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OPTICKÁ ANALÝZA DECHOVÝCH POHYBŮ PŘI CVIČENÍ S JEDNODUCHOU 

PŘEFUKOVOU PÍŠŤALOU - KONCOVKOU 

Marek Frič, Martin Kučera 

1 Úvod 
Vedení dechu patří mezi základní dovednosti při správné tvorbě hlasu a hře na dechové 
nástroje. Dechová cvičení jsou prvními cvičeními, se kterými se setkává student zpěvu, 
mluvní výchovy, hry na dechové nástroje nebo i pacient s poruchou hlasu. V oblasti hlasové 
terapie i pedagogiky je důraz kladen na způsob nádechu, při výdechu má být dosaženo 
dechové  opory.  

Cílem dechové práce při tvorbě hlasu je efektivní propojení ovládání subglotického tlaku a 
prodění vzduchu přes glottis. Výsledný tlak vzduchu v plicích nezávisí jenom na výsledních 
silách nádechových a výdechových svalů, ale taky na pasivních silách plic, proto je výsledný 
efekt svalové práce rozdílný v závislosti na celkovém použitém objemu plic. Pro fonaci je 
dalším důležitým faktorem podílejícím se na subglotickém tlaku zejména addukční sila 
hlasivek, která souvisí s aktivací hrtanových svalů a závisí na typu fonace. Požadovaný 
subglotický tlak však taky závisí na výšce a intenzitě hlasu.  (LEANDERSON a 
SUNDBERG, 1988) 

Klasické pozorování dechu se kromě měření objemů (spirometrie) opírá i o pozorování 
dechových pohybů - pletysmografie, která tradičně pozorovala změny obvodu hrudní a břišní 
části. Novější studie dělí dechové objemy do 3 kompartmentů na horní a spodní hrudní a 
břišní část (PETTERSEN a BJORKOY, 2009). Nejnovější optická měření (optoelectronic 
pletysmography) umožňují celkové plošné měření změn objemů na základě sledování 
povrchu těla (CALA a kol., 1996).  Uvedené metody popisu změn dechových objemů jsou 
dále propojovány s jiným metodami jako akustické, elektroglotografie, elektromyografie, 
měření průtoku  a tlaku vzduchu a sonografie. 

Výsledky pozorování dechových vzorů nevykazují jedinou možnou strategii pro dosažení 
podobného kýženého cíle (THOMASSON a SUNDBERG, 1999; THOMASSON a 
SUNDBERG, 2001; COLLYER a kol., 2008). Nejznámější protichůdné techniky jsou 
označované jako „Belly-in“ a „Belly-out“, kterých sumarizace při operním zpěvu je 
rozebírána v (THOMASSON, 2003a). I když hlasová pedagogika a pedagogika hry na 
dechové nástroje předpokládá významnou  úlohu dechových pohybů při tvorbě dechové 
opory, některé experimentální studie nepotvrdily jednoznačné strategie jak dechové opory na 
úrovni dechových vzorů dosáhnout (COSSETTE a kol., 2000; GRIFFIN a kol., 1995). 
Opřený zpěv byl spíše charakterizován na úrovni hlasivek dosažením vyšší SPL, s většího 
glotického průtoku vzduchu a vyšším subglotickým tlakem. Pozdější studie však ukazuje, že 
při hře na flétnu se opření dechu projevovalo antagonistickou kontrakci nebráničních 
nádechových svalů, což mělo za následek  udržení hrudního koše v poloze při vyšším objemu 
(COSSETTE a kol., 2008). U zpěvu se v studii (THORPE a kol., 2001)opora projevovala 
zesílení spektra v pásmu 2-4 kHz, snížením průměrného průtoku vzduchu, zvýšením polohy a 
rozšířením hrudního koše, ale jenom malým zmenšením šířky břišního segmentu indikující 
větší aktivaci mediální části břišních svalů.  

Experimentální studie (COLLYER a kol., 2009)o změnách dechových pohybů v návaznosti 
na nové instrukce ukázal, že zacvičené vzory je možné změnit jenom částečně. Nové vedení 
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dechu se projevilo zejména na začátku dechových cyklů, ale směrem ke konci se navracelo do 
původních habituálních zvyků. Studie tím prokázala jenom relativní změnu dechových 
návyků na základě výuky. Na druhé straně se ukazuje, že nacvičené dechové vedení má za 
následek cílené dosažení potřebného subglotického tlaku a parametrů ovlivňujících fonaci bez 
ohledu na momentální objem plic (THOMASSON, 2003b). 

Uvedený přehled dokumentuje, že použití dechu při tvorbě hlasu má velké množství 
ovlivňujících faktorů. Proto se zdá, že pro cílený nácvik ovládaní a uvědomění si dechové 
práce je vhodné použít nástroj s co nejmenším počtem ovlivňujících faktorů, který má zpětní 
vazbu na základě poslechu. Takovým nástrojem je nejjednodušší píšťala bez tónových otvorů 
- koncovka. Vzhledem ke své délce má relativně úzké vrtání a díky tomu snadno přefukuje na 
vyšší alikvotní tóny. Principem hry je, že výška základního tónu se mění intenzitou výdechu  
– přefukem. Čím je větší tlak výdechu, tím je tvořený tón vyšší.  

Cvičení s jednoduchou uzavřenou píšťalou (koncovkou) je jedno z dechových cvičení 
používaných při terapii i při výcviku budoucích terapeutů (KUČERA, 2013a).  

Cílem je vytvoření určitých tónů, nebo jejich sestavy, k jejímž provedení, musí dojít k 
nevědomému přizpůsobení práce s napětím a funkci svalových skupin určujících 
fonorespiraci (KUČERA, 2013b).  

Cílem této pilotní studie je zjistit způsob dechové práce při cvičení s koncovkou a ověřit 
možnost použití optických metod pro sledování dechových pohybů jakož i jejich konsistenci. 

2 Metody 
Práce dokumentuje pohyb povrchu těla při jednoduchých cvičeních hry na koncovku u dvou 
subjektů (žena, 18 let, 9 let hry na zobcovou flétnu na ZUŠ; muž, 45 let, bez systematického 
hudebního vzdělání, ale amatérská hra na různé dechové hudební nástroje). Sledování 
povrchu těla bylo provedeno pomocí nahrávky kamerou Phantom SpeedSence 9060, v 
rozlišení 1280x800 pixlů, snímkovací frekvencí 60 FPS. Společně s obrazovým signálem byl 
zaznamenán zvuk, který byl následně analyzován programem RealVoiceLab pro hodnocení 
výšky a SPL. 

Měření proběhlo při hře na koncovku (78 cm délka, 1,6 cm vnitřní průměr) hry cvičení 
držených tónů a staccata (krátké, rychlé nasazování tónů) na jeden nádech v různých výškách. 
Videosekvence nahrávek byly analyzovány pomocí programů VIC-2D 2009 Digital Image 
Correlation, verze 2009.1.0. a Mercury RT 2.2. Ve vývojovém prostředí MATLAB byl 
prvním autorem studie naprogramován  software ManualVideoTracker, který umožňuje také 
zobrazovat a dále analyzovat výsledky programů VIC a Mercury. Z analyzovaných dat byly 
selektovány body zodpovídající změnám šířky (diametru) v oblasti hrudníku a v oblasti břicha 
– viz Obrázek 1. Z časových průběhů uvedených křivek byly následně ručně selektovány 
segmenty nádechu, zadržení a výdechu každého dechového cyklu. Pro tyto segmenty byla 
zjištěna časová délka a amplituda změn diametrů hrudní a břišní křivky. Výsledky byly 
korelovány vzájemně a s naměřenou výškou a SPL zvuku. Celoplošné změny polohy těla 
mezi vybranými časovými okamžiky byly vypočteny pomocí VIC 2D. 

3 Výsledky 

3.1 Držené tóny 
Dle vizuálního porovnání změn břišního a hrudního diametru (viz Obrázek 2. - 6. řádek)  bylo 
možné obecně rozdělit dechové cykly do 3 fází (schematicky viz Obrázek 3.): fáze nádechu, 
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fáze zádrže - kdy ještě nebyl tvořený tón a fáze výdechu, která byla obecně synchronizována s 
počátkem znění tónu. 

 
Obrázek 1. Náhled na program ManualVideoTracker. Snímek zobrazuje jeden obrázek ze snímané sekvence při 

hře na koncovku. Červená a zelená (přerušovaná) čára zobrazují zvolené sledované diametry hrudní a břišní 
křivky. Ve spodním grafu je znázorněn časový rozvoj změřené délky břišní křivky v jedné analyzované sekvenci 

pomoci VIC 2D. 

Obrázek 2. zobrazuje výsledky měření šesti dechových cyklů při cvičení držených tónů na 
jeden dech. Šestý řádek zobrazuje hrudní a břišní dechovou křivku uvedených cyklů. V 
každém segmentu amplitudově dominuje břišní křivka (označena B), tedy změřené pohyby 
měly větší změny amplitudy v břišní oblasti.  

První řádek zobrazuje relativní změnu povrchu těla celkové fáze nádechu, stupně šedé 
představují výchylku ve směru osy Y (nahoru), druhy řádek zobrazuje relativní změnu ve 
směru osy X (ven). S narůstající výškou (a také s intenzitou) se zvětšuje jak amplituda změny 
objemu hrudní i břišní oblasti tak i plocha zapojení těchto oblastí. 

Ve fázi zádrže dechu se s narůstající výškou tónu zvýrazňuje na břišní křivce částečné 
zkrácení diametru po maximálním nádechu (zub ve fázi zádrže viz Obrázek 3.). Souběžně je 
tento jev doprovázen zvětšováním diametru hrudní křivky a následně nastává opětovné 
zvětšování diametru břišní křivky.  

Obrázek 2. třetí řádek ukazuje velikost změny tohoto poklesu břišního diametru negativně ve 
směru osy X (dovnitř). S narůstající výškou tónu je prohlubován negativní zub – tedy břicho 
je více vtahováno dovnitř a oblast takového vtahování se zvětšuje. Uvedeným způsobem je 
aktivovaná oblast přibližně stejného rozsahu jako oblast břišního nádechu v druhém řádku 



N O V É  T R E N D Y  A K U S T I C K É H O  S P E K T R A  2 0 1 4  
Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings 

 

66 
 

obrázku č. 2. Čtvrtý a pátý řádek zobrazují časový rozvoj (kymogram) z oblasti vyznačené v 
druhém řádku svislou černou čarou pro změny výchylek ve směru osy Y resp. X. V 
kymogramech v pátém řádku (změny výchylek ve směru osy X) pro nejvyšší 4 výšky je 
patrný časově krátký pokles amplitudy v celé šíři aktivované břišní oblasti ve fázi zádrže, 
zároveň je doprovázen nárůstem aktivace hrudní oblasti (viz 4. řádek).  

 
Obrázek 2. Zobrazení (barevně online) výsledku měření pro jednotlivé držené tóny (hlavičky sloupců). První a 

druhý řádek zobrazují maximální změny pozice povrchu těla v Y, resp. X směru ve fázi břišního nádechu 
konkrétního dechového cyklu vypočtenou pomocí VIC 2D. Třetí řádek zobrazuje maximální změnu ve směru X 
ve fázi zádrže. Čtvrtý a pátý řádek zobrazují časový rozvoj změn ve  směru osy Y, resp. X z oblasti vyznačené 
vertikální černou čárou v obrázcích druhé řady. Šestý řádek zobrazuje hrudní (spodní – šedá křivka) a břišní 

(horní tmavá křivka) diametr a úseky znění tónu (přerušovaná čára). 

Obrázek 3. zobrazuje břišní a hrudní diametr a oblast znění tónu. Pro každou fázi dechového 
cyklu byly změřeny maximální amplitudy obou diametrů a časových délek jednotlivých fází, 
následně byly korelovány s naměřenou tónovou výškou, hladinou akustického tlaku a mezi 
sebou vzájemně. 
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Obrázek 3. Schematické zobrazení jednoho dechového cyklus při hře držených tónů na koncovku. Černá křivka 
(Abdominal) prezentuje změnu délky břišního diametru, šedá (Thorax) – hrudního, přerušovaná (SOUND) – čas 
drženého tónu. Obecný dechový cyklus je možno rozdělit na část s prevalencí břišního nádechu (Insp.) – oblast 
mezi minimem a maximem břišní křivky, následně zádrže (Hold) – oblast mezi maximem břišní křivky nebo 
výraznou změnou rychlosti břišního nádechu a začátkem břišního výdechu s počátkem znění tónu, tedy úsek, 
kdy ještě nebyl tvořený tón. H1- je fáze abdominální komprese bez znění tónu a zároveň zvětšování hrudního 

diametru, H2 – je fáze zvětšování břišního diametru s relativně stabilní délkou hrudního diametru ve které 
nejčastěji nastalo nasazení tónu. Poslední fáze - výdech (Expir.) – oblast stabilního poklesu břišní křivky s 

drženým tónem. A – amplituda změny diametrů  v pixelech, T – časová osa. 

Tabulka 1. ukazuje vzájemnou korelaci mezi měřenými parametry u prvního subjektu. Tlustě 
jsou zvýrazněny nejzajímavější vztahy. Výsledky ukazují významný vztah naměřené výšky 
tónu v půltónech midi a hladiny akustického tlaku v SPL. Výška i SPL dále významně 
korelovaly s celkovou časovou délkou naměřených cyklů, amplitudou i časem poklesu břišní 
křivky ve fázi zádrže dechu a amplitudou změny diametru hrudní křivky v čase zádrže. 
Maximální naměřené změny délek břišního i hrudního diametru spolu významně souvisely 
jenom ve fázi zádrže dechu. 

Tabulka 1. Korelace mezi měřenými parametry. B – břišní, H – hrudní diametr. 

Korelace 

S
P

L
[d

B
] 

V
ýš

ka
[s

t]
 

B
_c

el
k 

T
[s

] 

B
_n

ád
ec

h 
A

[p
ix

] 

B
_z

ád
rž

 T
[s

] 

B
_z

ád
rž

 
A

[p
ix

] 

B
_v

ýd
ec

h 
T

[s
] 

B
_v

ýd
ec

h 
A

[p
ix

] 

H
_c

el
k 

A
[p

ix
] 

H
_n

ád
ec

h 
A

[p
ix

] 

H
_z

ád
rž

 
A

[p
ix

] 

H
_v

ýd
ec

h 
A

[p
ix

] 

SPL[dB] X 0.96** -0.94**   0.59 -0.89**    0.69  

Výška[st]  X -0.94**   0.71** -0.87**    0.71**  

B_celk T[s]   X  0.7 -0.66 0.85**    -0.69  

B_celk A[pix]    0.72*    0.95**    0.59 

B_nádech T[s]          0.71**   

B_nádech A[pix]    X    0.62 0.63   0.69 

B_zádrž  A[pix]      X     0.75*  

B_výdech T[s]       X    -0.64  

H_celk A[pix]         X 0.84**  0.94** 

H_nádech A[pix]          X  0.69 

 

3.2 Staccato 
Obrázek 4. zobrazuje měření relativních změn (poměr k celkové sledované změně) při cvičení 
staccato u prvního subjektu. Podobně jako u držených tónů nastává zvětšování rozdílu 
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maxima břišního diametru ve fázi nádechu a relativní zkrácení ve fázi zádrže s narůstající 
výškou tónu – dobře viditelné na tónech D5#, C6 a F6# (křivka B-length).  

Na tónech A3, C6, D6# a F6# je nasazování tónu synchronizováno s koncem nejprudšího 
lokálního poklesu křivky T5-Y, tedy je možno usuzovat, že nasazení tónu nastalo až po 
zvýšení tlaku vzduchu v hrudní oblasti. U tónů D5# a A3 je však nasazování dobře 
synchronizováno s poklesem koncového bodu břišního diametru ve směru osy Y (T11-Y), 
resp. změnou břišního diametru (B-length). 

 
Obrázek 4. Zobrazení relativních změn koncových bodů ve směru osy Y břišního (křivka T5-Y) a hrudního 
(křivka T11-Y)  diametru, změna délky břišního (B-length) a hrudního (H-length) diametru a relativní změna 

SPL (VRP-Y) u cvičení staccato v různých výškách tónů (viz hlavičky grafů). 

U druhého subjektu nebylo možné analyzovat data ve všech dokumentovaných případech. 
Velké deformace trička při nádechu u tohoto subjektu umožnili sledování změn pozic 
jednotlivých částí jenom u čtyř držených tónů a jenom u dvou tónu při staccatu, proto nelze 
způsoby nasazování tónu u těchto cvičení statisticky analyzovat a ani je systematicky 
interpretovat. Obrázek 5. dokumentuje měření držených tónů a staccata u druhého subjektu, 
jen z těch případů, ve kterých bylo možné dokončení trekování sledovaných tónu pro celý 
dechový cyklus. Zobrazené změny břišního a hrudního diametru ukazují mírně odlišnou, ale 
stejně pro daný subjekt celkem stabilní strategii dechových pohybů. Nárůst břišního diametru 
vždy předbíhá před nárůstem hrudního, nasazení tónu je však spojeno s lokálním poklesem 
hrudního diametru. U staccata se u tohoto subjektu projevuje synchronizace nasazování tónu 
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se změnou y-ové polohy koncového bodu břišního segmentu tedy i s celkovou délkou 
břišního diametru. 

 
Obrázek 5. Zobrazení relativních změn (přepočítané na maximum pozorované změny 1=100%) břišního a 

hrudního diametru při držených tónech dtuhého subjektu (horní řádek) a při stakatech (spodní řádek). Hlavičky 
označují tóny, H/B – jsou hrudní a břišní diametr, VRP-Y – označuje znění tónu a relativní změnu jeho SPL. 

4 Diskuse 
Tvar křivek změn břišního a hrudního diametru společně s významnými korelacemi 
dokumentují systematické používání dechu v závislosti na výšce a intenzitě tvořeného tónu u 
prvního subjektu. Pro malý počet analyzovatelných měření druhého subjektu nelze jeho 
strategii statisticky potvrdit. Uvedené procesy dokumentují, že při hře na koncovku první 
subjekt začínal nádech „do oblasti břicha“. S narůstající výškou tónu se zvýrazňovala 
amplituda nádechu a postupně zvětšovala oblast aktivace po obvodu celého břicha. Hrudní 
nádech byl obecně synchronizován s částečným poklesem amplitudy břišní křivky, proto je 
možné předpokládat, že bylo aktivováno břišní svalstvo a příslušný objem byl vytlačen do 
vyšší – hrudní oblasti. Pak nastala fáze zpomalení hrudního nádechu, ale zároveň s novým 
zvětšování břišního diametru. V tomto momentě je možné, že byla více aktivována bránice, 
která znovu vytlačila břišní stěnu ven. Uvedený proces lze interpretovat i jako způsob 
vytvoření dostatečného tlaku vzduchu jako základní veličiny ovlivňující požadovanou výšku 
tónu na koncové píšťale. 

U staccata se projevily výraznější změny na pozici hrudníku, který osciloval synchronně s 
nasazováním tónu. Samotný průběh fáze nádechu i zádrže byl velmi podobný tomu u 
nasazování držených tónů. Změny povrchu těla se u staccata projevovali velmi malými 
amplitudami, proto pro jejich zobrazení a kvalitativní analýzu bylo použito relativní zobrazení 
v poměru k maximální pozorované změně v konkrétní sledované sekvenci. Změny pozice 
koncového bodu hrudního diametru (křivky T5-Y) vykazovaly největší relativní amplitudu 
pulsů a zároveň nejlepší synchronizaci s pulsy nasazování a vysazování tónu (křivky VRP-Y) 
ve vyšších tónech. Toto pulsování se však u daného bodu, na rozdíl od nejvýznamnějších 
změn při držených tónech,  neprojevilo ve směru osy X ale ve směru osy Y. Podobně jako při 
držených tónech se s narůstající výškou tónu zvětšovala relativní amplituda těchto pohybů a 
tedy i výraznější patrnost synchronizace s nasazováním tónů. V hlubší poloze ale byla 
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synchronizace částečně propojena s břišním pohybem. Toto zjištění indikuje, že s nárůstem 
výšky tónu při stakatech u prvního subjektu  hrudní diametr pulsoval výrazněji než břišní. 

I navzdory nemožnosti analyzovat dostatečný počet dechových cyklů u druhého subjektu, 
ukazuje se u něho možnost jiné a konzistentní strategie dechových pohybů. Obě strategie 
nádechu při držených tónech ukazují předbíhání zvětšování břišního diametru před hrudním. 
U prvního subjektu je patrná fáze mezi maximálním břišním nádechem a nasazením tónu – v 
této práci nazvaná fáze zádrže. U druhého subjektu byla tato mezifáze méně výrazná a týkala 
se zejména zpomalením břišního nádechu se souběžným zrychlením hrudního nádechu. 
Dokumentována mezifáze potvrzuje klasické dělení dechového cyklu hlasovými pedagogy na 
3 fáze nádech, pauzu a výdech. Pauza odpovídá fázi zádrže a je přípravnou fází na nasazení 
tónu. 

Uvedené zjištěné odlišnosti mezi subjekty můžou být způsobeny různými faktory (pohlaví, 
věk, zkušenost se hrou na dechové nástroje) a potvrzují již dříve zjištěné nejednotnosti v 
pozorovaných dechových strategiích mezi subjekty (THOMASSON a SUNDBERG, 1999; 
THOMASSON a SUNDBERG, 2001; COLLYER a kol., 2008). Významnou mírou se však 
projevil i fakt výrazně většího použitého objemu u druhého subjektu a tím pádem s větší 
mírou deformace trička. Významnější byly i celkové doprovodní pohyby, zejména rotace 
celého těla, které znemožňovali další analýzu anebo interpretaci výsledku.  

Ze zkušeností získaných touto pilotní práci lze významně upravit metodiku záznamů pro 
sledování dechových pohybů optickou soustavou. 

• Měření jednou kamerou umožňuje měřit změny poloh ve směru X a Y, ale z hlediska 
dechových pohybů sehrává nejdůležitější roli pohyb ve směru osy Z, tedy ve směru ku 
kameře a od ní. Tento nedostatek je možné změnit použitím 2 kamer a tedy 3D měřením 
změn povrchu těla na jedné straně, v případě použití 4 kamer by bylo možné sledovat 
subjekt z obou stran a tím absolutně měřit změny objemu celého těla. 

• V práci byly prezentovány jenom relativní data. Pro další zpracování a možnost porovnání 
absolutních hodnot mezi subjekty je nutná kalibrace systému. Dále se většina měřených 
parametrů dále přepočítává na % změny vzhledem k maximálním možným změnám 
objemů získaných při měření vitální kapacity plic. 

• Z dosavadních zkušeností při měření lze uzavřít, že největší chyby měření byly 
zapříčiněny rotací a celkovým posunem polohy subjektu, proto pro další měření musí být 
vytvořen fixační systém, aby se těmto pohybům zabránilo.  

• Dalším problémem je shrnutí trička při extrémních změnách objemů (zejména u mužů), 
proto by mělo být měření prováděno bez trička (s nalepenými  optickými značkami přímo 
na tělo) nebo s elastickým a přilnavým tričkem. 

• Velkým problémem je synchronizace zvuku s obrazem, pro přesnou synchronizaci nutno 
nahrávat souběžně trigrovací signál kamery a zvukový signál. 

5 Závěr 
Práce dokumentuje a statisticky potvrzuje systematický způsob vedení dechu, měřený 
optickou metodou na jednom subjektu. U druhého subjektu pro nedostatečný počet 
změřených dat, lze jenom předpokládat jinou strategii používaní dechových pohybů. Práce 
tím dává předpoklady pro možnost využití této neinvazivní metody pro dokumentaci a 
analýzu dechové práce při hře na dechové nástroje a pravděpodobně i při tvorbě hlasu. 
Samotný způsob vedení dechu popsaný v této studii u prvého subjektu doposud nebyl 
dokumentován optickými metodami. Vzhledem na pozorovanou odlišnou strategii dechové 
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práce u druhého subjektu, nelze první způsob zobecnit pro dechovou práci spojenou se 
zvyšováním tlaku v ústech při hře na dechové nástroje. Studie tak přímo vytváří hypotézy pro 
stanovování faktorů ovlivňujících dechovou práci (pohlaví, věk, fyzická stavba, typ tréninku) 
při hře na jednoduchou píšťalu (tedy bez další faktorů ovlivňujících samotnou tvorbu tónu jak 
tomu je při tvorbě hlasu). V návaznosti pak budou řešeny i strategie dechové práce při tvorbě 
hlasu. 

Poděkování 
Tato studie vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "Zvuková 
kvalita" podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2014. Za zapůjčení programu Mercury 
RT děkujeme firmě Sobriety, s.r.o.. 
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Summary 
This study documents the possibility of the breathing movements measurement while playing 
a simple flute - koncovka. By measuring the change in length of the abdominal and thoracic 
diameter it was possible to detect strategy of increasing the lung pressure while playing the 
flute and statistically confirm it for one subject. An intermediate preparatory phase was 
inserted just before deployment the tone and after the maximum of abdominal inhale with the 
transfer of air between the abdominal and thoracic part with a parallel increase of the 
pressure. The amplitude of this intermediate phase change was systematically expanded with 
increasing of tone height. The second subject used a different strategy, which could not be 
statistically confirmed. The staccato shows significant motion synchronization of the thoracic 
region in the Y direction with the setting on of short tones, which enhances with the 
increasing of tone height. The work presents a modified methodology applicable to the 
measurement of breathing movements when playing wind instruments or in voice production. 
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