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Abstrakt 

Název:                 Výskyt a prevence astmatu v běţeckém lyţování u mládeţnických                

kategorií 

 

Cíle: Cílem diplomové práce je zjištění výskytu astmatu u mládeţnických 

kategorií u běţců na lyţích a prevence astmatu. 

Metody: V diplomové práci byla pouţita metoda ankety a obsahové analýzy 

dokumentů. 

Hypotézy:        č.1  Předpokládáme, ţe u lyţařů běţců v mládeţnických kategoriích 

bude menší prevalence astmatu neţ u dospělých lyţařů běţců. 

č.2 Předpokládáme, ţe se nadpoloviční část oslovených trenérů  

běţeckého lyţování setkala s astmatickými příznaky u svých 

svěřenců. 

 

                             

 Výsledky:          Zjistili jsme, ţe v mládeţnických kategoriích má astma 12% jedinců a 

nějakým druhem alergií trpí 24% jedinců.                         

 

 

 Klíčová slova: běh na lyţích, onemocnění dýchacích cest, astma průduškové (asthma 

bronchiale), námahou indukované astma, alergie, prevence.  



 

Abstract 

Title:                  Occurrence and Prevention of Asthma in Youth Division Cross-

country Skiers 

 

Objectives:        The aim of this thesis is to determine the incidence of asthma in youth 

division cross-country skiers and its prevention. 

 

Methods:           This thesis will comprise the method of survey and content analysis of 

documents. 

Hypotheses:     No.1 Assume that asthma will have lower prevalence in youth division 

cross-country skiers than in adult cross-country skiers. 

No.2 Assume that the majority of the surveyed cross-country skiing 

coaches met with asthmatic symptoms in their athletes. 

Results:             We found that 12% of youth division athletes suffer from asthma and 

24% from allergies. 

 

Keywords:        cross country skiing, respiratory diseases, bronchial asthma, exercise-

induced asthma, allergy prevention.
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ATP-CP- adenosintrifosfát – kreatinfosfát energetický systém 

BHR- bronchiální reaktivita 

BTPS- standartní podmínky prostředí (body temperature pressure saturated) 

CT – počítačová tomografie 

EAA- exogenní alergická alveolitida 

EIA- námahou indukované astma 

FEV1- jednosekundová vitální kapacita 

FVC- vitální kapacita plic 

CHOPN- chronická obstrukční nemoc 

IKS- inhalační kortikosteroidy 

LA – laktátová acidóza (hromadění laktátu v těle při nedostatku kyslíku) 

LABA- beta-2-mimetika s dlouhodobým účinkem 

LA-O2- anaerobně – aerobní energetický systém (glykogenový) 

O2- aerobní energetický systém  

OHN – druţstvo olympijských nadějí 

ORL - otorhinolaryngologie 

PEF- maximální výdechová rychlost 

RD- reprezentační druţstvo 

RDJ- reprezentační druţstvo juniorů 

SABA- beta-2-mimetika s krátkodobým účinkem 

SCM – sportovní centrum mládeţe 

SPS- sportovní střediska mládeţe 
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STM- sportovně talentovaná mládeţ 

TUE- terapeutická výjimka 

VO2max- maximální spotřeba kyslíku 

WADA- Světová antidopingová agentura 

ZOH- zimní olympijské hry 

ZŠ- základní škola 
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1. Úvod 

 

Téma diplomové práce - Výskyt a prevence astmatu v běţeckém lyţování u 

mládeţnických kategorií jsem zvolil v návaznosti na svoji bakalářskou práci, kde jsem se 

zabýval problematikou výskytu onemocnění dýchacích cest u běţců na lyţích. Při psaní 

bakalářské práce jsem narazil na další otázky, kterými se zabývám v práci diplomové. 

Problematika se týká se hlavně otázek prevence astmatu a výskytu astmatu u mládeţe.  

Téma je mi blízké, jelikoţ od tří let trpím astmatem a také proto, ţe je astma globální 

onemocnění, kterým trpí nejen lyţaři běţci. Přestoţe je toto onemocnění hojně rozšířené, stále 

se vyskytují otázky, na které nemají ani přední odborníci jednoznačné odpovědi. V literatuře 

se například uvádějí jen náznaky informací s námahou indukovaným astmatem a astmatem 

vyvolaným tělesnou zátěţí v zimních podmínkách. Výzkumy prokázaly, ţe běţci na lyţích 

trpí tímto onemocněním více neţ je obvyklé u jiných sportů. Proto jsem se chtěl dozvědět o 

tomto tématu více, jak z pohledu teorie, tak z praxe. 

Doufám, ţe tato práce pomůţe ostatním sportovcům, nejen lyţařům běţcům, kteří mají 

problémy s onemocněním dýchacích cest respektive s astmatem a trenérům rozšíří znalosti o 

problematice sportovního tréninku a onemocnění astmatem.  

S touto problematikou jsou spojeny mylné domněnky, stojící na neznalosti, jak 

z laické veřejnosti, tak mezi lyţaři běţci, coţ můţe vrhat na tento krásný sport špatné světlo. 

V této práci by se měli tyto domněnky vyvrátit a objektivně vysvětlit proč je astma 

zastoupeno nejvíce v běţeckém lyţování a jaké jsou moţnosti prevence tohoto onemocnění. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Onemocnění dýchacích cest 
 

Za onemocnění dolních dýchacích cest se povaţují patologické stavy, které postihují 

struktury distálně od laryngu aţ po bronchioly. Mezi velkým počtem nemocí dominují akutní 

infekce, bronchiální astma a chronická obstrukční nemoc (CHOPN). Tyto nemoci jsou jednou 

z největších zdravotních zátěţí světové populace v hodnocení morbidity i mortality. Jejich 

výskyt stoupá a úspěchy v léčbě jsou různé (Kolek a kol., 2010). 

 

2.1.1 Vyšetřovací metody 

Imunologické a alergologické vyšetření 

Imunologické a alergologické vyšetření se skládá z provokačních testů a koţních testů. 

Provokační testy jsou nazální, bronchiální, spojivkové. Mezi provokační testy patří i 

bronchoprovokační test. Mezi koţní testy patří tuberkulinový test a kveimův test (Štípal a 

kol., 2012). 

Funkční vyšetření plic 

Funkční vyšetření plic se dělí na měření výdechové rychlosti, spirometrii a difuzní 

kapacitu plic (Štípal a kol., 2012). 

Měření výdechové rychlosti slouţí ke sledování nemocných s bronchiálním astmatem. 

Výdechoměr umoţňuje elektronické měření maximální výdechové rychlosti (PEF) v litrech za 

minutu (Štípal a kol., 2012). Dle Musila a kol.(2012) spočívá hlavní význam PEF v moţnosti 

monitorování nemocného doma nebo na lůţku. 

Spirometrie umoţňuje odlišení základních ventilačních poruch, obstrukce a restrikce. Při 

vyšetření se zjišťují tyto parametry: 

 Celková kapacita plic je objem plic při maximálním nádechu, skládá se ze dvou 

základních objemů. Z vitální kapacity a reziduálního objemu. Uvádí se v litrech. 

 Vitální kapacita plic je maximální objem vzduchu, který lze nadechnout nebo 

vydechnout. Uvádí se v litrech. 



13 

 

 Reziduální objem je objem vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním výdechu. 

 Inspirační rezervní objem je objem, který lze ještě nadechnout po normálním nádechu. 

 Exspirační rezervní objem je objem, který lze ještě vydechnout po normálním 

výdechu. 

 Dechový objem je objem klidového normálního nádechu. 

 Dechová frekvence je počet vdechů za minutu. 

 Minutová ventilace je součet objemu všech dechových objemů. Uvádí se v litrech za 

minutu. 

 Maximální minutová ventilace je maximální moţná ventilace. 

 Usilovná vitální kapacita (FVC) je objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu 

vydechnout. 

 Jednosekundová vitální kapacita (FEV1) je objem vzduchu, který lze vydechnout za 

jednu sekundu od začátku výdechu. 

Procento vitální kapacity za sekundu (FEV1%) je poměr mezi FEV1 a FVC. Slouţí 

k základní diagnostice obstrukční ventilační poruchy (Štípal a kol., 2012). 

Podle Musila a kol. (2012) musí být naměřené hodnoty přepočteny na BTPS (standartní 

podmínky prostředí). 

 

Testy bronchiální reaktivity 

Mezi testy bronchiální reaktivity se řadí bronchodilatační testy a bronchokonstrikční 

testy. Bronchodilatační testy mají význam pro posouzení reverzibility bronchiální obstrukce. 

Odpověď na podání léku závisí na druhu podaného léku a způsobu podání.  

Za prokazatelný bronchodilatační účinek se povaţuje zlepšení FEV1 nebo FVC o více 

neţ 12% náleţité hodnoty a současně alespoň o 200 ml. Spirometrie by měla být provedena 

před a po podání stanovené látky dávky bronchodilatancia (Musil a kol., 2012). Kašák (2013) 

povaţuje za pozitivní průkaz ponámahové bronchokonstrikce pokles hodnoty FEV1  o 15 % 
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výchozí hodnoty, kdeţto v posledních doporučeních Světové antidopingové agentury (2015) 

povaţuje pokles FEV1  o 10% výchozí hodnoty. 

 

Bronchokonstrikčními testy se prokazuje bronchiální hyperaktivita. Bronchiální 

hyperaktivita (BHR) je vystupňovaná reaktivita dýchacích cest na exogenní a endogenní 

podněty. Typické je přechodné zúţení a zvýšení odporů dýchacích cest. Nejčastěji ji 

zjišťujeme u nemocných s bronchiálním astmatem a CHOPN. Podněty pouţívané 

k bronchokonstrikčním testům můţeme rozdělit na specifické a nespecifické. Nespecifické se 

dělí na inhalační a zátěţové. Inhalační testy se provádí farmaky jako je například histamin, 

dále studeným vzduchem, izotonickými nebo hypertonickými roztoky. Testy zátěţové se 

provádí pomocí ergometrie nebo volného běhu. Specifické testy jsou prováděny inhalačním 

podáváním alergenů nebo látek z profesního prostředí. Test se hodnotí podle parametrů 

získaných z křivky průtok – objem. Vyšetřovaná osoba postupně inhaluje provokační látku o 

zvyšující se koncentraci. Test se ukončuje při pozitivní reakci (pokles FEV1 o 20% a více) 

nebo po dosaţení nejvyšší koncentrace stanovené protokolem pro podávanou látku při 

negativní reakci (Musil a kol., 2012). 

Mezi další doporučená vyšetření se řadí ORL vyšetření, zobrazovací metody jako je 

například skiagram hrudníku, CT nebo HRTC hrudníku. Dále bakteriologické vyšetření sputa, 

kompozitní nástroje, coţ je třeba test kontroly nad astmatem, který slouţí k precizaci a ke 

kvantifikaci určení kontroly a k jejímu monitorování (Kolek, Kašák, 2010). 

 

2.1.2 Asthma bronchiale 
Astma má různé formy. Astma je z řečtiny obtíţné dýchání. Asthma bronchiale je 

astma průduškové vyznačující se záchvatovou dušností při překrvení a zúţení průdušek, 

s tvorbou vazkého hlenu, který se z dýchacích cest špatně odkašlává. Rychlý a progresivní 

nárůst dušnosti, kašle, pocitů tísně na hrudi nebo některé kombinace těchto příznaků. Dalšími 

druhy asthmatu jsou asthma cardiale, asthma mixtum, asthma toxicum a asthma uraemicum. 

Asthma cardiale je astma srdeční, coţ je záchvatovitá dušnost z nedostatečnosti levé srdeční 

komory, projevující se zvláště paroxyzmální noční dušností. V plicích se hromadí krev, kterou 

není levá komora schopna přečerpat do velkého oběhu. Dušnost se zhoršuje vleţe (kdy se 

krev hromadí v plicích). Bývá tíseň, tachypnoe, pocit nedostatku vzduchu. Posazením se 
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potíţe zmírňují. Asthma mixtum je kombinace obou forem astmatu. Záchvatovitá dušnost 

smíšené etiologie při levostranné srdeční slabosti a při bronchozpazmu. Asthma toxicum je 

astma toxické, těţká dušnost po vdechnutí jedů. Asthma uraemicum je astma uremické 

vyvolané urémií (Kábrt, Kábrt ml., 2004). 

Definice astmatu Světové zdravotnické organizace: „Astma je chronické zánětlivé 

onemocnění dýchacích cest, kde hrají roli mnohé buňky a částice. Chronický zánět je spojen 

s průduškovou hyperaktivitou a vede k opakujícím se epizodám pískotů, dušnosti, tíţe na 

hrudi a kašle, zvláště v noci nebo časně ráno. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s variabilní 

obstrukcí, která je často reverzibilní, buď spontánně, nebo pod vlivem léčby.“ (Kašák a kol., 

2003). 

  Astma patří mezi onemocnění postihující nezanedbatelnou část světové populace. Je 

nejčastější chronickou nemocí dětského věku a představuje významnou medicínskou, sociální, 

i ekonomickou zátěţ pro nemocného, jeho rodinu i celou společnost (Kolek a kol., 2010). 

Prevalence nás informuje o celkovém počtu nemocných ve sledované populaci. 

Prevalence v naší dětské populaci se pohybuje okolo 5-10%, u dospělých mezi 2-5% (Teřl, 

Rybníček, 2006). Štípal a kol.(2012) uvádí 8%. Podle Vašáčkové a kol.(2013) je prevelance 

v ČR u dospělých 5%. Počet pacietů, kteří jsou léčeni je však niţší. Celosvětově je prevalence 

odhadována na 1-18%. 

Astma je onemocnění vedoucí k závaţnému zúţení průdušek. Průdušnice se 

rozvětvuje na průdušky, které vedou vdechovaný vzduch do všech částí plic a vydechovaný 

kysličník uhličitý. Zúţení průdušek je vyvoláno staţením svalů přítomných v jejich stěně. To 

má za následek poruchu dýchání projevující se jako ztíţení výdechu. Astmatik proto dýchá 

zrychleně, lapá po dechu a jeho dech je provázen pískotem (Long, 1999).  

 

2.1.2.1 Obranné mechanismy organismu 

Za staţením průduškových svalů stojí dvě chemické látky a to histamin a acytelcholin. 

Histamin se uvolňuje během alergické reakce. Acetylcholin vypouštějí nervová zakončení ve 

stěnách průdušek, která uvolňují činnost průduškových svalů. 

K udrţování rovnováhy mezi zuţováním a rozšiřováním průdušek, jsou zde další 

látky, které průdušky roztahují, a působí naopak proti účinkům histaminu a acetylcholinu. 
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Nazývají se bronchodilatátory. Část jich je vylučována z nadledvin. Hlavním 

bronchodilatátorem je adrenalin, který funguje jako stimulační hormon při stresu a rozrušení. 

Adrenalin usnadňuje zvýšení přívodu vzduchu do plic tím, ţe rozšíří průdušky (Long, 1999). 

 

2.1.2.2 Příčiny a spouštěče astmatu 

Astma je jednou ze skupiny nemocí, na jejichţ vzniku a průběhu se velkou částí 

účastní atopická dispozice a alergická reakce. Setkáváme se i s astmatem, u kterého alergická 

reakce nebyla prokázána, to se označuje jako nealergické astma (Kašák a kol., 2003). 

Astma můţe být vyvoláno z mnoha různých příčin, od vdechnutí znečištěného 

vzduchu aţ po emoční zátěţ.  Jisté je, ţe bez ohledu na příčinu, se při astmatickém záchvatu 

uvolňuje buď acetylcholin, nebo histamin. 

Nejobvyklejší příčinou astmatu je vyplavení histaminu z ţírných buněk. To se děje při 

vdechnutí různých alergenů. K nim patří například domácí prach s trusem roztočů, zvířecí 

chlupy, pyly nebo spory plísní. Někteří lidé vytvářejí proti vdechovaným substancím 

mnoţství protilátek. Tyto substance jsou známé jako alergeny, ty mohou vyvolat alergické 

reakce. Je to tedy narušená funkce obranných tělesných mechanismů, která spouští pyramidu 

reakcí, jejichţ důsledkem je astma (Long, 1999). 

Teřl, Rybníček (2006) uvádějí mezi příčiny astmatu alergeny, hapteny a reaktivní 

alergenní chemikálie, iritancia, mikrobiální agens, ovzduší, potraviny, nápoje, léky, profesní 

prostředí. Mezi další příčiny uvádí pyly, roztoče a švábi, plísně, domácí zvířata, ţivočišné 

produkty, rostliny, enzymy, alergenní chemikálie, virové a chlamydiové reakce, tabákový 

kouř, nealergenní sloţky potravin, fyzická námaha, rýma, těhotenství a emoce. Dle Longa 

(1999) můţe astmatický záchvat způsobit také styk s chladným vzduchem. 

Molekuly imunoglobinu, které jsou zaměřeny proti určitému alergenu, naváţou na 

povrch ţírných buněk, které obsahují histamin. Kdyţ dotyčný alergen vdechne, je zachycen 

molekulou imunoglobinu. To vyvolá reakci v ţírné buňce, na níţ je molekula navázána a 

buňka vyplaví histamin. Na to reagují průdušky staţením, dojde ke ztíţení dýchání a 

výsledkem je astmatický záchvat. 

Příčinou uvolnění acetylcholinu z nervových zakončení ve stěnách průdušek bývá 

mnoţství látek, které dráţdí průdušky, tak samotná nervová zakončení. Nervy vysílají 
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bloudivému nervu do mozku informaci o svém podráţdění. Bloudivý nerv proto stáhne svaly 

ve stěně průdušek, coţ vede k astmatu. Zároveň začne sliznice v dýchacích cestách 

produkovat zvýšené mnoţství hlenu, kterým se mohou dýchací cesty ucpat. Podobné 

podráţdění mohou vyvolat virové či bakteriální infekce v horních dýchacích cestách, proto se 

astma během nachlazení nebo rýmy často zhoršuje (Long, 1999). 

Musil a kol. (2012) uvádí, ţe mezi rizikové faktory pro vznik onemocnění je také 

velikost rodiny- čím větší, tím menší výskyt astmatu. Dále také obezita a socioekonomické 

postavení. U vyspělých zemí větší výskyt. 

Astma u běžců na lyžích je řazeno za specifické endotypy astmatického syndromu, kde 

je za specifický biologický mechanismus povaţován zvýšený chronický stres průdušek, 

indukovaný suchým a chladným vzduchem a jako další etiopatologický činitel je případná 

chronická subklinická virová infekce (Lötvall et al., 2011). 

2.1.2.3 Alergie jako příčina astmatu 

Alergologie je lékařský obor zabývající se výzkumem a léčbou alergických 

onemocnění. Alergenová imunoterapie je dlouhodobá léčba atopických chorob (bronchiálního 

astmatu) postupně zvyšujícími se dávky alergenu. Předpokládají se zásahy do imunoregulace 

(Long, 1999). 

Klasifikace astmatu do tříd: 

 Alergické (atopické) astma: vyskytuje se v dětství v kombinaci a alergickou rinitidou 

nebo dermopatií. Lze vytipovat vyvolávající alergen. 

 Nealergické (endogenní) astma: vzniká v dospělosti bez známé příčiny, provokačním 

mechanismem je inhalace chemických látek, chlad, horko nebo tělesná zátěţ. 

 Status asthmaticus se projevuje dušností trvající několik hodin, většinou nereagující na 

běţnou léčbu (Štípal a kol., 2012). 

Alergie je nepřiměřená reakce organismu na určitou běţně se vyskytující látku – 

alergen (pyl, prach, peří, srst, některé potraviny či léky aj.) vznikající na podkladě = atopie 

(Vokurka a kol., 2009). Dle Kašáka a kol. (2003) jsou atopici jedinci, kteří na běţné podněty 

reagují jinak neţ zdraví. Při prvním setkání s některými látkami (alergeny) vytvářejí vysoké 

mnoţství specifické protilátky typu IgE. Při opakovaných setkání s alergeny mohu reagovat 

alergickou reakcí. Podstatou alergie je porucha řízení imunitního systému vedoucí 
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k nadměrným reakcím - často spojeným s vyplavováním některých látek (např. histaminu, 

leukotrienů, a jiných mediátorů) – poškozující organismus či určité orgány (otok, zúţení 

průdušek, poruchy činnosti cév, zvýšená tvorba hlenu, ničení buněk aj.). Alergeny mohou do 

těla vnikat inhalací, polknutím, kontaktem s kůţí, parenterálně (bodnutím, injekčním 

podáním).  K alergenním chorobám patří některé formy průduškového astmatu, ekzémy, 

kopřivka, senná rýma, některé hemolytické anémie, EAA a mnoho dalších.  

Projevy alergie je moţné tlumit některými léky (antihistamiky, kalciem, kortikoidy, 

antileukotrieny).  Jinou moţností léčby některých typů alergie je postupná desenzibilizace, 

během níţ ztrácí jedinec přecitlivělost na příslušnou látku (Vokurka a kol., 2009). 

Nejběţnějším domácím alergenem je trus roztočů - malých, pouhým okem neviditelných 

členovců, kteří ţijí v peřinách, kobercích a záclonách. Někteří lidé jsou také alergičtí na teplo 

či chlad, takţe jim například při ponoření do horké nebo studené vody otečou ruce (Long, 

1999). 

Na vzniku astmatu se podílejí dědičné faktory spolu s negativním vlivem zevního 

prostředí. Nejzávaţnějším genetickým predisponujícím faktorem pro rozvoj astmatu je atopie, 

která je odpovědí na alergeny zevního prostředí. Více neţ polovina onemocnění astmatem je 

spojena s atopií. Rizikovými preastmatickými stavy jsou alergická rýma a atopický ekzém 

(Kolek a kol., 2010). 

Podle Musila a kol. (2012) můţeme rozdělit alergeny na alergeny obytných budov a 

alergeny vnitřního prostředí. Alergeny obytných budov jsou roztoči, zvířecí alergeny, 

alergeny švábů a plísně. Alergeny venkovní jsou pyly, venkovní plísně, profesní alergeny a 

potravinové alergeny. Roztoči jsou součástí tzv. domovního prachu, který se skládá 

z chemických sloučenin, bakterií, plísní, lidskými a zvířecími odpady. Roztoči ţijí hlavně 

v lůţkovinách a kobercích. Zvířecí alergeny mohou být vyvolávajícím podnětem akutního 

astmatického záchvatu. Kočičí alergeny jsou zvláště nebezpečné, jelikoţ jsou trvale přítomny 

v ovzduší. Vydrţí i několik hodin poté, co kočka projde místností. Alergeny drobných 

hlodavců jsou poměrně častou příčinou alergizace. Jsou to hlavně myši, křečci či morčata. 

Pylová zrna dokáţí urazit velké vzdálenosti a jsou roznášeny větrem. Nemocný dokáţe 

reagovat na určitý druh pylu a můţe projevovat zkříţenou reaktivitu k pylům příbuzných 

rostlin nebo i k druhům vzdáleným. Například je známa zkříţená reaktivita mezi pylem břízy 

a některými druhy zeleniny či jablky (Kašák a kol., 2003). 
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Diagnóza pylových alergií se vyšetřuje koţními testy pomocí vpichové metody. 

Pacientovi se na kůţi předloktí nakape vodní roztok obsahující nepatrné mnoţství částic 

alergenu. Poté se tenkou jehlou několikrát nabodne na kůţi skrze kapku roztoku a poté ji 

setře. Těchto testů, lze provést aţ 40 během jedné návštěvy, aniţ by to dospělému jedinci 

přineslo nějaké zásadní problémy. Je-li vyšetřovaný člověk na některý z alergenů skutečně 

alergický, vytvoří se do patnácti minut okolo vpichu okrouhlé zarudnutí. Odlišný druh 

testování se pouţívá u lidí, kteří mají dermatitidu nebo ekzém. Na kůţi se přilepí náplasti 

nebo malé polštářky mulu obsahující předpokládané alergeny a ponechají se zde několik dnů. 

Jestli je pacient na některý z pouţitých alergenů alergický, vytvoří se pod náplastí okrsek 

koţního zánětu. Je moţné i vstříknout některé alergeny přímo do nosu, to se dělá především u 

osob s celoroční alergickou rýmou (Vokurka a kol., 2009). 

Při potravinové alergii se většinou pouţívá tzv. eliminační dieta. Dieta je jednoduchá, 

časté je jen z vody, jednoho druhu zeleniny a jedním druhem masa. Vyloučí se tak všechny 

v úvahu přicházející alergeny.  

Nejjednodušší způsob, jak se alergie zbavit, je vyhnout se alergenu. To zjistíme, jiţ 

zmíněnými, koţními testy. Koţní testy však často prokáţí alergii na domácí roztoče. Je 

obtíţné vyvarovat se zcela domácímu prachu, ale lze toto mnoţství značně eliminovat. Při 

alergiích se předepisuje několik druhů léčiv. Antihistaminika potlačují protizánětlivé účinky 

histaminu, pokud se uvolňuje. K dostání jsou také sirupy, tablety, nosní kapky a jsou také 

injekční antihistaminika, která se pouţívají při těţkých alergických záchvatech. 

Kortikosteroidy, jako například Prednison, jsou silné protizánětlivé prostředky. Pouţívají se 

někdy k léčbě koţních alergií nebo v inhalačních sprejích při astmatu. Astma lze také příznivě 

ovlivnit léky, které rozšiřují průdušky a umoţňují lepšímu prodění vzduchu do plic 

bronchdilatátory. Tyto přípravky však neléčí příčinu nemoci, ale pouze zmírňují příznaky. 

Ekzémy občas reagují na jednoduchá opatření. Kůţe nesmí vysychat, tomu můţe pomoci 

pouţívání zvlhčujících krémů a olejů do koupele. Na těţké ekzémy se pouţívají kortikoidní 

mastě.  

Nabízí se mnoho způsobů, jak si pomoci sami. Jde o to vyhnout se neţádoucím 

alergenům v co moţná největší míře. To obnáší číst příbalové letáky, nálepky na potravinách, 

sloţení potravin atd. Lidé se sennou rýmou by se měli během pylové sezóny vyhýbat pohybu 

na čerstvém vzduchu (Long, 1999). 
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2.1.2.4 Příznaky 

Astma se projevuje příznaky bronchiální obstrukce (neprůchodnost) nebo 

exacerbacemi. Pro astma je charakteristická variabilita stavu s rychlým rozvojem příznaků 

(Kolek a kol., 2010). 

Mezi typické projevy astmatu patří kašel, dušnost, pískoty a pocit tíţe na hrudníku. 

Často se objevuje noční kašel a probouzení. Vykašlávání hlenu nepatří mezi hlavní potíţe, ale 

pokud se vyskytne, můţe být příznakem probíhajícího zánětu průdušek. Často začíná astma 

jako sezónní záleţitost, kdyţ je v ovzduší zvýšený výskyt pylů. Někdy ji pak provází 

podráţdění nosu, v takovém případě se jedná o sennou rýmu. Častým znamením počínajícího 

astmatu je alergie na domácí zvířectvo, roztoče (Long, 1999). 

Dušnost je způsobená nedostatečnou průchodností dýchacích cest při staţení 

průduškového hladkého svalstva, otoku sliznice a nadprodukci hlenu. Astmatická dušnost je 

většinou typicky výdechová a je doprovázena pískoty. Ty však mohou být i jediným projevem 

astmatu (Kašák a kol., 2003). Dušnost je ryze subjektivním příznakem, který můţe být 

kvalifikován a kvantifikován nemocnými, kteří jsou při vědomí (Vašáková, 2013). Existuje 

několik definic dušnosti. Ta nejpouţívanější, z roku 1934, charakterizuje dušnost jako 

uvědomění si nutnosti zvýšené dechové činnosti. Dušnost můţeme rozdělit na dušnost akutní, 

chronickou a na dušnost vázanou na polohu těla. 

 

2.1.2.5 Léčba  

Cílem léčby je astma pod plnou kontrolou. Mezi charakteristiky patří minimální, 

ideálně ţádné příznaky. Ţádné naléhavé návštěvy lékaře. Ţádné omezení činností. Minimální 

nebo ţádné neţádoucí účinky léků, normální hodnoty funkce plic (Kašák a kol., 2003). Podle 

Vašákové a kol. (2013) ţádná dostupná farmakoterapie nevede k vyléčení, ale většině 

pacientů dokáţe umoţnit plnou kontrolu onemocnění. 

Léky proti astmatu neboli antiastmatika jsou uţívány k odstranění a prevenci příznaků 

a obstrukce dýchacích cest. Rozdělujeme je na léky preventivní a úlevové. Preventivní 

antiastmatika se uţívají denně a dlouhodobě. Patří mezi ně inhalační kortikosteroidy, 

kromony, inhalační betamimetika s dlouhodobým účinkem, antileukotrieny, preventivní 

alergenová imunoterapie. Mezi rychle účinná úlevová antiastmatika patří inhalační 

betamimetika s rychlým nástupem účinku, systémové kortikosteroidy, perorální  

betamimetika, inhalační anticholerika (Musil a kol., 2012). 
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Léčba ze značné míry závisí na druhu astmatu a závaţnosti potíţí. Můţeme ji rozdělit 

na akutní léčbu, kdy je nezbytná návštěva lékaře a na průběţnou kaţdodenní léčbu. Při 

těţkém záchvatu je nezbytné co nejrychleji podat organismu léky, které uvolní staţení 

průdušek (bronchospazmus).  Tyto léky se nazývají bronchodilatátory. Z nich se nejvíce 

pouţívá salbutamol a terbulanin. Podávají se buď injekčně, nebo inhalačně. Při těţších 

záchvatech lékař podává několik dnů kortikosteroidní léky. 

Účelem dlouhodobé preventivní léčby je předcházet záchvatům a umoţnit pacientovi 

normální ţivot. Je vhodné absolvovat koţní alergologické testy. Při chronické léčbě astmatu 

se pouţívají dvě skupiny léčiv. První skupina, jsou inhalované kortikosteroidy. Ty potlačují 

zánětlivé reakce v dýchacích cestách, jejichţ důsledkem bývá astmatický záchvat. Druhou 

skupinou jsou tišící léky. Ty mají krátkodobý účinek a zmírňují astmatické obtíţe (Long, 

1999). 

Anafylaxe je potencionálně ţivot ohroţující stav, který můţe těţké astma 

komplikovat. Nastává anafylaktický šok. Při anafylaxi je třeba dopravit pacienta do 

nemocnice (Kolek a kol., 2010). 

 

2.1.2.6 Prevence 

U velké většiny astmatiků vyvolávají nebo zhoršují potíţe látky, s nimiţ se 

kaţdodenně setkávají. Je potřeba takovou látku identifikovat a vyhýbat se jí např. vyhýbat se 

tabákovému kouři, odstraňovat prach z domácnosti, nevhodným potravinám. Je dokázáno, ţe 

přiměřená pravidelná tělesná aktivita má příznivější efekt neţ velká zátěţ. Astmatici by měli 

provozovat pravidelnou, přiměřenou tělesnou aktivitu (Long, 1999). 

Prevenci můţeme rozdělit na primární a sekundární. Primární prevencí se rozumí 

postupy, které zamezí jiţ samotnému vzniku nemoci. Postupy primární prevence se 

soustřeďují na děti matek, jelikoţ vznik senzibilace na hlavní rizikové alergeny vzniká 

přibliţně prvních šest měsíců ţivota (Kašák, Pohunek, 1997). 

Sekundární prevenci nefarmakologickou rozumíme opatření, která zamezují zhoršení 

stavu nebo záchvatů. Patří mezi ně čističe vzduchu, zvlhčovače, ionizátory, vysavače (Kašák 

a kol., 2003). 
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Farmakologická prevence vzniku astmatu 

Nejúčinnější farmakologickou prevencí EIA je pravidelná léčba kontrolujícími 

antiastmatiky a eventuální dávka inhalačních beta2- agonistů s krátkodobým (SABA) nebo 

dlouhodobým účinkem (LABA) 30 minut před začátkem sportovní aktivity, či dávka 

antileukotrienu či nedokromilu 2 hodiny před fyzickou námahou (Kašák, 2014). 

Kašák s Kolkem (2010) rozdělují farmakologickou léčbu na podávání úlevových 

antiastmatik a kontrolujících antiastmatik. Kontrolující antiastmatika je nutno podávat 

pacientům s perzistujícím astmatem, pravidelně a to i v období, kdy pacient nemá ţádné 

příznaky. V podávání antiastmatik je preferována inhalační cesta. 

V prevenci EIA se vedle uvedené farmakologické léčby pátrá i po dalších způsobech, 

jak zmírnit pozátěţový bronchospasmus. Zkoušel se vliv vitaminu C, betakarotenu a dalších 

oxidantů, vliv diety se sníţeným obsahem soli. Všechny tyto postupy prokazovali zlepšení 

tolerance zátěţe, potřebují však ještě ověřit (Matuška, 2002). 

 

Nefarmakologická prevence vzniku astmatu 

Nefarmakologické prevence vzniku astmatu je velmi rozsáhlá, ale ne všechny 

procedury jsou vědecky potvrzeny. 

1. Protialergická opatření 

Jestliţe víme výsledky alergologických testů a zjistíme, ţe jsme na některé látky 

alergičtí, snaţíme se eliminovat kontakt s touto látkou. Nejčastěji to jsou domácí zvířata, 

průmyslové škodliviny, kontakt s některými chemikáliemi, pouliční prach, plané pícniny a 

další (Isajev, Mojsjuková, 2005). 

 

2. Dechové pomůcky 

Powerbreathe a treshold 

Dechový trenaţér POWERbreathe je velmi účinný doplněk u řady nemocí, protoţe 

zlepšuje dušnost. Dušnost je společným jmenovatem mnoha poruch – respiračních, 

kardiovaskulárních, nervosvalových i psychologických. Je vhodný pro běţnou populaci lidí 
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(při rekreaci), u vysoce trénovaných vytrvalostních sportovců, zpěváků, herců, tanečníků, u 

pacientů s astmatem atd. (powerbreathe.com). 

Odporový trénink inspiračních svalů je stěţejným tajemstvím v oblasti sportu, který 

velmi přispívá k výkonnosti např. v oblasti sportu (McKonnell, 2011). POWERbreathu se 

také říká, ţe je to „činka pro vaši bránici“. Posílení dýchacích svalů má za následek nejen 

zvýšení respirační kapacity, ale i urychlení regenerace mezi jednotlivými úseky vysoce 

intenzivního výkonu. Dochází k posílení zejména bránice, interkostálních svalů, popřípadě i 

pomocných inspiračních svalů záleţí na efektivitě tréninku (Kubánek, 2012). 

 

Obr. 1 – Dechový trenažér Powerbreathe http://respiration.cz/zdravotnicke-trenazery/28-

powerbreathe-kh1.html 

Threshold IMT je dechový trenaţér, který funguje na stejném principu jako 

POWERbreathe. (McKonnell, 2011).  Pravidelně prováděné dýchání přes nádechovou 

pomůcku Threshold IMT vede ke zvýšení svalové síly, vytrvalosti nádechových i 

výdechových svalů, ke sníţení dušnosti a zvýšení rozvíjení hrudníku. Pravidelně prováděné 

dýchání přes výdechovou pomůcku Threshold PEP vede ke zlepšení uvolňování hlenů z 

průdušek a usnadnění odkašlávání, vede ke zvýšení svalové síly a vytrvalosti výdechových i 

nádechových svalů, ke sníţení dušnosti a zvýšení rozvíjení hrudníku (Neumannová, 

Zatloukal, 2011).  

http://respiration.cz/zdravotnicke-trenazery/28-powerbreathe-kh1.html
http://respiration.cz/zdravotnicke-trenazery/28-powerbreathe-kh1.html
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Obr. 2 – Dechový trenažér Treshold IMT http://www.amazon.in/Philips-Respironics-

Threshold-IMT-Adjustable/dp/B00J417PHM 

Dechová cvičení a jóga 

 Jóga nemůţe vyléčit ţádné nemoci, ale při pravidelném cvičení a dochází ke zmírnění 

mnoha obtíţí. V případě astmatu se pomocí určitých tělesných pozic uvolňují průduškové 

svaly a dochází ke zlepšení dýchání. Při józe se nacvičuje správné dýchání, dále podporuje 

schopnost koncentrace a můţe zvýšit odolnost vůči stresu (Schad, 2008). 

Dechová cvičení jsou podstatným atributem správné práce s astmatem. U nemocného 

je zapotřebí rozvíjet ohebnost páteře a pohyblivost hrudníku, posilovat svaly, zejména 

dýchací. Pacienta vedeme ke správnému drţení těla. Účinné jsou prvky léčebného tělocviku a 

sportu. Rehabilitačnímu cvičení musí předcházet soubor zdravotních cviků, abychom dýchací 

systém připravili na stupňování zátěţe. Přínosným doplňkem základního léčebného souboru je 

také cvičení ve vodě. Doporučuje se také cvičení podle N. Strelnikovové zvané „nádechová 

cvičení“. Dále třeba cvičení podle K. Butejka či dechová a fyzická cvičení podle bojových 

umění východu (Isajev, Mojsjuková, 2005). 

Dalším moţným způsobem, jak se naučit správně dýchat a posilovat dechové svalstvo 

je hra na dechový hudební nástroj.  

Novák (2011) dále uvádí plavání, při kterém je nutno dbát na výdech proti vodě. 

 

 

http://www.amazon.in/Philips-Respironics-Threshold-IMT-Adjustable/dp/B00J417PHM
http://www.amazon.in/Philips-Respironics-Threshold-IMT-Adjustable/dp/B00J417PHM
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3. Klimatoterapie a otuţování 

Podle Isajeva a Mojsjukové (2005) otuţováním zlepšujeme pacientovu schopnost 

přizpůsobit se změnám okolního prostředí, stimulujeme obranyschopnost organismu, 

zvyšujeme odolnost vůči přehřátí, prochladnutí, virových, bakteriálních infekcí. 

Do klimatoterapie patří talasoterapie. Talasoterapie je léčba přímořským podnebím. 

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, jiţ od 90. let, nabízí léčebně ozdravné pobyty 

Mořský koník určené pro děti od 6 let do 18 let. Pobyt je určen i pro jedince s bronchiálním 

astmatem a jeho podskupinami. (www.vzp.cz) Do klimatoterapie patří ještě orototerapie a 

speleoterapie. Orototerapie jsou léčebné pobyty v horách, které zlepšují průchodnost průdušek 

a brzdí alergické reakce a zánětlivé procesy. Speleoterapie je léčba v krasových jeskyních a 

solných dolech (Isajev, Mojsjuková, 2005). 

 

4. Nekonvenční metody 

O alternativní a doplňkové metody je zájem, jelikoţ obavy z vedlejších příznaků 

konvenční a přesvědčení, ţe přirozené látky jsou na astma lepší neţ léky. Tyto metody však 

nejsou doloţené v kontrolovaných klinických studiích a je třeba je brát s nadhledem (Ayres, 

2011). 

 Ayres (2011) dává za příklady akupunkturu, homeopatii, hypnózu, bylinkářství a 

speleoterapii. Isajev s Mojsjukovou (2005) uvádí také masáţ a to jak klasickou tak automasáţ 

i další druhy. Dále k nekonvenčním metodám řadí léčbu kovy, fytoterapii, aromaterapii či 

enoterapii. Schad (2008) k nekonvenčním metodám řadí ještě čínskou medicínu, 

balneoterapii, elektroterapii a relaxační techniky. 

 

5. Prevence pro zimní sportovní aktivity – běh na lyţích 

 

Mezi nefarmakologickou prevenci astmatu patří i pouţívání obličejových masek, které 

chrání před chladem (Kašák, 2014).  

Můţeme je rozdělit na obličejové masky klasické a masky s překonáváním odporu 

vzduchu, které se pouţívají hlavně v bojových sportech. 

http://www.vzp.cz/
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Obr. 3 – Maska Lungplus http://robtech.fi/lungplus/ 

 

 Maska LUNGPLUS, lidově nazývána také „tatranka“. Převádí studený vzduch na 

teplejší a také vzduch zvlhčuje. Výrobce uvádí, ţe maska LUNGPLUS je vhodná pro sport a 

aktivity v chladném počasí. Usnadňuje dýchání při nachlazení a působí preventivně na 

astmatiky (http://robtech.fi/lungplus/). Tato maska je nejpouţívanější mezi vrcholovými běţci 

na lyţích a biatlonisty. 

 

 
Obr. 4 – Maska Airtrim 

http://xcsport.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/AIRTRIM_SPOR

T_BL_523c8f00a8049.jpg 

 

Další typ sportovního respirátoru. Maska obsahuje tři filtry – astma, závodní 1 

a závodní 2. 

http://robtech.fi/lungplus/
http://robtech.fi/lungplus/
http://xcsport.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/AIRTRIM_SPORT_BL_523c8f00a8049.jpg
http://xcsport.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/AIRTRIM_SPORT_BL_523c8f00a8049.jpg
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Obr. 5 – Maska s nastavitelným odporem vzduchu https://www.isix.cz/elevacni-

treninkove-masky/elevacni-treninkova-maska-2-0/ 

 

Maska se pouţívá hlavně při tréninku bojových sportů. V masce se dá nastavit odpor 

vzduchu, coţ má podobné účinky jako POWERbreathe, ale zároveň otepluje vzduch. 

Další moţností, jak se chránit před chladem je kineziotaping. Tím předcházíme 

nachlazení i případným omrzlinám. 

 

Obr. 6 – Kineziotaping  https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/soukalova-se-na-startu-

zapovidala-a-pak-v-]mrazu-vyhrala/r~f3905d72d21a11e5a8d7002590604f2e/ 

 

Mezi nefarmakologickou prevenci vzniku EIA (námahou indukované astma) patří také 

rozcvičení před sportovní aktivitou, kdy je doporučeno 10-15 minut pohybu na 50% úrovni 

cílového výkonu. (Kašák, 2014) Pipková (2005) dále uvádí protichřipkové očkování, správná 

https://www.isix.cz/elevacni-treninkove-masky/elevacni-treninkova-maska-2-0/
https://www.isix.cz/elevacni-treninkove-masky/elevacni-treninkova-maska-2-0/
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/soukalova-se-na-startu-zapovidala-a-pak-v-%20%5bcitováno%202016-%2006-%2014%5dmrazu-vyhrala/r~f3905d72d21a11e5a8d7002590604f2e/
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/soukalova-se-na-startu-zapovidala-a-pak-v-%20%5bcitováno%202016-%2006-%2014%5dmrazu-vyhrala/r~f3905d72d21a11e5a8d7002590604f2e/
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léčba astmatu a alergie. Je také nutné předcházet virovým respiračním nemocím. Máček se 

Smolíkovou (2002) taktéţ doporučují očkování proti virovým infekcím, které sniţuje 

přecitlivělost bronchiální sliznice. 

Podle Kučery a kol. (1999) je zvyšování tělesné zdatnosti formou prevence a součástí 

léčení. V období mezi záchvaty lze z hlediska pohybové aktivity pokládat dětského astmatika 

za potencionálně zdravého. 

 

2.1.2.7 Námahou indukované astma 

 

Velká část sportovců se léčí pro astma. Léčba většině z nich umoţňuje plné sportovní 

nasazení. Profesionální sportovci trpící astmatem, musí písemně nahlásit antidopingovému 

výboru, ţe se léčí pro astma a jaké léky pouţívají. Diagnóza astma bronchiale se přitom opírá 

nejen o klinické projevy, ale také o přímý důkaz bronchiální hyperaktivity (Vašáková a kol., 

2013). 

Tělesná námaha je velmi často faktorem vyvolávajícím zhoršení astmatických obtíţí, 

často i faktorem jediným. Aţ dvě třetiny astmatiků u dětí a dospívajících mají problémy při 

námaze, coţ negativně ovlivňuje jejich pohybovou aktivitu. Tělesná aktivita by měla být 

součástí léčebného reţimu kaţdého astmatika, protoţe pravidelný fyzický trénink vede 

k zlepšení dýchacího, oběhového ústrojí a má příznivý vliv na pohybový aparát a psychiku 

(Kašák a kol., 2003). 

U velké části astmatiků se vyskytuje zhoršení dechových potíţí, které nastává několik 

minut po začátku námahy nebo začíná aţ po jejím ukončení. Tento jev se nazývá námahou 

indukované astma (Exercise Induced Asthma, EIA), respektive ponámahové astma. Fyzická 

námaha zde působí jako trigger, čili spouštěč astmatických potíţí (Teřl, Rybníček, 2006). 

Podle Kolka a kol. (2010) je EIA vyjádřením nadměrné průduškové aktivity vyprovokované 

nespecifickým podnětem a to námahou.  

U zdravých osob i u astmatiků dochází na začátku fyzické námahy díky aktivaci 

sympato-adrenální osy k bronchodilataci. Avšak u pacientů s ponámahovým astmatem se 

zhruba po šesti minutách zátěţe objevuje nebo zhoršuje bronchiální obstrukce, která dosahuje 

svého maxima většinou 5-10 minut po ukončení námahy (Teřl, Rybníček, 2006). Dokonce se 
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objevuje i po několika hodinách. V tom případě hovoříme o pozdní astmatické odpovědi na 

fyzickou námahu, kterou má asi 10% astmatiků (Kašák a kol., 2003). 

Klinicky pacienti nejčastěji udávají dráţdivý kašel, tlak na hrudi a také zhoršení 

dušnosti. Tyto potíţe rychle ustupují po inhalačním podání beta-2-mimetik, bez léčby 

přetrvávají čtvrt hodiny aţ hodinu.  

V patogenezi ponámahového astmatu dominuje bronchokonstrikce. Většinou se však 

nejedná o pouhou reflexní bronchokonstrikci, která přichází např. po inhalaci studeného 

vzduchu. Taková čistě reflexní bronchokonstrikce by musela být ovlivnitelná podáním 

anticholinergik. Ta však mají dobrý efekt jen u malé části pacientů s ponámahovým 

astmatem. Jedním z důvodů proč se maximum potíţí často rozvíjí aţ po ukončení námahy, je 

krátký biologický poločas adrenalinu. Po ukončení námahy resp. odeznění stresu s poklesem 

aktivity sympatiku, rychle klesá produkce adrenalinu, a tak opadá jeho ochranný vliv vůči 

bronchokonstrikci. Pro významnější roli osmotických změn svědčí především skutečnost, ţe 

pouhé ohřátí vdechovaného vzduchu bronchokonstrikci nezabrání. Jestliţe je však tento 

vzduch zároveň zvlhčen, reakce se neodstaví. Rozhodující význam uvolňovaných mediátorů 

dokládá také fakt, ţe anticholinergika jsou v tomto případě sporadicky účinná, ale jiné druhy 

léků, především stabilizátory ţírných buněk, typu kromonů vykazují dobrý efekt. V klinické 

praxi se s ponámahovým astmatem setkáváme nejčastěji u dětí a s narůstajícím věkem četnost 

jeho výskytů i intenzita klesají. U astmatiků nad 60let bývá vzácná (Teřl, Rybníček, 2006). 

Pacienti lépe snášejí přerušovanou námahu. U některých se dokonce při jejím 

opakování objeví tzv. refrakterní perioda, coţ znamená, ţe po přestálé atace potíţí po prvé 

porci námahy je druhá porce, byť i větší, dobře tolerována. Mechanismy navozující tuto 

refrakterní periodu nejsou známy, neboť jsou spíše spekulativní. Refrakterní perioda je 

fyziologickým jevem v četných jiných souvislostech. U námahou indukovaného astmatu se na 

ní pravděpodobně podílí: spotřebování mediátorů ze ţírných buněk, produkce protektivních 

prostanoidů a nervové regulace (Teřl, Rybníček, 2006) . 

K léčbě je moţno pouţít beta-2-mimetika s krátkodobým účinkem (např. Ventolin) či 

dlouhodobým účinkem (např. Serevent), 2 kapsle kromoglykátu (Intal). Velmi dobrý efekt na 

námahou vyvolané astma mají antileukotrieny (Singulair), které se však musí uţít nejméně 2 

hodiny před námahou (Kašák a kol., 2003). Teřl s Rybníčkem (2006) doporučují také beta-2-

mimetika či antihistaminika. K nelékovému ovlivnění námahou vyvolaného astmatu patří 

málo vyuţívaná aplikace speciální masky při studeném a mlhavém počasí. Sportovat se 
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nedoporučuje při nestabilizovaném astmatu (je-li hodnota PEF pod 55% náleţité nebo 

pacientovy nejlepší hodnoty) a při těţké formě astmatu vyţadující trvalé uţívání tabletových 

forem kortikosteroidů (Kašák a kol., 2003). 

Jakým způsobem vyvolává tělesná zátěž záchvaty astmatu? 

Podnětem, kterým vyvolává tělesná námaha záchvat astmatu, je ztráta vody při jejím 

odpařování z povrchu dýchacích cest v podmínkách, kdy je do nich přiváděn vdechovaný 

vzduch. To má za následek dehydrataci a ochlazování povrchu dýchacích cest. Kdyţ 

zamezíme ztrátám vody dýcháním teplého a vlhkého vzduchu, pak tělesná zátěţ ataku astmatu 

nevyvolá (Anderson, Daviskas, 2000). 

Dle Matušky (2002) vdechování studeného vzduchu při zátěţi vede k ochlazení 

dýchacích cest, to má za následek zvyšování vysušování sliznice. Ochlazení je o to větší, čím 

je vyšší minutová ventilace.  

Je také známo, ţe některé zdravé osoby, u nichţ astma zjištěno nebylo, také trpí 

„záchvaty“ astmatu objevující se po tělesné zátěţi. Jelikoţ je bronchokonstrikce vyvolaná 

námahou jedním z prvních příznaků astmatu objevující se v dětství, měla by její přítomnost u 

jinak zdravých jedinců upozornit na to, ţe se časem můţe vyvinout klinické astma (Anderson, 

2004). Podle Posbjerga et al. (2005) se zjistilo, ţe u 30 % dětí s bezpříznakovou 

bronchokonstrikcí vyvolanou námahou se v dospělosti rozvíjí astma. To by mělo podnítit 

časnou léčbu bronchokonstrikce vyvolané námahou. Anderson (2006) uvádí, ţe poškození 

dehydratací u astmatiků podporuje zjištění, ţe v jejich dýchacích cestách dochází 

k odlupování epiteli. Jestliţe k tomuto poškození dochází opakovaně i u zdravých osob, můţe 

to přispívat k rozvoji bronchokonstrikce vyvolané námahou. V rámci reparačního procesu 

dochází k expozici hladkého svalstva průdušek látkám, jeţ mohou zvyšovat jeho kontraktilní 

vlastnosti, je moţné tím vysvětlit nárůst prevalence bronchiální hyperaktivity u sportovců. 

 

2.1.2.8 Dechové obtíže u bronchiálního astmatu 

 

Dechové obtíţe u bronchiálního astmatu nejsou pokaţdé způsobené tímto 

onemocněním, ale často jsou také spojené s dysfunkcí v pohybovém systému. Nejčastěji se 

jedná o porušený dechový stereotyp, sníţenou sílu dýchacích svalů, špatné drţení těla a také 
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nedostatečnou aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře. Pouze komplexního 

vyšetření, můţe vést ke zjištění příčin dechových obtíţí a léčba stanovená na základě 

výsledků vyšetření a mezioborové spolupráce můţe tyto dechové obtíţe zmenšit nebo zcela 

vyloučit (Neumannová, Kašák, 2013). 

Oslabení dýchacích svalů i svalové dysbalance v oblasti trupu se mohou podílet na 

změnách dechového stereotypu, které jsou často spojeny se zvýšenou dechovou činností a 

subjektivním pocitem nedostatečného nádechu i výdechu, ztíţeného dýchání, výskytem 

dušnosti a únavy (Lewit, 2003; Chaitow, 2002). 

Podle Neumannové a Kašáka (2013) kombinace dechových obtíţí na základě 

onemocnění dýchacího systému a funkční poruchy pohybové systému není v literatuře i 

klinické praxi často pamatováno, přestoţe kombinace těchto poruch můţe vést ke zvýšenému 

výskytu symptomů onemocnění. Pokud nejsou problémy řešeny současně, tak zde většinou 

není očekávána odpověď pacienta na léčbu. 

 

Dýchací svaly 

Dechové svaly můţeme dělit podle různých hledisek, nejčastěji podle funkčně 

anatomického rozdělení na svaly inspirační a expirační (Dylevský, 2009). 

Podle Véleho (2006) se do primárních inspiračních svalů řadí bránice, mm. 

intercostales externi a mm. levatores costarum. K pomocným nádechovým svalům se řadí 

mm. scaleni, mm. suprahyoideni et mm. infrahyodei, m. sternocleidomastoideus. Za primární 

výdechové svaly uvádí m. intercostales interni a m. sternocostalis. U těchto svalů sepokládá  

za prokázané, ţe se aktivují relativně málo, protoţe se výdech pokládá za spíše pasivní děj 

způsobený akumulovanou energií získanou při inspiraci elasticitou vazivových komponent 

roztaţeného hrudníku. K pomocným nádechovým řadí svaly břišní a zádové. Ke svalům 

břišním se řadí m. tranversus abdominis, mm. obliquii abdominis externi et interni, mm. recti 

abdominis, m. quadratus lumborum a svaly pánevního dna. Ke svalům zádovým se řadí m. 

iliocostalis (pars unferior), m, erector spinae, m. serratus posterior inferior. 

2.1.2.9 Astma v dětském věku 

Kolem 70 % astmatu začíná v dětství, přesněji v předškolním věku. Obvykle, čím 

dříve astma propukne, tím má těţší průběh. U dětské populace v některých vyspělých zemích 
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je výskyt astmatu 10 % výjimečně aţ 20 %. V České republice nejprestiţnější výzkum 

ISAAC odhalil výskyt u 8-16% dětí (Fuchs, 2006).  

Otázka, proč jedinec trpí astmatem je sloţena z více ingrediencí. Jedná se o dědičné 

vlivy, ať jiţ výskyt astmatu nebo jiného alergického onemocnění. Dále rizikové faktory jako 

je výţiva, především u kojenců dále jsou pak rizikovými faktory obezita, pasivní kuřáctví, 

nedostatek aktivního pohybu nebo podíl času, které děti tráví uvnitř budov. Dále vlivy 

prostředí, které se podílejí na samotném vzniku a rozvoji astmatu. Především alergeny pylu 

roztoče domácího, pyly nebo alergeny z domácích mazlíčků nazývány jako spouštěče.  

Balý (2003) píše, ţe v dětské populaci je tělesná námaha často jediným spouštěčem 

astmatu. To se můţe nesprávně projevit na dalším vývoji dětského či mladistvého astmatika, 

který místo přehodnocení a úpravy antiastmatické léčby za účelem dosaţení kontroly astmatu 

je neprávně nucen ke sníţení tělesné aktivity. To vede ke zhoršení tělesné kondice a následně 

i psychiky astmatika. Dle Matušky (2002) se dětští astmatici šetří, oproti zdravým dětem mají 

niţší pohybovou aktivitu a současně zvýšený příjem tuků. 

Podle Musila a kol. (2005) je dětské astma častější u chlapců, coţ je nejspíše 

způsobeno anatomickými poměry, uţšími dýchacími cestami, zvýšením napětím dýchacích 

cest a patrně také vyššími hodnotami IgE. V době dospělosti je však prevalence větší u ţen 

neţ u muţů. 

Problematika astmatu dětí školního věku a adolescentů má jiţ mnohem více 

společného se situací u dospělých (Pohunek, 2009). 

2.1.2.10 Astma a vrcholový sport 

 

Podle světových i českých doporučení (GINA, ČIPA) by mělo astma pod klinicky 

dobrou kontrolou umoţnit astmatikům neomezenou fyzickou aktivitu (Feketová, Kašák, 

Mácháčková, 2006). 

Podle McFadden Jr. (1990) a Andersona et Daviskase (2000) je hlavním spouštěcím 

mechanismem zúţení průdušek v případě námahou vyvolaného astmatu vysušení a ochlazení 

dolních dýchacích cest a následné překrvení sliznice při hlubokém a zrychleném dýchání 

neboli hyperventilaci v průběhu tělesné zátěţe. 
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Je známa bioptická studie, která prokázala morfologické změny korespondující 

se zvětšením zánětu u vrcholových sportovců s astmatem vystavených studenému vzduchu      

(Karjalainen et al., 2010). 

Fyzická aktivita můţe být spouštěčem astmatu, u osob s genetickou predispozicí můţe 

být i jeho induktorem, tzn. ţe můţe mít astmogenní účinek. Velmi záleţí na tom, jaký sport je 

provozován, za jakých podmínek a v jakém prostředí. Mezi vysoce astmogenní sporty řadíme 

sporty s maximální hyperventilací v nepříznivých nebo nevhodných podmínkách např. 

vytrvalostní běh, horolezectví, cyklistika a také běh na lyţích. Nejvíce astmatiků je tradičně 

mezi běţci na lyţích a plavci. Vedle nízké teploty a nízké vlhkosti vzduchu zde hrají roli také 

znečišťující látky vnějšího prostředí jako například oxidy síry a dusíku (Feketová, Kašák, 

Mácháčková, 2006). 

Z nynějšího publikovaného přehledu, který porovnává výskyt astmatu a bronchiální 

hyperreaktivity na základě povolených terapeutických výjimek v uţívání inhalačních beta2-

agonistů u sportovců na pěti posledních Olympijských hrách (OH), třech zimních – Salt Lake 

City 2002, Turín 2006, Vancouver 2010 a dvou letních – Athény 2004, Peking 2008, mj. 

vyplývá, ţe mezi olympijskými sportovci se prevalence astmatu pohybovala v rozmezí 7-8 %. 

Nejvíce astmogenními zimními sporty jsou běh na lyžích (17,2 % - průměrné zastoupení 

astmatiků v tomto sportovním odvětví), severská kombinace (12,9 %), rychlobruslení (12 

%), biatlon (8,2 %), naopak nejméně astmogenními zimními sporty jsou boby/skeleton (3,7 

%), krasobruslení (3,4 %), skoky na lyţích (3,1 %) a sáně (2,7 %) (Fitch,2012). Pro srovnání 

Stresrud a kol. (2007) uvádí, ţe výskyt astmatu u švédské reprezentace lyţařů běţců  s věkem 

nad 28 let stouplo nad 24%. Pipková (2005) dokonce uvádí, ţe na OH v Naganu v roce 1998 

se astma týkalo 50 % reprezentantů USA v běhu na lyţích. Pozátěţové astma se podle 

Larssona (1993) vyskytuje u 33 % švédské reprezentace. Při Larssonově výzkumu se ukázalo, 

ţe největší sníţení spiroergometrických testů se objevuje při nejniţších zevních teplotách, 

které při testování dosahovaly aţ -20 stupňů. Jako nejvíce provokující se ukázala maximální 

intenzita zátěţe, jelikoţ je provázena největší hyperventilací. 

  V přehledu české iniciativy pro astma je také zdůrazněno, ţe dlouhodobý intenzivní 

vytrvalostní trénink zvyšuje výskyt astmatu. Výskyt astmatu u vytrvalostních sportů je 4x 

vyšší neţ u nevytrvalostních sportů a kontakt se škodlivinami z okolního prostředí má 

negativní vliv na výskyt EIA u sportovců, u kterých se astma objevuje aţ po 20. nebo i po 25. 

roku věku (www.cipa.cz). 

http://www.cipa.cz/
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 Diagnóza astmatu při správném vedení léčby a dodrţení dopingových pravidel 

neznamená omezení či konec sportovních aktivit. Uţívání antiastmatik jako je efedrin nebo 

anabolicky působící klenbuterol v minulosti bývalo a stále se občas vyskytuje jako podnětem 

k obvinění z dopingu a následnými skandály a postihy sportovců. 

Snahou ošetřujících lékařů (alergologů či pneumologů) je však prvotní cíl 

diagnostikovat astma, efektivně jej léčit a zajistit jeho klinickou kontrolu. V drtivé většině 

případů lékaři nevyrábějí ze sportovců astmatiky, aby se uţíváním léků zvýšila jejich 

výkonnost, coţ se spíše stává pod tlakem trenérů a dalších činovníků kolem vrcholového 

sportu a mezi sportovci tak přibývá astmatiků i z těchto důvodů (Feketová, Kašák, 

Mácháčková, 2006). 

 

Diagnostika 

V praxi se testuje šestiminutovou zátěţí – během na dlouhou trať v exteriéru. Jiné 

způsoby přirozené aktivity jsou pro diagnostiku méně praktické, umělé způsoby zátěţe 

v laboratorních podmínkách (běhátko, bicykl) jsou zase méně citlivé. Lze je doporučit pouze 

při diagnostických rozpacích stran moţné kardiální etiologie, kdy je zapotřebí průběţně 

monitorovat i kardiovaskulární příznaky a parametry. Analogií ponámahového astmatu je 

astma navozené hyperventilací. Z doposud řečeného je zřejmé, ţe námaha sama o sobě 

nevede k bronchokonstrikci, jelikoţ tu vyvolávají aţ změny navozené hyperventilací. Proto i 

situace spojené s izolovanou déletrvající hyperventilací bez fyzické námahy vedou u 

disponovaných pacientů ke spuštění astmatických potíţí. Naopak odlišný mechanismus mívají 

astmatické ataky, které se objevují bezprostředně po krátkodobém pláči či smíchu, popřípadě i 

po jiném usilovnějším nádechu či výdechu. Tyto ataky bývají pravděpodobně navozeny čistě 

reflexně a to podráţděním nervových receptorů, prouděním chladného vzduchu. Svědčí to o 

přítomnosti výrazné bronchiální hyperreaktivity. Často po předcházející deepitalizaci sliznice 

vlivem virového infektu (Teřl, Rybníček, 2006). 

 

2.2 Problematika dopingu a léčby onemocnění dýchacích cest 
Doping je definován jako jev, při němţ dochází k porušení jednoho nebo i více 

antidopingových pravidel. Základní antidopingová pravidla jsou tyto: 
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 Přítomnost zakázané látky či jejich metabolitů nebo indikátorů v těle sportovce. 

 Uţití nebo pokus o uţití zakázané látky nebo metody. 

 Odmítnutí nebo nedostavení se k dopingové kontrole. 

 Porušení poţadavků ohlášení místa pobytu a vyhýbání se testům. 

 Podvádění či pokus zmařit průběh dopingové kontroly. 

 Drţení zakázaných látek a látek umoţňujících zakázané metody. 

 Podávání či pokus o podávání zakázané látky nebo aplikace sportovci  

(Pyšný, 2006). 

Doping je jakýkoliv pokus buď samotného sportovce, nebo jiné osoby, například 

manaţera, trenéra, lékaře, fyzioterapeuta zvýšit duševní a fyzickou výkonnost, nebo léčit 

onemocnění nebo úraz, pokud je to lékařsky neodůvodněné, pouze za účelem v soutěţi. To 

zahrnuje pouţívání, podávání nebo předepisování zakázaných látek  (Kuklík a kol., 2012).  

 

Farmakologické látky a metody s dopingovým účinkem 

Většina látek s dopingovým účinkem patří do oblasti farmakologických prostředků 

určených k léčbě onemocnění. Jsou vyrobeny, aby dysbalance v biochemickém systému 

vyvolaném chorobou. Byla vytvořena standardizovaná klasifikace látek pouţívaných 

k dopingovým účelům Světovou antidopingovou agenturou, vydanou jako Seznam 

zakázaných látek a metod dopingu ve sportu. Tento seznam je rozdělen na skupiny 

stimulancií (amfetaminy, kokain, efedrin), narkotik (opiáty), kanabinoidů (THC), 

glukokortikosteroidů, beta-blokátorů a omezeně alkoholu. Dále na skupiny látek, které jsou 

pro sportovce zakázané stále a to jsou anabolické látky (nandrolon, stanozon), hormony 

(erytropoetin, růstový hormon, inzulin) a příbuzné látky, beta 2 agonisté, látky 

s antiestrogenní aktivitou, diuretika a jiné maskující látky. Dále jsou na seznamu zakázané 

metody, mezi které patří zvyšování přenosu kyslíku, chemické a fyzikální manipulace a 

genový doping (Kučera a kol., 1999). 

Pro nás je zajímavá skupina beta-2 agonisty. Jsou to antiastmatika na lékařský předpis 

dostupné preparáty na léčbu různých alergií a astmatických potíţí. (Nekola, 2000). Podle 
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Kučery a kol. (1999) se dociluje rozšíření dýchacích cest a zvyšování přísunu vzduchu do 

plicních sklípků, to usnadňuje dýchání především u vytrvalostní zátěţe. Tyto látky jsou 

uţívány pro svůj stimulační efekt a také pro svůj anabolický účinek při podání vyšších dávek. 

Z toho důvodu je nejčastěji při dopingových kontrolách nacházen clenbuterol. V současné 

době je mezi sportovci velký počet alergiků, byla stanovena pro jejich účast ve sportovních 

akcích výjimka (Nekola, 2000). 

Od 1.1.2013 jsou zakázány všechny látky typu beta2-agonistů i jejich D a L izomery. 

Z této farmaceutické skupiny je však dovoleno inhalační užívání léků obsahujících 

salbutamol, salmeterol a formoterol v terapeutických dávkách. Salmeterol a formoterol je 

moţno uţívat i v kombinacích s inhalačními kortikosteroidy (IKS). Pro salbutamol je za 

terapeutickou dávku dovoleno maximálně 1600 μg za 24 hodin (1 dávka salbutamolu 

v aerosolovém dávkovači obsahuje 100 μg). Pro formoterol, který nemohl být do roku 2011 

bez získání terapeutické výjimky uţíván, je to dávka maximálně 54 μg (1 dávka formoterolu 

obsahuje 6 μg nebo 12 μg). Močové limity platí pro salbutamol a formoterol (koncentrace pro 

salbutamol vyšší neţ 1000 ng/ml a koncentrace pro formoterol vyšší neţ 40 ng/ml jsou 

povaţovány za pozitivní antidopingový nález). Močový limit pro salmeterol nebyl zatím 

stanoven, ale dále pokračují výzkumy na stanovení prahové hodnoty pro salmeterol i pro 

ostatní beta2-agonisty. IKS jsou několik let povoleny, rovněž tak intranazální 

kortikosteroidy,  antileukotrieny nebyly nikdy zakázány, také nebyla nikdy zakázána 

inhalační anticholinergika. Nadále je zakázáno systémové braní kortikosteroidů. 

Diagnóza astmatu musí být objektivizována, tj. je vyţadován spirometrický průkaz 

reverzibilní obstrukce (bronchodilatační test) či průkaz bronchiální hyperreaktivity – BHR 

(bronchokonstrikční test). Při průkazu BHR je pro tyto případy akceptován jako 

bronchokonstrikční podnět eukapnická hyperpnoe, zátěţový 8minutový test fyzickou 

námahou v laboratoři nebo v terénu, inhalace hypertonického roztoku (4,5% solný roztok 

nebo manitol) či inhalace metacholinu (www.cipa.cz). 

Dle Kučery a kol. (1999) vyvolává nebezpečí uţití zvýšených dávek zrychlení srdeční 

činnosti, bolesti hlavy, nervozitu, napětí, arytmii, svalový třes a hypertrofii srdečního svalu.  

Podle Máčka, Smolíkové (2002) bylo dokázáno, ţe některé preparáty mají ve 

vysokých dávkách anabolické účinky, coţ vyvolalo jejich zákaz perorálního a injekčního 

podávání. Ovšem na bázi inhalační se v experimentech prokázalo, ţe tělesnou výkonnost 

neovlivňují. 
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2.3 Politika terapeutických výjimek 
Sportovci mají zakázáno brát určité léky, protoţe obsahují látky, které mohou mít vliv 

na zvýšení jejich výkonnosti. Vypořádalo se s tím následovně. V případě, ţe léčebná látka 

spadá do seznamu zakázaných látek, mohou sportovci zaţádat o terapeutickou výjimku (TUE) 

poskytující moţnost, vzít si legálně jinak zakázanou látku. Lék musí být pro sportovce 

nezbytný k léčbě nemoci. V situaci, kdy je konkrétní sportovec v procesu přípravy na závody, 

trénuje a současně musí brát léky, je téměř nemoţné prokázat značné zdravotní problémy, 

protoţe vysadit určitý lék znamená ohrozit jeho výsledky v tréninku a přípravě na sezonu 

(Kuklík a kol., 2012). Časté poţadavky na udělení terapeutické výjimky se objevují 

v souvislosti s příznaky astmatu u sportujících dětí. Onemocnění dýchacího systému 

popisované jako opakující se dušnost, kašel, pocit tísně na hrudníku, zvýšená produkce hlenu 

pro stanovení diagnózy astmatu nestačí. Je třeba provést funkční vyšetření dýchání. 

V okamţiku, kdy je při funkčním vyšetření patrná obstrukce průdušek, doporučuje se 

vyšetření provést po inhalaci bronchodilatačního léku (Kučera a kol. 1999).  
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2.4 Běh na lyžích 
 

2.4.1 Charakteristika běhu na lyžích 

 

Pohybové hledisko 

Z pohybového hlediska je běh na lyţích lokomoční pohyb vytrvalostního charakteru, 

při kterém se neustále opakují stejné pohybové dovednosti. Jde především o střídání odrazů 

nohou a odpichů paţí pomocí lyţařských holí. Při běhu na lyţích dochází k rovnoměrnému 

zatěţování svalstva celého těla a tím všestranně rozvíjí funkční zdatnost organismu. Ze 

svalstva na dolních končetinách jsou nejvíce zatěţovány tyto svalové skupiny: trojhlavý sval 

lýtkový, čtyřhlavý sval stehenní, svaly hýţďové, velký přitahovač a svaly bedrokyčlostehenní. 

Ze svalů horních končetin to jsou trojhlavý sval paţní, sval deltový a svaly předloktí (Gnad, 

Psotová, 2005). Podle Ilavského, Suka (2005) patří mezi přednosti běhu na lyţích a to v jeho 

rekreační i závodní formě, ţe nedochází k nadměrnému opotřebení pohybového aparátu 

vlivem gravitačního přetíţení po odraze, k namoţení a poškození svalových úponů a 

kloubních spojení pohybového aparátu. 

Fyziologické hledisko 

Dle Ilavského, Suka (2005) je běh na lyţích z fyziologického hlediska charakterizován 

mnohonásobným opakováním pohybových cyklů, které se u jednotlivých běţeckých způsobů 

odlišují svou pohybovou strukturou, tempem, funkční a metabolickou odezvou. Představuje 

vytrvalostní zátěţ s velkým výdejem energie z důvodu, ţe je do činnosti zapojeno velké 

mnoţství svalových skupin.  

Běh na lyţích vyţaduje sílu svalů horních a dolních končetin i trupu, rychlost a 

nervosvalovou koordinaci, také vytěţuje značnou měrou oběhový a dýchací systém a účinně 

je rozvíjí (Heller, 1993). 

Podle Gnada a Psotové (2005) je výdej energie závislý na délce, profilu, charakteru 

tratě a dalších faktorech. Z faktorů prostředí ovlivňují rychlost lyţařského běhu gravitace, 

odpor sněhu a odpor vzduchu (Heller, 1993). 

Z fyziologických předpokladů je hlavní pro výkon aerobní kapacita, svalová síla a 

funkce nervosvalové koordinace. Dle Hellera (1993) se menší význam přikládá k anaerobní 

kapacitě a antropometrickým ukazatelům.  
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  Energetický výdej při běhu na lyţích dosahuje 1100-1900% hodnoty bazálního 

metabolismu. Dechová frekvence dosahuje hodnot aţ 60 vdechů za minutu. Minutová 

ventilace je přibliţně 120-152 litrů za minutu. Srdeční frekvence se pohybuje na hodnotách 

90-100% maxima. Tepová frekvence kopíruje profil běţecké tratě s časovou prodlevou. Je 

submaximální aţ maximální na rovině, ve stoupáních a po sjezdech je o 5 – 15% niţší. 

Hladina kyseliny mléčné (LA) v krvi s délkou závodní tratě klesá, v krvi je tím menší, čím 

delší je závodní trať – po běhu na 10 km bylo naměřeno 11 – 15 mmol. LA na 100 ml krve 

(Ilavský, Suk, 2005). 

 Významným ukazatelem je schopnost organismu vyuţít při tělesné zátěţi co největší 

mnoţství kyslíku – VO2max. Heller (1993) udává hodnotu u vrcholových závodníků lyţařů 

běţců zhruba 85 ml/min./kg a u lyţařek kolem 70ml/min./kg. U mládeţe ve věku 14 –15 let 

by VO2 max./kg měl dosahovat hodnot: chlapci - 60 ml/kg dívky - 55 ml/kg. Tento ukazatel 

je nutným předpokladem pro vytrvalostní výkon. (Ilavský, Suk, 2005) Běţci na lyţích se 

vyznačují vysokým podílem zastoupení červených, tzv. pomalých svalových vláken (Gnad, 

Psotová, 2005). 

Oxidativní podíl energetické úhrady dosahuje asi 85 % u výkonu na trati 5 km a 

zvyšuje se na plných 100% u lyţařských maratónů. Neoxidativní energetický metabolismus se 

uplatňuje jen v krátkých úsecích tratě a tím vzniká kyslíkový dluh, který se splácí 

v energeticky méně náročných částí tratě. Při závodním lyţařském běhu zpočátku stoupá 

glykémie, v pozdějších fázích závodu naopak nastává hypoglykémie. Změny glykémie, 

inzulinu  a C- peptidu závisí na délce trati a občerstvovacím reţimu (Heller, 1993). 

Morfologické hledisko 

Morfologické hledisko nehraje v běhu na lyţích tak významnou roli. Z výzkumů 

vyplynulo, ţe u výkonnostních a vrcholových běţců neexistuje těsnější vztah mezi tělesnou 

výškou, hmotností a sportovní výkonnosti.  

  Somatotypy nejlepších čs. běţců na lyţích hodnotil Štěpnička podle Heath – Cartera a 

nejčastější somatotypy byly:  

2,0 - 6,5 - 3,0  

2,0 - 6,5 - 2,0  

1,0 - 6,5 - 2,0  
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(Ilavský, Suk, 2005) 

Dle Gnada a Psotové (2005) mají předpoklady dobré výkonnosti muţi s výškou 18-

185 cm, hmotností 65-75 kg a mnoţství tuku 5-10 %. Ţeny s výškou 165-175 cm, hmotností 

56-64 kg a obsahem tuku 16-22%. 

Psychologické hledisko 

V běhu na lyţích hrají z psychologického hlediska významnou roli jednak faktory 

podmiňující sportovní výkonnost obecně jako je např. aktivační úroveň a schopnost její 

regulace, motivace, aspirační úroveň, frustrační tolerance. Hlavně schopnost odolávat únavě 

při déletrvající pohybové činnosti, zvláště udrţení rychlosti při vzrůstající únavě, odolnost 

vůči nepříznivým klimatickým podmínkám a jejich změnám, schopnost vyrovnat se s 

nevhodně namazanými lyţemi, či negativní změnou počasí, riskování pádu nebo nasazení 

vysoké rychlosti na začátku tratě atd. Psychické procesy se dotýkají předstartovních, 

startovních i postartovních stavů (Ilavský, Suk, 2005). 

Taktické hledisko 

Z taktického hlediska je činnost zaměřená na optimální výsledek závodu. Dělí se na 

vytváření předpokladů taktického jednání během dlouhodobého tréninku, taktického konání 

těsně před startem a v průběhu závodu (Gnad, Psotová, 2005). Podle Ilavského, Suka (2005) 

nacvičujeme odhad rychlosti, nerovnoměrného rozloţení sil na trati, např. s velmi rychlým 

začátkem nebo naopak závěrem, starty ve dvojicích, štafetové starty, změnu rychlosti běhu, 

nástupy, dynamické změny způsobu jízdy vzhledem k terénu, podmínkám skluzu a koordinaci 

i individuálně nejvyšší rychlost jízdy. 

 

2.4.2 Klasická technika 

Klasická technika je technika tradiční, vycházející z historického vývoje. 

Nejpouţívanějším klasickým způsobem běhu na lyţích je běh dvoudobý střídavý. Základními 

atributy jsou odraz nohy, přenášení váhy těla, jízda ve skluzu a práce paţí. Pouţívá se do 

stoupání, výjimečně na rovině. Je základním způsobem běhu klasickou technikou  (Suk, 

Ilavský, 2005). 

Běţecký krok začíná přípravou na odraz.  Chodidla jsou vedle sebe, odrazová lyţe se 

zastavuje, nohy jsou pokrčeny v kolenou, trup je mírně předkloněn a hmotnost těla je na 
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odrazové noze. Odraz je z plného chodidla, noha se napíná a hmotnost těla je přenášena na 

druhou lyţi. Odraz je dokončen zvednutím chodidla. 

Při popisu klasické techniky střídavého běhu dvoudobého můţeme rozlišit sedm 

základních pohybových dovedností a to: příprava na odraz, odraz, přenášení hmotnosti těla, 

jízda ve skluzu v jednooporovém postoji, švihový pohyb nohy, pohyb paţí s odpichem holemi 

a pohyby trupu pánve a ramen (Gnad, Psotová, 2005). 

Pro běh soupaţný prostý a běh soupaţný jednodobý je charakteristická současná práce 

paţí a hluboký předklon. Dají se pouţít v mírných sjezdech a na rovině místy i do mírných 

stoupání. Uplatní se tam, kde je třeba rychlost. Rozdíl je v práci nohou. Běh soupaţný 

jednodobý se podobá běhu střídavému dvoudobému, ale při zahájení směřují obě paţe vpřed, 

následuje současné zapíchnutí holí. Pohyb pokračuje odpichem. Dalším typem je stoupavý 

běh, který se pouţívá do strmých kopců. V extrémních kopcích se pouţívá tzv. výstup 

stromečkem, jelikoţ stoupací vosk nemůţe zajistit odraz z lyţe (Soumar, Bolek, 2012). 

 

2.4.3 Bruslení 

Bruslení je způsob běhu rychlejší neţ klasický. Modality běhu jsou oboustranné 

bruslení s odpichem soupaţ na kaţdý odraz nohy – tzv. 1 : 1, oboustranné bruslení s 

odpichem soupaţ dvoudobé, – 2 : 1, oboustranné bruslení se střídavou prací paţí, oboustranné 

bruslení bez odpichu holí (Suk, Ilavský, 2005). 

Základním pohybovým principem je odraz z vnitřní hrany jedné lyţe do skluzu 

v odvratném postavení po ploše skluznice druhé lyţe. Hlavní rozdíly mezi druhy bruslení jsou 

v úhlu odvratu, v šíři základního postoje na odraz, v délce skluzu, v rychlosti překlopení lyţe 

z plochy na vnitřní hranu, ve frekvenci pohybu nohou. Rozeznáváme šest základních 

pohybových dovedností, které tvoří pohybovou strukturu. První je příprava na odraz, kde 

hmotnost těla je na stojné skluzové noze, lyţe je v odvratném postavení a na ploše skluznice. 

Druhou je odraz z vnitřní hrany lyţe v odvratu. Třetí přenášení hmotnosti těla přes osu 

pohybu. Čtvrtou jízda ve skluzu v jednooporovém postoji po ploše skluznice lyţe v odvratu. 

Další pohybovou dovedností je pohyb paţí s odpichem holemi. Šestou dovedností je přenos 

paţí a nohy do základního postoje (Gnad, Psotová, 2005). 
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2.4.4 Sportovní trénink lyžaře 

Sportovní trénink je proces ovlivňování výkonnosti sportovce, zaměřovaný na 

dosahování nejvyšších sportovních výkonů ve vybraném sportu v podmínkách soutěţí. 

Sportovní výkon je průběh i výsledek činnosti v daném sportovním odvětví či disciplíně 

(Dovalil a kol., 2008). 

Z faktorů, které ovlivňují sportovní výkon, jsou nejdůleţitější faktory somatické, 

kondiční, techniky, taktiky, psychické  (Dovalil a kol., 2012). 

Sloţky sportovního výkonu jsou kondiční příprava, technická příprava, taktická 

příprava, psychologická příprava. Kondiční příprava je tvořena z rozvoje silových schopností, 

rychlostních schopností, vytrvalostních schopností a koordinačních schopností (Jansa, 

Dovalil, 2007). 

Rozvoj silových schopností 

Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udrţovat vnější odpor 

svalovou kontrakcí. Rozlišujeme osm základních metod rozvoje silových schopností: metoda 

maximálních úsilí, opakovaných úsilí, rychlostní, vytrvalostní, plyometrická, izometrická, 

izokinetická, intermediární (Perič, Dovalil, 2010). Pro běh na lyţích je nejdůleţitější 

vytrvalostní síla. Nejpouţívanější metodou pro obecný rozvoj silových schopností je kruhový 

trénink, který představuje také jednu z nejúčinnějších forem tréninku silové vytrvalosti (Gnad, 

Psotová, 2005). 

Rozvoj rychlostních schopností 

Rychlostní schopnosti jsou vysvětlovány jako schopnost vyvíjet činnost s maximální 

intenzitou. Lze ji rozdělit na rychlost reakce, rychlost acyklickou, rychlost cyklickou (Perič, 

Dovalil, 2010). Pro běh na lyţích jsou nároky na rychlostní schopnosti niţší. Při rozvoji 

rychlosti v běhu na lyţích hraje důleţitou úlohu úroveň techniky běhu (Gnad, Psotová, 2005). 

Rozvoj vytrvalostních schopností 

Vytrvalost je povaţována pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající tělesné zátěţi. 

To znamená provádět cvičení určitou potřebnou dobu co nejvyšší moţnou intenzitou (Perič, 

Dovalil, 2010). 

Podle Periče, Dovalila (2010) můţeme rozdělit vytrvalost dle délky trvání: 
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 Dlouhodobá- délka trvání 8-10 minut a více, energeticky zajišťována O2 

 Střednědobá- délka trvání 3-8 minut, energeticky zajišťována LA-O2 zónou 

 Krátkodobá- délka trvání 2-3 minut, energetické zabezpečení prostřednictvím LA 

zóny 

 Rychlostní- délka trvání do 20 sekund, energeticky zajišťována zónou ATP-CP 

Metody rozvoje můţeme rozdělit na intervalové, metody nepřerušovaného zatíţení. 

Mezi metody nepřerušovaného zatíţení patří například metoda fartleková a střídavá metoda 

(Dovalil a kol., 2008). 

Důleţitým ukazatelem funkční kapacity v běhu na lyţích je VO2max, coţ je 

maximální spotřeba kyslíku a doba jejího plného (100%) vyuţití. Hodnoty u nejlepších lyţařů 

běţců dosahují u muţů 75–85 ml/min./kg. (6–6,5 l/min.), u ţen jsou přibliţně o 10% niţší 

(Suk, Ilavský, 2005). 

 

Rozvoj koordinačních schopností 

Koordinační schopnosti se často nazývají také jako schopnosti obratnostní. Popisuje se 

jako schopnost zvládnout a čelit novému pohybu, přizpůsobit se poţadavkům měnící se 

situace, orientovat vlastní pohyby podle potřeby, vytvářet pohybové akty, zvládnout a 

zdokonalovat rychlé provádění pohybů (Perič, Dovalil, 2010). 

V běhu na lyţích je důleţité, aby se sportovní dovednosti přizpůsobovaly vnějším 

měnícím se podmínkám.  To zahrnuje schopnost navazovat jednotlivé fáze pohybu, vhodně je 

kombinovat a mít zautomatizované sportovní dovednosti (Gnad, Psotová, 2005). 

Rozvoj pohyblivosti 

Pod termínem pohyblivost chápeme předpoklady pro rozsah pohybů v kloubech. To 

znamená schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu. Úroveň pohyblivosti 

ovlivňuje například tvar kloubu, pruţnost vazivového a kloubního aparátu, síla svalů kolem 

daného kloubu atd. (Perič, Dovalil, 2010). 

Při běhu na lyţích je nejdůleţitější pohyblivost u horních končetin a to hlavně 

v ramenním kloubu a u dolních končetin v kolenním, kyčelním a hlezenním kloubu (Gnad, 

Psotová, 2005). 
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2.4.5 Tratě, doba zatížení, kategorie v běhu na lyžích 

Tratě pro závody v běhu na lyţích by měli být koncipovány tak, aby prověřily 

fyzickou, technickou, taktickou připravenost závodníků. V současné době je vývoj běţeckých 

tratí nasměrován k tomu, aby se co nejvíce přiblíţily k divákům a zvýšila se jejich atraktivita 

(Gnad, Psotová, 2005). Nynější trendy naznačují, ţe ač se běţecké tratě ztěţují, zároveň se 

zrychlují a například u klasické techniky běhu na lyţích začíná převaţovat soupaţný běh 

prostý a to i na lyţích, které nejsou namazané stoupacími vosky. V mládeţnických kategoriích 

je tento trend také zaznamenán, hlavně u sprintů avšak fyziologické zákonitosti vývoje 

takovýto silový styl běhu naštěstí neumoţňují. 

Věková kategorie Věkové rozmezí Délka tratě 
Doba 
zatížení 

Nejmladší žactvo 9-10 let do 1 km 
do 10 
min 

Žákyně mladší 11-12 let 2, 3 km 
do 10 
min 

Žáci mladší 11-12 let 2, 3, 4 km 
do 10 
min 

Žákyně starší 13-14 let 3, 4, 5 km 
do 20 
min 

Žáci starší 13-14 let 3, 4, 5, 6, 7 km 
do 20 
min 

Dorostenky 
mladší 15-16 let 3, 4, 5, 7, 10 km 

do 30 
min 

Dorostenci mladší 15-16 let 4, 5, 7, 10, 15 km 
do 40 
min 

Dorostenky starší 17-18 let 5, 6, 7, 10, 15 km 
do 40 
min 

Dorostenci starší 17-18 let 5, 7, 10, 15, 30 km 
do 50 
min 

Juniorky 19-20 let 5, 7, 10, 15 km 
do 60 
min 

Junioři 19-20 let 5, 7, 10, 15, 30 km 
do 90 
min 

Ženy od 21 let 5, 7, 10, 15, 30 km 
do 90 
min 

Muži od 21 let 5, 10, 15, 30, 50 km 
do 150 
min 

 

Tabulka č. 1: Závodní tratě jednotlivých kategorií a doba zatížení 
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Dále lyţaři běţci závodí ve sprintech. Sprinterské tratě u dospělých se pohybují 

v rozmezí 1500m – 2000m. V dorosteneckých kategoriích je to od 800m do 1500m dle profilu 

a aktuálních podmínek. 

2.4.6 Charakteristika dorosteneckých kategorií (15-18 let) 

Období vývoje zahrnuje několik časových období, zajímavých pro sportovní trénink, 

do nichţ se kumulují charakteristické znaky tělesného, mentálního, emocionálního, sociálního 

a pohybového vývoje člověka. Rozdělujeme je na období mladšího školního věku (6-11 let), 

staršího školního věku (11-15let), adolescence ( 15-18, 20 let) a období dospělosti (20-30 let) 

(Dovalil, 2008). 

Dorostenecké období je charakteristické rozsáhlými vývojovými změnami 

somatickými a motorickými, přitom rychleji tyto změny probíhají v první části období – 

pubescenci a pomaleji ve druhé fázi adolescenci. Typickými vývojovými znaky pubescence je 

diferenciace a přestavba motoriky. Typickými vývojovými znaky adolescence je integrace 

motoriky a završování motorického vývoje (Měkota a kol., 1988). 

Rozdíl je také mezi chlapci a děvčaty. Fyzický růst děvčat je z velké části ukončen 

kolem 14 roku věku, kdeţto u chlapců okolo 16 roku věku. Mladiství se více zabývají 

otázkami sexuální přitaţlivosti. V tomto období se mladiství chovají značně impulsivně, trvají 

na své nezávislosti a chtějí mít právo na vlastní rozhodnutí. Skupina kamarádů dokáţe 

ovlivnit jejich myšlení a ţivotní styl. Zvyšuje se u nich také schopnost abstraktního myšlení 

(Martens, 2004). Podle Měkoty (1988) jsou pubescenti nadáni velkou vnímavostí a citovou 

labilitou. To se projevuje i v motorickém chování, ochotě podstoupit tréninkové zatíţení atd. 

Adolescence je vystřídána stabilizací, adolescent se stává emocionálně vyrovnaný. 

V motorickém vývoji se adolescent dostává do stadia integrace. Jednotlivé komponenty 

motoriky se formují do harmonického celku. Rozvinuté kondiční schopnosti umoţňují 

dosahovat velmi náročných výkonů po dlouhou dobu. Koordinační schopnosti umoţňují 

vykonávat pohyby přesně, plynule, rytmicky.  

 

Biologický věk 

Ačkoliv to tak nevypadá, dítě má ve sportu několik věků. Zaprvé kalendářní věk, 

zadruhé věk biologický. Třetím věkem je věk sportovní (Perič, 2008). Podle Dovalila (2008) 
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je biologický věk dosaţený stupeň vývoje jedince odpovídající vyspělosti průměrné populaci 

příslušného kalendářního věku. 

 K jeho stanovení se pouţívá různých způsobů měření a vyšetření, typicky: 

 Stupeň osifikace kosti 

 Stav prořezaných zubů 

 Porovnání tělesné výšky vzhledem k růstovému grafu populace 

 Zhodnocení proporcionality těla 

 Vyšetření psychologické tzv. mentální věk 

 Stanovení stupně pohlavní zralosti na základě rozvoje sekundárních pohlavních znaků 

 

2.4.7 Identifikace sportovních talentů v běhu na lyžích 

Talent chápeme jako komplex předpokladů zahrnující poţadavky kladené na sportovce, 

který má dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti. Jednotlivec se podle toho, jak se k těmto 

poţadavkům blíţí, rozdělujeme míru talentovanosti na vlohy, nadání a talent (Dovalil a kol. 

2012). 

Teoretický koncept výběru můţeme rozdělit na komplex otázek v pěti okruzích (Zimmer, 

1983): 

1. Určení talentu 

2. Vyhledávání talentu 

3. Výběrová kritéria, diagnostika 

4. Rozvíjení talentu 

5. Péče o talenty 

Proces dosaţení vrcholové výkonnosti je moţná chápat jako pyramidu, která je vzájemně 

provázaná. První patro je tvořené vnitřními faktory, které můţeme charakterizovat jako míru 

talentovanosti- dovednosti, vlastnosti, somatická stavba a kondice. Vnější faktory jsou dány 

především vlivem prostředí (Perič, Suchý a kol. 2010). 

2.4.8 Sportovně talentovaná mládež 

 V kategorii ţactva se jako nástroj STM pouţívají sportovní střediska mládeže (SPS). 

Motivací pro kluby je zde co nejvíce sportovců, kteří absolvují mistrovství republiky a 

prokázali všeobecnou připravenost (na motorických testech). Motivací pro sportovce je 

sportovat v přírodě, dělat oblíbený sport, věnovat se všeobecné přípravě, být v dobré partě. 
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Příprava probíhá v jednotlivých klubech a je necentralizovaná. SPS je pro věkovou kategorii 

6-15 let. Jedná se o vybrané kluby na základě dlouhodobé kvality práce s mládeţí. V ČR je 

aktuálně do SPS zařazeno 22 klubů s přímou podporou. 

 V kategoriích dorostu se jako nástroj STM pouţívají sportovní centra mládeže (SCM). 

SCM jsou pro věkovou kategorii 15-19 let. V rámci SCM jsou podporovány vybrané kluby, 

kterých je 12 a z nichţ funguje zároveň při sportovních gymnáziích. Dále jsou podporováni 

samotní sportovci splňující výkonnostní kritéria. Kluby se statutem SCM jsou stěţejním 

článkem v koncepci péče o talentovanou mládeţ. Cílem je zajistit jak odpovídající sportovní 

zázemí, tak studijní podmínky. 

 Motivací pro kluby je co nejvíce sportovců splňujících výkonnostní kritéria a všeobecnou 

připravenost (prokázanou na motorických testech) 

 Motivací pro sportovce je zařazení do SCM a tím se dostanou do širšího výběru sportovců 

a současně dostanou i finanční příspěvek na kvalitnější přípravu. Výběr nejlepších sportovců 

z řad mladších dorostenců zajišťují OHN = olympijské naděje, to pro sportovce znamená 

zařazení do úzkého výběru sportovců s moţností účasti na 1-2 soustředěních ročně nad rámec 

klubových. Příprava probíhá v jednotlivých klubech necentralizovaně. 

 V kategorii juniorů se pouţívají taktéţ SCM. Ti nejlepší se mohou dostat do 

reprezentačního druţstva juniorů (RDJ). 

 V kategorii do 23 let jsou nástroj SKI Akademie, které jsou pro ty, kteří se nedostanou do 

uţšího reprezentačního výběru. Příprava probíhá centrálně. Cílem je nadstavba přípravy 

v klubech. 

 V kategorii dospělých je nástrojem reprezentační druţstvo, které zajistí komplexní 

přípravu, materiál eventuálně plat (www.czech-ski.com). 

 Dále jsou sportovní třídy a sportovní gymnázia se zaměřením na běh na lyţích. Na 

kaţdé škole se koná přijímací řízení, které mají školy různě nastavené (soubory testových 

baterií atd.).  

Většina sportovních tříd s během na lyţích přešla od sportovních tříd k základním 

školám s rozšířenou tělesnou výchovou. Problémem bývá naplnit kapacity těchto tříd.  

http://www.czech-ski.com/
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Sportovní gymnázia, která mají jednu z disciplín zaměřenou na běh na lyţích je pět a 

to Jilemnice, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Vimperk, Nové Město na Moravě a Vrbno pod 

Pradědem  
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 

Cílem diplomové práce je zjištění výskytu astmatu u běţců na lyţích v mládeţnických 

kategoriích, posouzení práce trenérů a vytvoření přehledu moţností prevence proti výskytu 

astmatu.  

 

Úkoly práce: 

A/ sumarizace a rešerše odborné literatury  

B/ zmapování situace spojené s problematikou astmatu a výskytu astmatu v běhu na lyţích u 

mládeţnických kategorií 

C/ výběr pracovních postupů a příprava jejich realizace (anketa) 

D/ analýza a zpracování výsledkových dat 

E/ stanovení závěrů pro tréninkovou praxi  

 

V práci jsme si stanovili dvě hypotézy. 

Hypotéza č. 1  

Předpokládáme, ţe u lyţařů běţců v mládeţnických kategoriích bude menší 

prevalence astmatu neţ u dospělých lyţařů běţců. 

Hypotéza č. 2 

Předpokládáme, ţe se nadpoloviční část oslovených trenérů běţeckého lyţování 

setkala s astmatickými příznaky u svých svěřenců. 

 

Výzkumné otázky: 

a)  výskyt astmatu v běhu na lyţích u mládeţnických kategorií 

b) definování ideálních moţností prevence pro lyţaře běţce 
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4. Metodika práce  

 

4.1 Použité metody 

 

Zdrojem získaných údajů je literatura se zaměřením na běh na lyţích, onemocněním 

dýchacích cest, pneumologie a literatura s problematikou astmatu. Informace jsme získali také 

pomocí ankety. Někdy se ve stejném významu jako anketa pouţívá dotazník (Chráska, 2007). 

Dle Winklera a Petruseka (1997) je anketa nesystematický průzkum názorů dotazem u 

obvykle malé skupiny respondentů, kteří nesplňují statistická kritéria. Význam ankety můţe 

být zejména v zajímavosti odpovědí, které jsou proto obvykle zveřejňovány v plném znění a 

umoţňují kvalitativní zkoumání. Kvantitativní zkoumání je sloţitější. Respondenty jsou buď 

známé osobnosti, nebo odborníci, které autor ankety sám vybral, lidé, kteří se sami přihlásili 

nebo lidé, kteří se náhodou vyskytli na nějakém místě, a redaktor jim poloţil anketní otázky. 

Pro naši diplomovou práci jsme vyuţili kvalitativně kvantitativní přístupy, tudíţ se 

jedná o práci, která má empiricko- teoretický charakter. Podle Hendla (2008) se kvalitativní 

výzkum povaţuje za pruţný typ výzkumu, kde výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoliv 

informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní 

závěry. Kvantitativní výzkum vyuţívá náhodné výběry, experimenty a strukturovaný sběr dat 

pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Kvantitativní výzkum bývá spojován s hypoteticko-

deduktivním modelem vědy. 

Při analýze dat vycházíme z výsledků ankety. Anketu jsme vytvořili na základě 

zkušeností s během na lyţích a zkušeností s astmatem ať osobních nebo jiných závodníků a 

trenérů. Anketa obsahovala celkem 20 otázek, které byly rozděleny na otevřené, polouzavřené 

nebo uzavřené otázky viz příloha č. 1. Podle Gavory (2010) otevřené otázky dávají 

respondentovi velkou volnost u odpovědí. Polouzavřené otázky nabízejí nejprve alternativní 

odpověď a potom ještě ţádají vysvětlení nebo objasnění v podobě otevřené otázky. Uzavřená 

otázka se v druhé části otevře. Toto se nám jevilo jako nejlepší a tudíţ nejčastější typ otázek. 

Jednalo se o otázky ve vztahu k onemocnění dýchacích cest, astmatu, alergii, léčbě, prevenci 

(příloha č. 1). 

Vlastní výzkumné šetření probíhalo od listopadu 2015 do března 2016.  
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4.2 Analýza dat 
 

Data získaná anketou byla analyzována z hlediska procentuálního výskytu odpovědí (v 

případě otázek s uzavřenými odpověďmi). Data získaná z odpovědí otevřeného typu byla 

seskupována do tříd odpovědí.  

Anketa byla rozeslána trenérům mládeţe i trenérům reprezentačních druţstev. 

V záhlaví ankety jsme uvedli účel ankety a záměr diplomové práce. Dotázané jsme 

instruovali, jak mají anketu vyplnit. Anketa se nám vrátila od 60% dotázaných, některé byly 

vyplněny zčásti. 

 

4.3 Charakteristika zkoumaného souboru 
 

Sledování byla provedena u následujících skupin běţců na lyţích: 

 mladší dorostenci (n = 31) 

 mladší dorostenky (n = 22) 

 starší dorostenci (n = 25) 

 starší dorostenky (n = 15) 
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5. Výsledky a jejich analýza 

Oslovili jsme čtyřicet čtyři trenérů, kteří trénují dorostenecké kategorie nebo s nimi mají 

zkušenost. Vrátilo se nám 52% vyplněných anket. Povaţujeme to spíše za neúspěch 

v oslovení respondentů. Nicméně počet lyţařů dorostenců povaţujeme za dostatečný, 

vzhledem k členské základně a počtu účastníku na celorepublikových závodech. 

Data z ankety jsme zpracovali kvůli větší přehlednosti a ucelenosti především 

grafickým znázorněním. 

5.1 Výskyt astmatu v běhu na lyžích u mládežnických kategorií a další 

související otázky 
 

 

Graf č. 1: Výskyt astmatu u lyžařů běžců v dorosteneckých kategoriích (dorostenky i 

dorostenci) 

Graf č. 1 ukazuje celkový výskyt onemocnění astmatem u zkoumaného souboru běţců 

na lyţích. Z výsledků ankety vyšlo, ţe celkový výskyt astmatu u dorosteneckých kategorií je 

12%, coţ je dle literatury na horní hranici prevalence astmatu u běţné populace. 
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Graf č. 2: Výskyt alergie u lyžařů běžců v dorosteneckých kategoriích (dorostenky i 

dorostenci) 

Graf č. 2 ukazuje celkový výskyt alergií u zkoumaného souboru běţců na lyţích. 

Určitý druh alergie má 24% lyţařů. Nejčastější příčinou astmatu jsou právě alergeny. 

Z ankety můţeme usuzovat, ţe druhou nejčastější příčinou je námahou indukované astma. 

 

Graf č. 3: Výskyt astmatu u mladších a starších dorostenců 

Výskyt astmatu u chlapců je 11%, kdeţto u dívek 14% (graf č. 5). Podle výzkumů 

alergologů, se astma častěji vyskytuje u chlapců, v našem případě se ovšem astma vyskytuje 

častěji u dívek. 
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Graf č. 4: Výskyt alergie u mladších a starších dorostenců 

Graf č. 3 ukazuje, ţe astmatem trpí 11 % chlapců a graf č. 4 ukazuje, ţe 21% trpí 

nějakým druhem alergie. Kdyţ tato čísla porovnáme, vidíme, ţe astma, kde je spouštěcím 

mechanismem alergie, se ještě můţe rozšířit. 

 

 

Graf č. 5: Výskyt astmatu u mladších a starších dorostenek 
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Graf č. 6: Výskyt alergie u mladších a starších dorostenek 

Graf č. 5 ukazuje, ţe astmatem trpí 14 % dívek a graf č. 6 ukazuje, ţe 27% trpí 

nějakým druhem alergie. Kdyţ tyto čísla porovnáme, vidíme, ţe stejně jako u chlapců se 

astma, kde je spouštěcím mechanismem alergie, ještě můţe rozšířit. 

 

 

 

Graf č. 7: Výskyt astmatu u mladších dorostenců 
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Graf č. 8: Výskyt alergie u mladších dorostenců 

 

Graf č. 9: Výskyt astmatu u mladších dorostenek 

 

Graf č. 10: Výskyt alergie u mladších dorostenek 
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Graf č. 11: Výskyt astmatu u starších dorostenců 

 

Graf č. 12: Výskyt alergie u starších dorostenců 

 

 

Graf č. 13: Výskyt astmatu u starších dorostenek 
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Graf č. 15: Výskyt alergie u starších dorostenek 

Grafy č. 7-15 ukazují výskyt astmatu a alergie u skupin jednotlivých kategorií v běhu 

na lyţích, u kterých jsme prováděli výzkum. Z grafů můţeme vyčíst, ţe s věkem počet 

astmatiků a alergiků zůstává víceméně stejný, či se spíše sniţuje. To je zaprvé díky úbytku 

závodníků viz příloha č. 2 a zadruhé, díky tomu, ţe prevalence astmatu i alergií u běţné 

populace by se s rostoucím věkem měla sniţovat. Děti jsou senzibilnější na alergologické 

podněty a dospělí odolnější. U části dospělých, kteří trpěli astmatem, ale neprovozují 

vrcholově ani výkonnostně ţádný sport, tento problém v dospělosti zcela zmizí. Kdyţ 

porovnáme prevalenci astmatu u dětí a dospělých, vidíme, ţe počet astmatiků je v dospělosti 

zhruba poloviční. Kdeţto u běţců na lyţích na výkonnostní a hlavně vrcholové úrovni je tento 

trend opačný a počet astmatiků se znatelně zvyšuje. 

Kdyţ porovnáme jednotlivé kategorie, můţeme zjistit, jak se v horizontu čtyř let (15-

18 let) astma a alergie vyvíjejí. U dorostenců nastává pokles, jak astmatu, tak alergií. U 

mladších dorostenců má astma 13% a alergií 23% jedinců a u starších dorostenců má astma 

8% a alergii 20% jedinců. Domníváme se, ţe dle prevalence u nesportující populace a 

různých výzkumů u běţců na lyţích, by v případě ukončení kariéry lyţaře prevalence dále 

klesala, kdeţto u jedinců, kteří budou dále na výkonnostní či vrcholové úrovni závodit v běhu 

na lyţích, bude prevalence stoupat. U dorostenek tento trend není tolik markantní. U mladších 

dorostenek jsme zjistili, ţe astmatem jich trpí 14% a alergií 27% a u starších dorostenek má 

astma 13% a alergií 27%. 

V našem zkoumaném vzorku měla většina (60%) astmatiků intermitentní astma, coţ je 

nejlehčí stádium astmatu, kdy se léky berou podle potřeby. 35% má lehké perzikující astma, 

coţ se vyznačuje kaţdodenním uţíváním léků. Pouze dva středně těţké astma, kde mohou být 
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problémy častější. Silný astmatický záchvat, kdy by byla zapotřebí záchranná sluţby či 

podání záchranných léků (kortikoidů) trenéři nezaznamenali. 

Předpokládáme, ţe počet astmatiků, jejichţ podnětem jsou sezónní alergie, bude klesat 

nebo se měnit na chladovou alergii a námahou indukované astma, proto se nebude počet 

astmatiků a alergiků sniţovat tak rychle nebo vůbec jako u běţné populace. 

 

5.2 Další informace a názory trenérů dorostenců 
 

 

Graf č. 16: Výskyt druhů alergií u lyžařů v dorosteneckých kategoriích 

Graf č. 16 ukazuje na diagnostikované druhy alergií. Nejčastějšími diagnostikovanými 

alergiemi jsou pyl, roztoči a trávy. To souvisí i s grafem č. 17, kdy nejčastější problémy jsou 

na jaře a létě, nejmenší problémy na podzim. Sezónní pylové astma se běhu na lyţích příliš 

netýká, jelikoţ mají lyţaři přechodné období. Některé alergie mohou ovšem zasáhnout i část 

závodního období v březnu a dubnu, kdy začínají kvést jehnědy a další pylotvorné rostliny.  

Pylová sezóna v našich klimatických podmínkách začíná zhruba od března do 

září/října. U jedinců senzibilních na jednotlivé alergeny proto můţe docházet ke sníţení 

výkonnosti, zvýšené únavnosti. V období, kdy jsou jedinci takto postiţeni, by se měli 

vyvarovat tréninku na krizových místech, jakými mohou být kupříkladu louky. 

Co je zajímavé, ţe chladová alergie se zatím neprojevuje v takové míře jako u 

dospělých lyţařů. To je hlavně dáno menším počtem dnů a odtrénovaných hodin v mrazivých 

podmínkách. 
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Graf č. 17: Výskyt příznaků zdravotních potíží v závislosti na ročním období 

Graf č. 17 souvisí s grafem číslo 16. Nejvíce příznaků zdravotních obtíţí se vyskytuje 

na jaře, coţ souvisí s alergiemi, které má 24% jedinců našeho zkoumaného souboru. To je 

dvojnásobek počtu jedinců trpících astmatem. Doznívající pylové alergie pokračují i v létě. 

V zimě se příznaky oproti podzimu mírně zhorší. Vysvětlujeme to tím, ţe v zimě je závodní 

období a příčinou jsou hlavně chladové alergie a námahou indukované astma. 

 

 

Graf č. 18: Mění se příznaky astmatu v závislosti na ročním období 

Na grafu č. 18 je vidět, ţe příznaky astmatu se mění v závislosti na ročním období. 

V anketě byla poloţena otázka, jestli se astma projevuje jinak v zimních a letních závodech a 

zimním a letním tréninku. Z odpovědí se dalo vyčíst, ţe jedinci, kteří systematičtěji trénují 

déle, jsou také více odolní vůči projevům astmatu a se správnou léčbou se stav nemění. 
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Nicméně většina respondentů odpověděla, ţe na rozdíl od jara a léta, jsou podmínky pro 

jedince s alergiemi a astmatem příznivější, tudíţ se astma méně projevuje. Opět nám vychází, 

ţe chladová alergie a námahou indukované astma se začínají projevovat postupně s rostoucím 

věkem jak biologickým, tak sportovním. 

 

 

Graf č. 19: Příznaky svěřenců trpících astmatem 

Graf č. 19 ukazuje, ţe nejčastějšími příznaky svěřenců trpících astmatem jsou klasické 

projevy jako pískot, vrzot na plicích, dušnost, pocit tíhy na hrudníku nebo pálení průdušek. 

 

 

Graf č. 20: Měli jste ve své kariéře svěřence s astmatem? 

Graf č. 20 ukazuje, ţe 81% procent trenérů mělo někdy svěřence s astmatem. Zbylých 

19% se zatím s astmatem nesetkalo vzhledem k délce jejich trenérské činnosti nebo nechtěli 

odpovídat. 
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My jsme si stanovili hypotézu, ve které jsme si mysleli, ţe více neţ 50% oslovených 

trenérů se setkalo u svých svěřenců s astmatem. To se nám potvrdilo. 

 

 

Graf č. 21: Jak pracujete se svými svěřenci vzhledem k prevenci astmatu 

Graf č. 21 je zaměřen na prevenci astmatu. V anketě byly k zakrouţkování různé 

moţnosti prevence astmatu. Tyto prostředky prevence jsou blahodárné nejen pro jedince trpící 

astmatem, ale pro celé tréninkové druţstvo. V kategoriích starších dorostenců a dorostenek uţ 

se pomalu začíná výkonnostní sport propracovávat a mělo by se o tréninku přemýšlet 

komplexně, nejen o samotných trénincích, ale i o trávení volného času, ţivotosprávě, 

regeneraci atd., coţ by měl trenér předávat postupně jiţ od dětských kategorií. 

40% respondentů uvedlo, ţe praktikují se svěřenci dýchací cvičení a to hlavně 

v přechodném období, mezi to můţeme zařadit některá gymnastická cvičení, jógu nebo i 

plavání. To se téměř nevyuţívá v předzávodním a závodním období. 20% respondentů 

uvedlo, ţe jezdí na soustředění také k moři, jinak, ţe většina dětí jezdí na rekreační pobyty 

k moři soukromě. S powerbreathem pravidelně cvičí dýchací svaly pouze jeden svěřenec, na 

hudební nástroj hraje také minimum svěřenců a speciální masky pro trénink ve velkých 

mrazech nepouţívá nikdo. 
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Graf č. 22: Přizpůsobujete trénink sportovcům s astmatem 

V grafu č. 22 je vidět, ţe téměř 2/3 respondentů odpovědělo kladně. Dále uvedli, ţe 

trénink upravují podle aktuálního zdravotního stavu, pocitů jedince a zřetelných dýchacích 

obtíţí, které ovšem přicházejí výjimečně.  

V anketě byla poloţená otázky, jestli trenéři konzultují pocity závodníků trpících 

astmatem. Odpovědi se shodovali. Trenéři uvedli, ţe na svěřenci poznají, kdyţ má dechové 

potíţe astmatického charakteru nebo se svěřenec sám svěří trenérovi s problémem a poté jej 

individuálně řeší. 

 

 

Graf č. 23: Stává se, že některý z Vašich svěřenců potřebuje úlevové léky během zátěže 

Trenéři uvedli, ţe uţívání úlevových léků u svěřenců, kteří trpí astmatem, nastává 

maximálně několikrát do roka. Nejvíce 4x do roka, jak napsal jeden z dotazovaných. Z toho 

můţeme usuzovat, ţe závodníci s astmatem, nepotřebují nějaké zvláštní zacházení a jejich 

astma je pod lékařským dohledem zvládáno úspěšně.  

65% 

35% 

Ano Ne

5% 

95% 

Ano Ne



64 

 

Dalším zjištěním z ankety je, ţe ţádný ze závodníků nemá terapeutickou výjimku od 

Antidopingového výboru ČR.  

Jedna z otázek také byla zaměřena na kontrolu svěřenců trenéry, ohledně uţívání 

předepsaných léků. 20% trenérů odpovědělo, ţe se o kontrolu uţívání léků nestará, 65% se o 

kontrolu uţívání léků stará na soustředěních a 15% se o kontrolu uţívání léků stará průběţně. 

 

Graf č. 24: Konzultujete problém astmatu s ošetřujícím alergologem, pneumologem či 

sportovním lékařem 

Graf č 24 ukazuje, ţe 80% trenérů konzultuje problematiku astmatu především se sportovním 

lékařem, který ví o nemocech, uţívání léků jedince a eventuálně by měl být ve spojení s alergologem 

či pneumologem. Trenér by po sportovní prohlídce měl být informován o zdravotním stavu svěřence a 

měl by být srozuměn s jeho léčbou. 

Z ankety vyplynulo, ţe 80% trenérů problematiku konzultuje, většinou 1x ročně, našly se i 

případy, kdy trenéři tuto problematiku konzultovali aţ 3x ročně. Zbylých 20% procent se touto 

problematikou nesetkalo nebo to nechává na samotných závodnících, především u lehčího stádia 

astmatu. 

 

80% 

20% 

Ano Ne



65 

 

 

Graf č. 25: Myslíte si, že užívání léků na astma má nějaké výhody oproti zdravým 

závodníkům 

Graf č. 25 říká, ţe 63% trenérů si myslí, ţe uţívání léků na astma dává výhodu oproti 

zdravým závodníkům. Toto pramení z neznalosti této problematiky a závodníci jsou poté ve 

starších kategoriích leckdy tlačeni do léčby na astma, ačkoliv by ji nepotřebovali. Výzkumy 

však ukazují, ţe zdravým závodníkům léčba na astma nepomáhá zvýšit fyziologické hodnoty, 

například kapacitu plic atd.  

 

 

Graf č. 26: Názor trenéru na počet astmatiků vůči věku lyžaře 

Graf č. 26 ukazuje, ţe 65 % trenérů si myslí, ţe se počet astmatiků s rostoucím věkem 

lyţaře zvyšuje. 30% si myslí, ţe se počet astmatiků s rostoucím věkem nemění a pouze 5 % 

respondentů si myslí, ţe se počet astmatiků s rostoucím věkem sniţuje. 

My jsme si stanovili hypotézu, ve které jsme se taktéţ domnívali, ţe se počet 

astmatiků s věkem lyţaře stoupá, coţ se nám potvrdilo. Můţeme si odvodit, ţe 2/3 trenérů ví, 
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Počet astmatiků se s rostoucím věkem nemění

Počet astmatiků se s rostoucím věkem snižuje
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ţe astma v běhu na lyţích je problémem, který není ojedinělý. Proto je překvapující, ţe je 

prevence astmatu často zanedbávána viz graf č. 21.  
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6. Diskuse 

6.1 Výskyt astmatu u běžců na lyžích u mládežnických kategoriích 
 

Výskytem astmatu u mládeţnických kategorií navazujeme na bakalářskou práci, kde 

jsme zjišťovali výskyt astmatu u reprezentačních druţstev České republiky. 

Astma je onemocnění, které postihuje stále větší část světové populace. Prevalence 

nám udává celkový počet nemocných v populaci.  V České republice se udává prevalence u 

dětské populace mezi 8-16% (Fuchs, 2006). Některé publikace počítají aţ s 20%. Podle 

Vašáčkové a kol.(2013) je prevalence v ČR u dospělých 5%. Počet pacientů, kteří jsou léčeni, 

je však niţší. 

 Literatura uvádí, ţe běh na lyţích je jedním z nejvíce astmogenních sportů, coţ 

potvrzuje například Fitch (2012), který uvádí, ţe počet astmatiků mezi lyţaři, kteří se 

zúčastnili olympiády v Salt Lake City, Turíně a Vancouveru byl 17,2%. Z dalších výzkumů, o 

které se můţeme opřít, je podle Strensuda a kol. (2007) výskyt astmatu u švédské 

reprezentace u závodníků starších 28 let, kdyţ stoupnul počet astmatiků nad 24%. Pipková 

(2005) dokonce uvádí, ţe na ZOH v Naganu se astma týkalo 50% reprezentantů USA. 

V naší práci jsme si stanovili hypotézu, ţe u lyţařů v mládeţnických kategoriích v ČR 

bude menší prevalence astmatu neţ u dospělých kategoriích v ČR. Tato hypotéza se nám 

potvrdila. Prevalence u mládeţnických kategorií nám vyšla 12%. V dospělých kategoriích u 

reprezentačních druţstev ČR je prevalence 34% (Toman, 2013). Tento údaj je zajímavý, 

neboť u nesportující populace počet astmatiků se stoupajícím věkem klesá. Hlavním 

důvodem, proč u lyţařů stoupá je, jak uvádí Lötvall et al. (2011), zvýšený chronický stres 

průdušek indukovaný  suchým a chladným vzduchem plus jako další etiopatologický činitel 

opakované chronické virové infekce. Andersona et Daviskase (2000) uvádí, ţe je hlavním 

spouštěcím mechanismem zúţení průdušek v případě námahou vyvolaného astmatu vysušení 

a ochlazení dolních dýchacích cest a následné překrvení sliznice při hlubokém a zrychleném 

dýchání neboli hyperventilaci v průběhu tělesné zátěţe. Při Larssonově (1993) výzkumu se 

ukázalo, ţe největší sníţení spiroergometrických testů se objevuje při nejniţších zevních 

teplotách, které při testování dosahovaly aţ -20 stupňů. Jako nejvíce provokující se ukázala 

maximální intenzita zátěţe, jelikoţ je provázena největší hyperventilací. 
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Zjistili jsme, ţe jednou z nejčastějších příčin astmatu u běţců na lyţích 

v mládeţnických kategoriích je alergie. Diagnóza alergie se zjišťuje koţními alergenovými 

testy. Diagnóza alergie neznamená automaticky diagnózu astmatu. Jestliţe provedeme u 

astmatika s celoročními problémy testaci základními aeroalergeny a pozitivní budou pouze 

pyly trav, nemůţeme je označit jako hlavní etiologii nemoci. Teřl s Rybníčkem (2006) říkají, 

ţe příčiny alergií a astmatu se mohou vzájemně prolínat. U našeho zkoumaného souboru 

vyšlo, ţe nějaký druh alergie má 24% jedinců. To znamená skoro kaţdý čtvrtý. Kdyţ 

k tomuto číslu přičteme počet jedinců, kteří netrpí alergiemi, ale astma má jiného spouštěče 

jako je fyzická aktivita, studený vzduch, genetika nebo špatné ovzduší, dostaneme se na 50% 

jedinců, kteří mají větší předpoklady jednou mít chronické astma.  

Druhou hypotézou, kterou jsme si stanovili je, ţe nadpoloviční většina oslovených 

trenérů bude mít s astmatem zkušenost, respektive trénovali ve své trenérské praxi někoho 

s tímto onemocněním. Tato hypotéza se nám potvrdila, neboť v anketě kladně odpovědělo a 

tím pádem se k dané problematice mohlo vyjádřit 81% trenérů. Hodnotu 50% jsme určili 

podle prevalence astmatu v běţné populaci a také jsme museli zohlednit délku trenérské 

praxe, jelikoţ závodník v tréninkové skupině dorostenců trénuje okolo 4-5 let. 
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6.2 Návrhy na prevenci zdravotních dopadů  
 

Z výsledků diplomové práce lze vidět, ţe prevencí astmatu se systematicky nevěnuje 

ţádný z oslovených trenérů. Trenéři toto většinou nechávají na samostatných závodnících a 

řídí se doporučeními sportovních lékařů.  

 Prevenci můţeme rozdělit na primární a sekundární. Primární prevencí se 

rozumí postupy, které zamezí jiţ samotnému vzniku nemoci (Kašák, Pohunek, 1997). 

Sekundární prevenci nefarmakologickou rozumíme opatření, která zamezují zhoršení stavu 

nebo záchvatů. Patří mezi ně čističe vzduchu, zvlhčovače, ionizátory, vysavače. (Kašák a kol., 

2003) Pro trenérskou činnost u běhu na lyţích, jakoţto astmogenního sportu, je zapotřebí se 

zabývat prevencí preventivní, nefarmakologickou. 

Nelze očekávat, ţe se trenéři nahradí doktory a fyzioterapeuty, ale některé moţnosti 

prevence by měli praktikovat častěji. Jedním z hlavních bodů, které by to měly být, bychom 

zařadili procvičování a posilování dýchacích svalů, neboť je to důleţité nejen pro astmatiky, 

ale i pro zdravé jedince. Neumannová, Kašák (2013) uvádí, ţe dechové obtíţe u bronchiálního 

astmatu nejsou pokaţdé způsobeny tímto onemocněním, ale jsou často spojené s dysfunkcí 

v pohybovém systému. Nejčastěji se jedná o porušený dechový stereotyp, sníţenou sílu 

dýchacích svalů a špatné drţení těla, coţ můţe být dáno cyklickým pohybem v běhu na 

lyţích. Lewit (2003) popisuje oslabení dechového systému jako subjektivní pocity 

nedostatečného výdechu i nádechu, ztíţeného dýchání, výskyt dušnosti a únavy. Tedy 

podobné symptomy jako u bronchiálního astmatu. 

Chaitow (2002) píše, ţe kombinace dechových potíţí na základě onemocnění dýchacího 

systému a funkční poruchy pohybového systému není v praxi tolik pamatováno, ačkoliv je 

problémy třeba řešit současně. Proto je třeba hledat moţnosti prevence v léčebné tělesné 

výchově, která by měla být zařazována i v samotném tréninkovém procesu běţců na lyţích. 

Dechová cvičení se můţou praktikovat různými způsoby. Moţnosti, které by se mohly 

pouţívat jsou rozmanité. Můţeme jmenovat jógu. Schad (2008) uvádí, ţe jóga uvolňuje 

průduškové svaly, nacvičuje správné dýchání a také podporuje schopnost koncentrace. 

Podobně funguje Powerbreathe, kterým posilujeme inspirační svaly. Kubánek (2012) uvádí, 

ţe dochází k posílení zejména bránice, interkostálních svalů i pomocných inspiračních svalů. 

Isajev, Mojsjuková, (2005) dále doporučují plavání. To by mělo být zejména u mládeţe 
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častěji vyuţívané nejen v přechodném a přípravném období. Samozřejmě záleţí na sociální 

vybavenosti dané lokality.  

K dalším moţnostem prevence, které jsou uváděny, patří přímořské pobyty, ty v rámci 

soustředění některé kluby zařazují do tréninkových plánů.  

Podle Kašáka (2014) patří mezi nefarmakologickou prevenci astmatu pouţívání 

obličejových masek, které chrání před chladem. Dále pak rozcvičení před sportovní aktivitou, 

coţ by mělo být automatické. Zjistili jsme, ţe se obličejové masky u mládeţnických kategorií 

nepouţívají. V našich tréninkových podmínkách málokdy bývá zima jako ve Skandinávii, 

nicméně část dorosteneckých závodníků ve Skandinávii respektive na sněhu absolvuje velké 

mnoţství tréninkových hodin. Obličejové masky neslouţí jen k prevenci astmatu, ale také k 

prevenci virových onemocnění. Proto by bylo dobré, kdyby se obličejové masky začaly 

vyuţívat více. Podle Pipkové (2005) uvádí jako prevenci protichřipkové očkování, zvláště 

osobám, které jsou na virové infekce citlivé. 

Z našich výsledků je patrné, ţe u mládeţnických kategorií je nejčastějším spouštěčem 

alergie. Proto je třeba vyvarovat se kontaktu s látkami, které alergii respektive astma 

způsobují. Nicméně ne všem triggerům (spouštěčům) se lze vyhnout, jako například chladové 

alergii, proto je třeba dodrţovat i výše uvedené moţnosti prevence. 
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7.  Závěry 

Diplomovou prací jsme se snaţili zjistit, jaký problém, v jak velkém rozsahu 

představuje astma u běţců na lyţích v mládeţnických kategoriích. Tuto problematiku jsme se 

snaţili zachytit, jak z medicínského hlediska, tak především z hlediska trenérského.  

Cíle jsme splnili. Zjistili jsme výskyt astmatu a alergií u mládeţnických kategorií, 

konkrétně u mladších dorostenců / dorostenek a u starších dorostenců / dorostenek. Zjistili 

jsme, jakým způsobem trenéři pracují se svými svěřenci, kteří trpí astmatem, při tréninku, 

závodech, jakým způsobem reagují na příznaky astmatu, jestli musí trenéři jedincům 

s astmatem přizpůsobovat trénink, dohlíţet na medikaci, jak často jsou trenéři v kontaktu se 

sportovním lékařem či alergologem, jestli se někdy u jejich svěřence objevil astmatický 

záchvat. Dále jsme od trenérů zjišťovali, jak se věnují prevenci onemocnění astmatem. 

Dalším z dílčích cílů bylo vytvořit přehled o moţnostech prevence astmatu. Zaměřili 

jsme se především na nefarmakologickou prevenci vhodnou pro lyţaře běţce. 

 Provedli jsme rešerţi odborné literatury, jak české, tak zahraniční. Velkým zdrojem 

byly také odborné časopisy, které se podrobněji profilují. Zdrojem literatury nám byla 

především Národní lékařská knihovna, knihovna UK FTVS a portál Medvik. Dalším 

podkladem nám byla anketa, která se skládala z otevřených, polouzavřených i zavřených 

otázek. Výsledky ankety jsme se snaţili zpracovat především do grafického znázornění. 

 

Hypotéza č. 1 se nám potvrdila, kdy jsme předpokládali, ţe u lyţařů v mládeţnických 

kategoriích v České republice bude menší prevalence astmatu neţ u dospělých lyţařů běţců, 

se nám potvrdila. U lyţařů v mládeţnických kategoriích byla prevalence 12% a u 

reprezentantů v dospělých kategoriích 34%. 

Hypotéza č. 2, kdy jsme předpokládali, ţe nadpoloviční část trenérů běţeckého lyţování 

trénovala někoho s astmatem, se nám také potvrdila. 81% odpovědí dotazovaných trenérů 

byla ve smyslu, ţe se v trenérské praxi s astmatickými příznaky u svých svěřenců setkala. 

Z naší práce můţeme usoudit, ţe lyţaři běţci do 18 let nijak nevyčnívají z běţné 

populace, ba jsou na tom lépe, co se týče prevence a léčby, protoţe zvládají kontrolovat 

v brzkém stádiu příznaky nemoci a umějí s tím onemocněním pracovat lépe neţ běţná 

populace. Spíše je třeba se zaměřit na prevenci astmatu u lyţařů běţců v kategoriích do 23 let 

a dospělých, jelikoţ s nárůstem věku stoupá počet odtrénovaných hodin a především 
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odtrénovaných hodin v chladných podmínkách. Tím pádem je velký předpoklad, ţe 

prevalence astmatu bude, na rozdíl od běţné populace, s věkem stoupat. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Anketa 

 

Vážený trenére / trenérko, 

 

        Jmenuji se Lukáš Toman, studuji posledním rokem magisterské studium na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dovoluji si Vám předloţit anketu jako jeden 

z podkladů pro výzkum diplomové práce: Výskyt a prevence astmatu v běžeckém lyžování 

u mládežnických kategorií. Touto anketou se snaţím zmapovat výskyt astmatu v běhu na 

lyţích u mládeţnických kategorií. Výsledky ankety budou v diplomové práci anonymizovány. 

Informace o jménech potřebuji k eventuálnímu dalšímu sběru dat v podobě rozhovorů 

k danému tématu. 

        Za vyplnění ankety a Vaši spolupráci předem děkuji. 

Vámi zvolené odpovědi prosím doplňte, případně zvýrazněte. 

1) Jméno:  

2) Oddíl: 

3) Délka trenérské činnosti: 

4) Kolik máte svěřenců ve skupině? 

Chlapci: ……..        Dívky: ……… 

Mladší dorostenci: ………….       Mladší dorostenky: ……… 

Starší dorostenci: …………..        Starší dorostenky: …………. 

 

5) Mají někteří vaši svěřenci dýchací obtíže?  

Stěţují si na: 



79 

 

a) pískot, vrzot na plicích 

b) dušnost  

c) pocit tíhy sevření hrudníku 

d) jiné: ………………………………. 

6) Měl některý z Vašich svěřenců astmatický záchvat? (záchvaty dušnosti, kašel, pískoty, 

pocit tíhy a sevření hrudníku, prodlouţený, ztíţený výdech) 

 

Ano       Jak probíhal? 

Ne 

 

 

7) Kolik z nich trpí astmatem? 

Chlapci ml. dorostenci: …………     Chlapci st. dorostenci: ………… 

Dívky ml. dorostenky: ………….      Dívky st. dorostenky: …………. 

8) Kolik z nich má alergii?  

a) prach 

b) pyl, roztoči 

c) trávy 

d) chlad 

e) domácí zvířata 

f) potravinové alergie:  

h) ostatní: 
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9) Přizpůsobujete trénink sportovcům s astmatem/ dýchacími potížemi?  

Ano           Jak? 

Ne 

 

10) Pracujete se svými svěřenci s tímto chronickým onemocněním?  

a) praktikujete dýchací cvičení ( například i cvičení z jógy) 

b) jezdíte případně jezdí Vaši svěřenci k léčebným pobytům u moře 

c) pouţíváte při tréninku ve velkých mrazech speciální masky 

d) pouţíváte powerbreathe (přístroj pro trénink a monitorování dýchacího svalstva) 

e)hraje Váš/Vaši svěřenci s astmatem na dechový nástroj 

f) jinak: ………………………………………………………………………….. 

 

 

11) Dohlížíte na svěřence, aby správně brali předepsané léky? 

Ano 

Ne 

 

12) Má některý z Vašich svěřenců terapeutickou výjimku (od Antidopingového výboru 

ČR) pro užívání léků? 

Ano         Jaký lék? 

Ne 

 

12) Stává se, že některý ze svěřenců potřebuje během tréninků, závodů, soustředění 

úlevové léky? 
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Ano         Jak často? 

Ne 

 

13) Jak se na Vašich svěřencích astma projevuje z vašeho pohledu?  

a) při letním tréninku: 

    při zimním tréninku: 

b) při letních závodech: 

     při zimních závodech: 

c) při nízkých teplotách ( pod -5°C) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

14) Konzultujete se svými svěřenci trpícím astmatem jejich pocity? 

Ano 

Ne 

15) Mění se příznaky astmatu s měnícím se ročním období?  

Ano                Kdy? Jakým způsobem? (chlad, sezónní alergie…) 

 

Ne 

16) Mění se příznaky astmatu v jednotlivých obdobích přípravy?  

Ano         Jak? 

 

Ne 
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17) Jaký je Váš názor na problém, že se astmatické obtíže mění s věkem lyžaře? 

a) počet astmatiků lyţařů se s rostoucím věkem zvyšuje 

b) počet astmatiků lyţařů se s věkem sniţuje 

c) počet astmatiků lyţařů se s věkem nemění 

18) Konzultujete problém astmatu s ošetřujícím alergologem/pneumologem/sportovním 

lékařem? 

Ano           Jak často? 

Ne 

19) Myslíte Si, že užívání lékařem předepsaných léků na astma má nějaké výhody ve 

sportu oproti zdravým závodníkům? 

Ano               Jaké? 

 

Ne 

 

 

 

19) Vaše další zkušenosti / názor / postřehy s problémem astmatu v běžeckém lyžování  

 

 

 

 

 

20) Jména vašich svěřenců, kteří trpí astmatem, alergiemi či dýchacími problémy pro 

případný řízený rozhovor. 
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Příloha č. 2  

  
Rok 

2016 
Rok 

2015 
Rok 

2014 

Mladší dorostenky 50 35 31 

Mladší dorostenci 51 39 39 

Starší dorostenky 38 32 35 

Starší dorostenci 44 36 38 

 

Tabulka č. 2: Počet závodníků v jednotlivých kategoriích, kteří bodovali v českém poháru. 

 

 


