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ABSTRAKT

Název:

Vliv

přístroje

POWERBREATHE

na

změny

respiračních parametrů u plavců

Cíle:

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má přístroj Powerbreathe
na změny respiračních parametrů u plavců. Dalším cílem bude
zjistit, zda skupina výkonnostně lepších plavců bude dosahovat v
parametrech získaných z přístroje Powerbreathe statisticky lepších
hodnot.

Metody:

Data byla získána před zahájením výzkumu a po dokončení
z přístroje Powerbreathe. Výsledná data jsou zpracována do tabulek
a vyhodnocována v softwaru SPSS statistickou metodou párového
T-testu a nepárového T-testu pro dva soubory.

Výsledky:

V rámci analýzy jsme došli k závěru, že neexistují statisticky
významné rozdíly mezi skupinou TOP plavci a REPRE plavci při
porovnání výsledků hodnot měřených na přístroji Powerbreathe.
Dále jsme rovněž při porovnávání výsledků hodnot měřených před
testem a po testu nezjistili statisticky významné rozdíly. Výsledky
se nezměnili ani v případě, že jsme skupinu rozdělili na skupinu
výkonnostně lepších TOP plavců a výkonnostně horších REPRE
plavců.

Klíčová slova:

Powerbreathe, dýchání, plavání, výkon

SUMMARY
Title:

Influence of POWERBREATHE on changes in respiratory
parameters by swimmers

Objectives:

The goal of bachelor thesis is what influence has Powerbreathe on
changes in respiratory in swimmers. It will be also determined if a
group of better-performing swimmers will achieve statistically better
results from Powerbreathe. Last goal will be find out if training with
Powerbreathe by instructions influence statistically improvement
measure results.

Method:

Data were collected before start of research and after from
Powerbreathe. Results are processed to charts and evaluate into
software SPSS in statistics method pair T-test and non-paired T-test
for two files.

Results:

In the analysis, we concluded that there are no statistically
significant differences between the TOP swimmers and the REPRE
swimmers when we were comparing the results of the values
measured on the Powerbreathe. Furthermore, we did not find
statistically significant differences when we were comparing the
results of the values measured before and after the test. The results
did not change even if we split the group into a group of performance
better TOP swimmers and performance worse REPRE swimmers.
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1 ÚVOD
Téma mé bakalářské práce jsem si vybral hned z několika důvodů. Hlavním důvodem je,
že se aktivnímu plavání věnuji již šestnáct let. Nejdříve jsem plavání dělal jako koníček
a zábavu. Později kolem sedmnáctého roku, kdy jsem se kvalifikoval na juniorské
mistrovství Evropy jsem si uvědomil, že bych tento sport mohl dělat vrcholově. Za tyto
roky jsem se naučil o tomto sportu mnoho. Měl jsem možnost trénovat pod nejlepšími
trenéry v Česku i v zahraničí. Viděl jsem ty nejlepší plavce současnosti, jak se připravují
a trénují. Poznal jsem mnoho metod trénování a vyzkoušel více druhů přípravy na
vrcholovou soutěž. Při mém tréninku jsem přemýšlel, jak se zlepšit a proč ztrácím na ty
nejlepší plavce cenné vteřiny. Začal jsem se zajímat o to, jak by bylo možné zlepšit
sportovní výkon i jiným způsobem než jen tréninkem ve vodě.
Během mé přípravy v Praze, jsem byl zapojen do výzkumu týkajícího se dýchání
s přístrojem Powerbreathe. V první řade jsem této studii nedával velký význam, ale po
studování tohoto tématu jsem se mu začal věnovat více. Divil jsem se, jak málo lidí dává
takovému důležitému tématu pozornost. Dýchání je pro sport velmi důležité a pro plavání
přímo zásadní. Většina lidí si myslí, že když bude posilovat dýchací svaly při sportu, bude
to pro něj dostačující. Jak se však dozvíme dále v mé práci, je mnohem účinnější trénovat
tyto svaly izolovaně.
Závodní plavání je jednou z nejnáročnějších aktivit pro dechové svalstvo. To je
způsobeno zejména kvůli vodnímu prostředí. Hydrostatický tlak klade odpor proti
rozvíjení hrudníku, což s sebou přináší zvýšené nároky na sílu dechového svalstva.
Dalším faktorem je způsob dýchání při plavání. Plavci se snaží vdechnout co nejvíce
vzduchu za co nejméně času.
Proto jsem se rozhodl danému tématu více porozumět. K tomuto tréninku ve vhodný
přístroj Powerbreathe, o kterém budu mluvit později.
V mé bakalářské práci se budu na začátku zabývat charakteristikou plavání. Pak se
můžete dočíst o struktuře sportovního výkonu, zejména u plavání. Vysvětlím všechny
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důležité faktory, které ovlivňují sportovní výkon. Dále se budu věnovat všeobecně
dýcháním. Vysvětlím zde co je to vlastně dýchání, jaké parametry ovlivňují výkon ve
sportu a jak můžeme dýchání měřit. S tímto tématem souvisí přístroj Powerbreathe, kde
vysvětlím, k čemu vlastně slouží a jaké hodnoty s ním můžeme měřit. Hlavním bodem
mé bakalářské práce bude výzkum, který byl prováděn s vrcholovými plavci. Výzkum
byl zaměřen na rozvoj dýchacího svalstva a sledovali se změny respiračních parametrů.
V poslední části se budeme soustředit na spirometrické ukazatele, se kterými jsme
pracovali v našem výzkumu. Na začátku analýzy budou stanoveny dvě hypotézy.
Výsledky realizované analýzy budou poté diskutovány v samostatné kapitole a budou
zodpovězeny i otázky, které v souvislosti s výsledky mohou vzniknout. Důležitým bodem
bude i zamýšlení nad tím, zda a případně jak bude možné výsledky dále využít.
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Teoretická část

2 CHARAKTERISTIKA PLAVÁNÍ
Plavání je pojem, který můžeme chápat v různých významech. Podle Čechovské chápeme
plavání jako pohyb člověka ve vodě. V tomto smyslu vnímáme plavání jako plaveckou
lokomoci (Čechovská, Novotná, Milerová, 2003).
Jeho účinek je rozdílný podle toho, k jakému účelu a za jakých podmínek se provádí. Je
vhodnou formou pohybové aktivity v každém věku, a to i tehdy, nemůže-li se člověk
normálně pohybovat po zemi. Z organizačního a metodického hlediska dělíme plavání na
etapy základní, zdokonalování a sportovní. Úkolem základního plavání je naučit se plavat
jedním způsobem na takové úrovni, aby člověk zvládl vodní prostředí v jednoduchých
podmínkách. Zdokonalovací výcvik navazuje bezprostředně na základní plavání.
Zdokonalit plavání na úroveň, aby se plavec dovedl vyrovnat i s obtížnějšími překážkami
vodního prostředí, odstranit případné chyby, získat plavecké dovednosti v jiných
způsobech plavání a naučit se záchraně tonoucích. Sportovní plavání představuje
systematickou přípravu k dosažení nejvyššího individuálního výkonu. Staví na dokonalé
plavecké technice, kterou obohacujeme zvýšeným svalovým úsilím a práce schopnosti
organizmů. Vyžaduje speciální trénink, který je zaměřen na rozvoj všech komponentů
výkonu (Hoch, 1983).
Plavání si také můžeme v první asociaci spojovat se soutěžním plaveckým sportem.
Plavání se vyskytuje na olympijských hrách již od novodobých olympijských her a k
němu se postupem času přidaly další (olympijské) plavecké sporty – skoky do vody,
vodní pólo, synchronizované plavání, dálkové plavání, a také víceboje s plaveckou částí
– moderní pětiboj a triatlon. Velmi blízký vztah k plaveckým sportům má také plavání s
ploutvemi s celou škálou vlastních soutěžních disciplín a také týmové sporty jako jsou
podvodní rugby a podvodní hokej (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2012).
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3 STRUKTURA SPORTOVNÍHO VÝKONU
Současná teorie využívá pro tyto účely systémový přistup. Ten umožňuje interpretovat
sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, tj. zákonité
uspořádání a propojení sítí́ vzájemných vztahů (Dovalil, 2009).
Sportovní výkon závisí na několika faktorech. Jsou to faktory somatické, kondiční,
psychické, technické a taktické.

3.1

Struktura výkonu v plavání

Sportovní výkon je jedním z hlavních faktorů sportu a sportovního tréninku. Soustřeďuje
se k němu hlavní pozornost sportovců, trenérů a dalších osob, které mají se sportem něco
společného. Sportovní výkon se realizuje v pohybových činnostech, jejichž obsahem je
řešení pohybových úkolů vymezených pravidly příslušného sportu a v nichž sportovec
usiluje o maximální uplatnění svých předpokladů pro nejlepší možný výkon.
Sportovní výkon se děje pomocí sportovní činnosti zaměřené na dosažení maximálního
výkonu. Podstatou plaveckého výkonu je tedy překonání závodní trati 50 až 1500 m co
nejrychleji, způsobem vymezeným pravidly sportovního plavání, tedy konkrétním
plaveckým způsobem. Plavecký výkon je specifický tím, že je uskutečňován ve vodním
prostředí, a proto se svojí strukturou od obecných modelů liší a nelze z nich tedy vycházet.
Je nutné si uvědomit, že každý konkrétní výkon, v závislosti na délce trati nebo
plaveckém způsobu, je podmíněn řadou dílčích faktorů i jejich skupinami, které se
vzájemně ovlivňují (Čechovská, 2001).
Obecně lze strukturu plaveckého výkonu vyjádřit takto:
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Obrázek 1: Plavecký výkon
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Jak vidíme na obrázku 1, plavecký výkon ovlivňuje mnoho faktorů. Některé z nich
můžeme ovlivnit, jako například regeneraci, výživu a další. Některé ovlivnit nemůžeme,
jako jsou vnější podmínky, somatické faktory. Z velké časti má na plavecký výkon vliv
plavecká technika. S technikou plaveckých způsobů by měl plavec pracovat neustále na
všech úrovní výkonnosti. U začátečníků jsou důležité plavecké dovednosti, jako je
splývaní, ponoření se pod hladinu a skoky do vody. Vrcholoví sportovci už pracují s
technikou obrátek, startů a zdokonalování techniky jednotlivých způsobů.

3.1.1

Somatické faktory

Somatické faktory jsou relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné. Týkají se
podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, vazů a šlach (Dovalil, 2009).
K hlavním somatickým faktorům patří:
•

výška a hmotnost těla

•

složení těla

•

tělesný typ

•

délkové rozměry a poměry
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3.1.1.1 Somatické faktory v plavání
Tento faktor je důležitý především ve vrcholovém sportu. Plavci s větší výškou postavy
a s dlouhými pákami (především paže) mají výhodu jak v délce dráhy záběru dlaně, tak
většinou i velikostí dlaně, chodidla, tedy ploch, které se podílejí na záběrových (v plavání
říkáme propulzivních) pohybech. V „hobby“ plavání však tento faktor nehraje
významnou roli, neboť pro tuto úroveň není cílem maximální výkon, ale zdravý a
efektivní pohyb.
Stavba těla:
•

krauleři sprinteři, motýlkáři se vyznačují vysokým vzrůstem, dlouhými pákami,
výrazným svalovým reliéfem, vysokou úrovní silových dispozic, jsou dobře
přizpůsobeni k rychlostně silové práci s anaerobním charakterem

•

plavci na středních a dlouhých tratích, polohovkáři, znakaři mají středně vysokou
postavu, nižší hmotnost, předpoklady na vytrvalostní práci s vysokou intenzitou

•

3.1.2

ženy mají proti mužům lepší hydrodynamické vlastnosti, ale nižší úroveň síly

Kondiční faktory

Zvyšování úrovně kondičních schopností je založeno na adaptaci organismu na
opakovanou pohybovou zátěž, ale i na procesech homeostázy a superkompenzace
(Měkota, Novosad, 2005).
Kondiční faktory v plavání: pohyblivost je zaměřená na získání energetického a
funkčního potenciálu plavce – rozvoj silových, vytrvalostních, rychlostních schopností,
na rozvoj kloubní pohyblivosti, ohebnosti, pružnosti, zvýšení schopnosti plavce snášet
narůstající tréninkové zatížení.
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3.1.2.1 Silové schopnosti

Silové schopnosti jsou charakterizovány všeobecně jako schopnosti spojené s
překonáváním nebo udržováním vnějšího odporu prostřednictvím svalového úsilí
(Juřinová, Stejskal, 1987).
•

Vytrvalostní síla je schopnost uplatňovat svalovou sílu opakovaně po delší dobu
bez výrazného snížení její úrovně (Měkota, Novosad, 2005).

•

Absolutní síla je největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém
při maximální volní kontrakci (Měkota, Novosad, 2005).

•

Výbušná explozivní síla je spojena s překonáváním nemaximálního odporu
vysokou až maximální rychlostí, může být realizována při dynamické svalové
činnosti.

Z hlediska rozvoje silových schopností jedince je plavání specifickým sportem. Pohyb se
zde odehrává ve vodním prostředí, plavec se pohybuje na základě překonávání
hydrodynamického odporu. Tento fakt je základním aspektem při vytváření silových
schopností plavce. Ať už jde o tratě, jejichž charakter je vytrvalostní, nebo o sprinty,
jedno mají společné – dynamický pohyb plavce musí být vždy vykonáván
mnohonásobně, nemůže být tedy vykonáván s maximální intenzitou a vždy jde tedy o
rozvoj schopností silově vytrvalostních. Výjimkou tvoří pouze startovní skok a obrátka.
Zde musí plavec vyvinout maximální dynamickou sílu v co nejkratším časovém
okamžiku (Vaněčková, 2009).

3.1.2.2 Rychlostní schopnosti

Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost – do 20 s–v
daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu, nebo s malým odporem) co
nejrychleji (Měkota, Novosad, 2005).
Rozlišujeme rychlost reakční, acyklickou, cyklickou a komplexní. Reakční rychlost je
spojena se zahájením pohybu, acyklická s co nejvyšší rychlostí jednotlivých pohybů,
cyklická s danou vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů a komplexní s danou
16

kombinací cyklických a acyklických pohybů včetně reakce (Měkota, Novosad, 2005).
Rychlostní schopnosti jsou závislé od řízení a regulace pohybové činnosti CNS a
současně od kvality činnosti energetických systémů. Je to vysoce dědičná schopnost, tedy
se obtížně trénuje.
Plavání je cyklický pohyb. Z rychlostních schopností je v plavání zastoupena rychlost
reakční. Reakční rychlostní schopnost je vyjádřena dobou reakce při startovním skoku.
3.1.2.3 Vytrvalostní schopnosti

Je to komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co
nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase. Dle energetického zabezpečení lze rozdělit
vytrvalost na dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou (Dovalil, 2009).
•

Dlouhodobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající
intenzity déle než 10 minut. Dominantním způsobem energetického krytí je
aerobní proces.

•

Střednědobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou
odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku, tj. po dobu asi 8-10 min. Průběžně
je projev tohoto typu zajišťován aktivací laktátového systému.

•

Krátkodobá vytrvalost je schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší
intenzitou po dobu do 2-3 min. Dominantním energetickým systémem je
anaerobní glykolýza, tj. uvolňování energie – štěpení glykogenu – bez využití
kyslíku (Měkota, Novosad, 2005).

V plavání se uplatňují všechny zmíněné typy vytrvalosti. Krátkodobá se uplatňuje u všech
plaveckých disciplín v distancích 100, (200) metrů. Střednědobá vytrvalost je důležitá při
plavání 200, 400, 800metrových tratí a dlouhodobá vytrvalost se uplatňuje u plaveckých
disciplín, které jsou v délce trvání nad 10 minut, tj. 1500 m a disciplíny dálkového plavání
tj. 5 km, 10 km, 15 km, 20 km.
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3.1.2.4 Koordinační schopnosti

Komplex pohybových schopností: dispozice lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby,
přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle
si osvojovat nové pohyby (Dovalil, 2008).
Základní koordinační schopnosti jsou diferenciační, orientační, rovnovážná, reakční,
rytmická, spojovací, přizpůsobovací.
•

Rovnovážná schopnost = schopnost udržovat celé tělo ve stavu rovnováhy,
respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovno váhových poměrech
a měnlivých podmínkách prostředí (Měkota, Novosad, 2005).

•

Rytmická schopnost = schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z
vnějšku daný, nebo v samotné pohybové činnosti obsažený (Měkota, Novosad,
2005).

•

Orientační schopnosti = schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru
a čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu
(Měkota, Novosad, 2005).

•

Schopnost reakce = schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný (jednoduchý nebo
složitý) podnět v co nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba (Měkota,
Novosad, 2005).

•

Schopnost přizpůsobování = znamená přizpůsobování vlastních pohybů vnějším
podmínkám, ve kterých se pohyb provádí. Podstatou je účelné využití,
přizpůsobení a upravení osvojené sportovní dovednosti (např. vodní slalom,
kanoistika). Může jít o očekávané či neočekávané změny, z čehož vyplývají
vysoké nároky na tvůrčí činnost (Dovalil, 2009).

•

Schopnost spojování pohybů = znamená uspořádání již dříve osvojených
pohybových dovedností, které jsou navzájem propojeny ve složitější činnost. Tato
schopnost se využívá zejména v sestavách sportovní gymnastiky (např. rondát –
přemet vzad – salto vzad) (Dovalil, 2009).

•

Diferenciační schopnost = schopnost jemně rozlišovat a nastavovat silové,
prostorové a časové parametry pohybového průběhu (Měkota, Novosad, 2005).

V dlouhodobém procesu motorického učení plavec při osvojování plaveckých dovedností
prochází kvalitativně rozdílnými úrovněmi, tzn. od fáze zvládnutí hrubé koordinace
18

pohybu, přes fázi zvládnutí jemné koordinace a směřující k fází stabilizace této jemné
koordinace, ne však ve smyslu absolutním.

3.1.3

Pohyblivost

Pohyblivost (flexibilita, ohebnost) je jednou z pohybových schopností, které ovlivňují
funkční kapacitu hybného systému člověka. Jde o schopnost vykonávat pohyby v plném
kloubním rozsahu (Dovalil, 2009).

V plavání je pohyblivost velmi důležitá. Tento sport vyžaduje velký kloubní rozsah pouze
v některých aspektech. Například pohyblivost v kloubu ramenním, extenze v kolenním
kloubu a u prsařů pohyblivost v kotníku.

3.1.4

Technické faktory

Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu. Rozmanité způsoby řešení
pohybových úkolů určují obsah a charakter specifické činnosti, na kterou se sportovci
připravují systematickým tréninkem (Dovalil, 2009).
„Vnější“ technika se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sdružených
v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli.
"Vnitřní" techniku tvoří neurofyziologické základy sportovních činností. Mají podobu
zpevněných a stabilizovaných pohybových vzorců a programů a jim odpovídajících
koordinovaných systémů kontrakcí a relaxací svalových skupin. Informace o nich
zprostředkovává biomechanika a neurofyziologie (Dovalil, 2009).
Technické zvládnutí jednotlivých plaveckých způsobů bývá jedním z rozhodujících
parametrů úrovně vyspělosti plavce, prostřednictvím kterého se realizují a projevují další
faktory ovlivňující sportovní plavecký výkon. Z tohoto hlediska akceptujeme techniku
racionální, účelnou a ekonomickou, která zabezpečuje co nejrychlejší lokomoci plavce
19

ve vodě při optimálním výdeji energie v průběhu trvání konkrétní závodní tratě. Již
samotný fakt, že pohybový úkol probíhá ve vodním prostředí, tedy v prostředí s odlišnými
fyzikálními vlastnostmi od běžných podmínek, vyžaduje od plavce speciální pohybové
chování respektující zákonitosti vodního prostředí a pohybu v něm.

3.1.5

Taktické faktory

Taktikou se chápe způsob řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu s
pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických a taktických
úkolů. Ten však bezprostředně souvisí s technickými aspekty, takže realizace taktických
záměrů je možná jedině prostřednictvím techniky. Jádro taktických dovedností tvoří
procesy myšlení. Jeho předpokladem jsou určité soubory vědomostí, které má sportovec
k dispozici v paměti a dále pak i určité intelektové schopnosti, a to jak obecné, tak
specifické (vztahující se k příslušnému sportu). K okruhu nezbytných poznatků patři:
znalost pravidel daného sportu, poznatky o předmětu soutěžení (míči, kotouči) a náčiní
(raketě, oštěpu, pálce, saních apod.), základní principy a postupy taktického boje v daném
sportu, reálné hodnocení vlastních předpokladů a možností, v úpolových sportech a ve
sportovních hrách i poznatky o přednostech a slabinách soupeřů a řada dalších (Dovalil,
2009).
V plavání nehraje taktika tak významnou roli na rozdíl od týmových sportů jako je
například fotbal nebo hokej. Nicméně je taktika velmi důležitá. Jde o způsob vedení
závodů v závislosti na podmínkách a situaci - např. rozložení sil při závodě, plavání
disciplíny určeným tempem, reálný odhad vlastních možností, schopnost rychle reagovat
na změny, které se mohou vyskytnout během závodů. Můžeme například s trenérem
dopředu naplánovat závod a jednotlivé mezičasy na daný plavecký úsek. V mém případě
by to vypadalo tak, že poplavu svoji hlavní disciplínu 400 polohově a předem si naplánuji,
v jakém čase musím daný plavecký způsob zvládnout, abych zaplaval osobní rekord.
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3.1.6

Psychologické faktory

V nejširším smyslu výkon podle Cattella (1970) závisí na centrálních (mentálních)
schopnostech, lokálních schopnostech (smyslových orgánů a motoriky), instrumentálních
strukturách (získaných dovednostech) a neintelektuálních faktorech (motivaci, emocích,
únavě). Tyto faktory nejsou stejnorodé – některé lze rozvíjet, jiné jsou relativně stálé, jiné
charakterizuje značná dynamika, existují vztahy s korovými oblastmi mozku i s
podkorovými centry.

Schopnosti senzorické, založené na smyslech člověka (úrovni jeho čití a vnímání)
nezanedbatelným způsobem ovlivňují výkon ve sportu.
Intelektuální schopnosti ovlivňují výkon člověka ve všech oblastech jeho činnosti. Ve
sportu se nejčastěji uvažuje o pohybové inteligenci, která představuje trs schopností s
těžištěm v motorické docilitě (učenlivost pohybů).
Motivace se vysvětluje jako podněcující příčina chování. Rozhoduje o vzniku, směru a
intenzitě jednání člověka, má tedy i význam energetizující, rozhoduje o dynamice
chování člověka (Dovalil, 2009).
Plavci s příznivým adaptačně osobnostním profilem mají plné předpoklady k
maximalizaci a realizaci svého potenciálu schopností a k optimálnímu řešení problémů
spojených se sociální interakcí. Patří k nim zodpovědnost, spolehlivost, cílevědomost,
vyšší práh tolerance vůči bolesti, odolnost vůči emočnímu stresu a ochotu dodržovat
zásady zdravé životosprávy.
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4 DÝCHÁNÍ
Dýchání si lze představit jako výměnu dýchacích plynů, tj. kyslíku a oxidu uhličitého.
Rozlišujeme dva druhy dýchání – vnější a vnitřní. Vnější dýchání neboli ventilace je děj,
při kterém dochází k výměně mezi atmosférickým vzduchem a vzduchem v plicních
alveolech. Při vnitřním dýchání neboli respiraci dochází k výměně plynů nejen mezi
alveoly a krví, nýbrž i mezi krví a tkáněmi. Výměna plynů probíhá po tlakovém spádu
cestou difúze (Mourek, 2005).
Dýchaní je považováno za něco zcela automatického, což není tak úplná pravda. Je to
něco, čemu bychom měli věnovat pozornost, stejně tak jako ostatním svalům, které
chceme posílit. Většina sportovců trénuje určité svalové skupiny zvlášť, a přitom ignorují
dýchací svalstvo, což je systém ovlivňující výkonnost celého organismu. V posledním
desetiletí se s tímto pojmem můžeme setkat mnohem častěji, než tomu bylo dříve. Před
15 lety bylo na trénink dýchacího svalstva nahlíženo jako na trénink hlavně pro astmatiky.
V dnešní době je považován za nejrychlejší cestu ke zvýšení výkonnosti, podobně jako
např. vysokohorský trénink. Dýchací svaly fungují na stejném principu, jako kterékoli
jiné svaly, proto by se jejich posilování nemělo zanedbávat. Při sportovním výkonu,
potřebují pracující svaly co nejrychleji kyslík a následné odstranění oxidu uhličitého. Čím
větší úsilí vykonáme, tím rychleji roste potřeba dopravovat tyto látky. Tento stav vede k
zvýšení tepové frekvence a současně k zvýšení zátěže pro dýchací svaly. To má později
za následek vyčerpání a unavení. Toho můžeme výrazně ovlivnit izolovaným posílením
těchto svalů (McConnell, 2011).

4.1

Ventilace plic

Ventilace je cyklický děj se střídáním vdechu a výdechu. Zajišťuje výměnu vzduchu mezi
okolní atmosférou a plicními alveoly. Kromě přivádění a odvádění vzduchu k plicním
alveolům a od nich, plní dýchací cesty ještě další důležité úkoly. Očišťují, zvlhčují a
ohřívají vdechovaný vzduch. Dále pak rozechvěním hlasových vazů vytvářejí základní
tón, který je nutný pro tvorbu hlasu. Statické objemy plic jsou základními ukazateli plicní
ventilace. Jejich objemy se stanovují pomocí spirometru (Kohlíková, 2004).
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4.2

Formy dýchání

Rozlišujeme tři formy dýchání, které jsou rozděleny podle toho, do které části hrudníku
či břicha se účastní dechové práce. První formou dýchání je horní hrudní dýchání, kdy
dochází ke zvedání především horní části hrudníku. Dále pak dolní hrudní dýchání, které
se projevuje především „roztažením“ dolní části hrudníku. Poslední formou dýchání je
břišní dýchání, které se projevuje výraznými dechovými pohyby v břišní oblasti
(Kohlíková, 2004). Normální dýchání je smíšené. Uplatňuje se kostální i abdominální typ
dýchání, ale u mužů převažuje dýchání abdominální, u žen kostální (Čihák, 2002).
4.3

Dýchací svaly

Při vdechu a výdechu působí soubor kosterních svalů, které se označují jako dýchací
svaly. Rozdělují se na inspirační a expirační svaly. Ty se dále dělí na hlavní a pomocné
svaly, kdy hlavní svaly jsou v akci při každém vdechu nebo výdechu a pomocné svaly se
zapojují jen při intenzivním dýchání nebo za chorobných stavů spojených s dechovými
obtížemi. Inspirační svaly působí zvětšení hrudní dutiny, naopak expirační svaly působící
tahem za žebra jejich sklonění a tím zmenšují hrudní dutinu (Čihák, 2002).
4.4

Mechanismus dýchání při zátěži

Mechanika dýchání se mění při pohybové činnosti. Netrénovanému jedinci se bránice v
klidových podmínkách podílí na plicní ventilaci ze 30–40 %, trénovanému 50–60 %.
Podíl bráničního dýchání se při tělesné práci zvyšuje. Dechová frekvence se postupně
zvyšuje se vzrůstající mírou zatížení. Ovšem toto zvyšování je individuální a závisí na
ekonomice dýchání. Během stupňované zátěže se dýchání přesouvá do inspirační polohy,
tzv. do inspiračního rezervního objemu. Do určité dechové frekvence, která činí cca 40
dechů za minutu, se nezapojuje výdechové svalstvo. Vdech je aktivní, výdech pasivní.
Pokud dojde k dosažení určitého stupně intenzity zatížení, dechový objem se musí dále
zvyšovat a výdech musí proběhnout v kratší době. To je však možné ze vzduchu, který v
plicích zůstává, tzv. expirační rezervní objem. Dochází k zapojení výdechového svalstva.
Zapojení však vyžaduje vetší energetickou spotřebu. Prohloubené dýchání s nižší
dechovou frekvencí je tedy energeticky ekonomičtější (Havlíčková, 2008).
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4.4.1

Vliv tréninku respiračních svalů na plavecký výkon

Lungren (2007) ve své studii uvádějí, že síla a vytrvalost dýchacích svalů má vliv na
sportovní výkon. Plavci mohou zlepšit svou vytrvalost a dýchací kapacitu
prostřednictvím cíleného posilování respiračních svalů. V této studii bylo testováno 30
zkušených plavců mužského pohlaví ve věku okolo 20 let. Osoby, které prováděli trénink
proti odporu dýchání po dobu čtyř týdnů, zlepšili svůj čas se šnorchlem o 33 %, v
porovnaní s jejich výchozími hodnotami. Navíc se zlepšila jejich vytrvalost ve vodě o 38
% a o 26 % mimo vodu. Tyto data byli v souladu s předchozími studiemi cyklistů, veslařů
a běžců.

4.5

Spirometrie a spiroergometrie

Existuje řada způsobů, jak lze vyšetřit dýchací systém a změřit hodnoty ventilačních
parametrů. Vyšetření je možné provést fyzikálně nebo pomocí přístroje. Při plánování
zátěžových testů se nesmí opomenout promyslet vhodné načasování, frekvence
opakování testů, prostředí, kde se test provádí a přístroje, které se k testu využívají.
Mezi metody založené na fyzikálním vyšetření patří pohled, kdy se sleduje pohyb
hrudníku a způsob dýchání. Pohmat, který se využívá pro vnímání hrudního hlasu.
Poklep, který se provádí nad plící. Nebo poslech, který slouží ke zjištění dýchacích
šelestů. K přístrojovým vyšetřením řadíme rentgenové vyšetření, bronchoskopii a
především spirografické vyšetření. Současné přístroje měří jak objemové, tak průtokové
změny při dýchání. Hodnoty objemů a kapacit jsou závislé na tělesné výšce, věku,
hmotnosti, povrchu těla, pohlaví, rase i poloze vyšetřovaného (Cinglová, 2002).

Spirometrie je vyšetření plic, které má velký význam při diagnostice, léčbě a
monitorování plicních onemocnění. Toto vyšetření je součástí preventivní tělovýchovné
– lékařské prohlídky, neboť poskytuje lékaři cenné informace o vlivu pohybové aktivity
na dýchací ústrojí. Používají se různé spirometry, některé z nich jsou schopny zaznamenat
jak objem vydechnutého vzduchu, tak i rychlost, s jakou byl výdech proveden. Používají
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se spirometry završené, otevřené, polootevřené, vlhké, suché atd.
Pacient ústy obemkne plastový náustek spirometru, nadechne se a vydechne nejdříve
normálně, poté s maximálním úsilím. Přístroj může být spojen s počítačem, který vytvoří
záznam dechové křivky. Podstatou vyšetření je měření objemu vdechovaného i
vydechovaného vzduchu v závislosti na rychlosti průtoku. Podle tvaru křivky na záznamu
lze orientačně stanovit obstrukci (zúžení) dýchacích cest a míru ventilační poruchy.
Vyšetření není bolestivé a pro pacienta není náročné, avšak do značné míry závislé na
spolupráci a vůli vyšetřovaného (Chaloupka, Elbl, 2003).
Nejprve stanovíme vitální kapacitu plic, pro kterou musí vyšetřovaná osoba provést
maximální nádech a do spirometru vydechnout s maximálním úsilím. Dále necháme
vyšetřovanou osobu připojenou na ventilometr pravidelně dýchat po dobu 2 minut a
zaznamenáme si dechovou frekvenci a minutovou ventilaci.
Kromě klidových hodnot je nezbytné naměřit i hodnoty maximální. Spiroergometrie je
metoda, pomocí které lze stanovit aerobní kardiorespirační zdatnost analýzou
vydechovaného vzduchu při maximálním zatížení organismu. Tuto metodu lze označit za
nejkomplexnější formu vyšetření transportního systému pro kyslík. Mezi ergometry patří
bicyklový ergometr, běhací koberec, rumpálový ergometr, veslařský ergometr, průtočný
bazén a jiné (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004). Nejčastěji se využívá stupňovaný
zátěžový test na bicyklovém ergometru nebo běhacím pásu. Vyšetřovaný by mel dostat
nejprve určitou dobu na rozcvičení. Úvodní minuty je zatížení postupně zvyšováno od
nízké až po střední intenzitu tak, aby došlo k zapracování organismu testovaného
sportovce za stálého sledování tepové frekvence. Poté se provede vlastní test, při kterém
jsou vdechované a vydechované plyny vedeny z masky upevněné na obličeji testovaného
sportovce do snímacího a vyhodnocovacího zařízení. Test se provádí až do hodnot sub
maximálního zatížení nebo do subjektivního vyčerpání. Vzhledem k požadavku na
vysokou přesnost měření je rovněž třeba vysoké přesnosti při obsluze přístroje a zadávání
dat potřebných k vyhodnocení výsledků testu. Důležitým ukazatelem je maximální
spotřeba kyslíku a také hodnota anaerobního prahu (Bartůňková, 2006).

25

4.6

4.6.1

Spirometrické ukazatele

Aerobní výkon (VO2max)

Sledování dynamiky spotřeby kyslíku při tělesném zatížení a následně zotavení má
rozhodující význam. Ukazatel VO2max je považován za jeden z nejvýznamnějších
ukazatelů výkonnosti a trénovanosti a používá se především pro určení vytrvalostní
zdatnosti. Vyjadřuje výši maximální aerobní kapacity, kterou můžeme definovat jako
maximální množství přijatého kyslíku, které je organismus schopen využít při svalové
práci. Právě toto množství kyslíku spotřebovávané ve svalech ovlivňuje produkci energie
vytvářené efektivním aerobním způsobem, či produkci odpadních látek. Čím vyšší
hodnota VO2max, tím více kyslíku se dostane do svalů a tím rychleji a déle dokážeme
provádět fyzickou aktivitu (Carmichael, Rutberg, 2003).
Spotřeba kyslíku udává množství kyslíku předané tkáním za časovou jednotku (1 minutu).
Hodnocení stupně výkonnosti využívá obvykle maximální spotřeby kyslíku. VO2max je
nejcennějším ukazatelem při posuzování aerobní kardiorespirační zdatnosti a představuje
kapacitu transportního systému. Hodnoty VO2max velmi těsně korelují s hodnotou
maximálního minutového srdečního výdeje.
Spotřeba kyslíku v klidu činí kolem 0,3 l/min, přičemž jen necelých 20 % přijatého
kyslíku se zužitkuje, zbytek vydýcháme. Při maximálním zatížení však spotřeba a
využitelnost kyslíku velmi strmě vzrůstá. VO2max u průměrného netrénovaného
mladého muže se pohybuje mezi 3 - 3,5 l/min, resp. 45–50 ml. min–1.kg–1, u žen mezi 2
- 2,5 l/min, resp. 35–40 ml. min–1.kg–1. Nižší hodnoty VO2max u žen jsou
odůvodnitelné větším množstvím podkožního tuku, menší velikostí srdce a plic v poměru
k rozměrům těla a nižší koncentrací hemoglobinu v krvi. S trénovaností se tato hodnota
zvyšuje na 50–65 ml. min–1.kg–1, u profesionálních sportovců muže vzrůst až na 70–80
ml.

min–1.kg–1.

U

nemocných

je

hodnota

VO2max

nižší.

(http://www.sportvital.cz/sport/vo2-max-meritko-nasi-kondice)
Hodnota VO2max je geneticky limitovaná, ale tréninkem lze ovlivnit udržení vysokého
procenta z VO2max po co nejdelší dobu. To znamená, že lze například při stejné rychlosti
snížit spotřebu kyslíku, a tím pádem podávat vyšší výkon. Rozdíly ve spotřebě kyslíku
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mezi různé trénovanými osobami se projeví až nad úrovní anaerobního prahu a v
hodnotách maximální kyslíkové spotřeby.
4.6.2

Dechová frekvence

Dechová frekvence znamená množství vdechů za jednu minutu. Průměrně u netrénované
populace jsou obvyklé hodnoty 12–16 vdechů/min, u sportovců vlivem zvýšeného
dechového objemu to muže být i méně než 10 vdechů/min. Při maximální zátěži sportovci
dosahují až 60 vdechů/min a spotřebují 10–11 % celkové množství energie na dýchání.
U dechové frekvence lze říct, že je vůlí snadněji ovlivnitelná. U sportovní činnosti je
dýchání často vázáno na pohyb v určitém poměru ke krokům, záběrům apod. Když se
jedná o nižší a střední intenzitu zatížení, dechová frekvence je určována právě rytmem
zátěže, méně se to týká intenzity zatížení. Čím se však zátěž zvyšuje, tím intenzita zátěže
ve vztahu k dechové frekvenci hraje důležitější roli.

U vytrvalostních sportovců dosahuje minutová ventilace vyšších hodnot zejména díky
vyšší dechové frekvenci, která se pohybuje kolem 50 dechů/min. U mládežnických
kategoriích zpravidla platí, že s věkem minutová ventilace stoupá, ale je to na úkor nižší
dechové frekvence (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004).

4.6.3

Dechový objem

Dechový objem je množství vzduchu vydechnutého jedním dechem. V klidu to je
přibližně 0,5 l, u trénovaných jedinců̊ to bývá více. Při tělesné práci se dechový objem
zvedne na 2–3 l (Bartůňková, 2006).
Po ukončení klidného výdechu lze ve výdechu ještě pokračovat. Jde o tzv. rezervní
exspirační objem, který většinou tvoří 1,1 l. To samé platí u vdechu, kdy po ukončení
klidného vdechu lze vdechnout ještě dalších 3 l vzduchu, tento ukazatel nazýváme
rezervní inspirační objem. Není možné konstatovat, že po maximální exspiraci není v
plicích žádný vzduch, plíce obsahují ještě přibližně̌ 1,2 l, což je označováno za tzv.
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reziduální objem. Tento ukazatel je důležitý pro vyšetření plicních funkcí (Trojan, 2003).
Dechový objem lze vypočítat tak, že minutovou ventilaci dělíme dechovou frekvencí. U
dechového objemu nejsou tak velké rozdíly mezi sportovci a nesportovci jako u dechové
frekvence. Dechový objem činí při maximální zátěži 50–60 % vitální kapacity plic. Na
základě toho vyplývá, že není využita celá vitální kapacita plic. Důvodem je poloha
dýchacích svalů (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004).

4.6.4

Vitální kapacita plic

Je základním spirometrickým ukazatelem, který představuje maximální dechový objem
plic. Její velikost je dána především tělesnou výškou, věkem a pohlavím. Méně je
ovlivněna tělesnou hmotností a trénovaností. Absolutní hodnota vitální kapacity plic u
zdravých mužů české populace činí v průměru 5 – 5,3 l, u žen 3,2 – 3,3 l. Dechový objem
při vysokých intenzitách zatížení dosahuje zhruba 50 % vitální kapacity.
Vitální kapacita je součtem dechového objemu a inspiračního a exspiračního rezervního
objemu. Pokud bychom k této hodnotě přičetli reziduální objem, získáme celkovou plicní
kapacitu.

4.6.5

Minutová ventilace

Minutová ventilace je dynamický ukazatel, který představuje objem vzduchu, který je
prodýchán za jednu minutu. Je určena velikostí dechového objemu s dechovou frekvencí.
Minutová ventilace je v klidu 5–10 l za minutu. Při zátěži stoupá až na 150 l za minutu.
Maximální změřené hodnoty se pohybovaly kolem 200 l/min. Maximální minutová
ventilace pozitivně koreluje s maximální spotřebou kyslíku.
Minutová ventilace je především závislá na intenzitě činnosti. U vyšších intenzit je možné
pozorovat i hyperventilaci neboli vyšší ventilaci, než by odpovídala spotřebě kyslíku.
Začátek hyperventilace lze označit za anaerobní práh, pohybuje se kolem intenzity
zatížení 50–60 % VO2max. Skutečné využití kyslíku z dané ventilace je dáno ukazatelem
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ventilačního ekvivalentu kyslíku, který se vypočítává z podílu minutové ventilace a
minutové spotřeby kyslíku. Mluvíme o množství vzduchu, které je potřebné pro spotřebu
1 l O2. Při maximálním zatížení činí u mužů tato hodnota 28 l, u žen 33 l na 1 l O2. Čím
je hodnota nižší, tím je využití kyslíku vyšší (Havlíčková, 1999). Pokud měříme
minutovou ventilaci při sub maximálním zatížení, hodnoty trénovaných a netrénovaných
se příliš neliší. Rozdíl se projeví především nad úrovní anaerobního prahu a při maximální
zátěži. S rostoucím věkem se při stejném výkonu hodnoty plicní ventilace začnou
zvyšovat. Limitujícím faktorem je především centrální oběhový systém (Vilikus,
Brandejský, Novotný, 2004).

4.6.6

Jednovteřinová vitální kapacita

Jednovteřinová vitální kapacita je maximální množství vzduchu, který je vydechnutý za
1 vteřinu. Hodnoty jednovteřinové vitální kapacity plic a vitální kapacity plic je možné
převést na normované hodnoty (%) vzhledem k věku, pohlaví, výšce a váze v rámci
porovnání s běžnou populací. 100 % znamená normu, oproti které probíhá srovnání. Pro
sportovce je důležité, aby jejich výsledky byly vyšší než 100 % (McConnell, 2011).

4.6.7

Změny ventilačních parametrů při zatížení

Již před zahájením činnosti se spolu s dalšími předstartovními projevy objevuje vzestup
některých ventilačních parametrů. Právě při zatížení jsou změny nejvýraznější. Spotřeba
kyslíku a produkce oxidu uhličitého se proti klidovým podmínkám zvyšuje až 20krát.
Zvýšení plicní ventilace je úměrné zvýšené spotřebě kyslíku. Zvýšit plicní ventilaci je
možné zvýšením dechové frekvence i prohloubením dechu. Statický ukazatel dechových
funkcí je vitální kapacita plic, její hodnota závisí na pohlaví, věku, tělesném povrchu,
trénovanosti a typu zátěže (Bartůňková, 2006).
Se zvyšující se intenzitou zatížení roste potřeba získávat kyslík. Minutová ventilace je
přímo úměrná intenzitě zatížení. Toto však platí pouze do hodnoty anaerobního prahu.
Vyšší intenzita cvičení vede totiž k vyšší produkci laktátu.
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Z dlouhodobého pohledu mluvíme o adaptačních změnách, které vznikají v důsledku
tréninku a pravidelného zatěžování. Nejvýraznějších změn si lze všimnout právě u
vytrvalostních sportovců např. triatlonistů. Triatlonista v porovnání s jedincem, který se
soustředí na rozvoj vytrvalosti, má lepší mechaniku dýchání a plicní difúzi. K dalším
znakům patří nižší dechová frekvence, vyšší maximální dechový objem, vyšší vitální
kapacita a nižší minutová ventilace. U triatlonistů lze naměřit i vyšší maximální aerobní
výkon a anaerobní práh lze stanovit při vyšší intenzitě zatížení a vyšší spotřebě kyslíku
(Havlíčková, 1999).
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5 POWERBREATHE A JEHO MOŽNOSTI VYUŽITELNÉ
PRO ZLEPŠENÍ DECHOVÝCH PARAMETRŮ
Přístroj Powerbreathe slouží k posilování dýchacích svalů. Funguje na principu
nastavitelného prahu pro průchod vzduchu zařízením, a tedy i intenzity zatížení.
Membrána klade odpor pouze při nádechu, avšak při výdechu vzduch prochází přes
druhou membránu, která odpor neklade (viz. obrázek 2). Výhodou této technologie je, že
odpor není závislý na rychlosti průtoku vzduchu zařízením, a proto je konstantní. To
umožňuje dobrou měřitelnost výsledků.
Obrázek 2: Powerbreathe

Poznámka: Vysvětlení popisků: Mouthpiece- náustek, end cap- koncový uzávěr, valveventilek, lower chambre- dolní komora, tensioner knob- tlačítko napínače, load calibrated
spring- zátěž kalibrované pružiny, outer sleeve- vnější objímka.
Výrobce přístroje Powerbreathe vyrábí několik modelů, takže rozmezí nastavitelné zátěže
je u jednotlivých modelů různé. Model s nejnižší nastavitelnou zátěží lze nastavit od 17
do 98 cm H" 0, další model od 23 do 186 cm H" 0 a model s nejtěžší zátěží od 29 do 274
cm H" 0.
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Powerbreathe PLUS medium (obrázek 3) využívá deseti stupňovou stupnici manuálně
nastavitelné zátěže v rozsahu 23–186 cm H" 0 a optimalizované proudění vzduchu. Celý
princip pracuje na regulovatelném odporu při nádechu, k čemuž slouží jednoduchý otočný
mechanismus se šroubovicí. Tento model je určen pro běžnou aktivní populaci, rekreační
i vrcholové sportovce, osoby se zvýšenou zátěží dýchacího aparátu a osoby pohybující se
ve vyšších nadmořských výškách. Další výhodou je i cenová dostupnost tohoto přístroje
(powerbreathe.com).
Obrázek 3: Powerbreathe PLUS medium

Powerbreathe K3 (obrázek 4) funguje na principu elektronicky kontrolovaného ventilu se
schopností rychlé odezvy, který vytváří odpor při nádechu. Všechny nadýchané hodnoty
se zobrazují na LCD displeji nebo mohou být sledovány „živě“ v softwaru Breathe-Link
po připojení přístroje k PC. Tento model nabízí kromě režimu tréninku také režim
testování, zahřátí před zátěží a zklidnění po zátěži. Velikost odporu se dá nastavit
v rozsahu 10-200 cm H" 0 nebo přístroj nastaví odpor automaticky podle potřeb
(respiration.cz).
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Obrázek 4: Powerbreathe K3

Trénink dýchacího aparátu dokáže dle McConnelliho (2011) zcela legálním způsobem
zvýšit množství vzduchu dopravovaného do plic a zajistit tak mnohem lepší práci
svalového i oběhového systému. Přístroj Powerbreathe je v tomto ohledu mimořádně
účinným pomocníkem. Umožňuje totiž dosáhnout významného zlepšení ventilační
kapacity během několika týdnů, přitom čas strávený tréninkem není příliš dlouhý. Tento
rezistenční trénink je určen pro posílení nádechového svalstva, primárně bránice a
mezižeberního svalstva. Výdech provádíte bez odporu, což umožňuje dýchacímu svalstvu
relaxovat a vzduch přirozeně dostat ven z plic.
Powerbreathe využívají vrcholový sportovci celého světa, k přípravě na olympijské hry
nebo na mistrovství světa. Posílení dýchacích svalů pomůže i lidem se sedavým
zaměstnáním a seniorům, jejichž pohybové možnosti jsou omezené, či nemocným s
astmatem, chronickou bronchitidou nebo jinými dýchacími problémy.
Powerbreathe přináší:
•

zvýšení síly dýchacího svalstva o 31,2%

•

zvýšení vytrvalosti dýchacího svalstva o 27,8%

•

urychlení odplavování laktátu o 16%
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•

zvýšení výkonnosti o 1,5 - 4,6 % u velmi dobře trénovaných sportovců

(McConnell, 2013)

5.1

Měřící hodnoty přístroje Powerbreathe

V rámci přístroje lze měřící hodnoty rozdělit do dvou skupin. Hodnoty maximální, kde
dochází k jednorázovému maximálnímu výdechu a hodnoty vytrvalostní, u kterého se
provádí 30 opakování.

5.1.1

Parametry získané z testu maximálního výdechu

S-INDEX (index intenzity, síly) měří sílu dýchacího svalstva. Naměřená hodnota S –
indexu je zobrazena na stupnici (slabá úroveň – výborná úroveň), která znázorňuje a
hodnotí obvyklou úroveň síly nádechového svalstva u osob stejného věku, výšky, váhy a
pohlaví. Stupnice se vygeneruje v závislosti na osobních údajích, které jste do systému
vložili. Po několika týdenním tréninku s Powerbreathe K3 se dosažené zlepšení projeví i
v hodnotách S – Indexu. Průměrné hodnoty testu na jeden nádech jsou 120 cm H" 0 pro
muže a 90 cm H" 0 pro ženy. (powerbreathe.com)
S-Index pomocí stupnice porovnává úroveň síly dechového svalstva s úrovní průměrného
jednotlivce získanou průzkumy. Velikost síly nádechu je však individuální. Nízká
(podprůměrná) úroveň nemusí nutně znamenat problém a podobně výborná
(nadprůměrná) naměřená hodnota neznamená, že trénink dýchacího svalstva s
Powerbreathe K3 již nijak nemůže prospět.

Obrázek 5: Powerbreathe K3 S-index – uživatelský manuál
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FLOW (průtok, tok) je ukazatel maximální rychlosti, kterou vdechujeme vzduch do plic.
Výsledek měření je založen na maximální změřené hodnotě průtoku vzduchu během
provedeného testu. Ukazatel vypovídá o rychlosti, s jakou jsou nádechové svaly schopné
kontrakce (stažení). Po několika týdnech tréninku nádechového svalstva by měli hodnoty
průtoku dosáhnout zlepšení. Hodnoty průtoku se pohybují v hodnotách 0–13 L/s.

Obrázek 6: Powerbreathe K3 Flow – uživatelský manuál
VOLUME (množství, objem) označuje průměrné množství vzduchu, které jste získali
jedním nádechem během tréninkové jednotky. Vyšší hodnota objemu znamená, že jsme
dýchali hluboce a využili naplno rozsahu nádechových svalů. Musíme dýchat zhluboka
při každém nádechu a dosáhnout tak vysokých hodnot. Nízká naměřená hodnota může
znamenat, že dýcháte s příliš vysokou zátěží, která znemožňuje důkladný nádech.
Výsledky tréninku jsou v hodnotách 0–8 litrů.

Obrázek 7: Powerbreathe K3 Volume – uživatelský manuál
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5.1.2

Parametry získané z vytrvalostního testu

LOAD (zátěž) je hodnota měřící odpor, který při nádechu překonáváme. Odpovídá
„zvednuté váze“ – a tomu odpovídající síle, kterou vyvinuly naše dýchací svaly během
tréninkového cyklu. Zátěž je měřena v jednotkách cmH2O – tato jednotka tlaku se běžně
používá v lékařství a vyjadřuje tlak v plicích, který se vytvořil silou nádechového
svalstva. Vyšší hodnota znamená, že jsme dýchali (trénovali) usilovněji a došlo k většímu
posílení našeho dýchacího svalstva. Silné dýchací svalstvo se pak lépe vyrovná s nároky,
které jsou na dech kladeny během fyzické aktivity či námahy. Pokud je Powerbreathe v
režimu automatického nastavení zátěže, odpovídá hodnota zátěže zobrazená na konci
cyklu zhruba síle dýchacího svalstva. Tato hodnota se aktualizuje po skončení každé
tréninkové jednotky a vypovídá tak o zlepšení, kterého jste během trénování dosáhli. Při
manuálním nastavení zátěže je hodnota zobrazené zátěže stejná jako velikost zátěže,
kterou jsme zadali do systému před začátkem tréninkové jednotky. V tomto případě tak
zobrazená hodnota zátěže kopíruje takové zvyšování zátěže, který jsme ručně zadali skrz
možnosti v rámci „menu“. Hodnoty se pohybují v hodnotách 10–200 cm H2O.

Obrázek 8: Powerbreathe K3 Load – uživatelský manuál
POWER (síla) je ukazatel výkonu svalů, který v sobě zahrnuje sílu a rychlost pohybu.
Silnější svalstvo je odolnější vůči únavě při dané úrovni fyzické námahy; v případě
silnějších dýchacích svalů to konkrétně znamená, že budeme při svých aktivitách méně
omezeni dýcháním. Silnější dýchací svalstvo také umožní vyšší fluktuaci vzduchu a zvýší
schopnost organismu odbourávat nahromaděné množství laktátu během náročných
aktivit. Zobrazená hodnota je průměrem množství síly vyvinuté za celou tréninkovou
jednotku. Pokud chceme dosáhnout co nejvyšších hodnot tohoto ukazatele, musíme
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dýchat tak rychle, jak můžeme. Musíme vydechovat pomalu tak, aby se předešlo
hyperventilaci. Naměřené hodnoty jsou 0 – 99,9 Wattů.

Obrázek 9: Powerbreathe K3 Power – uživatelský manuál

T-INDEX měří efektivitu tréninku založeného na množství vynaložené energie. Vysoká
hodnota indexu znamená, že jsme trénovali naše nádechové svalstvo nejvíce a nejdéle,
což vede k nejlepšímu možnému tréninkovému zlepšení. Musíme se zaměřit na dosažení
středního až vysokého tréninkového indexu, aby byl efekt tréninku co nejlepší. Nádech a
výdech byl měl být v plném rozsahu. K maximalizaci tréninkového indexu dosaženém
během tréninku, musíme dýchat co nejhlouběji. Při nádechu naplnit celé plíce vzduchem
a při výdechu vyprázdnit všechen vzduch.

Tréninkový index
dosažený

během

posledního
tréninku.

Obrázek 10: Powerbreathe K3 T–index – uživatelský manuál
VOLUME (objem, množství) měří, kolik vzduchu jsme nadechli během testu (objem
plic). Někteří lidé s prokazatelně slabým nádechovým svalstvem mohou pravidelným
tréninkem objem vzduchu, který jsou schopni získat na jeden nádech, zvýšit. Většina lidí
na tomto ukazateli účinek trénování nezaznamená (hodnoty se nebudou příliš měnit).
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Přesto je tento ukazatel užitečný pro srovnání s hodnotami „volume“ z tréninkového
cyklu. Můžeme tak zjistit, zda jsme během tréninkového cyklu opravdu dýchali tak
hluboce, jak jsme schopni. Při testu volume jsou hodnoty 0–8 litrů.

Obrázek 11: Powerbreathe K3 Volume test – uživatelský manuál

5.1.3

Dosavadní výzkumy a shrnutí

Struktura výkonu v plavání se skládá z mnoha faktorů, jedny z nejdůležitějších jsou
vzhledem k charakteru výkonu a prostředí, ve kterém se nachází spirometrické parametry.
V současné době se na trhu vyskytl přístroj Powerbreathe, který by měl na základě
tréninku zvyšovat parametry hodnotící úroveň dechových parametrů. Výsledky jsou
většinou prezentovány na skupinách patologických probandů nebo sportovců výkonností
úrovně viz. Lungren (2007).
Dalším výzkumem je studie Griffithse a McConnella, ve které zkoumali účinek
4týdenního tréninku nádechového a výdechového svalstva samostatně. Zkoumaní
sportovci prováděli 30 opakování s maximálním úsilím. Podle této studie nemá trénink
výdechového svalstva vliv na výkonnost, ale po tréninku nádechového svalstva se jejich
výkony zlepšili. Dále byl prováděn trénink po dobu 6 týdnů na výdechové a nádechové
svalstvo společně. V tomto případě nedošlo k žádnému zlepšení. Důvodem je, že
zkoumaní sportovci nedokážou provádět tento trénink proti odporu s maximálním úsilím
po celou dobu intervence (Griffiths, McConnell, 2007).
Enright a Unnithan (2011) zkoumali ve své studii vliv vysoce intenzivního tréninku
nádechového svalstva. V této studii bylo 40 lidí v průměrném věku 22 let, kteří byli
rozděleny do 4 skupin. Test trval 8 týdnů, kde 3 skupiny prováděli trénink nádechového
svalstva s nízkou, střední a vysokou intenzitou (40 %, 60 % a 80 % z maxima). Poslední
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kontrolní skupina se nezúčastnila žádného testu. Test se prováděl třikrát týdně s 24
hodinovými rozestupy mezi tréninky. Výsledky ukázali, že vysoce intenzitní trénink
nádechového svalstva zvyšuje plicní objemy, zvětšuje tloušťku bránice a pracovní
kapacitu. Stejně tak se zkrátil čas potřebný k zotavení u zdravých a středně trénovaných
sportovců. Dále zjistili, že při tréninku nádechových svalů mají efekt i nízké intenzity
zatížení. Tento trénink zlepšil funkci těchto svalů, zvýšil plicní objemy a kapacitu fyzické
práce u zdravých jedinců tak i u pacientů s plicním onemocněním. Pouze však trénink
s vysokou intenzitou zatížení (80%) zlepšuje také hodnoty plicních objemů.
V mé práci jsme testovali využití přístroje Powerbreathe ke zlepšení respiračních
parametrů u vrcholových sportovců a uvidíme, jaké výsledky dostaneme v porovnání
s těmito studiemi.
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6 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má přístroj Powerbreathe na změny
respiračních parametrů u plavců. Dalším cílem bude zjistit, zda skupina výkonnostně
lepších plavců bude dosahovat v parametrech získaných z přístroje Powerbreathe
statisticky lepších hodnot.
Dílčí úkoly:
1. Na základě rešerše literatury zjistit, jaké ukazatelé se nejčastějí používají při
diagnostice funkčních předpokladů a zmonitorovat současné možnosti
diagnostiky respiračních parametrů ve sportu
2. Metodika a stanovení spirometrických parametrů, které budou hodnoceny.
3. Určit vhodné testy, pomocí kterých bude měření realizováno.
4. Stanovit výzkumný soubor a design testu.
5. Realizace samotného měření.
6. Zpracování získaných dat pomocí statistických metod.
7. Vyhodnocení a stanovení závěru.
6.1

Hypotézy

V naší práci jsme zvolili a formulovali tyto dvě hypotézy:
1. Skupina výkonnostně lepších plavců bude dosahovat v parametrech získaných z
přístroje Powerbreathe statisticky lepších hodnot.
2. Vlivem tréninku s přístrojem Powerbreathe dle návodu se statisticky zlepší
měřené hodnoty.
6.2

Použité metody

Výzkum byl prováděn pro trenéra Vysokoškolského centra, k možnému zlepšení
výkonnosti plavců a v rámci standardního měření tělesného složení (jako placená služba
LSM FTVS UK). Všichni zúčastnění souhlasili s použitím dat pro další práce a výzkumy.
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Tento souhlas proběhl již před rozhodnutím, že data budou následně zpracována do
bakalářské práce. Z tohoto důvodu nebyl potřeba souhlas etické komise UK FTVS.
Testování probíhalo v laboratoři sportovní motoriky FTVS UK pod vedením odborného
personálu.
Ke sběru informací o dané problematice jsme použili popisnou analýzu, která vychází z
poznatků získaných studiem literatury a dalších zdrojů.
Pro výzkum v mé bakalářské práci byli použity přístroje Powerbreathe PLUS Medium a
Powerbreathe K3. Ve výzkumu využíváme test maximálního nádechu a výdechu a 30
výdechů. Testování proběhlo metodou opakovaného měření před začátkem testu a po
ukončení testování.
Jako hlavní proměnné pro vyhodnocení výzkumu jsme zvolili tyto parametry:
Tabulka 1: Měřené parametry použité k vyhodnocení výzkumu
Test

Název
parametru
S-index

Jednotka
měření
H" 0

Průtok

L/s

Objem
maximální

L

Zátěž

cm H" 0

Síla

Watt

Objem
vytrvalostní

L

T-index

%

Maximální

Vytrvalostní

6.3

Popis
Měří sílu dýchacího svalstva.
Ukazatel maximální rychlosti, kterou
vdechujeme vzduch do plic.
Průměrné množství vzduchu, které jste
získali jedním nádechem během tréninkové
jednotky.
Odpor, který při nádechu překonáváme.
Výkon svalů, který v sobě zahrnuje sílu a
rychlost pohybu.
Měří, kolik vzduchu jsme nadechli během
testu.
Měří efektivitu tréninku založeného na
množství vynaložené energie.

Charakteristika výzkumného souboru

V tomto výzkumu bylo sledováno 11 plavců ve věku 18 až 26 let, kteří jsou zařazeni ve
vysokoškolském centru v Praze na Strahově. Konkrétně se jednalo o 5 ženy a 6 mužů.
Pro druhou část výzkumu jsme si rozdělili plavce do dvou skupin. První výkonnostně
horší skupinu jsme nazvali „REPRE plavci“. Tato skupina obsahovala reprezentanty
české republiky ale bez účasti na vrcholové soutěži. Druhou výkonnostně lepší skupinu
jsme nazvali „TOP plavci“. Zde jsou plavci, kteří byli bud’ na olympijských hrách,
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mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Tímto krokem jsme chtěli zjistit, jestli
výkonnostně lepší skupina bude dosahovat lepších výsledků a naopak.

Tabulka 2: Charakteristika výzkumného souboru muži
Charakteristika souboru Průměr Směrodatná odchylka
Věk

22

1,67

Tělesná výška

191

3,15

Tělesná hmotnost

88,76

3,78

Procenta tuku

13,0

1,60

Tabulka 3: Charakteristika výzkumného souboru ženy
Charakteristika souboru Průměr Směrodatná odchylka

6.4

Věk

22,4

1,96

Tělesná výška

172,24

3,90

Tělesná hmotnost

64,84

3,15

Procenta tuku

13,8

2,67

Sběr dat

Na začátku výzkumu byl stanoven odpor zátěže každému individuálně tak, aby se dalo
provést 30 nádechů bez odpočinku. Se zvyšující se kondicí inspiračního svalstva bylo
nutné zvyšovat i inspirační odpor. Pokud byl jedinec schopný dosáhnout 30 nádechů bez
značných obtíží, zvýšil se na přístroji odpor minimálně o půl stupně normované stupnice.
Toto cvičení probíhalo po dobu 2 měsíců, 2x denně (dopoledne a večer). Dopolední i
večerní trénink probíhal vždy až po skončení plaveckého tréninku. Trénink probíhal v
klidu v sedě. Aby nedocházelo v průběhu testu k nádechu či výdechu nosem, používal se
skřipec na nos. Před zahájením testu proběhla instruktáž a účastníci dostali podrobné
informace, jak s přístrojem zacházet.
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6.5

Analýza dat

Pro popis dat jsme použili explorační analýzu. Výsledná data jsou zpracována do tabulek
a vyhodnocována v softwaru SPSS statistickou metodou párového T-testu pro dva
soubory (porovnání změn před a po měsíčním tréninku), nepárového T-test a
procentuálního rozdílu pro zjištění hodnot mezi skupinou TOP plavci a REPRE plavci.
Statistickou významnost budeme hodnotit na hladině 0,05.
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7 VÝSLEDKY
7.1

Porovnání TOP plavců a REPRE plavců

V následující části zjistíme, jestli skupina výkonnostně lepších TOP plavců dosáhne
vyšších výsledků respiračních hodnot než skupina výkonnostně horších REPRE plavců.
V tomto výzkumu jsme použili nejvhodnější soubory pro měření. Abychom zachovali
vyváženost mezi pohlavím, z výpočtu jsme vyřadili jednu plavkyni, jejíž výkonnost byla
na hranici mezi oběma skupinami a rozdělení tedy bylo následující: TOP – 3 muži + 2
ženy, REPRE - 3 muži + 2 ženy.
Tabulka 4: Hodnoty TOP plavců a REPRE plavců

Hodnota
S-index
Průtok
Objem maximální
Zátěž
Síla
Objem vytrvalostní
T-index

Výkonnost Průměr Směrodatná odchylka Procentuální rozdíl
Lepší
Horší
Lepší
Horší
Lepší
Horší
Lepší
Horší
Lepší
Horší
Lepší
Horší
Lepší
Horší

142,00
130,60
7,72
6,90
5,16
4,30
74,80
57,80
15,82
13,22
3,92
3,60
64,60
69,20

26,20
39,66
1,28
1,87
1,48
1,45
16,05
14,45
8,12
5,85
1,18
1,05
7,57
6,34

-8,03
-10,62
-16,67
-22,73
-16,43
-8,16
7,12

Tabulka 4 zobrazuje hodnoty TOP plavců a REPRE plavců u všech měřených hodnot.
TOP plavci dosáhli skoro ve všech hodnotách vyšších výsledků než skupina REPRE
plavců. Průměr hodnoty S-indexu u lepší skupiny je 142,00 H" 0 a u horši skupiny 130,60
H" 0. U hodnoty průtoku dosáhla lepší skupina průměru 7,72 L/s a horší skupina 6,90 L/s.
U maximálního objemu byli průměrné hodnoty lepší skupiny 5,16 L a horší skupiny 4,30
L. Největší rozdíl byl u hodnoty zátěže. Zde byla lepší skupina lepší o celých 17 cm H" 0.
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Nejmenší rozdíl byl ve vytrvalostním objemu, kde byla hodnota lepší skupiny 3,92 L a
horší skupiny 3,60 L. Hodnota síly byla opět vyšší u lepší skupiny a to 15,82 Wattů. U
horší skupiny byla tato hodnota jen 13,22 Wattů. V jediné z těchto hodnot dosáhla horší
skupina lepších hodnot, a to u hodnoty T-indexu. Zde skupina horších dosáhla vyšší
hodnoty o 4,6 %. Z výsledků procentuálního rozdílu vyšlo, že S-index, průtok, objem,
zátěž, síla a objem testu je horší u skupiny REPRE plavců, protože výsledné hodnoty jsou
záporné. U hodnoty T-indexu je hodnota kladná, protože zde byla skupina REPRE plavců
lepší.

Tabulka 5: Nepárový T-test
Levene's Test
for Equality of

T-test for Equality of Means

Variances
95%

Value

Sig.
F

Sig.

t

(2tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

S-index

4,36

,07

,53

,60

11,40

21,25

-37,61 60,41

Průtok

1,79

,21

,80

,44

,82

1,01

-1,51

3,15

,02

,87

,92

,38

,86

,92

-1,28

3,00

Zátěž

,15

,70

1,76

,11

17,00

9,65

-5,27

39,27

Síla

2,42

,15

,58

,57

2,60

4,47

-7,72

12,92

,01

,90

,45

,66

,32

,70

-1,30

1,94

1,00

,34

-1,04

,32

-4,60

4,41

-14,78

5,58

Objem
maximální

Objem
vytrvalostní
T-index

V tabulce 5 můžeme vidět o kolik lepší byla skupina TOP plavců než skupina REPRE
plavců. Všechny tyto hodnoty jsou kladné, protože skupina TOP plavců dosahovala
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vyšších hodnot. Výjimkou je pouze hodnota T-indexu, kde je hodnota záporná, protože
v tomto testu dosáhla skupina REPRE plavců vyšších hodnot než skupina TOP plavců.
Z výsledků nepárového t – testu ale bohužel statistická významnosti nevyplívá. Ani
v jednom parametru se nám nepodařilo na hranici p = 0,05 nalézt tak velký rozdíl,
abychom ho mohli považovat za statisticky významný. To je zřejmě způsobeno malým
počtem probandů a kombinací mužů a žen v jednom souboru.
7.2

Porovnání výsledků tréninku s přístrojem Powerbreathe před a po

V tabulce 6 je porovnání počátečních naměřených hodnot s hodnotami po 2 měsíčním
tréninku s přístrojem Powerbreathe pro celý sledovaný vzorek.
Tabulka 6: Porovnání výsledků před a po
Hodnota

Průměr Směrodatná odchylka Procentuální rozdíl

S-index před

131,64

34,28

S-index po
Průtok před
Průtok po

129,09
7,08
7,08

30,84
1,67
1,53

Objem maximální před

4,65

1,41

Objem maximální po

4,61

1,57

64,09
58,18
13,82
Síla po
12,70
Objem vytrvalostní před 3,74

17,68
18,15
6,87
6,01
1,01

Zátěž před
Zátěž po
Síla před

Objem vytrvalostní po

3,55

,93

T-index před

67,27

6,77

T-index po

68,36

5,77

-1,93
0,00
-0,78
-9,22
-8,09
-4,87
1,62

Poznámka: Před a po výsledky před intervencí
Tabulka 6 zobrazuje hodnoty naměřené před začátkem testu a po ukončení 2 měsíčního
tréninku s přístrojem Powerbreathe. Jak můžeme vidět, většina hodnot se mírně zhoršila
nebo nepatrně zlepšila. Proto nedošlo k výrazné změně, která by pro náš test přínosná.
Průměr hodnoty S-indexu se zhoršil (129,09 H" 0) než bylo naměřeno na začátku testu
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(131,64 H" 0 ). Průměrná hodnota průtoku zůstala beze změny (7,08 L/s). U hodnot
maximálního objemu je průměr před testem 4,64 L a po testu 4,60 L. Průměr naměřených
hodnot, kde byl výsledek negativní na konci testu je také u zátěže, kde byl pokles z 64,09
cm H" 0 do 58,18 cm H" 0. Stejně tak u síly, kde jsme na začátku naměřili průměrnou
hodnotu 13,81 Wattů a na konci 12,00 Wattů. K poklesu došlo také při vytrvalostním
objemu, kdy se z průměrné hodnoty 3,73 L snížil na 3,55 L. Na konec T-index se zvýšil
z 67,27 % na 68,36 %, tedy o 1,09 vyšší. Tento výsledek potvrzuje i procentuální rozdíl,
kde nám vyšla kladná hodnota 1,62 %. Další výsledky procentuálního rozdílu vyšli
záporně, a tak bylo potvrzeno, že nedošlo k žádnému zlepšení. Hodnota průtoku zůstala
na počáteční hodnotě.
Tabulka 7: Porovnání výsledků před a po párový T-test
Paired Differences
Value

Mean

S-index před a po 2,54

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the

t

Difference
Lower

Upper

Sig. (2tailed)

10,36

3,12

-4,41

9,51

,81

,43

,00

,42

,12

-,28

,28

,00

1,00

,03

,60

,18

-,37

,44

,19

,84

Zátěž před a po

5,90

6,61

1,99

1,46

10,35

2,96

,01

Síla před a po

1,11

2,42

,73

-,51

2,74

1,53

,15

,18

,49

,14

-,14

,51

1,22

,24

5,28

1,59

-4,63

2,45

-,68

,50

Průtok před a po
Objem
maximální před a
po

Objem
vytrvalostní před
a po
T-index před a po -1,09

Tabulka 7 nám ukazuje výsledky párového T-testu u všech měřených před začátkem testu
a po ukončení testu. V jednom z našich případů došlo k tomu, že byl naměřený rozdíl
statisticky významný (tedy p=0,05) a to u hodnoty zátěže, kde byl výsledek p=0,01. Proto
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výsledek hypotézy v tomto případě platí. Tato hodnota se ale po předchozím měření
nezlepšila. Důvodem může být, že sledovaní plavci byli unaveni po předchozím tréninku.
Hodnota S-indexu u T-testu je 0,81 a p=0,43, tím jsme zkontrolovali, že nedošlo
k žádnému zlepšení. Průtok zůstal stejný, jako na začátku testu, proto je výsledek T-testu
0. U žádné z dalších hodnot nedošlo ke zlepšení a výsledek T-testu nám neukázal žádné
statisticky významné hodnoty. Pro detailnější informace o změnách souvisejícími
s tréninkem jsou opět rozdělili skupinu na výkonnostně lepší (TOP plavci) a výkonnostně
horší (REPRE plavci). Vhledem k metodice výpočtu jsme již pracovali s celým
souborem.

7.3

REPRE plavci

V následující tabulce 8 nalezneme data REPRE skupiny před začátkem testu a po jeho
skončení.
Tabulka 8: REPRE plavci před a po
Hodnota

Průměr Směrodatná odchylka Procentuální rozdíl

S-index před
130,60
S-index po
125,80
Průtok před
6,90
Průtok po
6,90
Objem maximální před 4,30
Objem maximální po
4,36
Zátěž před
57,80
Zátěž po
52,00

39,66
36,11
1,87
1,80
1,45
1,53
14,45
14,88

Síla před
13,22
Síla po
11,38
Objem vytrvalostní před 3,60

5,85
5,85
1,05

Objem vytrvalostní po
T-index před
T-index po

3,24
69,20
68,80

,90
6,34
5,59

-3,68
0,00
1,40
-10,03
-13,92
-10,00
-0,58

V průměru se většina hodnot zhoršila od počátečního měření, a tak jsou výsledky podobné
statistice hodnot u všech měřených. Zhoršila se hodnota S-indexu, zátěže, síly,
vytrvalostního objemu a T-indexu. Stejná hodnota byla změřena na začátku testu i na
konci u průtoku 6,90 L/s. K mírnému zlepšení došlo v jediném případě, kde je jednalo o
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maximální objem, kde byla počáteční hodnota 4,30 L a na konci testu 4,36 L. Tyto
výsledky potvrzuje i procentuální rozdíl, kde všechny hodnoty, které se zhoršili jsou
záporné a jediná hodnota, která se zlepšila, má kladnou hodnotu 1,40.
Tabulka 9: REPRE plavci před a po párový T-test
Paired Differences
Value

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the

t

Difference
Lower

Upper

Sig. (2tailed)

S-index před a po 4,80

9,68

4,32

-7,21

16,81

1,10

,33

Průtok před a po

,00

,15

,07

-,19

,19

,00

1,00

-,06

,36

,16

-,51

,39

-,36

,73

Zátěž před a po

5,80

4,08

1,82

,72

10,87

3,17

,03

Síla před a po

1,84

2,24

1,00

-,94

4,62

1,83

,14

,36

,50

,22

-,26

,98

1,60

,18

,40

1,14

,51

-1,01

1,81

,78

,47

Objem
maximální před a
po

Objem
vytrvalostní před
a po
T-index před a po

Tabulka 9 nám ukazuje výsledky párového T-testu u REPRE skupiny před začátkem testu
a po ukončení testu. Stejně jako u předchozího testu byla hodnota p vyšší jak 0,05 jen u
hodnoty zátěže kde byl výsledek 0,03. Tato hodnot se však nezlepšila od počátečního
měření. Proto jsou všechny výsledné hodnoty statisticky nevýznamné. V tomto testu
nebylo dokázáno, že by horší skupina měla vetší rezervy na zlepší respiračního svalstva
po tréninku s přístrojem Powerbreathe.
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7.4

TOP plavci

V tabulce 10 nalezneme data skupiny TOP plavců před začátkem testu a po jeho skončení.
Tabulka 10: TOP plavci před a po
Hodnota

Průměr Směrodatná odchylka Procentuální rozdíl

S-index před
132,50
S-index po
131,83
Průtok před
7,23
Průtok po
7,23
Objem maximální před 4,93
Objem maximální po
4,82
Zátěž před

33,03
28,97
1,65
1,43
1,44
1,71

69,33

19,63

Zátěž po
63,33
Síla před
14,32
Síla po
13,80
Objem vytrvalostní před 3,85
Objem vytrvalostní po
3,82

20,28
8,14
6,45
1,07
,95

T-index před

65,67

7,26

T-index po

68,00

6,42

-0,50
0,00
-2,36
-8,65
-3,61
-0,87
3,55

Jako u předchozích testů došlo spíše ke zhoršení naměření hodnot než k jejímu zlepšení.
Podle tabulky je zřejmé, že výsledné hodnoty u TOP skupiny nevykazují výrazný pokles
či zvýšení. Největším rozdílem od hodnot před začátkem testu a na konci je průměr
zátěže. Zde byla počáteční hodnota 69,33 cm H" 0 a po konci testu 63,33 cm H" 0. Tato
hodnota se tedy zmenšila o celých 6 cm H" 0. Průměr hodnoty T-indexu se zlepšil (68,00
%) než bylo naměřeno na začátku testu (65,67 %), tyto data potvrzuje i procentuální
rozdíl, který je kladný a to 3,55. Hodnota průtoku zůstala stejná jako na začátku testu.
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Tabulka 11: TOP plavci před a po párový T-test
Paired Differences
Value

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the

t

Difference
Lower

Upper

Sig. (2tailed)

S-index před a po

,66

11,43

4,66

-11,32

12,66

,14

,89

Průtok před a po

,00

,58

,23

-,61

,61

,00

1,00

,11

,78

,31

-,70

,93

,36

,72

Zátěž před a po

6,00

8,60

3,51

-3,02

15,02

1,70

,14

Síla před a po

,51

2,60

1,06

-2,21

3,24

,48

,64

,03

,47

,19

-,46

,52

,17

,86

7,11

2,90

-9,80

5,13

-,80

,45

Objem maximální
před a po

Objem vytrvalostní
před a po

T-index před a po -2,33

Párový T-test pro lepší skupinu v tabulce 11 nevykazuje žádný statisticky významný
rozdíl. V žádném z těchto testů jsme nezjistili výsledky, které by potvrzovali studie o
zlepšení respiračních parametrů pomocí přístroje Powerbreathe.
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8 DISKUSE
Cílem této práce bylo zjistit vliv přístroje Powerbreathe na změny respiračních parametrů
u plavců. Za účelem dosáhnutí cíle této práce byly také stanoveny dvě hypotézy.
H1: Skupina výkonnostně lepších plavců bude dosahovat v parametrech získaných z
přístroje Powerbreathe statisticky lepších hodnot.
Po výsledcích testů můžeme hypotézu zamítnout. Vyšší hodnoty u TOP plavců byly
zjištěni u hodnot S-indexu 142,00 H" 0 a u REPRE plavců 130,60 H" 0. Stejně tak u
hodnoty průtoku, kde byl změřený výsledný průměr u TOP plavců 7,72 L/s a u REPRE
placů 6,90 L/s. Průměr maximálního objemu TOP plavců byl naměřen 5,16 L a REPRE
plavců 4,30 L. Největší rozdíl byl naměřen u hodnoty zátěže. Zde byla výkonnostně lepší
skupina TOP plavců lepší o celých 17 cm H" 0 a to z hodnoty 74,80 cm H" 0 . U
výkonnostně horší skupiny REPRE plavců byla tato hodnota naměřena jen 57,80 cm H" 0.
Hodnota síly byla opět vyšší u TOP plavců, kde byla naměřena hodnota 15,82 Wattů a u
REPRE plavců 12,22 Wattů. Nejmenší rozdíl byl ve vytrvalostním objemu, kde byla
hodnota TOP plavců 3,92 L a REPRE plavců 3,60 L. Jedinou hodnotou, která byla horší
u TOP plavců byl T-index. Zde skupina REPRE plavců dosáhla vyšší hodnoty o 4,6 %.
Celkové hodnoty tak byli u TOP plavců 64,60 % a u REPRE plavců 69,20 %. Kontrolu
výsledků jsme udělali přes procentuální rozdíl, který nám potvrdil, že TOP plavci
dosahovali lepších výsledků. Nicméně jsme po nepárovém testu zjistili, že žádná z těchto
hodnot není pro naši hypotézu staticky významná. Statistickou významnost jsme
hodnotili na hladině 0,05, která nám nevyšla ani u jedné hodnoty.
Skupina lepších plavců měla skoro všechny měřené hodnoty vyšší, ale rozdíly mezi plavci
ve skupině TOP plavců a REPRE plavců nebyli statisticky významné. Důvodem může
být fakt, že se jedná o vrcholové plavce, kteří se tomuto sportu věnují už několik let.
Jejich výkonnost je tak oproti obecné populaci výrazně vyšší. Proto jsou jejich dýchací
svaly dostatečně rozvinuty na tolik, že nemůže dojít ke zlepšení. Průměrné hodnoty plicní
vitální kapacity se pohybují okolo 4 litrů. Plavci však mají plicní vitální kapacitu okolo 7
litrů. Rozdíl mezi TOP plavci a REPRE plavci, jak bylo rozděleno v mé bakalářské práci,
není tak výrazný, jak bychom potřebovali. Rozdíl výkonu mužů na 100 metrů volný
způsob byl například jen 1,3 vteřiny mezi plavcem z TOP skupiny a plavcem z REPRE
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skupiny. Stejně tak u žen, kdy byl čas na 100 metrů volný způsob plavkyně z TOP
skupiny lepší jen o 2,1 vteřiny. Zajímavější výsledky bychom zřejmě získali při měření
lidí, kteří dělají tento sport doplňkově anebo ho mají jako koníček. U těchto lidí by byli
výsledky testu výrazně prospěšnější, což dokazuje studie, která se tímto problémem
zajímala, například McConnell (2011).
Druhá hypotéza se týká přístroje Powerbreathe a jaký důsledek má trénink s ním.
H2: Vlivem tréninku s přístrojem Powerbreathe dle návodu se statisticky zlepší měřené
hodnoty.
Po výsledcích testů můžeme hypotézu zamítnout. Většina naměřených hodnot se po 2
měsíčním tréninku nezlepšila, spíše se tyto hodnoty zhoršili. V tabulce 6 porovnání
výsledků před a po jsme zjistili, že hodnota S-indexu se zhoršila z 131,64 H" 0 na 129,09
H" 0. To nám potvrdil i procentuální rozdíl, který byl záporný -1,93. U hodnoty průtoku
zůstal výsledek stejný 7,08 L/s, jako na začátku testu. Nejmenší zhoršení jsme naměřili
v hodnotě maximálního objemu. Zde byla tato hodnota na začátku testu naměřena 4,65 L
a na konci testu 4,61 L. Procentuální rozdíl byl v tomto případě také záporný -0,78,
protože nedošlo ke zlepšení. Největší zhoršení bylo naměřeno u hodnoty zátěže. Zde byla
průměrná počáteční hodnota 64,09 cm H" 0 a na konci 58,18 cm H" 0. Tento výsledek
nám potvrdil i procentuální rozdíl, který je – 9,22. Hodnota síly se zhoršila z 13,82 Wattů
na 12,70 Wattů. V tomto případě vyšel procentuální rozdíl -8,09 %. Horších výsledků po
konci testu bylo naměřeno i u hodnoty vytrvalostního objemu. Zde byla průměrná
počáteční hodnota 3,74 L a na konci testování 3,55 L. Zlepšení jsme zjistili jen u hodnoty
T-indexu, kde byla počáteční průměrná hodnota 67,27 % a na konci tohoto testu 68,36
%. Proto je procentuální rozdíl kladný 1,62. Výsledné hodnoty nám ukázali, že trénink
s přístrojem Powerbreathe nepomohl ke zlepšení měřených hodnot. Proto jsme tento
trénink neshledali účinným na rozdíl například od intenzivního tréninku ve studii
Enrighta a Unnithana (2011), kde byly nádechové svaly trénovány tímto způsobem. Zde
se ukázalo, že vysoce intenzivní trénink nádechového svalstva zvyšuje plicní objemy,
zvětšuje tloušťku bránice a pracovní kapacitu.
Důvodem výsledku našeho výzkumu může být, jak už jsem říkal v první hypotéze, úroveň
měřených plavců. Dalším důvodem může být poctivost tréninku měřených osob. Osoby
nebyli při tomto testu kontrolovány, zda tento trénink opravdu provádění 2x denně po
dobu 2 měsíců. Proto můžou být nějaká data zkreslená. Dále nebylo měřeno, zda se zlepší
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jejich výkon v bazénu anebo se jim bude lépe dýchat při plaveckém tréninku. Vhodný
test, jak zjistit zlepšení by mohla být co nejdelší uplavaná vzdálenost pod vodou. Kde
naměřené hodnoty nebyli po dokončení tréninku lepší, ale zlepšilo by se jejich dýchání.
Toto tvrzení potvrzuje studie Griffithse a McConnella (2007), kdy se po tréninku
nádechového svalstva zlepšili výkony všech sportovců.
Jak uvádí výrobce přístroje Powebreathe, tento přístroj nepomáhá jen sportovcům
ke zlepšení jejich výkonu ale také lidem, kteří mají problémy s dýcháním. Jedná se o lidi
s astmatem, CHOPN, chronickou bronchitidou nebo dušením kvůli srdečnímu
onemocnění. Otázkou však zní, zda je použití přístroje Powerbreathe tou nejvhodnější
metodou. To se ukázalo ve studii Enrighta a Unnithana (2011), kde byl trénink
nádechového svalstva u pacientů s plicním onemocněním trénován nízkou intenzitou
zatížení. Tento trénink zlepšil funkci těchto svalů, zvýšil plicní objemy a kapacitu fyzické
práce.
Z těchto výsledků nelze zcela potvrdit nebo zamítnout, jestli je tento přístroj vhodný pro
vrcholové plavce. Trénink s přístrojem Powerbreathe byl ověřen u plavců, kteří tento
sport nedělají na vrcholové úrovni anebo s plaváním začínají. Pokud bychom měli na tuto
otázku odpovědět v rámci našeho testu, nemůžeme tyto údaje potvrdit. Doporučením je
provádět tento test kontrolovaně po dobu několika týdnu, kde by se test měřených hodnot
prováděl opakovaně po několika trénincích a spolu s testem provedeným s přístrojem
Powerbreathe dále zařadit testy motorické, spirometrické a ergometrické.
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9 ZÁVĚR
Cílem práce bylo zjistit, zda bude mít vliv přístroj Powerbreathe na změny respiračních
parametrů u plavců. První analýzou bylo porovnání výkonnostně lepší skupin TOP plavců
a výkonnostně horší skupiny REPRE plavců před začátkem testu a po jeho konci. Zde
jsme zjistili, že skupina lepších plavců (TOP plavci) dosahovala opravdu skoro ve všech
hodnotách lepších hodnot než skupina horších plavců (REPRE plavci). Jedinou hodnotou,
kde byla horší skupina lepší byla hodnota T-indexu. Po následném nepárovém testu jsme
zjistili, že výsledné hodnoty nejsou statisticky významné, protože na hladině 0,05 nebyla
ani jedna z měřených hodnot. V rámci analýzy jsme došli k závěru, že neexistují
statisticky významné rozdíly mezi skupinou TOP plavci a REPRE plavci při porovnání
výsledků hodnot měřených na přístroji Powerbreathe. V testu procentuálního rozdílu
jsme nalezli v parametrech S-indexu rozdíly -8,03, průtoku -10,62, maximálního objemu
-16,67, zátěže -22,73, síly -16,43 a vytrvalostním objemu –8,16. Nicméně následný
nepárový test nám ukázal, že tyto hodnoty nejsou pro naši analýzu statisticky významné.
Další analýzou bylo celkové porovnání výsledků před zahájením testu a po jeho ukončení.
V této analýze jsme také porovnávali všechny hodnoty před začátkem testu s výsledky po
ukončení testu u skupiny TOP plavců a skupiny REPRE plavců. Z výsledků jsme zjistili,
že většina hodnot se zhoršila oproti naměřeným hodnotám na začátku testu. Průměr
hodnoty S-indexu se zhoršil (129,09 H" 0) než bylo naměřeno na začátku testu (131,64
H" 0). Průměrná hodnota průtoku zůstala beze změny (7,08 L/s). U hodnot průměru
maximálního objemu je nejmenší zhoršení, a to před testem 4,64 L a po testu 4,60 L.
Průměr naměřených hodnot, kde byl výsledek negativní na konci testu je také u zátěže,
kde byl pokles z 64,09 cm H" 0 na 58,18 cm H" 0. Stejně tak u síly, kde jsme na začátku
naměřili průměrnou hodnotu 13,81 Wattů a na konci 12,00 Wattů. K poklesu došlo také
při vytrvalostním objemu, kdy se z průměrné hodnoty 3,73 L snížila tato hodnota na 3,55
L. Na konec T-index se zvýšil z 67,27 % na 68,36 %, tedy o 1,09 vyšší. Z těchto výsledků
jsme rovněž nezjistili statisticky významné rozdíly při porovnávání výsledků hodnot
měřených před testem a po testu. Výsledky se nezměnili ani v případě, že jsme skupinu
rozdělili na skupinu výkonnostně lepších TOP plavců a výkonnostně horších REPRE
plavců. Proto jsme hypotézu, že by vlivem přístroje Powerbreathe dle návodu došlo
k statistickému zlepšení měřených hodnot zcela vyloučili. Důvodem tohoto výsledku
může být, že jsme pracovali s velmi trénovanými plavci, u kterých se již velmi těžko
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hledá jakákoliv možnost zlepšení v respiračních parametrech. Dalším důvodem může být
malý počet zúčastněných osob v testu a že jsme v testu pracovali s kombinací žen a mužů
v jednom souboru. I přesto, že ve všech případech nebylo možné prokázat, že tato studie
příznivá pro vrcholové sportovce, dají se tato data použít k dalšímu testování. Výhodnější
metodou je trénování dýchacího svalstvo intenzivním tréninkem nebo jinými metodami,
jako je například vysokohorské soustředění. Na závěr práce lze shrnout, že se nesmí žádný
spirometrický ukazatel podceňovat a že je pro sportovní výkon naše dýchání velmi
důležité.

56

10 LITERATURA
Monografické publikace
1. BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum,
2006. ISBN 978-80-246-187-3
2. CARMICHAEL, CH., RUTBERG, J. Rozhodující jízda. Praha: PRAGMA, 2003.
ISBN 80-7205-129-6
3. CINGLOVÁ, L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Praha 2002,
Karolinum. ISBN 80-246-0492-2
4. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ V. a MILEROVÁ H. Aqua-fitness: plavání,
aquagymnastika, aqua-aerobik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 129 s. ISBN 80-2470462-5
5. ČECHOVSKÁ, I., D. JURÁK a J. POKORNÁ. Plavání: pohybový trénink ve
vodě. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1948-4
6. ČECHOVSKÁ, I. Plavecký výkon. Aquasport & triatlon, 2001, roč. 3, . 4, str. 31
7. ČIHÁK, R., Anatomie 2. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247–
0143-X
8. DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2002, 331 s.
ISBN 80-703-3760-5
9. ENRIGHT, S. J., UNNITHAN, V. B. (2011). Effect of inspiratory muscle training
intensities on pulmonary function and work capacity in people who are healthy:
A randomized controlled trial. Physical Therapy, 91(6), 894-905.

57

10. GRIFFITHS, L. A., MCCONNELL, A. K. (2007). The influence of inspiratory
and expiratory muscle training upon rowing performance. European Journal of
Applied Physiology, 99(5), 457–466. doi:10.1007/s00421-006-0367-6
11. HAVLÍČKOVÁ, L. Fyziologie tělesné zátěže I. 2.vyd.Praha: Karolinum, 1999.
ISBN 80-7184-875-1
12. HOCH, M. a kolektiv. Plavání–teorie a didaktika. Praha: SNP 1983.
13. CHALOUPKA, V., ELBL, L. Zátěžové metody v kardiologii. 1. vyd. Praha:
Grada, 2003, 293 s. ISBN 80-247-0327-0
14. JUŘINOVÁ, I., STEJSKAL, F. Rozvoj pohybových schopností ve školní tělesné
výchově. Praha: SPN, 1987
15. KOHLÍKOVÁ, E. Fyziologie člověka. Praha: FTVS UK, 2004. ISBN 80-8631731–5
16. MCCONNELL, A. Breathe strong, performe Better. Human kinetic, 2011. ISBN
0–7360-9169-6
17. MCCONNELL, Alison. Respiratory muscle training: theory and practice. New
York: Churchill Livingstone/Elsevier, 2013. ISBN 0702050202
18. MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 175 s. ISBN 80-244-0981-X.
19. MOUREK, J., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. 2005. Fyziologie: učebnice
pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing. 208 s. ISBN 80-2471190-7
20. TATSUOKA, M. M., CATTELL, R B. (1970). Linear equations for estimating
a person's occupational profiles. The British Journal of Educational Psychology,
40, 324-334

58

21. VILIKUS, Z., BRANDEJSKÝ, P., NOVOTNÝ, V. Tělovýchovné lékařství. 1.
vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0821-9

Elektronické zdroje
22. BREATHING FACTS. POWERbreathe | The world's no.1 breathing trainer
[online]. 2017 POWERbreathe International Limited. [cit. 05.12.2017]. Dostupné
z: https://www.powerbreathe.com/breathing-facts
23. O TRÉNINKU DÝCHÁNÍ - Respiration.cz – Dýchání je život. Respiration.cz DÝCHÁNÍ JE ŽIVOT [online]. Dostupné z: http://respiration.cz/content/6-otreninku-dychani
24. TAUSSIG, J. VO" .max – měřítko naší kondice. [online]. 2010, [cit. 2011-06-30].
Dostupné

z:

http://www.sportvital.cz/sport/trenink/vo2-max-meritko-

nasikondice/
25. TRAINING BREATHING MUSCLES – Improves Swimming Muscles'
Performance

[online],

[cit.

1.

2.

2017].

Dostupné

z:

http://www.buffalo.edu/news/releases/2007/01/8340.html

Diplomové práce
26. KUČERA, Z. Vztah mezi klidovým a maximálním spirometrickými ukazateli v
triatlonu. Praha, 2013. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta
tělesné výchovy a sportu, laboratoř sportovní motoriky. Vedoucí práce Mgr.
Lenka Kovářová Ph.D., MBA.

59

SEZNAM TABULEK
Tabulka 1: Měřené parametry použité k vyhodnocení výzkumu ...…………….…….. 41
Tabulka 2: Charakteristika výzkumného souboru muži ...………………………......... 42
Tabulka 3: Charakteristika výzkumného souboru ženy …………………………..…... 42
Tabulka 4: Hodnoty TOP plavců a REPRE plavců…………………...………………. 44
Tabulka 5: Nepárový t-test ……………………………………………………...…… 45
Tabulka 6: Porovnání výsledků před a po …………...…….…………………………. 46
Tabulka 7: Porovnání výsledků před a po párový T-test ...…………………………… 47
Tabulka 8: REPRE plavci před a po ………......….…………………………………... 48
Tabulka 9: REPRE plavci před a po párový T-test ...…………….…...………………. 49
Tabulka 10: TOP plavci před a po ...……..……………….…………………………... 50
Tabulka 11: TOP plavci před a po párový T-test ...………………………….………... 51

60

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek 1: Plavecký výkon ……………………………………………………..……. 14
Obrázek 2: Powerbreathe ………………………………………………..…………… 31
Obrázek 3: Powerbreathe PLUS medium ………………………...…………………... 32
Obrázek 4: Powerbreathe K3 …………………………………………….…………... 33
Obrázek 5: Powerbreathe K3 S-index – uživatelský manuál……………………...…... 34

Obrázek 6: Powerbreathe K3 Flow – uživatelský manuál ……………………………. 35

Obrázek 7: Powerbreathe K3 Volume – uživatelský manuál ……..………………….. 35

Obrázek 8: Powerbreathe K3 Load – uživatelský manuál ..……………...…………… 36

Obrázek 9: Powerbreathe K3 Power – uživatelský manuál …………………………... 37

Obrázek 10: Powerbreathe K3 T-index – uživatelský manuál ………..……………... 37

Obrázek 11: Powerbreathe K3 Volume test– uživatelský manuál …..…………..…… 38

61

