
S„Statická apnoe (STA)“ je disciplína freedi-
vingu, při které je cílem vydržet co nejdéle 
na jeden nádech. Nejobvyklejší je poloha 
na hladině s obličejem ve vodě. Apneista 
se při ní vznáší na hladině, je maximálně 
uvolněn fyzicky i psychicky. I v teplé vodě 
je nutné mít neopren, protože se většinou 
provádí série apneí (zadržení dechu), a při 
absenci pohybu a sníženém metabolismu 
dochází rychle k prochladnutí. 
Při statické apnoi je velmi důležitá relaxa-
ce, pokud freediver umí dobře relaxovat 
všechny svaly v těle a svoji mysl, ovlivní 
tím činnost autonomního nervového sys-
tému a diving reflex, a může tak při výko-
nu ušetřit spoustu kyslíku. Jestliže před 

tréninkem nebo závodem věnuje závod-
ník čas důkladnému strečinku, je pro něj 
mnohem jednodušší pracovat se svaly 
a s jejich napětím. Při každém tréninku se 
freediver potýká s vysokou hladinou CO2, 
což způsobuje nepříjemné pocity, někdy 
to může vyvolat i paniku. Pravidelný tré-
nink statické apnoe přináší překvapivě 
rychlé a výrazné zvýšení schopnosti za-
držet dech nebo alespoň umožní poznat 
limity jednotlivců a sníží panickou reakci 
organismu a psychiky na nedostatek kys-
líku a zejména na přebytek CO2. Cílem je 
naučit se nereagovat příliš brzy a panicky 
na přebytek CO2 v krvi, protože má člověk 
stále ještě dost kyslíku nebo zvýšit tole-

ranci organismu vůči nedostatku kyslíku. 
Právě při tréninku se zvyšuje odolnost 
vůči těmto nepříjemným vjemům, ale ze-
jména je to hodně o mentálním tréninku. 
Při závodech se často více než polovina 
výkonu přičítá psychice.
Česká republika se v disciplíně statická ap-
noe může pyšnit skvělými výkony na svě-
tové úrovni. Například v minulém roce 
Gabriela Grézlová získala bronzovou me-
daili na mistrovství světa v bazénových 
disciplínách v Srbsku s výkonem 6:54 mi-
nut, čímž posunula svůj dosavadní český 
národní rekord o 30 vteřin. Mužský národ-
ní rekord drží od roku 2001 Martin Štěpá-
nek s časem 8:06 minut. Nejlepšího času 
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v této disciplíně v historii dosáhl srbský 
závodník Branko Petrovič s časem 12:11 
minut. Kvůli pochybení v organizaci (ne-
přítomnost AIDA rozhodčího kategorie 
A) při jeho individuálním pokusu mu však 
nemohl být uznán jako světový rekord, 
je pouze srbským národním rekordem. 
V ženské kategorii se světovým rekordem 
pyšní Ruska Natalia Molchanova s výko-
nem 9:02 minut. 
Na webu svého domovského klubu Ap-
neaman.cz Gabka Grézlová, nyní nejlepší 
statikářka v ČR říká: „Jsem spíše takový 
,společenský sportovec‘ – na mém vý-
konu nezáleží, důležitá je pro mě prima 
parta, což freediveři obecně, a apneamani 
speciálně, jsou.“ My jsme ji, ale vyzpovídali 
důkladněji.

:::: Jak dlouho se věnuješ freedivin-
gu? A jak dlouho statické apnoi?
Přesně od 11. 7. 2009, kdy jsem jela na Ad-
rex víkend na Dalešické přehradě. Primár-

ně jsem tam jela potápět s přístrojem, ale 
měla jsem už v té době spoustu přátel, 
kteří se freedivingu věnovali. Součástí 
programu byla i soutěž v hloubkové dis-
ciplíně freedivingu free immersion (kdy 
se přitahujete po laně), a já jsem pro ka-
ždou špatnost, takže jsem si střihla deset 
metrů a obsadila poslední příčku. Žádná 
magická modrá, voda měla u hladiny bar-
vu černého piva, viditelnost přibližně půl 
metru a od asi čtyř metrů totální tma. Po-
tkala jsem zde další spoustu skvělých lidí. 
Jarča Slovenčíková tam zrovna prodávala 
dlouhé ploutve, které vyhrála na nějakých 
hloubkových závodech, a které měly sho-
dou okolností moji velikost. Takže jsem si 
je od ní koupila a začala chodit na bazén. 
Nijak zvláštní výkony jsem nepodávala, 
odkoukávala jsem od ostatních, a brala 
jsem freediving hodně rekreačně. :-) Sta-
tickou apnoi jsem si vyzkoušela poprvé 
na suchu pod vedením Martina Zajace 
už někdy v roce 2008, a po 45 vteřinách 
prohlásila, že freediving rozhodně nikdy 
dělat nebudu. Jenže Jarča mě pak pozvala 
na Zlín Cup, a mě to chytlo, bavila jsem 
se… Statika mi celkem šla dobře, a i bez 
nějakého zvláštního tréninku jsem se 
dostala brzo na pět minut a více. Závody 
jsem zásadně brala jako společenskou 
událost, zazávodit si, potkat kamarády, 
a večer party. :-) První systematický tré-
nink jsem řešila s Martinem Zajacem ně-
kdy od prosince 2011. S přípravou na se-
zonu 2013 mi pomáhal Michal Rišian, 
veleintenzivní trénink pak přišel s kurzem 

statické apnoe, který jsem absolvovala 
u světového rekordmana Branka Petrovi-
če v květnu 2013. Před tím kurzem jsem 
dávala přes šest minut, po kurzu sedm mi-
nut a více se solidní rezervou (ale vždy jen 
v tréninku na suchu).

:::: Vím, že jsi instruktorka přístro-
jového potápění? Dají se tyhle dvě 
disciplíny vůbec skloubit, tím mys-
lím časově i fyzicky?
Potápění s přístrojem je úžasné a já ho 
strašně ráda učím, protože mě to baví 
a neživí mě to. Tím pádem se můžu fle-
xibilně rozhodnout, kolik času mu budu 
věnovat. Před přípravou na MS v Bělehra-
dě jsem přístrojové potápění na tři měsíce 
úplně vypustila, především proto, že se 
potápím většinou v českých studených 
vodách a každé nachlazení by se negativ-
ně odrazilo na tréninku a tedy na výkonu 
ve statické aponoi. Další věc je, že tahání 
flašek není sranda a jelikož tak měsíc před 
závodem už v podstatě fyzicky nedělám 
nic a jsem na tvrdé dietě, tak na to už ani 
nemám energii. 

:::: Z freedivingu se nejvíce věnuješ 
statické apnoi. Proč sis vybrala dis-
ciplínu, kterou obecně mají freedi-
veři nejmíň v oblibě?
Já ji taky neměla ráda! Ale celkem slušně 
mi šla sama. Pak jsem jednoho krásné-
ho dne jela z běžek s Ali Zabloudilovou, 
a měly jsme spoustu času na pokec. Já 
jsem začala držkovat, že statika je blbá, 
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nudná a bla bla, a Ali se zeptala: „Proč? 
Když budeš trénovat pravidelně, tak se 
budeš rychle posouvat a bude tě to mo-
tivovat... Já mám statiku ráda...“ Tak jsem 
to zkusila a fungovalo to. :-) Pak jsem si 
urvala vaz v koleni, a v podstatě neměla 
možnost nějakou dobu dělat nic pořád-
ně. Tak jsem začala se suchým tréninkem 
statické apnoe. Další faktor, proč mi to jde, 
je, že mám časově dost náročnou práci, 
a poměrně často se stávalo, že jsem si 
vzala věci na bazénový trénink, a pak ho 
jednoduše nestihla. Trénink není kojná, 
takže jako náhradu jsem si dala alespoň 
suchý trénink statiky v kanceláři – s ce-
dulí „TRÉNUJU ZADRŽOVÁNÍ DECHU, 
JSEM V POŘÁDKU“, abych neplašila ko-
legy a uklízečky. Ono to vypadá trochu 
strašidelně, když vidíte v kanceláři pozdě 
večer někoho, kdo je opřený na židli, má 
zavřené oči, na nose skřipec, bledou tvář 
a lehce nafialovělé rty… A to, že ji obecně 
freediveři nemají rádi, je jejich minus, pro 
mě je to jedině výhoda.   

:::: Máš nějakou radu pro ty, co za-
čínají se statickou apnoí, jak si tuto 
disciplínu zamilovat? ::)

Univerzální rada neexistuje, každému 
vyhovuje něco jiného. Trvalo několik let, 
než mě statika začala bavit. Je potřeba tré-
novat, a to výrazně častěji, než jste zvyk-
lí, existují různé varianty tréninků, které 
můžete dělat, a nesmí to být tak říkajíc 
na jedno brdo. „Dušení“ (zadržování de-
chu) je radost, a je třeba si to často opako-
vat. Vždyť je to přece super, nemusíte nic! 
Ani dýchat. :-) Samozřejmě je třeba znát 
rizika, dbát na bezpečnost, a netrénovat 
sami (ze mě si příklad neberte). To je spíše 
na individuální konzultaci…

:::: Kam tě posunula bronzová me-
daile z loňského mistrovství světa 
ve statické apnoi?
No, můžu machrovat, že patřím ke světo-
vé špičce v dovedení nicnedělání k doko-
nalosti! Ale vážně, zjistila jsem, že mám asi 
fakt dobrou hlavu, a ani takto velký závod 
s vrtošivými klimatickými podmínkami 
mě nějak psychicky nerozhodil. Protože 
podle mě je statická apnoe z 80 % men-
tální záležitost. A zase to byla příležitost 
poznat spoustu skvělých lidí. Což je další 
věc, která mě na freedivingu baví, na blb-
ce mezi freedivery narazíte jen velmi vý-

jimečně. :-) Samozřejmě mě to nakoplo 
k dalšímu tréninku, jen jsem na tom byla 
na podzim mizerně časově i zdravotně, 
takže podzimní závody byly spíš od toho, 
abych úplně nezapomněla, jak vypadá 
bazén...

:::: Jaká byla tvoje příprava na MS? 
Trénovala jsem třikrát denně šest dní 
v týdnu. Po probuzení statika, zadržování 
dechu při cestě do práce, pondělí–čtvrtek 
bazén (poslední měsíc už bez bazénu), 
v noci po práci různá cvičení – strečink 
hrudníku a bránice, dechová cvičení, re-
laxace, autogenní trénink, suché statiky 
(tabulky, maximálky, statiky ve výdechu), 
ale bavilo mě to. I když poslední měsíc byl 
hodně náročný. Abych před MS maximál-
ně zpomalila metabolismus, a tím snížila 
spotřebu kyslíku, tak jsem snížila příjem 
potravy a strašně jsem vyhubla (po finále 
v Bělehradě jsem měla na výšku 186 cm 
a vážila jen 68 kg). Moje strava se tři mě-
síce před závodem skládala z ovesných 
vloček, rýže, kukuřice, ryb, kuřecího masa. 
Zelenina jen tepelně upravená a jen dva 
druhy. Z ovoce jen citrusy. Jednostrannou 
stravu bylo potřeba kompenzovat řadou 
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doplňků – vitaminy, minerály, etc. Nesmě-
la jsem maso a vejce, čerstvou zeleninu, 
samozřejmě žádný alkohol, kávu, čaj, kolu, 
chilli, curry, wasabi... Pila jsem prakticky 
jen vodu s citronem. Nikdo si neumí před-
stavit, jak moc jsem se těšila na steak, pivo 
a čokoládu! 

:::: Co tvé plány na rok 2014? Mů-
žeme se těšit opět na  nějakou 
medaili?
Těšit se můžete, ale jestli se dočkáte, to 
nezaručuji. Letos se chci připravit na mist-
rovství Evropy, které pořádá CMAS v říjnu 
na Tenerife. Docela by se mi líbilo překo-
nat český mužský národní rekord, který 
už strašně dlouho drží Martin Štěpánek. 
To pro mě znamená dát alespoň 8:07, to 
by byla pecka. A myslím, že je to reálné, 
pokud vše dobře půjde. Přípravu řeším 
se světovým rekordmanem Brankem Pe-
trovičem. Jen musím přemluvit někoho 
na koučování. Je můj velký handicap, že 
nemám stálého kouče, který by mě znal, 
věděl přesně, co má, a co nemá dělat, 
a kdy mě má „tahat z vody“. Vždycky něko-
ho ad hoc odchytím, nainstruuju, ale pak 
už nejdu úplně na maximum, ne každý mi 
sedne. Tak uvidíme.   
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