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Definice  

• Pocit nedostatku vzduchu.  
• Ztížené a namáhavé dýchání.  

Proč nás to zajímá??  

• 25 000 nádechů každý den (V = 0,5 litru; f = 16 dechů/min; 8 litrů vzduchu/min)  
• sportovec při zátěži V = až 4 litry (i více), f = až 50 dechů/min; MVV až 200 litrů 

vzduchu/min!!!!!!!!!  

 
Pacienti  

• CHOPN (CAT, MRC, Bode index), asthma, kardiaci (NYHA)....  
• Nutný lékařský dohled + celý multidisciplinární tým (lékař, 

fyzioterapeut, psycholog...)  
  

Sportovci  

• KLASIFIKACE???  
• DEFINICE???  
• TESTY???  
• KDO TO BUDE ŘEŠIT??  
• OBJEKTIVNĚ MU NIC NENÍ....  
• ALE: píchá mě v boku, nemohu popadnout dech, bolí mě u hrudní kosti, tuhnou mi  
• nohy, dlouho mi trvá než se vydýchám, hrozně rychle se zadýchám, dochází mi v  
• kopcích, tahám nohy za sebou..."  



Vhodné testování?  

• Dechová limitace se nejhůře definuje při stupňovité zátěži (incremental testu) - příliš 
krátké zapojení dýchacích svalů na maximum - nestihnou se vyčerpat  

• I minimální změny při testování jsou pro vrcholové sportovce důležité (často jsou mezi 
nimi rozdíly v milisekundách)...  

Illi SK, Held U, Frank I, Spengler CH. Effects of respiratory muscle training on performance in healthy  
individuals: a systematic review with meta-analyses. Sports Med. 2012; 42 (8), 707 - 724.  

  

Řešení?  

• změna tréninku, regenerace, strečink, fyzioterapie, respirační trénink, trénink psychiky  

 

  

  

  



Možnosti tréninku bez trenažérů  

• 30 rychlých výdechů do 3 min, 3x týdně po dobu 3 měsíců  
• 30% nárůst výdechové síly a zlepšení nádechové síly srovnatelné s výdech. trenažery 

proti odporu  
• první 4 týdny - adaptace nervového systému + prime movers - lepší koordinace - 

rychlejší nástup síly  
• po 4. týdnu - periferní a strukturální změny - zvyšování síly  

Ishida H., Kuramoto Y., Ikeda D, Watanabe S. Effects of fast expiration exercises without pressure on  
the respiratory muscle strength of healthy subjects: Journal of Physical Therapy Science, 2016 Oct;  

28(10): 2759–2762.  

  

Dechové trenažery  

• Krátkodobá přerušovaná zátěž proti vysokému odporu (Tlakový odpor, průtokový odpor) 
– CliniFlo, Powerbreath, Treshold, „vysokohorská“ maska  

• Dlouhodobá kontinuální respirace proti malému odporu (odpor + tlak + průtok) –
Spirotiger  

o PowerBreath  
• Silový trénink  
• Trénink inspiračních svalů  
• Měření průtoku, objemu, PIF  
• Zpětná vazba po tréninku  
• Předpis: 2x denně/30dechů  

 

o Spirotiger  
• Vytrvalostní trénink  
• Inspiračně - expirační trénink  
• Prevence hypokapnie  
• Řízení tréninku softwarem  
• Zpětná vazba v průběhu tréninku i po něm  
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