
Přílohy 
 

Příloha č. 1 : Kanadské testování potápěčů 2005 

Testování v Kanadě roku 2005 po 12 týdnů sledovalo psychofyziologické 

přizpůsobení potápěčů. Neinvazivní výzkum testování studoval následující: 

§ Měření funkce plic 

§ Kardiovaskulární měření 

§ Monitorování krevního tlaku 

§ Maximální spotřebu kyslíku 

 

Testování zahrnovalo jak schůzky, tak i testování v bazénu. Tato klinika byla 

určena ke zvýšení účastníků fyziologických a psychologických schopností spolu s 

technikou potřebnou být kompetentním potápěčem. Rozšířený Freediver Program 

zahrnoval následující: 

§ Bezpečnost a řešení problémů řízení 

§ Vyrovnávací vybavení pro freediving 

§ Fyzika a fyziologie freedivingu 

§ Dýchání a relaxace pro freediving 

§ Techniky povrchového plavání 

§ Dýchací a povrchové potápěcí techniky 

§ Plavání pod vodou 

§ Konstantní Štěrk a free immersion 

§ Statická a dynamická apnea 

§ Soutěžní dovednosti a pravidla 

 

Dále bylo využito testování VO2 Max, který měří schopnost těla využívat kyslík 

při práci nebo také nazývána jako maximální dosažená spotřeba kyslíku. Zaznamenává 

se objem vzduchu proudící dovnitř a ven přes masku a pak také podíl O2 a CO2. Právě 

toto testování probíhalo na výše zmíněném bicyklovém ergometru. 

 

 



 

Obr. č. 18: Testování na bicyklovém ergometru(Canadian Association of freediving & 
apnea, 2002). 

 

Dále se provádějí laboratorní testy nazývající se testy náklonu stolu, které 

slouží jako léčený postup k diagnostice dysautonomie nebo synkopy. Freediveři 

s příznaky závratí nebo točení hlavy, s nebo bez ztráty vědomí (mdloby), podezření, 

které souvisí s poklesem krevního tlaku nebo tachykardií jsou vhodnými kandidáty na 

testování. Proto je test na nakloněné rovině významným prvkem vyšetřovacího postupu 

při výše uvedených potížích. Umožňuje totiž poměrně věrně imitovat změnu polohy 

pacienta z horizontální do vertikální polohy se všemi doprovodnými jevy, ať už v 

oblasti hemodynamiky nebo subjektivních pocitů. 

 

Postup vyšetření: 

§ Při polohovém testu freedivera vystavujeme ortostatickému stresu za pečlivého 

monitorování. 

§ krevního tlaku (TK), tepové frekvence (TF), EKG křivky a stavu vědomí 

§ Vyšetřovací místo musí být tiché s tlumeným světlem, příjemnou teplotou.  



§ Samotné vyšetření začíná klidovou fází. Po 20 - 45 minutách odpočinku ve 

vodorovné poloze na polohovacím lehátku pacienta nakloníme do požadovaného 

sklonu lehátka. Obecně akceptovaný je úhel 60-80 stupňů. 

§ Za průběžného monitorování TK, TF, EKG křivky se sleduje pacientův stav 

vědomí a vedeme písemný záznam co 2-3 min. 

§ Doba naklonění je 30-45 min. Tato fáze naklonění se nazývá pasivní, protože na 

ní může navazovat ještě fáze aktivní. Při ní, v určitých indikovaných případech 

může být vyšetřované osobě aplikováno léčivo (preferujeme nitroglycerin), které 

může dále posílit provokaci hemodynamických změn, které vedou k 

synkopálním stavům. 

§ Aktivní fáze trvá dalších 10-20 minut. Test je ukončen v případě negativity 

dosažením uvedených časových limitů. V případě positivity dosažením 

signifikantních hodnot sledovaných změn (pokles TK, TF, poruchy vědomí) tak, 

jak je uvádí následný přehled výsledků polohového testu. (Canadian Association 

of freediving & apnea, 2002) 

 

 

Obr. č. 19: Laboratorní testy nazývající se testy náklonu stolu.(Canadian Association of 
freediving & apnea, 2002). 

 


