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Abstrakt

Název: Vliv spinningu na prodloužení času ve statické apnoi při nádechovém 

potápění 

Cíle: Zjistit, zda má i krátký a intenzivní trénink vliv na zvýšení vitální 

kapacity plic a prodloužení času při statické apnoi a zlepšení výkonu

při potápění na nádech.

Metody: Vyhledávání dostupné literatury a její rešerše. Stanovení metod měření. 

U apnoe digitálními stopkami, u vitální kapacity plic spirometrem a 

u spinningového programu sportesterem a Borgovou škálou, sběr dat.

     

Výsledky: Statistické zpracování hodnot vitální kapacity plic a statické apnoe před a 

po sportovní přípravě.

Klíčová slova: potápění, vitální kapacita plic, spinning, apnoe, freediving



Abstract

Title:        The influence of spinning on a time extension in the static apnea during free 

diving

Objectives: The objective of this work was to find out whether even a short and intensive    

training can have an affect on the increase of a vital lung capacity, on a time 

extension in the static apnea, and on a performance improvement during free 

diving.

Methods: The search of available literature and its recherche. Measurement methods 

determination: digital stopwatch for the apnea, spirometer for the vital lung 

capacity, and a Sport-tester and a Borg scale for the spinning program. Data

collection.

Results:      The statistical analysis of the values of a vital lung capacity and a static apnea

before and after sports training

Keywords:    diving, vital lung capacity, spinning, apnea, free diving
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1.ÚVOD

Spinning a freediving patří ke sportům, u kterých došlo v poslední době k velkému 

rozšíření mezi širokou veřejnost pro jejich technickou nenáročnost a dobrou dostupnost. 

Vždyť na první jmenovaný stačí pouze vyhledat spinningové centrum, vzít vhodné 

sportovní oblečení a obuv, dostatek pití a začít trénovat.

U druhého je možné provozovat tuto činnost i bez trenéra. A co se týče vybavení, stačí 

pro začátek pouze základní výbava (tzv. ABC), což je maska, šnorchl a ploutve. Pokud 

by se tímto sportem chtěl člověk zabývat více, je dobré si zvýšit komfort při potápění na 

nádech dalšími pomůckami, o kterých je pojednáno v kapitolách 2.8.4 a 2.8.5.

Oba sporty mohou provozovat lidé bez rozdílu věku i pohlaví a to i několikrát týdně. 

Záleží na tom, co se od daného sportu očekává. Potápět se dá prakticky všude, kde je 

dobrá viditelnost, aby se potápěč dokázal orientovat a z potápění něco měl. 

Může se ovšem stát, že u freedivingu může dojít k potížím, které by pak mohly vést 

k úrazům. Proto je potřeba, aby každý, kdo se chce vydat pod hladinu, znal tato 

nebezpečí a mohl se jim tak vyhýbat. U šnorchlaře, který jen z hladiny sleduje podvodní 

svět je nebezpečí malé, pokud se nepočítají spálená záda. Pokud se ale člověk vydá pod 

vodní hladinu, měl by se na to zodpovědně připravit jak teoreticky, tak prakticky. 

V jednotlivých kapitolách je popsáno, co vlastně freediving je, jak působí fyzikální 

vlastnosti vody na lidský organismus, k čemuž samozřejmě patří i znalost fyziologie 

člověka. Jaké mohou potápěče potkat nehody, pokud nebude respektovat výše uvedené 

zákonitosti. Nedílnou součástí je taktéž psychická stránka, protože se člověk pohybuje 

v cizím a neznámém prostředí, kde pak pro nezkušeného stačí jeden nepříjemný podnět, 

který vyvolá další. A tím pak u potápěče může vyvolat paniku. V práci je dále popsána 

jak základní, tak i doplňková výstroj zvyšující komfort a bezpečnost potápění. 

Tento druh zábavy někteří lidé pojali velmi vážně a potápí se na nádech závodně. 

Poslední mistrovství světa v hloubkových disciplínách, které se konalo letos v září 

v Řecku a v bazénových disciplínách, které se konalo o měsíc později v italském 

Ligninu Sabiadoro, opět prokázalo, že naše reprezentace patří mezi elitu. Proto jsou 

v práci uvedené jednotlivé disciplíny i s aktuálními nejlepšími světovými výkony.

Práce se tedy zaměřuje na potápění na nádech, tedy na freediving, ve všech jeho 

podobách a pojmem potápěč, nebo apneista, je myšlen člověk, který se do vodního 
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království vydává bez externího zdroje vzduchu, tedy jen s ABC výbavou, doplněnou 

podle potřeby například neoprenem v chladnějších vodách.  

Je důležité, aby byl potápěč v dobré fyzické kondici nejen proto, aby zvýšil svou vitální 

kapacitu plic a vydržel tak pod vodou déle, ale také proto, aby se vyvaroval možným 

potížím, se kterými by se mohl při potápění setkat. Určitě nejsou příjemné křeče a 

odnesení proudem daleko od břehu může být i velice nebezpečné. Jako dobrou přípravu 

na potápění byl vybrán spinning, pro jeho kontrolovatelnou intenzitu, podpořenou 

sportestery a technickou nenáročnost. Zákonitostmi sportovní přípravy se práce zabývá 

ke konci teoretické části.

Tato práce by měla ověřit, zda se dá intenzivní sportovní přípravou na spinneru zvýšit 

vitální kapacitu plic a prodloužit tak čas výdrže při statické apnei a tím zvýšit výkon při 

nádechovém potápění. Bude vybráno deset dobrovolníků mužského pohlaví ve věku 

čtrnácti a patnácti let, kteří se různým sportům věnují jen rekreačně. V bazénu bude 

změřena jejich statická výdrž pod vodou. Pro lepší ověření tohoto měření podstoupí 

probandi ještě měření vitální kapacity plic na spirometru. Následně podstoupí měsíční 

sportovní přípravu spinning programu, který bude mít dvanáct tréninkových jednotek a 

bude veden zkušenou a vyškolenou trenérkou. Po tomto měsíčním tréninkovém cyklu 

proběhne kontrolní měření za stejných podmínek jako při vstupním měření. 

Výsledky této práce by pak mohli pomoci jak začínajícím, tak i pokročilým 

nádechovým potápěčům, kteří se touto krásnou činností chtějí zabývat více a chtěli by si 

prodloužit pobyt pod vodou, aniž by riskovali zdraví.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Charakteristika freedivingu

Jde o potápění na nádech sportovně výkonnostní třídy, při které se dosahuje větších 

hloubek při větším časovém úseku stráveném pod vodou. 

2.1.1Disciplíny

Freediving, neboli potápění na nádech, je disciplína stará jako lidstvo samo. Naši předci 

hledali obživu v moři. Potápěli se do hloubek bez jakékoliv výbavy jako sběrači nebo 

lovci. Mohlo by se zdát, že dnes kromě domorodců nemá nikdo zapotřebí se potápět 

tímto způsobem.

Zde je krátký přehled o jednotlivých disciplínách a aktuálních rekordech ve freedivingu. 

Dělí se na dvě základní kategorie - bazénové a hloubkové. 

Bazénové disciplíny:

1. Statická apnoe (STA), při které je cílem vydržet co nejdéle na jeden nádech. 

Provádí se v poloze na hladině s obličejem ve vodě, nebo pod vodou, ale maximálně 

do tří metrů. Apneista je maximálně uvolněn fyzicky i psychicky. Nejnovější 

světový rekord drží Stephane Mifsud ze dne 6. 8. 2010 a má hodnotu 11 min 35 sec. 

O národní rekord se pak postaral Martin Štěpánek s výkonem 8 min 06 sec. (URL01)

Tato disciplína se provádí tak, že apneista sám začne s pokusem, kterému předchází 

dlouhé soustředění, kdy se závodník pokouší meditací snížit metabolismus 

a tepovou frekvenci na co nejmenší hodnotu. Následuje postupné nadechování 

a potopení obličejové části pod vodu. V ten moment se spouští čas. Ve vodě je za 

apneistou člověk, který má za úkol sledovat a kontrolovat závodníka, jestli u něj 

nedochází k nestandardnímu chování, nebo problémům (samba, křeče…). 

V takovém případě musí okamžitě zakročit. Ukončuje pokus, zvedá závodníka tak, 

aby se mohl nadechnout a poskytuje první pomoc. Takové pokusy jsou neplatné. 

Platný pokus je jen tehdy, vynoří-li se apneista sám z vody a ukáže domluvený 

signál OK dvěma prsty (ukazováček a palec).

2. Dynamická apnoe (DYF) se dále dělí na kategorie s ploutvemi a bez ploutví. 

U těchto disciplín je cílem uplavat na jeden nádech co nejdelší vzdálenost. V obou 

disciplínách je držitelem nejlepšího výkonu na světě novozélandský freediver Dave 
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Mullins (viz. obr. 1). Na akci s názvem Cressi World Record Challenge 2010, která 

shodou okolností probíhala v jeho rodné zemi, vytvořil světový rekord v disciplíně 

dynamická apnoe bez ploutví, kdy na jeden nádech uplaval 218 metrů.

Tento výkon ovšem na posledním MS (viz. níže) přepsal Goran Čolak výkonem 

273 m. (URL02)

Obr. č. 1; Dave Mullins (Zdroj:URL02)

Aby člověk byl schopen takovéto výkony podat, před každým ponorem je nutné projít 

zvláštní procedurou. Ta spočívá opět z uvolňovacích cviků a dechové přípravy, kterou 

se sníží tepová frekvence a celkového metabolizmu a tím i spotřeby kyslíku. Člověk tak 

přirozeně připraví své tělo i mysl na překonání dlouhé doby bez dýchání.

Hloubkové disciplíny:

U hloubkových disciplín je nejdůležitějším problémem překonání hydrostatického tlaku. 

V hloubce okolo 30 metrů jsou plíce průměrného člověka stlačeny na reziduální objem. 

Tato hranice je pro netrénovaného člověka konečná. Pomocí speciálních technik 

uvolnění dýchacích svalů a vyrovnávání tlaku je možné tuto hranici několikanásobně 

překonat. Hydrostatický tlak pak naopak pomáhá dalšímu snižování tepové frekvence 

a dokonce ke stahování okysličené krve z periférií k životně důležitým orgánům, 

podobně jako je tomu u vodních savců. 

Specialistou a největším současným světovým rekordmanem na hloubové disciplíny je 

bezesporu Herbert Nitsch. (URL03)

Přehled hloubkových disciplín:

Bez použití technických pomůcek

1. konstantní zátěž (CWT), při které apneista během pokusu využívá k ponoru 

i k výstupu pouze síly svých nohou opatřených ploutvemi. Konstantní váha se 

uvádí z toho důvodu, že není dovoleno si ponor ulehčit odhozením zátěžového 
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opasku před výstupem. Při této disciplíně se projeví opravdová výkonnost a 

zdatnost. Proto rekordy z ní mají nejvyšší hodnotu. V současné době je držitelem 

zmíněný Herbert Nitsch, který 22. 4. 2010 pokořil hloubku 124 m a překonal tak 

o pouhé dva metry našeho nejlepšího volného potápěče Martina Štěpánka. (URL03)

2. Konstantní váha bez ploutví (CNF) – Je to obdoba předchozí disciplíny, kdy 

závodník sestupuje i vystupuje pouze pomocí prsového stylu bez ploutví. 

Nejlepšího světového výkonu zatím dosáhl William Trubridge, který pokořil dne 

16. 12. 2010 hloubku 101 m. (URL14)

3. free immersion (FIM). Závodník zde ručkuje po laně do hloubky i nazpět bez 

použití ploutví. Tato disciplína vznikla na Antilách, kde má ručkování po laně 

do hloubky za kořistí dlouhou tradici. Držitelem nejlepšího výkonu je 

William Trubridge, který se zanořil 4. 10. 2010 do hloubky 121 metrů. (URL14)

S použitím technických pomůcek

4. variabilní váha (VWT). Probíhá tak, že k sestupu do hloubky využívá apneista 

zařízení zvané „sled“, což jsou jakési saně, na kterých se sedí v pozici hlavou 

vzhůru, což usnadňuje vyrovnávání tlaku a působí lépe i na psychiku. Po dosažení 

cílové hloubky se závodník musí dostat na hladinu vlastními silami libovolným 

způsobem. Může tedy používat jak ploutve, tak může ručkovat na laně. Vzhledem 

k tomu, že se u této disciplíny dosahuje značných hloubek, vyžaduje zajištění 

týmem technických potápěčů, a stává se tak finančně a technicky velmi náročná. 

Držitelem světového výkonu je opět Herbert Nitsch. Má hodnotu 142 m. (URL03)

5. no limits (NLT). Jak napovídá název, je to disciplína bez omezení. Hloubka, 

do které se dostal opět Herbert Nitsch, 214 m, je opravdu úctyhodná. Tento výkon 

se podařilo uskutečnit 14. 6. 2007. (URL03)

Na posledním mistrovství světa v hloubkových disciplínách, které se konalo v řecké 

Kalamatě ve dnech od 19. 9. až 24. 9. 2011, dosáhli apneisté úctyhodných výsledků. 

Žádný z nich však světové výkony nepřepsal. Apneisté hájící naši vlajku vylovili 

z hloubky jednu zlatou a tři stříbrné.

Na mistrovství světa v bazénových disciplínách, které se konalo ve dnech 7. 10. a 

8. 10. 2011, v italském Ligninu Sabiadoro překonal světový rekord v dynamické apnoi 

s ploutví Goran Čolak výkonem 273 m. Stojí také za zmínku, že naše freediverka 
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Barbora Ivanská si za výkon 206 m ve stejné disciplíně odvážela z tohoto mistrovství 

světa zlato. (URL02)

Celkově vzato patří naše republika ke světové špičce ve freedivingu. Více v příloze č. 7  

Téměř každý člověk disponuje překvapivým akvatickým potenciálem, který může být 

buď rozvinut, nebo může zůstat i nepoznán. Jednoduchým a poměrně krátkým 

tréninkem lze upravit dýchání a celkovou duševní připravenost na potápění. Hovoříme 

samozřejmě o hloubkách do 30 m. Do větších hloubek se lidé dostávají po mnohem 

delším a intenzivnějším tréninku.

2.2  Kategorie nádechového potápění

Nádechové potápění je možné rozdělit do 4 mezinárodně uznávaných kategorií.

1. Potápěč se základní výstrojí - šnorchlař

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

Převážnou část tráví šnorchlař (anglicky pak: snorkel diver nebo skin diver) na 

hladině pozorováním života pod sebou. Šnorchlař používá dýchací trubici (šnorchl), 

kterou má po celou dobu v ústech pro kontinuální přísun vzduchu. Potápění se 

základní výstrojí je pilířem nádechového potápění, při které je třeba jako u sportovní 

formy dodržovat a respektovat pravidla bezpečného potápění. Šnorchlař se jen 

málokdy potopí, čím blíže jsou útesy, tím více je to možné vidět. (Schuster, 2009)

2. Apneista

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 

výjimečné. Dle Štěpánka je pro tuto formu potápění důležitá znalost všech úskalí 

i zákonitosti, které je třeba dodržovat a respektovat během provozování. Dále je 

nezbytná fyzická i psychická připravenost jedince. (Schuster, 2009)

3. Freediver  

jedná se o potápěče na nádech – freedivera, sportovně-výkonnostní třídy, který 

dosahuje větších hloubek, které jsou srovnatelné s vrcholovými freedivery, jakož 

i délka stráveného času pod vodní hladinou. Freediver je během kurzu plně 

seznámen s bezpečnostními prvky, které dělají profesionální freediving 

bezpečnějším, dále využití vrozeným predispozic jako např. diving reflex, apod. 
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Všechny tyto znalosti posunují výkony nádechového potápěče freedivera do větších 

hloubek i strávený čas pod hladinou. (Schuster, 2009)

4. Tech-freediving

pří této formě se používají speciální techniky a výkonného podvodního skútru, ale 

dle mého názoru závislost na technice při nádechovém potápění výrazně zvyšuje 

riziko potápěčské nehody, která může mít i tragické následky. Navíc je otázkou, zda 

je možné tuto formu stále považovat za freediving. (Schuster, 2009)

2.3 Fyzika potápění 

Pod vodou se nachází dosti odlišný svět, který má jiná pravidla, než na jaká je člověk 

zvyklý na souši. Jedná se především o fyzikální vlastnosti vody jako tlak, hustota, 

složení, šíření zvuku a světla, vodivosti atd. 

2.4 Vzduch

Vzduch je směs plynů bez chuti a zápachu. Rozdíly mezi vzduchem a vodou jsou velice 

zásadní a pro člověka, který nemá příliš velké zkušenosti s vodním prostředím, může 

být pak těmito odlišnostmi překvapen. Následující kapitola bude rozdílnosti těchto 

prostředí popisovat.  Pro potápění je asi nejdůležitější tlak vzduchu, který působí na 

hladinu a se kterým je nutno počítat.

Složení je podle Schnickových (2004):

1. cca 21 % kyslíku (záleží i na nadmořské výšce),

2. 78% dusíku,

3. cca 1% vzácných plynů.

Bohužel je vzduch většinou „obohacen“ o další složky, které jsou pro člověka 

nepříjemné, nebezpečné a jsou většinou produktem lidské činnosti. Mezi nejznámější 

patří CO2, NOx, O3, CO, prach, pyly, bakterie, viry a plísně a samozřejmě vlhkost ve 

formě vodní páry. (URL04)

Vlastnosti:

Rozpustnost – rozpouští se v kapalině pod tlakem.

Hustota – vzduchového sloupce klesá s jeho výškou. 

Hmotnost – hmotnost jednoho litru vzduchu (1 dm3) činí při teplotě 0  asi 1,293 g 

suchého vzduchu při 1 bar a 0 °C. (Holzapfel, 1995)
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Tlak – vzduchový obal, svou hmotností vyvíjí tlak na zemský povrch. Tlak této 

přibližně 10 km silné vrstvy vzduchu činí na hladině moře 1,013 baru na cm2. Tlak 

s každými 1 000 m výšky klesá asi o 0,1 baru. Ve výšce 5 000 m tak zůstává pouze asi 

polovina původního tlaku vzduchu, cca 0,5 baru. (Schnickovi, 2004)

2.5 Voda

Povrch Země pokrývá ze 70 % voda, z toho je:

1. 97 % slané vody, 

2. 3 % sladké vody. (Schnickovi, 2004)

Vlastnosti:

Hustota – chování vody vykazuje v porovnání s ostatními kapalinami určité odchylky. 

Hustota kapaliny zpravidla vzrůstá tím více, čím více klesá teplota. Voda je 800x 

hustější než hustota vzduchu. Na rozdíl od vzduchového sloupce zůstává hustota ve 

vodním sloupci stále stejná. Z důvodu vysoké hustoty leží molekuly vody velice blízko 

sebe, což se projevuje při šíření tepla, zvuku a světla ve vodě.

Tlak – kdyby se vytvořil na ploše 1cm2 vodní sloup, který by dosahoval výšky jednoho 

metru, pak by na plochu 1cm2 působil tlakovou silou o velikosti 10 N, což vytváří tlak 

0.1 MPa (1 bar). (Holzapfel 1995)

  Tlak vody se s každými 10 m hloubky o další 1 bar zvyšuje. Z toho se dá vypočítat, že

výsledný tlak sestávající z tlaku vzduchu působícího na hladinu vody (na hladině moře 

1 bar) a tlaku vody panujícího v hloubce se označuje jako tlak okolí, celkový nebo 

absolutní tlak. Tlak se při sestupu 0 m do hloubky 10 m zdvojnásobuje z 1 baru na 

2 bary. Aby se tlak znovu zdvojnásobil, je třeba potopit se z hloubky 10 m (2 bary) 

do hloubky 30 m (4 bary), tedy urazit dvojnásobnou vzdálenost (20 m). (Schnickovi, 

2004)

Tepelná vodivost – voda vede teplo téměř 25krát rychleji než vzduch. Rozlišujeme tři 

přenosy tepla: 

Kondukce (vedením) – jedná se o vedení tepla – když se molekula zahřeje, kmitá 

rychleji než okolní chladné molekuly, přičemž se kmitání rychlejších molekul přenáší 

na pomalejší molekuly. (Schnickovi, 2004)



18

Konvence (prouděním) – je proudění tepla – energie nahromaděná v molekulách 

v podobě tepla se přeměňuje na kinetickou energii jednotlivých molekul. Voda u těla se 

zahřívá, stává se lehčí a stoupá vzhůru. Studená voda pokračuje okolo těla vzhůru 

a odnímá mu další teplo. (Schnickovi, 2004)

Tepelným zářením – jinak sálání, nebo radiace. Dochází při ní k vyzařování energie 

ze zdroje ve formě elektromagnetických vln a jeho následnému pohlcování ozařovaným 

tělesem. (URL11)

2.6 Působení vodního prostředí na lidský organizmus

Vodní prostředí je pro většinu lidí velice blízké a nejedná se jen o subjektivní pocity 

jedinců. Organismus je vodnímu prostředí zčásti přizpůsoben. Jde např. o vrozený 

diving reflex, kdy se po styku s vodou (zejména chladnou) sníží srdeční frekvence, čímž 

se sníží spotřeba kyslíku a tím se prodlouží pobyt pod vodou. 

Existuje dokonce i teorie, že za úspěšnou evolucí člověka (vzpřímená bipedální chůze, 

zlepšení intelektu) stojí hominidi, kteří žili na březích moře a dostatečně jej využívali 

k přežití. Pro tuto teorii se ale kromě výše uvedených fyziologických poznatků nenašel 

žádný hmatatelný důkaz. (URL17)

2.7Diving reflex

Máček (1997) diving reflex charakterizoval jako podráždění zakončení nervus vagus 

(bloudivého nervu) ve sliznici dutiny nosní, kůže kolem nosu a úst chladnou vodou. 

Tato reakce může vést k tak výraznému zpomalení srdeční frekvence až zástavě srdce, 

pak postižený utone. (tzv. vagova smrt). Především se toto stává při skoku do chladné 

vody po hlavě.

Každý zodpovědný potápěč by proto měl tento test podstoupit, jelikož došlo k řadě 

nevysvětlitelných úmrtí mladých a dobrých plavců, u kterých se jako příčina udává 

právě diving reflex.

Klinická studie, kde bylo zařazeno 17 plavců a 21 otužilců, nebyl shledán zásadní 

rozdíl. U obou skupin došlo ke zpomalení srdeční frekvence. (URL16)

Tento reflex je znám i u savců, kteří se přizpůsobili životu v moři. Mořští savci mohou 

vodotěsně uzavřít ústní i nosní dutinu, čímž zamezují průniku vody do dýchacích trubic. 

U člověka to dovoluje pouze dutina ústní, nicméně i nos při správném používání 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A1_vlna
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
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zamezí, nebo minimalizuje vniknutí vody do organismu, díky tvaru a malé velikosti. 

(URL16)

2.7.1 Metodika diving reflexu

Na vyšetřovanou osobu jsou připevněny elektrody EKG. Po nádechu se vyšetřovaný 

předkloní a ponoří obličejovou část do umyvadla se studenou vodou o teplotě 8 – 10 °C. 

U mužů by měl test trvat 60 a u žen 45 s. Po celou dobu vyšetření se registruje EKG 

záznam. (Vilikus, Brandejský, 2006)

Vlivem diving reflexu dochází k redistribuci krve z končetin do hrudníku a zvyšuje se 

systolický a diastolický krevní tlak. Je vyvolána výrazná oběhová reakce, kdy sinusová 

tachykardie pozvolna přechází v sinusovou bradykardii (o 20-30 %) a právě při ní se 

mohou objevit v klidu skryté poruchy srdečního rytmu. Pokud je porucha závažného 

charakteru, lékař může potápění omezit (např. do hloubky 6 m), nebo úplně zakázat 

(viz příloha č. 8). (Vilikus, Brandejský, 2006)

2.7.2 Apnoe 

Při apnoické pauze dochází k hipoxii (snížení kyslíku) a hyperkapnii (zvýšení 

kysličníku uhličitého) v krvi. Tento stav doprovází nepříjemné subjektivní pocity, jako 

jsou tlak v hlavě, závrať a nutkání se nadechnout. Tyto pocity pak vedou k ukončení 

pokusu bezdeší. Kromě tréninkem ovlivnitelné adaptaci na hipoxii hodně záleží na 

volních vlastnostech jedince. (Bartůňková, 1996)

Dle Bartůňkové (1996) se rozlišují dva typy zadržení dechu:

1. Inspirační apnoická pauza (po nádechu) – u netrénovaných mužů trvá 50-60 s. 

U dětí jsou naměřené hodnoty menší, v předpubertálním věku je to okolo 30 s a 

ve věku adolescentním je to asi 35 s.

2. Expirační apnoická pausa (na vrcholu výdechu) – ta trvá zhruba polovinu toho, 

co apnoická pauza po nádechu. Je to tím, že neumožňuje jedinci přijmout 

dostatečné množství vzduchu.

2.7.3 Termoregulace

V organismu jsou receptory pro chlad i teplo. Jsou umístěny v hypotalamu v kůži a 

orgánech, přičemž se chladové receptory nacházejí blíže povrchu kůže, než receptory 

tepla a je jich více. V obličejové části je chladových receptorů nejvíce. Oba typy 

receptorů jsou neustále v činnosti a velikost odpovědi stoupá s rychlostí podráždění 
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receptorů a velikostí teplotní změny. Indiferentní prostředí, ve kterém nepociťujeme ani 

zimu, ani chlad, se ve vodě pohybuje v rozmezí 34-36 °C (u vzduchu je to 24 °C) za 

podmínek tělesného klidu. (Cinglová, 2010)

Termoregulace je spojena s metabolismem, který je s tvorbou tepla úzce spjat a to 

oboustranně. Pokud se jedná o krátkodobé teplotní výkyvy, nemá s nimi člověk žádné 

obtíže. Problém nastává za situace, kdy na tělo působí nepřijatelná teplota po delší 

dobu. U vyšší teploty se životní děje urychlují, ale od jisté meze (cca 42 stupňů) pak 

nastává poškození organismu. Naopak při nízké teplotě se látková výměna zpomaluje, 

až do úplného zastavení, kdy nastává smrt (více v kapitole „2.5.3 Podchlazení“). Z toho 

vyplývá, že naše tělo pracuje správně jen v určitém, poměrně úzkém rozmezí teplot. 

Optimální teplotu člověk může ovlivnit ve vodním prostředí vhodnými prostředky. Jde 

o neoprenové obleky a doplňky, které jsou na trhu v nepřeberném množství. Při výběru 

je třeba si uvědomit, k čemu nám má sloužit. Podrobněji v kapitole „2.7.4 Potápěčské 

obleky“. Tyto doplňky zvyšují komfort při potápění a zachovávají optimální teplotu 

těla, protože se vzrůstající hloubkou se snižuje teplota vody, jelikož jsou sluneční 

paprsky vodou pohlcovány. Většinou je voda i v teplých mořích přijatelná maximálně 

do hloubky pěti metrů. A po více ponorech do větších hloubek může dojít

k prochladnutí.

Optimální teplota tělesného jádra je 37 stupňů a podle vnější teploty má teplota jádra

větší, či menší rozsah. Směrem k povrchu těla se teplota snižuje. 

Voda je nejen dobrým vodičem zvuku, ale i tepla. Snadno z holého těla odvádí teplo (až 

30x rychleji, než na souši) a tělo této vlastnosti i využívá ve formě pocení. Teplé vodní 

prostředí člověka neochladí, ale spíše dehydruje, čímž může ukončit, nebo zkrátit 

potápění v teplých vodách. (Dvořáková 2005)

Největší ztráty tepla jsou v oblastech krku, kolem sterna, na laterálních plochách 

hrudníku a v tříselních oblastech. Pokud dojde k nehodě, tak se doporučuje, aby se 

trosečník s plovací vestou vznášel ve vodě ve skrčené poloze. U skupin je pak žádoucí 

se navzájem zahřívat, což je vhodné i s psychologického hlediska. (Kučera, Dylevský, 

1999)

2.7.4  Tlak plynů pod vodou

Tlak, který na potápěče působí, se řídí podle Boyle-Mariottova zákona. Ten se 

vypočítá z tlaku neměnícího se množství plynu, který je při stálé teplotě nepřímo 
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úměrný jeho objemu. Toto je popsáno do hloubky 30 m. (viz příloha č. 3) Hustota 

v tomto množství plynu je přímo úměrná tlaku. Součin tlaku a objemu je konstantní: 

p * V = konst. 

Jestliže tlak neměnícího se množství plynu při stálé teplotě vzroste, zvýší se hustota 

stejnou měrou, jakou se zmenší objem. Když tlak klesne, hustota se zmenší stejnou 

měrou, jakou se objem zvýší. 

Z toho vyplývá, že zatímco množství vzduchu v plicích freedivara se při sestupu stále 

více stlačuje, u potápěče s přístrojem zůstává objem stejný. 

Plíce potápěče se šnorchlem mají v hloubce 20 m objem ještě 2 l, tlak vzduchu v plicích 

je však 3x větší než na hladině vody. 

Při pohybu ve vodním prostředí, se musí počítat také s dalším zákonem, který je 

definován takto: Těleso ponořené zcela nebo částečně do kapaliny je nadlehčováno 

silou (N), jež se rovná hmotnosti kapaliny jím vytlačené. Je to Archimédův zákon 

a síla z něho odvozená se nazývá hydrostatická vztlaková síla. (Schnickovi, 2004)

Z toho vyplývají zákonitosti: 

1. pokud je vztlaková síla vytlačené kapaliny větší než hmotnost tělesa, těleso plave.  

Má kladný výtlak, a pokud je ponořeno, stoupá k hladině. Toto využívají potápěči 

na nádech, když se vrací zpět k hladině, kdy je bez námahy tato síla k hladině 

vynáší,

2. když je vztlaková síla vytlačené kapaliny stejně velká jako hmotnost tělesa, těleso 

se v kapalině vznáší. Nachází se v hydrostatické rovnováze, má nulový výtlak. 

V praxi je nejžádanější u přístrojových potápěčů, kteří tím pádem nemusí 

překonávat vztlak silou,

3. jestliže je vztlaková síla vytlačené kapaliny menší než hmotnost tělesa, těleso klesá. 

Je negativně vyváženo, má záporný výtlak a tím pádem klesá ke dnu. 

2.8 Fyziologie pro potápění na nádech

2.8.1  Plíce

Důležitým faktorem pro nádechové potápění je pružnost (elastance) plíce, což je 

schopnost smršťování se a poddajnosti plic (kompilace), což je vlastně opačná vlastnost 
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a označuje míru objemové změny plic v závislosti na změně tlaku. U mladších jedinců 

je plíce pružnější. (Bartůňková, 2006)

Plíce jsou párový houbovitý elastický orgán, jenž zabírá největší část hrudní dutiny.

Kapacita plic:

1. reziduální (zbytkový) objem – objem vzduchu zůstávající v plicích po 

maximálním výdechu. U dospělého člověka je to 0,5 – 1 litr. (URL19)

2. vitální kapacita – Dle Mourka (2005) se skládá z klidového dechového objemu, 

inspiračního rezervního objemu a expiračního rezervního objemu. Její fyziologická 

norma závisí na věku, pohlaví, výšce a hmotnosti jedince. Její hodnota se dá 

výrazně zvýšit trénovaností. 

Jde o maximální množství vzduchu, které se může v plicích pohybovat. Měří se 

spirometrem a jde o maximální výdech po maximálním nádechu. U mužů je průměr 

cca 5 - 6 litrů, u žen kolem 5 litrů. Hodnoty trénovaných sportovců (zejména plavců 

a potápěčů) dosahují až 7 litrů. (URL06)

Je statickým jednorázovým ukazatelem, který musí být měřen v klidových 

podmínkách. Dá se totiž mírnou intenzitou cvičení zvýšit. Je to vlivem zapracování 

dýchacích svalů. Po středně intenzivní práci se prakticky nemění, ale po

dlouhodobém vyčerpávajícím výkonu může dojít k únavě dýchacích svalů a objem 

vitální kapacity plic klesnout až na 60 % výchozí hodnoty. (Havlíčková, 2000)

Podléhá adaptačním změnám – jejich objem se dá zvětšit tréninkem, čímž 

u sportovce podporuje zvýšení jeho celkové výkonnosti. 

Naopak u pacientů s obstrukčními chorobami je hodnota snížena pod 60 % náležité 

hodnoty populace. (Bartůňková, 2006)

3. celková kapacita – objem vzduchu, který je v plicích po maximálním nádechu. 

U dospělého je to 5 až 8 litrů. (URL19)

4. klidový dechový objem – objem vzduchu v klidu nadechnutý nebo vydechnutý.  

V dospělosti 0,5 litru. (URL19)

5. minutová ventilace plic – je to množství vzduchu v litrech spotřebovaného za 

jednu minutu na hladině vody při tlaku 1 baru. (Schnickovi, 2004)  

Vypočítá se vynásobením dechového objemu (VT = 0,5 litru v klidu) a dechové 
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frekvence (DF = 14-16 dechů za minutu) = VE = VT . DF = 0,5 . 15 = 7,5 litrů za 

minutu. (URL19)

2.8.2  Oběhový systém

Srdce

Je dutý orgán z příčně pruhovaného svalstva, který vhání krev do tepen a nasává krev 

z žil. Slouží tedy jako přetlakové i podtlakové čerpadlo. Srdeční stěna je tvořena třemi 

vrstvami – endokard, myokard a perikard. (Bartůňková, 2006)

Jeho velikost je individuální. Záleží na velikosti člověka, na pohlaví a hlavně na tom, 

jestli se jedná o sportovce, protože srdce se dokáže intenzivním tréninkem zvětšit 

(hypertrofovat) až dvakrát. Nicméně v průměru je velké asi jako pěst a slouží jako 

pumpa, která dopravuje krev do všech částí těla. 

Srdeční frekvence

Norma pro výpočet maximální srdeční frekvence je 220 – věk. Pásmo normality je 

± 15 tepů a není závislá na tělesné zdatnosti.

Krev

Množství krve u dospělého člověka činí asi 5-6 litrů a obnáší cca 8 % jeho tělesné 

hmotnosti. 

Krevní tlak

Je výsledkem činnosti srdce, množstvím a složením přečerpané krve, pružností velkých 

tepen a periferním odporem malých tepen. (URL19)

Aby se zabezpečilo dostatečné zásobování těla kyslíkem, receptory v krční tepně, 

takzvané baroreceptory, neustále vyhodnocují krevní tlak. Při nadměrném tlaku na 

receptory při tělesné námaze např. vinou příliš těsného límce u neoprenu nebo 

neoprenové přilby, se může zpomalit srdeční frekvence a způsobit bezvědomí. 

(Schnickovi, 2004) 

2.9 Nejčastější nehody při potápění na nádech

Pokud dojde k problémům pod vodou, je to většinou způsobeno špatným, nebo 

nedostatečným výcvikem, přecenění sil, nebo naopak podcenění rizik spojených s tímto 

krásným sportem. Málokdy dochází k selhání ABC výstroje, a pokud ano, dá se 

odstranit, nahradit, nebo se ukončí potápění. Další riziko, které se nesmí podcenit, je 
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špatný zdravotní stav. Klasickým příkladem je zahlenění horních cest dýchacích, při 

kterém není technicky možné vyrovnat tlak ve sluchovém ústrojí, čímž může dojít 

k níže zmíněnému barotraumatu. 

2.9.1  Vyčerpání

Pokud dojde k přecenění vlastních sil, schopností, může v jeho důsledku nastat stav 

vyčerpání, který může mít pro potápěče fatální následky. Je to stav, kdy postižený 

přestává být schopen další fyzické aktivity, je provázen silnou únavou, neschopností 

pohybu a následně může dojít k tonutí. (Munzinger, Käsinger, 2002)

2.9.2  Nedostatek kyslíku

Do organismu musí být nepřetržitě dodáván kyslík, což je podmínkou pro správný 

průběh všech životních funkcí. K omezení dodávky kyslíku může dojít např. při 

nedostatečném nádechu, nebo pokud se místo nádechu napijeme, což se děje nejčastěji 

ve vlnách. (Munzinger, Käsinger, 2002)

Při testu statické apnoe musí být zajištěna bezpečnost, protože při hypoxii může dojít až 

ke ztrátě vědomí. Kromě skutečné adaptace na hipoxii záleží také na volních 

vlastnostech jedince, protože ji doprovází nepříjemné subjektivní pocity – tlak v hlavě, 

lehká závrať a pocit slabosti. Ta většinou vede k předčasnému ukončení testu. 

(Bartůňková, 1996)

2.9.3  Hyperventilace

Dýchací centrum, které je uloženo v prodloužené míše, je tvořeno dvěma skupinami 

neuronů. Jedna je aktivní při nádechu, druhá při výdechu a navzájem se inhibují, aby 

docházelo k plynulému dýchání. (URL13)

Toto dýchací centrum reaguje na stav kyseliny uhličité v krvi, tedy na podíl odpadní 

látky oxidu uhličitého. Hyperventilací se může obsah oxidu uhličitého silně snížit, aniž 

by bylo možné zvýšení příjmu kyslíku. Snížený obsah oxidu uhličitého sice umožní 

delší ponor, ale než dojde v důsledku podnětu dýchacího centra k vybudování potřebné 

hladiny oxidu uhličitého, dochází k akutnímu nedostatku kyslíku. Apneista přitom 

nepociťuje nedostatek vzduchu a následkem toho je náhlé a rychle nastupující 

bezvědomí, bez předchozích varovných signálů. (Holzapfer 1995)

Aby se předešlo následkům hyperventilace, musí se omezit rozdýchávání na 3 až 4 

nádechy před ponorem. (Munzinger, Käsinger, 2002)
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2.9.4  Otrava oxidem uhličitým

Projevuje se pocity výrazného nepohodlí – dezorientovaností, bolestmi hlavy, 

nevolností, závratěmi, horkem, které může být utlumeno chladnou vodou. Dochází 

i ke zpomalení srdeční činnosti, která vede až ke ztrátě vědomí. Vnějšími příznaky 

otravy je promodrání rtů, sliznic a nehtových lůžek, na což by měl upozornit náš 

partner, se kterým provozujeme potápění (tzv. buddy systém). K této otravě může dojít, 

pokud se používá nevhodné dýchací trubice (šnorchlu), která zvětšuje mrtvý prostor. Je 

to vlastně vzduch, který se z trubice dýcháním úplně nevytlačí. Tím pádem v ní 

nedochází k výměně dýchacích plynů, v důsledku čehož není z organismu dostatečně 

odváděn CO2. Pokud se zaznamenají uvedené příznaky, okamžitě se musí přestat 

s potápěním, zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu a při bezvědomí zahájit 

neodkladnou resuscitaci. (Munzinger, Käsinger, 2002)

2.9.5  Barotrauma  

Je to jev, kdy vlivem tlaku, ať již přetlaku, nebo podtlaku, dochází k poškození tkání. 

Lidský organismus je z 60 % tvořen vodou. Tou se tlak šíří bez fyziologických potíží. 

V těle jsou ale i dutiny vyplněné vzduchem, které mohou být poškozeny, není-li v nich 

tlak v rovnováze s tlakem okolí. 

Tímto rizikem mohou být poškozeny:

1. Sluchové ústrojí;

2. Vedlejší dutiny nosní;

3. Zažívací ústrojí;

4. Zuby.

Sluchové ústrojí

Pokud se potápěč dostane už do hloubky větší než jeden metr, musí se potýkat 

s vyrovnáváním tlaku ve všech dutinách vyplněných vzduchem. S vyrovnáváním tlaku 

musí začít dříve, než pociťuje první příznaky. Pokud se mu tlak nepodaří vyrovnat, 

alarmuje při dalším sestupu bolest, což znamená navrácení do hloubky, kde bolest 

pomine. 
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Ucho je s nosohltanem spojeno Eustachovou trubicí a funguje podobně jako 

jednocestný ventil. Plyn ze středoušní dutiny uniká volně. Dovnitř mu je třeba pomoci. 

(Vondrášek, 2011)

Zde je uvedeno, jak postupovat při vyrovnávání tlaku:

1. Valsalvova metoda, kdy se prsty stlačí nos a zatlačí vzduch. Tím se vzduch vtlačí 

do Eustachovy trubice a spojovacích kanálků, čímž se tlak vyrovná. S touto 

metodou je však spojeno riziko, když se začne s vyrovnáváním příliš pozdě anebo 

násilně. Pak hrozí, že vzduch explozivně vehnaný do středního ucha způsobí 

nenapravitelné poškození. Tlakovou vlnou, jež přitom vznikne, může prasknout 

kulaté okénko ve středním uchu a do středního ucha se vlije lymfa. Následuje trvalé 

poškození sluchu. (Schniskovi, 2004)

2. Frenzelova metoda je náročnější metoda. Jde o polykání, zívání, nebo záměrné 

otevření muskulatury na Eustachově trubici. Jazyk se zatlačí nahoru a současně se 

přidušeně zívne nebo polkne. Tato metoda však vyžaduje trénink a zkušenosti. 

(Schniskovi, 2004) 

3. Toynbeeho manévr: Potápěč uzavře zevní nosové otvory jako u Valsalvova 

manévru a opakovaně polkne. (Vondrášek, 2011)

4. Lowryho manévr: Zde je nutno uzavřít zevní nosové otvory, zvýšit tlak 

v nosohltanu (jako při Valsalvově manévru) a současně polknout. (Vondrášek, 

2011)

5. BTV manévr (beance tubaire volontaire) 

Manévr vymyslel Delonca (1970). Jde o nacvičené volní otevírání nosohltanových 

ústí sluchových trubic pohybem svalů měkkého patra. (Vondrášek, 2011)

Pokud by se tlak nevyrovnával, hrozí barotrauma sluchového ústrojí, při kterém 

nedochází k vyrovnávání tlaku ve středoušní dutině s okolním tlakem. Nastává podtlak, 

v jehož důsledku se ušní bubínek prohýbá a tlačí dovnitř. Následky jsou úměrné 

velikosti tlakového rozdílu. Objevuje se mírné zhmoždění bubínku a sluchových kůstek, 

otok výstelky středoušní dutiny, které se vyznačuje pískáním v uších. Při větším 

podtlaku může nastat krvácení výstelky středoušní dutiny, zaplnění dutiny krví, což má 

za následek zhoršení slyšení, pocit plnosti ucha. Příznaky odezní během několika dnů.
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Nejvážnější je protržení bubínku, které doprovází intenzivní bodavá bolest s náhlým 

zmírněním v okamžiku prasknutí bubínku, které někdy provází krvácení. Je ale 

doprovázeno vniknutím vody do středouší a ochlazení tohoto prostoru. Následkem je 

závrať, dezorientovanost a možnost vzniku paniky v důsledku silné bolesti. Toto 

poranění může vést k trvalému poškození sluchu a rovnováhy.

2.9.6  Dehydratace / křeče

Po dlouhém a namáhavém plavání s ploutvemi je možno pociťovat nepříjemné pnutí 

v nohách. Pokud má potápěč málo zkušeností s používáním ploutví, nebo má-li špatnou 

kondici, uvedené pnutí pocítí dříve. To ovšem neznamená, že by se tento fenomén 

vyhýbal zkušeným a trénovaným potápěčům. Předcházet křečím se může tím, že si bude 

potápěč brát ploutve se správnou, jemu vyhovující tuhostí. Nesmíme zapomínat 

i na dobrou fyzickou připravenost. 

Pokud to je možné, měla by se postižená část svalu co nejlépe chránit a co nejméně 

namáhat. To ale nejde, pokud křeč zasáhla během potápění na nádech lýtkový sval. 

V tomto případě se uchopí špička ploutve a noha se propne. Po akutním odeznění 

problému se ukončí potápění. (Munzinger, Käsinger, 2002)

2.10 Psychologie

Příčiny stresu se sčítají

Několik menších problémů, které by jednotlivě potápěč zvládnul, mohou vést ke stresu 

a následné panice. Např. vniknutí vody do masky a současné potíže s vyrovnáváním 

tlaku v uších – jejich palčivá bolest. (Schnickovi, 2004)

Jako prevenci před stresem je velice důležité, aby potápěč naslouchal včas varovným 

signálům svého těla a analyzoval situaci, nebo neprodleně přerušil ponor a dostal se tak 

mimo nebezpečí.

2.10.1  Stres

Vinay Joshi (Stres a zdraví 2005) – indický lékař – o něm na str. 19 píše: „Stres se často 

vymezuje jako skutečné, nebo implicitní ohrožení homeostázy“

Dále ve své knize na str. 19 uvádí „…zkušenosti z evoluce říkají, že při fyzickém 

stresoru je třeba dostat do svalů kyslík a energii a umožnit tak útěk, nebo boj.“
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Stres způsobuje v organismu mobilizaci různých funkcí. Jde především o vzestup 

dýchání, srdeční a oběhové činnosti a zvýšení svalového napětí, do krve se vyplavuje 

adrenalin a dochází k zesílení transportu energetických zdrojů. (Dovalil, 2005)

Je to okamžitá geneticky zakotvená reakce a nastává v závislosti na působení podnětu –

neboli stresoru. (Dovalil, 2005)

Tím může být prakticky cokoli, co dokáže člověku narušit jeho vnitřní homeostázu 

(chlad, bolest, hlad, strach…) Je to velice individuální záležitost a dá se ovládat 

i tréninkem.

2.10.2  Psychický stres

Souvisí s emocemi, představami a předchozími špatnými zkušenostmi potápěče. Jde 

o pud sebezáchovy, kterému může podlehnout, aniž by se ještě cokoli dělo. 

Mezi možné příčiny podle Schnickových (2004) např. patří: 

1. nátlak skupiny, kdy je potápěč přemluven k ponoru, pro nějž nemá dostatečný 

výcvik nebo kondici, ale netroufá si to před skupinou přiznat;

2. vnější podmínky hovoří proti potápění (např. počasí, chybějící nebo poškozené 

vybavení, zdravotní indispozice);

3. fyzický stres a přibývající vyčerpání potápěče, který musí plavat proti proudu, 

vlnám, atd., aby se dostal k záchrannému člunu nebo ke břehu. Potápěč si může 

myslet, že situaci nezvládne. 

2.10.3  Fyzický stres

Fyzický stres předchází zmíněnému stresu psychickému, např. když potápěči docházejí 

síly a jeho partner si tohoto problému všimne příliš pozdě na to, aby mu mohl 

poskytnout pomoc a panice u něj zabránit. 

Příčiny fyzického stresu jsou:

1. únava způsobená tělesnou námahou;

2. snížená výkonnost – věk, nemoc, zranění nebo nedostatečná kondice;

3. více ponorů, než kolik by v dané situaci byl schopen zvládnout;

4. nesprávná, nebo špatně padnoucí výstroj. Podchlazení vinou příliš tenkého 

neoprenu, nebo problémy s maskou a šnorchlem, do kterého neustále zatéká;
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5. příznak jakékoli nemoci z potápění. (Schnickovi, 2004)

2.11 Výstroj určená na freediving

Je omylem si myslet, že na výstroji při tomto druhu činnosti nezáleží. Je dobré se při 

výběru obrátit na specializované prodejny. Vybrané zboží je dobré si vyzkoušet – jak 

sedí, zda nikde netlačí a z masky neuniká vzduch. Konkrétně maska se vyzkouší tak, že 

si ji kupující přiloží na obličej bez upínacího pásku, vdechnutím nosem vytvoří podtlak 

a maska nesmí spadnout.

Potápěč si musí uvědomit, že potápěním mnohdy stráví dlouhé hodiny a pokud výstroj 

nebude sedět, sníží to v lepším případě komfort. Může docházet např. ke ztrátě ploutví, 

které se vyzují, vniknutí vody do šnorchlu, který není opatřen vlnolamem, nebo neustálé 

vylévání vody z masky. Na výstroj se musí zvykat pomalu a bez stresu.

Po osvojení správného plaveckého stylu přijdou na řadu další cvičení. Týkají se důležité 

činnosti, kterou je správné zanoření. Potápěč se položí do plavecké pozice a pomalu se 

pohybuje vpřed za pomoci nohou s ploutvemi. Pak se zhluboka nadechne pomocí 

šnorchlu, ohne trup do pravého úhlu vůči dolním končetinám. Pohyb vychází z kyčlí a 

zvedne dolní končetiny. Pohyb může podpořit pohybem rukou. Tímto manévrem se 

potápěč zanoří pod vodu bez větší námahy. Počká, až budou nohy s ploutvemi zcela pod 

vodou a teprve pak může s jejich pomocí plavat ke dnu. (viz příloha č. 4)

Výstroj je často nazývána ABC, což je úplný základ pro potápěče na nádech a skládá se 

z masky, ploutví a šnorchlu. (Munzinger, Käsinger, 2002)

2.11.1  Maska

Celoobličejové masky slouží především pro profesionální potápění a technické ponory. 

Zakrývají celý obličej a ochraňují ho tak před znečištěnou vodou a chladem. 

Poloobličejové masky jsou uzpůsobeny pro běžné i sportovní potápění, kdy největší 

rozdíl je v použitých materiálech, které diktují cenu a kvalitu. Zakrývají oči a nos 

a umožňují v ní vyrovnávat tlak.

Poloobličejové masky se dále dělí na:

Jednozorníkové masky, kdy je celý průzor vyroben z jednoho kusu (viz obr. č. 2);

Dvozorníkové masky, oba průzory odděluje uprostřed můstek. (Munzinger, Käsinger, 

2002)
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Obr. č. 2; jednozorníková maska (Zdroj: URL10)

2.11.2  Dýchací trubice (šnorchl)

Tento vynález umožňuje volně dýchat s potopenou hlavou v rámci délky šnorchlu. 

Dokonce se může v případě nouze využít i k pulmonální resuscitaci (viz obr. č. 3).

Musí splňovat určitá kritéria, aby byl bezpečný a zajišťoval potřebný komfort:

1. Otočně nastavitelný náustek, který těsní a netlačí;

2. zakřivení trubice odpovídá tvaru hlavy;

3. maximální celková délka od náustku ke koncovému otvoru je 35 cm;

4. je opatřen sponou na upevnění k masce;

5. vnitřní průměr trubice pro děti je 15 - 18 mm;

6. vnitřní průměr trubice pro dospělé je 18 - 25 mm.

Rozměry jsou velice důležité, neboť při větší délce a objemu by mohlo vzniknout 

nebezpečí tzv. kyvadlového dýchání, kdy se vlivem velkého obsahu vzduchu v šnorchlu 

dýchá už jednou vydýchnutý vzduch. (Munzinger, Käsinger, 2002)

Šnorchl může být opatřen i vylévací ventily, které usnadňují vyfukování nateklé vody. 

Pozor však na to, aby ventily a jiné mechanismy nezablokovali přívod vzduchu.

Další věcí, která je velice přínosná, je tzv. vlnolam, který se ocení zejména při vyšších 

vlnách, kdy se přes šnorchl občas nějaká přelije a zamezí tak vniknutí vody do trubice. 

(Munzinger, Käsinger, 2002)
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Obr. č. 3; šnorchl (Zdroj: URL10)

2.11.3  Ploutve

Díky nim je možnost se pohybovat ve vodním prostředí rychleji a bez větší námahy. 

V této oblasti je asi největší výběr jak tvarů, barev a velikostí, tak funkčnosti a tvrdosti. 

Kritéria, která zabezpečí správnou funkčnost a komfort:

1. Podélnou drážku, či postranice ploutve, která slouží k vyztužení a stabilizaci. 

2. Tvrdost a délka ploutví musí odpovídat síle a využití.

3. Měli by padnout těsně, ale nesmí tlačit.

Ploutve se dále dělí na botičkové (viz obr. č. 4) a páskové ploutve. Jde o to, že otevřené 

mají patu s nastavitelným upínacím páskem tak, aby se s nimi dalo potápět 

i v neoprenových botičkách proti chladu a používají se většinou pro přístrojové 

potápění. Druhý typ, tedy uzavřené, které se nazouvají podobně jako boty a nosí se buď 

naboso, nebo jen s tenkou neoprenovou ponožkou, se používají spíše k potápění 

na nádech. (Munzinger, Käsinger, 2002)
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Obr. č. 4; botičkové ploutve (Zdroj: URL10)

2.11.4  Potápěčské obleky

Slouží potápěči především jako ochrana před chladem, ale také proti odřeninám. 

Nejčastěji používaným materiálem je neopren. Na trhu je opět nepřeberné množství, 

ve kterém se nejlépe vyzná jen kvalitní prodejce, nebo člověk s potřebnými 

zkušenostmi. Materiál má tloušťku od 2 do 7 mm a jsou celotělové, nebo bez rukávů a 

nohavic. Oblek musí padnout co nejlépe. 

Pro nádechové potápění je vhodný Mokrý potápěčský oblek – malé množství vody 

pronikne do obleku. Voda se tělesným teplem zahřeje, a pokud padne přesně, nedochází 

k nežádoucí cirkulaci vody. (viz obr. č. 5)

Obr. č. 5; mokrý potápěčský oblek (Zdroj: URL10)
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2.11.5  Ostatní podpůrná výstroj

Potápěčský nůž:

Používá se tehdy, pokud by potápěč uvíznout v rybářských sítích, šňůrách, či jiném 

materiálu. (viz obr. č. 6)

Obr. č. 6; potápěčský nůž (Zdroj: URL5)

Zátěžové opasky:

Při potápění v neoprenovém obleku je vhodné mít opasek s olověnými zátěžemi. 

Je důležité, aby olověný opasek měl rychlorozepínací přezku a dal se tak snadno 

v případě nutnosti odhodit jednou rukou (viz obr. č. 7). Opasky se vyrábí v nápadných 

barvách, aby se po odhození později dali najít. (Munzinger, Käsinger, 2002)

Obr. č. 7; zátěžový opasek (Zdroj: URL05)

Hloubkoměr:

Především pro ambiciózní sportovní potápěče se hodí hloubkoměr a hodinky, buď 

jednotlivě, nebo kombinací obou (viz obr. č. 8). Slouží ke kontrole, jestli hloubka nebo 

doba potápění nepřesáhla bezpečnou hranici. (Munzinger, Käsinger, 2002) Díky už 

poměrně nízké ceně se běžně tzv. potápěčské počítače používají i na freediving, 

dokonce jsou k tomu některé přímo určené či mají speciální funkce k potápění 

na nádech. 
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Obr. č. 8; hloubkoměr (Zdroj: URL05)

                              

        

                     

2.12  Spinning

2.12.1 Charakteristika spinningu  

Spinning nabízí kvalitní přípravu pro rekreační i výkonnostní sportovce. Pravidla 

vytrvalostního tréninku jsou doplněna posledními poznatky sportovních lékařů. 

Spinningové programy jsou velice variabilní a mohou se upravit a využívat pro 

kondiční přípravu přímo podle potřeb sportu i požadavků tréninkového cyklu. Jeho 

prostřednictvím lze simulovat konkrétní tréninkovou zátěž a rozvíjí se jím vytrvalost, 

rychlost i síla v jejich různých modifikacích. (Hnízdil 2005)

Spinning je kondiční cvičení založené na jízdě na speciálním stacionárním kole, 

tzv. spineru. Je to specificky zaměřený tréninkový program, který přispívá k rozvoji 

a kultivaci zdatnosti, zdraví i výkonnosti. Koná se většinou uvnitř, např. ve fitness 

centrech a jezdí se skupinově, pod vedením odborně vyškoleného instruktora 

za doprovodu stimulující hudby. Tedy jakési aerobní cvičení na kolech. (Hnízdil 2005)

Spinningem se udržuje, nebo zlepšuje kondice jednoduchým a zábavným způsobem. Je 

náročnější než aerobic, protože při jedné 45minutové lekci se spálí průměrně 

400-600kcal, což je 12krát víc, aniž by se zatížili klouby. Může sloužit i jako vhodný 

doplněk zvyšování kondice pro ostatní druhy sportů. S pomocí sportesteru lze aktivně 

sledovat tepovou frekvenci a tím ovlivňovat náročnost tréninku. (Hnízdil 2005)

Proto byl tento druh sportovní aktivity vybrán do tohoto výzkumu. 
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Obr. č. 9; spinningové kolo (Zdroj: URL15)

2.12.2  Skladba hodin

Skladby hodiny přinese informace klientům i instruktorům. Klientům ulehčí orientaci 

v nabídce a instruktorům přinese návody na to, jak dokázat připravit zajímavé hodiny 

pro nejširší spektrum klientů a přitom respektovali základní pravidla sportovního 

tréninku. (Lepková 2007)

Lekce trvá 60 minut a má podle Hnízdila (2005) tuto skladbu:

1. přivítá nás lektor, pomůže nám s nastavení speciálního kola – spinneru, nováčkům 

popřípadě vysvětlí principy fungování kola i samotné techniky jízdy,

2. následuje 40minutová lekce spinning programu, ve které nás instruktor 

za doprovodu hudby přes různé styly jízdy a intenzity zatížení provede bezpečně 

do cíle. Úvod je věnován „zahřátí“ organizmu a přípravě na zátěž. Závěr pak 

volnému vyjetí,

3. závěrečných 10 minut probíhá protažení zatěžovaných svalů. 

2.12.3 Vybavení na spinning 

Při jízdě je chodidlo vystavováno opakovanému zatížení. Předejít jeho poškození 

z přepínání, je ideální, použijí-li speciální cyklistické tretry, anebo alespoň boty s tvrdou 

podrážkou. Zajistí se tak i optimální kontakt chodidla s pedálem a efektivní přenos síly 

a energie. Obuv s měkkou podrážkou totiž při záběru na pedál nejdříve absorbuje část 

energie a teprve poté ji přenese do pohybu pedálu. Při jízdě ze sedla by pak mohlo 

nastat nepříjemné ohýbání boty přes pedál. Pozor na dlouhé tkaničky, které by se mohli 

zamotat do otáčivých součástí kola. (Hnízdil 2005)
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Speciální cyklistické boty ideálně zajišťují bezztrátový přenos pohybové energie 

lidského těla do otáčivého pohybu pedálů kola. Pro běžnou sportovní obuv se využívají 

klipsny, které zajišťují přenos energie i při tahu nohy směrem vzhůru. (Hnízdil 2005)

Několik dalších doporučení podle Hnízdila (2005) pro komfort spinningových lekcí:

1. ručník je dalším nezbytným doplňkem. V případě potřeby se jím otírá pot,

2. láhev na vodu (neboli bidon). Důležitost dodržování pitného režimu je u této 

činnosti ještě umocněna tím, že oproti cyklistice venku chybí na spinning lekci 

přirozené ochlazování větrem, a o to výrazněji se zvyšuje riziko dehydratace. 

Doporučuje se vypít minimálně 1 litr tekutiny za lekci,

3. oblečení by mělo být vzdušné, dobře odvádějící pot. Nesmí bránit v pohybu a mělo 

by být pohodlné.

2.12.4 Sportester

K rozvoji této metody posloužil vývoj technologie bezdrátového přenosu EKG signálu a 

jeho transformace do číselné podoby srdeční frekvence. Firma Polar ho vyrábí už od 

roku 1977 a od té doby prošel mnoha vývojovými stupni. (Kučera, Dylevský, 1999)

Jsou většinou uzpůsobeny snadnému ovládání a díky řadě kvalitních funkcí a své 

spolehlivosti jsou vyhledávaným doplňkem pro všechny sportovce při jejich trénincích. 

Odolné materiály, ze kterých je tento sportester vyroben, jsou navrženy tak, aby odolaly 

i v náročných tréninkových podmínkách. Mají podobu hodinek a spojují v sobě mnoho 

funkcí, které ocení všichni sportovci bez ohledu na jejich výkonnostní úroveň. 

Jednoduchá a přehledná manipulace, podsvícený displej, možnost programování 

tréninků, vodotěsnost, intuitivní ovládání a mnoho dalších funkcí zaručuje univerzální 

použití většiny sportesterů. (viz obr. č. 10) 
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Obr. č. 10; sportester (Zdroj: URL07)

2.12.5 Nastavení kola 

Pro kvalitní jízdu se musí správně nastavit kolo a osvojit si techniku jízdy. Je to potřeba 

hlavně kvůli optimálnímu biomechanickému přenesení síly při maximálním zdravotním 

efektu. Proto se před každým zahájením jízdy věnuje tak velká pozornost nastavení 

výšky sedla, řidítek a jejich vzájemné vzdálenosti. (Lepková 2007).

Správné nastavení kola zajišťuje kromě komfortu a bezpečnosti i optimální výkon. Je 

pravdou, že je individuální, ale platí určitá obecná specifika, kterými se sportovci musí 

řídit a se kterými na prvních lekcích pomáhá instruktor. Doladit si nastavení kola 

individuálně už není problém. Vždy po nastavení všech parametrů je třeba zkontrolovat 

dotažení jistících prvků na kole s ohledem na bezpečnost jízdy.

Obecná specifika podle Hnízdila (2005) nastavení kola:

1. nastavení výšky sedla umožňuje rovnoměrné zapojení všech zúčastněných svalů 

na nohou co možná nejefektivnějším způsobem. Při příliš vysokém nastavení se 

přetěžuje čtyřhlavý stehenní sval. Naopak nízko nastavené sedlo přetěžuje 

dvojhlavý sval stehenní;

2. úhel sedla je nastaven rovnoběžně s podlahou. Ženy ale mají obvykle nastaven úhel 

nahoru. Je to proto, že méně než muži zapojují do jízdy paže. 

3. odhad výšky sedla se získá tak, že se sportovec postaví bokem ke kolu a nastaví 

sedlo do výšky těsně (dva palce) pod okrajem horní části lopaty pánevní kosti. 

Kontrola výšky probíhá tak, že ve vzpřímené pozici v sedle položí patu na pedál, 

která je ve svém nejnižším bodě, přičemž by dolní končetina v této pozici měla být 

natažená, propnutá v koleni a v sedle by měl sportovec sedět rovně a pohodlně;
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4. paže jsou uvolněné, mírně pokrčené v loktech a ruce jsou volně položené 

na řidítkách;

5. nastavit se dá i výška řidítek, kdy by řidítka měla být stejně vysoko jako sedlo. Toto 

nastavení je ještě individuálnější vzhledem ke stavu pohybového aparátu, zejména 

páteře. V případě bolestí v zádech nebo při těhotenství můžeme nastavit řídítka 

výše;

6. pozice chodidla na pedálu je tak, že jeho přední část pod prsty spočívá na středu 

pedálu, to znamená, že palec asi o jeden centimetr přesahuje pedál. Je třeba se 

vyvarovat šlapání středem chodidla, protože se pak nevyužívá lýtkový sval. 

Výjimkou je pokud potřebujeme oblast lýtka nebo Achillovy šlachy uvolnit, např. 

po zranění.

2.12.6  Specifika jízdy na spinneru

Pozice rukou: 

Podle Hnízdila (2005) se rozlišují tři základní pozice, které souvisí s technikou jízdy:

1. pozice 1: Paže jsou mírně pokrčené a uvolněné. Na řídítkách jsou položeny volně, 

palec řídítka nesvírá a je spolu s ostatními prsty volně na horní straně řídítek;

2. pozice 2: Používá se při vyšší náročnosti na výkon oběhové soustavy. Je 

charakterizován širším úchopem řídítek, což uvolní oblast hrudníku a zajistí tak 

lepší podmínky pro neomezenou práci plic;

3. pozice 3: Ta se využívá pro maximální zátěž. Dlaně svírají konce řídítek, hřbety 

rukou jsou vytočeny ven. Ani zde není na místě křečovité svírání řidítek.

2.12.7  Frekvence šlapání 

Vyjadřuje rychlost, s jakou se po kruhové dráze roztáčí pedály kola. Tato kadence je 

počet otáček za minutu. Používají se dva základní typy frekvence šlapání. Vyšší, mající 

kadenci 80-100 otáček za minutu, se využívá pro techniku jízdy s nižší zátěží, tj. obecně 

na rovinách. Nižší frekvence s kadencí 60-80 otáček za minutu je typická pro kopce, 

kdy je zvýšení zátěže doprovázeno snížením frekvence. (Hnízdil 2005)

Pro správnou efektivitu jízdy se musí správně nastavit kolo a osvojit si techniku jízdy. 

Je to potřeba hlavně kvůli optimálnímu biomechanickému přenesení síly při 

maximálním zdravotním efektu. (Lepková 2007).
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2.13 Sportovní trénink      

2.13.1  Charakteristika

Sportovní trénink probíhá jako komplexní proces. Správné vysvětlení teoretického 

základu je důležité pro zvládnutí praktické stránky tréninku a tím vést ke změnám 

ve výkonnosti sportovce. Důležité je volit adekvátní obsah tréninku, jeho koncepci 

a stavbu, vhodné metody, atd. (Dovalil, 2005)

Je chápán jako jistý druh biologicko-sociální adaptace, což při bližším pohledu znamená 

morfologicko-funkční adaptaci, proces motorického učení a psychosociální interakce. 

(Dovalil, 2005)

2.13.2  Zatížení

Při sestavování měsíčního tréninkového plánu je důležité si osvojit a pochopit 

zákonitosti sportovního tréninku, aby nedošlo k neadekvátnímu přetěžování, nebo 

naopak k nedostatečnému zatížení. Oba případy by pak vedly k tomu, že by sportovní 

příprava nebyla efektivní. 

Každé cvičení, bez ohledu na jeho pohybovou strukturu, může být v zásadě prováděno 

s různým stupněm úsilí, tedy intenzitou. Může se projevovat jako rychlost pohybu, 

frekvence pohybů, distanční parametry pohybu (dálka, výška), nebo velikost 

překonávaného odporu. (Dovalil, 2005)

Skoky v kopcích se podle Hnízdila (2005) provádějí trojím způsobem:

1. konstantní zátěž a frekvence šlapání přechází plynule z pozice v sedle do pozice 

ze sedla,

2. konstantní zátěž, ale při přechodu do pozice ze sedla se zvýší kadence šlapání. Při 

návratu do pozice v sedle se obnoví původní frekvence šlapání,

3. při změně pozic se mění velikost zátěže. V pozici ze sedla se přidá zátěž a při 

návratu do sedla se opět ubere, to vše při stejné konstantní rychlosti šlapání.

2.13.3  Energetické zóny

Energetické zóny, kterými se prochází během lekcí, jsou stupně zatížení, kterými se 

rozvíjí předem zvolené pohybové schopnosti. Nedílnou součástí je i regenerace, která 

slouží k zotavení, aby další průběh lekce byl kvalitní a plnil svou funkci. (Lepková, 

2007)
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Podle Lepkové (2007) rozlišujeme ve spinningu pět základních energetických zón: 

1. endurance (vytrvalost): Je střední zátěž mírné, nebo nízké intenzity. Srdeční 

frekvence v rozsahu 65-75 % maxima a pozice v sedle. Trénink v této zóně pomůže 

zlepšit aerobní základ, který je prvotním předpokladem dalšího zvyšování 

výkonnosti;

2. strenght (síla): Charakterizuje ji rovnoměrné pomalé tempo, velká zátěž a srdeční 

frekvence mezi 75-85 % maximální hodnoty. V této zóně dochází k rozvoji 

anaerobního způsobu hrazení, který se ve větší míře spolupodílí na krytí 

energetických potřeb. To je spojeno s vyšší tvorbou a kumulací laktátu ve svalech, 

což může být doprovázeno nepříjemnými pocity;

3. interval (intervaly);

4. race day (závod);

5. recovery (zotavení) zlepšuje regeneraci organizmu. Je efektivnější než pouhý 

pasivní odpočinek. Měla by následovat v závěru každé lekce. Je při ní využívána 

metoda strečinku jako základního prostředku uvolnění a regenerace namáhaných 

svalových partií. 

2.13.4  Intenzita cvičení

Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zajištěním, během 

cvičení. Kvantitativně lze rozlišit nízkou až maximální intenzitu cvičení, která také 

souvisí s délkou činnosti, která odpovídá energetickému krytí činnosti. Zjednodušeně se 

hovoří o alaktátové, laktátové a aerobní zóně energetického krytí.  (Dovalil, 2005)

2.13.5  Objem zatížení

Představuje kvantitativní stránku tréninku. Jde o dobu trvání a počty opakování cvičení. 

Je vyjadřován bez ohledu na specializaci, počet tréninkových dnů a jednotek. 

Specifickými ukazateli pak jsou kilometry, počty skoků, vrhů, úseků atd. (Dovalil, 

2005)

2.13.6  Velikost zatížení

Lze ji spojit s jeho intenzitou. Váže se i na vyvolanou únavu, souvisí i s psychologickou 

interpretací ve smyslu vypjatých psychických nároků. Jediný ukazatel velikosti zatížení 



41

není. Je chápána jako vícerozměrná veličina, kterou vytvářejí charakteristiky zatížení, 

kterými jsou: 

1. Intenzita cvičení,

2. doba trvání cvičení,

3. počet opakování cvičení,

4. interval odpočinku mezi cvičeními,

5. způsob odpočinku.

A to jak jednotlivě, tak hlavně ve vzájemné součinnosti.
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3. CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE

3.1 Cíl

Zjistit, zda má spinningový trénink vliv na zvýšení vitální kapacity plic a prodloužení 

času při statické apnoi a zlepšení výkonu při potápění na nádech.

3.2 Hypotéza 

H1: Spinningový trénink má vliv na zvýšení vitální kapacity plic a prodloužení času ve 

statické apnoi.

Úkoly práce:

1. Seznámit se s danou problematikou;

2. Prostudovat dostupné prameny a provést jejich rešerši;

3. Provést testování probandů před zahájením spinningového tréninku;

4. Sestavit měsíční mikrocyklus ve spinningu;

5. Zahájit navržený tréninkový plán;

6. Provést kontrolní testování;

7. Statisticky zpracovat výsledky;

8. Vypracovat doporučení pro praxi
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4. METODIKA A REALIZACE VÝZKUMU

V této kapitole jsou popsány použité metody a techniky sběru dat. Jsou zde vysvětlena 

základní východiska přístupu k řešení problému.

4.1  Charakteristika zkoumaného souboru

Pro tuto práci byli vybráni žáci základní školy devátého ročníku, kteří se sportem 

zabývají pouze na rekreační úrovni. Testovanou skupinu tvoří deset chlapců ve věku 

čtrnácti a patnácti let. 

4.2  Spirometrické vyšetření

Na spirometrické vyšetření přišli probandi dne 15. 11. 2011 do Léčebně preventivního 

zařízení v Sokolově v sedm hodin. MUDr. Ferková z plicního oddělení podala 

probandům podrobné instrukce, jak toto vyšetření probíhá a co se od nich očekává. 

Probandi museli být v klidu, bez předchozí námahy, aby tento statický jednorázový 

ukazatel nebyl ovlivněn. Do ambulance chodili jednotlivě. Měření probandů bylo 

postupné a v libovolném pořadí. Naměřené hodnoty jsou v litrech (viz tab. č. 2 a graf 

č. 1).

4.3  Pravidla vlastní realizace testu statické apnoe

Žáci byli seznámeni s podmínkami testu týden dopředu. Do pravidel byla zahrnuta:  

1. řádná příprava organizmu, do které spadá před testem dodržení zásad správné 

životosprávy, zákaz kouření, pití alkoholu a celkovou přípravu organizmu 

po psychické i fyzické stránce na výkon, 

2. byli seznámeni s pravidly přípravy organismu těsně před výkonem,

3. byli seznámeni s bezpečnostními pravidly statické apnoe,

4. bezprostředně před testem se snaží probandi maximálně uvolnit a uklidnit,

5. bezchybná příprava testu v podobě přípravy pomůcek, náčiní, pomocníků a vše 

zajistit tak, aby nedošlo k ovlivnění výsledků testu,

6. výsledky byly zaznamenány do tabulek,

Probandi přišli do krytého bazénu v Sokolově dne 15. 11. 2010 v 14:30 hodin, tedy 

30 minut před měřením. V této půl hodině byli obeznámeni přesně, jak bude test 

probíhat. K dispozici byl časoměřič, který zároveň zapisoval výsledky do tabulky. Dále 
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pak plavčík pro případ zdravotních obtíží. Byla kontrolována regulérnost pokusu 

statické apnoe ve vodě. 

Probandi měli před výkonem dostatek času na osprchování, osušení a zklidnění 

organismu tak, aby mohli podat co nejlepší výkon. 

Pokus se prováděl v dojezdovém bazénu pro tobogán, kde byla teplota 30 °C, což o tři 

stupně převyšovalo teplotu v plaveckém bazénu (viz foto, příloha č. 9). Probandům tak 

teplota tohoto bazénku zajišťovala dobrý tepelný komfort, takže nemuseli ani používat 

neopren. 

Nutno podotknout, že v době měření byl tobogán mimo provoz, jelikož zrovna probíhal 

plavecký trénink. Prostor okolo bazénu, kde se pokus konal, byl také volný a tím se 

zajistil klid pro měření a koncentraci na výkon. 

Následovalo samotné měření po jednom probandovi, který si po vstupu do vody sám 

určil začátek pokusu. Probandům byl zajištěn dostatečný časový prostor na zkoušku a 

koncentraci. Každý měl pouze jeden pokus, což je v souladu s platnými mezinárodními 

pravidly statické apnoe (viz tab. č. 3 a graf č. 2).

4.4  Metody získávání dat

Jako metodu získávání dat bylo zvoleno spirometrické vyšetření na plicním oddělení 

v Léčebně preventivním zařízení v Sokolově, kterým se zjistí vitální kapacita plic. 

Spirometr vypočítá podle váhy, věku a výšky, jakou by měl tuto kapacitu mít ve 

srovnání s průměrným obyvatelstvem stejných tělesných a věkových parametrů. 

Měřením se zjistilo, zda výkon odpovídá průměrné populaci, nebo zda se nachází nad, 

nebo pod tímto průměrem. Přístroj daný výkon zaznamenal graficky. Zdravotní 

záznamy i s popisem jsou součástí přílohy č. 10.

Dále byl měřen čas statická apnoe pod vodou na nádech. Měření bylo prováděno 

digitálními stopkami s přesností na desetinu vteřiny. Test statické apnoe probíhal 

v souladu s mezinárodně platnými pravidly freedivingu. 

Po celou dobu jednotlivých tréninkových jednotek byla probandům srdeční frekvence 

kontinuálně monitorována telemetrií o krátkém dosahu (sportesterem Polar RS300X). 

Měření srdeční frekvence je nejpoužívanější metodou kontroly intenzity tréninku, pro 

svou snadnou přístupnost. Měla kontrolní charakter, aby byla zachována chtěná 
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intenzita tréninku. Získaná data se průběžně zaznamenávala do tabulek a grafů (viz. 

příloha č. 5 a 11).  

4.5  Sběr dat

Vstupní spirometrické měření a test statické apnoe proběhl před zahájením sportovní 

přípravy. Spirometrie dne 15. 11. 2010 mezi 7:00 až 7:30 hod. Statická apnoe téhož dne 

v 15:00 až 15:45 hod. Následující den, tedy 16. 11. 2010 byl zahájen první trénink od 

15 hod. Po skončení čtyřtýdenní sportovní přípravy na spinnerech proběhlo kontrolní 

spirometrické měření ve stejné ambulanci a kontrolní měření statické apnoe 

v sokolovském bazénu ve stejných časech, jako test vstupní. Byly provedeny statistické 

výpočty, aby byla zjištěna statistická významnost možných změn. 

4.6  Harmonogram sběru dat

Sběr dat bude probíhat v následujícím harmonogramu:

Informační příprava, připravení a vytvoření otázek a tabulek……….. červenec 2010

Zahájení výzkumu………………………………………………….….. listopad 2010

Laboratorní testování……………………………………..…...listopad/prosinec 2010

Sportovní příprava……………………………………….……listopad/prosinec 2010

Ukončení výzkumu……………………………………………………. prosinec 2010

Zpracování výsledků……….…………………………… ………………červen/ 2011

Sepsání diplomové práce……………………………………..…červen/prosinec 2011

4.7  Analýza dat

Při analýze dat se vycházelo z výsledků získaných před a po realizaci tréninkového 

plánu a v průběhu jednotlivých tréninkových jednotek. Měření se vyhodnotilo a 

zpracovalo do tabulek a grafů. Provedly se statistické výpočty. Z výsledků se usoudilo, 

zda i po takto krátké sportovní přípravě se může prodloužit čas při statické apnoi a 

mohou nastat fyziologické změny v podobě zvýšení objemu vitální kapacity plic. 

Výsledky byly pro přehlednost zpracovány graficky.

4.8  Vlastní realizace sportovní přípravy

Sportovní příprava se konala třikrát týdně, po dobu čtyř týdnů. Tréninkové jednotky 

trvaly 60 min. Začaly 16. 11. 2010 a skončily 9. 12. 2010. 
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Spinning byl vybrán hlavně proto, že aerobním způsobem zlepšuje kondici člověka a 

zároveň zvyšuje vitální kapacitu plic. Dalšími faktory byla jeho technická nenáročnost, 

takže nebyl problém s tím, že by tento druh sportovní aktivity někdo z probandů 

nezvládl. Dále jeho kontrolovatelná měřitelnost v podobě aktuální hodnoty srdeční 

frekvence při zátěži, měřená sportesterem, podpořená subjektivním hodnocením podle 

Borgovy škály. 

Bonusem bylo, že se vše odehrávalo na několika metrech čtverečných.  

Druhy zátěže, které byly v tréninkových jednotkách využity: 

1. roviny slouží k uvolnění, vydýchání. Na začátku lekce mají funkci přípravnou –

připravují organismus na zátěž – zahřívají ho;

2. kopce ze sedla jsou zaměřené na rozvoj rychlosti, síly i vytrvalosti. Jsou s větší 

zátěží než rovinky a podle účelu jsou rozdělené na silové (velká zátěž), rychlostní 

(menší zátěž, rychlejší frekvence šlapání) nebo rychlostně-vytrvalostní (středně 

těžká zátěž);

3. kombinace mají stejnou funkci jako kopce ze sedla. Liší se tím, že během jedné 

skladby posiluje více svalových skupin (hýžďový, stehenní přední, stehenní zadní a 

lýtkový sval);

4. skoky a kombinace roviny s lehkým runningem jsou zařazené do lekce pro 

rozvoj rychlosti a síly.

Na stacionárních kolech se pro zvýšení, nebo snížení zátěže používá aretační kolečko, 

na kterém je poznat pouze zda se zátěž přidává, nebo ubírá (většinou aritmetické 

znaménko plus, nebo mínus). Nelze tedy zjistit, kolik wattů práce sportovec odvádí. Je 

to pocitová záležitost a každý jedinec si přidává, nebo ubírá podle instrukcí trenéra, 

který vede lekci. 

Měření srdeční frekvence mělo význam i pro probandy. Ti mohli sledovat a lépe 

porozumět, kde by se měla pohybovat jejich srdeční frekvence v jednotlivých částech 

lekce. 

Pro výzkum byla měření důležitá ve smyslu okamžité kontroly, zda trénink probíhá 

v souladu s požadovanou intenzitou. Zapisování naměřených hodnot probíhalo vždy 

uprostřed jednotlivých částí tréninkové jednotky. 

To znamená, že část, která trvala pět minut, proběhlo měření po dvou a půl minutách. 
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Použití sportesterů tedy svůj účel splnily.

U probandů byla použita Borgova škála pro stanovení subjektivního hodnocení zatížení. 

Tu publikoval v roce 1973 Borg. (viz tab. č. 1). Její použití je velice jednoduché. 

Bodovací tabulka a její slovní vyjádření poskytuje základní informace o vnímání 

osobního zatížení. Praxe ukázala, že pokud se vynásobí bodové hodnocení deseti, 

odpovídá přibližně srdeční frekvenci.  Před první tréninkovou jednotkou byli probandi 

s touto škálou seznámeni a na příkladech jim bylo vysvětleno, jak se má používat.  

(Meško, Komadel, 2005)

Každý proband obdržel tabulku s touto škálou pro její praktické využití při tréninkové 

jednotce. Ta spočívala v tom, že při každém měření srdeční frekvence bylo sděleno jeho 

subjektivní vnímání intenzity číselným vyjádřením. 

Pro měření měla praktický zpětnovazební význam a doplňovala údaje ze sportesteru. 

Obě tyto metody měření tedy zaručovaly potřebnou intenzitu tréninkové jednotky a její 

kontrolu. 

Tab. č. 1 – Borgova škála 

6

7     velmi, velmi lehká

8

9     velmi lehká

10

11     lehká

12

13     poněkud namáhavá

14

15     namáhavá

16

17     velmi namáhavá

18

19     velmi, velmi namáhavá

20

Poznámka – hodnotí subjektivně intenzitu a namáhavost příslušného zatížení číselnou škálou 6 až 20.

4.9  Kontrolní spirometrické měření 

Kontrolní spirometrické měření bylo realizováno 10. 12. 2010 opět od sedmé hodiny 

ranní v Léčebně preventivním zařízení v Sokolově ve stejné ambulanci. Bylo 

dohlédnuto na to, aby probíhalo za podobných podmínek, jako měření vstupní a tím se 
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eliminovala chyba. Výsledky byly zaznamenávány do tabulek (viz tab. č. 4) a pro lepší 

ilustraci byly znázorněny graficky (viz graf č. 3).

4.10  Kontrolní měření statické apnoe 

Proběhlo na stejném místě dne 10. 12. 2010 za přítomnosti stejných pomocníků. Opět 

měření probíhalo v době plaveckého tréninku, takže u nevyužívaného dojezdového 

bazénku pro tobogán byl klid. Teplota vody byla stejně jako u prvního měření 30 °C. 

Probandům byl vysvětlen postup kontrolního měření a po zodpovězení otázek došlo 

k její realizaci. Výkony byly měřeny digitálními stopkami s přesností na desetinu 

sekundy a ty byly následně zaznamenávány do tabulek (viz tab. č. 5) a pro lepší ilustraci 

byly znázorněny graficky (viz graf č. 4). Tohoto měření se bohužel zúčastnilo jen pět 

probandů. Důvody neúčasti ostatních jsou více popsány v diskusi.
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5. VÝSLEDKY

5.1 Výsledky vstupního měření vitální kapacity plic

Záznamy ze spirometrického vyšetření (viz příloha č. 10) ukazují jednotlivé parametry 

vyšetřovaných probandů. Je zde srovnání testovaných probandů s výsledky průměrné

populace stejného věku a stejných tělesných proporcí. Z vyšetření vyplívá, že v průměru 

je vitální kapacita plic u testovaných probandů lehce podprůměrná (-8 %).

V tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledky prvního měření vitální kapacity plic jednotlivých 

probandů.  Toto měření proběhlo v ranních hodinách. Probandi byli poučeni o tom, jak 

bude měření probíhat a co se od nich očekává. Byli bez předchozí námahy, aby se 

mohla měřit jejich vitální kapacita plic v klidovém režimu. 

Do ambulance chodili jednotlivě. Měření probandů bylo postupné a v libovolném 

pořadí. Uvedené hodnoty jsou v litrech (viz graf č. 1).

Tab. č. 2: Vstupní měření vitální kapacity plic

Jméno Vstupní měření (l)

M. Ď. 3,92

J. H. 5,08

V. H. 3,50

T. S. 3,85

J. K. 4,04
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Graf č. 1: Vstupní měření vitální kapacity plic (l)

Nejlepšího výsledku dosáhl proband J. H., který je svým výkonem 5,08 litru nad

průměrem o 8% vzhledem k ostatní populaci. Tento výkon byl zřejmě do značné míry 

ovlivněn tím, že J. H. hraje již přes osm let na flétnu. Ostatní výkony se pohybovaly

v mírném podprůměru, takže vlastně ve standardu ostatního obyvatelstva stejného věku, 

pohlaví a tělesné výšky a váhy. 

Rozdíl mezi ostatními byl v rozpětí do půl litru vitální kapacity plic, což je také 

normální průměr. Nejnižší výkon podal proband V. H., kterému byla naměřena hodnota 

3,5 l. Ta je 18 % pod průměrem.

5.2 Výsledky vstupního měření statické apnoe

Ve stejný den byla v odpoledních hodinách u probandů měřena statická apnoe. Před 

měřením měli dostatečný časový prostor na zlidnění a soustředění se, aby jejich výkon 

byl co nejlepší a nebyl ovlivněn rušivými elementy.

Měření probíhalo postupně v libovolném pořadí a jejich výsledky byly zapisovány 

pomocníky do tabulky (viz tab. 3). Více v kapitole 6.3 Pravidla vlastní realizace testu 

statické apnoe. Pro lepší přehlednost byly naměřené hodnoty převedeny do grafu č. 2.
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Tab. č. 3: Vstupní měření statické apnoe

Jméno Vstupní měření (s)

J. H. 38,5

V. H. 30,6

J. K. 34,0

T. S. 21,8

M. D. 13,7

Graf č. 2: Vstupní měření statické apnoe

Výsledky jsou u tří probandů průměrné (35 s). U dvou pak podprůměrné, především pak

u M. Ď., který vydržel pod vodou pouze 13,7 s. J. H. byl svým výkonem 38,5 s mírně 

nad průměrem. 
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5.3 Tréninkové jednotky

Probíhaly třikrát za týden, po dobu čtyř týdnů. Celkem tedy probandi absolvovali 

dvanáct lekcí spinning programu. Tréninkové jednotky byly zaměřeny na rozvoj obecné 

kondice, aby se podpořil rozvoj sledované vitální kapacity plic. 

Při všech lekcích byla probandům měřena srdeční frekvence (viz příloha č. 5). Z jedné 

konkrétní tréninkové jednotky je srdeční frekvence všech probandů zaznamenána

graficky (viz příloha č. 11).

Probandi měli za úkol během měření u jednotlivých činností sdělit podle Borgovy škály 

jejich subjektivní vnímání intenzity číselným vyjádřením. Toto je podrobně rozepsáno 

do tabulek (viz příloha č. 6).

Jako příklad je uvedena tréninková jednotka konaná dne 27. 11. 2010, která se konala 

v polovině sportovní přípravy. Všechny ostatní lekce jsou podrobně rozepsány a jsou 

součástí přílohy č. 5.

1. část 1, 2 zahřívání, příprava

2. část 3, 4 rozvoj rychlosti 

3. část 6 - 8 rozvoj vytrvalosti a síly 

4. část 10, 11 rozvoj síly

5. část 13 - 15 rozvoj vytrvalosti 

6. část 17 rozvoj vytrvalostní síly

7. část 18, 19 strečink

5.4 Výsledky kontrolního měření vitální kapacity plic

V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledky kontrolního měření vitální kapacity plic 

jednotlivých probandů. Bylo realizováno 10. 12. 2010 v ranních hodinách. Probíhalo za 

podobných podmínek opět v klidovém režimu na stejném místě a ve stejné ambulanci.

Pro názornost kontrolního měření vitální kapacity plic byly výsledky zaznamenány 

graficky (viz graf č. 3)
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Tab. č. 4: Kontrolní měření vitální kapacity plic
  

Jméno Kontrolní měření (l)

M. Ď. 3,81

J. H. 5,00

V. H. 3,47

T. S. 3,70

J. K. 3,98

Graf č. 3: Kontrolní měření vitální kapacity plic (l)

J. H. opět dosáhl nejlepšího výsledku. V podstatě svůj výkon zopakoval a zůstal o 6 % 

nad průměrem ostatní populace. Výkony dalších probandů se stejně jako při vstupním 

měření pohybovaly v mírném podprůměru, takže vlastně ve standardu ostatního 

obyvatelstva stejného věku, pohlaví a tělesné výšky a váhy. 

Nejnižší výkon podal proband V. H., kterému byla naměřena hodnota 3,47 l, což je

19 % pod průměrem ostatního obyvatelstva.

5.5 Výsledky kontrolního měření statické apnoe

Aby nedošlo k ovlivnění výsledků, bylo kontrolní měření statické apnoe (viz tab. č. 5) 

realizováno v podobných podmínkách, jako měření vstupní. Více v kapitole 6. 10
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„Kontrolní měření statické apnoe“. Pro lepší ilustraci byly výsledky kontrolního měření 

převedeny do grafu (viz graf č. 4)

Tab. č. 5: Kontrolní měření statické apnoe

Jméno Kontrolní měření (s)

J. H. 38,4

V. H. 34,3

J. K. 38,6

T. S. 32,2

M. D. 13,2

Graf č. 4: Kontrolní měření statické anoe (s)

Kontrolní měření statické apnoe u dvou probandů vykázalo prakticky stejný výkon a 

u třech došlo ke zlepšení. Byly naměřeny hodnoty od 13,7 s do 38,5 s. I přes zlepšení 

jsou výsledky probandů spíše průměrné, až podprůměrné. 

5.5.1Měření vitální kapacity plic před a po sportovní přípravě

Byly použity metody, které slouží ke zpracování a vyhodnocení údajů získaných během 

výzkumu. Tím, že zkoumanému jevu přiřadí nějaké kvantitativní charakteristiky, 
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mohou se charakterizovat z hlediska množství nebo rozsahu diferencovaného podle 

druhu atd.

Aritmetický průměr – umožňuje poznat celkovou úroveň souboru a vzájemné soubory 

porovnávat. Aritmetický průměr je poměrně přesnou a málo kolísající střední hodnotou. 

Je nejužívanější statistickou charakteristikou. Vypočítá se jako součet výsledků n osob 

dělený jejich počtem (Měkota, Blahuš, 1983).

Variační rozpětí – vyjadřuje míru variability hodnot zkoumané řady. Je to rozdíl mezi 

nejvyšší a nejnižší hodnotou zkoumaného znaku.

Směrodatná odchylka – používá se pro výpočet rozdílu hodnot znaku od jejich střední 

hodnoty.

Do tabulky č. 6 byly zaznamenány výsledky obou měření vitální kapacity plic. První je 

před sportovní přípravou, druhý výsledek je po sportovní přípravě. Obě měření jsou 

v litrech.

Tab. č. 6: Srovnání vstupního a kontrolního měření vitální kapacity plic

Jméno Vstupní měření (l) Kontrolní měření (l)

M. Ď. 3,92 3,81

J. H. 5,08 5,00

V. H. 3,50 3,47

T. S. 3,85 3,70

J. K. 4,04 3,98

Nejvyšší naměřená hodnota 5,08 5,00

Nejnižší naměřená hodnota 3,50 3,47

x – aritmetický průměr 4,08 3,99

s – směrodatná odchylka 0,60 0,59

r – variační rozpětí 1,58 1,53
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Z tabulky č. 6 lze vyčíst, že u všech probandů došlo ke zhoršení. Toto zhoršení je však 

minimální a nevýznamné. V průměru měli probandi před sportovní přípravou vitální 

kapacitu plic 4,08 litru a po 3,99 litru. 

Směrodatná odchylka činí šest desetin a variační rozpětí se sportovní přípravou také 

téměř nezměnilo.

Pro lepší ilustraci byly tyto výsledky převedeny do grafu č. 5.

Graf č. 5: Měření vitální kapacity plic před a po sportovní přípravě

Z tabulky č. 6 a grafu č. 5 jasně vyplývá, že došlo spíše ke zhoršení výsledků, ale 

MUDr. Ferková to vysvětluje tím, že toto zhoršení je velice malé a tím pádem 

zanedbatelné. Faktorů, které mohou ovlivnit toto vyšetření je hodně. Ten den mělo ale 

hlavní roli zřejmě zhoršené počasí (byla mlha a již delší dobu byly špatné rozptylové 

podmínky).  

5.5.2Měření statické apnoe před a po sportovní přípravě

V tabulce č. 7 jsou zaznamenány výsledky vstupní – před započetím sportovní přípravy 

a kontrolní – po ukončení sportovní přípravy. Měření bylo prováděno digitálními 

stopkami, s přesností na vteřiny. Pro přehlednost byly výsledky zaznamenány do grafu 

č. 6.

0

1

2

3

4

5

6

M. Ď. J. H. V. H. T. S. J. K. 

V
it

á
ln

í 
k
a
p

a
c
it

a
 p

li
c
 (

l)

Jméno probanda

Před sportovní přípravou

Po sportovní přípravě



57

Tab. č. 7: Srovnání vstupního a kontrolního měření statické apnoe 

Jméno
Vstupní měření

statické apnoe (s)
Kontrolní měření
statické apnoe (s)

J. H. 38,50 38,40

V. H. 30,60 34,30

J. K. 34,00 38,60

T. S. 21,80 32,20

M. Ď. 13,70 13,20

Nejvyšší naměřená 
hodnota

38,50 38,40

Nejnižší naměřená 
hodnota

13,70 13,20

x – aritmetický 
průměr

27,72 31,34

s – směrodatná 
odchylka

8,90 9,40

r – variační rozpětí 24,80 25,20

Z tabulky č. 7 je zřejmé, že u nikoho nedošlo ke zhoršení. Probandi J. H. a M. Ď. podali 

zhruba stejný výkon. V. H. a J. K. se zlepšili přes čtyři vteřiny a u T. S. došlo ještě 

k většímu zlepšení a to o 10,4 s, což je zajímavé.  V průměru došlo ke zlepšení o 3,6 s 

oproti měření statické apnoe před sportovní přípravou. Jestli bude tato změna statisticky 

významná, či nikoli, ukážou další výpočty níže. 
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Graf č. 6: Měření statické apnoe před a po sportovní přípravě

5.5.3 Srovnání statické apnoe a vitální kapacity plic u vstupního měření

V tabulce č. 8 je zaznamenáno vstupní měření statické apnoe ve srovnání s vitální 

kapacitou plic. Posuzuje se souvislost mezi statickou apnoí a vitální kapacitou plic.

Tab. č. 8: Vstupní měření statické apnoe a vitální kapacity plic 

Jméno Statická apnoe (s) Vitální kapacita plic (l)

J. H. 38,5 5,08

V. H. 30,6 3,50

J. K. 34,0 4,04

T. S. 21,8 3,85

M. Ď. 13,7 3,92

Grafické znázornění (viz. graf č. 7) vstupního měření statické apnoe a vitální kapacity 

plic má lépe znázornit možnou spojitost mezi těmito dvěma měřenými hodnotami.
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Graf č. 7: Vstupní měření statické apnoe a vitální kapacity plic

Z tabulky č. 8 a grafu č. 7 je patrno, že závislost vitální kapacity plic na statické apnoi je 

u tří probandů přímo úměrná. U dalších dvou probandů se lineární závislost nepotvrdila, 

jelikož mají téměř stejnou vitální kapacitu plic, ale horší výsledky ve výdrži pod vodou 

(zejména pak u M. Ď.)

5.5.4 Srovnání statické apnoe a vitální kapacity plic u vstupního měření

Do tabulky č. 9 byly zaznamenány výsledky kontrolního měření statické apnoe a vitální 

kapacity plic. Jde o srovnání a hledání souvislosti mezi těmito dvěma měřenými 

veličinami.

Tab. č. 9: Kontrolní měření statické apnoe a vitální kapacity plic 

Jméno Statická apnoe Vitální kapacita plic (l)

J. H. 38,4 5,00

V. H. 34,3 3,47

J. K. 38,6 3,98

T. S. 32,2 3,70

M. Ď. 13,2 3,81
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Pro lepší představu byly výsledky kontrolního měření statické apnoe a vitální kapacity 

plic převedeny do grafu č. 8.

Graf č. 8: Kontrolní měření statické apnoe a vitální kapacity plic (VC)

Z grafu je patrné, že zlepšení výkonu při statické apnoi není úzce spjato s výkonem 

vitální kapacity plic. Zatímco vitální kapacita plic zůstala prakticky stejná, tak došlo 

k nárůstu výkonu při výdrži pod vodou. 

5.6 Výpočty statistické významnosti

Statistická významnost – o statistické významnosti se hovoří tehdy, nastane-li taková 

odchylka od teoretického očekávání, která by za platnosti předem daného předpokladu 

měla velmi malou pravděpodobnost. V takovém případě se má za to, že předpoklad není 

správný. Statistická významnost se používá nejčastěji v souvislosti s testováním 

hypotéz. V interpretaci výsledků testování se pak hovoří o tom, že cosi (například rozdíl 

mezi dvěma číselnými soubory) je, nebo není „statisticky významný“.

Věcná významnost - jedná se o rozdíl dvou hodnot. Zkoumá se, zda má takový rozdíl 

pro praktické důsledky vůbec nějaký význam. Je-li rozdíl pokusné a kontrolní skupiny 

věcně významný, znamená to, že např. zvolený experimentální faktor má vliv na 

zkoumané jevy (Čelikovský, 1990)

Testování statistických hypotéz – závislé výběry ( t-test pro párové hodnoty) –

testuje střední hodnoty souborů. Dokazuje se, nebo vyvrací nulová hypotéza o rovnosti 

středních poloh. Umožňuje posoudit, zda experimentálně získaná data vyhovují 
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předpokladu, který se před provedením testování učinil. Při testování statistických 

hypotéz se vždy porovnávají dvě hypotézy. Jedna hypotéza, tzv. nulová (testovaná), je 

hypotéza, která je opakem toho, co chceme výzkumem prokázat. Značí se obvykle H0. 

Druhá hypotéza je pracovní. Tedy ta, kterou se daná práce snaží ověřit a která se značí 

H1. Tyto hypotézy jsou v protikladu. Pokud se tedy potvrdí nulová hypotéza, vyvrátí se 

hypotéza pracovní.

Požadované výpočty byly prováděny pomocí tabulkového procesoru Excel.

Statistická významnost sportovní přípravy u statické apnoi:

V tabulce č. 10 jsou zaznamenány základní informace pro další výpočty statistické

významnosti mezi měřením statické apnoe před a po sportovní přípravě na spinnerech.

Tab. č. 10: Vstupní a kontrolní měření statické apnoe

Jméno
Vstupní měření 
statické apnoe

Kontrolní měření 
statické apnoe

di (rozdíl) di – d (di – d)2

J. H. 38,5 38,4 -0,1 -3,50 12,2500

V. H. 30,6 34,3 3,7 0,04 0,0016

J. K. 34,0 38,6 4,6 0,94 0,8836

T. S. 21,8 32,2 10,4 6,74 45,4276

M. Ď. 13,7 13,2 -0,5 -4,16 17,3056

18,1 75,8684

n

d

d

n

i
i

 1 = 3,66

n

dd

s

n

i
i

d






 1

2)(

= 3,89

http://cs.wikipedia.org/wiki/Test
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Výpočet statistické významnosti      
ds

nd
t    = 2,1

Počet stupňů volnosti je 1 nv (dle tab. A2 Kritické hodnoty t Studentova rozdělení).

Tato tabulka je součástí přílohy č. 13.

t 0,05 = 2,776.

Vypočítaná hodnota je nižší než kritická tabulková hodnota, potvrzuje se H0. Přírůstky 

nejsou statisticky významné. Použití měsíční sportovní přípravy na spinnerech pro 

rozvoj statické apnoe se ukázalo jako nedostatečné.

Nulová hypotéza je opakem toho, co chceme výzkumem prokázat.

Statistická významnost sportovní přípravy u vitální kapacity plic:

V tabulce č. 11 jsou zaznamenány základní informace pro další výpočty statistické

významnosti mezi měřením vitální kapacity plic před a po sportovní přípravě na 

spinnerech.

Tab. č. 11: Vstupní a kontrolní měření vitální kapacity plic

Jméno
Vstupní měření

vitální kapacity plic
Kontrolní měření

vitální kapacity plic
di (rozdíl) di – d (di – d)2

J. H. 5,08 5,00 -0,080 -0,0972 0,0094

V. H. 3,50 3,47 -0,030 -0,0472 0,0022

J. K. 4,04 3,98 -0,060 -0,0772 0,0060

T. S. 3,85 3,70 -0,150 -0,1672 0,0276

M. Ď. 3,92 3,81 -0,110 -0,1272 0,0161

-0,086 0,0613

n

d

d

n

i
i

 1 = 0,0172
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n

dd
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d






 1

2)(

= 0,11

Výpočet statistické významnosti      
ds

nd
t    = 0,35

Počet stupňů volnosti je 1 nv (dle tab. A2 Kritické hodnoty t Studentova rozdělení). 

Tato tabulka je součástí přílohy č. 13.

t 0,05 = 2,776.

Vypočítaná hodnota je nižší než kritická tabulková hodnota, potvrzuje se H0. Přírůstky 

nejsou statisticky významné. Použití měsíční sportovní přípravy na spinnerech pro 

rozvoj vitální kapacity plic se ukázalo jako nedostatečné.

Oba tyto výpočty (statistické významnosti vlivu sportovní přípravy na vitální kapacitu

plic a zvýšení výkonu ve statické apnoi) hypotézu vyvrátily. 

5.7 Procentuální zhodnocení

Procento – číselná charakteristika vztahu částí k celku i jednotlivých částí vzájemně.

5.7.1 Statická apnoe

Do tabulky č. 12 byly zaneseny výsledky pro porovnání vstupního a kontrolního měření 

statické apnoe. Rozdíly mezi těmito měřeními byly převedeny na procenta.

Tab. č. 12: Rozdíl dvou měření apnoe v procentech

Jméno

Vstupní
měření statické

apnoe

Kontrolní 
měření statické

apnoe
Rozdíl obou 
měření (s)

Změna 
v procentech

J. H. 38,5 38,4 -0,1 -0,26

V. H. 30,6 34,3 3,7 11

J. K. 34 38,6 4,6 15

T. S. 21,8 32,2 10,4 30

M. Ď. 13,7 13,2 -0,5 -4
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M. Ď. měl nejnižší vstupní hodnotu, třetinovou oproti J. H. Po sportovní přípravě byl 

u něj ještě pokles o 3,7 %. Mohla to způsobit fyzická, či psychická indispozice (únava, 

stres z testování). J. H. téměř beze změny – zhoršení o zanedbatelných 0,3 %. 

Ostatní svou výdrž pod vodou zlepšili o 12 % a 13, 5%. Nejvíce pak T. S. a to o 47,7 %, 

což už je výrazné zlepšení. Je ovšem otázkou, nakolik výkon koresponduje 

s realizovanou sportovní přípravou.

5.7.2 Vitální kapacita plic

Do tabulky č. 13 byly zaneseny výsledky pro porovnání vstupního a kontrolního měření 

vitální kapacity plic. Rozdíly mezi těmito měřeními byly převedeny na procenta. 

Tab. č. 13: Rozdíl dvou měření vitální kapacity plic v procentech

Jméno
vstup. měř. 

VC (l)
kontrol. měř. 

VC (l)
Rozdíl obou 
měření (l)

Změna v 
procentech

J. K. 4,04 3,98 -0,06 -1,49

J. H. 5,08 5 -0,08 -1,57

V. H. 3,5 3,47 -0,03 -0,86

T. S. 3,85 3,7 -0,15 -3,90

M. Ď. 3,92 3,81 -0,06 -2,81

U vitální kapacity plic (VC) je zřejmé, že i v procentuálním vyjádření došlo k velmi 

zanedbatelným hodnotám, nepřesahující čtyři procenta, z čehož vyplývá, že k žádné

významnější změně nedošlo.



65

6.DISKUSE

Projekt byl před zahájením konzultován u MUDr. Ferkové z plicního oddělení, kde se 

diskutovalo, jakým způsobem ho realizovat. Dle MUDr. Ferkové nastává největší 

krátkodobá změna ve zvýšení objemu vitální kapacity plic při rychlém nárůstu tělesné 

výšky u probandů.

Chlapci jsou ve věku růstově velmi produktivním, a proto byla zvolena tato krátkodobá 

měsíční sportovní příprava, aby se minimalizovalo zkreslení výsledků, což mělo být 

nahrazeno zvýšenou měřitelnou intenzitou spinning programu. To se však projevilo jako 

nedostatečné.

Probandi byli vybraní tak, aby sportovní aktivitu prováděli jen rekreačně, nebo 

v hodinách povinné školní docházky. Bylo to z toho důvodu, aby případné změny byli 

markantnější. Tento krok se však posléze projevil jako problematický, jelikož jak 

uvádím níže, tři probandi tento projekt nedokončili. 

Z výsledků vyplývá, že k žádným statisticky významným změnám nedošlo. Hypotéza, 

zda má i takto krátký spinningový trénink vliv na, zvýšení vitální kapacity plic a 

prodloužení času ve statické apnoi a nádechovém potápění tedy potvrzena nebyla. Tento 

negativní výsledek však mohl ovlivnit i nedostatečný počet probandů. Protože hodnota 

hladiny významnosti v tabulce A2 kritické hodnoty t studentova rozdělení (viz příloha 

č. 13) se s počtem probandů snižuje.

Procentuální výpočty potvrdily, že u statické apnoe došlo k nepřehlédnutelnému 

zlepšení u třech probandů (u jednoho dokonce o 47 %) a u dvou zbývajících byly 

naměřeny prakticky stejné hodnoty (zhoršení o 0,3 a 3,7 %). To mohlo být způsobeno

jak tréninkem na spinnerech, tak v tom, že už test dělali podruhé, věděli jak test bude 

probíhat a tolik se už nebáli zůstat pod hladinou déle než poprvé.

U vitální kapacity plic k žádné zásadní změně nedošlo. Hodnoty byly záporné                

a pohybovaly se od -0,9 % do -3,9 %, což je zanedbatelné.

Nicméně, jak bylo v teoretické části (2.5.1 „Plíce“) popsáno, sportovní aktivitou se 

zvyšuje vitální kapacita plic a ta podporuje zvýšení celkové výkonnosti sportovce.  

Takže se tréninkem dá vitální kapacita zvýšit a tím by se dala zvýšit i výdrž pod vodou. 

Aby k těmto změnám došlo, musela by však sportovní příprava trvat déle. Jeho intenzita 

by mohla být i menší, ale tréninkové jednotky musí být pravidelné, protože při 
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pravidelném dlouhotrvajícím tréninku dochází k žádaným morfologickým a 

fyziologickým změnám v organismu.

Z psychologického hlediska je doporučováno, aby testování nebylo prováděno pod 

vodou. Někteří lidé mají totiž strach ponořit hlavu pod vodu, vyvolává to u nich 

negativní pocity a ty potom mohou vést k tomu, že test ukončí dříve, než by museli. Na 

souši by pak měli lepší výkon. To by mohl být případ probanda M. Ď., který měl o 

polovinu horší výdrž pod vodou, než ostatní. 

Z rozhovoru s probandy ale vyšlo, že z vody jako takové a z potápění strach nemají i 

když si nikdy nezkoušeli, jakou mají výdrž pod vodou, čemuž odpovídají jejich 

průměrné až podprůměrné výkony. 

Když si statickou apnoi po skončení testu s vybranými probandy zkoušeli místní o dva

až tři roky mladší plavci, tak byl jejich výkon vždy nad minutu. Záleží tedy nejen na 

volních vlastnostech, ale i na vztahu k vodě a samozřejmě na zkušenostech s apneí, 

která se dá nejlépe trénovat zase jen výdrží pod vodou, což je neoddělitelnou součástí 

tréninků všech plavců.   

Jak bylo v části 4.10 „Kontrolní měření statické apnoe předesláno“, kontrolního měření 

se zúčastnila už jen polovina probandů.  Dva skončili ze zdravotních problémů, kdy si 

jeden přivodil úraz při hodině TV (distorze hlezenního kloubu) a druhý dále nemohl 

pokračovat kvůli viróze. Zbývající tři probandi přestali pod různými výmluvami a 

záminkami postupně navštěvovat hodiny spinning programu zřejmě kvůli námaze, 

kterou museli při tréninkových jednotkách podstupovat a na kterou nebyli zvyklí, 

protože nikdy aktivně nesportovali. A to i přes důrazné vysvětlení důležitosti 

a nenahraditelnosti statistického vzorku a ohrožení celého projektu. 

Všichni byli motivováni tím, že se mohli osobně dozvědět výsledky ze spirometrie 

i statické apnoe a jestli na ně měla sportovní příprava nějaký vliv a to vše bez finanční 

úhrady z jejich strany. Taktéž spinning program probandi absolvovali za 30 % normální 

ceny. 

I přes to mě stálo nemalé úsilí vůbec sehnat deset mladých lidí, kteří by za těchto 

podmínek byli schopni absolvovat tento projekt. Bylo osloveno zhruba sto chlapců 

tohoto věku. Je to přesně obraz dnešní zvláštní doby nezájmu a apatie naší počítačové 

mládeže.
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7.ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověřit, zda má krátkodobá sportovní příprava 

vliv na zvýšení vitální kapacity plic, prodloužení statické apnoe pod vodou a s tím

související zvýšení výkonu při freedivingu.

Sportovní příprava trvající čtyři týdny se však projevila jako nedostatečná. Ze 

statistického, ani laického pohledu nedošlo u hodnot vitální kapacity plic k významným 

změnám.

U statické apnoe ke zlepšení u třech probandů došlo a dva měli prakticky stejný 

výsledek jako při vstupním měření. Přesto bylo toto zlepšení statisticky nevýznamné.

Probandům bylo vysvětleno, že mezi vstupním a kontrolním měřením nesmí tuto 

činnost zkoušet, aby nedošlo k „natrénování“, které by pak ovlivnilo výsledky.

Všechny zadané úkoly práce byly splněny. Probandi podstoupili spirometrické 

vyšetření, aby byla zjištěna hodnota jejich vitální kapacity plic před sportovní 

přípravou. Bylo provedeno vstupní měření statické apnoe, které bylo v souladu 

s mezinárodně uznávanými pravidly. Následovala čtyřtýdenní sportovní příprava 

spinning programu, který byl sestaven zkušenou a k tomuto účelu vyškolenou 

trenérkou. 

Během jednotlivých tréninkových jednotek byly probandům sportestery měřeny a do 

tabulek zaznamenávány hodnoty jejich srdeční aktivity. Zároveň pomocí Borgovy škály 

probandi subjektivně hodnotili své vlastní úsilí. Objektivní měření srdeční frekvence a 

subjektivní hodnocení pomocí Borgovy škály zaručovali požadovanou intenzitu

jednotlivých tréninkových jednotek.

Po ukončení sportovní přípravy, která měla dvanáct tréninkových jednotek, následovalo 

kontrolní měření za podobných podmínek jako měření vstupní. Mělo také dvě části –

měření vitální kapacity plic a měření statické apnoe. 

Pomocí statistických výpočtů bylo zjištěno, že nedošlo ke statisticky významnému 

zlepšení ani v jedné činnosti.

Hypotéza tedy potvrzena nebyla. 
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Doporučení pro praxi: 

Tato práce má význam pro toho, kdo by chtěl navázat na podobný projekt rozvoje 

vitální kapacity plic, ovšem za předpokladu, že by sportovní příprava trvala déle. 

Vzhledem k počtu testovaných probandů, měla práce spíše pilotní charakter.
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