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Abstrakt 

Název:  Efekt  dechového  cvičení  Wima  Hofa  na  výkon  sportovního  lezce  v  all-out 

testu  

Klíčová slova: sportovní lezení, hyperventilace, dechové cvičení 

Cíl práce: Cílem práce je zjistit, zda dechové cvičení Wima Hofa ovlivňuje výkon 

flexorů prstů v intermitentní zátěži.  

Metody:  Diplomová  práce  byla  realizována  jako  experimentální  studie  na  deseti 

dobrovolnících, aktivně se věnujících lezení. Ti vyplnili dotazník, informovaný souhlas 

a  následně  dvakrát  podstoupili  lezecky  specifický  all-out  test  flexorů  prstů.  Jednou 

testování  proběhlo  v  normálních  podmínkách  a  jednou  s  předcházejícím  dechovým 

cvičením  Wima  Hofa.  Toto  pořadí  bylo  určeno  náhodným  výběrem.  Výsledky  obou 

testování se mezi sebou porovnaly pomocí párového Studentova t-testu. 

Výsledky:  V  hlavním  parametru,  impulsu  práce,  nebyl  prokázán  rozdíl.  Průměrný 

impuls  bez  dechového  cvičení  Wima  Hofa  byl  4477  ±  14,3  kg.s  a  se  zařazením 

dechového cvičení Wima Hofa 4385 ± 13,8 kg.s. Dalších 10 hodnot získaných z all-out 

testování také neprokázalo rozdíl. Uváděné stupně Borgovy škály nevykázaly rozdíl ve 

vnímaném  úsilím  při  zařazení  dechového  cvičení  před  all-out  test.  Jediná  hodnota 

opakování kritické síly prokázala, že se na hladině významnosti α = 5% liší. 

Závěr: Tato práce nepotvrdila hypotézu o zvýšení výkonu flexorů prstů u sportovních 

lezců vlivem aplikace dechového cvičení Wima Hofa. Současně nepotvrdila hypotézu o 

snížení subjektivního pocitu náročnosti all-out testu vlivem aplikace dechového cvičení 

Wima Hofa. 



Abstract 

Title:  The  effect  of  Wim  Hof  breathing  method  in  relation  with  sport  climbing 

performance in all-out test 

Key words: sport climbing, hyperventilation, breathing exercise 

Objectives:  The  study  is  aimed  to  determine  if  there  is  an  impact  of  Wim  Hof 

breathing method on power performance of finger flexors during intermittent load.  

Methods: The thesis was made as an experimental study with ten volunteers, who are 

active sport climbers. They filled-out questionnaire and gave their consent to participate 

in the study. After that, they went through the all-out test of finger flexors twice. One 

time they did Wim Hof breathing method before their performance and one time they 

didn’t. This succession was determined by random selection. The results of both tests 

were compared and assessed by Student t-test. 

Results:  The  main  outcome  value,  work  impuls,  didn’t  vary.  The  impuls  without 

previous Wim Hof breathing method was 4477 ± 14,3 kg.s and with Wim Hof breathing 

method  4385  ±  13,8  kg.s. There  was  only  one  outcoming  value  from  the  all-out  test, 

which was varying on level of significance α   = 5% (the repetitions of critical force). 

None of others 10 figures from the all-out test didn’t vary. The Borg rating of perceived 

exertion didn’t vary as well.  

Conclusions: This diploma thesis didn't confirm that Wim Hof breathing method can 

raise performance of finger flexors of sport climbers. The thesis also didn't confirm, that 

Wim Hof breathing method can decrease subjective feelings of expended effort in the 

all-out test.  
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Seznam použitých zkratek:  

CO₂ - oxid uhličitý  

MVC - maximální volní kontrakce 

O₂ - kyslík  

SF - srdeční frekvence  

VO2 - spotřeba kyslíku [ml/min] 

WHBM - Wim Hof Breathing Method 

WHM - Wim Hof Method 
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1  ÚVOD:  

 Wim Hof je dánskou osobností, která se proslavila získáním několika světových 

rekordů za setrvávání v extrémních podmínkách. Na základě svých zkušeností vyvinul 

metodu, která by měla cvičence naučit kontrolovat fyziologické procesy ve svém těle: 

metodu Wima Hofa. 

 Tato  metoda  sestává  z  dechového  cvičení,  otužování,  cvičení  modifikovaných 

jógových pozic a tréninku síly vůle. Hof na svých webových stránkách uvádí, že tato 

stimulace fyziologických procesů aktivuje zapomenutý lidský potenciál, který zvyšuje 

výkonnost a schopnost odolávat vnějším vlivům.  S tímto příslibem se metoda rozšířila 

mezi trenéry a jejich svěřence. Ze známých osobností, které se přihlásily k praktikování 

metody Wima Hofa patří například tenista Novak Djokovič, surfaři Kelly Slater a Laird 

Hamilton,  UFC  zápasník  Alistair  Overeem  a  další.  Společně  s  vydáním  nové  knihy, 

Wim  Hof The Wim  Hof  Method  a    nárůstem  tendence  pečovat  o  své  zdraví  u  běžné 

populace během pandemie Covid-19 se dá předpokládat, že popularita této metody dále 

poroste.  

 V kontextu sportovního výkonu se však studie testující konkrétní efekt Hofovy 

metody  na  účinnosti  neshodují. Aktuálně  existují  pouze  studie  zkoumající  samostatný 

vliv dechového cvičení nebo ponořování do studené vody. Důvodem je snazší 

měřitelnost efektu akutní intervence, na rozdíl od dlouhodobého otužování se, či 

tréninku  mysli  a  psychického  nastavení.  Hof  vztahuje  zlepšení  sportovní  výkonnosti 

právě k dechovému cvičení, kterým se budu zabývat v této práci. Je založeno na střídání 

hlubokých  nádechů  a  jemného  výdechu  s  periodami  zadržování  dechu.  Výsledným 

dechovým projevem je tedy kontrolované hyperventilování. 

 Hranice možného se ve sportovním lezení neustále posouvá. A není to 

způsobeno jen překonáním cesty The Silence Adamem Ondrou, klasifikované za 9c, ale 

i celková popularizace lezení a tím způsobený nárůst množství lidí schopných 

překonávat obtížné cesty. Logicky se tedy hledají stále nové a efektivnější metody, které 

by lezcům tento progres usnadňovaly. Dechové cvičení může být jednou z atraktivních 

možností, protože k němu není zapotřebí žádného endogenního zásahu jako například 

při užívání suplementace. 
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2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Sportovní lezení  

 Pojem sportovní lezení získal svou definici v 80. letech 20.století, kdy se skalní 

terény začaly ve větší míře osazovat fixním jištěním. Tím se snížilo objektivní riziko při 

lezení a sportovní cesty se oddělily od cest tradičních, které vyžadují, aby si dočasné 

jistící body do skály lezec umisťoval sám. Winter (2014) uvádí: „Myšlenkou 

sportovního  lezení  je  volné  lezení,  tzn.:  K  pohybu  vpřed  mohou  být  použity  pouze 

kamenné  struktury  přirozené  skalní  stěny  nebo  chyty  a  stupy  umělé  lezecké  stěny.” 

Baláš  (2016)  doplňuje:  „Ve  sportovním  lezení  s  lanem  nebo  v  boulderingu  rozhoduje 

o náročnosti především vlastní fyzická obtížnost cesty nebo bouldru”.   

 Možnost zkoušení těžkých lezeckých pasáží s možností jištění a tedy bez rizika 

úrazu  akcelerovalo  přelézaní  stále  obtížnějších  terénů  a  současně  udělalo  tento  sport 

přístupnějším  pro  širokou  veřejnost.  Od  toho  okamžiku  se  sportovní  lezení  rychle 

rozvíjí. Z činnosti, která bývala životním stylem milovníků adrenalinu a přírody se do 

jisté  míry  stal  fitness-trénink  s  dějištěm    ve  skalách,  ale  ve  velké  míře  i  na  umělých 

vnitřních  stěnách.    Lezecké  stěny  dnes  najdeme  v  téměr  každém  městě,  počty  členů 

lezeckých  organizací  se  neustále  navyšují  a  v  Tokiu  2020  se  sportovní  lezení  poprvé 

představilo jako olympijský sport. To, co začalo v 18. století výstupy na horské vrcholy 

se  přetransformovalo  ve  specifické  disciplíny  se  soutěžním  charakterem,  které  svými 

výkony mnohdy připomínají spíše gymnastiku. Tento předěl trefně charakterizuje výrok 

Adama Ondry (2019): „Závody považuji čistě za sport, zatímco lezení na skalách není 

jen sport, ale i životní styl.” 
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 2.1.1  Dělení sportovního lezení 
  

 Ke  klasifikování  sportovního  lezení  existuje  více  přístupů.  Pro  naše  účely  je 

logické dělení dle Baláše (2016):   lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost a 

ledové lezení.  

 Bouldering  se  provozuje  bez  použití  lana.  Leze  se  do  výšky  seskoku  nebo  se 

vylézá na nižší skalní útvary, které se následně obchází snazší cestou dolů. Boulderová 

cesta  může  sestávat  z  jediného  lezeckého  pohybu,  ovšem  kroky  jsou  typicky  velmi 

náročné, bez možnosti odpočinku a kladou vysoké nároky na maximální sílu a 

koordinačně-motorické dovednosti.  

 K lezení na obtížnost se používá lano, které lezec při výstupu cvaká do fixního 

jištění.  Cesty  jsou  delší  než  cesty  boulderové  a  jako  limitní  faktor  se  více  projevuje 

silová vytrvalost. 

 Lezení na rychlost je mladá disciplína vymykající se svým charakterem ostatním 

lezeckým kategoriím. Lezec se snaží překonat cestu v co nejkratším čase. V soutěžích se 

používá standardizovaná cesta ve variantě 10 a 15 metrů, čímž odpadá řešení 

neznámých pohybových sekvencí, které bývalo významnou charakteristikou lezení. Na 

lezce věnující se   této disciplíně jsou kladeny odlišné výkonnostní nároky a proto i z 

pravidla disponují rozdílným somatotypem. 

 Ledové lezení používá k výstupu stoupací železa a cepíny. Leze se po 

zamrznutých  ledopádech  či  po  skalách  s  ledovými  pasážemi,  což  definujeme  jako 

mixové lezení. Pojem drytooling se používá pro lezení s cepíny a stoupacími železy na 

umělé stěně nebo skále (Baláš, Strejcová, & Vomáčko, 2008; Baláš, 2016). 

Lezení na rychlost a ledolezení jsou disciplíny vyžadující specifický trénink, který se 

značně odlišuje od tréninku boulderingu a lezení na obtížnost.  
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 2.1.2  Hodnocení obtížnosti lezeckých cest  
  

 Náročnost zdolání lezecké cesty se určuje pomocí stupnic obtížnosti. Ty 

vznikaly  postupným  vývojem  v  různých  lezeckých  oblastech.  Mezi  nejpoužívanější 

patří stupnice UIAA (Union International des Associations d’Alpinistes), Francouzská 

stupnice  a  v  našem  prostředí  Saská  stupnice.  Ke  srovnání  stupnic  mezi  sebou  a  pro 

představu  náročnosti  jednotlivých  obtížnostních  stupňů  slouží  převodní  tabulka  na 

obrázku 1.  
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Srovnání klasifikačních stupnic lezeckých cest (Baláš, 2016, s. 56). 

Obrázek 1



 Náročnost  cesty  určuje  mnoho  faktorů  jako  třeba  charakter  profilu,  velikost 

chytů, rozmístění chytů apod., ale také vnější proměnné faktory jako je vlhkost ovzduší, 

teplota nebo rychlost větru. Cesty také reflektují charakter a tradice dané oblasti. Cesta 

po malých mono chytech ve Frankenjuře bude subjektivně působit jinak náročná, než 

cesta ohodnocená stejným klasifikačním stupněm po velkých oblých chytech na 

Broumovsku. Dalším významným faktorem je vzdálenost mezi jistícími body. 30 metrů 

dlouhá  cesta  s  10  nýty  bude  na  lezcovo  psychické  rozpoložení  působit  jinak  než  30 

metrů dlouhá cesta s 3 nýty, ať budou obě cesty stejné obtížnosti.  

 Další  rozdíl  v  cennosti  přelezu  určuje  jeho  styl.  Nejhodnotnějším  výkonem  je 

On  Sight  (lezec  cestu  nezná,  vyleze  ji  na  první  pokus  a  bez  pádu),  poté  Flash  (lezec 

cestu  přeleze  bez  pádu  na  první  pokus,  ale  někdo  mu  o  ní  dal  informace  nebo  si  ji 

dopředu  prostudoval),  následuje  Redpoint  (přelezení  již  známé  cesty  bez  pádu),  poté 

jsou styly Top-rope (lezec je jištěn lanem shora) a all free (lezec cestu vyleze s pádem 

nebo více pády či odpočinky).  

 Je tedy očividné, že hodnocení lezeckého výstupu je velmi subjektivní, 

spekulativní a proto také problematické. Aktuálně je velkým tématem například 

používání lezecké pomůcky knee-pad, která může výstup usnadnit do takové míry, že 

lezecká veřejnost zvažuje v případě jejího použití snížení výkonu o klasifikační stupeň.  

2.2  Časová charakteristika zatížení sportovních lezců a jeho 
metabolické krytí  

 Před  zahájením  samotného  lezení  si  lezec  prohlédne  cestu,  kterou  bude  lézt. 

Snaží se dopředu odhadnout posloupnost kroků a koncentrovat se. Po zahájení lezení už 

lezec  nesmí  výkon  přerušit  pokud  chce  docílit  úspěšného  přelezu.  Lezec  může  využít 

vhodná  místa  k  odpočinku  (místa  s  velkými  chyty  nebo  možností  se  dobře  postavit). 

Tyto statické fáze, kde lezec odpočívá, promýšlí další postup a používá magnesium na 

ruce mohou tvořit až 70% výstupového času. Tímto způsobem lezec cestu buď překoná 

dolezením do jejího konce a cvaknutím lana do tzv. topu nebo v průběhu spadne (Baláš 

et al., 2008).  
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 Na umělé stěně vylezení cesty trvá obecně 2-7 min, zatímco ve skalách se čas 

strávený v cestě pohybuje okolo 15-20 min. Ve velikých skalních stěnách může lezení 

trvat i několik hodin (Baláš, 2016). Dle Michailova (2014) se rozděluje čas potřebný pro 

přelez podle druhu přelezu. Sportovní cesty s lanem průměrně trvají 1-4 minut stylem 

RP a 3-10 minut stylem OS. Pro přelez bouldru se čas lezení pohybuje okolo 30-50 s.  

 Ježková  (2019)  se  podrobně  zabývala  kinematickou  analýzou  lezců  ve  své 

diplomové práci: Výsledky ukázaly, že při soutěžním lezení v celkové době lezení 5-7 

minut je realizováno přibližně 50-60 jednotlivých tahů. Časy zatížení byly v průměru 

asi 10 s v rozsahu 1-50 s a doba odpočinku byla v průměru 3 s a pohybovala se mezi 

1-20 s. Výzkum neprokázal žádný významný rozdíl v průměrném čase zatížení a dobou 

odpočinku  mezi  pravou  a  levou  rukou.  .  Ve  sportovním  lezení  se  střídá  statická  a 

dynamická fáze. Jejich poměr může být na základě určitých okolností různý, nicméně 

statická fáze by měla převyšovat fázi dynamickou. 

  Energetickou náročnost přelezu nejvíce ovlivňuje rychlost lezení. Je zapotřebí si 

ale  uvědomit,  že  se  jedná  o  variabilní  kombinaci  mnoha  činitelů,  které  se  mohou  do 

výsledné náročnosti propsat, (viz. kapitola hodnocení obtížnosti cest).  Na fyziologickou 

reakci organismu mají vliv i další okolnosti kromě charakteru cesty.  Hlavně poloha paží 

(zda jsou nad úrovní srdce či pod úrovní srdce), směr lezeckého pohybu (vertikální či 

horizontální tzv. traverzování), subjektivní vnímání rizika a další. 

 Je tedy komplikované generalizovat hlavní typ metabolického zatížení u lezení. 

Na základě studií se lezení zařadilo mezi aktivity se střední energetickou náročností s 

průměrnou spotřebou kyslíku 20–34 ml·kg–1·min–1. Nejvyšší spotřeba se naměřila okolo 

30–45  ml·kg–1·min–1,  což  představuje  stav  fyziologického  plató,  které  nastupuje  po 

80-100  s  zátěže. Tento  stav  nastupuje  bez  ohledu  na  lezcovu  výkonnost,  ovšem  lepší 

lezci ho dosahují ve větším sklonu lezeckého profilu. Je tedy zřejmé, že formy 

metabolické  úhrady ATP  budou  záviset  na  charakteru  lezeckého  výkonu,  primárně  na 

intenzitě a sekundárně na délce jeho trvání (Baláš, 2016). Neplatí zde souvislost mezi 

SF a způsobem energetické úhrady. Bertuzzi, Franchini, Kokubun a Kiss (2007) 

porovnávali pomocí Wingate testu horních končetin maximální aerobní kapacitu spolu 

se  spotřebou  kyslíku,  obsahu  laktátu  v  krvi  a  SF  před,  během  a  po  vylezení  různě 

obtížných cest. Jejich závěrem je určení aerobního a anaerobního alaktátového systému 
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jako  hlavních  metabolických  úhrad  ATP  pro  indoorové  lezení  s  lanem.   Anaerobní 

alaktátový systém se aktivuje až z 40% , jelikož zahajuje každý přechod ze statické fáze 

do dynamické. Laktátový systém podle Michailova (2014) kulminuje v lezeckém 

zatížená mezi ~40–120 s při zatížení ~50–70% maximálních volních kontrakcí. Baláš 

(2016) naměřil nejvyšší hodnoty laktátu kolem 1 minuty po výkonu při lezení s lanem 

a 2–4 minuty po výkonu v boulderingu. Zajímavým zjištěním byla nesouvislost úrovně 

zapojení  těchto  systémů  s  obtížností  cesty,  výkonností  lezce  a  aerobní  i  anaerobní 

zdatností. Větší vliv autoři přisoudili ekonomice lezeckého projevu. Apelovali na vznik 

dalších studií, které by sledovaly proměnné faktory určující míru ekonomičnosti lezení.   

 Další studie podrobila lezce třem specifickým testům flexorů prstů. 30-ti 

vteřinovému all-out testu, intermitentnímu testu vytrvalosti při intenzitě 60% maximální 

síly  a  kontinuálnímu  testu  vytrvalosti  při  intenzitě  60%  maximální  síly.  Lezcům  byl 

odebírán vzorek krve k zjištění hladiny laktátu a sledovala se výměna dýchacích plynů k 

určení typu metabolického krytí. Aerobní systém byl nejaktivnější během 

intermitentního zatížení (59.9 ± 12.0%). Anaerobní alaktátový metabolismus se nejvíce 

uplatňoval  při  all-out  testu  (62.4  ±  11.3%)  a  z  velké  části  i  při  kontinuálním  zatížení 

(54.2  ±  18.3%). Anaerobní  laktátový  metabolismus  nedosáhl  u  žádného  testu  většího 

zastoupení než 18.2 ± 9.9% (Maciejczyk et al., 2022).  

2.3  Faktory ovlivňující výkon sportovního lezce 

 „Sportovní  lezení  je  navenek  zvládnutí  fyzického  výkonu  na  skalní  stěně  za 

pomocí  kondice,  techniky,  taktiky  a  vnitřně  představuje  duševní  střet  s  příslušným 

lezeckým problémem” (Winter, 2004, s.13).  

 Pojem kondice si dále upřesníme jako soubor kondičních schopností - 

vytrvalost,  síla,  rychlost,  flexibilita  a  jejich  realizování  skrze  individuální  vlastnosti, 

dovednosti a techniky (Grosser & Zintl, 1994). K těmto základním faktorům je potřeba 

ještě doplnit somatickou typologii.  

 Komplexní teoretický model struktury lezeckého výkonu na obrázku 2 na 

základě Goddarda s Neumannem (1993) upravil Baláš (2016, s.65). 
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 Základním  a  zjednodušeným  způsobem,  jak  lze  odhadnout  výkonnost  lezce  je 

doba  po  kterou  se  jedinec  lezení  věnuje  a  četnost  tréninků.  Systémem  pro  přesnější 

odhad se zabývají mnozí autoři. Magier s kolektivem (2013) se ve své studii pokusili na 

základě 43 proměnných faktorů predikovat lezecký výkon na OS a RP u 30 lezců. Jejich 

lezecký výkon v 77% odpovídal sedmi proměnným a to: maximální síle flexorů prstů, 

psychické odolnosti, lezecké technice, izometrické vytrvalosti flexorů prstů, počtu chyb 

v  reakčním  testu,  ape  indexu  a  spotřebě  kyslíku  při  práci  paží  na  úrovni  anaerobního 

prahu.  Tyto testované faktory zastupovaly tři více obecné složky určující výkon: 

kondiční předpoklady, technické dovednosti a psychické vlastnosti. Zajímavé je, že tyto 

tři složky reflektovaly lezecký výkon poměrně vyrovnaně: kondice 37%, technika 33% 

a  psychika  z  25%.  Autoři  upozorňují  na  to,  že  vnímat  tyto  faktory  odděleně  nemá 

význam, protože se vzájemně doplňují a překrývají. Baláš (2016) dále pracuje s  

flexibilitou  v  kyčelním  kloubu  a  rovnováhou.  Ohledně  svalové  síly  navíc  zohledňuje 

vnitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci, která ovlivňuje výslednou efektivitu 

svalového výkonu.  

 Pro uvědomění si variability lezeckého výkonu nesmíme zapomenout, že každá 

cesta je jiná a má trochu jiné nároky na lezcův výkon. Pro příklad může sloužit test, kdy 

se vertikální stěna naklonila o 10 stupňů tak, aby vytvořila převis.Tím došlo k zvýšení 
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zatížení  horních  končetin  z  43%  na  62%  z  váhy  celého  těla  (Noé,  Quiane  &  Martin, 

2001). 

  Pokud od testování očekáváme výpovědní hodnotu korelující s výkonností, tak 

musíme  použít  jiné  měření  pro  výkonnostně  heterogenní  skupinu  (např.  dynamická  a 

statická  síla  horních  končetin,  tělesná  hmotnost  a  další)  a  jiné  použít  pro  homogenní 

skupinu lezců na elitní úrovni (lezecky více specifické testy).  

 Pro potřebu této práce se budeme blíže zabývat pouze antropometrickými 

aspekty  a  tělesnou  zdatností.  Aspekty  psychické  a  taktické  jsou  pro  tento  výzkum 

irelevantní.  

 2.3.1  Somatická typologie  
  

 Je logické, že důležitým předpokladem pro sport, kde se překonává odpor vlastní 

váhy  je  tělesná  konstituce  sportovce.  Lezci  na  výkonnostní  úrovni  jsou  spíše  středně 

vysocí (179 ± 9,3 cm) s menší hodnotou tělesné hmotnosti (71,2 ± 8,1 kg) a mají menší 

podíl tělesného tuku (10,9 ± 2,9 %)  (Došla & Meško, 2015).  

 Mezi tělesnou hmotností a lezeckým výkonem byla prokázána významná 

záporná korelace. Ta platí i pro množství tělesného tuku a lezecký výkon, kde vykazuje 

větší významnost u žen (Baláš & Pecha, 2012). Často zmiňovaný pojem u 

antropometrické charakteristiky lezců je „ape index”, poměr délky rozpětí paží k tělesné 

výšce. Elitní lezci opravdu vykazují veliké rozpětí paží, ale utilizace tohoto faktoru v 

lezeckém výkonu je v obecném měřítku kontroverzní.  

 Studie z roku 1991 testovala 30 elitních lezců a určovala jejich somatotyp podle 

Heathové  a  Cartera.  Výsledkem  bylo  zařazení  této  skupiny  jako  mezomorf-ektomorf 

(Viviani  &  Calderan,  1991).  Otázkou  je  nakolik  se  od  té  doby  proměnil  obecný 

somatický profil lezce, spolu se stále většími nároky na maximální sílu a explozivní sílu 

a  to  hlavně  v  boulderingu.  Tam  je  možné  předpokládat  větší  zastoupení  mezomorfní 

složky,  zatímco  u  lezců  s  lanem  ektomorfní.  S  určitostí  lze  říci,  že  optimální  lezecký 

somatotyp by měl vykazovat minimální hodnoty endomorfie (Meško, 2014).  
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 2.3.2  Tělesná zdatnost 

 Z faktorů propisujících se do tělesné zdatnosti sportovního lezce si uvedeme ty s 

majoritním vlivem: svalovou sílu a aerobní schopnosti. 

  2.3.2.1  Svalová síla a její diagnostikování 

 Z kondičních faktorů má pro výkon sportovního lezce největší význam svalová 

síla. Lezec při svém výkonu zapojuje především svaly předloktí, pletence ramenního a 

dolních  končetin.  Se  zvětšující  se  převislostí  profilu  se  více  zapojují  i  svaly  trupu.  U 

svalů horních končetin, zejména malých skupin předloktí a flexorů prstů jsou 

dominantní glykolitické energetické systémy. Při vyvinutí maximální síly je využíváno 

anaerobního  alaktátového  systému,  který  trvá  pouze  pár  sekund.  Ostatní  svaly  během 

lezení pracují v nižších intenzitách. 

 Dle  Vomáčka  (2008)  svalová  síla  spolu  s  antropometrickou  charakteristikou 

určují  70%  rozptylu  lezeckého  výkonu.  Z  toho  se  54%  připisuje  právě  svalové  síle  a 

10% rozptylu antropometrii. 

 Ze  silových  testů,  kde  se  porovnávaly  skupiny  lezců  a  nelezců  nebo  lezců 

rekreačních  s  lezci  elitními  se  ukázaly  jako  signifikantní  ukazatele  výdrž  ve  shybu, 

opakované shyby, síla stisku palce proti ukazováku, síla dvou i čtyř prstů v otevřeném 

úchopu a absolutní i relativní síla stisku ruky (Došla & Meško, 2015). Síla stisku ruky 

se  měří  pomocí  ruční  dynamometrie  a  je  to  nejčastěji  používaný  způsob  testování 

maximální izometrické síly předloktí pro lezce, který se vztahuje k výkonu. Tato metoda 

může  být  zavádějící  a  Baláš  (2016)  upřesňuje:  „  je  zřejmé,  že  úroveň  maximální  síly 

stisku  mezi  lezci  různých  výkonnostních  úrovní  se  příliš  neliší.  Pokud  je  ovšem  síla 

stisku vztažena na hmotnost jedince, jsou výsledky významně rozdílné”. S tímto 

výrokem  jsou  ve  shodě  další  studie.  Například  Macleod  a  kolektiv  (2007)  došli  k 

závěrům, že výkonnostní lezci se oproti ostatním skupinám více odlišovali ve 

vytrvalostní síle stisku, rychlosti reoxygenace flexorů prstů a statické vytrvalostní síly 

zapojující se do extenze ramenního kloubu.  
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   Ve  studii  Došla  a  Meška  (2015)  byl  největší  rozdíl  mezi  skupinami  lezců 

rekreačních, elitních a nelezců v testu výdrži ve shybu nadhmatem. Konkrétně, 

rekreační lezci dosáhli průměrné výdrže 41,1s, výkonnostní lezci 59,4 s, a nelezci 36,2 

s. Adam Ondra dosáhl výdrže 89 s.  

 Testy které vykázaly největší specifičnost k lezení jsou tedy: test maximální síly 

flexorů prstů (kontrakce izometrická, hloubka lišt 2-3 cm, úchop otevřený nebo 

uzavřený, paže vzpažené nebo upažené povýš), svalová vytrvalost flexorů prstů 

(intermitentní test do vyčerpání nebo vis obouruč na liště hluboké 2-3 cm), výbušná síla 

pletence  ramenního  (přesah  nebo  skok  obouruč  ve  vertikálním  směru  z  chytů  či  lišt), 

maximální  síla  a  svalová  vytrvalost  pletence  ramenního  (výdrž  ve  shybu  nadhmatem, 

vis ve fixu na jedné ruce) (Baláš, 2016). 

 Zátěžové  testování  se  tradičně  realizuje  na  ergometru  nebo  běhacím  pásu.  Pro 

velikou  specifičnost  zatížení  lezce  a  nesouvislost  mezi  VO2  a  SF  není  k  zátěžovému 

testování  vhodný  ani  jeden  z  těchto  cyklických  pohybů.  Jako  vhodná  alternativa  se 

testuje all-out test měřený při izometrické kontrakci na liště (Cinglová, 2022).  

    2.3.2.1.1  All-out test pro lezce  

 Limitující faktor ve sportovním lezení s lanem je silová vytrvalost a v 

boulderingu maximální síla. Lezecký all-out test na speciálně upravené liště reflektuje 

obě tyto silové schopnosti. Intermitentní zatížení s intervaly 7 s zátěže a 3 s odpočinku 

simuluje časové zatížení v lezení a docílí anaerobní zátěže flexorů prstů. Specifičnost 

podmínek lezení se ještě může zvýšit povolením sklepávání ve fázích odpočinku, čímž 

se v testování více zohlední schopnost reoxygenace svalů předloktí, což jak už víme, je 

podstatný  aspekt  ve  výkonu  lezce  (Baláš  et  al.,  2015).  Určením  průměrné  síly  z 

posledních tří kontrakcí stanovíme kritickou sílu, další důležitý ukazatel ve sportovním 

lezení.  Kritická  síla  je  maximální  zatížení,  které  je  lezec  schopný  udržet  po  velmi 

dlouhou dobu. Je přímo vztažená k aerobní kapacitě předloktí a je určující pro výkony v 

delších cestách. Elitní sportovní lezci mohou mít kritickou sílu až na 60% jejich MVC, 
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málo trénovaní jedinci do 30% MVC.Trénink na úrovni kritické síly se prokázal jako 

nejvíce účinný prostředek k navýšení lokální aerobní kapacity (McGawley, 2010).    

 Magdaléna Štanglerová (2021) testovala predikční validitu all-out testu flexorů 

prstů a uvádí: 

 Jednotlivé  položky  all-out  testu  flexorů  prstů  realizovaném  na  23  mm  široké 

liště se sklepáváním mají sílu poměrně dobře postihnout lezecký výkon jak RP, tak OS. 

Přičemž nejvyšší predikční validitu vzhledem k lezení jak RP, tak OS má položka síla. 

 Michailov a kolektiv (2018) sledovali vztah mezi lezeckým výkonem a all-out 

lezeckým  testem  ve  dvou  variantách.  V  jedné  variantě  museli  mít  lezci  při  testování 

zafixovanou horní paži, tak aby v lokti i rameni byla flexe 90°. V druhé variantě byl v 

rameni  úhel  180°  a  loket  v  plné  extenzi.  Oba  testy  vykazovaly  vysokou  validitu  a 

reabilitu,  korespondovaly  s  lezeckou  výkonností  na  laně  i  v  boulderingu.  Verze  s 

fixovanou paží měla mírně vyšší spolehlivost, ale autoři studie doporučují k testování 

verzi bez zafixování paží pro podpoření specifičnosti lezeckého pohybu. 

  2.3.2.2  Aerobní zdatnost a její diagnostikování 

 Aerobní zdatnost ovlivňuje lezecký výkon na dvou úrovních. První je přímý vliv 

během lezeckého výkonu. VO2 peak může při lezení dosahovat maxima                      

40–45 ml·min–1·kg–1. Pokud by byl individuální maximální aerobní výkon nižší než 45 

ml·min–1·kg–1  může  být  limitem  pro  samotné  lezení.  Druhým  je  efekt  pravidelné 

pohybové  aktivity  na  zlepšení  schopnosti  zotavení  se.  Při  odpočinkových  fázích  na 

subjektivně  dobrých  chytech  během  lezeckém  výkonu  a  zotavení  z  dlouhodobého 

hlediska po ukončení lezeckého výkonu (Baláš, 2016, s.130; Šimkanin, 2016).  

 Vytrvalostní lezecké výkony jsou tedy závislé na aerobní kapacitě celého těla a 

především na místní aerobní kapacitě předloktí. Proto je potřeba pro určení VO 2 max a 

VO 2 peak u lezců také specifický test (Fryer et al., 2018).  

 Například  studie  Schöffla  a  kolektivu  (2006)  sledovala  vztah  nespecifického 

aerobního tréninku na SF při lezení do vyčerpání s využitím lezeckého ergometru. SF 
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byla měřená na začátku a konci 30 vteřinové přestávky, která následovala po každém 

otočení ergometru. Lezci bez zařazeného aerobního tréninku vykazovali menší pokles 

SF hned po prvním otočení oproti lezcům s aerobním tréninkem. SF je běžný parametr k 

posouzení  funkční  odezvy,  ale  s  velikým  rizikem  zatížení  chybou  skrze  typ  aktivity, 

psychický stav jedince a zdravotní stav (Baláš, 2016).  

 Dalším specifikem lezení je nefunkčnost lineárního vztahu mezi VO 2 a SF, který 

jinak platí u aerobních činností cyklického charakteru. To znesnadňuje určení 

metabolických prahů, tedy nastavení vhodných tréninkových intenzit (Michailov et al., 

2017). Příčinou je vysoké množství izometrických kontrakcí, čímž se narušuje dechový 

stereotyp během lezení. Lezci jsou klasifikováni jako sportovci s nadprůměrnou aerobní 

zdatností, přičemž vyššího aerobního výkonu dosahují svaly horní poloviny těla. Elitní 

lezci muži dosahují maximální spotřeby kyslíku mezi 50–60 ml·min –1·kg–1, u žen jsou 

tyto hodnoty nižší (Baláš, 2016).  

2.4  Únava ve sportovním lezení 

 Nejčastější  příčiny  selhání  při  lezeckém  výkonu  si  můžeme  vztáhnout  k  výše 

uvedenému  rozdělení  faktorů  ovlivňující  lezecký  výkon  na  obrázku  2:  psychické, 

taktické, zázemí a jiné, koordinace a technika, vnější podmínky a tělesná zdatnost.   Z 

psychických  aspektů  můžeme  zmínit  ztrátu  koncentrace,  podlehnutí  strachu,  ztrátu 

motivace při narůstajícím zatížení. Z taktických aspektů může dojít k chybě v přečtení 

obtížné lezecké pasáže a zvolení nevhodného způsobu přelezu nebo špatného 

rozplánování  odpočinku.  V  koordinaci  a  technice  je  nejčastější  chybou  nedokonale 

provedený  pohyb  vedoucí  k  uklouznutí,  ztrátě  rovnováhy,  netrefení  chytu  či  stupu. 

Vnější podmínky zapříčiňují často pád vlivem smeknutí ruky z chytu kvůli nadměrné 

vlhkosti nebo ulomení chytu. Zázemí a jiné faktory jsou jakožto aspekt pro tuto práci 

nerelevantní. 

Důležitý je aspekt tělesné zdatnosti, který si můžeme rozdělit na dva hlavní body:  

1) Nemožnost udělat konkrétní pohyb pro jeho přílišnou obtížnost vyžadující větší 

maximální sílu nebo lepší koordinaci.  
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2) Příliš dlouhé sekvenci náročných kroků, kdy lezec již nedokáže zregenerovat a 

„nateče  mu”.  Tento  slangový  výraz  označuje  stav,  kdy  se  ve  svalovém  prostředí 

hromadí vodíkové ionty, čímž dochází k poklesu pH spojenému se sníženou 

aktivitou  glykolitických  enzymů  jako  je  fosfofruktokináza.  To  vede  k  narušení  

systému svalové kontrakce a relaxace. Lezec tedy již není schopný další 

izometrické kontrakce - udržení chytu (Sakamoto, Naito & Chow, 2014b).  

 
2.5  Dechové stereotypy ve sportovním lezení a jejich možný efekt 
na výkon  

 Pro  sportovní  zátěž  je  typické  nevědomé  dýchání,  vlivem  toho,  jak  se  atleti  s 

narůstající  zátěží  dostávají  do  stavu  flow  (Edwards,  2012).  Dechová  frekvence  se 

primárně  odvíjí  od  intenzity  zátěže.  Při  cyklických  sportech  si  atlet  dech  většinou 

koriguje určitou synchronizací s počtem kroků nebo záběrů. U lezení je snadno 

pozorovatelný fenomén hlasitého křičení během překonávání obtížných sekvencí cesty. 

Adam Ondra to vysvětluje jako možnost snadněji hlídat řádný výdech. To je častá chyba 

převážně u začínajících lezců, kteří se zapomínají nadechovat vlivem veliké 

koncentrace a úsilí. Časté zadržování dechu je spolu s velikým množstvím 

izometrických kontrakcí faktorem, kterému se připisuje již zmíněná nesouvislost mezi 

VO2 a SF (kapitola 2.3.2.2 aerobní zdatnost a její diagnostikování). 

 V rozhovoru pro sport.cz  Adam Ondra (2021) uvedl: 

 Je důležité nelézt - jak my říkáme - na potápěče, protože čtyři minuty v cestě bez 

správného dýchání člověka totálně zakyselí. Nemám to ale dané tak, že bych nádechy 

rozbíjel  svůj  lezecký  rytmus.  Specialisté  na  lezení  na  rychlost,  ale  určitě  vybíhají 

patnáctimetrovou stěnu na jeden nádech, protože tělo je tak komplexně zapřažené, že 

nadechnout se prakticky nejde.  

 Dále je v souvislosti s dechem potřeba zvážit psychologický aspekt. V 

objektivně více rizikové cestě je lezec vystavený větším stresovým spouštěčům. 

Nezkušený lezec může pociťovat strach a úzkost i v cestě objektivně bezpečné. Mezi 

různorodé autonomní reakce těla na strach patří často gastrointestinální obtíže jako jsou 
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podrážděnost žaludku, gastroenteritida a častá mikce. Častá je také tachykardie, 

chronické sucho v ústech a zvýšené, ale mělké dýchání (Panksepp, 2005). V psychologii 

sportu se zrychlené dýchání uvádí také jako jeden ze znaků stavu nadměrné aktivace, 

takzvané „startovní horečky” (Blahutková & Pacholík, 2004).  

 Aktivní  lezci  si  většinou  vybudují  vlastní  rituál,  který  jim  napomáhá  k  lepší 

soustředěnosti  a  práci  se  stresem.  Například  Ondra  Beneš  před  každým  nalezením  do 

cesty provede deset hlubokých a rychlých nádechů. U již zmíněného Adama Ondry je 

velmi  dobře  vidět  práce  s  dechem  na  videu  jeho  přelezu  cesty  Il  Domani  9a  na  OS 

(Black  Diamond  Equipment,  2014).  V  dynamických  pasážích  zrychluje  dýchání  a 

jednotlivé  lezecké  pohyby  doprovází  hlubokými  výdechy.  Ve  statických  fázích  dech 

zklidňuje a výrazně více prohlubuje.  

 Nadměrně  zrychlené  a  prohloubené  dýchání  je  stav  nazývaný  hyperventilace. 

Dochází při něm k poklesu arteriálního CO 2 (hypokapnii), způsobený ventilací, která je 

větší než jsou nároky metabolismu na O2. Tělo reaguje zvýšením pH krve, což 

nazýváme  respirační  alkalóza  (Schleifer,  Ley,  &  Spalding,  2002).  Ta  spouští  řadu 

dalších reakcí v těle. 

 Navození hypokapnie pomocí hyperventilování se například používá u 

neurologických  pacientů.  Hypokapnie  má  veliký  vliv  na  fyziologii  mozku,  vede  k 

mozkové vazokonstrikci, čímž pomáhá snížit vysoký intrakraniální tlak (Zhang, Guo, & 

Wang, 2019). Schleifer s kolektivem (2002) zmiňuje zvýšené svalové napětí, možnost 

vzniku svalových křečí, zvýšenou citlivost na katecholaminy, změny v konstrikci 

hladkého svalstva a redukci vnímání bolesti. 

 Pro  souvislost  se  sportovním  výkonem  je  zapotřebí  zvážit  hlavně  schopnost 

hypokapnie měnit koncentraci kyseliny hydrogenuhličitanového pufru. Tím se navyšuje 

pufrovací kapacita tkání, což může fungovat jako kompenzační mechanismus k 

metabolické acidóze. Na základě toho se předpokládá, že hyperventilace by mohla být 

benefitující  pro  sporty  čerpající  energii  z  ATP-CP  systému  a  glykolýzy.  Tedy  pro 

anaerobní aktivity alaktátového a laktátového typu (intermitentní zatížení nebo 

intenzivní zatížením po krátkou dobu) (Sakamoto, Naito & Chow, 2014b). 
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 Ohledně aerobního dlouhodobého zatížení se spekuluje nad schopností 

hyperventilace stimulovat sympatikus, což by mohlo teoreticky vést k navýšení 

dechového objemu a zlepšení vstřebávání kyslíku. Jiná hypotéza ohledně vytrvalostních 

aktivit a hyperventilace spekuluje nad faktory, které naopak mohou snižovat průtok krve 

a  zásobování  kyslíkem.  Efekt  alkalózy  zabraňuje  vazodilitaci  aktivního  svalstva  tím 

posunuje  disociační  křivku  oxyhemoglobinu  doleva  a  zpomaluje  aktivaci  oxidačního 

enzymu pyruvátdehydrogenázy. To má za důsledek snížení účasti O2 v difúzi a 

zpomaluje kinetiku O2. Navíc se spekuluje nad snížením dodávky O 2 do aktivních svalů 

na  úkor  zvýšené  poptávky  pro  O2  svaly  dýchacími,  což  se  týká  jen  stavu  přímo  při 

hyperventilování (Chin et al., 2007). 

 Naoto  a  kolektiv  (2015)  testovali  zařazení  20-ti  minutové  hyperventilace  před 

klasický 30-ti vteřinový wingate test na ergometru.  Autoři zaznamenali rychlejší 

přechod  metabolismu  probandů  do  anaerobního  krytí,  ovšem  bez  ovlivnění  podaného 

výkonu. 

 Všechny studie měřící pH a jeho reakci na různé hyperventilační protokoly, se v 

různé míře shodují na zvyšování pH krve v reakci na hyperventilaci, ale už nedošlo ke 

shodě, zda tento jev měl vliv na následný podaný výkon.  

2.6  Metoda Wima Hofa  

 „Co  kdybyste  mohli  probudit  spící  fyziologické  procesy,  které  dělaly  naše 

předky tolik odolnými? Má metoda, kterou jsem vyvinul a vylaďoval téměř čtyřicet let 

je založena na třech jednoduchých, přírodních pilířích: expozice chladu, vědomé 

dýchání  a  síla  mysli.  Tuto  metodu  jsem  sám  použil  k  dosažení  počinů,  které  byly 

mnohými  považovány  za  nemožné.  Vytvořil  jsem  více  než  dva  tucty  Guinnessových 

rekordů a uvedl tím do rozpaků mnoho profesionálních lékařů.” (s.20) 

 Tak začíná kniha The Wim Hof method - activate your potential, transcend your 

limits (Hof, 2020).  

 V principu jde o každodenní otužování, dechové cvičení a meditaci, která může 

být spojená s dechovým cvičením. Mezi přísliby účinků metody patří: navýšení energie, 
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zlepšení imunitního systému, zkvalitnění spánku, snížení zánětlivých reakcí, větší 

výkonnost ve sportovních aktivitách, lepší regenerace, zrychlení metabolismu, úleva při 

autoimunitních onemocněních a dalších onemocněních jako artróza, migrény, skleróza a 

další. 

 2.6.1  Účinek metody Wima Hofa na lidský organismus   

 Hof ve své knize prezentuje účinek WHM na studii 30 participantů, přičemž 8 z 

nich s ním strávili 4 dny intenzivního nácviku kompletní WHM. Následně byla všem 

účastníkům  v  nemocnici  injekčně  aplikována  malá  dávka  endotoxinu  a  sledovala  se 

reakce  jejich  organismu.  U  netrénované  skupiny  nastala  očekávaná  imunitní  reakce: 

zvýšená teplota, malátnost, pocení a další symptomy narušení optimálního zdravotního 

stavu. Trénovaná skupina po injekční aplikaci zahájila vědomé dýchání, které cvičili s 

Hofem.  Symptomy  se  u  nich  neprojevily  v  takové  intenzitě  a  došlo  k  rychlejšímu 

zotavení.  V  knize  to  je  vysvětleno  zvýšením  hladiny  adrenalinu  pomocí  dechového 

cvičení. Vzrůst adrenalinu koreloval se zvýšením množství interleukinu-10, který 

produkují T-lymfocyty a snižuje zánětlivé reakce. To by nasvědčovalo hypotéze Wima 

Hofa, že člověk je schopný ovlivnit svůj autoimunitní systém (Hof, 2021). Tuto studii se 

mi bohužel nepodařilo dohledat, ale hypotézu o navyšování adrenalinu pomocí 

hyperventilace potvrzuje studie Koxe a kolektivu (2014), kteří zaznamenali významný 

nárůst  plazmatické  hladiny  adrenalinu  hyperventilováním.  Ten  měl  dále  za  důsledek 

silný  vazodilitační  efekt  na  krevní  cévy  v  kosterním  svalstvu.  Sledované  hladiny 

dopaminu, kortizolu a noradrenalinu zůstaly nezměněné. 

  Z dalších studií je zajímavý výzkum Zwaaga a kolektivu (2020), kteří sledovali 

účinek praktikování metody na odebíraných vzorcích krve od 24 participantů. Jedinci 

trénování WHM vykazovali zvýšenou aktivitu Coriho cyklu a vyšší tvorbu 

interleukinu-10,  která  korelovala  s  tvorbou  laktátu  a  pyruvátu.    Jiná  studie,  která 

formou dotazníku sbírala informace od 242 praktikujících cvičenců WHM 

vyhodnocovala subjektivní vnímání jejího účinku. 73 % respondentů registrovalo 

zvýšené množství energie, 58 % posílení imunity, 57% snížení stresu a potvrdili i další 

Hofovi teze (Allen, 2018). Ovšem limitem této studie je skutečnost, že odpovídali pouze 
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pravidelně  praktikující  jedinci,  tedy  lidé,  kterým  Hofova  metoda  obecně  vyhovuje.Ve 

výzkumech,  kde  náhodně  vybraní  jedinci  bez  předchozí  zkušenosti  s  WHM  testovali 

jeho dechové cvičení, byla vždy skupina účastníků, která reportovala negativní 

subjektivní  pocity.  Například  při  testování  WHBM  a  opakovaných  sprintů  následně 

53% testovaných uvedlo, že by znovu tuto metodu do tréninku nezařadili a negativně 

reflektovali pocity brnění v končetinách nebo malátnost.  

 Ohledně expozice chladu, Hof uznává, že benefity otužování jsou lidstvu známy 

už  velmi  dlouho.  Brazilský  institut  biologie  například  prokázal  na  myších,  že  při 

intermitentní expozici teploty 4°C se zvýší metabolismus na jeho dvojnásobek a 

aktivuje hnědou tukovou tkáň. V kontextu s lezením vykazuje lokální expozice chladu 

velmi slibné výsledky. Baláš a kolektiv (2020) testovali 29 lezců ve třech 

intermitentních kontrakcích flexorů prstů do selhání s dvaceti minutovými pauzami. V 

rámci regenerace v pauzách se užila voda o 8°C, 15°C (k lokálnímu zchlazení předloktí) 

a pasivní regenerace. Zchlazení předloktí prokazatelně zlepšilo následný výkon lezců, 

užití 15°C vody u mužů dokonce vedlo k lepšímu výkonu o 44%.  

 V  již  zmíněném  dotazníkovém  šetření  Allena  Jamese  (2018)  se  zabývali  i 

dopadem  Hofovi  metody  na  pravidelně  praktikující  jedince  skrze  ovlivnění  jejich 

psychického stavu. Ti často glosovali pocit komunitního propojení, uvědomění si svého 

vlastního těla a emocí, upevnění motivace a disciplíny a až spirituální prožitky v rámci 

praktikování WHM.  

 2.6.2  Dechové cvičení Wima Hofa  

  Základní praxe WHBM začíná záměrným hlubokým dýcháním, snahou 

koncentrovat  se  a  zklidnit.  Dech  se  má  postupně  prohlubovat. Vdechnutý  vzduch  má 

vést  nejdříve  do  oblasti  spodního  břicha,  následně  naplnit  hrudní  koš  a  plíce,  jako 

poslední  oblast  pod  klíčními  kostmi  s  oblastí  krku.  Výdech  má  být  kompletní,  ale 

nenásilný a uvolněný. Po zvoleném počtu inspirací (většinou 30-60) se vydechne úplně 

a v momentě pocitu naprosté expirace začíná první zadržení dechu. To by mělo trvat do 

pocitu silného nutkání se opět nadechnout. V momentě, kdy se rozhodnu nadechnout, 

tak to udělám zprudka, pouze jednou a dalších deset vteřin zadržím dech. Tím ukončím 
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první kolo. WHBM by měla sestávat z minimálně tří kol.V dalších cyklech by 

zadržování dechu mělo působit lehčeji a potřeba nádechu se objevit později. Potřeba se 

nadechnout může přijít o mnoho později než je očekávané, protože řízená 

hyperventilace zajistila nadmíru O 2 v krvi. Dlouhý výdech před zadržením dechu zase 

způsobí snížení hladiny CO 2, který při vysoké koncentraci stimuluje nádechová centra 

nutící nás k inspiraci (Allen, 2020). 

 Při  uvažování  nad  WHBM  nesmíme  zaměnit  vědomé  hluboké  dýchání,  které 

realizujeme  v  rámci  WHBM  a  hyperventilování  typické  pro  panické  stavy  a  stresové 

situace.  To se vyznačuje přesunem od bráničního dýchání pouze k hrudnímu, je 

neřízené, nedochází k vdechování potřebného množství O 2 a chybí v něm fáze zadržení 

dechu,  které  jsou  při  WHBM  klíčové.  Právě  během  zadržování  dechu  dochází  k 

změnám v organismu, které mají podle Hofa pozitivně stimulovat endokrinní systém.  

 Za pozornost také stojí teorie zohledňující kontrakce sleziny. Delší zadržování 

dechu  vyvolává  kontrakce  sleziny,  které  uvolňují  zásoby  uložených  erytrocytů  do 

krevního oběhu. Jediná kontrakce sleziny může navýšit množství hemoglobinu 

odpovídající zvýšení kapacity přenosu O2 v krvi o 3-10% (Stewart, 2002). 

 2.6.3  Efekt WHBM na fyziologii lidského organismu a sportovní 
výkon 

 Citherlet s kolektivem (2021) ve své studii sledoval efekt WHBM na opakované 

sprinty.  Během  WHBM  nastaly  očekávané  změny  jako  zvýšení  srdeční  frekvence 

během dýchání a rychlý pokles při zadržení dechu. Saturace krve kyslíkem poklesla na 

60% během posledního zadržení dechu, přičemž následovalo jen 10 vteřin na zotavení 

před  zahájením  testu,  což  mohlo  negativně  ovlivnit  výsledky.  Hodnoty  VO 2  byly 

zvýšené,  pravděpodobně  vlivem  zapojení  většího  množství  svalů  při  dýchání.  Tyto 

změny, ale byly pouze akutní a krátkého trvání. Po ukončení se sledované fyziologické 

děje rychle vrátily k standardním hodnotám a reálně neovlivnily sprinterské výkony. Jen 

úroveň  saturace  CO2  byla  po  ukončení  sprintů  nižší  než  bez  předchozí  WHBM.  Po 

psychické stránce si testovaní jedinci připadali po WHBM méně unavení, lépe se jim 
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dýchalo  a  domnívali  se,  že  se  jim  povedlo  podat  lepší  výkon.  To  autoři  vysvětlují 

aktivací sympatiku, která zapřičiňuje vazodilitaci, již zmíněnou ve studii Koxe s 

kolektivem  (2014).  Ta  by  hypoteticky  způsobila  bronchodilataci,  která  mohla  snížit 

odpor proudícího vzduchu, Autoři ovšem  také zvažují riziko placebo efektu.  

 K obrácené situaci došlo u aplikování WHBM na tzv. wall-sit test, tedy silový 

test  dolních  končetin,  kdy  se  proband  opírá  zády  o  stěnu  a  v  kyčelním  i  kolenním 

kloubu svírá úhel 90°. Doba po kterou byli schopní jedinci vydržet v zadané pozici se 

průměrně  prodloužila  o  11,3  s  po  WHBM,  tedy  výkon  byl  signifikantně  vyšší,  ale 

měření SF a a krevního tlaku nevykázalo žádné statisticky významné rozdíly (Ferreira et 

al., 2019). 

 16  běžců  na  dlouhé  vzdálenosti  testovalo  WHBM  na  ergometru,  jednalo  se  o 

zvyšující  se  zátěž  o  celkovém  trvání  8  minut.  Sportovci,  kteří  před  testem  zkoušeli 

WHBM  vnímali  subjektivně  zátěž  jako  nižší  a  došlo  ke  zrychlení  kinetiky  VO 2. 

Zajímavá je i nižší průměrná srdeční frekvence u probandů WHBM, která byla měřena 

na konci testu (Bahenský et al., 2020).  
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2.7  SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

 WHBM sestává z řízené hyperventilace střídané s apnoe. Aplikováním 

hyperventilace  v  souvislosti  se  zvýšením  výkonnosti  se  zabývala  řada  studií.  Ty  se 

shodují na akutních fyziologických změnách, které v organismu nastanou, ale odporují 

si v prokazatelnosti efektu těchto změn na sledovaný sportovní výkon.  

 Domněnka, že WHBM by mohl zefektivnit sportovní výkon vychází primárně z 

navýšení pufrovací kapacity tkání. V souladu s tím by WHBM mělo usnadnit činnosti 

založené na energetickém metabolismu  ATP-CP a glykolýze. U lezení je obtížné 

definovat typ zatížení, protože intenzita lezeckého výkonu se odvíjí od typu lezené cesty 

a  dalších  proměnných  faktorů.  Proto  je  i  těžké  zhodnotit  domněnku,  zda  by  dechové 

cvičení  mohlo  lezecký  výkon  ovlivnit.  Respondenti  v  souvislosti  s  užíváním  WHBM 

navíc  reportovali  mnoho  dalších  efektů  této  metody,  mezi  nimi  například  pozitivní 

ovlivnění  psychického  rozpoložení.  WHBM  by  tedy  mohl  ovlivnit  kromě  aspektu 

zdatnosti i psychický aspekt lezeckého výkonu.  Atraktivitu možnosti využití dechových 

cvičení  při  sportovním  lezení  potvrzuje  například  zařazení  nácviku  metody  Oxygen 

advantage do juniorského soustředění české reprezentace soutěžního lezení. 
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3  CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

Cíl:  

Cílem práce je zjistit, zda dechové cvičení Wima Hofa ovlivňuje výkon flexorů prstů 

v intermitentní zátěži.  

Úkoly:  

• sepsání literální rešerše 

• určení hypotéz  

• testování lezců v Laboratoři sportovní motoriky 

• analyzování dat  

• vyhodnocení výsledků 

Hypotézy: 

H1: Aplikace dechového cvičení Wima Hofa před all-out lezeckým testem povede k 

vyššímu impulsu síly flexorů prstů u sportovních lezců.  

H2:  Aplikace dechového cvičení  Wima Hofa zapříčiní subjektivní pocit menší 

náročnosti následného all-out lezeckého testu.  
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4  METODIKA PRÁCE  

 Diplomová práce byla realizována jako experimentální studie s deseti účastníky. 

Všichni účastníci výzkumu byli předem seznámeni s jeho průběhem skrze informovaný 

souhlas,  kde  byly  zdůrazněné  možné  nežádoucí  efekty  WHBM,  zásady  o  dodržení 

anonymity  a  přijatá  opatření  k  zajištění  co  největší  bezpečnosti.  Jejich  účast  byla 

dobrovolná  a  mohli  od  testování  kdykoliv  odstoupit.  Před  každým  testováním  byli 

znovu tázání, zda se cítí dobře a chtějí se testu účastnit.   

 Testování  v  laboratoři  proběhlo  po  konzultaci  a  se  souhlasem  vedoucího  této 

práce, doc. Mgr. Jiřím Balášem, Ph.D., který dohlížel na jeho průběh.  

4.1  Popis výzkumného souboru 

 Testovaný  soubor  se  skládal  z  deseti  jedinců,  3  žen  a  7  mužů.  Průměrná 

hmotnost  vzorku  byla  68  kg  (±  8  kg),  průměrná  výška  173  cm  (±  8,4  cm).  Všichni 

zúčastnění jsou aktivní lezci. Kritériem pro účast byla minimální dvouletá lezecká praxe 

s  pravidelným  tréninkem  alespoň  2x  týdně.  Soubor  se  skládal  převážně  ze  zkušených 

lezců,  průměrem  bylo  10  let  (±  5  let)  lezecké  činnosti.  4  účastníci  souboru  se  podle 

srovnávací  tabulky  klasifikačních  stupnic  (Baláš,  2016,  s.  56)  řadili  mezi  elitní  lezce, 

další  3  mezi  výkonnostní  lezce  a  zbylí  3  účastníci  do  kategorie  pokročilých.  Jediný 

účastník souboru se soustředil pouze na bouldering, zbytek vzorku byli lezci preferující 

lano. Jediný účastník byl levoruký.  

 Dobrovolníci  byli  osobně  oslovování  skrze  lezecké  oddíly  z  různých  oblastí  a 

prostřednictvím sociálních sítí.  

 Kromě  základních  popisných  informací  a  informací  o  lezecké  praxi  byly  od 

účastníků sbírány informace o skutečnostech majících potenciál ovlivnit průběh 

WHBM. 4 účastníci již měli předešlou zkušenost s WHBM, ale žádný nebyl pravidelně 

praktikující. Jeden účastník byl astmatikem a 2 příležitostnými kuřáky . 
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4.2. Realizace měření  

 Měření probíhalo ve dvou dnech, mezi kterými byl dodržen minimální rozestup 

48  hodin.  Při  domlouvání  termínu  měření  byl  každý  upozorněn,  aby  se  dva  dny  před 

zvoleným  termínem  zdržel  náročného  tréninku.  Po  měření  bylo  doporučeno  dodržet 

regeneraci minimálně 24 hodin.  

 Každý účastník nejdříve dostal k nastudování a podepsání informovaný souhlas. 

Dále se vyplňoval  informační dotazník k diplomové práci. K doplnění 

antropometrických údajů byl každý účastník v laboratoři zvážen. Dále si každý účastník 

losoval verzi testování, kterou ten den podstoupí, aby bylo dodrženo náhodně zvolené 

pořadí.  Následně  účastníci  dostali  instrukce  k  správnému  provedení  all-out  testu  a 

případně  k  průběhu  dechového  cvičení.  Provedla  se  simulace  testování  a  korekce  pro 

správné postavení těla u dynamometru. Simulace se současně využila ke zvolení vhodné 

výšky lišty pro daného jedince. Poté se zahájila rozcvička podle protokolu all-out testu a 

po jejím dokončení se změřila maximální síla dominantní/testované ruky. Dle výsledku 

losování byl účastník následně vyzván k relaxaci po dobu osmi minut nebo k 

hyperventilačnímu  cvičení.  Následoval  samotný  all-out  test  a  po  jeho  absolvování 

určení vnímaného úsilí pomocí Borgovy škály.   

 Po  ukončení  testování  měli  všichni  účastníci  možnost  se  občerstvit,  využít 

prostoru laboratoře k aktivní regeneraci nebo použít pomůcku flossband pro usnadnění 

zotavení.  

 4.2.1  Protokol all-out testu  

 All-out  testování  se  uskutečnilo  na  specifickém  lezeckém  dynamometru  1D-

SAC (SpaceLAb Sofia, Bulgaria). Před all-out testem každý účastník dělal předepsané 

rozcvičení sestávající ze čtyř výběhů schodiště budovy FTVS, 5 minut boulderingu na 

stěně v Laboratoři sportovní motoriky, 5 minut mobilizačních cvičení a nakonec 

zatěžování prstů ve visu na liště, s postupně gradující intenzitou.  
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 Na zahájení all-out testu se cvičenec připravil do správné polohy, tj. dominantní 

ruka  je  natažená,  prsty  drží  lištu  otevřeným  úchopem,  palec  je  volně,  rameno  je  ve 

funkčně centrované pozici. Záda jsou rovná, snažíme se o optimální trupovou 

stabilizaci.  Testovaný  jedinec  stojí  nohama  na  zemi  s  mírně  pokrčenými  koleny  do 

vnější  rotace.  Při  svalové  kontrakci  se  nesmí  odlehčovat  nohy  se  záměrem  přenášet 

váhu těla na lištu. Test je zahájen zvukovým signálem. V ten moment testovaný jedinec 

začne vyvíjet co největší sílu prsty na lištu směrem dolů (izometrická kontrakce). Každá 

kontrakce  trvá  7  vteřin  a  mezi  další  kontrakcí  je  3  vteřinová  pauza  (intermitentní 

zatížení). Test se celkově sestává z 24 kontrakcí. Začátek a konec každého opakování 

jsem verbálně ohlašovala, abych usnadnila orientaci v průběhu testování jedincům, kteří 

úsilím  zavírali  oči.    Během  pauz  jsem  lištu  pravidelně  čistila  kartáčkem  pro  udržení 

vhodného tření a účastník měl k dispozici pytlík s magnéziem. Všichni účastníci byli 

během testu stejně verbálně motivováni.  

 4.2.2  Realizace hyperventilování dle Wima Hofa  

 Po  zvážení,  jak  vhodně  nastavit  protokol  dechového  cvičení  jsem  se  rozhodla  

použít  nahrávku  Guided  Wim  Hof  method  breathing  (Wim  Hof,  2019),  která  má  na 

serveru youtube.com nejvíce shlédnutí. Dle nahrávky hyperventilující části sestávají z 

30 nádechů a výdechů, ve třech sériích. Každá série je zakončena výdechem, po kterém 

jedinec zadržuje dech do subjektivně maximálního nutkání se nadechnout. V momentě, 

kdy  se  jedinec  poprvé  nadechne  znovu  zadrží  dech  na  patnáct  vteřin  a  poté  se  zahájí 

další série.  

 Hyperventilování  probíhalo  vleže  v  laboratoři,  na  boulderingové  matraci.  Před 

zahájením  byl  každý  instruován  o  správném  provedení  nádechu  a  výdechu  (hluboká 

inspirace  vedená  do  břicha,  dodechnutí  do  hrudníku  a  následně  krátká  a  nenásilná 

expirace). Každému testovanému byl verbálně korigován rytmus dýchání podle tempa 

nahrávky.  Každý  byl  také  informován  o  délce  jeho  zadržení  dechu,  od  45  vteřin  a 

následně každých dalších 15 vteřin času zadržení dechu. Po ukončení poslední série byl 

určen čas k zahájení all-out testu na 20 vteřin.  
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4.3  Analýza dat  

 Z  deseti  měření  byla  měření  dvou  účastníků  vyhodnocena  jako  nepoužitelná 

vlivem  neodpovídajícího  průběhu  all-out  testu.  Tato  měření  byla  vyřazena  z  analýzy 

výsledků.  

Z úspěšně realizovaných testů se exportovala a dopočítala tato data:  

W total (kg.s)  celková práce  

W’(kg.s) moment síly nad kritickou silou (anaerobní kapacita svalu) 

Kritická síla (kg) průměrná síla z posledních tří kontrakcí 

Dosažení kritické síly (opakování) 

W total index (kg.s-1.kg-1) - celková práce/hmotnost 

W' index (kg.s-1.kg-1) - moment síly nad kritickou silou/hmotnost 

Kritická síla (%TH) - (kritická síla/hmotnost)*100  

Kritická síla (% Fmax) - (kritická síla/maximální síla)*100  

Maximální síla (%TH) - (maximální síla/hmotnost)*100  

Index únavy (%) - (maximální síla-kritická síla)/maximální  síla 

Aerobní hrazení (%) - (W total - W')/W total 

Anaerobní hrazení (%) - W'/W total  
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 Byly určeny hypotézy pro každý pár získaných hodnot z all-out testování:  

H0: µ (hodnota all out testu) = µ0 (hodnota all out testu + předcházející WHBM) 

H1: µ (hodnota all out testu) ≠ µ (hodnota all out testu + předcházející WHBM) 

 Z  jednotlivých  hodnot  all-out  testu  byla  vypočítána  p-hodnota  pomocí  funkce 

T.test  v  programu  Microsoft  Excel.  Výsledná  p-hodnota  byla  dosazena  do  kritického 

oboru společně s určenou hodnotou α=0,05. 

kritický obor: p<α  => H1 

kritický obor: p>α => H0 

Tabulka 1 výsledné hodnoty z all-out testování

bez dechového cvičení Wima 
Hofa

s dechovým cvičením 
Wima Hofa p-hodnota

W total (kg.s) 4477 ± 14,3 4385 ± 13,8 0,34

W' (kg.s) 828 ± 309,9 823 ± 488,7 0,96

kritická síla (kg) 24,4 ± 5,2 24,4 ± 4,6 0,99

dosažení kritické síly 
(opakování) 14,3 ± 4,7 9,8 ± 3,2 0,01

W total (kg.s.kg-1) 65 ± 14,3 63,6 ± 13,8 0,36

W' index (kg.s.kg-1) 12 ± 4,4 11,8 ± 6,7 0,84

kritická síla (%TH) 35%  ± 7% 36 % ± 6% 0,94

kritická síla (%Fmax) 48% ± 4% 48 % ± 15% 0,94

index únavy 52% ± 6% 52 % ± 4% 0,98

aerobní hrazení 65% ± 4% 63 % ± 11% 0,48

anaerobní hrazení 35% ± 4% 37 % ± 11% 0,48

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná odchylka
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 U hodnoty dosažení kritické síly (opakování), kde bylo potvrzená   h1: µ ≠ µ + 

WHBM byla dále dopočítána diference. 

Tabulka 2 výsledky T.testu

porovnávané hodnoty p-hodnota kritický obor 

W total 0,34 0,34 > 0,05

W' (kg.s) 0,96 0,96 > 0,05

kritická síla (kg) 0,99 0,99 > 0,05

dosažení kritické síly (opakování) 0,01 0,01 < 0,05

W total (kg.s.kg-1) 0,36 0,36 > 0,05

W' index (kg.s.kg-1) 0,84 0,84 > 0,05

kritická síla (%TH) 0,94 0,94 > 0,05

kritická síla (%Fmax) 0,94 0,94 > 0,05

index únavy 0,98 0,98 > 0,05

aerobní hrazení 0,48 0,48 > 0,05

anaerobní hrazení 0,48 0,48 > 0,05

Tabulka 3 diference hodnot dosažení kritické síly (opakování)

ID
bez dechového cvičení 

Wima Hofa
s dechovým cvičením Wima 

Hofa diference

1 18 16 2

2 23 12 11

3 10 9 1

4 13 8 5

5 8 7 1

6 15 6 9

7 12 11 1

8 15 9 6

průměr diference 4,5
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 Uvedené stupně vnímaného úsilí na Borgově škále byly také porovnány pomocí 

párového Studentova t-testu.  

 h0: µ (stupně Borgovy škály bez dechového cvičení Wima Hofa)   = µ (stupně 

Borgovy škály s dechovým cvičením Wima Hofa) 

 h1: µ (stupně Borgovy škály bez dechového cvičení Wima Hofa)   ≠ µ (stupně 

Borgovy škály s dechovým cvičením Wima Hofa) 

Tabulka 4 výsledky Borgovy škály vnímaného úsilí

ID

bez dechového cvičení Wima 

Hofa s dechovým cvičením Wima Hofa

1 16 14

2 15 18

3 14 14

4 16 16

5 16,5 18

6 18 17

7 14 16

8 14 14

průměr 15,4 15,9

směrodatná odchylka 1,5 1,7

p-hodnota =  0,47; kritický obor: 0,47 > 0,05
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5  VÝSLEDKY  

 U  hodnot W total, W’(kg.s), kritické síly, W total index, W’ index, kritické síly 

(%TH), kritické síly (%Fmax), indexu únavy, aerobního hrazení i anaerobního hrazení 

se na hladině významnosti α=5%   neprokázalo, že výsledky z all-out testování a z all-

out testování s předcházejícím WHBM se liší.  

 Na  hladině  významnosti  α  =  5%  se  prokázalo,  že  počet  opakování  dosažení 

kritické  síly  v  all-out  testu  a  počet  opakování  dosažení  kritické  síly  v  all-out  testu  s 

předcházejícím WHBM se liší. Pomocí diference bylo určeno, že zařazení WHBM před 

all-out test způsobilo o přibližně 4,5 více  kontrakcí, při kterých bylo dosaženo kritické 

síly než bez zařazeného WHBM.  

U vnímaného úsilí se na hladině významnosti α=5% neprokázalo, že výsledky   all-

out testu a all-out testu s předcházejícím WHBM se liší.  

Kvůli nízkému počtu osob v jednotlivých kategoriích nebylo možné vyhodnotit, zda 

se na efektu WHBM mohlo součinně podílet, zda lezec ne/kouří, či ne/trpí respiračními 

obtížemi.  
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6 DISKUZE  

Cílem  diplomové  práce  bylo  určit,  zda  WHBM  ovlivňuje  výkon  flexorů  prstů  v 

intermitentní zátěži. K tomu bylo použita experimentální studie s deseti dobrovolníky, 

kteří  dvakrát  podstoupili  specifický  lezecký  all-out  test  (all-out  test  s  předcházejícím 

WHBM a all-out test bez předcházejícího WHBM) . 

Vzorek lezců se svým průměrným výkonem 8+/9 UIAA (σ = 1,3) byl zařazen mezi 

výkonnostní lezce. S tím korelovaly i antropometrické parametry s přihlédnutím k práci 

Došly a Meška (2014), kteří pro vzorek výkonnostních lezců naměřili váhový průměr 

71,9 kg ( ± 8,1 kg) a výškový průměr 179,0 cm (± 9,3 cm). Průměrná hmotnost vzorku 

v této práci byla 67,9 kg (± 7,8 kg) a výška 173,4 cm (± 8,5 cm) (odchylka mohla být 

způsobena  náročnějším  kritériem  této  práce  pro  zařazení  do  výkonnostní  skupiny). 

Výsledky  testování  dvou  účastníků  byly  nakonec  z  analýzy  vyřazeny  v  důsledku 

neodpovídajícího průběhu all-out testu. To bylo pravděpodobně zaviněno 

nedostatečným úsilím v průběhu testování. Výsledky zbylých all-out testů se vzájemně 

porovnaly pomocí párového Studentova t-testu. Ten prokázal, že pouze hodnoty 

dosažení kritické síly se na hladině významnosti α = 5% lišily. Zprůměrováním 

diferencí bylo určeno, že při zařazení WHBM před testování bylo dosaženo kritické síly 

při více kontrakcích. Celkově bylo dosaženo o 4,5 opakování více. Ovšem v hlavním 

parametru, celkově odvedené práci nebyl rozdíl prokázán.   Průměrný impuls práce bez 

WHBM  byl  4477  kg.s  a  se  zařazením  WHBM  4385  kg.s.  Ani  v  žádné  z  ostatních 

hodnot  nebyl  nalezen  průkazný  rozdíl.  Tím  se  tato  práce  přidává  ke  studiím,  které 

neprokázaly přímý efekt dechového cvičení Wima Hofa   na sportovní výkon (Citherlet 

et al., 2021; Bahenský et al., 2020).  A současně souzní se studiemi, které sice 

neprokázaly efekt na sportovní výkon, ale mluví o zjevném akutním efektu WHBM na 

lidský organismus (Sakamoto, Naito & Chow 2014, 2015). Ten v této diplomové práci 

nebyl měřen, ale byl reflektován účastníky a snadno pozorovatelný.  

  Studie  autora  Bahenský  s  kolektivem  (2020)  sice  neprokázala  efekt  na  podaný 

výkon  na  ergometrech,  ale  vysledovala,  že  WHBM  zrychlilo  kinetiku  VO2  a  snížilo 

subjektivní vnímání zátěže měřené na Borgově škále. Jejich studie měla téměř stejnou 
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metodiku  práce  jako  tato  diplomová  práce. Autoři  pouze  pozměnili  dechový  protokol 

pokynem zahájit fázi zadržení dechu libovolně mezi třicátým a padesátým nádechem a 

to hned při prvních známkách brnění konečků prstů. V této diplomové práci byl počet 

nádechů  přesně  stanoven,  protože  jsem  chtěla  nastavit  stejné  podmínky  pro  všechny 

účastníky. Zpětně bych vyhodnotila jako vhodnější verzi Bahenského a kolektivu, kteří 

tímto  zamezili  příliš  silným  pocitům  během  WHBM  na  jedince  s  větší  senzitivitou  k 

hyperventilaci. U těchto jedinců mohla mít nemožnost korigovat si samostatně intenzitu 

hyperventilování negativní dopad na výsledný efekt. To by mohl být důvod proč se v 

této diplomové práci efekt na snížení vnímaného úsilí nepodařilo prokázat. 4 účastníci 

výzkumu  této  diplomové  práce  reflektovali  pocity  motání  hlavy,  dezorientaci  a  pocit 

„nemožnosti  pořádně  zabrat”.  Tomu  by  se  v  dalším  testování  dalo  předejít  právě 

zmíněnou  úpravou  protokolu  nebo  větším  časovým  odstupem  mezi  WHBM  a  all-out 

testem.  

Větší  časový  rozestup  mezi  hyperventilováním  a  sportovním  výkonem  testovala 

práce  Kairouze  a  kolektivu  (2013).  Mezi  Wingate  test  a  hyperventilování  vsunuli 

minutovou  pauzu  na  odpočinek  s  cílem  snížit  vysoký  index  únavy,  který  reflektovali 

účastníci studie bez vložené pauzy (Jacob et al. 2015). Minutová pauza opravdu snížila 

index únavy, ale současně se během této doby vrátily do původních hodnot sledované 

žádoucí  fyziologické  změny  (snížení  hodnot  parciálního  tlaku  CO2 v  arteriální  krvi, 

zvýšení  pH  v  krvi).  Proto  by  v  případě  rozsáhlejšího  testování  WHBM  bylo  vhodné 

nastavit různě dlouhé časové intervaly mezi WHBM a all-out testem.  

  Po  sledování  různorodé  práce  s  dechem  jednotlivých  účastníků  během  all-out 

testování, by mi přišlo také zajímavé zařadit WHBM jako dlouhodobější, pravidelnou 

intervenci  s  cílem  naučení  se  lépe  regulovat  vlastní  dech.  A  poté  změřit,  zda  tato 

edukace může přinést pozitivní změny.  
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 6.1 Limitace studie  

Studie se účastnilo pouze 10 dobrovolníků a z toho 2 museli být vyřazeni, pracovalo 

se tedy s malým vzorkem. Dále bylo problematické udržet stejné vnější podmínky. V 

průběhu  období  testování  se  výrazně  měnilo  počasí,  což  ovlivnilo  vnitřní  teplotu 

neklimatizované  laboratoře.  Zvýšená  teplota  zvyšuje  pocení  prstů  a  tím  dochází  k 

horšímu  tření  mezi  kůží  ruky  a  lištou  na  dynamometru,  což  může  negativně  ovlivnit 

výkon.  Problémem  byl  i  občasný  hluk.  Za  důležitou  součást  WHBM  je  považován 

meditativní aspekt, který je navozován soustředěním se na vlastní dech a odehrávající se 

změny v těle. Zatímco ve většině případů se účastníci mohli v naprostém tichu 

soustředit na WHBM, tak při třech testováních byli dobrovolníci vyrušeni zvuky zvenčí 

a tím došlo k dočasné ztrátě koncentrace.  

Jako další limit vnímám rozdíl ve znalosti metody Wima Hofa. 4 testované osoby již 

předtím vyzkoušely WHBM a zbylé čtyři ne. Potencionálně by se mohlo jednat o další 

faktor mající vliv na intenzitu efektu WHBM. Dva jedinci zkoušející WHBM poprvé se 

shodli v neočekávání tak silných pocitů a báli se následně podat maximální výkon. Pro 

další testování by bylo vhodné mít možnost většího vzorku a následně i porovnat osoby 

bez zkušenosti a se zkušeností WHBM mezi sebou. Alternativou by mohlo být požádání 

jedinců  bez  zkušenosti  s  WHBM,   aby  si  dechové  cvičení  nejdříve  vyzkoušeli  sami 

doma a tím by byly nastoleny srovnatelnější podmínky.  

Tato  studie  je  zatížena  placebo  efektem.  Účastníkům  bylo  řečeno,  že  testování 

podstoupí  dvakrát,  jednou  budou  před  testem  relaxovat  a  jednou  budou  praktikovat 

WHBM.  Podle  průběhu  testování  bylo  tedy  zřejmé,  kdy  realizují  kontrolní  test  a  kdy 

jsou sledovány změněné podmínky. Zároveň se ale domnívám, že charakter all-out testu 

i WHBM nedává účastníkům prostor se významně pozorovat a přemýšlet nad možným 

účinkem. Obě dvě činnosti jsou náročné a vyžadující velikou soustředěnost.  

42



7 ZÁVĚR  

Tato práce nepotvrdila hypotézu o zvýšení impulsu síly flexorů prstů u sportovních 

lezců vlivem aplikace WHBM a současně nepotvrdila hypotézu o snížení subjektivního 

pocitu náročnosti all-out testu vlivem aplikace WHBM. Na zamítnutí hypotéz se mohlo 

podílet špatné nastavení testovacího protokolu, především načasování WHBM před all-

out  testem.  Někteří  jedinci  hodnotili  WHBM  jako  velmi  příjemné  a  jiní  naopak  jako 

znemožňující podat jejich maximální výkon. Vzhledem k malému vzorku nebylo možné 

vysledovat  aspekty,  které  o  pozitivním  či  negativním  dopadu  rozhodly.  WHBM  na 

základě  této  práce  nelze  doporučit  jako  možnost  k  progresu  výkonu  ve  sportovním 

lezení,  došlo  pouze  k  pozorovatelnému  ovlivnění  fyziologického  stavu.  Lze  mluvit  o 

zajímavé alternativě práce s vlastním tělem, kterou může sportovec vyzkoušet a 

individuálně  vyhodnotit.  Konkrétně  pro  sportovní  lezce  může  být  WHBM  přínosnou 

zkušeností  nácviku  hlubokého  dýchání  a  udržení  koncentrace,  které  jsou  potřeba  při 

podávání  náročných  lezeckých  výkonů.  K  přesnějšímu  vyhodnocení  dopadů  přímé 

aplikace WHBM na lezecký výkon je zapotřebí dalších studií, ideálně s různě 

nastaveným protokolem dechového cvičení a s různými časovými odstupy od 

sportovního výkonu.  
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10 PŘÍLOHY  

Příloha 1 - informovaný souhlas (strana 1) 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 Vážený účastníku výzkumu, v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, 

nařízením  Evropské  Unie  č.  2016/679  a  zákonem  č.  110/2019  Sb.  –  o  zpracování 

osobních  údajů  a  dalšími  obecně  závaznými  právními  předpisy  (jakož  jsou  zejména 

Helsinská  deklarace,  přijatá  18.  Světovým  zdravotnickým  shromážděním  v  roce  1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách  jejich  poskytování  (zejména  ustanovení  §  28  odst.  1  zákona  č.  372/2011 

Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás 

žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové 

práce s názvem: Regenerační efekt dechového cvičení Wima Hofa na výkon 

sportovního  lezce  v  all-out  testu,  realizovaný  v  Laboratoři  sportovní  motoriky  UK 

FTVS. Tento projekt není ničím a nikým financován. 

 Testování bude probíhat od 15. května a v červnu 2022. Každý účastník se bude 

muset do Laboratoře sportovní motoriky dostavit dvakrát, s časovým odstupem 

minimálně 48 hodin. Čas strávený v Laboratoři se odhaduje do 40 minut.    

 Způsob zásahu je neinvazivní. Nejdříve provedete rozcvičku dle daného 

protokolu (výběhy schodů, bouldering, mobilizace, visy na lištách) a následně si pomocí 

losování  zvolíte,  zda  budete  před  all-out  testem  relaxovat  nebo  praktikovat  dechové 

cvičení Wima Hofa (druhá verze vás bude čekat příště). Poté vás čeká samotný all-out 

test, kdy budete 24x tlačit maximální silou vaší dominantní ruky do lišty o hloubce 23 

mm. Kontrakce vždy potrvá 7 vteřin a následně budete mít 3 vteřiny pauzu před další 

kontrakcí. Po posledním intervalu je test u konce. All-out test je poměrně náročný test 

lokálních svalů předloktí, proto je potřeba 48 hodin před testováním intenzivně 

netrénovat a po testu dopřát svalům regeneraci. Zároveň je nutné abyste se cítili v dobré 

fyzické kondici. Kontraindikací k testování je nedávné zranění testované ruky či 

chronické problémy, těhotenství, ženská perioda.  
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 Příloha 1 - informovaný souhlas (strana 2) 

Během  dechového  cvičení  můžete  pociťovat  brnění  na  periferiích  končetin  nebo  v 

obličeji, motání hlavy či nevolnost, případně pocity euforie. Bezpečnost bude zajištěna 

standardním způsobem. Při nepříjemných pocitech můžete test kdykoliv přerušit.  

 Tento výzkum se pokusí zjistit, zda jsou dechová cvičení perspektivní metodou, 

jak usnadnit a zlepšit výkon sportovního lezce. Potvrzení výzkumné hypotézy by mohlo 

poukázat na efektivní způsob navýšení kapacity výkonu bez externího zásahu, jako je 

třeba užívání suplementů.  

 K potřebám výzkumu se  Vás budeme ptát na věk, pohlaví, váhu, výšku, 

zkušenosti s dýchacími cvičeními, zda jste kuřák nebo zda máte dýchací obtíže. 

Podrobně  vyplníte  informace  i  o  své  lezecké  praxi.  S  těmito  daty  budu  nakládat 

bezpečně  a  tak,  aby  v  textu  diplomové  práce  nebylo  možné  identifikovat  jednotlivé 

účastníky.  Zároveň  zajistím,  aby  nehrozilo  jejich  zneužití.  Během  výzkumu  nebudou 

pořizovány žádné audio ani vizuální záznamy.  

 Pokud Vás budou zajímat závěry výzkumu, zašlu po obhajobě diplomové práce 

odkaz na její elektronickou podobu na kontakt, který mi pro tento účel dáte.  

Jméno a příjmení předkladatele projektu: Bc. Eliška Zýková 

Podpis: .................................... 
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 Příloha 1 - informovaný souhlas (strana 3) 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v 

dostatečném  čase  zvážit  všechny  relevantní  informace  o  výzkumu,  zeptat  se  na  vše 

podstatné  týkající  se  účasti  ve  výzkumu  a  že  jsem  dostal(a)  jasné  a  srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl 

předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu.  

Místo, datum: ……………… Jméno a příjmení účastníka: .........................................  

Podpis: ....................................  
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 Příloha 2 - informační dotazník  

INFORMAČNÍ ANKETA K ÚČASTI NA DIPLOMOVÉ PRÁCI  

(DOPLŇTE / ZAKROUŽKUJTE PROSÍM VHODNÉ ODPOVĚDI): 

Jméno:                Datum narození:                     Pohlaví: žena - muž     

Hmotnost (kg):   Výška (cm):            Dominantní ruka: L - P 

Maximální síla:  

Nejtěžší vylezená cesta stylem PP (UIAA):   za poslední 3 měsíce:  

Nejtěžší vylezená cesta stylem OS (UIAA):    za poslední 3 měsíce:  

Nejtěžší vylezený boulder (Fb):    za poslední 3 měsíce: 

Délka lezecké praxe (roky):  

Lezecké tréninky týdně (počet):    hodin:  

Nelezecké tréninky týdně (počet):              hodin:  

Zastoupení lezeckých aktivit: skály__________% vs stěna __________%    

               bouldery_______%. vs lano___________%  

nalezené metry s lanem týdně (m):           boulderových kroků týdně (počet kroků): 

Věnuji se více: sportovním skalním cestám - tradičním skalním cestám - specifikujte 

vlastní odpověď: 

___________________________________________________________  

Předchozí zkušenost s dýchacím cvičením Wima Hofa:  

pravidelně praktikuji - občas praktikuji - vyzkoušel/a jsem - žádná  

Chronické respirační obtíže: ano - ne (pokud ano, prosím blíže specifikujte: 

_____________________________________________)  

Jsem  kuřák:  ano  -  ne  -  příležitostný  (pokud  ano,  napište  prosím,  kolik  let  pravidelně 

kouříte______________ )  

Chci, aby mi byly zaslány výsledky studie na e-mail: 

______________________________________________________________________
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