zřetelně odlišit od vzpomínky, nebo 

představ, fantazie apod., můţe být takovým kritériem. Má platnost pouze pro proţívajícího, 

resp. pro toho, kdo dokáţe proţitek (přesněji řečeno sdělení proţívajícího) akceptovat, jako 

dostatečný argument.“ Bereme-li v úvahu proţitek jako zprostředkovatele zkušeností, pak 

zde vyvstává rozpor mezi tím, kdo předchozí záţitek resp. zkušenost má a ten, kdo ji nemá. 

Tato hodnota je velmi významná u skupin sportovců a nesportovců. Kdyţ bych sport velmi 

zobecnil, pak bych jej mohl připodobnit k fenoménu hry. 

 

2.6 Kategorie nádechového potápění 

Nádechové potápění můţeme rozdělit do kategorií, které jsou celosvětově uznávané. Jedná 

se o tyto čtyři: 

 

1) Potápěč se základní výstrojí (Level I) 

je jím potápěč, který pouţívá ploutve, masku a šnorchl k plavání na hladině. Převáţnou 

část tráví šnorchlař ( angl. snorkel diver nebo skin diver )  na hladině pozorováním 

ţivota pod sebou. Šnorchlař pouţívá dýchací trubici ( šnorchl ), kterou má po celou 

dobu v ústech pro kontinuální přísun vzduchu. Potápění se základní výstrojí je pilířem 

nádechového potápění, při kterém je třeba, jako u sportovní formy dodrţovat a 

respektovat pravidla bezpečného potápění. Šnorchlař se jen málokdy potopí. Čím blíţe 

jsou útesy, tím více je toho moţné vidět (Käsinger 2005). 

 

2) Apneista (Level II) 

je jím sportovní nádechový potápěč, který se spouští do větších hloubek a na delší dobu. 

Hloubky 20 – 35 metrů a časy pod vodní hladinou kolem 1 – 1,5 min., nejsou 

vyjímečné. Dle Štěpánka, je pro tuto formu potápění důleţitá znalost všech úskalí i 

zákonitosti, které je třeba dodrţovat a respektovat během provozování. Dále je nezbytná 

fyzická i psychická připravenost jedince. 

 

3) Freediver (Level III) 

jedná se o freedivera sportovně-výkonostní třídy. Dosahuje větších hloubek, které jsou 

srovnatelné s vrcholovými freedivery, jakoţ i délka stráveného času pod vodní 

hladinou. Freediver je během kurzu plně seznámen s bezpečnostními prvky, které dělají 
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profesionální freediving bezpečnějším, dále vyuţití vrozených predispozic jako např. 

diving reflex, apod.. Všechny tyto znalosti posunují výkony nádechového potápěče 

(freedivera) do větších hloubek i celkový strávený čas pod vodní hladinou. 

 

4) Tech-freediving 

pří této formě se pouţívají speciální techniky a výkonného podvodního skútru. Dle 

mého názoru závislost na technice při nádechovém potápění výrazně zvyšuje riziko 

potápěčské nehody, která můţe mít i tragické následky. Navíc je otázkou, zda je moţné 

tuto formu stále povaţovat za freediving.  

 

2.6.1 Dělení freedivingu 

Tabulka 1 - Dělení nádechového potápění 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F R E E D I V I N G 

Hloubkové disciplíny 

Statická apnoe (STA) 

Dynamická apnoe bez ploutví 

(DNF) 

Dynamická apnoe s ploutvemi 

(DYN) 

 

Konstantní zátěž bez ploutví (CNF) 

Konstantní zátěž s ploutvemi (CWT) 

Free immersion (FIM) 

Variabilní váha (VWT) 

No limits (NLT) 

Rekreační Závodní 

Volná voda Bazénové disciplíny 

Spearfishing 
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BAZÉNOVÉ DISCIPLÍNY 

 

A.    Statická apnoe (Static Apnea - STA) 

Statická apnoe patří k bazénové kategorii, při které je cílem vydrţet co nejdéle na jeden 

nádech. Nejobvyklejší je poloha na hladině s obličejem ve vodě. Apnoesta se při ní vznáší, 

maximálně uvolněn fyzicky i psychicky. I v teplé vodě je 

nutné mít neopren, protoţe se většinou provádí série apnoé 

Při absenci pohybu a sníţeném metabolismu dochází 

rychle k prochladnutí (Štěpánek 2007). (viz. příloha č.1). 

 

 

 

B. Dynamická apnoe bez ploutví (Dynamic Without Fins - DNF) 

Jde o to, uplavat co nejdelší vzdálenost na jeden nádech 

pod vodní hladinou bez pomoci ploutví prsovým stylem. 

(viz. příloha č.1) 

 

 

 

 

C. Dynamická apnoe s ploutvemi (Dynamic With Fins - DYN) 

Princip je totoţný jako u předešlé disciplíny (DNF) pouze 

s tím rozdílem, ţe u této disciplíny pouţívá freediver 

ploutve, ať uţ mono, či bi-fins. (viz. příloha č.1) 

                   

 

 

 

HLOUBKOVÉ DISCIPLÍNY 

 

A. Konstantní zátěž bez ploutví (Constant Weight Fins – CNF) 

Obrázek 1 - Statická apnoe 

Obrázek 2 - Dynamická apnoe bez ploutví 

Obrázek 3 - Dynamická apnoe s ploutvemi 
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U této disciplíny jde o dosaţení maximální hloubky bez ploutví 

s konstantní zátěţí. Konstantní váha se tak nazývá proto, ţe není 

dovoleno si ponor ulehčit odhozením zátěţového opasku před 

výstupem, i kdyţ ten se pro zajímavost při hlubokých ponorech 

stejně nepouţívá. Dopomoc paţí a lana není přípustná 

s výjimkou obratu v nejhlubší části ponoru, kde můţe závodník 

lano uchopit,uvolnit cedulku s označením hloubky a odrazit se 

zpět (Štěpánek 2007). (viz. příloha č.1) 

 

 

B.  Konstantní zátěž s ploutvemi (Constant Weight – CWT) 

„Královská disciplína freedivingu“ - konstantní zátěţ, při které 

apneoista během pokusu vyuţívá k ponoru i k výstupu pouze 

síly svých nohou opatřených ploutvemi (mono, bifiny). Tato 

disciplína je povaţována za skutečný barometr výkonnosti a 

zdatnosti. Rekordy z ní mají nejvyšší hodnotu. Závodník musí 

dosáhnout předem ohlášené hloubky, stanovené osobní 

zkušeností (Štěpánek 2007). (viz. příloha č.1) 

 

 

 

C.      Volné ponoření (Free immersion – FIM) 

Další a poslední disciplínou, při které závodník vyuţívá pouze 

vlastních sil, je free imersion. V tomto případě „závodník“ 

ručkuje po laně do hloubky a nazpět. Pouţití ploutví přitom není 

dovoleno. Tato disciplína vznikla na Antilách, kde ručkování po 

laně do hloubky za kořistí má dlouhou tradici a pořízení 

výstroje, jako jsou kvalitní ploutve, můţe být problém (Štěpánek 

2007).  

 

 

 

D.      Variabilní váha (Variable weight – VWT) 

Tato disciplína probíhá tak, ţe k sestupu do hloubky vyuţívá apnoesta zařízení zvané 

Obrázek 4 - Konstantní zátěţ bez ploutví 

Obrázek 5 - Konstantní zátěţ s ploutvemi 

 

 

Obrázek 6 - Free immersion 
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 sled, coţ je jakýsi zatíţený výtah. Na tomto sledu je 

výhodnější býti v pozici hlavou vzhůru, coţ usnadňuje 

vyrovnávání tlaku a působí lépe na psychiku. Po dosaţení 

cílové hloubky se závodník musí dostat na hladinu vlastními 

silami libovolným způsobem, tzn. můţe ručkovat, pouţívat 

ploutve, nebo i kombinovaně. Trénink této disciplíny 

vzhledem k dosahování značných hloubek vyţaduje zajištění 

týmem technických potápěčů. Stává se tak finančně a 

technicky velmi náročným (Štěpánek 2007). 

 

Obrázek 7 – Variabilní váha 

 

E. Bez omezení (No Limits – NLT) 

No limits, jak napovídá název - disciplína bez omezení. V praxi 

se k sestupu pouţívá opět sled, k výstupu taţný balón, popř. 

naviják, který závodníka vytáhne na hladinu. I kdyţ je v této 

disciplíně dosahováno největších hloubek, nemají takové rekordy 

mezi volnými potápěči velkou váhu. Trénink a pokusy o rekordy 

jsou nejvíce otázkou peněz. Skutečnou prověrku znamenají spíše 

pro podpůrné potápěče, kteří musejí podstupovat, aţ 

několikadenní dekomprese. (viz. příloha č.1) 

 

 

Tabulka 2 - Aktuální rekordy v závodním freedivingu 

Disciplína            Muţi                        WR                  Ţeny                        WR 

STA Stéphan MIFSUD 11min35 sec Natalia MOLCHANOVA 8 min 0sec 

DNF Dave MULLINS      213 m Kathryn Mc PHEE     151 m 

DYN Alexey MOLCHANOV      250 m Natalia MOLCHANOVA     214 m 

CNF William TRUBRIDGE        88 m Natalia MOLCHANOVA       60 m  

CWT Martin ŠTĚPÁNEK      122 m  Sara CAMPBELL       96 m 

FIM Martin ŠTĚPÁNEK      110 m Natalia MOLCHANOVA       85 m 

VWT Carlos COSTE      140 m Tanya STREETER     122 m 

NLT Herbert NITSCH      214 m Tanya STREETER     160 m 

 

Obrázek 8 - No Limits 

http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=320&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=527&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=623&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=587&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=320&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=359&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=320&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=36&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=531&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=36&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=320&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=176&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=93&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=311&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
http://www.aida-international.org/aspportal1/code/page.asp?MemberID=93&CountryID=4&actID=3&ObjectID=106
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Motto: „Víte, co dělat, chcete-li vstoupit do světa mořských panen? Ponořit se až na dno 

moře, tak hluboko, že už kolem není žádná modř, i obloha už je jen vzpomínkou. Chvilku 

setrvat v tišině samého dna a pak se rozhodnout, že zůstanete a třeba pro ně i zemřete. 

Teprve potom mořské panny přijdou, aby posoudily lásku, kterou jim nabízíte. Je-li 

upřímná a čistá, budou vás vítat navěky.“ (Francisco“Pipín“Ferreira Rodrigues, Smrtící 

hlubina 2005, s.37) 

 

2.6.2 Vodní sporty provozované na území ČR 

Jak bylo jiţ řečeno, potápění vzniklo prvotně pro potřeby vykonání práce pod vodou a 

dlouho tedy nebylo povaţováno za sport, ale za povolání a práci. Výše zmiňované 

disciplíny jsou jasné, kdo dál, hlouběji a delší dobu. Vrcholná forma sportovního potápění 

se rozšířila i na další sportovní disciplíny. Odehrávají se pod i nad vodní hladinou bazénu, 

či otevřené vodní plochy. Jsou provozovány, ať uţ za pomoci ploutví, či bez nich, za 

pomoci stlačeného vzduchu, nebo na jeden nádech. Zde uvádím několik základních 

závodních disciplín: 

 Ploutvové plavání 

 Podvodní ragby 

 Podvodní hokej 

 Spearfishing 

 

Ploutvové plavání je samostatná sportovní disciplína. Plavci vyuţívají ploutví a šnorchlu, 

díky čemuţ dosahují ve vodě vyšších rychlostí. Plavci s ploutvemi pouţívají dvě základní 

části vybavení. Jsou to šnorchl a monoploutev. Při tréninku jsou také pouţívány klasické 

gumové ploutve. Poněvadţ některé disciplíny se absolvují pod vodou,  proto pouţívají 

plavci téţ láhve se vzduchem a automatiky (zařízení předávající vzduch z láhve do úst 

plavce). (Šuhájek, 2000).  

 

Rozdělení ploutvového plavání: 

a) disciplíny plavané na hladině bazénu (plavání s ploutvemi = PP) 

b) disciplíny plavané pod hladinou, na nádech (AP), nebo s dýchacím přístrojem (RP) 

c) vytrvalostní (distanční) plavání (DPP) na dlouhých tratích 

d) orientační plavání (OP) 
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Plavání s ploutvemi (PP) je podobné klasickým plaveckým disciplínám. Rozdíl je však 

v tom, ţe plavci jsou vybaveni ploutvemi, šnorchlem a brýlemi ( Šuhájek 2000 ). 

 Muži: 50 m, 100 m, 200 m, 400m, 800m, 1500m, štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 200m 

 Ženy: 50 m, 100 m, 200m, 400m, 800m, 1500 m, štafeta 4 x 100m, štafeta 4 x 200 m  

 

Plavání pod vodou s přístrojem nebo-li rychlostní plavání (RP). Smyslem je uplavat 

předem stanovenou vzdálenost v co nejrychlejším čase. Závodník si nese malou tlakovou 

láhev (zásobník vzduchu) v ruce před sebou, ze které během výkonu dýchá. 

 Muži: 100 m, 400 m, 800 m 

 Ženy: 100 m, 400 m, 800 m   

 

Plavání pod vodou na nádech (AP) závodník před zanořením provede hluboký nádech, 

načeţ následuje uplavání stanovené vzdálenosti pod vodní hladinou (Šuhájek 2000). 

 Muţi: 50 m 

 Ţeny: 50 m   

 

Distanční plavání s ploutvemi (DPP) je obdoba plavání s ploutvemi (PP), avšak s tím 

rozdílem, ţe sportovní výkony se uskutečňují na otevřených vodních plochách. I zde se 

rozumí výkon s monoploutví, nebo dvěma ploutvemi na vodní hladině s pouţitím vlastní 

svalové síly sportovce, bez pouţití jakéhokoliv mechanismu nepoháněného svalovou silou. 

Ploutve zde mají pouze funkci dopřednou. Výbava sportovce: ploutve (mono, bi-fins), 

brýle, nebo maska slouţící pouze k ochraně očí a zlepšení viditelnosti ve vodě, dýchací 

trubice kruhového tvaru. Jest-liţe klesne teplota vody pod 14°C, je povolena, jako 

pomocná výstroj jednodílný nebo dvoudílný neoprenový oblek (Šuhájek 2000). 

 Muži: 6 km 

 Ženy: 6 km 

 Junioři: 6 km 

 Juniorky: 6 km  

 

Orientační plavání musí závodník v určitém časovém limitu obeplout připravenou trať za 

pomocí mapy, kompasu a tlakové láhve, ze které dýchá vzduch. Během závodu se nesmí 

vynořit.  Tyto závody se konají na otevřených akvatoriích (vodní nádrţe, moře) na řádně 
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vyznačených tratích. Závodníci na otevřených vodních plochách pouţívají neoprénové 

obleky (Šuhájek 2000). 

 

Podvodní ragby je kolektivní hra, kde proti sobě hrají dvě druţstva po šesti hráčích. 

Kaţdý hráč je vybaven základní potápěčskou výstrojí ABC (ploutve, maska a dýchací 

trubice - „šnorchl“), čepičkou a plavkami bílé, nebo modré barvy. Smyslem hry je umístit 

míč (naplněn slanou vodou z důvodu negativního vztlaku) do branky soupeře. Branky jsou 

umístěny u stěn na dně bazénu v hloubce 3,5 - 5m. 

 

Podvodní hokej (octipussy) je kolektivní hra nekontaktního charakteru, jejímţ smyslem je 

dopravit puk do branky spoluhráče. Vybavení: plavky, maska, šnorchl, ploutve, čepička 

chránící uši (jako u vodního póla), rukavici na ochranu, puk a hokejka. Pravidla tohoto 

sportu jsou velmi totoţná s ledním hokejem. Proti sobě stojí dvě druţstva po deseti hráčích. 

V době hry je ve vodě šest hráčů a na okraji bazénu (na střídačce) čekají čtyři náhradníci, 

kteří střídají v průběhu hry. Samotný puk je vytvořen z olova o hmotnosti 1,2-1,5 kg 

potaţeném pryţí. Hrací plocha by měla být kolem 2 m hluboká, 20-25 m dlouhá, 12-15 m 

široká. Branky jsou 3 m široké. Hrací doba je 2×15 minut s tří minutovou přestávkou.  

 

Spearfishing–v prvopočátcích se člověk začal potápět pro potravu, aţ ve 20 stol. n. l. se 

tato činnost z části přeorientovala na sportovní disciplínu. Můţeme říci, ţe tato činnost je 

nejstarší potápěčskou činností v historii potápění. Sportovní potápěč loví ryby harpunou a 

vyuţívá přitom techniky nádechového potápění. V České republice je tato forma potápění 

zakázána (pytláctví) s výjimkou speciálních soutěţí, kde jsou ryby za tímto účelem 

vysazovány. U moře se tento druh sportovní činnosti těší veliké oblibě, coţ je také 

podloţeno mnohaletou tradicí (Šuhájek 2000).  

 

2.7 Fyziologické minimum a zvláštnosti vodního prostředí 

2.7.1 Vidění 

Je třeba si uvědomit, ţe freediver udrţuje kontakt s okolním prostředím prostřednictvím 

svých smyslových orgánů, které se během dlouhého vývoje člověka přizpůsobily pobytu 

ve vzdušném prostředí, nikoliv ve vodě. Proto bude vhodné si něco povědět o 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ploutev
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0norchl&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavky
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
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zvláštnostech, které vyvolává pobyt člověka pod vodou. Dle Piškuly (1985) se šíření světla 

v homogenním průzračném prostředí šíří přímočaře. Na rozhraní řidšího a hustšího 

prostředí v našem případě voda–vzduch, dochází ke změně směru (lomu světelného 

paprsku). Při průchodu světla z řidšího prostředí do hustšího se paprsek láme ke kolmici 

k rozhraní, v opačném případě tj. při průchodu z hustšího do řidšího prostředí se paprsek 

láme od kolmice. Tento efekt lomivosti světla, je patrný u masky freedivera. V masce je 

mezi okem a vodou uzavřen vzduch, takţe správná funkce oka zůstává zachována. Aby 

maska nezkreslovala, je zorník zhotoven z rovného skla (u některých typů např. Sphera 

tomu tak není). I kdyţ rozhraní mezi vzduchem v masce a vodou je rovinné, takţe 

nepůsobí, jako čočka, přesto na něm dochází k lomu paprsků a freediver vidí předměty 

zdánlivě o 1/4 blíţe, a proto se mu jeví o 1/3 větší, neţ ve skutečnosti jsou (Piškula 1985). 

 

Lidské oko je poměrně dokonalý optický systém. Paprsky odraţené od pozorovaného 

předmětu soustřeďuje optický systém oka, tvořený rohovkou a čočkou na sítnici, kde 

vytváří obraz, vnímaný světlocitlivými buňkami (čípky a tyčinky). Očním nervem se 

zrakový vjem přenáší do mozku. Světlo je určitou formou elektromagnetického záření o 

rozdílných vlnových délkách, kdy lidské oko je schopno vnímat světelné záření o vlnové 

délce od 400nm (fialová) do 800nm (červená). Kratší a delší vlnové délky (ultrafialové a 

infračervené) oko nevnímá. Mezi tímto spektrem slunečního záření se nacházejí základní 

barvy od fialové, přes modrou (450 nm), zelenou (500 nm), ţlutou (570 nm), aţ po 

červenou. 

 

Hustší prostředí v našem případě voda pohlcuje procházející světelné záření a působí 

přitom na sluneční světlo, jako barevný filtr. Čím delší je vlnová délka, tím více je světlo 

pohlcováno. I v čisté mořské vodě proniká červená sloţka slunečního světla pouze do 

hloubky max. 1 metru. V hloubce 5 metrů má jiţ 10% původní intenzity. Ţlutá sloţka je 

pozorovatelná ještě v 10 metrech, kde má 25% původní hodnoty a hlouběji neţ 20 aţ 30 

metrů se jeví všechny předměty, jako modrozelené, aţ modré. Do hloubky 35 m proniká 

ještě 50% modré sloţky světla. Pod tuto hloubku je tato část spektra (450 nm) také 

pohlcována a přechází do tmavé, aţ do úplné tmy. Například krev, která má na suchu   

i pod vodní hladinou (do 1 metru) barvu červenou, v hloubce pod 35 metrů se jeví, jako 

tmavomodrá, aţ černá  (Piškula 1985).  
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Je-likoţ freediver se velmi často ocitá v hloubkách pod 35 metrů, je často indisponován 

právě sníţenou viditelností, coţ lze do jisté míry ovlivnit výběrem lokalit, např. Kajmanské 

ostrovy, kde viditelnost dosahuje 100 metrů i více.  

 

2.7.2 Sluch pod vodní hladinou 

Jedním ze smyslů člověka je vedle zrakového, hmatového, chuťového, čichového i 

vnímání sluchem. U vodních savců (delfínovití), jakoţ i u netopýrů je tento smysl 

několikanásobně rozvinutější (aţ do frekvencí 150 kHz–ultrazvuk, pod 20 Hz vnímají sloni 

– infrazvuk). Tento smysl vyuţívají pro orientaci v prostoru (vidí sluchem) - echolokace. 

Lidské ucho zaznamenává frekvenci zvuku (mechanické kmitání) resp. kmitočet od 20 Hz 

do 20 kHz (20.000 Hz). Za jeho hranicemi člověk zvuk sluchem nevnímá. Voda je velmi 

dobrý vodič zvuku. Rychlost šíření je ovlivnitelný hustotou i samotnou teplotou vody. 

Rychlost, kterou se zvuk šiří nad vodní hladinou (teplota vzduchu  25°C) je  346,3 m/s. 

Pod vodní hladinou (mořská voda) je tomu 1.500 m/s, coţ je cca. 5 rychleji neţ-li na suchu 

(ve sladké vodě 1.460 m/s). S tímto rozdílem rychlostí je úzce spjat problém orientace, 

resp. určení zdroje, či směru přicházení zvuku. Dle Piškuly (1985) člověk vnímá směr 

přicházejícího zvuku na základě zpoţdění mezi příchodem zvuku do levého a následně 

pravého ucha. Tento princip však nefunguje pod vodou, kde toto zpoţdění je vlivem vyšší 

rychlosti zvuku sníţeno 5 krát (při tak velké rychlosti zvuku pod vodní hladinou a tím malé 

prodlevě příjmu mezi levým a pravým uchem, není moţné určit resp. vyhodnotit  směr 

přicházejícího zvuku). Při této situaci se zdá, ţe zvuk přichází ze všech stran.  

 

K problematice fyziologie samotného sluchového vjemu, jakoţ i způsoby vyrovnáni 

v dutinách, ať jiţ ve středouší či lebečních, bude dostatečně věnován prostor v jedné z 

nadcházejících kapitol. 

 

2.7.3 Rovnováha a vnímání sluchu 

Rovnováţné ústrojí člověka je uloţeno ve vnitřním uchu. Lidské ucho lze rozdělit do 3 

částí: 

Vnější ucho - tvoří boltec a zvukovod, aţ po bubínek. Slouţí k zachytávání a usměrňování 

zvukových vln na bubínek, který se jimi rozkmitá. 
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Střední ucho - se skládá ze středoušní dutiny s převodními kůstkami, které přenášejí 

kmitání bubínku do jiţ zmiňovaného vnitřního ucha. 

 

Vnitřní ucho - jehoţ součástí je hlemýţď a polokruhovité kanálky, udrţují člověka 

v prostoru, určují jeho polohu a udrţují jeho rovnováhu. 

 

Vlastním sluchovým orgánem je hlemýţď, který je vyplněn tekutinou a je rovnoběţně se 

svou podélnou osou přepaţen bazální membránou, v níţ je zakončení sluchového nervu. 

Celé vnitřní ucho je umístěno ve skalní kosti, coţ je důleţité pro slyšení pod vodou. 

Sluchové kůstky přenášejí kmitání bubínku na tekutinu hlemýţdě. Pohybem tekutiny se na 

určitém místě rozechvěje základní blanka a vznikne podráţdění v nervových zakončeních 

sluchového nervu, které je vedeno do mozku a tam vnímáno, jako zvuk. Tento způsob 

rozkmitání tekutiny hlemýţdě není však jediný. Zvukové vlny, které se šíří vodním 

prostorem dopadají na lebeční kosti, čímţ dochází k rozkmitání tekutiny hlemýţdě. 

Tomuto způsobu vnímání zvuku se říká „slyšení pomocí kostního vedení“. Za běţných 

okolností se uplatňují oba způsoby slyšení. V důsledku toho se můţe vyskytnout 

nebezpečná situace v podobě nárazu do překáţky na hladině, nebo sráţky s motorovým 

člunem. Nádechový potápěč, který je vystaven velkým tlakovým změnám a jeho poloha 

v prostoru je většinou vertikální s hlavou dolů, dostává informace o jeho poloze právě 

z polokruhovitých kanálků. Často dochází k situacím, kdy z důvodu nasazené haubny          

(kukla) neprochází voda do vnějšího ucha (zvukovodu) a tím pádem ucho nedostává 

aktuální informace o tlaku. Výsledkem toho jsou závratě a nevolnost. Jako prevence dle 

Martina Štěpánka je propíchnutí haubny (kukly) rozţhaveným špendlíkem právě v místě, 

kde vyúsťuje ušní boltec a zvukovod. Tím vznikne díra, kterou protéká okolní voda do 

vnějšího ucha. 

 

2.7.4 Teplo-termoregulace 

Pojem teplota: V obecném významu je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk 

schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého (zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota) 

 

Následující tabulka poukazuje na spojitost teploty vody a reakci těla na tuto změnu:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
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Tabulka 3 - Vliv teploty vody na lidský organizmus (Kohlíková, 2004) 

               Voda                  Teplota                   Reakce organismu 

studená 8 - 18 ºC 

smrštění-zúţení cév, zvýšení bazál. metabolismu, 

svalový třes 

chladná 19 – 24 ºC tonizace 

vlaţná 25 – 33 ºC lehce příjemná, při dlouhém působení vasokonstrikce 

indiferentní 34 – 36 ºC pocitově příjemná 

teplá 37 – 39 ºC 

rozšíření cév, sníţení bazálního metab (BM), sníţení 

tělesné aktivity 

horká 40 – 44 ºC postupné přehřátí organismu, pocení 

 

Při teplotě lehce nad 37°C se pomalu ohřívá jádro cca o 0,1°C/5 min a během jedné hodiny 

stoupne na 37,5°C. Voda nad 38°C má hypertemický efekt, koţní teplota stoupne na 

37,5°C, teplota tělesného jádra stoupne do 10 min na 37,5°C, dál nestoupá, stoupne tepová 

frekvence, tlak se mírně sníţí. Při teplotách vody nad 40 °C dosáhne kůţe během 2-4 min 

39 °C, teplota jádra stoupne aţ na 40°C. Zrychlí se oběh v podkoţí. Tělesné jádro jsou 

definované anatomické prostory, ve kterých jsou uloţeny orgány. Jsou celkem 3 základní 

tělesné dutiny lebeční (mozek), břišní (játra, slezina, ledviny, a další) a hrudní (srdce, 

plíce, orgány mezihrudí). Při potápění je člověk vystaven spíše chladu, coţ vyplývá 

z fyzikálních vlastností vody. Kukleta (1980) uvádí, ţe voda samotná má přibliţně 30 krát 

vyšší tepelnou vodivost a 3000 krát větší tepelnou kapacitu neţ vzduch. V praxi to 

znamená, ţe i zdánlivě teplá voda ubírá lidskému organismu překvapivě velké mnoţství 

tepla (z toho důvodu, se pro lékařské a regenerační účely pouţívá voda o teplotě 34 – 

36°C, tzv. indiferentní). V potápěčské praxi to znamená, ţe je třeba zvolit dostatečný 

izolační oblek (o výběru materiálu, tloušťky a střihu bude věnována jedna z nadcházejících 

kapitol). Dostatečným se rozumí o tloušťce min. 3 mm, coţ je povaţováno za minimální 

základní izolaci potápěče pohybujícího se na hladině.  

 

Pojem termoregulace:  Člověk má stálou tělesnou teplotu (endotermie), která mírně kolísá 

během dne (dáno vnitřně - biorytmus) mezi 36°C - 37°C, mezi 04 – 05 hodinou ranní je  

nejniţší tělesná teplota. 

(zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Termoregulace_%C5%BEivo%C4%8Dich%C5%AF) 
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Řízení stálé tělesné teploty je pro organismus velice důleţité, aby nedošlo k podchlazování, 

nebo naopak k přehřívání. Uplatňují se dva typy řízení - nervové a hormonální. 

1. Nerové řízení: Zajišťuje rychlé reakce na změnu okolní teploty - reguluje průsvit 

koţních cév, pocení a třes kosterního svalstva. 

2. Hormonální řízení: Hormonální řízení se uplatňuje pod vlivem hormonů štítné ţlázy a 

dřeně nadledvin. 

 

Dle Kohlíkové (2004) je produkce tepla v organismu stály proces, neboť teplo vzniká jako 

vedlejší produkt metabolismu, nejčastěji vlastní svalovou aktivitou. Jestliţe se člověk 

nalézá v chladné vodě, dochází ke zvýšení metabolismu, které je z počátku vyvoláno 

působením zvýšeně vyplavených hormonů (adrenalinu, noradrenalinu a tyroxinu) a 

zvýšenou aktivitou sympatického nervového systému. Tento typ termogeneze se označuje, 

jako chemická (netřesová) termogeneze, přičemţ, jako zdroj tepelné energie je vyuţívána 

bílá tuková tkáň, tvořící zásobní podkoţní tuk. Jest-liţe, tato tvorba tepla je nedostačující, 

připojuje se další zdroj tepla – svalový třes. Tento typ tvorby tepla se označuje jako třesová 

termogeneze. 

 

2.7.4.1 Ztráty tepla  

Dle Kohlíkové (2004) se výdej tepla uskutečňuje 4 fyzikálními pochody: 

1. Sálání (vyzařování 50 – 60%) – přenos tepla z jednoho předmětu na druhý o rozdílné 

teplotě infračerveným elektromagnetickým zářením. 

2. Vedením (1%) – výměna tepla mezi dvěma předměty s rozdílnou teplotou, jestliţe se 

navzájem dotýkají. 

3. Proudění (7 – 17%) – spočívá v ohřátí vzduchu, který obklopuje kůţi, a který 

v důsledku toho stoupá a je vyměňován za vzduch chladnější. 

4. Odpařování  (30%) – potem se ztrácí nejen voda a minerály (Na+, Cl- a další), ale třeba 

i močovina, či kyselina mléčná. I kdyţ se člověk viditelně nepotí, neustále se odpařuje 

voda z povrchu jeho těla , ze sliznice dutiny ústní a z dýchacích cest, coţ představuje 

denně zhruba 600 ml.  

 

Kůţe je největší orgán. Je vybavena chladovými a tepelnými receptory, přičemţ 

chladových receptorů je mnohem více a jsou rovnoměrně v kůţi rozloţeny. Z toho důvodu, 
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jako prvotní reakce je odpověď na chladové podněty, neţ na tepelné. Při ochlazení kůţe 

potápěče se začnou zuţovat koţní cévy pod vlivem katecholaminů, coţ vede ke sníţení 

průtoku krve kůţí (vasokonstrikce). S tímto mechanismem souvisejí chladné akrální části 

končetin (koncové části těla), čímţ dochází k úspoře tělesného tepla (Kohlíková, 2004).  

Reflexní odpovědi na chlad jsou řízeny ze zadní části hypotalamu, jehoţ podráţdění 

vyvolává také svalový třes. Naopak v přední části hypotalamu jsou nervové buňky, které 

fungují, jako tepelné senzory – reakce vasodilatace (rozšíření koţních a podkoţních cév). 

 

2.7.4.2 Poruchy termoregulace 

Podchlazení: Pokles teploty vnitřních orgánů (tzv. jádra), pod 26°C nastává srdeční  

zástava. V důsledku lokálního poklesu teploty dochází k omrzlinám (Kukleta, 1972). 

 

Přehřátí (úţeh): Tento stav nastává, je-li organismu znemoţněno pocení. Tento stav můţe 

být i ţivotu ohroţující, stoupne-li teplota jádra nad 42°C. Tento stav zapříčiňuje nevratné 

poškození mozku (Kukleta, 1972). 

 

2.7.4.3 Pocení 

Jak byl jiţ popsáno, jeden ze způsobů odvodu tepla z těla člověka je odpařováním                

(pocením). Dle Štěpánka (2007) tento mechanismus probíhá i ve freedivingu, ale 

neodehrává se procesem odpařováním, je-likoţ pot se ve vodním prostředí neodpařuje. 

Tělo proto reaguje na nemoţnost odpařování větší mírou pocení. Jest-liţe je tělo vystaveno 

aktivitě – freedivingu po delší dobu, tak progresivně vede k dehydrataci a tím pádem ke 

ztrátě elektrolytů převáţně sodium chloridu. I v případě velmi nízkých teplot 10°C – 15°C 

můţeme pocením ztratit aţ 1 litr tělesných tekutin během jedné hodiny intenzivního 

kardiovaskulárního tréninku.  

 

2.7.4.4 Zvýšená tvorba moči 

Pojem moč: Je průhledný vodný roztok s barvou od světle ţluté po jantarovou. Je to 

vedlejší produkt nebo odpadní kapalina vylučována ledvinami, transportována močovody 

do močového měchýře, kde se hromadí, aţ je odvedena močovou trubicí (zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8D). 
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Zanořením do vodního prostředí se aktivuje reflex zvaný immersion diuresis, který 

stimuluje močový aparát a nutí k téměř okamţitému močení. Zanořením obzvláště do 

vody, která má niţší teplotu, neţ-li vzduch se spouští periferiální vasokonstrikce, coţ je 

staţení krevního řečiště v končetinách a jejího přesunu do centra těla. Tělo vyhodnocuje 

tento jev, jako nadbytek tělesných tekutin v centru organismu a aktivuje činnost ledvin, 

které mají za úkol produkcí moče sníţit nadbytek zmíněných tekutin (Štěpánek 2007). 

 

Dle Kohlíkové (2004) se tvorba moči uskutečňuje v ledvinách, coţ je párový orgán a jsou 

uloţeny v břišní oblasti. Proti mechanickému poškození jsou chráněny především 

zádovými svaly. Samotné ledviny se dělí na následující vrstvy: kůra ledvin, která je blíţe 

k povrchu a dřeň ledvin. Základními stavebními prvky ledvin jsou nefrony, přičemţ kaţdá 

ledvina je vystavěna ze cca. 1,2 miliónů nefronů. To je třikrát více, neţ je bezpodmínečně 

nutné pro ţivot. Kaţdý tento nefron se skládá ze specifických částí – glomerulus, 

proximální kanálek, Henleova klička, distální kanálek a sběrací kanálek. Kaţdá tato část 

má svou specifickou funkci, jejichţ výsledkem je definitivní moč. Vlastní mechanismus 

řízení ledvinných funkcí je v podstatě dvojí: látkový (humorální) a nervový - obě sloţky 

se většinou doplňují nebo kombinují: 

 při řízení funkcí glomerulů a tubulů se nejvýznamněji uplatňují vlivy látkové - 

hormony: renin (ledviny), antidiuretický (mezimozek), aldosteron (nadledviny)  

 na činnost ledvin mají vliv i výkyvy funkcí celého organismu 

 

2.7.5 Plíce 

Ţivé organismy potřebují ke svému ţivotu energii, která se přeměňuje ze substrátů (cukry, 

tuky, bílkoviny) a to za přítomnosti vzduchu, který přijímáme z našeho prostředí. Tento 

vzduch, který obsahuje cca. 20,95 % kyslíku, 78,09 % dusíku, 0,93 % argonu a dalších 

přidruţených sloučenin v zanedbatelném mnoţství je transportován do našich plic za 

pomocí dýchacích svalů. Mezi dýchací cesty, kterými prochází vzduch je dutina nosní a 

hltan, kde se vzduch ohřívá a nasycuje vodními parami. Dále pokračuje průdušnicí a 

průduškami, aţ k průdušinkám a plicním sklípkům. V nich dochází k výměně plynů O2 

s CO2. Plíce člověka jsou sloţeny z 300 miliónů plicních sklípků s celkovou plochou 

zhruba 70 m2 (Kohlíková 2004). 
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Martin Štěpánek (2007) uvádí, ţe plíce jsou v tomto procesu nejdůleţitější součástí a naše 

schopnost potápění na nádech je na nich naprosto závislá. Nádech začíná pomocí bránice, 

meziţeberních svalů a někdy také svalů upínajících se na klíční kost, které napomáhají 

natáhnout a rozšířit plíce, přičemţ vznikne vakuum, které nasaje vzduch do plic. Bránice je 

umístěna pod plícemi a „táhne“ plíce dolů, zatímco meziţeberní svaly je roztahují do stran. 

Nejlepší a nejvýhodnější způsob dýchání je tedy za pouţití svalů bránice – ta je schopna 

vtáhnout vzduch hlouběji do dolní části plic, kde probíhá největší a nejkvalitnější výměna 

dýchacích plynů.  

 

2.7.5.1 Dýchání 

Dýchání je dle Kohlíkové (2004) základní fyziologický proces a přímo, či nepřímo 

související se všemi fyziologickými funkcemi organismu. Kaţdá ţivá buňka našeho těla 

potřebuje kyslík, aby v ní mohla probíhat látková přeměna (metabolismus), a zároveň se 

musí zbavovat zplodin této přeměny. Dýchací systém se skládá z plic, které zajišťují 

výměnu plynů, z pumpy, která plíce ventiluje. Tato pumpa se skládá z hrudní stěny, 

dýchacích svalů a oblastí mozku, regulující činnost svalů. Plíce i hrudník jsou elastické, 

jelikoţ mezi nimi je uloţena velmi tenká vrstva tekutiny, po které klouţou. Tlak v prostoru 

mezi plícemi a hrudní stěnou (interpleurální tlak) je menší neţ atmosférický. Tím je 

udrţeno rozpětí plic v hrudníku. Dechový cyklus je uskutečněn za pomoci vdechu a 

výdechu.  

 

 Vdech (inspirium) je aktivní děj, kde hlavními nádechovými svaly jsou bránice a zevní 

meziţeberní svaly. Při fyzické zátěţi, kdy se zvyšuje potřeba kyslíku v pracujících 

svalech a současně i tvorba CO2, jako metabolické zplodiny, jsou pro aktivní nádech 

vyuţívány dále i pomocné dýchací svaly upínající se na hrudník, horní končetiny a 

břišní list. 

 

 Výdech (exspirium) v klidových podmínkách je dějem pasivním, na kterém se podílejí 

napětí ţeberních chrupavek, napětí plic, napětí tekutiny na vnitřní straně alveolu a 

vytlačení bránice břišními orgány. Při zvýšené námaze jsou hlavními výdechovými 

svaly vnitřní meziţeberní a pomocné dýchací svaly.  
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2.7.5.2 Formy dýchání 

Podle toho, které části hrudníku, či břicha se účastní dechové práce, se popisuje horní 

hrudní dýchání, kdy se zvedají především horní části hrudníku, dolní hrudní dýchání 

projevující se „roztaţením“ především dolních částí hrudníku a jako poslední břišní 

dýchání, projevující se výraznými dechovými pohyby právě v oblasti břicha. 

 

Typy dýchání podle velikosti dechového objemu a dechové frekvence (Kohlíková 2004):  

1. Normální klidové dýchání je u dospělého charakteristické dechovým objemem 0,5 litru 

a dechovou frekvencí 14 – 16 dechů za min. Poměr mezi nádechem a výdechem je 5 : 7. 

2. Mělké dýchání je malý dechový objem (méně neţ 0,5 litru na kaţdý nádech) a pomalá 

dechová frekvence (pod 14 dechů za min.). 

3. Zrychlené dýchání se projevuje především zrychlenou dechovou frekvencí nad 18 

dechů za minutu při normálním dechovém objemu (0,5 l. za min.). 

4. Prohloubené dýchání je charakterizováno zvětšením dechového objemu nad 0,5 litru na 

kaţdý nádech a normální nebo, i zvýšenou dechovou frekvencí.  

5. Dočasná zástava dýchání (apnoe) je buď vědomá, nebo i nevědomá (reflexní). Lze ji 

volně vyvolat jak po maximálním nádechu  (několik minut), tak i po maximálním 

výdechu (20 – 40 s.). 

6. Dušnost se označuje ztíţené dýchání se subjektivním pocitem nedostatku vzduchu. Je 

součástí například tzv. mrtvého bodu či provází nadměrnou únavu. 

 

2.7.5.3 Ventilace 

Ventilace plic zajišťuje výměnu vzduchu mezi okolní atmosférou a plicními sklípky. 

Kromě přivádění a odvádění vzduchu k plicním sklípkům, plní dýchací cesty ještě další 

důleţité úkoly. Očišťují vdechovaný vzduch od nečistot, zvlhčují ho a ohřívají. Hlasové 

vazy, které jsou rozechvívány proudem vydechovaného vzduchu, vytvářejí základní tón, 

který je nutný pro tvorbu vlastního hlasu (Kohlíková 2004). 

 

Ukazatele ventilace: 

Základními ukazateli plicní ventilace jsou tzv. statické objemy plic. Jejich objemy se 

zjišťují spirograficky, kdy se zaznamenávají a objemově hodnotí následující parametry: 
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Obrázek 9 - Průběh plicní ventilace zaznamenané během spirometrie (Kohlíková, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRV - inspirační (nádechový) rezervní objem je objem vzduchu, který ještě   

maximálně nadechneme po předchozím klidovém nádechu. U dospělého činí 1 – 2 l. 

 

VT - dechový objem je objem vzduchu, který v klidu nadechneme, nebo vydechneme. 

V dospělosti se pohybuje okolo 0,5 l kaţdým nádechem a výdechem. 

 

ERV - expirační (výdechový) rezervní objem je objem vzduchu, který ještě  

maximálně vydechneme po předchozím klidovém výdechu. V dospělosti činí 1 litr.  

 

RV - reziduální (zbytkový) objem je objem vzduchu, který zůstává v plicích po  

maximálním výdechu. U dospělého je to zhruba 0,5 – 1 litr. 

 

VC - vitální kapacita plic je objem vzduchu, který maximálně vydechneme po  

předchozím maximálním nádechu. U trénovaných ţen činí zhruba 3 l., u muţů  

např. plavců, či freediverů je to aţ 9 litrů. Hodnota vitální kapacity závisí na věku,  

pohlaví a trénovanosti, lze ji z velké části ovlivnit. 

 

TLC - celková kapacita plic je objem vzduchu, který je v plicích po maximálním  
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nádechu (5 – 8 l. u dospělého člověka). 

 

IC - inspirační kapacita zahrnuje dechový objem a inspirační dechový objem. 

VT  + IRV = 75% VC 

 

2.7.5.4 Regulace dýchání 

Řízení dýchání je dle (Kukleta,1980) zajišťováno centry v prodlouţené míše (nádechové a 

výdechové neurony) a jeho modifikace, spojené s lidskými projevy (řeč, zpěv), jsou řízeny 

aţ z mozkové kůry. Kromě nervové regulace se podílí na řízení dýchání i chemické změny, 

jako je pokles pO2, vzestup pCO2 či změna pH v krvi, jejichţ změny vedou k podráţdění 

jak periferních tak centrálních chemoreceptorů.Problematika hyperventilace, zádrţe dechu, 

způsoby strečinku dýchacích svalů, budou blíţe popsány v hlavní části této práce.  

 

2.7.6 Krev 

Krev je dle Kohlíkové (2004 ) pohyblivá sloţka, která spojuje všechny orgány a tkáně 

v těle. U dospělého člověka se jedná o 4,5 – 6 l. krve, coţ je 7 – 10 % z jeho celkové 

tělesné hmotnosti. Krev plní hned několik nezastupitelných funkcí: 

1. Transportní – přenos dýchacích plynů, ţivin, odpadní metabolity, vitamíny a v 

neposlední řadě teplo 

2. Obranná funkce – proces obranyschopnosti 

3. Regulativní funkce – krev svým sloţením udrţuje určitou stálost vnitřního prostředí 

 

Krev je suspenzí krevních tělísek (červených a bílých krvinek a krevních destiček) v tekuté 

části krve (krevní plazmě). Zmíněná krevní plazma hraje ve freedivingu velmi důleţitou 

roli, kdy při zvýšeném tlaku vodního sloupce, dochází k vyplnění samotných plic (viz. 

kapitola Anatomické a fyziologické změny při ponoru). 

 

Zmíněné červené krvinky (erytrocyty) jsou ve freedivingu velmi důleţité, jelikoţ obsahují 

hemoglobin (červená krvinka obsahuje zhruba 270 milionů molekul hemoglobinu). Kaţdý 

hemoglobin se skládá z hemu a globinu. Hem je komplex obsahující dvojmocné ţelezo. 

Kaţdý ze 4 atomů ţeleza můţe vratně vázat jednu molekulu kyslíku. Tato reakce vazby 

(oxygenační) proběhne za dobu kratší 0,01 sekundy. Pokud je krev plně nasycena 
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kyslíkem, obsahuje kaţdý gram hemoglobinu 1,35 ml O2. Zatímco tepenná krev je 

nasycena z 97 % O2, ţilní krev zhruba ze 75 %. (Kukleta,1980). 

 

Dle Kuklety (1980) červené krvinky nemají jádra, tím pádem nedochází k dělení. Proto se 

neustále tvoří nové a nové červené krvinky ve velkých kostech člověka. Vznik červené 

krvinky trvá 7 dní a její ţivotnost je 100 aţ 120 dnů. Při zanoření pod vodní hladinu 

dochází ke zvýšení parciální tlaku, coţ zapříčiňuje reakci zvanou erytropoéza, při nichţ 

dochází ke zvýšení produkce červených krvinek.  

 

Bílé krvinky (leukocyty) jsou taktéţ obsaţeny v krvi a jejich funkce je nezastupitelná. Plní 

funkci obranou (imunitní), tudíţ se podílí na obraně organizmu před viry, bakteriemi, 

plísněmi, cizorodými částicemi a vůbec všechny organismu  cizí materiály. Jejich vznik 

probíhá v kostní dřeni a brzlíku, tzv. leukopoéza. 

 

Další sloţkou krve neméně důleţitou jsou krevní destičky (trombocyty). Účastní se sráţení 

krve, čímţ chrání člověka před její ztrátou. Tvorba krevních destiček se uskutečňuje 

v kostní dření a jejich ţivotnost je 9 – 12 dní. (Kukleta,1980). 

 

Krevní plazma 

Je tekutou sloţkou krve. Její objem činí u dospělého člověka 3 - 3,5 litru, coţ je 5 % 

tělesné hmotnosti. Z 90 % je tvořena vodou, zbytek jsou anorganické a organické látky v ní 

rozpuštěné. Její osmolalita dosahuje hodnoty 300 mmol/l a pH plazmy kolísá mezi 7,36 - 

7,44. 

 anorganické látky - ionty, známé jako krevní elektrolyty - jsou důleţité pro její objem, 

osmotický tlak a pH, i kdyţ tvoří jen 1 % všech látek v plazmě (sodný kationt, 

chloridový aniont, draselné, vápenaté, hořečnaté, hydrogenuhličitanové, fofáty a sulfáty, 

ţelezo, měď a jód). 

 organické látky - především bílkoviny, glukóza (hladina glukózy - glykémie - 3,3 - 5,5 

mmol/l) močovina - vzniká rozpadem aminokyselin hlavně v játrech a poté je 

vylučována ledvinami. Při zvýšení koncentrace některé z těchto látek se zvyšuje 

osmotický tlak plazmy. 
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2.7.7 Slezina 

Slezina plní v těle hned několik funkcí – je článkem imunitní obrany, syntéza protilátek, 

slouţí, jako krevní filtr, podílí se na recyklaci ţeleza, ale v našem sportu je nejdůleţitější 

svojí schopností fungovat, jako rezervoár krve. „Jsou v ní zadrţeny krevní buňky, které 

v případě potřeby mohou vstoupit do oběhu a doplnit krevní obraz“. Velikost sleziny je (13 

x 4 cm) a její tvar je u kaţdého člověka poněkud jiný. U potápějících se tuleňů stoupá 

hematokrit (podíl červených krvinek v plazmě) aţ o polovinu během 10 – 12 minut 

potápění. Podobný, i kdyţ ne tak výrazný jev byl pozorován u profesionálních potápěčů i u 

Ama potápěček. Zvýšením hematokritu bylo provázeno 20% sníţením objemu sleziny 

(smrštění). Principem tohoto mechanizmu a jejím smyslem je zvýšení počtu červených 

krvinek v oběhu freedivera, čímţ dojde k většímu přenosu (navázaní) kyslíku na 

hemoglobin (viz. výše). Tím je umoţněno delší setrvání pod vodní hladinou (Kukleta 

1980, s.98).Tento mechanizmus je spouštěn za pomocí tzv. diving reflexu (potápěcí reflex 

savců), který je navozován několika způsoby (viz. kapitola Strečink a freediving)  

  

2.7.8 Srdce 

Dle Cinglové (2002, s.20) je srdce „pumpa“, která zajišťuje obíhání krve v cévách. Je to 

dutý orgán tvořený svalovinou (myokard), která je podobná příčně pruhované svalovině, 

avšak jednotlivé buňky nejsou tak dlouhé a jsou uspořádané ve více směrech. Srdeční 

svalovina má několik zvláštních vlastností. Jedna z nich je automacie, coţ znamená, ţe 

srdeční vzruch vzniká přímo ve specializovaných svalových buňkách, které jsou součástí 

tzv. srdečního převodního systému, který vytváří pravidelné vzruchy.Tento systém je 

autonomní (nezávislý), tzn., ţe srdce pracuje i po vynětí z organizmu při zachování 

dodávky kyslíku. Srdce pracuje ve dvou základních fázích, které se neustále opakují: 

 Diastola - relaxace srdečního stahu (srdeční klid) 

 Systola – staţení srdeční svaloviny 

 

Diastola je fáze srdce, kdy se otvírají chlopně. Přitéká krev do levé síně z plicních ţil a do 

pravé síně oběma dutými ţilami z velkého tělního oběhu. 

 Systola je fáze, kdy svalová vlákna srdce se začínají stahovat a tím dochází ke zvýšení 

tlaku uvnitř komor.  
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Aby nedocházelo ke zpětnému toku krve z komor do síní, je mezi pravou síní a komorou 

trojcípá chlopeň a mezi levou síní a komorou dvojcípá. Tyto chlopně se při další systole 

komor uzavřou. Krev z komor je tak přesunuta do aorty a plicního kmene. Proti zpětnému 

toku krve do komor brání poloměsíčité chlopně, které uzavírají aortu i plicní kmen. Při 

systole je vypuzeno pouze tolik krve, kolik se nachází v příslušné síni, či komoře.  

Tepový objem srdeční v klidu je v rozmezí - v klidu 60 – 80 cm3, při zátěţi se zvyšuje aţ 

na 100 – 150 cm3. Minutový objem srdeční, tj. mnoţství krve přečerpané za jednu minutu 

– v klidu 5 litrů, při zátěţi 30 litrů. Jak jiţ bylo řečeno, srdce je řízeno vlastními vzruchy 

(autonomní), ale i tuto činnost lze ovlivnit nervovým a látkovým řízením, coţ je u 

nádechového potápění přínosné z důvodu sníţení tepové frekvence a úspory kyslíku. 

Centrum nervového řízení se nachází v prodlouţené míše. Piškula (1985) říká, ţe jeho 

působením se mění tepová frekvence a tepový objem, a tím je moţno řídit výkon srdce 

v širokých mezích. Při řízení srdeční činnosti se uplatňují reflexní vlivy přicházejících 

z čidel tlaku, umístěných v různých místech krevního oběhu (baroreceptory v aortě a sinus 

caroticus). Jestliţe dojde k nárůstu krevního tlaku – arteriální barorecepční reflex, tyto 

čidla vyšlou signál do prodlouţené míchy a ta následně upraví činnost srdce (sníţení TF i 

krevního tlaku). Toto zpomalení způsobí menší prokrvení mozku, čímţ můţe freediver 

ztratit vědomí. 

 

Vagová reakce je častá vegetativní reakce, při níţ dochází k podráţdění X. hlavového 

nervu (n. vagus) ať uţ mechanickým, či chladovým. Výsledkem toho je prudké zpomalení 

tepové frekvence a poklesu krevního tlaku. Můţe dojít aţ k zástavě. Další z reflexů, který 

upravuje srdeční činnost je okulokardiální reflex, který je spojen s receptory umístěnými 

na očních bulbách. Jestliţe dojde ke zvýšení tlaku na tuto část, dojde k podráţdění 

parasympatika (umístěn v prodlouţené míše – sniţuje tepovou frekvenci, sympatikus 

naopak zvyšuje tepovou frekvenci) (Cinglová 2002). 

 

Všechny tyto reflexy jsou součástí tzv. diving reflexu (potápěcí reflex savců), (viz. 

Anatomické a fyziologické změny při ponoru). 
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2.7.9 Svaly 

Svalová soustava umoţňuje pohyb člověka (ţivočicha), nebo jeho částí na základě staţení 

(kontrakce), ke které dochází v reakci na nervový podnět. Lidské tělo je sloţeno z 639 

svalů o rozdílném sloţení i velikosti (Kohlíková 2004). 

Svalovou soustavu lze dle Kohlíkové (2004, s.98) rozdělit na tři typy: 

 kosterní 

 srdeční 

 hladké 

 

Kosterní svalstvo  

Tvoří 36 – 40 % tělesné hmotnosti. Většina kosterních svalů začíná a končí ve šlachách. 

Stavebními jednotkami jsou jednotlivá svalová vlákna. Kaţdé svalové vlákno obsahuje 

mnoho buněčných jader, je dlouhé a skládá se z myofibril, která se dají rozdělit na 

jednotlivá filamenta – aktin, myozin(Kohlíková 2004). 

 

Základním „motorem“ svalů je sarkoméra, obsahující především kontraktilní bílkoviny 

aktin, myozin a tropomyozin-troponin, ale i další bílkoviny, jako například myoglobin, 

který je pro freediving velice důleţitý, jako přenašeč kyslíku. Kosterní svaly patří do 

skupiny příčně pruhovaného svalstva. Toto pojmenování je zapříčiněno pravidelným 

střídáním aktinu a myozinu v myofibrilách, které je vidět při rozříznutí kosterního svalu. 

 

Srdeční svalstvo 

Pruhování srdečního svalu je podobné pruhování kosterních svalů. I samotné sloţení 

srdeční svalu je totoţné, pouze srdeční svalová vlákna se větví a znovu spojují, ale kaţdé 

tvoří úplnou jednotku obklopenou buněčnou membránou.  

 

Hladké svalstvo 

Hladké svalstvo se od srdečního a kosterního svalu liší tím, ţe nemá příčné pruhování. Při 

stahu hladkého svalstva se také uplatňují aktin a myozin, ale jejich uspořádání není tak 

pravidelné jako v kosterním a srdečním svalu. Proto nevzniká prouţkování. Hladké svaly 

se dělí na útrobní hladký sval a vícejednotkový sval. Mezi útrobní hladký sval patří 
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svalovina střev, dělohy, močovodu. Vícejednotkový sval je například v duhovce oka, kdy 

jsou zapotřebí jemné kontrakce. 

 

2.7.9.1  Tvorba energie ve svalech 

Kukleta (1980) uvádí, ţe stah svalu vyţaduje energii. Přímým zdrojem energie jsou 

energeticky bohaté organické sloučeniny fosfátu obsaţené ve svalu (ATP, CP – označují 

se, jako makroergní fosfáty). 

 

ATP (adenozintrifosfát) - se tvoří za přítomnosti enzymů a kyslíku v dýchacím řetězci. Je 

to sloučenina obsahující vazby s vysokým obsahem vyuţitelné energie, která se snadno 

štěpí a uvolňuje energii. Zjednodušené schéma molekuly ATP „adenozin - C10H16N5O13P3. 

Vazby mezi samotným fosforem (P) jsou vysoce energetické (makroergní) fosfátové 

vazby. Kaţdá z nich váţe za standardních podmínek 7,3 kcal (30,6 kJ). Jestliţe je jedna 

fosfátová vazba rozštěpena, uvolní se jeden fosfátový iont a adenozintrifosfát (ATP) se tím 

přemění na adenozindifosfát (ADP). Přitom se uvolní 30,6 kJ, které mohou být vyuţity 

například ke svalové kontrakci. ADP můţe být dále štěpen na AMP (adenozinmonofosfát) 

za dalšího uvolnění energie. ATP je přímým zdrojem energie pro všechny ţivotní pochody, 

ale jeho zásoba v organizmu je nízká a proto musí být molekuly ATP v metabolizmu 

neustále znovu vytvářeny (Kohlíková 2004). 

 

CP (kreatinfosfát) - je další molekulou obsahující makroergní vazbu „kreatin. Zásoba CP 

(kreatinfosfátu) ve svalu je asi pětkrát vyšší neţ ATP a slouţí především, jako okamţitá 

zásoba energie. Při jeho defosforylaci (rozštěpení na kreatin a fosfátový iont) se uvolní cca 

10, 3 kcal (43,2 kJ), to je ještě větší mnoţství energie, neţ při rozštěpení vazby ATP. 

Energie uvolněná rozštěpením CP se pouţívá k obnovování makroergní vazby ATP (z 

ADP se znovu vytváří ATP). Celá reakce proběhne ve zlomku sekundy (Kohlíková 2004). 

Tyto makroergní fosfáty jsou konečným produktem především metabolismu sacharidů a 

tuků (markoergní substráty). Podstatou svalové kontrakce je enzymová aktivita myozinu – 

tedy schopnost štěpit ATP. Tento fakt byl objeven roku 1939. Energie potřebná k funkční 

činnosti kosterního svalu pro resyntézu (obnovu) ATP z ADP je poskytována čtyřmi typy 

reakčních procesů: 
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1. tvorba ATP ze 2 molekul ADP – Myokinázová reakce 

2. tvorba ATP z CP – Lohmannová reakce 

3. tvorba ATP při anaerobní glykolýze glycidů (glykogenu nebo glukózy) za vzniku 

kyseliny mléčné – Coriho cyklus  

4. tvorba ATP v aerobním Krebsově cyklu, nebo téţ cyklus kyseliny citrónové 

 

Myokinázová reakce, Lohmannová reakce 

Při pohybové činnosti v maximální intenzitě, zatíţení rychlostního typu, době trvání do 

(10-20 s). čerpá lidský organizmus energii převáţně z pohotové zásoby makroergních 

fosfátů (ATP, CP) a to přímo ze svalové tkáně, kde je určitá část uloţena. Celkové 

mnoţství energie v této zásobě je malé, pouze mezi 21-33 kJ. V době zátěţe se ATP 

obnovuje z více neţ 50 % z CP. Doplňování zásoby CP při zátěţi probíhá asi ze 75 % 

pomocí odbourávání volných mastných kyselin z krve. K obnově ATP a CP po zátěţi 

dochází poměrně rychle, ATP se obnovuje do 8 s. a 90% CP se obnoví jiţ do 4 minut. 

Energie získaná odbouráváním ATP a CP je k dispozici velice rychle, bez nároků na kyslík 

a bez tvorby laktátu. Je vyuţívána pro krátké "explozivní" zátěţe v trvání do několika 

sekund, např., vzpírání, nebo sprint (Choutka 1991, s.27). 

 

Při freedivingu se tento proces přeměny energie neuplatňuje, jelikoţ intenzita činnosti je 

dosti nízká a zásoba kyslíku v těle je dostatečná (pár minut). Během nádechového potápění 

se uplatňuje přeměna energie z tzv. Coriho cyklu. Při těchto krátkodobých činnostech, bez 

dostatečné účasti kyslíku a zároveň bez vzestupu hladiny kyseliny mléčné v krvi hovoříme 

o tzv. alaktátovém neoxidativním (anaerobním) způsobu hrazení energie (Štěpánek 2008). 

Probíhají zde následující biochemické reakce: 

 

ATP < == > ADP + P + energie pro svalový stah  

CP +ADP < == > C + ATP (Lohmannova reakce)  

ADP < == > ATP + AMP (Myokinázová reakce)  

 

Anaerobní glykolýza glycidů za vzniku kyseliny mléčné –(Coriho cyklus) 

V anaerobních podmínkách probíhá tvorba ATP také, ale jiným způsobem a pouze 

omezenou dobu. Přeměňují se pouze cukry. Glukóza se sice v cytoplazmě buněk 
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metabolizuje na pyruvát, ale nevstoupí do mitochondrií a dále se přeměňuje na kyselinu 

mléčnou (laktát). Tento mechanizmus vzniku ATP je sice rychlejší, ale energeticky 

nevýhodnější, protoţe ze stejného mnoţství substrátu vzniká menší mnoţství vyuţitelné 

energie. Laktát částečně vyuţívá, jako zdroj energie srdce, ale jeho hromadění v organizmu 

posunuje pH tělesných tekutin na kyselou stranu, proto po delší činnosti v této zóně 

dochází k zastavení daného pohybu z důvodu vysoké kyselosti (narušení homeostázy). 

 

Anaerobní glykolýza  

Dle Kohlíkové (2004) se glukóza do buněk dostává z krve. Její štěpení, takzvaná 

glykolýza, probíhá v cytoplazmě buněk anaerobně (bez přítomnosti kyslíku) v deseti 

krocích pomocí specifického enzymatického systému. První tři kroky zajišťují aktivaci 

molekuly glukózy fosforylací na glukózo-6-fosfát a jeho přetvoření na fruktózo-l,6-difosfát 

pomocí příslušných enzymů, které přidají fosfátovou skupinu k molekule glukózy a další 

fosfátovou skupinu ke glukózo-6-fosfátu a spotřebují na to energii získanou ze dvou ATP. 

V dalších krocích se fruktózo-l,6-difosfát rozštěpí a přemění na dvě molekuly kyseliny 

pyrohroznové. Tím končí glykolýza.  

 

Kyselina pyrohroznová, zvaná také pyruvát, můţe být dále zpracována v cyklu kyseliny 

citrónové (Krebsův nebo také Citrátový cyklus – viz. níţe), nebo pokud stále trvá 

pohybová činnost bez přístupu kyslíku (v anaerobních podmínkách), můţe být redukována 

vodíkem z NADH + H+ na kyselinu mléčnou, zvanou také laktát. Čistým energetickým 

výtěţkem jsou dvě molekuly ATP a dvě molekuly NADH + H+. V případě tvorby laktátu 

jsou dvě molekuly NADH + H+ opět spotřebovány a tak čistým energetickým výtěţkem 

anaerobní glykolýzy jsou pouze 2 molekuly ATP. Celý pochod probíhá anaerobně, 

nespotřebovává se O2 a neuvolňuje se ţádny CO2. Při nadměrné zátěţi pracuje svalstvo na 

kyslíkový dluh. Výsledkem toho je hromadění kyseliny mléčné - laktátu, který se pak musí 

v játrech zpět přeměnit na glukózu v procesu glukoneogeneze. 

 

Glukoneogeneze 

Tvorba glukózy, nebo glykogenu z necukerných zdrojů. Podílejí se na ní hlavně 

enzymatické systémy citrátového cyklu a zpětně probíhající glykolýzy. Hlavními substráty 

pro glukoneogenezi jsou laktát (vznik při anaerobním štěpení glukózy), glycerol (vznik při 
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štěpení tuků) a glukogenní aminokyseliny.Glukoneogeneze probíhá ve větší míře v játrech 

a méně v ledvinách (v ledvinách převáţně při dlouhodobém hladovění). 

 

Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citrónové) 

Krebsův cyklus byl zjištěn a následně publikován roku 1953 Sirem Hans Adolph Krebs 

spolu s americkým biochemikem Fritzem Albertem Lipmannem. Krebsův cyklus, nebo-li 

Citrátový cyklus je sled 9 reakcí katalyzovaných 7 enzymy, jimiţ se aerobně (za přístupu 

kyslíku) odbourává Ac-CoA (acetylkoenzym A) na CO2, tj. nastává v něm konečný 

rozklad ţivin na CO2, H2O a energii ve formě ATP.Touto přeměnou energie a následným 

dýchacím řetězcem je produkováno cca. 98% vyuţitelné energie v organismu. Tímto 

procesem přeměny energie se vytvoří 12 molekul ATP. 

 

Pro tvorbu energie je rozhodující délka intenzity, frekvence činnosti a zásobení 

ţivotodárným plynem – vzduchem. Na základě těchto tří faktoru se stanovuje, zda tvorba 

potřebné energie bude za přítomnosti kyslíku tzn. aerobního krytí (maraton), či bez 

přístupu kyslíku – anaerobní krytí (sprinty) (Choutka 1991). 

Během provozování freedivingu jsou aktuální dva zdroje úhrady energie a to: 

1. první fáze: Krebsův cyklus – tělo je i po zádrţi dechu stále nasyceno kyslíkem (svaly, 

kůţe) tím pádem dochází k produkci ATP za přítomnosti energie. 

 

2. druhá fáze: po určité době probíhajícího ponoru, dle trénovanosti a náročnosti, přechází 

tento způsob tvorby energie na anaerobní krytí, coţ je anaerobní glykolýza. Při této 

přeměně se začíná ve svalech tvořit kyselina mléčná, která ve větší míře způsobuje 

zvýšení kyselosti, pálení nohou a únavu a to zejména při hlubších ponorech, kdy můţe 

vést, aţ k selhání svalů.  

 

Při nádechovém potápění jsou některé části těla přímo závislé na kontinuálním přísunu 

kyslíku a to během celého ponoru. Jedná se o mozek a srdce. Zbylé tkáně jako např. svaly, 

kůţe, apod., mohou provozovat přeměnu energie i bez přístupu kyslíku (anaerobně). 

Pravidelný a správný trénink přispívá k vyšší toleranci na kys. mléčnou (Štěpánek 2008). 
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2.7.10 Nervová soustava (NS) 

Je nejvýše postaveným řídícím a integrujícím systémem v organismu. Řídí, či zasahuje do 

všech orgánů a koordinuje jejich činnost a vzájemné vztahy tak, aby odpovídaly potřebám 

organismu. NS precizně a rychle zpracovává vstupní údaje přicházející z celého těla, 

analyzuje je, přičemţ vyuţívá předchozích informací nashromáţděných v paměťových 

stopách. Cílem je, aby v kaţdém okamţiku, za jakéhokoliv zatíţení a podmínek zevního 

prostředí, byla zachována stálost vnitřního prostředí – homeostáza (Kohlíková 2004). 

NS se skládá ze tří částí: 

1. centrální nervová soustava (CNS) 

2. periferní nervová soustav (PNS) 

3. autonomní nervová soustava (ANS) 

 

Všechny tři soustavy pracují společně na přijímání, zpracování a odesílání signálů, ačkoliv 

je to v první řadě autonomní nervová soustava, která řídí dýchání a oběhový systém. CNS 

se skládá z mozku a míchy. Její funkcí je kontrola vědomí, duševní pochody a kosterní 

svalstvo. PNS spojuje CNS s výkonnými orgány a větví se z nervů vycházejících z lebky a 

páteře. ANS je funkčně spojen s centrální i periferní soustavou. Kontroluje vnitřní 

prostředí a funkce, které vědomě neovládáme, jako trávení, vylučování enzymů, teplota, 

srdeční tep a dýchání. V ANS se nachází prodlouţená mícha, jejíţ tkáň obsahuje reflexní 

dýchací centrum, na které jsou napojeny vnější chemoreceptory. Právě reflexní dýchací 

centrum hlídá potřebu k nádechu a nárůst nebo pokles obsahu CO2 a O2 pomocí 

chemoreceptorů. Ačkoliv je činnost srdeční a dýchání nevědomě řízena, lze ji 

prostřednictvím ANS nepřímo ovlivnit k prospěchu nádechového potápění. 

 

Nervová buňka 

Nervová buňka, nebo také neuron, je základní funkční jednotka nervové tkáně. Její 

specifickou funkcí je přijmout signály od různých částí těla (vnitřní a vnější prostředí), 

zpracovat je, vyhodnotit a odeslat výsledek k provedení (Cinglová 2002). Nervovou 

činnost pro potřeby nádechového potápění, lze do určité míry ovlivnit diving reflexem, a 

to například zpomalením tepové frekvence, coţ je způsobeno aktivací nervových buněk 

parasympatického systému (nn. retardantes) pocházejícího z bloudivého nervu. 

V opačném případě dochází k aktivaci sympatických nervových buněk (nn. accelerantes), 
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k vyplavení adrenalinu a noradrenalinu a k následnému zvýšení tepové frekvence, coţ 

způsobí zvýšení spotřeby kyslíku. Činnost těchto dráh, resp. jejich aktivace ovlivňuje do 

značné míry průběh potápění.   

  

2.8 Fyzikální vlastnosti u nádechového potápění 

2.8.1 Vlastnosti látek a jejich skupenství 

Jahns (2008) uvádí, ţe skupenství je moţné ve třech podobách. Těchto skupenství  

dosahuje voda, která se můţe v závislosti na její teplotě vyskytovat hned ve všech třech 

skupenství: 

1. Plyn - působením vnějších sil mění nejen svůj tvar, nýbrţ i svůj objem, tzn. je 

stlačitelný. 

2. Kapalina - působením vnějších sil, s nimiţ se běţně setkáváme, například působením 

gravitace na povrchu Země dobře mění svůj tvar, avšak nemění svůj objem: není 

stlačitelná. K tomu, aby svůj objem pozorovatelně zmenšila, je zapotřebí sil větších, 

například sil vyvolaných tlaky ve velmi velkých hloubkách oceánu. 

3. Pevná látka - pod vlivem vnějších sil nemění ani svůj tvar, ani objem – i kdyţ chceme 

změnit pouze tvar pevného tělesa, musíme vyvinout obvykle značně velkou sílu nebo 

jeho stav přiblíţit kapalnému skupenství např. zahřátím. 

 

V jakém skupenství se daná látka právě nachází, to záleţí na vzájemném působení jejich 

základních stavebních jednotek – molekul. 

 

2.8.2 Hustota 

Vnitřní stavba látek, to značí vzájemné prostorové uspořádání molekul, z části určuje i 

jejich hustotu, nebo-li měrnou hmotnost jako např.: 1 m3 polystyrénu a 1 m3 oceli – obě 

mají zcela odlišnou hmotnost (rozestavění molekul). Dle Štěpánka (2007) předmět, který 

má menší měrnou hmotnost, neţ voda, tak plave. S pouţitím Archimédova zákona (viz. 

níţe) vytvoříme pozitivní vztlak tehdy, kdyţ je naše hmotnost niţší neţ hmotnost vody, 

kterou vytlačíme svým tělem. „pokud máme výrazně pozitivní vztlak, budeme jej muset 

překonat silou“. Náš sestup tím pádem bude pomalejší, coţ způsobí vyplýtvání většího 

mnoţství energie, neţ je třeba. Toto zvýšení energie má přímou spojitost s větší spotřebou 
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kyslíku, coţ ve výsledku znamená, ţe nelze vyuţít naše schopnosti pro daný ponor 

z důvodu plýtvání energie (kyslíku). 

 

„Například 1 m3 sladké vody při 0°C má hmotnost 1000 kg a tedy její hustota je 1000 

kg/m3. Hustota mořské vody je navíc závislá na koncentraci solí v ní a uvádějí se pro ni 

hodnoty 1020-1030 kg/m3“ (Jahns 2008, s.8). Zde je zřejmé, ţe zvýšením hustoty vody je 

úzce spojená i problematika vztlakové síly. Obdobná změna hustoty se projevuje i u plynů, 

kde plyn mnění svoji hustotu za přítomnosti tlaku a teploty. „Například 1 m3 vzduchu o 

teplotě 0°C a při normálním atmosférickém tlaku (101,3 kPa) váţí 1,293 kg/m3, zatímco 

stejné mnoţství vzduchu při stejném tlaku, avšak při teplotě 20°C činí 1,205 kg/m3“ 

(Piškula 1985, s.52). 

 

Je zjevné, ţe vlhkost vzduchu, resp. její teplota se projevuje na celkové hmotnosti tělesa. U 

nádechového potápění je toto číslo zanedbatelné, jelikoţ lidské dutiny a prostory určené 

k zásobě vzduchu nejsou koncipovány, resp. jejich rezervoár není tak objemný (3–10 litrů 

vzduchu), ţe by nějakým způsobem zásadně ovlivnil celkovou hustotu. 

 

2.8.3 Tlak 

Piškula (1985) uvádí, ţe tlak je definován, jako podíl velikosti síly působící kolmo na 

plochu a plošného obsahu této plochy . 

 

Dle Piškuly je tlak (hydrostatický), který působí na potápěče pod vodní hladinou velmi 

zásadní. Jeho účinky se odráţejí ať přímo, či nepřímo na samotnou fyziologii nádechového 

potápění (diving reflex, komprese hrudníku, prohýbání ušního bubínku, apod.). 

 

Tabulka 4 - Převody tlaku (Bič, 1984) 

1 MPa = 1000 kPa = 1 000 000 Pa - 10 bar (tlak v hloubce 100 metrů) 

0,1 MPa = 100 kPa = 100 000 Pa  - 1 bar (tlak v hloubce 10 metrů) 

0,01 MPa = 10 kPa = 10 000 Pa - 0,1 bar (tlak v hloubce 1 metru) 

0,001 MPa = 1 kPa = 1 000 Pa - 0,01 bar (tlak v hloubce 0,1 metru) 

 

1 bar = 100 000 Pa 

1 mbar = 0,001 bar = 100 Pa = 1 hPa 

1 atm = 760 torr = 1,01325 bar (1 bar) 
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Atmosférický tlak 

V normálním prostředí „ na hladině“ působí na jakýkoliv předmět, lidské tělo nevyjímaje 

tlaková síla, které se říká atmosférický tlak (barometrický tlak). Jedná se o tlak horních 

vrstev atmosféry (vzduchového obalu země), které tlačí na vrstvy niţší a ty pak na povrch 

Země i na nás (Jahns 2008). U hladiny moře se nachází obvykle tzv. normální 

atmosférický tlak (pa0), jehoţ velikost kolísá v závislosti na povětrnostních podmínkách – 

100 kPa = 0,1 MPa = 1000 hPa = 1 bar. Přibliţně stejná hodnota tlaku panuje i v našich 

klimatických podmínkách (zanedbatelný rozdíl), ale s razantním nárůstem nadmořské 

výšky se zmenšuje výška vzduchového sloupce, proto klesá atmosférický tlak a klesá i 

hustota vzduchu (Piškula 1985). 

 

Atmosférický tlak lze vyjádřit: 

 

Pa0 = 0,1 MPa = 1000 hPa = 1 bar = 1 atm = 1kp/cm2 = 760 torr = 14,5 psi 

 

Tabulka 5 - Vliv nadmořské výšky na atmosférický tlak a teplotu vzduchu (Jahns, 2008) 

 

h (m) pa (kPa) t (°C) 

0 100,00 15,00 

100 98,82 14,35 

200 97,65 13,70 

500 94,21 11,75 

1 000 88,69 8,50 

1 500 83,46 5,25 

2 000 78,45 2,00 

2 500 73,71 -1,25 

3 000 69,18 -4,50 

3 500 64,90 -7,75 

4 000 60,82 -11,00 

4 500 56,97 -14,25 

5 000 53,30 -17,50 

5 500 50,05 -20,75 

6 000 46,56 24,00 
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Hydrostatický tlak 

Vodní prostředí resp. voda samotná má ve srovnání se vzduchem 770 krát větší hustotu 

(hustota sladké vody při 4°C–999,97, hustota mořské vody 1026, voda o pokojové teplotě 

998). Hustotu vzduchu ovlivňuje atmosférický tlak, teplota i nadmořská výška. Při teplotě 

40°C v nadmořské výšce 1500m, při tlaku 84 kPa je hustota 0,934. Naopak při téţe teplotě 

pouze v 0 nadmořské výšce, při tlaku 101,4 kPa je hustota 1,128. S tím také souvisí 

rychlost narůstajícího tlaku při samotném sestupu freedivera, kdy zvětšující se vodní 

sloupec tlačí jeho tělo směrem dolů (ke dnu). Toto je do určité hloubky kompenzováno 

vztlakovou silou těla freedivera, která naopak zapříčiňuje vzestup (cca. do 15 metrů, poté 

následuje volný pád). (Štěpánek 2008). 

 

Kapalina v našem případě voda má rozdílnou hmotnost na jednotkový objem. Jiţ v 

základní škole bylo předkládáno, ţe 1 l vody váţí 1 kg, coţ je samozřejmě pravda u sladké 

vody (jezerní, říční), ale u slané vody tomu tak není.  Její hmotnost na 1 l je 1,03 kg, coţ ve 

větším mnoţství např. 1.000 l. představuje 30 kg. Z tohoto také vyplývá pro potřeby 

potápění následující: podstatně větší přírůstek tlaku s hloubkou, neţ je pokles tlaku 

vzduchu s nadmořskou výškou. Dále existuje tzv. hydrostatický paradoxon, který říká, ţe 

hydrostatická tlaková sílá na dno nádoby naplněné do stejné výšky stejnou kapalinou je 

vţdy bez ohledu na mnoţství kapaliny stejná (Jahns 2008, s.13) 

 

Proti tlakové síle (hydrostatická síla) vyvolané rostoucím okolním tlakem, se v zásadě lze 

chránit dvojím způsobem: pevnými stěnami, nebo vnitřním tlakem o stejné velikosti. 

Prvý způsob je vyuţíván například v ponorkách, hodinkách, apod. Pro potřeby 

nádechového potápění je vyuţíván druhý způsob, tzn. udrţování shodného tlaku s okolním 

prostředím. Těleso ponořené do vody, v našem případě nádechový potápěč je vystaven, jak 

bylo jiţ řečeno, účinkům tlaku vody obklopující jeho tělo. U těles nestlačitelných, coţ 

lidské tělo v podstatě je (obsahuje aţ 70% vody - pouze plíce, lebeční dutiny, středouší, 

maska potápěče, jsou bez tekuté výplně) nemá na hydrostatický tlak ţádný vliv. Dle 

Pascalova zákona je tlak v kapalině vyplňující těleso roven vnějšímu tlaku (Jahnsa 2008, 

s.15), takţe se tlak uvnitř tělesa (tkáně, mozek, při zvýšeném tlaku přesun krevní plazmy 

do plic – viz. kapitola anatomické a fyziologické změny při ponoru) rovná na tlaku okolní 

vody a nezpůsobí ţádné změny objemu. Tento princip se vztahuje i na plynné skupenství, 
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tudíţ prostory, jako např. středouší, maska freedivera, jsou také při dodrţení rovnosti tlaků, 

bez jakéhokoliv omezení neporušena a jejich funkčnost je i při zvýšeném tlaku zajištěna.  

K problematice plynů je třeba uvést kompresi (stlačování) plynů pod vlivem zvětšující se 

tlakové síly při sestupu freedivera, tzn., ţe plíce, ve kterých se nachází vzduch jsou úměrně 

s hloubkou zmenšovány, aţ na tzv. reziduální objem plic (viz. Teoretická max. dosaţitelná 

hloubka na nádech). U kaţdého jedince je tato hranice stlačitelnosti rozdílná. Je 

ovlivnitelná velikostí a celkovým objemem plic, resp. mnoţstvím vzduchu v plicích 

(Štěpánek 2007). 

 

Na začátek stojí za zmínku uvést některé zákonitosti, o které se opírá tento princip 

stlačitelnosti. Jedná se o Boyleho – Mariottův zákon, který říká, ţe pokud je zachována 

teplota určitého mnoţství plynu, vztah mezi objemem a tlakem se bude měnit tak, ţe 

původní a výsledný součin tlaku a objemu zůstanou zachovány (Štěpánek 2007, s.37): 

 

pV = K 

 

p – absolutní tlak 

V – objem 

K – konstanta (teplota a objem je stejný) 

 

Z tohoto vzorce je patrné, ţe objem plynu je nepřímo úměrný vyvinutému tlaku. Při 

freedivingu, kdy si potápeč bere určité mnoţství vzduchu s sebou, má Boylův-Mariottův 

zákon, přímý dopad. Jinými slovy, zdvojnásobíme-li tlak např. sestupem do 10 metrů, 

zmenšíme tento objem na polovic. Tento zákon je u nádechového potápění pouţitelný 

v případech, kdy objem a teplota zůstávají zachovány (konstantní). Jak bylo jiţ řečeno, 

tento zákon se vztahuje pouze a konstantní veličiny (objem, teplota). Kdybychom však, 

provozovali freediving ve vodách s výraznou termoklinou (přechodová vrstva mezi dvěma 

rozdílnými teplotami vody), tzn. ţe by nebyla zachována stálá teplota vody, museli 

bychom pouţít Guy-Lussacův zákon, ve kterém jsou tyto změny zohledněny. 

 

Jak bylo jiţ řečeno, zadrţený vzduch (určité mnoţství), který na hladině freediver přesunul 

do plic, se bude během sestupu úměrně stlačovat podle aktuální hloubky a naopak při 

výstupu bude docházet k rozpínání. Během freedivingu, resp. při sestupu, musíme udrţovat 
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a vyrovnávat tlak tělesných dutin s tlakem okolním ve všech hloubkách, coţ je jedna z 

podmínek a nutností k provozování freedivingu ve všech formách. V případě nemoţnosti 

přizpůsobení narůstajícímu okolnímu tlaku, dochází k poškození těla (Štěpánek 2007) (viz. 

Nehody a nebezpečí vznikající při nádechovém potápění). Při sestupu se zvětšuje tlak, 

zmenšuje se objem a zvyšuje se hustota. Mezi těmito faktory je přímá úměra vyjádřená: 

Pn – vzrůst tlaku 

Vp – sníţení tlaku 

Dn – zvýšení hustoty 

 

Zmiňované faktory mají při provozování nádechové potápění přímý dopad i na schopnosti 

zádrţe dechu. Dle (Piškuly 1985) se během sestupu zvyšuje tlak a to kaţdých 10 metrů – 1 

atm. Vzduch, který je obsaţen v plicích se nepřímo úměrně zmenšuje. V 1 ata (na povrchu) 

na naše tělo působí tlak 1, objem 1 a hustota 1. Jak sestoupíme do 10 m hloubky slané 

vody, je mnoţství vzduchu obsaţené v plicích úměrně zmenšován na polovic (½). Ve 20 m 

hloubce je objem vzduchu ⅓, ve 30 m ¼, atd. 

 

Vyrovnání tlaku při sestupu je proces, kdy freediver přesouvá část vzduchu z plic do 

prostor, jako např. uši, maska. Jak potápěč sestupuje hlouběji, dochází ke zvětšení 

celkového okolního tlaku a tím je vyrovnání v dutinách ztíţeno. Hustota na druhé straně 

hraje pozitivní roli v zachování zásobení tělesných funkcí kyslíkem. Vzduch obsaţený 

v plicích je úměrně stlačen s hloubkou. Freediver je schopný tento stlačený vzduch vyuţít 

stejně, jako na povrchu při normálním atmosférickém tlaku. Tělo freedivera si lze 

představit, jako pruţnou nádobu, která je úměrně stlačována s hloubkou. Pro lepší 

pochopení Boyleho–Mariottova zákona si představme následující vzorec (Jahns 2008, 

s.17): 

p1 . V1 = p2 . V2 

 

p1 - tlak na hladině  

V1 - objem na hladině  

p2  - tlak v hloubce  

V2 – objem v hloubce  

 

Freediver, který má na povrchu (na hladině) v plicích 6 litrů vzduchu (1 bar tlaku–pouze  

atmosférický), tak u něj nedochází k ţádné změně objemu vzduchu v plicích. Jakmile 
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sestoupí do 10 m hloubky, celkový tlak se zvýší z 1 na 2 bary, tudíţ objem vzduchu se 

zmenší na 3 litry. 

 

Výpočet: 

p1 . V1 = p2 . V2 

1 bar . 6 litrů = 2 bar . V2 

V2 = 3 litry 

 

Zde je zřejmé, ţe plíce freedivera v 10 m hloubce zmenší svůj objem oproti hladině o ½ ze 

6 litrů na 3. Tato hloubka (10 m) je z hlediska bezpečnosti nejrizikovější, jelikoţ zde 

dochází k nejvýraznějším změnám stlačitelnosti vzduchu i podíly tlaků. Ve 20 m je tento 

proces pouze ⅓, tzn. ţe 6 l. vzduchu se zmenší na 2 litry. Tento fakt ztěţuje samotné 

vyrovnání tlaků, jelikoţ kaţdý člověk má svoji hranici stlačitelnosti, tzv. teoretická 

maximální dosaţitelná hloubka (viz. níţe) (Jahns, 2008). 

 

Celkový tlak (absolutní) 

Jedná se o součet hydrostatické tlaku s atmosférickým tlakem.  

K získání celkového tlaku - pch, který působí na freedivera v hloubce – h, je nutno 

k hydrostatickému tlaku – ph přičíst ještě tlak atmosférický (aerostatický) u hladiny 

označený pa0: 

pch = ph + pa0 

 

Celkový tlak v hloubce tedy stanovíme součtem obou tlaků, a proto např. v hloubce 30 m 

je celkový tlak: 
 

ph = 30 m . 0,1 = 3 bar 

pa0 = 1 bar (1000 hPa) 

pch = 3 + 1 

pch = 4 bar (ata) 

 

Porovnáme-li tlak v této hloubce s tlakem na hladině, je 4 x větší (Jahns, 2008). 
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Tabulka 6 - Změna tlaku při sestupu (Piškula, 1985) 

Hloubka (m) bar % 

00 – 10 1 – 2 50 

10 – 20 2 – 3 33 

20 – 30 3 – 4 25 

30 – 40 4 – 5 20 

40 – 50 5 – 6 17 

50 – 60 6 – 7 14 

60 – 70 7 – 8 12 

70 – 80 8 – 9 11 

80 – 90 9 – 10 10 

 

2.8.4 Vztlak 

Dle Jahnsy (2008) má kaţdá věc, člověk nevyjímaje rozdílnou hustotu a tím i jiné projevy 

vztlakové síly, zaloţené především na individuálním sloţení těla. Kaţdý předmět má svou 

specifickou hmotnost, coţ je schopnost plovatelnosti, či schopnost klesat ke dnu. Čistá 

voda má přidělenu 1,0 spec. hmotnosti, tzn. ţe jakákoliv jiná hmota s niţší specifickou 

hmotností (pod 1), bude plout a naopak těleso se specifickou hmotností nad 1 bude klesat 

ke dnu.  

 

Lidské tělo je sloţeno z několika typů tkání, tuk, svaly, kosti, krev, mozkomíšní mok 

(kapaliny) a další. Kombinací těchto tkání nám vytváří vztlak, podle hustoty tkání, 

velikostí a hmotnosti lze tento vztlak rozdělil na pozitivní, neutrální a negativní. 

Archimédův zákon je pouţívá k přizpůsobení vztlaku, vyváţení a stupni námahy. Ve 

freedivingu je cílem být neutrální v 10 m slané vody, nebo-li 2 bar (ata) tlaku. To lze 

docílit různou kombinací za pomoci tepelné ochrany (neoprenu), závaţí a samozřejmě 

nesmíme zapomenout na sloţení lidského těla, které hraje v tomto případě důleţitou roli 

(Štěpánek 2007). Vztlaková síla je vlastně výslednicí (nahrazením) plošných tlakových sil 

působících na povrch potápěčova těla, jeví se, jako síla objemová to znamená, jako by na 

kaţdý segment (malou část těla) objemu ponořené části působila vztlaková síla rovnající se 

tíze kapaliny vytlačené tímto segmentem. Proto působiště vztlakové síly, které se nazývá 

střed vztlaku, leţí v myšleném těţišti vytlačené kapaliny. Pro posouzení schopnosti tělesa 

plavat je nutno porovnat vztlakovou sílu Fv a tíhovou sílu FG, kterou vyvolává zemská 

tíţe. Poněvadţ směry vztlakové síly a tíhové síly jsou opačné, je velikost výsledné síly 
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nadnášející těleso (potápěče) rovna rozdílu velikostí vztlakové síly Fv a tíhové sily FG. 

Výslednicí těchto sil nazýváme relativní vztlakovou sílu Frv (Bič 1984).  

 

Frv = Fv – FG 

 

Je-li vztlaková síla Fv větší, neţ tíhová síla FG, je vztlaková síla Frv kladná a těleso je 

nadnášeno směrem k hladině. Je-li Fv = FG, je vztlaková síla Frv nulová a těleso se 

vznáší ve vodě. A jako poslední moţností, je-li Fv menší neţ FG, je vztlaková síla Frv 

záporná a těleso klesá ke dnu. 

 

Pozitivní vztlak  

Pozitivní vztlak vytvoříme, kdyţ váha freedivera při zanoření bude niţší neţ-li váha vody, 

kterou nahrazuje svým tělem. Pokud bude při zanoření převládat sloţka pozitivního 

vztlaku, bude sestup o mnoho pomalejší, tím bude vynaloţeno více energie na její 

překonání hlavně při zanoření, a to aţ do určité hloubky, kde se vztlaková síla Fv a tíhová 

síla FG vyrovná.  

 

Dle Štěpánka (2007) se vyuţívá pozitivní vztlak převáţně při disciplíně konstantní váha 

bez ploutví, kdy zanoření je rapidně náročnější, avšak při zpětné cestě k hladině dochází 

k projevu pozitivního vztlaku o mnoho dříve, neţ-li se závaţím, tudíţ freediver je ušetřen 

pohybu v hloubkách okolo 20-25 m, kde se tento efekt jiţ projevuje. Se závaţím je tento 

efekt zkrácen na cca. 10-15 m. (viz. příloha č.1).    

 

Neutrální vztlak 

Jak bylo jiţ řečeno, je-li Fv = FG je vztlaková síla Frv nulová a těleso se vznáší ve vodě, 

tudíţ dochází k rovnováze váhy těla freedivera a váhy vytlačené vody tímto tělem. Docílit 

tento stav lze za pomocí závaţí, tloušťkou ochranného obleku i mnoţstvím nadechnutého 

vzduchu. Dle Štěpánka (2007) je cílem nádechového potápěče být vyváţen na hloubku 10 

m. Tato hloubka nebyla stanovena náhodně. Hlavní výhodou je úspora energie, jak při 
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sestupu, tak při výstupu k hladině. Při sestupu by nádechový potápěč v hloubce 10 m měl 

cítit pomalý přechod z pozitivní fáze vztlaku přes neutrální, aţ po negativní fázi vztlaku, 

která začíná volným pádem. Při zpětné cestě k hladině je tento postup opačný. Neutrální 

vztlak se začíná projevovat v důsledku správného vyváţení v 10 m. Po té přechází ve fázi 

pozitivní. Správnost vyváţení na neutrální vztlak lze provést v hloubce 10 m, kdy se 

potápěč drţí sestupového lana, případně jiného pevného předmětu (bodu). Po uvolnění 

úchopu z tohoto pevného předmětu, by tělo freedivera mělo zůstat v této poloze bez 

jakýchkoliv změn, resp. změnou hloubky. 

 

Negativní vztlak 

Poslední projev vztlakové síly vzniká v případě, kdy hmotnost tělesa v našem případě 

freediver je vyšší neţ-li váha vody, kterou nahrazuje svým tělem, tzn. ţe Fv je menší neţ 

FG. To způsobuje, ţe vztlaková síla Frv je záporná a těleso klesá ke dnu. Dle Štěpánka 

(2007) se freediver při negativním vztlaku vystavuje velkému riziku. Nesprávné vyváţení 

můţe způsobit příliš rychlý sestup, coţ je problém z hlediska přizpůsobení narůstajícímu 

tlaku. To můţe mít za následek předčasného ukončení ponoru, či způsobení zranění 

(v některých případech i smrt) z nemoţnosti přizpůsobit se okolnímu tlaku, jako například 

barotraumata z podtlaku, protrţení bubínku a následnému vniknutí vody do středouší a 

další (nehodám a jejich předcházení bude věnována jedna z nadcházejících kapitol). Také 

výstup k hladině je do velké míry ztíţen právě nadbytečnou vahou. Z toho důvodu dochází 

ke zvýšené spotřebě energie, coţ je přímo úměrné se spotřebou kyslíku (Piškula 1985). 

 

Je zřejmé, ţe problematika vztlaku a jeho projevu na freedivera je jeden z hlavních bodů a 

předpokladů pro relaxovaný a klidný ponor při zanoření nádechového potápěče, z tohoto 

důvodu bude v kapitole „Zátěţový systém a správné vyváţení“ věnován dostatečný prostor 

technice zjišťování a způsobu správného vyváţení. 

 

2.8.5 Teoretická maximální dosaţitelná hloubka na nádech 

Při potápění na nádech je potápěč teoreticky omezen takovým tlakem (hydrostatickým + 

atmosférickým), který celkový objem plic stlačí na tzv. zbytkový objem plic (reziduální 

objem plic). Tento objem není moţné z plic jiţ vypudit ani usilovným výdechem, pouze za 
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pomoci speciálních technik, která budou podrobněji představena v následujících 

kapitolách. Celkový objem plic je součet vitální kapacity plic (rozdíl objemů plic úplným 

nádechem a úplným výdechem) a zbytkového objemu (Kohlíková 2004). Po maximálním 

nádechu a zanoření se tedy vzduch v plicích stlačuje a zmenšuje, aţ na zbytkový objem. 

Tomu odpovídá hloubka, ve které je tlak tolikrát větší, kolikrát je menší zbytkový objem 

plic vůči celkovému. Při překročení této hloubky dochází k barotraumatu plic z podtlaku, 

k protrţení plic a nasátí okolní krve do plic (znemoţněna výměna vzduchu v alveolách 

z důvodu vyplnění krví). 

 

Pro výpočet teoreticky dosaţitelné hloubky na jeden nádech je zapotřebí znát aktuální 

hodnoty, jednak vitální kapacity plic a reziduálního objemu (zbytkový objem plic).  

Jestliţe freediver, který má vitální kapacitu plic (Vk) 6 litrů a zbytkový objem plic (Vz) má 

1,5 litrů, jeho max. teoreticky dosaţitelná hloubka se vypočítá následovně: 

 

Celkový objem plic (Vc):  

Vc = Vk + Vz 

Vc = 6 + 1,5 

Vc = 7,5 litrů 

 

Stlačitelnost Vc: 

Vc / Vz 

7,5 / 1,5 

5 x 

 

Ke stlačení na zbytkový objem plic (reziduální objem) je zapotřebí 5 x většího tlaku neţ na 

hladině. Takový tlak odpovídá hloubce 40 metrů. Takto stanovená hloubka je skutečně 

teoretická, jelikoţ netrénovaný freediver plně nevyuţije své kapacity plic a tudíţ ke 

kritickému stlačení plic dochází podstatně dříve (v menší hloubce) (Štěpánek 2008, s.20). 

 

2.8.6 Archimédův zákon 

Jak bylo jiţ řečeno, voda má cca.770x větší hustotu neţ-li vzduch nad hladinou moře.  

Archimédes jakoţto řecký matematik a fyzik, jako první vysvětlil princip vztlaku včetně 

všech jeho tří stavů – pozitivní, negativní a neutrální. Archimédův zákon říká, ţe „těleso 
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ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny vytlačené 

ponořenou částí tělesa“. (Jahns 2008, s.20). Vytlačenou kapalinou přitom rozumíme 

kapalinu téhoţ objemu, jako má ponořená část tělesa. Hmotnost vytlačené kapaliny je 

nazýván výtlak (Piškula 1985). Důsledky této skutečnosti se projevují, jak v klidu, tak i při 

pohybu freedivera pod vodou. Ze zkušenosti je známo, ţe při vstupu do vody je plavec 

nadlehčován, jakoby ztrácel svoji tíhu. Jelikoţ vstupem do vody se plavec o svou hmotnost 

nepřipravil, je jediným vysvětlením moţnost síly, která nadlehčuje – tím je vztlaková síla. 

Jsou zde mírné odchylky způsobené rozdílnou hustotou vody, kdy slaná voda je obohacena 

o koncentraci soli. Salinita se obvykle uvádí v promilích, to je hmotnostní podíl solí 

násobený tisícem. Takţe 3,5 % je 35 ‰. Při koncentraci soli 36 ‰ a teplotě 21°C je 

hustota vody rovna přibliţně 1025 kg/m3. To znamená, ţe oproti sladké vodě je stejné 

mnoţství vytlačené vody o 2,5 % těţší (Jahns 2008, s.28). 

 

1 m3 = sladká voda 1000 kg 

1 m3 = slaná voda 1025 kg (mrtvé moře 1200 kg) 

1 m3 = vzduch 1,25 kg 

 

2.9 Výstroj určená pro nádechové potápění 

Freediving je, sport jako kaţdý jiný, a proto musíme dbát na správnou výstroj. Výstroj pro 

freediving není ovšem tak obsáhlá, jako u potápění s přístrojem. Vybavení a doplňky u 

potápění na nádech jsou nástroji k prodlouţení, či vylepšení vlastního těla. Jedná se o 

základní výstroj, do které patří maska, ploutve, šnorchl (tzv. ABC výstroj), dále izolační 

oblek (neoprén), zátěţový systém a další doplňkové součástky, které zlepšují a usnadňují 

pobyt pod vodní hladinou (potápěčské hodinky, no sklip, apod.). Smyslem freediverovi 

výstroje je, umoţnit mu přeţití v prostředí, pro něţ není přizpůsoben. Výstroj musí 

poskytnout například vzduchovou mezeru mezi očima a vodou (maska), prostředek 

k pohybu a k změně směru potápěče (ploutve) a v neposlední řadě vzduchová trubice, která 

umoţňuje kontinuální přísun vzduchu při pobytu na vodní hladině (šnorchl). Dále zde 

máme izolační oblek (neopren), který plní hned několik funkcí a zátěţový opasek (zátěţ), 

který se vyuţívá k dorovnání vztlaku (viz. Archimédův zákon). Aby bylo moţné se 

dokonale uvolnit, coţ je u freedivingu základ, musí všechny zmiňované části vybavení 

zajišťovat maximální pohodlí a při tomto pohodlí být i maximálně funkční a efektivní. 
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2.9.1 Maska 

Pro freediving z hlediska vybavení nejdůleţitější část, bez které bychom těţko obdivovali 

krásy podvodního prostředí. V dnešní době existuje nepřeberné mnoţství potápěčským 

masek, jak na přístrojové, tak nádechové potápění. Hlavní poţadavky, které jsou kladeny 

na masku pouţívanou pro freediving je velikost vnitřního objemu, přilnavost k obličeji, 

resp. její tvar a velikost lícnice, dále rámeček masky a zorník (plastový, skleněný). Dle 

Munzingera a Käsigera (2005) u masky, která je určena pro nádechové potápění je 

limitujícím faktorem právě její vnitřní objem a komfort. Pro ilustraci uvedu příklad. 

Máme-li masku s vnitřním objemem 100 cm3, k dorovnání tlaku v masce do hloubky 50 m 

spotřebujeme 0,5 litru vzduchu, coţ je právě limitující pro hlubší ponory. Martin Štěpánek 

jako jediný freediver na vrcholové úrovni stále vyuţívá pro své hluboké ponory, rekordy 

nevyjímaje, svou masku zn. Sphera, která, jak říká si „vezme“ při sestupu do 120 m, cca. 

1,5 litru vzduchu z plic, coţ není málo. 

 

Lícnice by měla být z měkké pryţe, opatřená dvoustranným lemem, anatomicky 

přiléhajícím na obličej. Masky opatřené s jednostranným lemem mají horší těsnost a jsou 

méně pohodlné. Černé pryţe mají větší ţivotnost, neboť obsahují saze, zvyšující odolnost 

proti ozónu a ultrafialovému záření (Piškula 1985).  

 

Pásek drţí masku ve správné pozici a zabraňuje svévolnému sklouznutí a následné ztrátě. 

Upínací pásek má být dostatečně pruţný, pevný a vzadu dvojitý. Většina pásků je 

vyrobena ze stejného materiálu, jako lícnice, ale můţeme se setkat s pásky vyrobenými 

z neoprenu, které se zejména vyuţívají pro přístrojové potápění, kde není kladen tak 

vysoký důraz na hydrodynamiku. Při freedivingu je sestup i výstup mnohem rychlejší, 

proto se vyuţívají pásky pryţové, které se dají lépe utáhnout a tím se předejde případnému 

sklouznutí z neoprenové kukly (Štěpánek 2008). 

 

Přezky jsou většinou připevněny a uloţeny na bocích rámu masky. Slouţí k libovolnému 

nastavení délky pásku, tím lze ovlivnit těsnost, resp. utaţení upínacího pásku masky 

(Piškula 1985). 
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Rám masky určuje tvar, dále je k němu upevněna lícnice i pásek. Tvoří kostru celé masky. 

Většinou je vyroben z plastu a umoţňuje vysazení, čištění a dioptrické úpravy zorníků. 

V dnešní době existují jiţ bezrámové masky. 

 

Zornice (čočky) mohou být v provedení buď s jedním zorným polem, či se dvěma. Obě 

tyto varianty lze vyuţít pro nádechové potápění, ale kaţdá z nich skýtá výhody i nevýhody. 

Další neméně důleţité, je výběr, reps. materiál, ze kterého jsou zornice vyrobeny a to sklo, 

či plexisklo. Pro nádechové potápění jsou v dnešní době k dostání obě varianty. Jejich 

výběr je důleţitý pro zachování správné funkčnosti a to zejména při dosaţení větších 

hloubek. U skleněných zorníků, které jsou většinou z dvouvrstvového, nebo z netříštivého 

kaleného skla (při náhodném rozbití nedochází ke střepinám a je omezeno poranění 

potápěče), je hlavní výhodou pevnost samotné masky, je sníţeno poškrábání samotných 

zorníků, sníţeno zamlţování a v neposlední řadě, jsou tyto zorníky uloţeny ve stejné 

rovině (v případě dvouzorníkové masky), tudíţ potápěč má obraz jasný, nezdvojený 

(Piškula 1985). Problém zdvojeného vidění je u plexisklových skel např. Sphera, kde je 

tento jev velmi častý. Ve spojení s pobytem na hladině, která je z velké části neklidná 

dochází k vertigu, coţ způsobuje závratě, ztráty rovnováhy, nevolnost od ţaludku, apod.. 

Hlavní výhodou plexisklových skel je menší tuhost samotného rámu, tudíţ dochází 

k lepšímu přizpůsobování se k obličeji, při stále se narůstajícím tlaku během sestupu (lépe 

kopíruje tvar obličeje). V případě tuhého rámu se skleněnými zornicemi tomu tak není. 

Tato maska si zanechává svůj tvar i objem stejný po celou dobu ponoru (od hladiny po 

sestup a zpět). Zmíněné typy zorníků lze osadit dioptrickými prvky. V případě skla, lze 

dioptrické prvky vybrousit přímo do vnitřní strany zorníku či nalepit. U plexisklových 

zorníků, lze také nalepit dioptrické prvky přímo na vnitřní stranu, ale plexisklo ve srovnání 

se sklem má rozdílné úhle lomivosti světla, dále postavení zorníků je rozdílné, tudíţ 

potápěč by viděl obraz rozmazaný a dvojitý, coţ by mohlo vést k dezorientaci a 

následnému vertigu. V případě plexisklových skel se tento problém řeší speciálními 

čočkami, které se umístí do samotného oka potápěče. V samotné masce je uloţen také nos, 

který zde plní důleţitou funkci a to vyrovnávání tlaku (vnitřního) vůči okolnímu 

(vnějšímu), kdy během sestupu vědomě vdechujeme vzduch do masky. Při výstupu na 

hladinu (v rozmezí 20 – 0 m), lze tento vzduch (z důvodu rozpínání se) zpátky přijmout do 

plic za pomoci nosu.  
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Dle Štěpánka (2007) jsou v dnešní době dostupné masky se zabudovaným ventilem ve 

spodní části, které plní funkci vyfouknutí případné vody z masky. Tento ventil je 

jednocestný, tudíţ nelze nasát vodu zpět do masky. U nádechového potápění je tato maska 

méně vyuţívána z důvodu moţného uniku vzduchu při výstupu (při rozpínání vzduchu). 

 

2.9.2 Ploutve určené pro freediving  

Všeobecně lze říci, ţe ploutve umoţňují pohyb potápěče, jak pod vodou, tak i na hladině. 

Zlepšují dopředný pohyb, manévrovatelnost, jsou hlavním zdrojem kinetické energie. Pro 

nádechové potápění tvoří nejdůleţitější část základní výbavy. Jsou specifické svoji délkou, 

tvarem, flexibitou (tvrdostí), materiálem (sklolaminát, plast, kompozit-karbon, apod.), 

vyuţitím pro konkrétní disciplínu a další. Ploutve s větším a tvrdším listem jsou 

efektivnější a pohyb je díky nim rychlejší. Jsou určeny převáţně pro hloubkové potápění a 

pro freedivery robustnější, nebo silnější. Jejich nevýhodou je, ale velké mnoţství 

vynaloţené energie. Naopak měkčí a kratší ploutve jsou určeny pro mělké ponory, kde je 

zapotřebí lepší manévrovatelnost, popř. pro potápěče s niţší svalovou silou.  Pro účely 

nádechového potápění volíme dle stylu a druhu potápění tyto ploutve (Pelizzari 2005, 

s.98): 

1. Ploutve s volnou patou se vyuţívají v kombinaci s neoprenovými botami, které slouţí 

k lepší ochraně proti chladu.  

 

2. Ploutve botičkové se vyuţívají hlavně při tréninku v bazénu, či v teplých vodách. 

 

3. Speciální ploutve (Monoploutev) se vyuţívájí jednak pro rychlostní plavání i pro 

závodní freediving. 

 

Ploutve s volnou patou 

Jsou určeny převáţně pro přístrojové potápění a pro rekreační potápění (šnorchlování). 

Jejich konstrukce je orientovaná jednak na větší zatíţení, dále je moţné ji přizpůsobit na 

danou velikost nohy za pomoci přezky a regulovatelného pásku. Do těchto ploutví je 

zapotřebí neoprenová botka, která chrání nejen proti chladu, ale díky ní dochází k lepšímu 

přenosu vzniklé energie do samotné ploutve a tím k lepší efektivitě kopu (Pelizzari 2005, 

s.99 ). 
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Ploutve botičkové  

Jak bylo jiţ řečeno, tyto ploutve jsou určeny jednak do bazénu, či teplých vod. Jejich 

hlavní předností je efektivnější přenos pohybové energie, přičemţ botička by měla být 

maximálně pohodlná. Tyto ploutve jsou rozdílné jednak v délce i jejich celkovém 

zpracování. Jejich délka a výměny za tvrdší, popř. kratší pro rekreační potápění. Z důvodu 

praktičnosti je tento druh ploutví nejvýhodnější, právě kvůli moţnosti výměny listů 

(zvýšení svalové síly, apod.).  Tento typ ploutví je mezi freedivery nejrozšířenější. tvrdost 

je rozdílná podle modelu, specifičnosti a značky. Dle Štěpánka (2007) se celková délka 

těchto ploutví (freedivingové) pohybuje v rozmezí mezi 80 – 110 cm. Samotný list se 

pohybuje kolem 65 cm, ve vyjímečných případech aţ 75 cm. Některé typy dlouhých 

ploutví umoţňují odmontování samotného listu, ať uţ z důvodu poškození, či zvolení jiné 

tvrdosti . (Pelizzari 2005, s.99). 

 

Speciální ploutve – Monoploutev 

Ten, kdo kvalitně zvládne techniku delfínového kopu pod vodní hladinou, je moţné vyuţít 

další z řady ploutví, kterým je právě monoploutev. Pod vodní hladinou je hlavním hnacím 

prvkem při plavání s ploutvemi. Skládá se z laminátového (karbonového) listu a gumových 

botiček. Tuhost ploutve je závislá na tloušťce a kvalitě laminátového listu. Volba tuhosti 

monoploutve závisí na silových dispozicích závodníka. V dnešní době jsou k dispozici 3 

druhy laminátu (litý, štípaný a kombinovaný) a 2 druhy gumových botiček (lité a 

broušené). Ploutve se téţ liší tvarem a počtem vrstev laminátu v laminátovém listu. 

Výroba takovéto ploutve je velmi náročná. Zabývají se jí převáţně ruští závodníci, či 

trenéři, kteří to mají, jako částečný zdroj obţivy (Štěpánek 2008).  

 

Při zvládnutí techniky, která je z biomechanického hlediska náročná, je závodník odměněn 

lepší efektivitou, lepšími výkony a v neposlední řadě ladností pohybu pod vodní hladinou. 

Její velikost se pohybuje v rozmezí od 60 x 60 do 80 x 80 cm, šířka max. 15 cm. Tyto 

ploutve, jako např. Glide Fin, Water Way se vyrábějí v několika tvrdostech, která jsou 

značena od No. 1 aţ 5: 
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No. 1 – velmi měkký list pro 1500 m (maraton) 

No. 2 – měkký list pro 800 – 1500 m  

No. 3 – středně tvrdý list pro 400 – 800 m 

No. 4 – tvrdý list pro 200 m  

No. 5 – velmi tvrdý list pro 50 – 100 m 

 

Současná doba si vyţaduje neustálou inovaci, zlepšování a ani ploutve, jakoţto hlavní 

hnací prostředek pro potápěče nezůstaly po zadu. Na světě jiţ existuje několik patentů i 

vylepšených monoploutví, která opět napomáhají k posouvání lidských moţností a hranic.  

 

2.9.3 Dýchací trubice – šnorchl 

Za zmínku stojí historie této dýchací trubky, která sahá do období Římanů, kteří se díky 

krátkým dýchacím trubicím potápěli těsně pod hladinu a zde vyčkávali na moment 

překvapení. Od té doby jiţ uplynulo mnoho staletí a princip této potápěčské pomůcky se v 

zásadě nezměnil (Piškula 1985). Jedná se tedy o dýchací trubici vyrobenou převáţně 

z plastu, gumy, která slouţí k nadechování a vydechování vzduchu do plic pod hladinou 

vody. I zde existuje několik druhů s různými ventily, zdvojené šnorchly, kdy jednou trubicí 

odchází vydechovaný vzduch a druhou se nasává okolní atmosférický vzduch. Tak, jako u 

veškerého vybavení pro freediving platí „čím jednodušší, tím lepší“. U samotného šnorchlu 

je velice důleţitá velikost, resp. délka i samotný průměr. Dle Piškuly (1985, s.179) jsou 

tyto míry velice důleţité. Dostatečně velký průměr umoţňuje efektivní a pohodlné 

dýchání. Ideálními rozměry jsou 40 - 45 cm dlouhý a 1,8 - 2,5 cm průměr, konec šnorchlu 

můţe být zaoblený, nebo šikmo seříznut.  

 

Samotný šnorchl vyuţívaný pro nádechové potápění je mírně tvarovaný z důvodu lepší 

hydrodynamiky. Na spodní části kaţdého šnorchlu se nachází náustek, který je v době 

dýchání v ústech. Ten je vyroben převáţně z pryţe, či silikonu. Dále zde mohou být 

umístěny, dle konstrukce šnorchlu různé pomůcky, jako např. ventil, který slouţí 

k rychlejšímu vyprázdnění vody z dýchací trubice. Důleţitou součástí kaţdého šnorchlu je 

drţák, který udrţuje vertikální polohu při dýchání. Při zanoření je tento šnorchl volně 

drţen v zadní části hlavy a při vynoření okamţitě k pouţití (Štěpánek 2007). Při závodní 

formě freedivingu je tento šnorchl ponechán na vodní hladině (buddymu) z důvodu 
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zvětšení hydrodynamiky během sestupu (zvýšení odporu). Při distančním plavání je 

vyuţíván také šnorchl s větším zakřivením o stejných velikostech, pouze s tím rozdílem, ţe 

je veden středem čela a na hlavu připevněn čelenkou s gumou. 

 

2.9.4 Neoprén 

Dle Pelizzariho (2005) jednou z nejdůleţitějších součástí výstroje je neoprenový oblek. 

Hlavní prioritou je tepelný a mechanický komfort. Tomu je přizpůsoben typ a střih obleku, 

pouţitý materiál i způsob spojování jeho jednotlivých dílů, přičemţ zip není vhodný. 

Materiál musí být velmi elastický, někdy svou taţností připomíná téměř ţvýkačku. 

Základem jsou kalhoty s vysokým pasem, nebo laclem a horní díl s integrovanou kuklou. 

Oblek musí dokonale padnout, proto existuje moţnost šití obleku na míru (Oceaner, Elios). 

Přilnavost obleku markantně zvyšuje hladký vnitřní povrch obleku, coţ bohuţel vyţaduje 

pouţití lubrikantu – nejčastěji pouţívaný kondicionér na vlasy. Odměnou za 

komplikovanější oblékání je vytvoření tzv. efektu „druhé kůţe“, kdy neopren při pohybu 

po těle klouţe, přitom „nenabírá“ vodu a díky tomu maximálně izoluje. Lze pouţít i 

alternativu s nylonovou vrstvou uvnitř, coţ usnadňuje oblékání a zvyšuje pevnost a 

trvanlivost, ovšem je na těle více „cítit“. Dle Štěpánka (2007) se řada výrobců specializuje 

na výrobu neoprenů pro freedivery a vyvíjí své modely ve spolupráci s nimi. Tloušťky 

vhodné pro freediving jsou od 1,5 mm, přes 3 mm aţ po 5 mm pro chladnější vody. Větší 

tloušťka sice lépe izoluje, ovšem omezuje pohyb a dýchání a tím i pohodlí. 

Nejpouţívanější neopreny pro freediving  jsou dvoudílné, které se uzavírají na tzv. bobří 

ocas. Tento způsob zapínání je v přední části rozkroku (suchý zip, plastový kolíček). Jeho 

další výhodou je lepší a pohodlnější kop. Překrytí vrstev na hrudníku zvyšuje celkovou 

izolaci, ale také přidává na pozitivitě vztlaku. 

 

 

 

Dle Pelizzariho (2005) existují neopreny s vnějším povrchem: 

 Potažený látkou – poněkud větší odpor ve vodě, hůře udrţuje teplo ve větru, ale na 

druhou stranu výrazně zvyšuje odolnost a trvanlivost. Tento druh neoprenu (od 5 mm) 

lze pouţít i pro přístrojové potápění.  
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 Hladký – má mnohem menší odpor něţ výše uvedený, je elastičtější, estetičtější, 

neochlazuje se ve větru, ale je velmi náchylný na mechanické poškození, tudíţ její 

trvanlivost je mnohem kratší. 

 Maskovaný – je vyuţíván pro efektivnější splynutí pod vodní hladinou (spearfishing). 

Vyrábí, se jak ve verzi hladké, tak i potaţené látkou.      

 

Vnitřní povrch neoprenu můţe být (Pelizzari 2005): 

 Open cell – porézní neopren bez povrchové úpravy. Bez pouţití lubrikantu není moţné 

obléknout. 

 Coating – tenká vrstva titanu, mědi, nebo jiných substancí, které zlepšují tepelně 

izolační vlastnosti a usnadňují oblékání. Nevýhoda těchto obleků je vysoká cena.  

 Lining – vnitřní vrstva nylonu, existuje více typů, např. superstretch – nejlépe taţný a  

dobře klouzavý materiál. Jeho pouţití na neoprenech zvyšuje celkovou cenu mnohdy i 

několikanásobně.  

 Bio-termic – stříbrný postřik zvyšující tepelně izolační vlastnost. Dle výrobce Oceaner, 

tento postřik urychluje zpětnou resorpci kys. mléčné do krevního řečiště, která vzniká 

při tvorbě energie v těle za nedostatku kyslíku. 

 

Typy materiálů (Pelizzari 2005): 

 Ecoline – elastický, měkký, přitom trvanlivý. 

 Yamamoto 45 – mimořádně měkký, vyjímečně pohodlný, ale náchylnější k poškození. 

Hůře odolává tlaku v hloubce. Její pouţití zvyšuje celkovou cenu neoprenu. 

 Heiwa – velmi elastický, teplý a odolný proti stlačení. Cena takovéhoto neoprenu je 

však vysoká. 

 

Obecně platí, ţe tepelně izolační vlastnosti dobře padnoucího neoprenu pro freediving o 

síle 3 mm, nejlépe s vnitřním povrchem open cell, nebo rating jsou zhruba stejné, jako u 5 

mm obleku pro potápění přístrojové. 5 milimetrový freedivingový oblek potom izoluje 

minimálně stejně jako 7 mm oblek pro přístrojové potápění, přičemţ komfort je 

nesrovnatelný. Freedivingový oblek o síle 5 mm s nylonovou vrstvou lze také pouţít pro 

přístrojové potápění. Další z důleţitých věcí je vztlak obleku, který umoţňuje být na 

hladině pozitivně vyváţen. Další nezbytnou součástí při potápění v chladných vodách jsou 
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neoprenové botky, či ponoţky, zvyšující tepelný komfort. Rukavice jsou taktéţ nedílnou 

součástí při potápění v chladných vodách, ať uţ z důvodu ztráty tepla či pevnější uchopení 

lana například při tréninku disciplíny „ free immersion“ (ručkování po laně bez ploutví). 

 

2.9.5 Zátěţový systém a správné vyváţení 

Zátěţovým systémem je míněno zátěţový opasek opatřený zátěţí, který slouţí k vyváţení 

vztlaku výstroje. Jeho pouţití je nezbytné zejména při potápění v ochranném obleku 

(Štěpánek 2007). Opasky jsou většinou vyrobeny z polyamidového, nebo nylonového 

vlákna, či gumové o šířce 5 cm. Konec tohoto opasku je opatřen rychlopřezkou a to 

plastovou či kovovou. V případě nutného odhození zátěţového opasku je jedním pohybem 

ruky odepnuta rychlopřezka opasku. Štěpánek (2007) dále uvádí, ţe u obou typů opasků by 

měla být dodrţena dostatečná délka pro zátěţ. Pro zajištění přezky resp. konec opasku by 

měl být min. 15 cm. Tzn., ţe po zapnutí opasku kolem pasu, musí být přečnívající konec 

minimálně 15 cm dlouhý. Hlavní a bezkonkurenční výhodou gumových opasků je moţnost 

se stahovat při kompresi (stlačení) ochranného obleku při sestupu a naopak. V případě 

nylonového opasku dochází vlivem komprese obleku k posunu (během sestupu) směrem 

k hrudi a při výstupu naopak. Zátěţový opasek pro ţeny je vybaven další sponou, na kterou 

se přichycuje opasek vedoucí mezi nohama. Tento systém byl do vytvořen z důvodu 

častého padání i gumového opasku, které u ţen zapříčiňuje zvýšený podíl podkoţního tuku 

v oblasti hýţdí. Jak bylo řečeno, vlivem sestupu (zvýšení celkového tlaku) dochází ke 

kompresi ochranného obleku, ale také podkoţní tkáně. U osob s niţším podílem tuku je 

tento stav zanedbatelný, ale u ţen s vyšším procentem tuku je důvodem k pouţití tohoto 

zátěţového opasku. Další zátěţovou pomůckou, která je často vyuţívána při nádechovém 

potápění jsou tzv. dovaţovací systémy umístěné například na krku či nohou. Jejich úkolem 

je dorovnávat správnou polohu těla např. při sestupu ve vertikální poloze, či při dynamické 
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Obrázek 10 - Změna vztlaku během ponoru 

 

apnoe v horizontální poloze. Zlepšení celkové polohy těla sniţuje hydrodynamický odpor, 

coţ se v závěrečné fázi projeví niţším výdejem energie (Pelizzari 2005, s.56). Správné 

vyváţení je hlavním předpokladem správného ponoru. Dle Štěpánka (2007) je nezbytné se 

vyváţit (neutrální vztlak) a to na hloubku 10 m. Lze obecně říci, ţe v případě pouţití 

ochranného obleku o tloušťce 3 mm je pouţito 1 – 3 kg závaţí, v případě 5 mm obleku je 

tomu 3–5 kg. To je dále třeba ověřit v hloubce 10 m, kdy potápěčova poloha by měla 

zůstat neměnná (ani pozitivní, či negativní vztlak). Dalším indikátorem správného 

vyváţení je moţné ověřit na samotné hladině, kdy potápěč se zátěţovým opaskem a 

příslušným olovem (ve vertikální poloze) provede hluboký nádech (80–90%). Zde je 

důleţité sledovat polohu klíčních kostí vůči hladině. Jestliţe jsou klíční kosti pod vodní 

hladinou, mnoţství zátěţe je příliš velké a naopak.  

 

Samotné vyváţení je třeba přizpůsobit našemu cíli, kterým je buďto rekreační šnorchlování 

v malých hloubkách, či šnorchlování do větších hloubek, či závodní forma potápění na 

nádech. Zde jsou rozdílné způsoby vyváţení. V případě menších hloubek je třeba se více 

zatíţit, jelikoţ nedochází tak k výrazné kompresi obleku i tkání. V případě závodní formy 
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jsou případy, kdy soutěţící provádí ponor bez jakékoliv zátěţe. Tento způsob je vykoupen 

náročnějším zanořením a to do doby neutrálního vztlaku (někdy i 20–25 m), na druhou 

stranu, při výstupu dochází jiţ v těchto zmiňovaných hloubkách k projevu pozitivního 

tlaku, coţ je příjemné pro samotného závodníka. 

 

2.9.6 Měřící technika 

Dle Štěpánka (2007, s.12) lze „mezi měřící techniku pouţívanou pro účely nádechového 

potápění  uvést hloubkoměry, stopky, bottom timer a speciální freedivingové hodinky“.  

Všechny tyto pomůcky napomáhají nádechovému potápěči k jeho lepší orientaci, představě 

i následnému vyhodnocení uskutečněného ponoru. Pro rekreační účely jiţ existuje 

nepřeberné mnoţství hodinek, jejichţ konstrukce umoţňuje sestup pod vodní hladinu. Zde 

nedochází k detailnějšímu zaznamenávání, ať uţ teploty, hloubky, či dalších důleţitých 

informací. Pro tyto účely existují potápěčské hodinky (počítač) určené speciálně pro 

freediving. Rozdíl mezi přístrojovými a nádechovými hodinkami je ten, kdy při rychlém 

výstupu dochází u přístrojových hodinek k přepnutí do nouzového módu, coţ je 

signalizováno sníţením výstupové rychlosti a mnohdy i zastavení v určité hloubce. 

Freedivingové hodinky jsou pro tyto účely speciálně navrţeny, tudíţ sestupová i výstupová 

rychlost zde není hlavním limitujícím faktorem k ukončení ponoru. Dalším rozdílem těchto 

hodinek jsou jednak časové i hloubkové alarmy, které jsou pro tuto činnost nezbytné. Dále 

automatické aktivování časových měřičů, zaznamenávání aktuální hloubky (po 1 vteřině), 

teplotu vody, povrchové intervaly a další. Všechny tyto získané informace lze přenést do 

PC (dle konstrukce hodinek) z důvodu dalšího vyhodnocení, či případné analýzy ponoru 

pro další trénink (Štěpánek 2007). Konstrukčně jsou některé modely potápěčských hodinek 

(např. Sunnto D9) schopny vzdorovat tlaku ve 200 m i více (např. ve 200 m hloubce je tlak 

o velikosti 21 kg na 1 cm2 plochy). Vyuţívají se převáţně při disciplíně No limits. 

 

2.9.7 Podpůrné příslušenství určené pro nádechové potápění  

Bóje (Flout) by neměla chybět u ţádného z ponorů, ať uţ rekreační, či závodní formy. Její 

hlavní funkcí je bezpečnost ve smyslu vymezení prostoru potápění (průjezd lodi) i ztráty 

partnera. Na většině pobřeţí je jiţ povinností v případě potápění vyuţívat potápěčskou bóji 

právě z výše uvedených důvodů. Samotná bóje je vyrobena z gumového materiálu, pro 

zpevnění je pouţita látka Kortexin. Uvnitř samotné bóje se nachází gumová duše, která se 
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dle potřeby nafukuje dle zatíţení. Po celém obvodu z vnější strany jsou vytvořeny úchyty 

jednak pro zachycení, připevnění, či udrţení polohy během přípravy na ponor. Takové to 

bóje se vyrábějí v několika velikostech od 50 cm po 150 cm v průměru. Celá bóje je dle 

konstrukce v červeném barevném provedení s bílým pruhem uprostřed, coţ signalizuje 

činnost člověka resp. potápěče v prostoru této bóje. Nosnost samotné bóje se pohybuje od 

0 aţ po 25 kg. Dle Štěpánka (2007) je moţné se v praxi setkat s dalším typem bójí, která je 

taktéţ nafukovací, avšak s vlaječkou barvy červené s bílým pruhem (potápěčská vlajka). 

Nevýhoda takovéto boje je její menší tonáţ, tudíţ není moţné ji vyuţít pro svoji oporu. 

V praxi je moţné se setkat s tzv. Alfa vlajkou (bílo modrá), která je připevněna na lodi 

vytvářející potápěčskou činnost, a u které je sníţena manévrovatelnou na minimum. 

Většina bóji je konstrukčně vyrobena úchytem (nerezové oko) a to ve spodní části, které 

slouţí jednak k navázání kotevního lana z důvodu proudu, či uvázání vodícího lana, které 

je spuštěno do volného prostoru a podél, kterého potápěč vykonává svůj sestup i výstup. 

Samotné lano je vyrobené z polypropylenu (vlákno Mutlitex zvyšuje pevnost), musí být 

plovatelné na vodní hladině, odolné, statické (nenatahuje se), některá lana bývají i 

nehořlavá. Další poţadavek na lana je jejich nulová nasákavost, odolné vůči slané vodě. 

 

Jak bylo jiţ řečeno, lano slouţí k orientaci pod vodní hladinou, dále vymezuje nejkratší 

cestu ke dnu a zpět, umoţňuje sledování rychlosti sestupu či výstupu. Pro freedivera je 

fyzickou oporou při otočce, či nouzových situacích a v neposlední řadě vymezuje prostor 

pro jištění partnerem. Při závodním formě freedivingu je na konci lana uvázáno závaţí o 

různé hmotnosti (dle délky lana) od 5 – 40 kg i více, z důvodu nataţení lana (např. No 

limits, variabilní váha) i samotné opory závodníka (Pelizzari 2005). 

 

Dalším podpůrným příslušenstvím zejména pro závodní freedivery je ucpávka na nos – 

Nose Clip. Nádechovým potápěčům usnadňuje jednak vyrovnávání tlaku ve středouší bez 

pomoci rukou i zabraňuje vniknutí vody do nosu. Dalším bezpečnostním prvkem je 

úvazek, nebo-li Lenyard. Jedná se o krátkou šňůru (někdy ţelezné lanko) o délce max. 1 

m, s průměr několik milimetrů. Na jednom konci se nachází karabina a na druhém konci 

látkový pásek se suchým zipem spolu s „D“ krouţkem. Tento pásek je uchycen na zápěstí 

freedivera. Karabina je uchycena na samotné sestupové lano. Během sestupu klouţe 

zmiňovaná karabina po sestupovém lanu. Po dosaţení hloubky a následném výstupu, 
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slouţí Lenyard, jako vodící šňůra. V případě nehody freedivera, přítomný jisticí potápěč 

připevní nafukovací vak (Liftback) právě na zmiňovaný „D“ krouţek. Tento vak po 

nafouknutí následně vynese freedivera k hladině.  

 

Dle pravidel AIDA International je nutné pouţití Lenyardu pod 40 m hloubku při závodní 

formě. (viz. příloha č.1). 

 

2.10 Anatomické a fyziologické změny při ponoru  

„Při potápění na nádech působí na tělo tlak okolní vody, který se mění s hloubkou. Měnící 

se tlak významně ovlivňuje mechaniku dýchání, objem plic, ale i krevní oběh. Zároveň si 

naše tělo pamatuje reflexy, které tvorům, z nichţ jsme se kdysi vyvinuli, umoţňovaly 

přeţít ve vodním prostředí “ (Kukleta 1980, s.87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

Obrázek 11 - Změna plicního objemu při zanoření (Štěpánek, 2007) 

 

2.10.1 Objemové změny plic 

Samotné zanoření po krk ve vzpřímené poloze znamená, ţe plíce jsou vystaveny 

zvýšenému hydrostatickému tlaku okolní vody. Ten tlačí na bránici a zdvíhá ji směrem 

nahoru a zároveň stlačuje hrudní koš (obrázek 11). Výsledkem je zmenšení objemu plic a 

také vitální kapacity (objemu vzduchu, který dokáţeme vydechnout po nejhlubším 

nádechu). Pokles vitální kapacity závisí na hloubce spodní části hrudní kosti (je vyšší u 

vysokých úzkých hrudníků), na teplotě vody (čím studenější, tím větší pokles) a na době 
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pobytu ve vodě (zhruba do 30 min. od zanoření hrudníku vitální kapacita stále klesá v 

souvislosti s hromaděním krve v hrudníku). Vitální kapacita můţe poklesnout aţ o 30% 

oproti dýchání nad hladinou (Kukleta 1980). 

 

Plíce nejsou utlačovány pouze zvenku stlačením hrudníku, ale také zevnitř zmenšením 

objemu, který je jim v hrudi vyhrazen. Tím se zmenšuje zbytkový objem plic, tedy ten 

objem vzduchu, který nedokáţeme ani největším úsilím z plic vydechnout. Za toto 

zmenšení je zodpovědný především přesun krve do hrudníku – blood shunt (viz. 

Anatomické a fyziologické změny při ponoru). Ve vzpřímené poloze na souši, gravitace 

tlačí krev dolů a značná část objemu krve setrvává v ţilním systému dolních končetin. Pod 

vodou je toto působení gravitace eliminováno, krev je z nohou naopak zvýšeným tlakem 

vody vytlačována do hrudní části. Na základě toho, dochází k aktivaci reflexu zvaný  

immersion diuresis, který stimuluje močový aparát a nutí k téměř okamţitému močení. 

Zanořením obzvláště do vody, která má niţší teplotu neţ vzduch se spouští periferiální 

vasokonstrikce, coţ je staţení krevního řečiště v končetinách a jejího přesunu do centra 

těla. Tělo vyhodnocuje tento jev, jako nadbytek tělesných tekutin v centru organismu a 

aktivuje činnost ledvin, které mají za úkol produkcí moče sníţit nadbytek zmíněných 

tekutin (Štěpánek 2007). 

 

Při zanoření vydechnutého potápěče do 4,5 m hloubky nedojde ke sníţení nitrohrudního 

tlaku, jak bychom očekávali. To je způsobeno přesunem cca 600 ml krve do hrudníku a 

tedy sníţením zbytkového objemu o tuto hodnotu. Při ponoru v barokomoře do 55 m bylo 

demonstrováno nahromadění 1,4 aţ 1,7 l krve. Uţ jen po samotném ponoření do chladné 

vody můţe v hrudníku přibýt navíc, aţ 1 litr krve. Je také pravděpodobné, ţe i tlak okolní 

vody přispívá k účinnějšímu stlačení hrudníku i bránice, neţ dokáţe potápěč násilným 

výdechem na souši. Sníţení zbytkového objemu plic v důsledku redistribuce krve v těle je 

tedy klíčovým dějem, který umoţní zanoření do velkých hloubek. Zvýšení mnoţství 

nadechnutého vzduchu umoţní zvýšit poměr mezi celkovým a zbytkovým objemem plic a 

tím umoţnit ponor do větší hloubky. Plíce zároveň pojmou i více kyslíku, prodlouţí se i 

doby pobytu pod vodou. Mezi závodními freedivery je  pouţívána technika tzv.„pakování“ 

(viz. kapitola Technika dýchání). Jedná se o tzv. přefouknutí plic (přetlak v plicích), kdy 

freediver po plném nádechu na hladině si ještě chvíli rychle nabírá ústy vzduch a přes 
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otevřenou hrtanovou příklopku si ho mimickými svaly vpravuje do plic. To vede ke 

zvýšení nitrohrudního tlaku o 3 – 6 kPa přesněji o 3,06 – 5,72 kPa. To pomáhá z hrudníku 

vytlačit krev, která uvolní místo vzduchu. Trénovaní potápěči si tímto způsobem zvýší 

vitální kapacitu o 22 – 39% a tím prodluţejí celkový čas ponoru. Vystavují se však riziku 

protrţení plic - barotraumatu plic z přetlaku (viz. barotraumata nádechového potápění). 

Ama a Haenyo potápěčky (Japonské lovkyně perel potápějící se jiţ několik staletí), před 

finálním nádechem dlouze silně hvízdají. Tento výdech proti odporu také zvýší nitrohrudní 

tlak, který vytlačí krev z hrudníku a při následujícím nádechu jim umoţní pojmout do plic 

více vzduchu. „Nádechový potápěč při zanoření nemůţe vyuţít všechen vzduch jako 

zásobu kyslíku. Část vzduchu musí být pouţita k vyrovnání tlaku v nestlačitelných 

dutinách vyplněných vzduchem. Jsou to vedlejší nosní dutiny a dutina středního ucha. Pro 

většinu potápěčů je limitující při ponoru právě schopnost vyrovnání tlaku. Pokud mají na 

obličeji potápěčskou masku, musí vyrovnávat tlak i v ní. Proto při potápění do velkých 

hloubek (no-limits) se maska nevyuţívá. Někteří freediveři si v hloubce nechají vtlačit 

vodu do dutin, aby ušetřili vzduch v plicích. Je to velmi nepříjemná zkušenost, ale dá se 

nacvičit“ (Štěpánek 2007). (viz. příloha č.1). 

 

2.10.2 Potápěcí reflex (diving reflex) 

Lidské tělo je důmyslně vybaveno hned několika schopnostmi přizpůsobení se (adaptace) 

na různá prostředí. Tyto rozdíly jsou patrné i na různých typech rasy člověka. Lidé ţijící 

v severních oblastech s velice chladným klimatem mají delší špičaté nosy, coţ umoţňuje 

ohřívání vdechovaného vzduchu a na druhou stranu lidé v jiţních, teplejších zemích s větší 

vlhkostí mají nosy kratší a placaté. Tyto adaptace se však vytvářely evolucí po dobu tisíců 

let. Nádechové potápění, či aquatická adaptace je pro člověka něco jiného. Člověk během 

svého působení na souši nijak nezatěţuje organismus opakovanou zádrţí dechu, jako 

například kytovci, apod.. V dobách dávno minulých, ale tomu tak bylo. I naše organismy 

byly přizpůsobeny na ţivot ve vodě, ploutve i těla podobající se rybám. V průběhu evoluce 

člověk samozřejmě o spousty výhod pro vodní prostředí přišel, ale i v současné době 

disponuje lidské tělo hned několika adaptačními mechanizmy, jako například diving reflex 

(Aquatic Body Rhythms) (Kukleta 1980). Tento reflex umoţňuje ţivočichům dýchajícím 

vzduch (atmosférický) potápět se pod vodní hladinu, setrvat tam určitý čas, přičemţ 

dochází k automatickému přenastavení nejen fyziologických, ale i anatomických funkcí. 
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Délka ponoru i celkový průběh, lze do určité míry ovlivnit celkovými dispozicemi jedince, 

jako např. velikost plic, rychlost šíření CO2, tolerance na vyšší hladinu CO2, ale převáţně 

silou (vývinem) a velikostí právě diving reflexu (potápěcí reflex savců), který je vlastní i 

všem savcům od kytovce aţ po člověka (viz. kapitola Návrat k podstatě).  

 

Kdyţ Enzo Maiorca roku 1961 poprvé překročil hranici padesáti metrů, vědci se 

domnívali, ţe hlouběji se člověk na jeden nádech potopit nemůţe. Vědci tehdy sestrojili 

model lidského hrudníku a zjistili, ţe do hloubky 50 metrů odolává bez větších problémů, 

ale za tuto hranici dochází ke zborcení hrudního koše (imploze). Tehdy nebrali v úvahu, ţe 

člověk není prázdný kontejner, ale důmyslně uspořádaný organismus, který je na počátku 

ţivota spíše tvorem vodním neţ pozemským (zdroj: http://www.umbertopelizzari.com/) 

Před čtyřiceti lety také nebyl znám systém Blood Shunt (redistribuce krve, omezení 

krevního průtoku), coţ je fyziologický reflex společný mnohým savcům, který umoţňuje 

nádechovým potápěčům, ale i tuleňům, či velrybám střídavý pobyt při vodní hladině i v 

hlubinách. Při sestupu, jak bylo řečeno stoupá tlak o 1 ATM na kaţdých 10 metrů, plíce se 

postupně stahují a kolem nich se vytváří prázdný prostor. V důsledku toho, by mělo 

teoreticky dojít k implozi hrudního koše, v případě modelu hrudního koše. Tento prostor 

však vyplňuje krev, která se přesunula z nedůleţitých - periferních částí těla (horní a dolní 

končetiny, dokáţí pracovat po určitý čas na kyslíkový dluh) do více důleţitějších a to 

srdce, mozek, plíce, kde je přítomnost kyslíku nezbytná – 100% (Štěpánek 2007). 

 

Dle Cinglové (2002, s.23) „samotné zadrţení dechu vede k reflexnímu zpomalení srdeční 

činnosti - bradykardie. Dle Štěpánka (2007) dochází k bradykardii u nezkušených 

freediverů o 40–50 % sníţení tepové frekvence a u profesionálních nádechových potápěčů 

se hodnoty pohybují okolo 20 tepů za minutu. Podráţdění chladových receptorů na obličeji 

způsobuje také výrazné zpomalení tepové frekvence (při zanoření). Jedná se o tzv. 

vagovou reakci, coţ je častá vegetativní (autonomní) reakce, kdy dochází k podráţdění X. 

hlavového nervu, tzv. bludného, který obsahuje vlákna parasympatická. Jeho nervová 

zakončení jsou např. v obličeji, zevním zvukovodu, ale i v břišní dutině. Při podráţdění 

kůţe chladovým podnětem (vodou) dojde k prudkému zpomalení tepové frekvence, k 

poklesu krevního tlaku a sníţení mnoţství přečerpané krve na 50 % (3 l/min). Zpomalení 

tepové frekvence vlivem podráţdění parasympatiku nastává také po tlaku na oční bulby 

http://www.umbertopelizzari.com/
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(okulokardiální reflex). Na vagové podněty reaguje více srdce nemocné neţ zdravé. 

Spojení obou, tedy zadrţení dechu a ponoření obličeje do chladné vody se tento efekt 

výrazně zvyšuje. Srdeční tep zpočátku vzroste, ale vzápětí se zpomalí na hodnotu o 20 – 

30% menší neţ je klidová. U trénovaných jedinců je toto zpomalení výraznější. U Martina 

Štěpánka byly pozorovány hodnoty 8 úderů za minutu.  

 

Obrázek 12 - Projev bradykardie před a během zanoření nádechového potápěče (Štěpánek, 

2007) 

Dle (Kuklety 1980) dochází spolu se sníţením srdeční frekvence také ke změně v krevní 

cirkulaci. Okysličená krev je schraňována pro nejdůleţitější orgány, které nesnesou 

hypoxii (nedostatek kyslíku pro tělo), tj. pro mozek a srdce. Dochází ke staţení cév 

zásobujících kůţi a končetiny (periferní vasokonstrikci), přísun krve do kůţe, svalů, ale i 

k dalším orgánům je omezen a tyto orgány po vyčerpání zásob kyslíku pracují na 

kyslíkový dluh. Zatímco při namáhavé svalové práci na vzduchu stoupá tepová frekvence, 

při zanoření a aktivaci potápěcího reflexu tepová frekvence klesá i u intenzivně plavajícího 

potápěče. Srdeční výdej (mnoţství přečerpané krve za určitou časovou jednotku) se 

sniţuje, avšak v mozku a srdci je zajištěn dostatečný arteriální tlak, aby mohly vyuţít 

veškerého dostupného kyslíku. Mozkem protéká během ponoru aţ dvojnásobné mnoţství 

krve oproti klidovému. Do 15 sekund po vynoření dojde k obnově původní srdeční 

frekvence.  

 

Potápěcí reflex tedy šetří kyslík pro mozek a pro srdce, aby mohl zajistit jeho přísun. Dle 

Novotné (2004) u některých kytovců (vorvaň), kteří se potápějí stovky, aţ 1000 m hluboko 

a vydrţí pod vodou desítky minut, je tento reflex tak výrazně vyvinutý, ţe krev cirkuluje 

jenom mezi plícemi, mozkem a srdcem, které bije jen dvakrát za minutu. Potápějící se 
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savci navíc mají velmi malý zbytkový objem plic a potápějí se ve výdechu, coţ je chrání 

před dekompresní chorobou a umoţňuje rychlé vynořování, při kterém se neuvolňují v krvi 

bublinky dusíku. U člověka není potápěcí reflex příliš silný, ale dá se tréninkem a dobrou 

fyzickou kondicí posílit. Chladové dráţdění je nejúčinnější na oblast kolem očí a na čelo, 

ale nejlepšího účinku lze docílit zadrţením dechu a ponořením se s celým nechráněným 

obličejem do chladné vody. To vede také k prodlouţení výdrţe na nádech o cca 15%. Je 

nutné však podotknout, ţe zbytek těla by měl být co nejlépe izolovaný od chladné vody 

(jako tukem obalená těla potápějících se zvířat), protoţe chlad vede ke zvýšení bazálního 

metabolismu – BM (energetické zajištění základních fyziologických funkcí) aţ o stovky 

procent a tím k výraznému zkrácení výdrţe na nádech.  

 

Dle Pelizzariho (2005) jako další mechanismus a součást potápěcího reflexu je kontrakce 

nebo-li staţení sleziny - Blood Shift Phenomenon. Jak bylo jiţ řečeno v kapitole 

Fyziologické minimum a zvláštnosti vodního prostředí, slezina slouţí k filtraci krve a jsou 

v ní zadrţeny krevní buňky, které v případě potřeby mohou vstoupit do oběhu a doplnit 

krevní obraz. U potápějících se tuleňů stoupá hematokrit (podíl červených krvinek 

v plazmě) aţ o polovinu, během 10-12 minut potápění. Podobný, i kdyţ ne tak výrazný jev 

byl vypozorován u profesionálních nádechových potápěčů i u Ama potápěček v Koreji, 

kteří provedli během 2,5 hod. 115 ponorů do 6 m. Na konci těchto ponorů byla provedena 

analýza a bylo zjištěno, ţe došlo k 10 % zvýšení hematokritu, coţ bylo provázeno 20% 

sníţením objemu sleziny. Větší počet červených krvinek přenese více kyslíku a umoţní 

setrvat pod vodou déle (viz. příloha č.1). 

 

Jako další mechanismus spouštějící se při zanoření nádechového potápěče, reps. při 

narůstajícím tlaku je tzv. Plazma fil. Je to mechanismus, redistribuce krevní plazmy, 

jakoţto tekutou sloţku krve do plic nádechového potápěče. Jak bylo jiţ řečeno, při 

zanoření dochází ke zmenšení veškerých oblastí, které jsou stlačitelné, plíce nevyjímaje. 

Díky tomuto mechanismu dochází k přesunu plazmy do plic, čímţ dojde vyplnění právě 

plicních sklípků, které by se jinak slepili a jejich další funkčnost by nebyla moţná. Tento 

efekt je spouštěn, aţ na základě stlačitelnosti plic, tzn. při větších hloubkách. Při samotném 

výstupu dochází ke zpětné redistribuci krevní plazmy z plic do krevního řečiště. Z tohoto 

důvodu je nutné dodrţet výstupovou rychlost. 
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Součástí zdravotního vyšetření potápěče bývá i měření potápěcího reflexu při zadrţení 

dechu a ponoření obličeje do ledové vody. U mnoha potápěčů jsou přítomny v průběhu 

pokusu srdeční arytmie (viz. Nehody vznikající při nádechovém potápění). Krevní tlak je 

zvýšený a velmi zřídka můţe dojít k vynechání srdečního stahu (krátké srdeční zástavě). Je 

to způsobeno zvýšenou dráţdivostí tlumivé sloţky nervového systému, tzv. parasympatiku 

(nervus vagus). Právě parasympatikus je zodpovědný za sníţení tepové frekvence, ale jeho 

přílišná aktivita můţe vést i k srdeční zástavě. Takovýto potápěči mohou být ohroţeni 

zástavou srdce a ztrátou vědomí v hloubce a neměli by se nádechovému potápění vůbec 

věnovat. Sporná je jejich diskvalifikace z hlediska přístrojového potápění. Samozřejmě 

můţe dojít k aktivaci potápěcího reflexu i při ponoru s dýchacím přístrojem, např. při ztrátě 

masky, či zdroje vzduchu v hloubce ve studené vodě. V těchto případech, jelikoţ se jedná 

o stresovou situaci, dochází k aktivaci mobilizační sloţky nervového systému (sympatikus) 

a následné zvýšené produkce hormonů adrenalinu a noradrenalinu  - neurotransmiter (tzv. 

katecholaminy) z dřeně nadledvinek, coţ přebije útlumovou reakci parasympatiku a k 

zástavě by dojít nemělo. Problém však zůstává v nedostatku relevantních dat, které by tuto 

problematiku vyvrátila či naopak potvrdila. Kardiologové neradi riskují a potápění 

zájemcům s takovýmto handicapem raději nepovolují. (Kukleta 1980, s.76). 

 

2.10.3 Zadrţení dechu 

To, co nás nutí nadýchnout se, není nedostatek kyslíku (O2), ale nadbytek 

vyprodukovaného oxidu uhličitého (CO2). Ţiviny se spalují za pouţití kyslíku a odpadními 

produkty této oxidace jsou oxid uhličitý a voda (viz. kapitola Tvorba energie ve svalech). 

Oxid uhličitý difunduje od buněk do krve, kterou je zčásti přenášen rozpuštěný, zčásti 

navázaný na červených krvinkách, ale nejvíce se ho přemění na slabou kyselinu uhličitou. 

Nadměrné mnoţství CO2 tedy zvyšuje kyselost krve (sniţuje pH). Na několika místech 

krevního řečiště je člověk vybaven chemoreceptory, které reagují na kyselost krve a jsou 

stimulovány nadbytkem CO2. To vyvolá velmi silné nucení k nádechu. Nedostatek kyslíku 

také nutí k nádechu, ale velmi slabě a navíc pozdě, nedlouho před ztrátou vědomí 

z hypoxie (Štěpánek 2008). Délka zadrţení dechu (apnoe) závisí na několika faktorech. V 

prvé řadě je to potápěčova fyziologická tolerance k nadbytku CO2 (hyperkapnii) a nízké 

hladině kyslíku (hypoxii). Především tolerance k hyperkapnii se dá významně zvýšit 

tréninkem. Dalším parametrem je rychlost metabolismu potápěče (bazální metabolismus), 
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při námaze se spotřebuje víc kyslíku (pracovní metabolismus) a vytvoří více oxidu 

uhličitého. Zvýšená schopnost a kapacita ukládat O2 a CO2 také prodlouţí apnoickou fázi. 

Nakonec potápěčova psychická odolnost vypořádat se s nepříjemnými pocity při dlouhém 

zadrţení dechu hraje nezanedbatelnou roli (pocit dušení – asfyxie). 

 

Zadrţení dechu má dvě fáze: 

 V první, snadné fázi je hrtanová příklopka uzavřená, a nitrohrudní tlak zůstává 

stabilní. Její trvání určují fyziologické faktory, z nichţ nejdůleţitější je arteriální pCO2 

(parciální tlak oxidu uhličitého). Typicky končí při alveolárním pCO2 kolem 6,1 kPa. 

 Ve druhé, obtížné fázi se začínají objevovat neovladatelné pohyby a kontrakce 

dýchacích svalů (převáţně bránice), které posléze celé zadrţení dechu ukončí otevřením 

dýchacích cest. Na obrázku 13 je vidět záznam pohybu hrudníku při pokusu o co 

nejdelší zadrţení dechu. 

 

 

 

 

Délka obtíţné fáze závisí jak na fyziologických tak na psychologických faktorech. U 

určitého jedince bývá limitována dosaţením určitého alveolárního pCO2  (obvykle do 7,1 

kPa). Tato hodnota bývá individuálně poměrně stabilní, po jejím dosaţení dochází k 

ukončení apnoe.  

Délku zadrţení dechu lze prodlouţit několika způsoby, z nichţ některé jsou vyloţeně  

Obrázek 13 - Srdeční činnost zaznamenána (EKG) během zádrţe dechu při statické apnoe 

(Štěpánek, 2007) 

 

Délka obtíţné fáze závisí, jak na fyziologických, tak na psychologických faktorech. U 

určitého jedince bývá limitována dosaţením určitého alveolárního pCO2 (obvykle do 7,1 

kPa). Tato hodnota bývá individuálně poměrně stabilní, po jejím dosaţení dochází 

k ukončení apnoe. Dle Štěpánka (2008) lze délku zadrţení dechu prodlouţit několika 

způsoby, z nichţ některé jsou vyloţeně nebezpečné. Pokud se potápěč v obtíţné fázi 

zaměstná fyzickou (provádění vyrovnávacího manévru při sestupu, ţvýkání, mačkání 

posilovacího krouţku apod.), nebo mentální (počítání, recitování v duchu) aktivitou, podaří 
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se mu často prodlouţit dobu do dalšího nádechu. Jako další moţností prodlouţení zádrţe 

dechu je, kdyţ po prvním pokuse vydechne nádechový potápěč do igelitového sáčku 

(různé modifikace s PET lahví) a provede z něho několik nádechů a výdechů, zvýší si práh 

citlivosti na pCO2 a další zadrţení dechu je delší. Jako další moţností je hyperventilace, 

coţ je série rychlých hlubokých nádechů a výdechů.  Tímto způsobem se před zanořením 

odstraní ze sklípkového vzduchu a z krve většina oxidu uhličitého (za normálních 

okolností je ho tam kolem 5 kPa) a při následujícím zadrţení dechu trvá značně déle, neţ 

se vyprodukuje dostatek nového CO2, aby se podráţdilo dechové centrum a dal signál 

k nadechnutí (Kukleta 1972). Obzvláště poslední způsob, hyperventilace před zanořením je 

extrémně nebezpečná a stála uţ ţivot velkého mnoţství nádechových potápěčů. Na obr. 4 

je znázorněno, jak se mění parciální tlaky kyslíku a oxidu uhličitého při běţném zanoření 

(limitní hodnoty pCO2 je dosaţeno před poklesem pO2 na nebezpečnou hodnotu a 

následuje vynoření a nádech) a po hyperventilaci (pCO2 je stále ještě nízký, ale pO2 jiţ 

poklesl na hodnotu, která nestačí pro zásobení mozku kyslíkem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Změna pO2 a pCO2 při běţném dýchání i s hyperventilací (Štěpánek, 2007) 

 

Hyperventilací se rozumí rychlý sled více neţ 3–4 nádechů a výdechů. Při uskutečnění 20 

hlubokých vdechů v rozmezí 1 min. se z těla odstraní takové mnoţství CO2, které odpovídá 

jeho produkci v klidu za 4 minuty. O tolik je tedy moţno prodlouţit zadrţení dechu v 

případě, ţe nedojde ke ztrátě vědomí pro nedostatek kyslíku. 
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Nejdelší pokus o zadrţení dechu trval neuvěřitelných 17 min. a 4 s. (David Blaine 30. 4. 

2008). Bylo to však po hyperventilaci čistého kyslíku, tedy po odstranění CO2 a saturaci 

kyslíkem. Čerstvý rekord ve statickém zadrţení dechu je 11 min. a 35 s.   (Stephane 

Mifsud, 8.6. 2009). (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Freediving ). 

 

2.10.4 Zásoba kyslíku a oxidu uhličitého v organismu 

Délka zadrţení dechu ve značné míře závisí na kapacitě organismu uchovávat O2 a CO2 a 

na mnoţství těchto plynů v těle na začátku ponoru. Změněný metabolismus nádechových 

potápěčů (potápěcí reflex rezervující dostupný kyslík v plicích pro mozek, srdce, a 

anaerobní metabolismus ostatních tkání) umoţní co nejvýhodnější vyuţití zásob kyslíku. 

Průměrné tělo 70 kg těţkého muţe s celkovým objemem plic 5,5 l pojme 1996 ml kyslíku. 

Z toho 820 ml je v plicích, 880 ml v krvi, 240 ml je vázáno na myoglobin (bílkovina 

schopná uchovávat kyslík pro pozdější pouţití) především ve svalech a 56 ml je fyzikálně 

rozpuštěno v krvi a tkáních. Celá tato zásoba by byla bez další dodávky kyslíku 

hypoteticky vyčerpána přibliţně po 6,5 minutách. Trénovaným potápěčům však vystačí 

tento kyslík déle vzhledem ke schopnosti aktivovat anaerobní metabolismus, tedy 

získávání energie bez přístupu kyslíku (Kukleta 1972). 

 

Hyperventilace nedodá do organismu o mnoho více kyslíku, jelikoţ krev se uţ nasytit 

kyslíkem více nemůţe (navázán na hemoglobin), získá se jen o trochu víc kyslíku v 

plicích, protoţe alveolární pO2 bude vyšší neţ obvyklých 15 kPa. Při zvýšení o 3 kPa se 

získá navíc kyslík pro prodlouţení apnoe nejvýše o půl minuty. Riziko odstranění oxidu 

uhličitého v takovém případě bylo uţ diskutováno výše. Při sestupu nádechového potápěče 

do hloubky se zvýší pO2 (několikanásobně dle hloubky – ve 100 m 11 krát -165 kPa) a také 

spotřeba kyslíku organismem je zvýšená. Tělo nemá důvod kyslíkem šetřit. To vysvětluje, 

proč je takový rozdíl mezi výdrţí při statickém zadrţení dechu (rekord 11 min. 35 sekund) 

a při asistovaném zanoření do hloubky (no-limits, staţení do hloubky závaţím, výstup 

pomocí balónu naplněného vzduchem – 4 min. 24 s. při rekordním ponoru do-214 m). 

Dalším důvodem je, ţe v průběhu zanoření roste pCO2 parciální tlak oxidu uhličitého v 

plicích a dochází k obrácenému toku CO2. Místo z těla do plic přechází CO2 z plic do krve, 

zvyšuje se jeho parciální tlak v krvi a tím i nucení k nádechu. Během výstupu se nestačí 

všechen nadbytečný CO2 dostat z těla do plic. Po stejně dlouhém asistovaném ponoru do 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Freediving
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hloubky se v plicích nachází méně CO2 neţ po zadrţení dechu na hladině, toto mnoţství 

CO2 v těle přispívá k nutnosti nadechnout se. Minimální doba k odstranění tohoto CO2 z 

tkání jsou 3 minuty, povrchový interval mezi ponory, by měl tedy být alespoň takto 

dlouhý. Kratší intervaly nepovedou ke zkrácení doby ponoření, protoţe chemoreceptory se 

adaptují na zvýšený pCO2, ale zadrţený oxid uhličitý můţe mít narkotické účinky, coţ 

bylo demonstrováno výsledkem opakovaných ponorů, kdy jedinec provedl 7 ponorů do 

18,5 m s povrchovým intervalem 1–2 minuty. Na konci byla patrná otrava oxidem 

uhličitým provázaná narkotickými účinky (Pelizzari2005).  

 

Oxidu uhličitého je v těle uchováno mnohem více, neţ kyslíku. Nejvíce se ho nachází 

vázáno v kostech-123 litrů, ale tato zásoba se obměňuje velmi pomalu. Ze zbývajících 16,6 

l se 9,6 l nachází ve svalech. Právě svaly a vnitřní orgány se u trénovaných potápěčů 

stávají při ponoru významnou zásobárnou CO2. Dokáţí pojmout aţ dvojnásobek CO2 ve 

srovnání s nepotápěči, tento oxid uhličitý se nedostává do krve a nezvyšuje potřebu 

nadechnout se. Je to jeden z důvodů, proč jsou potápěči schopni zadrţet dech na mnohem 

delší dobu neţ nepotápěči. 

 

2.10.5 Metody vyrovnávání tlaku ve středouší 

Jak bylo jiţ řečeno v kapitole fyziologické minimum a zvláštnosti vodního prostředí, ucho 

se skládá ze tří částí a to vnější ucho, střední a vnitřní ucho. Lidská tkáň je z větší části 

tvořena vodou (⅔), tudíţ je prakticky nestlačitelná. Dle Pascalova zákona je tedy tlak ve 

všech tkáních stejný a nijak je nepoškodí. Ucho, resp. střední a vnitřní část je vyplněna 

vzduchem, který je zde dodáván prostřednictvím Eustachovy trubice, která vyúsťuje 

v prostoru nosohltanu. Vnější zvukovod je v době ponoru zaplněn vodou (není 

podmínkou). Při sestupu dochází k narůstání tlaku. Tento tlak tlačí vodu (vzduch) ve 

vnějším zvukovodu na bubínek, který se prohýbá směrem do středního ucha. Následně 

dochází k palčivé bolesti. Potápěč by měl začít s vyrovnáním tlaku v uších ihned jakmile se 

zanoří. Frekvence vyrovnání by měla být pravidelná, tudíţ nečekat na nepříjemné pocity. 

Nejjednoduššími metodami jsou zívání, polykání (Toynbeeho manévr), předstrčení čelisti a 

naklonění hlavy (Edmondsův manévr). Tyto techniky jsou však vhodné pro jedince, kteří 

mají široce průchodné Eustachovy trubice. Pro potřeby nádechového potápění uvádí 

Štěpánek (2007) následující techniky vyrovnání: 
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1. Valsalvův manévr 

2. Frenzelův manévr 

3. BTV manévr 

 

Valsalvův manévr  

Umberto Pelizzari ve své knize Manual of freediving (2004, s.39) uvádí následující: 

„Pokoušíme se vydechnout proti uzavřeným nosním dírkám a lícní svaly udrţujeme pevné, 

nesmí být nafouknuté“ (viz. příloha č.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 - Vyrovnání tlaku ve středouší za pomoci Valsalvova manévru (Štěpánek, 

2007) 

 

Tato metoda je velice účinná, avšak násilná. Při úsilovném (izometrickém napětí) a 

nešetrném pokusu o vyrovnání, můţe dojít nejen k poškození vnitřního ucha s trvalými 

následky, ale i k poškození kardiovaskularního systému (patent foramen ovale - PFO). 

Více o PFO v kapitole nehody a nebezpečí vznikající při nádechovém potápění.  

 

Frenzelova technika  

Dle Štěpánka (2007) je velice efektivní metoda vyrovnání. Spočívá v uzavření zevních 
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 nosových otvorů, staţení svalů měkkého patra (jako při násilném polykání) a zasunutí 

kořene jazyka směrem dozadu a nahoru k měkkému patru dutiny ústní. Potápěč si tak 

vytvoří píst z kořene jazyka tím, ţe jej zvedne. Při uzavření nosových otvorů napomáhá 

vyslovení (bručení) slůvka „Hu“ či souhlásku „K“. Tato technika je velice účinná, lze ji 

provést opakovaně bez velikého úsilí, bez rizika poškození organismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Vyrovnání tlaku ve středouší za pomoci Frenzelova manévru (Štěpánek, 

2007) 

BTV manévr  

Jako poslední technikou vyuţívanou v nádechovém potápění je beance tubaire volontaire 

nebo-li BTV manévr. Jedná se o vědomé otevření ústních nosohltanových sluchových 

trubic pohybem svalů měkkého patra. Tento způsob vyrovnání je však určen potápěčům 

s neomezenou průchodností Eustachových trubic, avšak nejefektivnější a nejrychlejší.  

 

2.11 Nehody a nebezpečí vznikající při nádechovém potápění 

Dosud popsané fyziologické mechanismy umoţňují nádechovým potápěčům bezpečně 

překonat obtíţné podmínky spojené se zvýšeným tlakem a omezeným přísunem kyslíku. 

Přesto, pokud potápěč překoná určité hranice, vystavuje se nebezpečí váţného poškození 
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organismu. Hrozí mu hypoxie, poškození způsobená změnami tlaků, ale i dekompresní 

choroba a v menší míře dusíková narkóza. Zde si vysvětlíme mechanismy nejčastěji se 

vyskytujících nehod při provozování nádechovém potápění.  

 

2.11.1 Problematika O2 a CO2 

Hypoxie 

Jde o stav, při němţ tkáně nedostávají, nebo nějakým způsobem neodebírají dostatečné 

mnoţství kyslíku. Můţe vzniknout během ponoru, kdy se kyslík v organismu průběţně 

spotřebovává. Dle Štěpánka (2007) „tělo normálně pracuje, pokud úroveň kyslíku bude na 

minimu tj. 16 %“. Příznaky hypoxie se dostavují jiţ od 14 % 02 a ztráta vědomí nastane při 

úrovni 10 % kyslíku v organismu. Těchto 10% 02 nepokrývá nutnou potřebu pro správnou 

funkci mozku, tudíţ dochází k odumírání mozkových buněk, převáţně v šedé kůře 

mozkové. Nastupující hypoxie se projevuje zrychlením srdečního tepu a někdy i 

zrychleným dýcháním. Tato reakce je jedním z regulačních mechanismů krevního oběhu, 

kdy se tělo snaţí s nedostatkem kyslíku vyrovnat. Tato reakce organismu je jakýsi 

předstupeň začínající hypoxie, tudíţ můţe slouţit, jako varovný systém pro nádechového 

potápěče. Hlavními signály hypoxie je zmodrání kůţe, lůţek u nehtů a rtů (viz. příloha 

č.1). 
 

Tabulka 7 - Příznaky hypoxie v závislosti na pO2 v plicích během ponoru (Pelizzari, 2005) 

 

            pO2                                                                        Příznaky hypoxie 

14 kPa první příznaky  (ospalost, nepřesná koordinace pohybů, rozjaření) 

12 kPa pocit nepohodlí 

 9 kPa někteří jedinci ztrácejí vědomí 

 5 kPa a níţe ztráta vědomí u všech osob (Blackout) 

 

Cyanóza (hypoxemie) 

Je to obdobný stav, jako u hypoxie, s tím rozdílem, ţe v samotné krvi není dostatek kyslíku 

na pokrytí ţivotně důleţitých funkcí. Můţe vznikat při nedostatečném okysličování 

tepenné krve (dýchání poblíţ zdroje oxidu uhelnatého – CO). Projevy nastupující cyanózy  

jsou totoţné, modravé, aţ modrofialové zbarvení kůţe, lůţek u nehtů, rtů a sliznice 

(Piškula 1985). 
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Hypokapnie 

Nejčastější způsob zapříčiňující nehodovost při nádechovém potápění je právě hypokapnie. 

Jedná se o úmyslnou, či neúmyslnou hyperventilaci, coţ má za následek vypuzení z těla 

potápěče příliš vysoké mnoţství CO2 v tepenné krvi (Kukleta 1972). Přílišná nízká 

koncentrace CO2 nedokáţe aktivovat dechové centrum (nádech je aktivován zvýšenou 

koncentrací CO2). Příznaky se projevují ve formě svalových křečí, zvonění v uších, závratě 

a v nejtěţších případech ztráta vědomí a následné utonutí (v případě provozování bez 

dostatečného dohledu–viz. kapitola Bezpečné potápění). 

 

Hyperoxie 

Tento stav je opakem hypoxie, tudíţ dochází k příliš vysoké koncentraci O2. Nádechový 

potápěč se s tímto projevem setkává jen ve vyjímečných případech a to například při 

opakovaných hlubokých ponorech, kdy během ponorů v hloubce max. do 6 metrů je 

podáván čistý 100 % kyslík z důvodu očištění organismu od CO2 (recovery). Při překročení 

povoleného pO2 – 1,6 bar. tzn. pod 6 m, je způsobena právě hyperoxie, která se nejčastěji 

projevuje poruchami centrální nervové soustavy, podle části zasaţení mozku můţe také 

dojít ke ztrátě vidění, křeče, celkové škubání. Prvním příznakem je však cukání koutků na 

tváři. V případě hyperoxie je nutné tělo odkysličit, tudíţ vystoupat blíţe k hladině (sníţení 

pO2), nebo podáním jiné směsi s niţším % O2. 

 

Hyperkapnie 

Štěpánek (2007) „hyperkapnie je stav přemíry oxidu uhličitého ve tkáních potápěče, coţ 

způsobuje například zvýšená tvorba CO2 při práci (plavání, apod.), dále špatná konstrukce 

šnorchlu, kdy nedochází k dostatečnému vypuzení CO2 z trubice (mrtvý prostor), úmyslné 

zadrţování dechu i nedostatečná ventilace plic“. Projevy začínající hyperkapnie jsou: 

prohloubení a zrychlení dechu, ztráta koncentrace, která můţe přejít aţ ve ztrátu vědomí, 

otupělosti i zvýšení srdeční frekvence (Kohlíková 2004). 
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Tabulka 8 - Příznaky hyperkapnie v závislosti na parciálním tlaku oxidu uhličitého 

v plicích během ponoru (Pelizzari 2005) 

 

       pCO2                                                                 Příznaky hyperkapnie 

do 2 kPa 

 
nevýrazné působení 

nad 2 kPa 

 

za normálních okolností zvýšená ventilace, pod vodou začátek působení 

nepříjemného pocitu 

nad 5 kPa 

 
normálně je účinek zřejmý a nepříjemný 

do 10 kPa 

 

progresivní vzestup intenzity nepříjemného pocitu a účinky na mozkovou 

činnost 

nad 10 kPa 

 
výrazné účinky na vyšší nervovou činnost, popřípadě bezvědomí 

vyšší obsah CO2 

20 aţ 30 kPa 

můţe způsobit celkový záchvat křečí organismu (Near blackout), 

doprovázený bezvědomím (Blackout) 

 

 

Near blackout – LMC (Samba) 

Štěpánek (2007, s.18) „Samba je fyziologický stav těla u něhoţ došlo k poklesu hladiny O2 

v krvi, která se blíţí kritické hranici ztráty vědomí“. Jedná se o jistý stupeň hypoxie. Tento 

způsob projevu hypoxického stavu je znám spíše mezi závodními freedivery, kteří svoje 

hranice rádi posouvají a svoje tělo vystavují neustálé hypoxii. Samotné slangové 

pojmenování „Samba“ bylo převzato od Latinskoamerických tanečnic, která vytvářejí 

během svého tance pohyby podobající se právě projevům samotné Near blackout – samby. 

Vedle ztráty motorické kontroly, kdy je zasaţena CNS z důvodu hypoxie jsou další projevy 

křeče, euforie, točení hlavy, obtíţné dýchání. Tento stav však není spojen se ztrátou 

vědomí, jako tomu je u blackoutu. Projevuje se především na hladině, těsně po vynoření. 

V případě, ţe nádechový potápěč prochází tímto stavem je třeba dbát zvýšené pozornosti, 

jelikoţ samotná samba můţe přejít v blackout, coţ vyţaduje 100 % pomoc ze strany 

jistícího potápěče, či dozorující osoby. Potápěč během samby vnímá své nekoordinované 

pohyby i své tělo. Jako prevence dle Štěpánka (2007) je tzv. zčervenání, vytvoření jakého 
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si přetlaku v oblasti hlavy, kdy okamţitě po vynoření provádíme 3 x po sobě tento manévr 

(Hugpriety), jejímţ smyslem je prokrvení (okamţité dodání kyslíku) právě mozkové části. 

Dle Pelizzariho (2004) se samba projevuje těmito příznaky: 

 

1. Cyanóza – namodralá kůţe kolem očí a rtů. 

2. Ztráta motorické kontroly – potápěč se třese, má záchvěvy svalů, hlavy, obtíţně dýchá, 

ale je schopen udrţet dýchací cesty nad vodní hladinou. 

3. Euforie – jedná se o nekontrolovatelné projevy smíchu, zoufalství, pláče, strachu, ale  i 

agrese, která se můţe projevit i napadením záchranného potápěče (buddyho). 

4. Snížená citlivost, brnění – objevuje se pocit sníţené citlivosti v horních i dolních 

končetinách, dále v obličejové části. Příznaky jsou pozvolné, ale jejich projev se rychle 

zvyšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 - Projev samby v praxi 

 

5. Poruchy zraku – postiţený má „zakalený zrak“, ztrácí periferní vidění (desetimílové 

vidění), ztráta barev. 

6. Zmatek, závrať – postiţený dává pokyny, či otázky, které nedávají smysl ani logiku, 

projevuje se kolísavé slyšení. Dle zkušenosti jedince je schopen ukazovat signál značící, 

ţe je vše v pořádku, ale skutečnost je jiná (viz. příloha č.1). 
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Blackout 

Nejčastějším nebezpečím při provozování nádechového potápění je jiţ zmiňovaná 

ztráta vědomí, přicházející téměř bez varování.  

Dle projevu v hloubce, lze blackout rozdělit na: 

 shallow water blackout  (výpadek vědomí v malé hloubce) 

 deep water blackout (výpadek vědomí ve velké hloubce) 

 

Shallow water blackout – SWB (5 aţ 0 m) 

Anglický výraz pro výpadek vědomí v malé hloubce. Přichází téměř bez varování, okolní 

prostředí se zatmí (buňky sítnice jsou velmi citlivé na hypoxii a přestanou fungovat) a ve 

zlomku sekundy potápěč ztrácí vědomí. Pokud parciální tlak kyslíku (pO2) poklesne pod 4 

kPa, mozkové buňky, které nejsou schopny fungování bez kyslíku (anaerobního 

metabolismu), přestávají plnit svoji funkci a nastává okamţitá ztráta vědomí (Blackout). K 

takové situaci však bez hyperventilace nemůţe dojít, mnohem dříve nás zvýšená hladina 

oxidu uhličitého přinutí nadýchnout se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 - Změna parciálního tlaku kyslíku při hloubkovém ponoru (Štěpánek, 2007) 

 

Při zanoření a pobytu na dně je kyslíku nadbytek, sice se spotřebovává, ale vysoký tlak v 

hloubce udrţuje parciální tlak kyslíku na komfortní výši. Oxidu uhličitého zatím také 

nebylo vyprodukováno dost, aby nám dal signál k ukončení ponoru. Při vynořování však 

klesá okolní tlak a s tím i parciální tlak kyslíku v plicích. Tento pokles můţe být tak 
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prudký a výrazný, ţe v menší hloubce můţe pO2 v plicích dosáhnou menší hodnoty neţ 

pO2 v krvi a místo, aby byl kyslík do krve dodáván, naopak z krve přechází zpátky do plic. 

K tomu obvykle dochází v posledních metrech výstupu. Nastává ztráta vědomí z 

nedostatku kyslíku blízko hladiny (Pelizzari 2005). Mezi ztrátu vědomí blízko hladiny lze 

zařadit i plavání v bazénech, kde u většiny nepřesahuje hloubku větší neţ 5 metrů (např. 

při pokusu uplavat co nejdelší úsek na jeden nádech). 

 

Deep water blackout – DWB  (5 - ∞) 

Anglický výraz pro výpadek vědomí ve velké hloubce, kdy principiálně je problém pO2 a 

pCO2 totoţný s tím rozdílem, ţe ke ztrátě vědomí resp. k poklesu pO2 pod kritickou hranici 

dochází v hloubce pod 5 m a více. To přináší mnohem větší problémy ze strany záchrany 

(viz. kapitola Záchrana při potápění na nádech). 

 

90%

9% 1%

Blackout

0 - 5 metrů

5 - 25 metrů

25 - ∞ metrů

 

Obrázek 19 - Poukazuje na projevy blackoutu v závislosti na hloubce 

 

Blackout i samba znamenají v soutěţích diskvalifikaci a neuznání výkonu. 

Proto je nutné dodrţovat bezpečností předpisy pro potápění na nádech (viz. kapitola 

bezpečnost při potápění na nádech) a nikdy neprovozovat nádechové potápění sám. Jistící 

potápěč (buddy), by měl potápěče při vynořování stále sledovat a v případě potřeby ho 

vynést na hladinu a umoţnit mu vzpamatovat se, v těţších případech provést oţivovací 

pokusy. 

 

2.11.2 Problematika srdce z pohledu nádechového potápění 

Při zanoření, dokonce i při šnorchlování na hladině, dochází k přesunu krve do hrudníku. 
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Srdce se mnohem více plní krví neţ-li je to obvyklé nad vodou. Spolu s dráţděním 

parasympatiku při potápěcím reflexu to můţe vyvolat zvýšený výskyt arytmií, které pro 

zdravého potápěče nejsou nebezpečné, ale mohou vést k srdečnímu selhání. Především u 

starších potápěčů (nad 50 let), kteří trpí některou formou srdečního onemocnění.  

 

Jako další příčinou srdečního selhání můţe být tzv. Patent foramen ovale (PFO). V roce 

1999 byl na Universitě v německém Heidelbergu uskutečněn výzkum, který vedl Dr. 

Michael Knauth. Při tomto vyšetření bylo vybráno 24 přístrojových potápěčů a všichni 

měli do té doby nějakou nevysvětlitelnou dekompresní příhodu, přestoţe dodrţeli všechny  

předepsané dekompresní postupy. Ze sledované skupinky 24 potápěčů se podařilo nalézt u 

19 (80%) právě velké patent foramen ovale. 

 

PFO 

Dle (Kuklety 1980) plíce během nitroděloţního vývoje nedýchají, pro krevní oběh lidského 

zárodku je zcela neúčelné jejich promývání krví, tzn., ţe plíce jsou vyplněny tekutinou, ze 

které kyslík nezíská. Tudíţ zde existuje jaká si objíţďka, kdy krev sbírající se z těla plodu 

do pravé srdeční síně je odváděna přímo do levé předsíně a dále do levé komory srdce 

s obejitím nefungujících plic. Během nitroděloţního vývoje se nevytvoří úplná, uzavřená 

svalová přihrádka oddělující levou a pravou předsíň srdce plodu. U plodu v této svalové 

přihrádce je vytvořen oválný otvor miniaturních rozměrů – foramen ovale, který je ze 

strany levé předsíně zčásti krytý jemnou vazivovou blankou. Tato blána má svůj význam 

v době prvního nádechu novorozence, kdy dochází k nárůstu tlaku krve v levé předsíni a 

následně dojde k přimáčknutí této vazivové blanky na oválný otvor (PFO), sroste s ním a 

později se nahradí normální srdeční svalovinou. Právě k této přeměně, reps. k uzavření 

foramen ovale však u 30 % populace nedochází, tudíţ zůstává i nadále otevřený.  

 

Člověk nevystavující se přílišnému zvýšení tlaku, nemusí během svého ţivota tuto 

vrozenou anomálii zpozorovat, jelikoţ krevní tlak v levé předsíni je fyziologicky vyšší neţ 

v pravé a tak vazivová membrána, která s otvorem nesrostla, foramen ovale dobře, 

ventilovým mechanizmem uzavírá. Problém však nastává, jestliţe dojde k obrácení poměrů 

krevního tlaku, tzn., kdy v pravé předsíni dojde k enormnímu a často i rázově ke 

zvýšenému nárůstu krevního tlaku. Po té je účinnost vazivové blány nulová. K náhlým 

změnám krevního tlaku dochází např. při pouţití jedné z technik vyrovnání tlaku ve 



 

89 

 

středouší, tzv. Valsalvův manévr,  při otočce freedivera, po kašli, prudkém kýchnutí, tedy u 

stavů charakterizovaných krátkodobě zvýšeným izometrickým napětím hrudníku. A právě 

Valsalvův manévr je mezi nádechovými potápěči nejpouţivatelnější technikou vyrovnání 

tlaku ve středouší z důvodu jednoduchosti (viz. kapitola Metody vyrovnání tlaku ve 

středouší). Při tomto manévru dochází k izometrickému napětí hrudníku (vyrovnání tlaku 

ve středouší) a následnému povolení, kdy dojde k nahrnutí krve do pravého oddílu srdce, 

zejména do pravé předsíně, ve které v průběhu několika srdečních kontrakcí významně 

stoupne krevní tlak. Tento nárůst v pravé předsíni stačí na otevření foramen ovale a k 

průniku žilní krve do levé předsíně a levé komory srdeční (opačný směr proudění). 

Zvýšení problému můţe nastat, jestliţe se tělo zbavuje např. dusíku, který získal 

v předchozích ponorech, případně plynové mikrobubliny obsaţené v ţilné krvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 - Vazivová membrána s foramen ovale spolu se směrem průtoku krve  

 

K tomuto problému nasycení tkání dusíkem můţe dojít tehdy, jestliţe nádechový potápěč 

vykonal před nádechovým ponorem přístrojový ponor. Dokonce potápění na nádech do 

hloubek kolem 20 – 30 m s krátkými povrchovými intervaly způsobí významné nasycení 

organismu dusíkem. Znásobení problému tedy nastane, kdyţ přes otevřené a průchodné 

foramen ovale pronikne tato ţilná krev obohacena o mikrobubliny do velké tepnové 
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cirkulace (levé předsíně a levé komory srdeční). Je zde velká pravděpodobnost uvíznutí 

zmiňovaných mikrobublin, ať uţ v koronárních tepnách srdečních, v tepenné 

mirkocirkulaci mozku, anebo kteréhokoliv jiného orgánového systému těla. Pokud se u 

potápěče při vyšetření prokáţe PFO, měl by v co nejbliţší době provést pomocí 

chirurgického zákroku uzavření této „dírky“. Během chirurgického zákroku se provádí 

v oblasti tříselní zavedení Amplatzerova okluderu (síťka), která „dírku“ uzavře. (zdroj: 

http://www.aquatic7.cz/medicina7.html). 

 

2.11.3 Barotraumata u nádechového potápění 

Obecně rozlišuje barotraumata podle aktuální činnosti nádechového potápěče a jejich 

projevu v dané oblasti. Dle Maťáka (1997) se jedná „o skupinu onemocnění, jejichţ 

společným znakem jsou rozdílné tlaky plynů v tělesných dutinách vůči zevnímu prostředí. 

Tento tlakový gradient vytváří sílu, která má posléze mechanické účinky, tzn. poškozuje 

potápěče svým projevem“. Dle způsobu poranění potápěče, resp. jeho částí a jejich 

následnému projevu rozlišujeme tato barotraumata: 

 

1. Barotraumata při sestupu  

a) barotraumata plic z podtlaku 

b) plicní edém 

c) barotraumata sluchového ústrojí 

d) barotraumata vedlejších nosních dutin 

e) barotraumata očí 

f) barotraumata tváře a obličejového nervu 

 

2. Barotraumata při výstupu 

a) barotraumata plic z přetlaku 

b) barotraumata zaţívacího ústrojí 

 

Barotraumata při sestupu 

Barotraumata plic z podtlaku (Lung squeeze) 

Jde o stav, kdy nádechový potápěč překročí hranici stlačitelnosti hrudníku (Thoracic 

squeeze). Nejčastěji tomu bývá při hlubokých ponorech, kdy tlak vody stlačí hrudní koš na 

http://www.aquatic7.cz/medicina7.html
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za hladinu reziduálního objemu. Dle Pelizzariho (2004, s.87) „dosáhne potápěč své hranice 

tehdy, kdy stlačení hrudního koše zmenší celkovou kapacitu plic na hodnotu zbytkového 

objemu“. Dle Štěpánka (2007) vzniká LS z důvodu rychlého sestupu, kdy není dodrţen 

zákon o stlačitelnosti (Boyleho–Mariottův zákon). Tělo se dále nestihne dostatečně 

adaptovat na hloubku, coţ je častý problém při velkých pokrocích v hloubkových 

výkonech, kdy se maximální hloubka posouvá na jednou o několik metrů. Extrémní napětí 

plicního tkaniva při stále se zvyšujícím tlaku můţe způsobit roztrhnutí (popraskání) alveol 

a posléze celého plicního tkaniva. V častých případech také dochází k popraskání 

průdušnice (Trachey), která během ponoru mění svoji velikost (zmenšuje se). Při těţkém 

Lung squeezu je moţnost sekundárního topení se ve vlastní krvi, která vyplňuje prostor 

plicních sklípků. Tudíţ nedochází k výměně plynů. Symptomy Lung sgueeze jsou 

například vykašlávání krve, obtíţné dýchání a dušnost, šelesti na srdci, napětí v plicích, 

bolest v hrudní oblasti, sípání i cyanóza. 

 

Plicní edém 

Jak bylo jiţ řečeno v předešlé kapitole objemové změny plic při zanoření, vstupuje do 

hrudníku o cca 1-1,5 l větší objem krve, neţ je běţné z důvodu zvýšení tlaku. Tuto krev 

musí cévní systém pojmout. Zhruba ⅓ (450 ml) vstupuje do malého plicního oběhu, zbytek 

se musí vejít do stávajících cév (zbytnění krevních kapilár), jejichţ přizpůsobivost 

(compliance) také není nekonečná. Výsledkem je vyšší tlak v plicním řečišti, který můţe 

vyústit aţ v rozvoj otoku plic (plicního edému), jak bylo popsáno u řady nádechových 

potápěčů, kteří po intenzivním potápění trpěli hemoptýzou (vykašláváním krve nebo 

zpěněného krvavého hlenu). V důsledku rozšíření plicních cév dochází k přetíţení i 

nedokrvení tělního oběhu s moţnými následky (selhání srdeční činnosti). Můţe dojít i k 

poškození plicních kapilár a krvácení do plic. Riziko se v tomto případě zvyšuje uţitím 

aspirinu, nebo jiných protisráţlivých léků (Štěpánek 2007). K definitivnímu závěru, zda 

nádechové potápění vyvolává trvalé poškození plicní architektury, existuje příliš málo 

údajů. 

 

Barotraumata sluchového ústrojí 

Jedná se o způsob poškození sluchového aparátu, kdy nedojde k vyrovnání tlaku ve 

středoušní dutině s okolním tlakem, ať uţ z důvodu špatné průchodnosti Eustachovy 
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trubice, studené vody, překročení hranice vyrovnání tlaku, apod. V důsledku rozdílného 

tlaku dochází k prohybu ušního bubínku směrem dovnitř. To je v počátku doprovázeno 

palčivou bolestí v oblasti ucha, dále poruchami slyšení a při protrţení bubínku a následném 

vniknutí vody do středouší vznikají závratě. Celkové následky se odvíjejí od velikosti, 

resp. stupně poškození ušního bubínku a to od zhmoţdění bubínku přes krvácení výstelky 

středoušní dutiny, aţ po protrţení (zdroj: http://www.aquatic7.cz/medicina7.html). 

Samotné protrţení nepředstavuje váţnější problém. Je komplikováno vniknutím vody do 

středouší a ochlazení tohoto prostoru. Následuje závrať, dezorientovanost a moţnost 

vzniku paniky v důsledku silné bolesti. 

 

Barotraumata vedlejších nosních dutin 

Dle Piškuly (1985) se tento typ barotraumat projevuje, jak u sestupu, tak i u výstupu. U 

zdravého jedince jsou vedlejší dutiny nosní volně spojeny s dýchacími cestami a 

vyrovnávání tlaku v nich nečiní ţádné potíţe. Při horečnatých onemocněních, infekcích, či 

alergiích, však můţe dojít k zúţení nebo ucpání těchto kanálků a tím k zamezení přístupu 

vzduchu do čelních dutin. Hlavními symptomy jsou prudké bolesti pod očima u kořene 

nosu a někdy také smrkání krvavého hlenu. Dle Kuklety (1980, s.103) jsou „nebezpečné ty 

bolesti, které jsou velmi intenzivní a které spočívají v moţnosti vyprovokovat panickou 

reakci“. Z tohoto hlediska jsou nepříjemné ty nehody, které nastávají při výstupu, kdy 

potápěč narazí v hloubce na nepřekonatelnou bariéru bolesti“. Mezi takovéto patří i ucpání 

vedlejších dutin. 

 

Barotraumata očí (Mask squeeze)  

Tento jev vzniká velmi často u málo zkušených potápěčů. Při sestupu dochází ke  

zmenšování objemu vzduchu (relativnímu vakuu) v masce a přitlačení masky na tvář. 

V důsledku toho dochází mimo projevům na kůţi i k poruchám zraku. Hlavními symptomy 

jsou bolesti v oblasti tváře (pod maskou), červené otlačení masky na kůţi tváře, krvavé oči, 

černé skvrny před očima, trvalé výpadky části zorného pole (důsledek drobného krvácení 

v kritických případech). Předcházení této situace je postupné přizpůsobování se tlaku 

v masce vůči okolní (Pelizzari 2005). 

 

Barotraumata tváře a obličejového nervu  

Tento typ barotraumata se nejčastěji zaměňuje právě s mask squeeze. Jde o následek 

http://www.aquatic7.cz/medicina7.html


 

93 

 

přílišného nárůstu podtlaku v masce potápěče. Jde o vystupňovaný mask squeeze s těţkým 

opuchem, aţ deformacemi skeletální části s postihnutím nervus facialis (lícní nerv). 

Extrémní poškození mohou zapříčinit hluboké zranění. Nejčastěji k tomuto typu 

barotraumatu dochází při klesání a tedy potřebě vpustit vzduch do masky přes nos. Kdyţ se 

v masce nachází určité mnoţství vzduchu, podléhá i tento vzduch  okolním vlivům 

(zvětšení i zmenšení okolního tlaku). Pokud nedojde ke správnému vyrovnání tlaků 

v masce (fouknutím vzduchu do masky), nastává stav nazývaný barotrauma tváře. Řešením 

této situace spočívá v prevenci, tzn. postupnému výdechu do masky přes nos. 

 

Barotraumata při výstupu 

Při výstupu klesá okolní tlak a všechny plyny v těle zvětšují svůj objem. Jelikoţ nádechový 

potápěč je omezen časem výstupu, resp. mnoţstvím vzduchu v plicích, můţe dojít 

k barotraumatu i v případě, kdy by mu jistící potápěč podal svůj dýchací přístroj.  

 

Barotraumata plic z přetlaku 

Paradoxně můţe při výstupu dojít i k poškození plic z přetlaku manifestujícím se 

pneumotoraxem, plicním emfyzémem, nebo vzduchovou embolií. Proč? Vţdyť v plicích 

nádechového potápěče nemůţe být po vynoření více vzduchu, neţ-li při zanoření. Plíce 

nádechového potápěče se při rychlém výstupu prudce rozepínají. Krev, která se mezitím 

nahrnula do hrudníku (během sestupu), je vytlačována mnohem pomaleji. Můţe dojít i k 

mechanickému utlačení a tím uzavření některých oblastí plic, rozpínající vzduch působí 

tedy na jiných místech zvýšeným tlakem. Riziko zvyšuje „pakování“ (přeplnění plic 

vzduchem) či pouţívání velkoobjemových vaků pro vynášení potápěče k hladině (no-

limits), které zrychlují jiţ tak velmi rychlý výstup. Jako další způsob, kterým si nádechový 

potápěč můţe způsobit barotraumata z přetlaku je spíše ojedinělý a vyskytuje se převáţně 

u rekreační formy. Nádechový potápěč učiní pod vodní hladinou nádech ze vzduchového 

přístroje. Jestliţe freediver po takovémto nádechu nezvládne rychlost výstupu a během 

vynoření neprovádí dostatečný výdech přebytečného vzduchu (z důvodu rozpínání se), 

hrozí mu nebezpečí tlakového poškození plic z přetlaku. Byly popsány případy 

barotraumatu plic z přetlaku i se smrtelným koncem. 
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Barotraumata z přetlaku lze rozdělit dle Piškuly (1985) takto: 

1) Emfyzém - je způsoben vniknutím vzduchu do okolních tkání. Nejčastěji dochází 

k podkoţnímu a středohrudnímu emfyzému. V některých případech, lze pozorovat 

zduření i otok. 

 

2) Pneumotorax - je způsoben zkolabováním (smrštěním plic) v důsledku vniknutí 

vzduchu do pohrudniční dutiny, plíce jsou z převáţné části vyřazeny z funkce. Toto 

poškození se projevuje zrychleným mělkým dýcháním, bolestí na hrudi, dušností, 

dráţdivým kašlem a promodralou pokoţkou s naběhlými krčními cévami. 

 

3) Vzduchová embólie - je vyvolána průnikem vzduchu do krve přes stěny plicních 

sklípků a plicních cév, nahromaděním vzduchových bublin v cévách, kdekoliv v těle, 

následně dochází k neprůchodnosti cév pro krev, tudíţ je přerušena i dodávka kyslíku a 

ţivin do tkání. Tento stav můţe jiţ po několika minutách vést k nevratnému poškození 

organismu. 

 

Barotraumata zaţívacího ústrojí (Gastrointestinální barotraumata) 

Jde o stav, který probíhá výlučně v dutých orgánech – ţaludek, střeva. Člověk potřebuje ke 

svému ţivotu dostatečný přísun ţivin, které jsou mu dodávány ve formě potravin. Tyto 

potraviny jsou následně metabolizovány v jiţ zmiňovaném ţaludku a střevech. Při jejich 

následné přeměně dochází ke vzniku energetických substrátů, ale také z produkci CO2. 

Právě tento plyn během výstupu způsobuje rozpínání (na základě Boylova zákona) 

v dutých orgánech, čímţ způsobuje bolest v dutině břišní a v některých případech i 

protrţení střevní stěny. Při provozování nádechového potápění je důleţité se zaměřit na 

výběr, resp. na skladbu jídelníčku a omezit tím přísun potravin zvyšující plynatost 

(Stěpánek 2008).  

 

Dutina ústní, resp. zuby samotné, jsou taktéţ vystaveny moţnému poškození z důvodu 

působení Boylova zákona, kdy dochází k vniknutí mikrobubliny do dutiny zubu (kaz, 

nedostatečná zubní výplň). Při výstupu dochází k rozpínání této mikrobubliny v dutině 

zubu a následný projev bolesti v některých případně i roztrţení samotného zubu.  
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2.11.4 Problematika dusíku 

Dekompresní choroba 

Jak bylo řečeno v jedné z kapitol, vzduch který dýcháme obsahuje 21 % kyslíku, 78 % 

dusíku a 1 % plynných příměsí (CO2, argon, apod.). Dekompresní problematika je úzce 

spojena právě s dusíkem a jeho vlastnostmi při zvýšeném tlaku (potápěč během ponoru). 

Piškula (1985, s.278) vysvětluje dekompresi jako „průběh sycení dusíkem během 

přístrojového ponoru a následné vysycování při výstupu. Můţe způsobit tvorbu dusíkových 

bublin a dekompresní nemoc. Ta se projeví silnou bolestí v kloubech nebo ve svalech, 

váţnější forma pak zasáhnou plíce nebo centrální nervový systém. V prvním případě můţe 

nastat srdeční kolaps v důsledku přetíţení malého krevního objemu, v druhém případě 

postihnou potápěče různé formy ochrnutí či dokonce smrt“. 

 

Člověk, narozdíl od ostatních potápějících se ţivočichů, se potápí nadechnutý, proto se z 

jeho plic vstřebává do těla dusík a při dostatečné hloubce (vyšším tlaku) a frekvenci 

ponorů (počet opakování) je ohroţen i při potápění na nádech vznikem dekompresní 

choroby. Počítače s freedive módem toto nádechové sycení nezohledňují pro následující 

ponor s přístrojem, je tedy velmi nebezpečné kombinovat intenzivní nádechové potápění s 

potápěním přístrojovým. Byla popsána celá řada těţkých případů dekompresních nemocí, 

buď po intenzivním nádechovém potápění, nebo po kombinaci nádechového a 

přístrojového potápění. Dle analýzy dat z počítačové simulace bylo zjištěno, ţe jediný 

ponor do hloubky 90 m trvající 220 s. způsobí akumulaci nadbytečných 700 ml dusíku v 

potápěčově těle. Dokonce potápění do hloubek kolem 20–30 m s krátkými povrchovými 

intervaly způsobí významné nasycení organismu dusíkem. Lovci perel na Tuamotu 

(Tichomoří) potápějící se do hloubek okolo 30 m, dobou práce 30–60 sekund, stráví pod 

vodou většinou kolem 1,5 minuty. Toto provozují asi 6 hodin denně, s krátkými intervaly 

mezi ponory. Často trpí neurologickými příznaky, označovanými Taravana (volně 

přeloţeno „zbláznění“), včetně závratí, ochrnutí a v některých případech i úmrtí. Jiná 

skupina lovců perel, která mezi ponory praktikuje dvojnásobné intervaly, ţádné příznaky 

nevykazuje. Ama potápěčky v minulosti dekompresní chorobou netrpěly, protoţe studená 

voda jim bránila potápět se velmi dlouho. Teprve poté, co některé z nich začaly pouţívat 

neoprénové obleky, které jim umoţnily vydrţet ve vodě déle, se mezi nimi objevily 

dekompresní příznaky. (zdroj: http://www.performancefreediving.com/)  

http://www.performancefreediving.com/
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Dle Pelizzariho (2005) se krev ekvilibrovaná s parciálnín tlakem dusíku v plicích dostane 

do mozku přibliţně za 15 s. Při pouţití velmi rychlého výtahu o rychlosti přesahující 4 m/s 

v asistovaném potápění (no-limits) znamená, ţe při dosaţení hladiny (tlak-100 kPa) se do 

mozku dostává krev, která byla nasycena dusíkem v hloubce 60 m (tlak 700 kPa). Vysoký 

dekompresní poměr (7:1) vyvolává tvorbu bublin (maximální povolený poměr je 2:1 

stanovil jiţ John S. Haldane při tvorbě prvních dekompresních tabulek). Je znám 

minimálně jeden takovýto případ s těţkou neurologickou formou dekompresní choroby. 

Uvedený mechanismus je podporován i zjištěním, ţe ţilní krev odebraná okamţitě po 

vynoření z hloubky 27 m pění, zatímco při odběru o 10 sekund později to jiţ není znatelné. 

Profesor Novomeský 1.LF UK  potápěčské medicíny správně rozeznal a léčil v 

dekompresní komoře jiţ před třiceti lety příznaky dekompresní choroby u slovenského 

nádechového potápěče – spearfishing. 

 

Hloubkové opojení 

Jako další negativní projev způsobený dusíkem je hlubinná mátoţnost nebo-li dusíková 

narkóza (opojení). Nádechový potápěči procházejí dusíkovou narkózou velmi zřídka 

(pouze při větších hloubkách), dusík nestihne za tak krátkou dobu působení ovlivnit 

nervové buňky v mozku. Někteří nádechoví potápěči popisují v hloubce příznaky podobné 

dusíkové narkóze. Váţný případ ohroţující potápěčův ţivot není dosud znám. Pokusy, 

které byly provedeny na profesionálním nádechovém potápěči v dekompresní komoře (40 

s ve 152 m) prokázaly pouze mírné (15%) sníţení mentálních schopností. Příznaky 

narkózy ovšem můţe významně zvyšovat vysoká hladina oxidu uhličitého, který se v těle 

hromadí, pokud jsou intervaly mezi ponory příliš krátké. Projev účinku hloubkového 

opojení je srovnatelný s účinkem alkoholu. Dusík při zvýšeném tlaku narušuje jednak 

centrální, tak i periferní nervovou soustavu. Přenos informací mezi neurony (nervové 

buňky) se uskutečňuje chemicky prostřednictvím zvláštního nervového vlákna (axonu) 

buňky, která informaci vysílá a dendritu jiné nervové buňky, která informaci speciálními 

receptory přijímá. Během potápění, reps. při zvýšeném pN, dochází k přerušení toku 

informací mezi těmito nervovými buňkami. Dusík nejen, ţe vstupuje do přenosu informací, 

ale zamění jejich celkovou informaci. Účinky dusíku ve vztahu s hloubkou jsou 

znázorněny v následující tabulce: 

 



 

97 

 

Tabulka 9 - Vliv dusíku v přetlaku na funkce CNS (Piškula, 1985) 

 Hloubka                                                Klinické příznaky 

40 m  Mírná euforie, lehce opoţděná odpověď na sluchové a zrakové podněty 

50 m 

Ulpívavé myšlení, špatné racionální vyhodnocení situace, prodlouţený reakční čas 

na zrakové, nebo sluchové podněty 

60 m Spavost, závaţnější poruchy smyslového vnímání, poruchy motorické koordinace 

70 m Značné prodlouţení reakčního času, zapomenutí naučených úkonů 

80 m Spavost, otupělost, závaţné narušení schopnosti koncentrace, moţné závratě 

90 a více  Rozpad schopnosti praktické aktivity a úsudku, zmatenost někdy i těţké halucinace 

 

V tabulce 9 jsou znázorněny účinky dusíku v obecném měřítku. Při dosaţení určité 

hloubky dle tabulky je třeba zohlednit individuální adaptaci na narkotické účinky dusíku. 

Experimentální práce ukazují, ţe samotná tolerance na narkotické účinky dusíku neexistují, 

tudíţ potápěč si můţe vytvořit jakousi adaptaci CNS na účinky dusíku. Martin Štěpánek 

v jednom z rozhovorů týkající se právě otázky účinků dusíku uvádí, ţe adaptaci lze 

vybudovat pouze dlouhodobým procesem, čímţ je míněno působení dusíku po delší 

expozici. V jeho případě docházelo k adaptaci během pracovního působení v New Jersey, 

kde vykonával funkci profesionálního saturačního potápěče. 

 

2.11.5 Problematika mozku z pohledu nádechového potápění 

Nervové buňky jsou extrémně citlivé na nedostatek kyslíku. Bez jeho přítomnosti začnou 

jiţ po 3–4 min. odumírat. Opakované vystavování mozku hypoxii můţe vést 

k nenávratnému poškození. V současné době však neexistují relevantní údaje, které by 

zodpovědně posoudily poškození mozku u osob s delší dobou provozování nádechového 

potápění. Zobrazení odumřelých ohnisek mozkové tkáně magnetickou rezonancí ukazuje 

jejich častější výskyt v populaci profesionálních nádechových potápěčů v Japonsku, stejně 

jako v případě některých profesionálních závodníků ve freedivingu. Ti však během svého 

provozování prodělali řadu dekompresních příhod a blackoutů, které se na vzniku loţisek 

hypoxického poškození bezesporu podíleli (zdroj: http://www.freedivecentral.com/blogs/) 

 

„K mozkové hypoxii dochází při redukci průtoku krve mozkovou tkání. Hypoxické 

poškození mozkové tkáně můţe být způsobeno místními poruchami cirkulace, 

http://www.freedivecentral.com/blogs/
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nedostatečným sycením krve kyslíkem v plicích (dušení, rozsáhlé plicní záněty, aspirace), 

centrálními poruchami a krátkodobou zástavou cirkulace (infarkt, myokarditidy, jiná 

onemocnění srdce, kolapsové a šokové stavy), oligemií po větších ztrátách krve. Rozsah 

poškození mozku při celkových hypoxických stavech závisí na tíţi hypoxie, době trvání 

hypoxie. Nejcitlivější na nedostatek kyslíku jsou neurony, méně oligodendroglie, astrocyty 

a mesenchymální součásti mozku jsou nejodolnější. Proto dochází při hypoxii velmi často 

k selektivním nekrózám neuronů, astrocyty ve stejných podmínkách naopak hypertrofují a 

nahrazují zaniklé neurony“. (zdroj: https://atlases.muni.cz/atlases/stud/atl_cz/au-cz.html ) 

 

2.11.6 Tonutí  

Tonutí patří mezi závěrečná stádia při potápěčských nehodách, která překročila stupeň 

ohroţující ţivot. Hlavním poškozením je sníţení přísunu kyslíku (hypoxie), coţ způsobuje 

obzvláště pro mozek nevratné následky. 

Způsoby tonutí: 

1) Primární 

2) Sekundární 

 

Primárnímu tonutí (suché)  

Tomuto tonutí podléhá zhruba 15 % případů. Jedná se o dýchání příliš vlhkého vzduchu 

(aerosol), který se nachází v atmosférickém vzduchu, nebo těsně nad hladinou, apod. Tento 

způsob zasahuje plavce i neplavce, potápěče, horolezce a další. V případě nádechového 

potápění nastává problém při tzv. Blackoutu (ztráta vědomí z důvodu sníţení parciálního 

tlaku kyslíku), dále při provozování ponoru v blízkosti skal, kde se tvoří příboj. Roztříštěné 

vlny se rozprašují na kapénky, jejichţ největší koncentrace se nachází těsně nad hladinou. 

Jako další příklad lze uvést potápění v době zvýšené vlhkosti nad vodní hladinou a to 

v době dešťů. Dopadající kapky se roztřišťují o vodní hladinu, tím vzniká několika 

centimetrový výškový prostor s mnohonásobně větší vlhkostí. Během zmiňovaných nehod 

dochází k aktivaci obranného reflexu těla tzv. Larangospasmus. Dle Štěpánka (2007) 

zabraňuje tento reflex vniknutí vody právě do dýchacích cest. V situaci, kdy se dostane byť 

jen nepatrné mnoţství do oblasti hlasivek se hlasivky na základě tohoto reflexu sevřou a 

uzavřou tím dýchací cesty. Po krátké době však dochází k opětovnému otevření a tím 

k znovu zprůchodnění. Problém nastává v době, kdy tonoucí se nachází ve vodním 

https://atlases.muni.cz/atlases/stud/atl_cz/au-cz.html
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prostředí (následné vniknutí vody do prostoru plic). Otevření hlasivkové přepáţky lze i 

vědomě, kdy za pomocí vytvoření pozitivního tlaku právě na hlasivky dochází k jejich 

protaţení a následnému otevření do původní polohy. 

 

Sekundárnímu tonutí (vlhké) 

Tomuto typu tonutí připadá zbylých 85% nehod. Dle Milera (1987) se jedná o stav, kdy 

potápěč provedl vdechnutí vody poté, co vodu polykal. Podle stupně vdechnutí vody lze 

rozdělit sekundární tonutí na lehký a těţký stav: 

 Při lehkém tonutí dochází k vniknutí vody do prostoru hlasivek a dále do jícnu. Při 

oţivovacích postupech dochází k zvracení, tzn. k nervově řízenému koordinovanému 

reflexu, při kterém je obsah ţaludku a následně jícnu evakuován ven ústním otvorem 

(spolu s vodou). 

 

 Při těžkém tonutí dochází k vniknutí vody do prostoru jícnu a dále do prostoru ţaludku. 

Tyto duté orgány jsou naplněny vodou. Následně dochází k aktivnímu plnění trachey 

(průdušnice) a následně plic. Voda umístěná v plicích je absorbována do krevního 

řečiště. Nelze ji vylít ţádnými manévry.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny systémy a jejich celkové postiţení v případě tonutí 

Tabulka 10 - Narušení tělesných systémů při tonutí (Miler 1987) 

Tělesný systém Projev - postiţení 

Krev Hemolýza 

Oběhový systém Moţná arytmie, aţ zástava oběhu 

Termoregulace Hypotermie 

Dýchací systém Nekardiální plicní edém, nedostatek kyslíku v krvi 

Vylučovací systém Více bílkovin v moči, akutní tubulární nekróza 

Acidobazická rovnováha Respirační, nebo metabolická acidóza = pH krve pod 7,36 

Nervový systém 
Nevratné poškození mozku nedostatkem kyslíku, moţné 

poranění lebky a míchy 

 

Při nezvládnutém tonutí (exponovaný je vystaven delší dobu vodnímu prostředí) následuje 

utonutí, coţ je smrt udušením z nedostatku vzduchu. Zde jakékoliv oţivovací schopnosti  

jsou bezvýznamné. 
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2.11.7 Podchlazení (hypotermie) 

Dle Kuklety (1980, s.72) „musí člověk stejně, jako řada jiných tvorů udrţovat stálou 

tělesnou teplotu svého těla“ (teplokrevnost). Sníţení, či zvýšení teploty tělesného jádra 

(hlava, hrudník) je slučitelné se ţivotem jen, pokud nepřesáhne určité rozmezí a netrvá 

příliš dlouho. Je to dáno chemickými reakcemi, jenţ jsou podkladem ţivotních dějů v těle, 

a které probíhají pouze a jen v poměrně úzkém teplotním rozmezí. Jestliţe proces ztráty 

tepla z povrchu těla překročí kritickou mez, dochází k zúţení periferních cév 

(vasokonstrikce), coţ je signalizováno promodráním končetin a k přesunu zahuštěné krve 

do tělesného jádra. Při dalším sníţení tělesné teploty nastupuje relativně málo efektivní 

pokus organizmu o výrobu tepla ve svalech – chladový třes. Jestliţe trvající kontakt 

s chladným prostředím i nadále přetrvává a postiţenému se nedostává zahřátí, nastupuje 

pokles teploty uvnitř těla, v tělových dutinách a orgánech. Sníţení tělesné teploty má své 

charakteristické projevy vyjádřené v dynamických stádiích, které na sebe navazují: 

 

Tabulka 11 - Dynamické projevy ve vztahu s nízkou teplotou tělesného jádra (Kohlíková, 

2004) 

Teplota tělesného jádra Klinický projev hypotermie 

37°C aţ 34°C excitační stádium 

34°C aţ 30°C adynamické stádium 

Pod 30°C paralytické stádium 

 

1) Excitační stádium – charakteristickým projevem je jiţ zmiňovaný chladový třes. Po 

prodělání tohoto stavu se postiţený obvykle zcela zotaví. 

2) Adynamické stádium – tento stav je patrný u osob s hlubším poklesem teploty tělesného 

jádra. Dochází k poruchám myšlení, řeči, postiţený je malátný, spavý, moţné jsou i 

halucinace. 

3) Paralytické stádium – zornice (zřítelnice) jsou rozšířené, šlachově okosticové 

reflexy mizí, nastupuje poklidné bezvědomí podobající se spánku. Ve skutečnosti se jedná 

o hluboké koma, z kterého jiţ není návratu. Na hluboké podchlazení tělesného jádra 

reaguje především srdeční sval a to nejprve zpomalením, posléze úplným rozvratem svého 

cyklu. Takto postiţené srdce pracuje neefektivně, srdeční komory kmitají v zběsilé 
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kadenci, při kterých nedochází k efektivnímu přečerpávání krve. Následuje poslední fáze, 

kdy podchlazený jedinec je usmrcen spolehlivě a potichu zákeřnou hypotermií (Kohlíková 

2004). 

  

2.11.8 Svalová křeč 

Křeč je stav těla, kdy dochází k dlouhodobému, či nadměrnému staţení jednotlivých svalů. 

Hlavním spouštěčem je neustálá inervace svalů díky vyšší dráţdivosti nervů. Dle Piškuly 

(1985) je z pravidla vyvolána přílišnou námahou, nevhodnou výstrojí a působením chladu. 

Náchylnost ke vzniku křeče můţe být podmíněna nevhodnou ţivotosprávou. Nedostatek 

minerálních látek (Mg, Ca), můţe zvyšovat náklonnost ke vzniku křečí. Prevencí je 

zvýšení příjmu kuchyňské soli, která tyto látky obsahuje. V případě křeče protahujeme 

postiţený sval, například při postiţení lýtkového svalu uchopíme horní část (špici) ploutve 

a přitahujeme ji směrem k tělu. Končetina je po celé délce nataţená. Po odeznění 

postiţenou svalovou skupinu příliš nezatěţujeme (Miler 1987). 

 

2.11.9 Fyzická kondice a vyčerpání 

Nádechové potápění je určeno lidem s dobrou fyzickou zdatností. Dle Kuklety (1980) se 

fyzickou zdatností rozumí schopnost optimálně reagovat na všechny podněty vnějšího 

prostředí. Fyzická zdatnost tedy zahrnuje prvky rychlosti, síly, vytrvalosti i obratnosti. 

Kaţdý člověk je v těchto schopnostech rozdílný. Tyto rozdíly jsou způsobeny jednak 

genetickým předpokladem, dále individuálním tréninkovým procesem. Fyzická zdatnost 

nádechového potápěče je jedním ze základních poţadavků jejího provozování a lze ji 

zlepšit dlouhodobým procesem, zvaný trénink. Během tohoto procesu vystavujeme tělo 

neustálým adaptačním změnám, čímţ dojde na přizpůsobeníse zvýšeným dávkám. Pro 

potřeby nádechového potápění má zásadní význam velikost vitální kapacity plic, kterou lze 

tréninkovým proces taktéţ ovlivnit. S fyzickou kondicí úzce souvisí stav vyčerpání. Dle 

Piškuly (1985) se jedná o stav, kdy organismus není jiţ schopen další fyzické, či duševní 

aktivity. K vyčerpání často dochází v případech, kdy jedinec provádí činnost, na kterou 

fyzicky či psychicky nestačí. Častým případem je špatné vyhodnocení situace např., vlny, 

či proudy, které mohou dotyčného i po velkém snaţení odnést do velké vzdáleností od 

břehu. Předcházení těmto situacím spočívá v dostatečném plánování ponorů, sběrem 
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informací o dané lokalitě, ale v nejdůleţitější řadě vyhodnocení své aktuální celkové 

psychofyzické zdatnosti. 

 

2.12 Přírodní podmínky z hlediska nádechového potápění 

Znalost vodního prostředí je velmi důleţitým předpokladem pro úspěšné potápění. Je 

důleţitá nejen pro bezpečnost freedivera, ale i proto, aby dokázal svoji potápěčskou činnost 

účelně zaměřit a dosáhnout tak, co největšího celospolečenského přínosu i vlastního 

uspokojení. Znamená to tedy, ţe znalost freedivera musí být komplexní (počasí, informace 

o lokalitě, apod.). Potápěč během své činnosti musí neustále vnímat změnu proudů, větru, 

případně přílivu (odlivu), sílu vln, zhoršení viditelnosti, apod. Tuto situaci musí adekvátně 

vyhodnotit a přizpůsobit tomu aktuální provozovanou činnost.  

 

Vlny 

Dle Käsingera a Munzingera (2005) na činnost nádechového potápěče nejvíce působí 

vlastnost vln a v souvislosti s nimi i příboj. Vlastnosti vlny zjišťujeme na základě hřbetu 

vlny, důlu, výšky a délky vlny. Jako nejvyšší bod se označuje hřbet vlny, naopak nejhlubší 

bod je důl vlny. Rozdíl mezi hřbetem a dolem vlny je výška vlny. Délka vlny se stanovuje  

vzdáleností mezi dvěma vlnovými hřbety. Tvorba vln je pouze tam, kde byl předtím důl a 

tato navozování vede konkrétní optický směr. Na hřbetě vlny proudí voda jedním směrem, 

aţ dosáhne vlnového dolu. Zde změní svůj směr a vrací se v opačném směru. Tento je 

nazýván „Kruhový pohyb vodních částic“. Vzniklý proud má velkou zpětnou sílu a můţe 

potápěči způsobit nemalé problémy. Z hlediska nádechového potápění jsou ponory v těchto 

podmínkách nepříliš efektivní.  

Obrázek 21 - Stanovení délky i výšky vlny 

Ke stanovení velikosti vln byla vytvořena následující tabulka, tzv. Beaufortova stupnice,  

podle které se stanovuje stupeň nebezpečnosti daného větru. 
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Tabulka 12 - Beaufortova stupnice 

Stupeň Vítr 
Rychlost 

Na souši 
 

Na moři 
m/s km/h 

0 bezvětří < 0,5 < 1 kouř stoupá kolmo vzhůru moře je zrcadlově hladké 

1 vánek 1,25 1 - 5 
směr větru poznatelný podle 

pohybu kouře 

malé šupinovitě zčeřené 

vlny, bez pěnových vrcholů 

2 větřík 3 6 - 11 listí stromů šelestí 

malé vlny, ještě krátké, ale 

výraznější se sklovitými 

hřebeny, které se nelámou 

3 slabý vítr 5 12 - 19 
listy stromů a větvičky v 

trvalém pohybu 

hřebeny vln se začínají 

lámat, pěna převáţně 

sklenná, ojedinělý výskyt 

malých pěnových vrcholků. 

4 mírný vítr 7 20 - 28 zdvihá prach a útrţky papíru 

vlny ještě pomalé, ale 

prodluţují se. hojný výskyt 

pěnových vrcholků.  

5 čerstvý vítr 9,5 29 - 39 listnaté keře se začínají hýbat 

dosti velké a výrazně 

prodlouţené vlny, všude 

bílé pěnové vrcholy, 

ojedinělý výskyt vodní tříště 

6 silný vítr 12 40 - 49 
telegrafní dráty sviští, 

pouţívání deštníků je nesnadné 

velké vlny, hřebeny se 

lámou a zanechávají větší 

plochy bílé pěny. Trocha 

vodní tříště. 

7 mírný vichr 14,5 50 - 61 
chůze proti větru je nesnadná, 

celé stromy se pohybují 

moře se bouří, bílá pěna 

vzniklá lámáním hřebenů 

vytváří pruhy po větru. 

8 čerstvý vichr 17,5 62 - 74 
ulamují se větve, chůze proti 

větru je normálně nemoţná 

dosti vysoké vlnové hory 

s hřebeny výrazné délky, od 

jejich okrajů se začíná 

odtrhávat vodní tříšť, pásy 

pěny po větru 

9 silný vichr 21 75 - 88 
vítr strhává komíny, tašky a 

břidlice se střech 

vysoké vlnové hory, husté 

pásy pěny po větru, moře se 

začíná valit, vodní tříšť 

sniţuje viditelnost 

10 plný vichr 24,5 89 - 102 
vyvrací stromy, působí škody 

na obydlích 

velmi vysoké vlnové hory 

s překlápějícími se a 

lámajícími se hřebeny, moře 

bílé od pěny. těţké 

nárazovité valení moře, 

viditelnost znatelně 

omezena vodní tříšti. 

11 vichřice 29 103 - 114 působí rozsáhlá pustošení 

mimořádně vysoké pěnové 

hory, viditelnost 

znehodnocena vodní tříští. 
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12 - 17 orkán 30 > 117 
ničivé účinky (odnáší střechy, 

hýbe těţkými hmotami) 

vzduch plný pěny a vodní 

tříště. moře zcela bílé, 

viditelnost velmi sníţena, 

není výhled. 

 

Další kategorií jsou proudy, které vznikají pohybem vln, větru a střídání přílivu a odlivu. 

Nádechový potápěč by v těchto podmínkách měl zvýšit svou bezpečnost, resp. zajistit si 

dostatečný dohled (buddyho), být popř. zajištěn lanem k pevnému bodu (člun) a plně 

respektovat veškeré zákonitosti vodního prostředí. 

 

Fauna - flóra a její vliv na potápění 

Vodní prostředí skýtá pro potápěče spousty nástrah, ať uţ ve formě překáţek (lodě, lana, 

apod.), či ve formě ţivočichů, kteří obývají sladké i slané vody. Dle Piškuly (1985) jsou 

sladké vody ve smyslu fauny - flory bezpečným místem pro provozování nádechového 

potápění. Jak jiţ bylo řečeno v jedné z kapitol, hlavním důvodem, který způsobuje sníţený 

zájmem provozování freedivingu ve sladkých vodách je sníţená viditelnost a nízká 

početnost fauny. Z tohoto důvodu vyhledává šnorchlující populace spíše destinace 

s ideálními podmínkami, tzn. viditelnost a pestrost podvodního světa. Mezi takovéto patří 

destinace, v níţ je zastoupeno moře či oceán. Zde ţije nepřeberné mnoţství vodních 

ţivočichů, či organismů. Velká řada z nich není pro potápěče nebezpečná a proto můţe své 

ponory provozovat v symbióze s vodním prostředím. Přesto jsou pod vodní hladinou 

ţivočichové, kteří svým projevem mohou způsobit váţná poranění, či dokonce smrt. Tyto 

vodní ţivočichy lze rozdělit do čtyř kategorií dle poranění, které způsobují: 

 

1) Fyzické – mechanické poškození (ţralok, muréna, štika) 

2) Ţahnutí - vpravení jedu do těla (ropušnice, odranec, medúza) 

3) Infekci – narušení těla parazitem – viry, prvoky, bakterie, členovci 

4) Otravu – vpravení smrtelných toxinu do těla (perutýn, čtverzubec) 

 

Existuje celá řada nebezpečných vodních ţivočichů, kteří jsou při kontaktu s potápěčem 

nuceni pouţít své obranné mechanismy z důvodu pocitu ohroţení, proto při provozování 

nádechového potápění je třeba dodrţovat daná pravidla pro konkrétní lokalitu a 

respektovat ţivotní prostředí. 
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3 Hlavní část 

3.1 Cíle práce a úkoly 

Nádechové potápění je určeno pro širokou veřejnost se zvýšeným zájem o podvodní faunu 

a floru. Jelikoţ je tento druh sportovní aktivity na vzestupné tendenci je nutné, aby 

začínající nádechový potápěč byl obeznámen se základními informacemi z důvodu 

bezpečnosti, fyziologie i tréninku. 

 

Hlavní cíl práce: 

Vytvořit komplexní edukační model výcviku freedivingu 

 

Dílčí cíle práce: 

1. Nácvik technik jednotlivých fází ponoru. 

2. Fyzická příprava nádechového potápěče, její význam a doporučení. 

3. Doporučené postupy přípravy na ponor. 

4. Edukační postupy a cvičení v souvislosti s adaptačními změnami sportovce. 

5. Vzorový plán dlouhodobého tréninku „freedivera“. 

6. Rizika a bezpečnostní aspekty potápění v apnoe. 

 

Úkoly: 

1. Shromáţdit dostupné prameny a prostudovat je. 

2. Na základě shromáţděných pramenů bude provedena analýza prostudovaných a 

vybraných způsobů výcviku freedivingu. 

3. Na základě analýzy bude provedeno komplexní utřídění a popis problematiky výcviku 

freedivingu. 

 

3.2 Metoda měření a postupy práce 

Před vlastním započetím diplomové práce došlo nejprve k obeznámení se se současným 

stavem nádechového potápění v České republice. Během této analýzy byl získán ucelený 

přehled o výcvikových systémech, které se na území České republiky nabízejí. Na základě 
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všech dostupných informací došlo k vyhodnocení a následně k závěru, ţe většina 

potápěčských škol existujících v České republice, nabízejí výcvik nádechového potápění 

pouze prostřednictvím zahraničních výcvikových systémů. To byl jeden z důvodů 

podílející se k sestavení vlastního metodicko-výcvikového materiálu pro účely 

nádechového potápění.  

 

Jedním z hlavních zdrojů informací bylo jednak, absolvování dvou zahraničních kurzů pod 

vedením Martina Štěpánka i trenéra České freedivingové reprezentace Davida Čaniho, dále 

účastí na freedivingových závodech, kde docházelo k úzké spolupráci s předními 

závodníky, se kterými byla daná věc konzultována. Dále se jednalo především o zahraniční 

publikace s tématikou nádechového potápění, závěry výzkumů prováděné v ústavu 

patologické fyziologie 1.LF UK, na Bostonské, či Stockholmské univerzitě, jejichţ 

výsledky byly zveřejněny na příslušných webových stránkách, časopisy s potápěčskou 

tématikou, či novinové články. Dále bylo čerpáno z přednášek, které se konaly na území 

ČR na téma freediving, kde byly sděleny nejen základní, ale i specifické informace 

k tomuto sportu. Zásadní přísun informací v oblasti fyziologie, byla osobní účast na 

lékařských vyšetření, např. RTG plic, spiroergonometrie, Echokardiologické vyšetření pod 

dohledem předního kardiologa MUDr. Jaroslava Januška, se kterým byla konzultována 

problematika srdce a jeho chování v extrémních podmínkách. Tyto informace napomohly 

k pochopení a následnému vyhodnocení fyziologických aspektů, které jsou nedílnou 

součástí tohoto sportu. 

 

Aby poznatky byly komplexní, plnohodnotné a nebyly omezeny pouze na veřejně dostupné 

zdroje, či na jednoho odborníka v dané oblasti, bylo provedeno několik osobních 

konzultací s předními odborníky v oblasti Patofyziologie Dr. Luďka Šefce a 

Patobiochemie Prof. MUDr. Richarda Průšy, CSc., kteří ochotně poskytli odborné 

vysvětlení v dané věci. Byly učiněny rozhovory s absolventy kurzů freedivingu i předními 

českými potápěči. Bylo shromáţděno mnoţství informací, které ověřily jiţ zjištěné 

skutečnosti o existujících systémech i o jejich úrovni, zaměření a cílech. Po shromáţdění a 

vyhodnocení všech získaných poznatků, byl sestaven vlastní model metodiky výcviku 

nádechového potápění se zaměřením na bezpečnost, fyziologické změny i trénink.  

 

Poznatky k této práci byly získávány jednak: 
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1) Analýzou dokumentů z primárních a sekundárních zdrojů 

Jedním z informačních zdrojů bylo studium odborné literatury (viz referenční seznam). 

Dále byl proveden rozbor písemných i osobních podkladů z kurzů Martina Štěpánka, 

Davida Čaniho i Martina Zajace, celková analýza informací získaná ze 

specializovaných webových stran, zabývajících se touto tématikou. 

 

2) Nepřímým pozorováním 

V pozici nepřímého pozorovatele bylo velmi přínosné sledovat průběh přípravy, jednak 

na světový rekord Jarmily Slovenčíkové v konstantní váze bez ploutví, průběh přípravy 

České freedivingové reprezentace na mistrovství světa v Egyptském Sharm el Sheikhu i 

na celkový průběh přípravy Martina Štěpánka na světový rekord ve třech rozdílných 

disciplínách. 

 

3) Přímým pozorování 

Osobní účast v praţském bazénu Podolí, kde jiţ několik let působí a trénuje Martin 

Zajac, jakoţto reprezentant Slovenské republiky v tomto sportu. Poukázal jednak na 

důleţité fáze tréninku, ale i na samotnou přípravu těla před vstupem do vody. Osobní 

zkušenosti byly získávány v zahraničních kurzech i během tréninkového soustředění na 

Kanárských ostrovech. Zde byla prováděna komplexní a cílená příprava pro hloubkové 

disciplíny pod vedením Martina Zajace. 

  

3.3 Výsledky práce 

Výsledkem práce je edukační model výcviku freedivingu, který byl vytvořen na základě 

zmiňovaných podkladů. Tento model se podařilo sestavit na základě poznatků získaných z 

rozhovorů s odborníky z oblasti medicíny, ale i samotného freedivingu, dále 

specializovaných webových stránek i analýzou písemných dokumentů. Cenným zdrojem 

informací byla přímá i nepřímá účast na kurzech freedivingu, tréninkových akcích i 

přítomností při tréninku české reprezentace. Výsledný model je sestaven z teoretických i 

praktických doporučení. Jednotlivé postupy jsou seřazeny v logicky navazujícím pořadí. 

Časový rozsah, počet opakování apod., je u postupů, které tuto specifikaci vyţadují, 

uveden. 
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3.4 Strečink ve freedivingu 

Strečink je stěţejní předmluvou i závěrem jakéhokoliv tréninku, nebo samotného ponoru. 

Strečinkem se zvyšuje mobilita kloubů i rozsah pohybů. Sniţuje se svalová bolest 

zvýšeným prouděním krve ke svalům a kloubům. Strečink před cvičením zabraňuje tomu, 

aby nedocházelo k napětí a opotřebení (trhání) svalů. Strečink po cvičení pomáhá 

rozptýlení kyseliny mléčné a její zpětné redistribuci do krevního řečiště, tím si zanechávají 

svaly pruţnost i flexibilitu pro další aktivity. Strečink je pro freediving zcela nezbytný, ať 

uţ z důvodu prevence, či mobilitě končetin. Freediving a zejména hluboký freediving se 

spoléhá na efektivní vyuţití kyslíku a torakální flexibilitě v těle (vlastnosti těla vystaveným 

extrémním tlakovým změnám). Čím více se hrudník freedivera můţe stlačit a čím je 

bránice flexibilnější, tím méně námahy bude vydáno na proces vyrovnávání a tím 

pohodlnější bude samotný ponor. To, o co potápěči na nádech usilují, není jen flexibilita 

hrudníku směrem dovnitř (stlačení). Vyrovnávání při freedivingu je o poptávce a dodávce. 

Flexibilita hrudníku (expanze) směrem ven, umoţňuje freediverovi větší nádech a tak se 

potopí s větší vzduchovou zásobou. Celková tělesná flexibilita je také důleţitá. Obě tyto 

tělesné vlastnosti a to torakální flexibilita a flexibilita těla jsou základnami, ze kterých 

odečítáme prvky optimálního strečinkového tréninku pro freedivery: 

 

1) Atletický strečink -  se zaměřuje na klouby a svaly. 

2) Respiratorní strečink - čítá konkrétní strečinkové cviky a dechová cvičení   

     zaměřující se na flexibilitu respiračních svalů a pruţnost.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Obrázek 22 - Ukázka atletického strečinku          Obrázek 23 - Ukázka respiratorního strečinku 
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Konzistentní strečink před ponorem představuje rutinu, kterou si tělo pamatuje a tak 

spouští nezbytné a přínosné kompenzační změny. Vzhledem k tomu, ţe nádechové 

potápění vyţaduje stupeň fyziologického přizpůsobení, který je velmi zřídka u jakýchkoliv 

jiných aktivit (blood shift, plazma fil, bradykardie, apod.), je moudré zajistit tělu tolik 

stimulačních podnětů, jak je to jen moţné. Tím získáme úplný fyziologický přínos diving 

reflexu a zaměření na výkon. Je důleţité si vybudovat strečinkovou rutinu, jakoţto budík 

pro tělo (viz. příloha č.1). 

 

Frekvence, délka a intenzita  

Pravidelný strečink před ponorem, nebo před cvičením v délce 15 – 20 min. optimálně 

dostačuje k efektivnímu pokrytí všech důleţitých atletických a respiratorních svalových 

skupin. Vášnivý freediveři zařazují strečink do své denní rutiny. Délka trečinkové činnosti  

by měla být neustále zvyšována, aţ na dobu kolem 40 min. se zaměřením na klouby a 

svalové skupiny, které jsou exponovány při nádechovém potápění. 

 

Postup, řád, délka a opakování ve strečinku 

Je běţně doporučováno měnit pravidelně svou strečinkovou rutinu. Jak bylo jiţ řečeno 

v předešlé kapitole, právě rutina je ve freedivingu velice důleţitá a nezbytná. Co je 

nejdůleţitější, dodrţet řád, ve kterém jsou procvičovány svalové skupiny po kaţdé stejně. 

Od krku směrem k prstům na noze, či opačným směrem. Kaţdý strečinkový cvik je 

třeba provádět v délce 10 – 30 s. a opakovat kaţdou strečinkovou pozici 2 x, či 3 x. 

 

Dýchání při strečinku 

Dýchání je stejnoměrné a stabilní po celou dobu rutinního strečinkového cvičení. Obecné 

pravidlo říká, ţe výdech pomáhá při rozšiřování rozsahu pohybu a nádechy harmonizují 

s uvolněním cviku. Důleţité je zachovat rovnováhu a udrţet stejnoměrné dýchání, pomůţe 

se tím svalové relaxaci a uvolnění. 

 

Intenzita 

Respektujeme svá omezení a vyhýbáme se bolestem. Nikdy se nepřibliţujeme k prahu 

bolesti, ale spíše k bodu mírného nepohodlí. Při zadrţení strečinkové pozice bychom si 

měli všimnout, ţe pocit nepohodlí ustupuje. Nikdy však nezaujímáme strečinkovou polohu 

rychle. To můţe způsobit poškození svalů a šlach s moţností zjizvení tkání, coţ můţe 
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negativně ovlivnit flexibilitu v budoucnu. Rada zní „ dopřát tělu čas, záhy se dostaví 

výsledek“ (viz. příloha č.1). 

 

Warm–up 

Warm–up před jakoukoli fyzickou aktivitou přináší mnohonásobné přínosy a připraví tělo 

a mysl pro vytrvalou a namáhavou aktivitu. Pro potřeby nádechového potápění je warm–up 

vyuţíván ke stimulaci a vyvolání diving reflexu. 

Efektivní warm–up před ponorem zahrnuje tři klíčové prvky: 

1) Obecný warm–up 

2) Statický strečink 

3) Warm–up ve vodě 

 

Obecný warm–up, by se měl skládat z lehkého cvičení. Délka trvání i intenzita jsou 

podřízeny fyzickému stavu kaţdého konkrétního freedivera. Pro průměrného člověka by 

měl trvat mezi 5 – 10 min. a měl by vyústit v lehké pocení. 

 

Statický strečink je velmi bezpečným a efektivním způsobem, jak zvýšit flexibilitu svalů a 

kloubů a tak připravit tělo na namáhavější aktivitu. 

 

Warm–up ve vodě je obvykle sestava, či kombinace krátkých ponorů, zadrţených dechů, 

nebo dechových cvičení, které vyvolávají diving reflex savců. Specifická konfigurace  

těchto zahřívacích technik je funkcí nádechové disciplíny, na kterou se potápěč připravuje. 

 

3.5 Dýchací techniky 

3.5.1 Příprava na suchu 

Přípravu na suchu začínáme zmiňovaným obecným a následně statickým strečinkem. 

Vycházíme z poznatků, ţe základem správného dýchání je výdech. Proto při dýchání se 

soustředíme na pomalý výdech. Poměr nádechu k výdechu se z počátečních 1:2 změní, aţ 

na 1:10. Právě pomalý výdech stimuluje tepovou frekvenci a uvádí mysl do stavu relaxace.   
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Relaxační příprava má 3 fáze: 

1) A) 15 x nádech – pouze bránice (30–40% dechové kapacity)   

B) Nejméně poloviční rychlost výdechu 

C) Ukončení – 2 x vyplachovací hluboké nádechy a výdechy 

 

2) D) 10 x nádech bránice a hrudníku (60–70% dechové kapacity)   

E) Výrazné prodlouţení dechu 

F) Ukončení - 2 x vyplachovací hluboké nádechy a výdechy 

 

3) G) 5x maximální nádech a výdech v poměru 1:10   

 

Při tomto procesu můţe docházet k točení hlavy, mravenčení v ojedinělém případě i tzv. 

samba. Jestliţe se dostaví jeden z uvedených příznaků, je třeba cvičení ihned ukončit. 

Relaxační dechová cvičení provádíme těsně před zahájením ponorů. Do programu 

dechových cvičení zařazujeme také tzv. pakování, či obrácené pakování. Při pakování 

pouţíváme kořene jazyka jako pístu, který natlačí vzduch do plic, čímţ zvýšíme nejen 

pruţnost hrudního koše, ale i celkovou zásobu vzduchu (15–20%). Při obráceném 

pakování (reverse packing) se naopak snaţíme vydechnout všechen vzduch z plic po 

předchozím úsilovném výdechu za pomoci hrtanu, pod hranici reziduálního objemu plic. 

 

3.5.2 Příprava ve vodě 

Zahajujeme horizontální polohou – uvolněnou, s dýchací trubici v ústech, za podpory 

svého jistícího potápěče, dle následujícího postupu:  

Obrázek 24 - Ukázka relaxačního dýchání na suchu 



 

112 

 

 5 min. zrelaxované přirozené dýchání  

 1 min. mělké zrelaxované dýchání 

 4 min. dýchání do břišní části z důvodu sníţení tepové frekvence 

 - 1 – 2 s. nádech do břicha 

 - 1 – 2 s. zádrţ dechu 

 - 10 s. pomalý výdech ústy přes zúţená ústa (zvýšení odporu)   

 - 1 – 2 s. při vydechnutí   

 1 – 3 x hluboký nádech – výdech do celých plic 

 1 – 2 x relaxovaný nádech – výdech do břišní části (sníţení TF) 

 1 - x poslední nádech před ponorem (dle disciplíny zařazujeme pakování plic, v případě 

výdechovky reverse packing)  

 

Relaxační ponory (warm–up ve vodě) 

 Cílem je maximální uvolnění, zlepší se tím vyrovnávání 

 Předchází jim efektivní warm-up na suchu spolu s dýcháním 

 Postupně se freediver přitahuje (ručkuje) po laně. Důraz je kladen na celkovou relaxaci 

těla i na samotné vyrovnávání tlaku v dutinách, který je třeba neustále přizpůsobovat. 

 Tímto způsobem se dosahuje hloubek od 10 do 20 m. při pocitu dokonalé relaxace a 

pohody. Začátek výstupu je signalizován první větší kontrakcí bránice (první větší 

nutkání k nadechnutí). 

 Takto jsou učiněny celkem 3 ponory. Po kaţdém provedeném relaxačním ponoru  

     prohlubuje ten následující od 2 – 5 metrů.  

 Tyto ponory jsou přípravou na finální (hlubší) ponory.                                                                              

 

Výdechovky – negativky (Negative pressure dives) 

 Jsou obdobou relaxačního ponoru s tím rozdílem, ţe k zanoření dochází bezprostředně 

po maximálním výdechu na hladině (pro efektivnější vydechnutí lze pouţít reverse 

packing). Tímto ponorem je simulován stav bránice blíţící se její pozici v cílové 

hloubce. 

 Pokud dojde k překročení hranice reziduálního objemu, pouţijeme k přesunu vzduchu 

z plic do úst, tzv. Mouth feelu (viz. níţe) a následně Valsalvovu, či Frenzelovu 
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techniku, pro vyrovnání tlaku ve středouší. Je třeba mít na mysli, ţe překročení svého 

reziduálního objemu můţe znamenat např. poškození plic z přílišného podtlaku (lung 

squeeze), či poškození průdušnice. 

 Tato příprava je nutná pouze pod dozorem zkušeného partnera (Buddyho), znalého 

problematiky. Vedle zmiňovaných nebezpečí hrozí i tzv. Blackout (ztráta vědomí). 

 Před hloubkovým ponorem provedeme 2–3 relaxační ponory spolu se 3 výdechovkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Technika jednotlivých fází při ponoru 

3.6.1 Zanoření 

Všechny způsoby zanoření z hladiny vyplývají z potřeby dostat hrudní koš pod vodní 

hladinu, který se největší měrou podílí na vztlaku těla ve vodě. Při zanořování vyuţíváme 

hmotnosti, nebo švihu končetin zvednutých nad hladinu.(viz. příloha č.1). 

 

Duck dive (kachní zanoření) 

Je nejvíce vyuţívaným způsobem zanoření při freedivingu, při kterém jde o svislé zanoření 

po hlavě. Při plavání na prsou po nádechu, prudce skloníme horní polovinu těla pod vodu, 

nohy zvedneme nataţené do vertikální polohy nad hladinu. Hmotnost dolních končetin nás 

zatlačí  kolmo pod hladinu. Zanoření urychlíme prsařským záběrem paţí. Pod hladinou 

zapojíme do činnosti i dolní končetiny. 

Obrázek 25 - Ukázka ponoru-výdechovka 
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Nůžkové zanoření (Španěl) 

Při plavání na prsou po nádechu pokrčíme v koleni jednu nohu. Druhá noha je stále 

nataţená a zůstává v horizontální poloze spolu s tělem. Pokrčenou nohu dále zvedneme a 

natáhneme do vertikální polohy spolu se skloněním horní poloviny těla pod vodu. Úhel 

mezi poloţenou a zvednutou nohou je 90°. Zvednutá noha svoji vahou zatlačí na tělo, čímţ 

dojde k úplnému zanoření. Zanoření lze urychlit prsařským záběrem paţí. Pod hladinou 

také zapojíme do činnosti i dolní končetiny, které jsou jiţ potopené. 

 

Po nohou 

Tento způsob zanoření provádíme z pohybu na hladině. Horní částí trupu provedeme 

vyzdviţením těla nad hladinu, po kterém následuje sklopení paţí s předklonem trupu, tělo 

následuje paţe. Intenzivním vyšlápnutím vody se snaţíme dostat co nejvýše nad hladinu, 

pomáháme si přitom odrazem paţí od hladiny a současně se nadechujeme. Po vyšlápnutí 

sklopíme špičky nohou směrem dolů, vzpaţíme a tělo svou vahou zajede pod vodu. Tento 

způsob zanoření je vhodný pro účely rekreačního potápění (šnorchlování). Pro účely 

závodního freedivingu je příliš energeticky náročný. 

 

Technika kopu: 

Kraulový kop nohou - hlava, tělo a nohy jsou nataţené na vodní hladině. Kotník je 

propnutý, lehce a plynule pohybujeme střídavě levou a pravou nohou nahoru a dolů. Pohyb 

vychází z kyčlí, obě nohy zabírají rovnoměrně, (viz. příloha č.1). 

 

  

Obrázek 26 – Kraulový kop nohou 

 

Delfínový kop – dokonalá technika delfínového vlnění se vyznačuje křivkou – sinusoidou, 

tvořenou lehkým prohnutím horní poloviny těla. Pohyb nohou je jednotný, vycházející 
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z kyčlí. Tento styl je vhodný pro pouţití monoploutve, jelikoţ je náročnější na koordinaci 

nohou a těla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 
 

 

 

3.6.2 Sestup 

Pokud potápěč sestupuje kolmo volnou vodou, bývá to problematické pro orientaci. 

Začínající freediver sestupuje většinou po parabolické přímce, čímţ prodluţuje dráhu 

sestupu. Navíc je nucen sledovat směr pomocí zraku, čímţ se hlava dostává do 

fyziologicky nevhodné pozice. Můţe tak dojít ke zhoršení vyrovnávání tlaku ve středouší a 

poškození průdušnice (trachea), proto během sestupu necháváme hlavu v prodlouţení 

trupu (lépe přitisknout bradu k hrudi - pohled k hladině). Abychom dosáhli kolmého 

sestupu je výhodnější postupovat podél lana vedoucího ke dnu. Je doporučeno soustředit se 

na lano, niko-li na hloubku (psychologický prvek). Při sestupu do hloubky 10 m, která je 

povaţována za hranici neutrálního vztlaku, zabíráme ploutvemi silněji (širší kop), právě 

z důvodu stále se projevujícího pozitivního vztlaku. Od 10 m sníţíme intenzitu záběru 

(šíři), zhruba od hloubky 20 m začíná působit přitaţlivost zemská, tudíţ dochází k volnému 

pádu (projev negativního vztlaku). Vyváţení na hloubku 10 m (nikdy ne pod 15m) je 

důleţité z hlediska bezpečnosti. Správné vyváţení zajistí, ţe ani v extrémních hloubkách 

Obrázek 27 - Delfínnový kop s monoploutví 
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nebudeme převáţeni tak, abychom měli problém s návratem k hladině. Při vyvaţování se 

řídíme zásadou: čím méně jsme zkušení, tím méně zátěţe pouţíváme. To znamená, ţe 

méně zkušený potápěč se vyváţí na menší hloubku, neţ je uvedeno výše (viz. kapitola 

Zátěţový systém a správné vyváţení). Během sestupu dochází k několika důleţitým 

zlomům, s kterými se nádechový potápěč musí vyrovnat, např. zmenšení plic na reziduální 

objem, či vyrovnání tlaku v dutinách. V kapitole teoreticky maximální dosaţitelná hloubka 

na nádech, byl tento problém podrobněji popsán. Freediver dosahující extrémních hranic, 

potápějící se pod reziduální objem, vyuţívá techniku zvanou „Mouth feel“. Tato technika 

umoţňuje přemístění nevyuţitelného vzduchu v plicích (zbytkový) do prostoru úst, kde je 

dále vyuţíván pro vyrovnání tlaku v dutých částech (uši, maska). (viz. příloha č.1). 

 

Mouth feel - při vytvořeném podtlaku v dutině ústní a za doprovodného pohybu hrtanu 

(bručení), dochází k otevření Epiglotisu a nastavení Soft Palete do horní polohy. Následně 

dochází k přesunu zbytkového vzduchu z plic do dutiny ústní, kde je uchována 

k následnému pouţití. Rozhodujícím faktorem je stanovení hranice reziduálního objemu. 

Pod tuto hranici stlačitelnosti, jiţ není moţné pouţít zmiňovanou techniku. Po naplnění úst 

zbytkovým vzduchem můţeme dle potřeby vyrovnávat tlak jednak v masce i uších, za  

pouţití jiţ popsaných metod. Během celého 

sestupu potápěč vytváří hydrodynamický tvar, 

tudíţ minimalizuje zvýšení odporu. V případě, ţe 

freediver ovládá techniku vyrovnání tlaku 

manévrem BTV, či Frenzlovu, je výhodnější 

poloha rukou podél těla, ale to pouze během 

volného pádu tzn. hranice negativního vztlaku. 

V případě nutnosti pouţití jedné z ruky pro 

vyrovnání tlaku (Valsalvův manévr), tuto ruku 

jiţ nevracíme do připaţení, naopak ji v pohotové 

poloze u nosu co nejvíce přitiskneme k hrudi 

z důvodu zlepšení hydrodymaniky. 

 

 
Obrázek 28 - Sestup podél referenčního lana za pouţití techniky vyrovnání tlaku 

Valsalva 
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3.6.3 Otočka 

Otočka u lana a přitažení 

Příprava na otočku a následné uchopení lana probíhá 5 – 2 m nad otočkou, kdy jedna ruka 

(na které je přidělán lenyard) přechází do vzpaţení, uchopuje lano ve výšce 1,5 m na 

značkou (Target) a to tak, ţe palec ruky vţdy směřuje k hladině, nikoliv ke dnu z důvodu 

efektivnějšího odrazu od lana. Druhá ruka provádí svěšení k Targetu a následně dotek, 

případně utrţení cedulky. Dále dochází k mohutnému odrazu od lana, kdy druhá ruka se 

přidává k jiţ uchopené ruce. Tento moment odraţení je velice přínosný ve smyslu získání 

počáteční - startovní rychlosti, ale ve smyslu rizika, zde dochází k izometrickému napětí a 

tím ke zvýšení krevního tlaku, coţ můţe vést ke kolapsu organismu (viz. kapitola Nehody 

a nebezpečí vznikající při nádechovém potápění). V případě zvládnutí otočky za pomoci 

rukou je výsledek efektivnější něţ-li zrychlení za pomocí ploutví. Po odraţení opět potápěč 

vytváří hydrodynamický tvar.   

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             Obrázek 30 - Dokončení otočky-dotek 

 

3.6.4 Výstup  

Stejně, jako při sestupu, ani při výstupu nezakláníme hlavu – kontrola rychlosti výstupu se 

děje sledováním lana, které nám zdánlivě ubíhá dolů. V průběhu výstupu v ţádném případě 

nesledujeme hladinu, jelikoţ to negativně ovlivňuje naši psychiku, dále by mohlo dojít 

k poškození průdušnice. Výstup podle lana je také nutný z hlediska bezpečnosti. Přiblíţení 

  Obrázek 29 - Otočka s uchopením lana 
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k hladině, lze rozpoznat i bez přímého očního kontaktu, zejména rychle se zvyšujícím 

vztlakem, který přechází ze silně negativního, přes neutrální kolem 10 m do pozitivní fáze. 

Při pozitivní fázi dochází k rozpínání vzduchu v plicích, tudíţ potápěč zrychluje 

výstupovou rychlost a můţe přestat kopat ploutvemi. Při této fázi rozpínání potápěč 

vypuzuje ústy vzduch,v případě pakování vzduchu před ponorem je tento manévr vypuzení 

nezbytný z důvodu moţného poškození plic (viz.Nehody a nebezpečí vznikající při 

nádechovém potápění). Pozitivní vztlaková síla vynese bezpečně freedivera na hladinu. 

Hladinu kontrolujeme, aţ těsně před vynořením pouze periferním viděním v horní části 

masky. V hloubce 2 - 3m můţeme dle Štěpánka spustit ruce, které po většinu ponoru byly 

ve vzpaţení. Tím se uvolní vršek hrudníku, coţ je kvůli dramaticky narůstajícímu objemu 

vzduchu v plicích vhodné. V této fázi také začneme s výdechem tak, ţe okamţitě po 

dosaţení hladiny je potápěč schopen nádechu. Po vynoření se intenzivně vydýcháme: 3 x 

tlakové výdechy, 3 x čistící nádechy, dále zklidníme tepovou frekvenci, která se prudce 

zvýšila pomocí efektivní ventilace. Mezi jednotlivými hloubkovými ponory udrţujeme 

povrchové intervaly, které se stanovují dle dosaţené hloubky: 

  0 < 25 m.  →  2 – 4 min. 

25 > 40 m.  →  8 min. 

40 > 60 m.  →  12 min. + 5 min. dýchání 100 % O2 

60 >            →  15 min. + 5 min. dýchání 100 % O2 

 

Inhalace směsi s vyšším % O2 po hlubokých 

ponorech urychluje zpětnou resorbci CO2 z těla 

potápěče. Tělo freedivera je po hlubokých 

ponorech vystaveno silným hyperkapniím a 

hypoxiím. Podáním čistého O2 dochází 

k rychlejší regeneraci (očištění). Při dýchání 100 

% O2 dochází k vypuzení CO2  pod kritickou 

hranici, tudíţ je třeba zdrţet se jakéhokoliv 

dalšího ponoru. Směs s vyšším % O2 podáváme 

vţdy na konci potápěčské série (na konci 

ponorů). Po inhalaci prodlouţíme povrchový 

interval. 

 

Obrázek 31 - Inhalace směsi s vyšším podílem O2 



 

119 

 

3.6.5 Analytický průběh ponoru do 40 metrů 
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                                                                                     40m 

Obrázek 32 – Ukázka jednotlivých fází při ponoru do 40 metrů 
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Příprava ve vodě 
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3.7 Statická apnoe (STA) 

Hlavním cílem v této disciplíně je dosáhnout co nejdelšího času na jediný nádech, kdy 

potápěč leţí na vodní hladině bez jakýchkoliv doprovodných pohybů. Prostředkem 

k dosaţení překvapivého výsledku je celkové uvolnění těla i mysli. Před zahájením 

samotného výkonu provádíme zcela totoţnou přípravu těla, jako u předešlé disciplíny od 

strečinku přes warm-up, aţ po dýchací techniky. Rozdílnou fází přípravy je příprava ve 

vodě, kdy potápěč navozuje potápěcí reflex za pomocí přípravných statik. Jedná se 

zpravidla o 2, či 3 STA, jejichţ ukončení je dáno kontrakcemi bránice (3-4). Mezi kaţdou 

přípravnou statikou dochází k dýchání a to: 

 1 min. mělké zrelaxované dýchání 

 4 min. dýchání do břišní části z důvodu sníţení tepové frekvence 

  - 1 – 2 s. nádech do břicha 

  - 1 – 2 s. zádrţ dechu 

  - 10 s. pomalý výdech ústy přes zúţená ústa (zvýšení odporu–pískání)  

  - 1 – 2 s. zádrţ při vydechnutí  

 1 – 3 x hluboký nádech – výdech do celých plic 

 1 – 2 x relaxovaný nádech – výdech do břišní části (sníţení TF) 

 1 x poslední nádech před ponorem (hluboký s mírným pakováním 3–5 x)  

 

Po absolvování těchto apnoé přecházíme na finální statiku. Zde je tělo jiţ adaptováno 

jednak na vyšší toleranci CO2 a na nízkou koncentraci O2. Při provozování apnoe je 

důleţité dbát na dostatečnou izolaci těla, nezakrývat hlavové nervy umístěné na obličeji 

např. maskou (plavecké brýle – čiré lze pouţít), v neposlední řadě pouţití ucpávky nosu, 

která je důleţitá během stahů bránice, kdy dochází k úniku vzduchu právě z nosu. Během 

statické apnoe se vyhýbáme polykání, které zapříčiňuje zvýšení TF o cca. 12 tepů. 

Statická apnoe, je sloţena ze dvou fází a to: snadná fáze a obtížná fáze (viz. příloha č.1) 

 

Snadná fáze:  

1) Po zanoření obličeje se maximálně soustředíme na uvolnění. Tento stav lze kontrolovat 

za vyuţití hladiny, která se vlní. Zjišťujeme, který sval těla je uvolněný, či nikoliv, oči 

jsou uzavřeny (faktor vidění - mozek přijímá informace-zvýšení spotřeby O2) 

2) Fyzické tuhnutí svalů úzce souvisí s psychickou tenzí, proto je strečink tak důleţitý. 
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3) Při uvolnění necháme volně plynout myšlenky, náš stav se blíţí spánku, je nám 

příjemně a relaxujeme. 

4) V průběhu ponoru vědomě uvolňujeme tělo od hlavy, aţ k patě, včetně mimických 

svalů a prstů. 

5) Převáţně se snaţíme o maximální uvolnění v oblasti břicha, bránice a hrudníku. 

 

Obtíţná fáze: 

1) V této fázi dochází ke stahům bránice (kontrakce). Jedná se o nepříjemné pocity, které 

lze odbourávat vědomě uvolněním břicha a bránice. Pokud se naučíme tyto dílčí 

kontrakce nevnímat a nechat je pouze proběhnout našimi myšlenkami, nepříjemné 

pocity postupně odezní. 

2) Dostaví-li se další kontrakce, čelíme jim tím, ţe se kromě vědomého uvolnění břicha 

snaţíme odvést myšlenky jinam. Důleţité je myslet na něco pozitivního. 

3) Kontrakce postupně nabývají na četnosti a jejich uvolnění je stále obtíţnější. Pokud se 

kontrakce jiţ jeví jako nezvladatelná, oddálíme konec výstupu tím, ţe otevřeme oči, 

podsuneme nohy pod sebe a zaujmeme skrčenou polohu, tím zaměstnáme CNS jinými 

myšlenkovými pochody (tím se uvolní břicho, resp. bránice), ruce poloţíme na pevnou 

oporu před sebou. Plynule zvedneme hlavu a provádíme intenzivní vydýchání: 3 x 

tlakové výdechy (zčervenání obličeje), 3 x čistící nádechy do hrudní části plic. Následně 

sundáme všechny pomůcky z obličeje a provádíme nezbytnou zpětnou vazbu svému 

Buddymu se slovy I‘ AM OK a potápěčským signálem O K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 - Freediver při vynoření ze STA Obrázek 33 - Poloha při statické apnoe 
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3.8 Dynamická apnoe (DYN, DNF) 

Hlavním cílem v této disciplíně je uplavat na jediný nádech, co nejdelší vzdálenost pod 

vodní hladinou za pomocí ploutví (monoploutev, bi–fins), či bez. Příprava těla na tuto 

disciplínu je totoţná, jako u statické apnoe (viz. výše), pouze s rozdílným warm-up. 

Rozdělujeme warm – up na dynamický a kombinovaný. 

 

 Dynamický – uplavat pod vodní hladinou 25 – 35% z celkového výkonu, tzn. ze 100 m 

uplavat 25 – 35 m, jako warm–up. 

 Kombinovaný – kombinace statického a dynamického warm–upu. 

 

Technika jednotlivých fází při dynamické apnoe (viz. příloha č.1). 

 

Zanoření – provádíme zanoření na místě s odrazem od stěny bazénu.  

Plavání – je důleţité správné vytrimování (poloha těla potápěče ve vodě), reps. správné 

rozmístění závaţí. Zjistíme to následujícím způsobem. Umístíme kolem pasu určité 

mnoţství zátěţe. Zanoříme se u stěny bazénu a provedeme odraz směrem dopředu. Jestliţe 

tělo bude mít pozitivní vztlak, je třeba závaţí dodat, či naopak. Smyslem správného 

vyváţení je minimalizace hydrodynamického odporu.  

Kopy - v případě Bi-fins provádíme široké kopy vycházející z kyčlí. V případě 

monoploutve provádíme delfínový kop (viz. výše), kde úhel mezi tělem a ploutví v případě 

mono činí 15 – 30°. Rychlost plavání činí 1-2m/s. 

Otočka – při přiblíţení k okraji bazénu provádíme otočku, kterou lze provést několika 

způsoby a to s proříznutím hladiny ploutví s dotykem ruky o okraj, s přidrţením o dno 

bazénu s následným pokrčením nohou a poslední způsob podsunutím ploutve pod sebe.    

Vynoření – dochází k protnutí hladiny hlavou s následným uchycením pevného předmětu. 

 

Dále provádíme intenzivní vydýchání: 3 

x tlakové výdechy, 3 x čistící nádechy do 

hrudní části plic. Následně sundáme 

všechny pomůcky z obličeje a provádíme  

nezbytnou zpětnou vazbu svému 

buddymu se slovy I‘ AM OK a 

potápěčským signálem O K. 

 

Obrázek 35 - Průběh dynamické apnoe 
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3.9 Navrhované metody výcviku a postupy 

3.9.1 Trénink tolerance na niţší hladinu O2 v krvi  

Mnoţství kyslíku potřebného k zajištění metabolismu a fyzického výkonu potápěče se 

různí a ovlivňuje jej řada faktorů (např. pohlaví, věk, fyzické dispozice apod.). Přesto se 

liší i u konkrétního jedince podle stavu trénovanosti. Cíleným tréninkem lze dosáhnout 

adaptace organismu na niţší hladinu kyslíku v krvi, neţ-li je obvyklé. 
 

Tabulka 13 - Trénink zvýšení tolerance organizmu na nedostatek kyslíku 

 

Týden 1               Kyslíková tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 

1 2:00  2:00 

2 2:00  2:30 

3 2:00  2:45 

4 2:00  3:00 

5 2:00  3:15 

6 2:00  3:30 

7 2:00  3:45 

8 2:00  4:00 

 

16:00:00 

  

24:45:00 

 

Týden 2               Kyslíková tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 

1 2:00  2:15 

2 2:00  2:45 

3 2:00  3:00 

4 2:00  3:15 

5 2:00  3:30 

6 2:00  3:45 

7 2:00  4:00 

8 2:00  4:00 

 16:00:00  26:30:00 

    

Týden 3               Kyslíková tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 
1 2:00  2:30 

2 2:00  3:00 

3 2:00  3:15 

4 2:00  3:30 

5 2:00  3:45 

6 2:00  4:00 

7 2:00  4:00 

8 2:00  4:00 

                                                     16:00:00                                     28:00:00 
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Týden 4               Kyslíková tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 

1 2:00  2:45 

2 2:00  3:00 

3 2:00  3:15 

4 2:00  3:30 

5 2:00  3:45 

6 2:00  4:00 

7 2:00  4:15 

8 2:00  4:30 

                                                                16:00:00                                          29:00:00 

Vysvětlivky: 

Kyslíková tolerance: zkrácený výraz pro trénink ke zvýšení tolerance organizmu na 

nedostatek kyslíku (hypoxie, hypoxemie). 

Vydýchání: povrchový interval mezi ponory vyplněný kontrolovanou ventilací. 

Statika: zádrţ dechu ve vodě bez pohybu. 

 

3.9.2 Trénink tolerance na vyšší hladinu CO2 v krvi 

Mnoţství oxidu uhličitého v krvi se v průběhu ponoru mění. S časem ponoru narůstá jeho 

hladina na úroveň, při které se podráţdění dýchacího centra v prodlouţené míše, projeví 

nutkáním k nádechu, resp. k vypuzení CO2 z těla. Stejně, jako v případě tréninku tolerance 

na niţší hladinu kyslíku, jsme schopni cíleným tréninkem dosáhnout adaptace organismu 

na zvýšenou hladinu CO2 v krvi. To můţe výrazně přispět k prodlouţení času v apnoe. 

 

Tabulka 14 - Trénink zvýšení tolerance organizmu na přebytek oxidu uhličitého 

 

Týden 1                    Oxid uhličitý tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 

1 3:00  2:00 

2 2:30  2:00 

3 2:00  2:00 

4 1:45  2:00 

5 1:30  2:00 

6 1:15  2:00 

7 1:00  2:00 

8 0:45  2:00 

                                   13:45:00                                                      16:00:00 
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Týden 2                    Oxid uhličitý tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 

1 2:45  2:00 

2 2:15  2:00 

3 1:45  2:00 

4 1:30  2:00 

5 1:15  2:00 

6 1:00  2:00 

7 0:45  2:00 

8 0:45  2:00 

                                    12:00:00                                                      16:00:00 

 

Týden 3                    Oxid uhličitý tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 

1 2:30  2:00 

2 2:00  2:00 

3 1:30  2:00 

4 1:15  2:00 

5 1:00  2:00 

6 0:45  2:00 

7 0:45  2:00 

8 0:45  2:00 

                                   10:30:00                                      16:00:00 

 

Týden 4                    Oxid uhličitý tolerance 

Pořadí Vydýchání  Statika 

1 2:30  2:15 

2 2:00  2:15 

3 1:30  2:15 

4 1:15  2:15 

5 1:00  2:15 

6 0:45  2:15 

7 0:45  2:15 

8 0:45  2:15 

 10:30:00  18:00:00 

 

Vysvětlivky: 

Oxid uhličitý tolerance: zkrácený výraz pro trénink ke zvýšení tolerance organizmu na 

přebytek oxidu uhličitého (hyperkapnie). 

Vydýchání: povrchový interval mezi ponory vyplněný kontrolovanou ventilací. 

Statika: zádrţ dechu ve vodě bez pohybu. 
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3.9.3 Vliv tréninku apnoe 

Pokud pokusy o maximální délku zadrţení dechu následují rychle po sobě (s intervalem od 

10 sek. po 4 min.), výdrţ významně stoupá, aţ do zhruba čtvrtého pokusu. Tento jev je 

vysvětlován nechtěnou hyperventilací po vynoření vedoucí k odstranění oxidu uhličitého z 

plic a krve, a také sníţením citlivosti chemoreceptorů ke zvýšenému parciálnímu tlaku CO2 

(hyperkapnii). Trénink vede i ke změně metabolismu. Freediver má nejen výrazněji 

aktivovatelný potápěcí reflex, ale také sníţenou spotřebu kyslíku v organismu. Jeho tělo  

snese lépe anaerobní metabolismus a zatím, co pracuje na kyslíkový dluh, šetří kyslík pro 

mozek a srdeční sval, dvě tkáně, které jsou na dostatku kyslíku výlučně závislé. Pravidelný 

trénink zvyšuje vitální kapacitu a sniţuje zbytkový objem plic.  

 

3.10 Fyzická příprava 

Cílem tréninku fyzické přípravy nádechového potápěče je zdokonalení pohybu pod vodou, 

vybudování fyzické kondice a výrazné aerobní i anaerobní kapacity. Společně s tréninkem 

fyzickým, posilujeme i  psychickou odolnost. Pokud nechceme dosáhnout maximálních 

výkonů, měli bychom se zamyslet nad principem našeho tréninku. Je třeba stanovit si 

vlastní cíle a priority a trénink tak následně přizpůsobit svým potřebám a moţnostem. 

Nároky na kondici potápěče se výrazně liší podle druhu nádechového potápění (šnorchling, 

apnea, freediving), kterému se věnuje.  

 

U všech druhů však platí: 

1) Dobrá kondice je podmínkou správného přesunu plynů v těle, tedy zásobování 

kyslíkem. 

 

2) Je důleţité nezapomínat na odpočinek. Při jeho zanedbání by mohl dojít ke sníţení 

výkonnosti. 

 

3) Unavený potápěč má sklony k podchlazení, vyčerpání, křečím a bývá tak špatným 

partnerem v nádechovém potápění. 
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Při mírné zátěţi dochází k hrazení energie aerobní cestou (za přístupu kyslíku), jako palivo 

slouţí glukóza a významnou měrou se podílí tuky (i větším podílem, neţ v klidu). 

Dosáhne-li intenzita zátěţe úrovně, kdy nejvíce aktivní svaly rozkládají glukózu v takové 

míře, ţe aerobní procesy nemají jiţ dostatečnou kapacitu zpracovat všechen pyruvát 

(produkt rozkladu glukózu) dochází k tomu, ţe část tohoto pyruvátu se přeměňuje v laktát. 

Ten je uvolněn z takto aktivních svalů do okolí (okolní tkáňová tekutina, krev) a plně 

metabolizován méně aktivními svaly. Tento první mírný nárůst hladiny laktátu v krvi se 

označuje, jako AEROBNÍ PRÁH (laktát pod 2 mmol/l, 65 – 80 % srdeční frekvence -SF). 

Pokračujeme-li ve zvyšování intenzity zátěţe, narůstá postupně podíl svalových vláken 

rozkládajících glukózu anaerobně na laktát, neboť aerobní cesty metabolismu jsou vytíţeny 

čím dál, tím více. Celková kapacita aerobního metabolismu organismu přestává stačit 

metabolizovat všechen vznikající laktát a drţet tak jeho hladinu po delší dobu stabilní. 

Zásoby glykogenu se začnou vzhledem k jednoznačné převaze spalování cukrů na tuky 

ztenčovat. Tento bod označujeme, jako ANAEROBNÍ PRÁH, který se projeví, jako strmý 

nárůst koncentrace laktátu v krvi (laktát nad 2 mmol/l, 80–90% srdeční frekvece). Jelikoţ 

se nejdříve rozvíjí výkonnost anaerobní a později i aerobní, je důleţité v přípravě sestavit 

trénink tak, abychom trénovali obě výkonnosti rovnoměrně. 

 

3.10.1 Trénink a tréninkové principy 

A. princip přetíţení 

B. princip specifičnosti 

C. princip reverzibility 

D. princip individuálních rozdílů 

Obrázek 36 - Tvorba kyseliny mléčné v závislosti na tepové frekvenci 
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Přetíţení: 

Jestliţe je tělo vystavováno zatíţení o velikosti nad 50% zátěţe, dochází k procesu 

adaptace. Adaptace je proces přizpůsobování organismu (nastavení mechanismu) proti 

zvýšené zátěţi – narušení stálosti vnitřního prostředí. 

 

Specifičnost: 

Preferovaná činnost pro daný sport, maratonec převáţně běhá, plavec – plave, nádechový 

potápěč – komplexně (krátké i dlouhé běhy, plavání, posilovna). 

 

Reverzibilita: 

Fyziologická schopnost těla přizpůsobit se danému sportu (zbytnění příslušných svalových 

skupin, zvětšení objemu plic, apod.). 

 

Individuální rozdíly: 

Kaţdý jedinec má rozdílnou výkonnost, kterou je třeba zohlednit při sestavování tréninku. 

 

3.10.2 Dlouhodobý tréninkový plán freedivera 

Popis přípravy:  

Příprava na vrchol sezóny, závod, či náročný výkon trvá asi 4 měsíce. Obecně lze její 

průběh shrnout takto:  

Pro zahájení přípravy je stěţejní trénink v posilovně. V bazénu současně trénujeme sprinty. 

 

V první fázi je činnost zaměřena k nabírání svalové hmoty (tvoří se zásoby myoglobinu, tj. 

bílkoviny ve svalech, která váţe kyslík). 

 

V druhé fázi tréninku omezujeme posilování a přidáváme kardiovaskulární aktivity. 

 

Ve třetí fázi přípravy se největší dávka odehrává v samotném bazénu. Po dobu celé 

přípravy (a nejen během ní) je velmi důleţitý strečink, aby svaly byly dostatečně uvolněné 

a pohyblivé. Provádíme nejen všeobecný strečink, ale i jeho speciální formy k protaţení 

bránice a hrudníku (respiratorní strečink). 
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Rozpis tréninku: 

1. První měsíc: posilujeme nejméně 3x týdně. Pokud se rozhodneme pro plavání, je dobré 

soustředit se zejména na sprinty a vyvarovat se vytrvalostních aktivit. Naprosto 

nezbytnou podmínkou je strečink po posilování. 

 

2. Druhý měsíc: posilujeme 2x týdně a začínáme s kardiovaskulární aktivitou. Vhodný je 

například běh a cyklistika. Jako náhradní aktivity lze zvolit spinning, nebo zátěţ 

vytrvalostního charakteru na rotopedu (cyklický pohyby). 

 

3. Třetí měsíc: posilujeme jen 1x týdně (ne více!) a začneme s intenzivním, speciálním 

bazénovým tréninkem. Kromě systematických tréninkových jednotek zaměřených na 

pěstování tolerance organizmu vůči výši hladině CO2 (viz. tabulka 14) a tolerance na 

nízkou hladinu O2 v krvi nádechového potápěče (viz. tabulka 13) zařadíme také statiky. 

V průběhu jednoho týdne je vhodné zařadit maximálně jeden trénink tolerance CO2 

a jeden trénink tolerance O2. Kvůli vysokému zatíţení organizmu není vhodné je 

provádět ve dvou následujících dnech. Oba tréninky by měly mít patřičný odstup: např. 

v pondělí a ve čtvrtek.  

 

Specifický trénink v bazénu, který zlepšuje toleranci na CO2: 

1. Pro zahřátí uplavat 200 m bez ploutví. 

2. Dále 50 m stylem prsa a 50 m kraulem. Bezprostředně po kraulu uplavat maximum na 

nádech pod vodou. Blackout nehrozí, protoţe máme dost kyslíku. Tuto část zopakujeme 

2x., následuje vydýcháme se po dobu 3 minut. 

3. Plaveme sprinty 50 m s ploutvemi s tím, ţe doba na vydýchání je omezena na pouhých 

20 - 30 s. Opakujeme 7 x., opět se 3 min. vydýcháme. 

4. Plaveme tzv. zkracovačky: plaveme 25 m, (nebo 50 m bazén na šířku) a provedeme    

15 nádechů a výdechů. Po kaţdém přeplavání bazénu sníţíme počet nádechů a výdechů 

o dva. Po celou dobu udrţujeme sviţné tempo a plaveme, aţ do vyčerpání. Pokud máme 

pocit, ţe nejsme schopni pokračovat, vše zopakujeme ještě jednou s pěti nádechy. Opět 

nám nehrozí blackout, opět se 3 min. vydýcháme. 

5. Následuje mělké zanoření na 1 min. Po jejím uplynutí se pokoušíme uplavat pod vodou, 

co nejdelší vzdálenost. Tento cvik opakujeme celkem 3 - 4x. 
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6. Provedeme 4 výdechovky. Prioritou není vydrţet pod hladinou co nejdéle. Hlavním 

cílem je uvolnit se, čas pod vodou se bude po kaţdé výdechovce samovolně a nenásilně 

prodluţovat. 

 

4. Čtvrtý měsíc: ladíme formu, probíhá prakticky pouze příprava v bazénu (plavání,  

statika, CO2 a O2 cvičení). Výrazně omezíme ostatní sportovní aktivity. 

 Cvičení tolerance O2  lze 2x a cvičení tolerance CO2 pouze 1x.  

 Dva bazénové tréninky v první polovině měsíce plaveme dlouhé vzdálenosti. 

Nepřekračujeme 80% max. tepové frekvence.  

 Statické apnoe v maximálním úsilí. 

 Doplňkově lze 1x přiměřený, méně náročný fyzický trénink na suchu(běh, spinning). 

 

Závěr přípravy:  

Posledních 14 dní probíhá uţ bez speciálního bazénového tréninku. Zkoušíme uţ jen 

statickou apnoe. Předposlední týden trénujeme jen 2 x, poslední týden jiţ max. 1x. Týden 

před cílovým okamţikem přecházíme do fáze relaxace s úplným vypuštěním tréninku. Tři 

dny před výkonem netrénujeme, soustředíme se na relaxaci (aktivní regeneraci organizmu). 

V tréninkovém procesu je velice důleţité si vést tréninkový deník. Tento záznam evidování 

slouţí, jako zpětná vazba kaţdého tréninku. Lze podle zaznamenaných informací 

sestavovat následující trénink, porovnání, apod.. Mezi zaznamenané informace patří např. 

datum, druh provozované aktivity, TF, délku, pocity i cíl samotného tréninku. 

 

3.11 Systém vzájemného jištění (buddy systém) 

Je to základní podmínka bezpečného rekreačního i výkonnostního freedivingu. „Buddy“ je 

název pro jistícího potápěče, který svého partnera sleduje během ponoru a je připraven 

zasáhnout v případě pomoci. Jeho pozornost je věnována potápěči i po vynoření. Měl by 

dokonale znát a ovládat pomoc potápěči v nouzi tj. vytaţení partnera v bezvědomí, 

dopomoc na hladinu v případě potíţí, oţivení na hladině a první pomoc. 

 

Činnost jistícího potápěče při hloubkových disciplínách  

Freedivera, který provádí hloubkový ponor jistíme tím způsobem, ţe plaveme naproti 

podél referenčního lana do ⅓ nahlášené hloubky. Hloubku i čas zanoření jistícího potápěče 
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stanovujeme z nahlášené max. hloubky následujícím způsobem: 

 

Příklad: Nahlášený ponor freedivera do 30 m (viz. příloha č.1). 

 

Sestupová rychlost je 1 m/s, tudíţ 30m dolů, 30m nahoru = 60m (60s). Z tohoto času 

odečteme v našem případě 10s (⅓z nahlášené hloubky), dále odečteme dalších 10 s. (čas 

strávený u lana v dané hloubce, vyhlíţení freedivera při výstupu-vţdy se odečítá 10s). Po 

odečtení těchto časů z celkového času 60s. zbývá 40s., coţ je čas strávený na hladině po 

zanoření freedivera. Po uplynutí tohoto času, provádí buddy zanoření do ⅓ hloubky, tzn. ţe 

freediver provede zanoření, buddy zůstává na hladině 40 s., po uplynutí této doby provede 

jistící ponor freediverovi do ⅓, který je jiţ na cestě k hladině. Během výstupu provádíme 

komunikaci za pomocí očí (rychlé mrkání, apod.), pokývnutím hlavy, popř. rukou. Dále 

provádíme veškeré úkony, které jsou třeba před vynořením, tzn. poslední prsařský záběr 

rukama, vypuzení vzduchu. Freediverovi tímto způsobem připomínáme úkony, které jsou 

třeba provést v kritické hloubce (10–0 m). Buddy neustále kontroluje prostor kolem 

freedivera a to i na vodní hladině. Zde je důleţité zajistit dostatečný a bezpečný prostor pro 

vynoření s následnou oporou. Následně freediver sundavá všechny pomůcky z obličeje a  

provádí nezbytnou zpětnou vazbu buddymu se slovy I‘ AM OK a potápěčským signálem  

O K. Je důleţité sledovat partnera ještě 

minimálně 30s. po vynoření. Je dobré si jako 

buddyho vybrat takového partnera, kterému 

věříme. Je to náš záloţní systém. Spolupráce 

je také výhodnější v tom, ţe lze výkony 

posunout mnohem rychleji a bezpečněji. 

Dodrţováním bezpečnostních zásad při 

potápění umoţňuje posunout limity kaţdého 

jedince. Společně je velmi vhodné trénovat 

záchranné techniky. Máme zájem o praxi a 

opakování základů jištění vedoucích ke 

spolehlivosti. 

 

 

 

Obrázek 37 - Závěrečná fáze výstupu s jištěním 
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Činnost jistícího potápěče při statické apnoe 

Před samotným zanořením freedivera je důleţité stanovit hranice nahlášeného času statické 

apnoe (např. 4:00 min.). Z tohoto času jsou následně předávány signály mezi potápěčem a 

jistící osobou, které musí být předem řádně domluveny. Signály jsou uskutečňovány 

poklepem na domluvenou část těla v následujícím pořadí: 

 1 min. před nahlášeným časem (3:00 min.) 

 30 s před nahlášeným časem (3:30 min.) 

 v nahlášený čas (4:00 min.) 

 poté kaţdých 15 s. po nahlášeném čase (4:15, 4:30, 4:45 apod.) 

 

Na domluvený signál nádechový potápěč odpoví většinou mírným zvednutím ukazováčku 

u ruky. Během celého ponoru udrţuje jistící potápěč polohu apnoesty blízko pevného 

bodu, o který se můţe opřít v případě náhlého vynoření (bazén, bóje, apod.). Při vynoření 

potápěč provádí sundání všech pomůcek z obličeje a zpětnou vazbu buddymu se slovy I‘ 

AM OK a potápěčským signálem O K. Tímto jednoduchým signálem se vzájemně 

informujeme o aktuálním stavu. Je důleţité sledovat partnera ještě minimálně 30 s. po 

vynoření (viz. příloha č.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost jistícího potápěče při dynamické apnoe 
 
 

Jištění u této disciplíny je poměrně nenáročné a spočívá v tom, ţe jistící potápěč následuje 

potápěče na hladině s plovoucí deskou, tudíţ v případě vynoření je okamţitě nápomocen.  

Obrázek 38 - Jištění při statické apnoe 
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3.12 Stravování a hydratace 

Jídlo a tekutiny jsou velmi významným činitelem úspěchu při potápění na nádech. 

Jídelníček potápěče musí být vhodně a správně sestavený tak, aby odpovídal všem 

poţadavkům stravování při tomto sportu. 

 

Jídlo 

 Snídaně musí být lehká, doporučuje se cereálie, slabý čaj, nebo dţus. 

 Oběd nesmí obsahovat těţké, špatně stravitelné potraviny. K potřebnému zasycení 

postačí např. polévka s Knäckebrotem. 

 Večeře je pro freedivera hlavním jídlem, přesto se nemusí přejídat. 

 Vyhýbáme se zásadně jogurtu a mléku (zahleňuje organismus a zhoršuje tak 

vyrovnávání tlaku v dutinách). Káva je také nevhodná, protoţe má povzbuzující účinky 

(zvyšuje metabolismus i tepovou frekvenci, odvodňuje organismus). Alkohol je 

zakázán, jeho povzbudivé účinky působí proti relaxaci a také odvodňuje organismus. 

 

Tekutiny 

 Dbáme na dostatečný přísun nezávadných tekutin. Doporučujeme např. iontové nápoje, 

jablečný dţus, minerálku bez bublinek. Ideální je pít před a mezi ponory. 

 Pokud zanedbáme pitný reţim, můţe dojít k dehydrataci. Ta způsobí špatný přesun 

plynů (plíce, krev, buňky, mozek). Dehydratovaný potápěč je dříve unavený a má 

zhoršené prokrvování těla. Zvyšuje se také riziko křečí a blackoutu. 

Obrázek 39 - Jištění při dynamické apnoe 
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3.13 Záchrana při potápění na nádech 

Prevence 

Je důleţité být dobrým jistícím potápěčem - partnerem, coţ neznamená pouze znát a 

ovládat jednotlivé záchranné dovednosti a techniky pomoci. Musíme umět rozpoznat 

partnerův styl a „řeč těla“. Všímáme si především povolování paţí při výstupu, zvolňování 

kopů těsně před dosaţením hladiny apod. Takové znalosti nám mohou mnoho napovědět a 

díky tomu můţeme rychleji reagovat při moţných potíţích. Zmírníme tak i případné 

následky. Při tréninku statické apnoe je nutno dodrţovat dozor jistící osobou.Vzhledem 

k tomu, ţe u této metody tréninku neplaveme na vzdálenost ani do hloubky, vypadá 

zdánlivě bezpečná. Podle statistik je nejvíce postiţena problémy, jako je samba a blackout. 

Je zde velmi důleţité přesné časování a signalizování. Vše si předem stanovíme na základě 

domluvy a individuálně cíleného času zádrţe dechu. Potápěč musí zřetelně odpovídat na 

podněty jistícího potápěče. 

 

3.13.1 Postupy záchrany 

Záchrana z hloubky 

Při hloubkových ponorech uchopíme postiţeného v případě dopomoci za pánev (boky) a 

pomáháme s výstupem. V případě stavu bezvědomí v hloubce, uzavíráme dutinu ústní 

(bradu přitlačíme k horní části čelisti) z důvodu zamezení vniknutí vody a provádíme 

samotný výstup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 - Postup jistícího potápěče při stavu bezvědomí 
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Lze pouţít tzv. Country balast systém, či při organizovaných soutěţích jistících potápěčů. 

Ti jsou rozmístěni podél referenčního lana dle viditelnosti (5 – 15m). Jsou vybaveni tzv. 

liftbackem, který v případě problému sestupujícího freedivera připevní na ruku, kde je 

umístěn „D“ krouţek. Následně tento vak nafouknou. Postiţený je vynesen na hladinu, kde 

je mu dále poskytnuta patřičná pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 41 - Záchranný systém country balast 

 

Country balast systém 

Slouţí k rychlé záchraně postiţeného, který upadl do bezvědomí při hloubkových 

ponorech. Při těchto ponorech je nezbytné pouţití lenyardu (záchranný úvazek, spojený 

s referenčním lanem). Hlavním principem tohoto systému je dvojí závaţí, kdy jedno (lehčí) 

je na konci lana. Druhé závaţí (těţší) na druhém konci. Toto lano je vedeno přes kladkový 

systém. Mezi samotnými kladkami jsou umístěny brzdy, kterými se spouští celý 

15kg 

45 kg 
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mechanismus. V případě, ţe jistící potápěč, který je v ⅓ nahlášené hloubky, s pozoruje 

stav vyţadující rychlý výstup potápěče, odbrzdí spojovacím lanem jiţ zmiňovanou brzdu a 

následně dojde k okamţitému sestupu těţkého závaţí s následným výstupem lehkého 

závaţí. Postiţený potápěč je tímto závaţím zachycen za lenyard a následně vynesen na 

hladinu, kde dochází k poskytnutí první pomoci. 

 

Záchrana na hladině 

Jestliţe po dosaţení hladiny vody zjistíme, ţe má náš partner problémy a příznaky 

blackoutu, musíme soustředit pozornost na jeho dýchací cesty. Asistence ochrany jeho 

dýchacích cest před vniknutím vody je na prvním místě. Je velmi důleţité být vţdy 

v dosahu a mít svou ruku (dlaň) připravenou pod bradou postiţeného. V případě potřeby je 

nutno zvednout obličej nad vodu (ochrana dýchacích cest). Jedna z důleţitých věcí je 

přidrţení postiţeného pod paţí a poskytnout mu oporu. Současně je dobré postiţeného 

zdvihnout nohou (podepřít kolenem pod jeho hýţděmi). Na zachraňovaného mluvíme 

(dýchej apod.), sejmeme masku a mírně dýchneme do obličeje v oblasti očí (simulujeme 

podnět k nadechnutí). V případě zástavy dechu přejímáme kontrolu nad jeho dýcháním, 

signalizujeme stav nouze na břeh. Je nutno přivolat pomoc lékaře. Během asistence se 

musíme vyrovnat i s křečemi, nebo euforií a v případě ztráty vědomí s bezvládným tělem. 

V situaci, kdy jsou vlny, musíme počítat s ochranou postiţeného proti vlnám. V tomto 

případě je vhodné nechat masku na obličeji a ústa chránit dlaní. Musíme mít na paměti, ţe 

se můţeme setkat i s „laryngospasmem“ (neprůchodnost dýchacích cest z důvodu staţení 

hlasivkové chrupavky). Tento obranný reflex je automatický a odezní po chvíli sám (viz. 

kapitola Nehody a nebezpečí vznikající při nádechovém potápění). 

 

Ztráta partnera pod vodou 

Ztráta partnera pod vodou během našeho ponoru je závaţná věc. Pokud ho nespatříme 

během krátké doby je postup následující: 

 

První z nich je zjistit povětrnostní podmínky. Často se stane, ţe potápěče posune proud od 

referenčního lana. V tom případě postupujeme následovně: 

 

1. zkontrolujeme hladinu, voláme, pískáme. 
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2. pokud nevidíme partnera z hladiny, zahájíme sestup ke dnu do míst, kde jsme 

dotyčného viděli naposledy. 

 

3. nesmíme přecenit své síly a nedosahujeme proto dna za kaţdou cenu. 

 

4. při výstupu nezapomeneme kontrolovat hladinu vody pohledem ze spod. 

 

5. v případě proudu je nutné usměrnit hledání v daném směru. 

 

6. označíme místo ztráty partnera (gps, bodové označení podle břehu). 

 

7. po přiměřeně dlouhém čase stráveném hledáním a po označení místa je nutno zavolat 

pomoc ze břehu. 

 

8. je také dobré se přesvědčit, zda dotyčný jednoduše neodplaval na břeh, přičemţ nikomu 

nic neřekl. 

 

Pro kaţdého, kdo se více potápí je vhodné absolvovat kurz první pomoci. Potápění 

v odlehlých místech, ve kterých jsou obtíţně dosaţitelná zdravotnická zařízení, zvyšuje 

riziko potápění. Znalost poskytnutí první pomoci při běţných potápěčských nehodách je 

důleţitá součást zvládání rizik. První pomoc je první reakce na postiţení. Je proto důleţité 

mít po ruce nezbytné příslušenství pro poskytování první pomoci. Rovněţ by měla být 

k dispozici láhev s kyslíkem. Ve většině případů však musí být poskytnuta další odborná 

lékařská péče (pobyt v barokomoře).  

 

Při kaţdé potápěčské činnosti, kdy nádechový potápěč sestupuje pod vodní hladinu je 

důleţité vypracovat nouzový plán, ve kterém je zakotven postup v případě stavu vyţadující 

rychlou záchranu, podrobné informace o lokalitě, nejbliţší barokomoře i důleţitá telefonní 

čísla. Před samotnou potápěčskou činností je nezbytné, aby se tímto plánem obeznámil 

kaţdý jedinec podílející se na zajištění daného ponoru. 
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4 Závěr  

Úkolem této práce bylo vypracovat komplexní model výuky nádechového potápění a to na 

úrovni informační i praktické, coţ se za pomoci mnoha odborníků, profesionálních 

sportovců a dalších zainteresovaných lidí podařilo. Při zpracování této práce se postupně 

zjišťovalo, ţe čím více informací a podkladů se dařilo zpracovávat, tím větší byla potřeba 

řešit příbuzné problémy, jelikoţ se stávaly podpůrně informačními zdroji, které měly práci 

podporovat, jako jeji neodlučitelné subsystémy. 

 

Vzhledem k tomu, ţe není moţné v silách jedince podat vyčerpávající informace i 

absolutní pohled prostřednictvím psané práce, nelze ani na tuto diplomovou práci pohlíţet, 

jako na konečné vyřešení otázek vyřčených na jejích úvodních stránkách. Přesto se 

domnívám, ţe tato práce nastínila a zčásti i vytvořila výcvikový postup při potápění na 

nádech. 

 

Dle sdělení sportovců, kteří se zabývají tímto tématem na vrcholové úrovni v praktickém 

ţivotě, lze konstatovat, ţe výsledky práce, tj. komplexní edukační program nádechového 

potápění se v drtivé většině shoduje s představami těchto lidí. Z důvodu spolupráce 

s reprezentačním týmem ČR ve freedivingu, bude tento model poskytnut a následně 

přenesen do praktického vyuţití komplexní přípravy a to nejen pro závodní účely. 

 

V současné době probíhají výzkumy, týkající se vlivu vodního prostředí, resp. zvýšení 

tlaku na lidský organismus, jejichţ výsledky mohou zásadním způsobem ovlivnit dílčí 

způsoby výuky tohoto „sportu“. Proto je nezbytné neustálé se přizpůsobovat současným 

poznatkům, jednak na úrovni teoretické i praktické. 

 

Dle osobního úsudku a svědomí se lze díky odborné pomoci mnoha osob uvedených 

odvolávat na tuto práci, jako na práci podnětnou, nesoucí skutečnou informační hodnotu 

pro další vyuţití a to, jak praktické, tak i teoretické. Byly vyzdviţeny základní, ale i 

specifické informace, se kterými lze dosáhnout jednak efektivnější, ale i bezpečnější 

provozování tohoto způsobu potápění. Jak bylo jiţ uvedeno, nelze otázky s prací spojené 

ani vypsat, natoţ se pokusit je vyřešit, ale lze nabídnout mnoho směrů, jak v budoucnu při 

soustředěném, metodickém a masivním bádání jejich velké mnoţství hloubkově 
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rozpracovat. Analyzovat i příbuzné související oblasti a přiblíţit se k ideálnímu řešení 

mnohem více, neţ-li činností jedince. Otázka konečného řešení pak zůstává vţdy v rovině 

filozofické, jelikoţ vzniknou nové hypotézy i problémy, na které lze v kaţdém bodu a 

z kaţdého úhlu své existence člověka reagovat pokaţdé jiným způsobem.  
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