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Úvod 

● nízka teplota ako negatívny faktor ovplyvňujúci výkon športovca 

Práca sa zaoberá témami: 

○ zmena pulzovej frekvencie v dôsledku záťaže 

○ vplyv chladného vzduchu na dýchacie cesty 

○ vznik pozáťažového bronchospazmu v dôsledku vystavenia 

provokujúcim faktorom 

○ možný výskyt pozáťažovej astmy u športovcov 



Teória 

● počas záťaže sa zvyšuje pulzová aj dychová  

frekvencia 

● prevalencia EIA u bežnej populácie - 12-15%,  

u  vrcholových športovcov 22,8%/ 54,8%  

● fyzická námaha je jedným zo spúšťačov  

pozáťažovej bronchokonstrikcie 

● nastáva 5 až 15 minút po skončení intenzívnej záťaže 

● objavuje sa pri submaximálnej  

záťaži (70-85% maximálnej spotreby kyslíka)  

v trvaní min. 6 minút  



Ciele maturitnej práce 

Hlavný cieľ: Dokázať, že výkon športovca - bežca je ovplyvnený 

nízkou vonkajšou teplotou a preukázať možný negatívny vplyv intenzívnej záťaže 

pri nízkych teplotách. 

Čiastkové ciele: 

- zistiť u nami sledovaných respondentov vplyv chladného vzduchu na dýchanie 

počas záťaže (konkrétne na celkový objem vydýchnutého vzduchu a úsilný 

expiračný objem vydýchnutý za prvú sekundu), 

- zistiť u nami sledovaných respondentov výskyt pozáťažového bronchospazmu 

bez doteraz stanovenej diagnózy prieduškovej astmy 

 



Praktická časť 
Pomôcky: stopky, spirometer, štipec na 

nos, hrudný pás na meranie srdcovej 

frekvencie, fitness hodinky 

Metódy:adaptovaný bronchoprovokačný 

test, spirometria 

Časové trvanie: 5 účastníkov - 150 

minút 



Hypotézy 

Hypotéza č.1 Predpokladáme, že u 30% testovaných športovcov v submaximálnej 

záťaži pri nízkych teplotách dôjde k zvýšenej reaktivite priedušiek, čo sa prejaví  

znížením hodnôt  FEV1 pri spirometrii po záťaži. 

Hypotéza č. 2. Predpokladáme, že 20% účastníkov bude pociťovať problémy s 

dýchaním a kašeľ po vystavení námahe v chladnom vzduchu. 

 



Výsledky 

● Namerané hodnoty pulzovej frekvencie 

 



Výsledky 

● U účastníka č. 4 došlo po záťaži k poklesu FVC o 12% a FEV 1 o 16% 

● Hodnota FEV 1 pod 80% znamená pozitívny test 

● Pri účastníkovi č.2 pokles FEF 25-75 o 32%, FEV1 v norme, predpokladáme, 

že sa jedná skôr o hyperreaktivitu priedušiek na kombináciu fyzickej námahy a 

chladného vzduchu, nie o bronchiálnu astmu. 

● U účastníkov č. 1, 3 a 5 boli namerané hodnoty pred záťažou v norme, po 

záťaži nedošlo k signifikantnému zníženiu hodnôt 

 

 



Výsledky- spirometria účastník č.4 

č.4   15 minút pred     5 minút po   15minút po   

    Predpokladaná zmeraná % zmeraná % zmeraná % 

FVC L 4,5 4,95 110 4,41 98 4,5 100 

FEV1 L 3,9 3,66 94 3,01 78 3,35 86 

FEV1/FVC %     74   68   75 

PEF L/s 7,9 6,69 85 6,32 80 6,48 82 

FEF 25-75 L/s 4,62 4,44 96 3,38 77 4,07 88 



Diskusia 

● submaximálna záťaž pri nízkych teplotách je rizikový faktor 

● výskyt EIA u bežnej populácie 13% a vrcholovom športe 22,8%/54,8%  

● zvýšený výskyt EIA pri zimných športoch - astmogénne športy 

● astma nie je prekážkou vrcholového športu 

● využitie nových metód pri vyšetrení EIA (EVH)  

 



Záver 

● bronchoprovokačný test na 5 športovcoch pri teplote -5°C  

● potvrdenie oboch hypotéz napriek malému súboru, ciele boli splnené 

● zachytenie znížených hodnôt spirometrie u 2 skúšaných subjektov  

● u jedného z testovaných pravdepodobne zachytená bronchiálna astma - 

odporučenie návštevy lekára (účastník č.4) 

● perspektívne zvýšiť počet skúšaných jedincov o športovcov, ktorí vykonávajú 

zimné športy 
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