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Abstrakt 

Název: Efekt teploty vody během zotavení studenou vodou na opakovaný 

izometrický výkon 

Cíle: Cílem práce bylo posoudit vliv teploty vody při zotavení na 

opakovaný izometrický výkon flexorů prstů do vyčerpání  

Metody: Studie se zúčastnila skupina lezců skládající se z 16 mužů (ve 

věku 30,8 ± 7,2 let) a 18 žen (ve věku 26,7 ± 4,5 let). Každý 

podstoupil 3 návštěvy, při kterých provedl opakovaný 

intermitentní izometrický výkon do vyčerpání a vždy jinou 

zotavovací metodu mezi výkony (pasivní zotavení, ponoření 

předloktí do 8°C vody – CWI 8, ponoření předloktí do 15°C vody 

– CWI 15).  

Výsledky: Výsledky byly zhodnoceny dle času výkonů a integrálu síly dle 

času (FTI). Při aplikaci pasivního zotavení klesl čas druhého 

výkonu o ↓9% a u třetího výkonu o ↓20% oproti prvnímu výkonu. 

Při aplikaci studené vody (CWI) se druhý čas výkonu u CWI 8 

zvýšil o ↑32% a u CWI 15 o ↑36% oproti prvnímu výkonu. Čas 

třetího výkonu byl u CWI 8 horší o ↓4%, u CWI 15 byl lepší o 

↑26% oproti prvnímu výkonu. 

Závěr: Zotavení studenou vodou je efektivní metodou zotavení mezi 

intermitentními izometrickými výkony v porovnání s pasivním 

zotavením. CWI 15  je efektivnější při třech opakování výkonu 

oproti CWI 8. 

Klíčová slova:  únava, lokální zotavení, ponoření do studené vody, intermitentní 

výkon  

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Title: Effect of water temperature during cold water immersion on 

repeated isometric performance  

Objectives: The aim of the study was to evaluate the effect of water 

temperature on recovery using repeated isometric performance of 

finger flexors to exhaustion 

Methods:  The study was attended by a group of climbers consisting of 16 

men (aged 30.8 ± 7.2 years) and 18 women (aged 26.7 ± 4.5 

years). Participants came 3 times  in the laboratory, where 

repeated intermittent isometric performance until exhaustion with 

different recovery strategy (passive recovery, immersion of 

forearm to 8° C water – CWI 8, immersion of forearm to 15° C 

water – CWI 15) were completed 

Results: The results were evaluated according time of contraction and 

force-time-integral (FTI). After passive recovery, the second time 

of contraction  dropped by ↓ 9% and the third contraction by 20% 

compared to the first one. In response to cold water (CWI), after 

CWI 8 second time of contraction increased by ↑ 32% and CWI 

15 by ↑ 36% compared to the first one. The third time of 

contraction was worse for CWI 8 by ↓ 4%, and CWI 15 was 

better by ↑ 26% compared to the first contraction. 

Conclusion:  Cold water immersion is an effective recovery method between 

intermittent isometric performance compared to passive recovery 

strategy. CWI 15 is more efficient during three performance 

repetitions than CWI 8. 

Keywords:   fatigue, local recovery, cold water immersion, intermittent  

   performance 
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1 Úvod 

Zotavení je důležitou, avšak mnohdy přehlíženou součástí sportovní přípravy. 

V mnoha sportech se objevuje intermitentní zatížení do vyčerpání, což vede k vysoké 

únavě a správné zotavení může únavu snížit nebo dokonce oddálit. Díky zvyšujícím se 

výkonům a nárokům na sportovce, se stále hledají nové a modernější metody zotavení, 

při kterých by došlo k rychlejší obnově a zvýšení následného výkonu. Proto se 

v poslední době začali lidé zaměřovat na termoterapii a to především zotavením 

studenou vodou. My vycházíme z již ověřených výzkumů, které prokázaly, že ponoření 

do studené vody má pozitivní vliv na opakovaný výkon. Je však stále nejasné, kolik 

stupňů by měla voda mít a jak dlouho by zotavení mělo trvat. 

Z důvodu toho, že se většina prací věnuje zotavením dolních končetin, jsme se 

rozhodli, že naše práce se bude zabývat zotavením předloktí po opakovaném 

izometrickém výkonu do vyčerpání a to po aplikaci studené vody, která měla 8°C a 

15°C. Zaměříme se hlavně na délku výkonu po zotavení a na subjektivní pocit únavy po 

výkonu. Poté porovnáme vliv jednotlivých teplot a pasivního odpočinku na výkon a 

z výsledků vyvodíme závěry. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Únava 

Pojem únava označuje subjektivní pocit nebo objektivně pozorovatelné změny, 

které souvisí s výkonem (Hošková, Majorová, Nováková, & Univerzita Karlova, 2010). 

Jde o vícerozměrný proces, který lze obecně popsat jako nedostatek energie a pocit 

vyčerpání spojený s neschopností vykonávat obtížné úkoly (Gruet et al., 2013; 

Wilmore, Costill, & Kenney, 2008). Pocit únavy ovlivňuje vyšší nervová činnost, jde 

tedy o stav individuální a o jistý způsob ochrany organismu. Pokud na tento pocit 

nebudeme reagovat například sníženou intenzitou cvičení, tak může dojít k fatálním 

důsledkům, které mohou ohrozit vitální funkce (Hošková et al., 2010). Åstrand, Rodahl, 

Dahl, & Stromme (2003) popisují fyzickou únavu jako stav narušené homeostázy, za 

který může práce a pracovní prostředí. Navin (2010) jejich tvrzení upřesňuje a uvádí, že 

pokud je tělo opakovaně vystavováno stresu, tak během odpočinku dochází k adaptaci a 

tím pádem ke zvýšení výkonnosti. Když však stres působí moc dlouho nebo je moc 

silný, dochází k únavě. Někteří autoři předpokládají, že únava může nastat z důvodu 

akumulace jednoho nebo více metabolitů ve svalech, selháním neuromuskulárního 

spojení nebo z důvodu nedostatečného obnovení (Clarke, Hellon, & Lind, 1958). 

Obr. 1 ukazuje přehledné dělení jednotlivých forem únavy na únavu duševní, 

tělesnou, akutní a chronickou (Jirka, 1990). Tělesná únava souvisí s výkonností 

motorického systému a duševní s kognitivními funkcemi nebo vnímáním (Gruet et al., 

2013). 
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Obrázek 1 Dělení jednotlivých forem únavy (Jirka, 1990) 

 Únava obecně vzniká po intenzivním cvičení, kdy dochází k vyčerpání 

energetických zásob, hypertermii, mechanickému poškození svalů, oxidačnímu stresu a 

k únavě nervového systému. Výsledné symptomy se projevují jako snížená výkonnost, 

pravděpodobně kvůli zvýšené bolesti svalů a snížené svalové funkci, dále poruchou 

reakční doby, zvýšenou tuhostí a tvorbou otoků (Leeder, Gissane, van Someren, 

Gregson, & Howatson, 2012). 

 

2.1.1 Akutní únava 

 Akutní únava vzniká, když na člověka působí nadměrná zátěž a dojde k narušení 

homeostázy. Tato krátká akutní nerovnováha může trvat 1 – 2 dny. Obvykle se 

projevuje bolestí svalů, nespavostí a zvýšenou náchylností k alergiím. Pokud do 

následujícího tréninku nenastane odpovídající zotavení, akutní únava může trvat i více 

jak 2 dny (Whyte & British Association of Sport and Exercise Sciences., 2006). 

 Lokální únava (místní) 

„Hlavním znakem tohoto typu únavy je svalová bolest, snížená síla a snížená 

schopnost zapojení potřebné síly“(Jirka, 1990, p. 27). Åstrand et al. (2003) se ve své 

knize s touto citací shoduje a doplňuje ji o tvrzení, že vlákna svalů nejsou schopna 

reagovat maximálně i přes to, že je nervový systém adekvátně stimulován. 
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Příčinou bolesti svalu je snížení pH vlivem akumulace laktátu a pyruvátu, 

intersticiální edém svalu, akumulace kalia v místě přechodu potenciálů. Dochází také ke 

zvýšení teploty, což vede k tlumení aktivity enzymů, které se uplatňují při likvidaci 

katabolitů (Pastucha, 2014). 

 Centrální únava 

Tato únava se většinou objevuje u dlouhotrvajících aktivit, jako je například 

maraton. Projevuje se lokální únavou, sníženou hladinou glukózy v krvi, snížením 

glykogenu v játrech a ztrátou elektrolytů v potu (draslík, chlorid sodný). Kvůli těmto 

procesům se snižuje průtok krve, tudíž srdce musí více pracovat, což má za následek 

zvýšení svalové teploty (Davis, 2005). Mezi projevy patří kromě projevů lokální únavy 

také snížená schopnost koordinace, snížená kvalita aferentních i eferentních vzruchů a 

snížení pohybových návyků (Pastucha, 2014). 

 

2.1.2 Chronická únava 

U chronické únavy se jedná o stav patologický, ke kterému dochází 

naakumulováním akutní únavy po několik týdnů, bez dostatečného zotavení. Typickým 

příkladem je přetrénování. Mezi projevy tohoto stavu můžeme řadit zvýšení klidové 

tepové frekvence, zvýšení srdeční frekvence a koncentraci kyseliny mléčné během sub-

maximálního cvičení (Whyte & British Association of Sport and Exercise Sciences., 

2006). Přetrénování může být ovlivněno i emocionálním zatížením, které působí na 

celkový stav člověka. Chronická únava může být projevem nějaké závažnější nemoci, u 

sportovců např. anémie, ale i zdánlivě banální nemoci jako rýma, dále se může jednat o 

chybu ve výživě či životosprávě. K odstranění těchto stavů je vždy potřeba konzultace 

s lékařem, popř. psychologem (Jirka, 1990). 

 

2.1.3 Projevy únavy 

Obecně se únava svalů projevuje sníženou schopností vykonávat výkon během 

aktivity nebo po aktivitě. Je těžké určit přesné faktory, které k této únavě vedou, protože 

změny mohou probíhat paralelně na několika místech zároveň (Jirka, 1990; Place, 

Yamada, Bruton, & Westerblad, 2010). Jde tedy o multifaktoriální stav, který není 

založen jen na jednom svalu. Význam jednotlivých faktorů závisí na vykonané práci a 
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na daném stavu subjektu (Åstrand et al., 2003). Známe několik ukazatelů únavy, které 

dokážeme měřit: zvýšení hladiny laktátu, změny v bílém krevním obrazu, změny ve 

vnitřním prostředí (přesuny iontů draslíku, sodíku…) a další. Je však mnoho typů 

únavy, u kterých tyto ukazatele neuvidíme, jde například o duševní vypětí či jiné 

psychické stavy (Jirka, 1990). 

 Objektivní pocit únavy 

 Objektivní pocit únavy můžeme pozorovat u všech funkcí organismu dle změn, 

které nastanou po opakovaném výkonu. Snížení výkonu může být dáno útlumem CNS 

(Åstrand et al., 2003). Za objektivně pozorovatelné změny se považuje měření srdeční 

frekvence, laktátu v krvi, respiračních frekvencí, spotřeby kyslíku nebo kalorických 

výdajů atd. (Gil-Moreno-De-Mora, Guerrero, & Prat-Subirana, 2017).  

 Subjektivní pocit únavy  

 Subjektivní pocit únavy se pohybuje od pocitu mírné únavy až k pocitu úplného 

vyčerpání (Åstrand et al., 2003). V každodenní praxi trenérů není často možné využívat 

objektivní ukazatele únavy, jelikož je to nákladné nebo je potřeba využít laboratoř ke 

zpracování výsledků (Navin, 2010). K indikaci subjektivní únavy nám tedy může 

pomoct Borgova škála (RPE – Ratings of perceived exertion)(Borg, 1998). Vyvinul ji 

Gunnar Borg v 70. letech a používá se k posouzení vynaloženého úsilí. V současné 

době se využívají dva typy stupnic: RPE 10 se škálou od 1 do 10 a RPE 15 se škálou od 

6 do 20. Stupnice RPE 15 (tabulka č. 1) souvisí s tepovou frekvencí testovaného, kdy 

hodnotu RPE můžeme vynásobit deseti, což odpovídá tepové frekvenci při daném 

výkonu. Důležité je Borgovu škálu určit do 5 minut po zátěži, po delší době by mohlo 

dojít ke změně pocitů a ovlivnění výsledků (Gil-Moreno-De-Mora et al., 2017). 

 

Tabulka 1 Borgova škála subjektivního pocitu únavy RPE 15 (Borg, 1998) 

# Úroveň námahy 

6 Žádná námaha 

7 
  Extrémně lehká  

8 

9  Velmi lehká 

10   

11 Lehká 

12   

13 Trochu těžká 
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14   

15 Těžká 

16   

17 Velmi těžká 

18   

19 Extrémně těžká 

20 Maximální námaha 

 

2.1.4 Vliv teploty na únavu 

 Průměrná teplota lidského těla není stálá, pohybuje se v ústech v průměru mezi 

35,8 - 37,5°C, v podpaždí je nižší o 0,5°C. Nejnižší je teplota ráno kolem 4:00, nejvyšší 

kolem 16:00 (Hošková et al., 2010). Pro člověka je důležité udržovat co nejvíce 

konstantní teplotu a to i při pohybové činnosti, čemuž pomáhá odvádění tepla z těla 

(sálání, odpařování, vedení, dýchání a močení)(Jirka, 1990). Při teplotě svalu nad 27°C 

se zvyšuje rychlost metabolismu a dochází k akumulaci metabolitů, což způsobuje 

únavu. Pokud se teplota svalů snižuje, snižuje se produkce metabolitů, a tím je oddálena 

únava (Clarke et al., 1958), když ale nastane podchlazení (hypotermie), dojde k třesu 

(Jirka, 1990), k periferní vazokonstrikci, zvýší se metabolismus v játrech a dojde 

k dalším dějům, které ovlivní člověka (Jandová, 2009). Člověk tak vynaloží velké 

množství energie k zahřátí, což způsobí  rychlejší nástup únavy (Jirka, 1990). 

Mechanismy, které jsou spuštěny po aplikaci chladu, jsou řízené ze zadní části 

hypotalamu a jejich funkcí je chránit tělo před prochladnutím (Jandová, 2009). 

 Pro člověka je nejméně zatěžujícím stavem tzv. tepelná pohoda, kdy nejsou 

aktivní termoregulační mechanismy a člověk nerozlišuje okolní vzduch ani jako 

studený, ani jako teplý. Souvisí s tím příjemné subjektivní pocity ve vztahu s okolní 

teplotou, což je dáno aktuální teplotou člověka, tepelnou vodivostí konkrétního jedince 

a teplo sdílností (číselné vyjádření poměrů mezi látkami a jejich termickými 

vlastnostmi) (Jandová, 2009). Nejvhodnější teplotou pro cvičení je 13 - 18°C. V 

místnostech, kde se provádí zotavovací metody jako například autogenní trénink, 

zotavení řízeným pohybem a podobné, je doporučená teplota kolem 25°C (Jirka, 1990). 
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2.2 Zotavení 

Zotavení je definováno jako návrat svalu do stavu před cvičením. Je důležitým 

aspektem každého programu zaměřeného na fyzický rozvoj (Cochrane, 2004). Je to 

vícerozměrný proces, který by měl zahrnovat řadu metod a technik, které jsou 

integrované do sportovních programů dle individuálních zvláštností sportovce (Jeffreys, 

2005). Dle času rozlišujeme zotavení na časné a pozdní (Hošková et al., 2010). Časný 

druh zotavení navazuje přímo na tréninkovou zátěž. Jejím cílem je zmírnění akutní 

únavy, kterou má za následek předchozí trénink. V této fázi lze obnovit výkonnost až na 

původních 75 - 85%, čímž se zkrátí doba celkového zotavení (Pastucha, 2014). Pozdní 

druh zotavení se často označuje jako rekondice. Jde o aktivní formu odpočinku, kterou 

zařazujeme po delším intenzivním tréninku (na konci sportovní sezóny). Cílem je 

umožnit zotavení po předchozím dlouhotrvajícím intenzivním cvičení a umožnit 

psychickou relaxaci (Hošková et al., 2010). 

Mnozí sportovci trénují velmi tvrdě, aniž by tělo mělo čas na obnovu, což může 

mít za následek přetrénování, vyhoření a zhoršení výkonů. Bez použití zotavovacích 

procesů je velmi těžké udržovat u sportovce dlouhodobě vysokou úroveň výkonu 

(Cochrane, 2004). Hlavně elitní sportovci v závodech či soutěžích musí vykonávat 

opakovaný maximální výkon, kdy například během jednoho dne probíhá více startů, což 

je velmi těžké, když sportovci trpí zvýšenými bolestmi svalů a sníženou svalovou 

funkcí až o 20% i několik dní po cvičení (Leeder et al., 2012). 

V poslední době je kladen veliký důraz na urychlení procesu obnovy, tak aby 

sportovec mohl opakovaně trénovat s co nejmenším pocitem únavy, z toho důvodu se 

začala používat řada fyzických, psychologických a výživových metod. Začali se více 

využívat masáže, ozařování, hyperbarické kyslíkové terapie, akupunktury a podobně 

(Cochrane, 2004). Zvolené metody se odvíjejí od typu únavy, stávající úrovně 

trénovanosti, schopnosti zvládnout stres a dle typu stresoru. Stresory jsou trojího typu 

(fyzické, psychické a emoční) a jsou na sobě navzájem závislé. Přestože budeme u 

sportovce budovat fyzické schopnosti, které mu umožní zvládat velké zatížení, tak to 

neznamená, že na druhé dva stresory bude člověk automaticky připraven. Celková 

strategie zotavení by tedy měla působit na všechny tři typy stresorů a zároveň by se 

sportovec měl snažit rozvíjet schopnosti, které mu s jejich vypořádáváním pomohou 

(Jeffreys, 2005). 
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Podle Cochrana (2004) můžeme fáze zotavení dělit podle rychlosti návratu 

fyziologických funkcí do původního stavu: 

 Rychlá fáze zotavení – během 30s dochází k obnově 70% energetických zásob 

ATP a PCr. Jde o proces, který probíhá po aerobním laktátovém zatížení. 

 Pomalá fáze zotavení - v této fázi dochází k návratu do klidové úrovně po 

několika minutách až hodinách. Můžeme jí pozorovat po namáhavém cvičení, 

při kterém je zvýšená srdeční a respirační funkce spojená se zvýšenou teplotou 

jádra a dochází při tom k odstraňování metabolických odpadů.  

 

2.2.1 Fáze aplikace zotavovacích prostředků 

Pastucha (2014) dělí zotavovací prostředky na tři fáze: 

1.  Restituční fáze – do určité míry se považuje za součást tréninku či sportovní 

soutěže a začíná okamžité po zatížení. Mezi zotavovací procedury v této fázi 

můžeme zahrnout: pití vhodných nápojů, koupele, relaxační a kompenzační 

cvičení, masáže a další. 

2. Regulační fáze - tato fáze následuje obvykle druhý den po výkonu, lze v ní 

použít všechny zotavovací prostředky. 

3. Adaptační fáze - je součástí přípravy na následující výkon nebo sportovní 

soutěž. Prostředky jsou aplikovány dle individuálních potřeb a zaměření, lze 

využít uklidňující, relaxační nebo naopak dráždivé a tonizační. 

 

2.2.2 Způsoby zotavení 

 Aktivní zotavení 

Aktivní zotavení je druh zotavení vyvolané cvičením s nízkou intenzitou za 

účelem doplnění energetických zásob a odstranění metabolických odpadů (Cochrane, 

2004). Jak uvádí Pastucha (2014), většinou dochází k zapojení svalů namáhaných 

předešlou aktivitou. Nejčastější formou je běh s nízkou intenzitou, strečink, 

kompenzační cvičení, provozování cyklických pohybů při nízké intenzitě či cvičení ve 

vodě.  
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Dle Ghorbana, Mohebbia, Safarimosavia, & Ghasemikarama (2015) by mělo být 

cvičení za účelem zotavení, prováděno v rozmezí 40-70% VO2 max. Autoři Ghorbana 

et al. (2015) a Valenzuela, De la Villa, & Ferraguta (2015) se shodují, že po aktivním 

zotavení se zlepšuje odbourávání laktátu ze svalových vláken, zrychluje se průtok krve 

a dochází k odstranění metabolit. Důvodem toho jevu je to, že aktivní zotavení využívá 

laktát jako zdroj energie. V důsledku toho je rychleji odstraněna svalová únava a 

následně se zlepšuje výkonnost. Někteří autoři (Heyman, De Geus, Mertens, & 

Meeusen (2009), Watts, Daggett, Gallagher, &Wilkins (2000)) ve svých výzkumech 

uvádí, že po 20 minutách jízdy na bicyklovém ergometru, při zátěži 25 – 40W došlo ke 

snížení laktátu na výchozí pozici. Při pasivním zotavení se laktát vrátil do výchozí 

pozice až za 30 minut, což dokládá i tabulka č. 2.   

 

Tabulka 2 Množství laktátu v krvi (BLA) před a po lezení(Watts et al., 2000) 

 Před lezením 10 min. po 

lezení 

20 min. po 

lezení 

30 min. po 

lezení 

Aktivní zotavení 
BLA (mmol × l

-1
) 

2,5 ± 1,6 3,8 ± 1,7 2,5 ± 1,6 2,3 ± 1,6 

Pasivní zotavení 
BLA (mmol × l

-1
) 

3,5 ± 1,9 5,5 ± 1,7 4,3 ± 2,1 3,5 ± 2,1 

 

 Pasivní zotavení 

 Hošková et al. (2010, p. 77) chápe pasivní zotavení jako „přirozenou činnost 

organismu bez vnějšího zásahu, probíhající již v průběhu zátěže a po zátěži, která 

směřuje k návratu vychýlených funkcí a hodnot vnitřního prostředí k původní 

rovnováze, případně na biologicky výhodnější úroveň.“ 

Základní formou pasivního zotavení je spánek, jelikož umožňuje obnovu funkcí, 

a hlavně nervového systému. Jde o přirozenou formu zotavení, takže jakékoliv poruchy 

spánku vedou k poklesu výkonnosti. Mezi pasivní zotavení patří hlavně fyzikální 

prostředky, jako jsou koupele, masáže, působení tepla i chladu a jiné (Pastucha, 2014).  

 

2.2.3 Zotavovací prostředky 

 Obvykle se zotavovací prostředky dělí na 4 skupiny, které jsou vzájemně 

propojené. Při výběru správného prostředku je vhodné spolupracovat s lékařem nebo 
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fyzioterapeutem. K celkovému procesu zotavení by měl trenér přistupovat komplexně a 

brát v úvahu individuální zvláštnosti každého jedince (Hošková et al., 2010). 

2.2.3.1 Pedagogické prostředky 

 Tyto prostředky jsou plně v kompetenci trenéra, jehož úkolem je vybrat 

správnou metodu tréninku, stanovit přesné cíle, individualizovat trénink a vytvořit jasný 

tréninkový plán. Nelze opomenout i sociální funkci, kterou trenér má, a to především v 

rozvoji vztahů se svěřenci, výchovou sportovců ke správnému dennímu režimu a 

pomocí s organizací volného času svěřence. Většina pedagogických prostředků úzce 

souvisí s psychologickými prostředky (Hošková et al., 2010; Jirka, 1990). 

2.2.3.2 Psychologické prostředky 

 Během tréninku a závodu je u člověka zatěžovaná jak složka tělesná, tak i 

psychická. Na psychiku člověka zároveň působí vnější vlivy mimo sportovní dění, které 

úzce souvisí s výkonností. Úkolem těchto prostředků je například redukovat vnitřní 

konflikty, zvýšit psychickou odolnost a upevnit mezilidské vztahy v kolektivu. 

Nejčastějšími metodami, které se používají, je Schultzův autogenní trénink, 

Jakobsonova svalová relaxace anebo autosugesce (Jirka, 1990).  

2.2.3.3 Farmakologické prostředky 

 Použití farmakologických prostředků vychází z aktuálního zdravotního stavu a 

jediný, kdo je může ordinovat je lékař. Jde o prostředky doplňkové, které mohou 

pomoci k zotavení, ale neměly by být hlavní formou zotavení (Hošková et al., 2010).  

2.2.3.4 Biologické prostředky  

 Do této skupiny patří mnoho zotavovacích prostředků, které vedou k rychlejšímu 

zotavení. Tyto prostředky se dle Hoškové (2010) dělí na další dvě podskupiny: 

1. Výživa, dehydratace, demineralizace 

2. Prostředky fyzikální, balneologické a zotavení pohybem 

 

 

2.3 Fyzikální zotavovací prostředky 

 Pro náš výzkum je tato podskupina nejdůležitější. Jedná se o prostředky, které 

zefektivňují odstraňování únavy po tréninku nebo závodě. Řadíme sem aplikaci 
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balneologických prostředků, vodní procedury, využívání tepla a chladu a další 

(Pastucha, 2014). 

2.3.1 Termoterapie 

Jedná se o fyziatrickou metodu, při které do organismu teplo přivádíme 

(termoterapie pozitivní) nebo odvádíme (termoterapie negativní). Metody termoterapie 

můžeme rozdělit na částečné (lokální) nebo celkové, ale všechny mají za účel prevenci a 

rehabilitaci organismu (Capko, 1998). Do této kategorie lze zařadit řadu procedur jako 

například: vodní procedury, aplikaci peloidů a parafínu, solux, saunu, působení chladu 

(kryoterapie) a mnoho dalších (Hošková et al., 2010). „Aplikace tepla má účinky 

analgetické, trofické a spasmolytické“ (Hošková et al., 2010, str. 95). Lokálně 

aplikované teplo způsobuje menší překrvení než při celkové aplikaci, protože se teplo 

šíří podstatně pomaleji a dochází k nižší intenzitě pocení (Hošková et al., 2010). 

2.3.1.1 Hydroterapie 

Všechny vodní procedury patří do širší skupiny tepelných procedur. Účinky 

hydroterapie jsou komplexnější než jiné metody, jako je například použití suchého 

tepla. To je dáno tím, že voda vede teplo 20x lépe než vzduch. Další výhodou je 

mechanická i chemická vlastnost vody (působení tlaku, pH, minerální složení atd.). 

(Jirka, 1990). Mezi často používané procedury patří obklady, sprchy, otěry, šlapací 

koupele, celkové koupele, podvodní masáže, kontrastní vodoléčba, ponoření do studené 

vody a další (Hošková et al., 2010; Stephens, Halson, Miller, Slater, & D., 2016). 

Obecně lze vyjmenovat tyto kontraindikace: TBC a jiné přenosné choroby, krvácivé 

stavy, akutní infekční podoby a mnoho dalších. Vždy je v kompetenci lékaře, zda 

pacient při daném onemocnění může aplikovat vodní procedury či ne (Hošková et al., 

2010).   

Dle Jirky (1990) jsou dány 4 faktory, které ovlivňují proceduru hydroterapie: 

 Teplota použité vody 

 Délka působení podnětu 

 Velikost plochy, na kterou podnět působí 

 Momentální reaktibilita sportovce 

Obecně platí, že čím vyšší teplota vody, tím delší působení procedury a naopak.   
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V praxi se používají 4 typy ponoření do vody, které vychází z vědeckého 

bádání: ponoření do studené vody (<15°C), ponoření do tepelně neutrální vody (15 až 

36 °C), ponoření do teplé vody (>36°C) a střídavé ponořování do teplé a studené vody 

(kontrastní metoda)(Sanchez-Urena, Barrantes-Brais, Urena-Bonilla, Calleja-Gonzalez, 

& Ostojic, 2015). 

2.3.1.2 Kryoterapie 

Dle Capka (1998), je několik důležitých faktorů, které ovlivňují fyziologické 

reakce na chlad. Patří mezi ně velikost plochy, na kterou chlad působí (lokální, 

celková), délka působení chladu a rozsah působení chladu do hloubky (povrchové, 

hluboké). Dalším důležitým faktorem jsou způsoby ochlazení, kterých je několik: 

ledové kostky, ponoření do studené vody, studený vzduch, dusík nebo chladící sáčky. 

Léčba by se měla pohybovat mezi 15-30 min, ale nikdy by tuto hranici neměla 

přesáhnout, jelikož poté může dojít k nástupu omrzlin nebo nervové obrně. Pokud 

kryoterapii provádíme do 30 min., vede k potlačení bolestí a k léčbě svalových křečí a 

otoků (Enwemeka et al., 2002). 

 

2.4 Zotavení studenou vodou 

Jedná se o zotavovací prostředek, který patří do skupiny termoterapie a zároveň 

hydroterapie, v angličtině se označuje jako cold water immersion (CWI). Z prací, 

které se zabývají zotavením studenou vodou (Kodejška & Baláš, 2016; Leeder et 

al., 2012; Sanchez-Urena et al., 2015) je zřejmé, že je to metoda využívaná již 

několik desítek let, ale i přesto je aktuální a stále předmětem vědeckého bádání.  

Zprávy od zdravotníků a trenérů naznačují, že tato metoda má pozitivní, ale i 

negativní účinek na následný výkon. Pokles tkáňové teploty vyvolaný studenou vodou 

stimuluje kožní receptory, dochází k zúžení sympatických vláken, čímž se snižuje růst 

otoků a zánětů. Zároveň se zpomaluje metabolismus a produkce metabolitů, takže je 

omezeno poškození organismu (Enwemeka et al., 2002). Výhodou této metody je, že je 

levná, jednoduchá a bezpečná, díky těmto vlastnostem se může stát dobrým 

pomocníkem při závodech nebo při tréninku (Heyman et al., 2009). Kodejška & Baláš 

(2016) ve své práci upozorňují na to, že je možné, že dlouhodobá aplikace CWI tlumí 
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adaptační procesy vyvolané pohybovou zátěží, proto tuto metodu nedoporučují 

v tréninkovém procesu.  

 Aplikace ledu nebo jiných forem místního chlazení je mimo jiné oblíbeným 

způsobem léčby akutních sportovních úrazů. V elitním sportu se používá během hry, 

přímo na hřišti, nebo o poločase. Hlavním úkolem je obvykle poskytnout analgetickou 

léčbu vyvolanou ledem, kdy se sportovci často krátce nebo okamžitě po aplikaci 

studené léčby vrátí do zápasu. Kromě toho, že lokální chlazení poskytuje úlevu od 

bolesti, souvisí také s mnoha jinými fyziologickými systémy (Bleakley, Costello, & 

Glasgow, 2012). 

 Nejčastěji se při zotavení používá CWI při teplotě vody mezi 8 – 15°C, s délkou 

zotavení 10 – 14 min. (souvisle nebo přerušovaně)(Sanchez-Urena et al., 2015). 

Pozitivní výsledky má také obvykle voda mezi 10 – 20°C s dobou ponoření 5-15 minut 

nepřerušovaně nebo 1-5 minut opakovaně (Stephens et al., 2016). Bleakley et al. (2012) 

například ve své práci ukazuje studie, které využívají lokální chlazení s délkou ponoření 

minimálně 20 minut. Jak je vidět, není znám ideální proces zotavení, proto je potřeba 

dalších výzkumů, které určí správné poměry (Sanchez-Urena et al., 2015). 

 

Krátkodobá aplikace chladu má tyto účinky na organismus (Jandová, 2009): 

 Zpomalení tepové frekvence (bradykardie) 

 Zvětšení mechanického výkonu srdce 

 Zpomalení zánětů 

 Vznik vazokonstrikce 

 Zpomalení vedení vzruchů senzitivními nervy 

 a další 

  

 Zvýšení teploty svalů se považuje za nutnou součást tréninku, jelikož následkem 

toho dochází ke zvyšování výkonnosti (Yamane et al., 2006). Následkem zotavení 8°C 

vodou dochází ke snižování teploty svalů a to v hloubce 1 cm o 6°C a v hloubce 3 cm o 

1,5°C (Stephens et al., 2016), což může narušit nebo zpomalit adaptační procesy po 

tréninku (Yamane et al., 2006). Množství chladu, které pronikne do těla, však závisí na 

tělesné stavbě. Tuk má nízkou vodivost, proto poskytuje lepší izolaci a tepelnou 

odolnost. Bylo zjištěno, že u člověka s vyšším množstvím podkožního tuku dochází 
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pomaleji k prochladnutí, zároveň se svalová teplota dostává pomaleji do výchozích 

hodnot (Stephens et al., 2016). Jandová (2009) uvádí, že vrstva tuku, která má 1 mm 

představuje izolační bariéru odpovídající 1,5°C.  

Použití studené vody v individuálních i týmových sportech bylo popsáno v práci 

(Kodejška & Baláš, 2016). My uvádíme v tabulce č. 3 pouze studie, které využívaly 

lokální CWI při opakovaném výkonu, což je předmětem i našeho výzkumu, a 

přidáváme námi vybrané výzkumy, které tyto podmínky splňují. Z počtu 11 studií, jsou 

4 s pozitivním vlivem na výkon (Baláš, Chovan, & Martin, 2010; Crampton, Donne, 

Warmington, & Egana, 2013; Dunne, Crampton, & Egana, 2013; Heyman et al., 2009), 

ostatní studie měly buď negativní vliv na výkon (Crampton, Egana, Donne, & 

Warmington, 2014; Ingram, Dawson, Goodman, Wallman, & Beilby, 2009) a nebo ho 

nějak výrazně neovlivnily (Christensen & Bangsbo, 2016; Leal et al., 2011; Strejcová & 

Baláš, 2012; Yeung et al., 2016). Nejvíce rozporuplná práce byla Whita, Rhinda, & 

Wellse (2014), jelikož zaznamenala v určité části testu pozitivní vliv, a v jiné negativní. 

 

Tabulka 3 Souhrn výsledků studií zabývajících se lokálním zotavením po opakovaném výkonu 

Studie Zatížení Zotavení Výsledky 

(Baláš et al., 2010) 

5 mužů 

3x (lezení na 

převise o sklonu 

45 ° kruhově do 

vyčerpání (~4 

min)) 

CWI 13°C 3x(4 + 2 

min pauza), lokálně 

– paže a předloktí 

CAW 13°C/37°C 4x(1 

+ 3 min), lokálně 

– paže a předloktí 

ACT 60–65 % 

maximální SF 

PAS 

R = 0 h po zátěži 

CWI, ACT > PAS, CWW 

– ↑ lezecká výkonnost 

CWI = ACT, CAW, PAS 

– handgrip – síla stisku 

– průměrná SF při lezení 

M = handgrip vždy před 

zátěží 

(Crampton et al., 

2013) 

9 mužů  

2x (5 min 50 % 

VO2max + 5 min 

60 % VO2max + 

80 % VO2max do 

selhání) 

– mezi cvičením 

40 min pauza 

– na 

cykloergometru 

CWI 15°C, 30 min, 

lokálně 

– DK do úrovně boků 

CWI 15°C + cvičení 

pažemi 

CAW 8 °/40°C 6x(2,5 

+ 2,5 min) 

ACT 40 % VO2peak 

TNWI 34°C 

R = 5 min v pauze po 

prvním zatížení 

CWI > CAW, ACT, 

TNWI 

– ↑cyklistická výkonnost 

(čas do selhání při 80 % 

VO2max) 

– ↓ tělesná teplota 

– ↓ SF 

M = během zatížení 

(Crampton et al., 

2014) 

8 mužů 

(3x[4 min v nízké 

intenzitě 50 W + 

30s Wingate test] 

+ 40 min pauza na 

CWI 15°C, 30 min, 

lokálně 

– DK až k bokům 

ACT 40 % max. 

CWI, CWI ACT < ACT, 

TNWI 

– ↓ výkon a průměrný 

výkon ve Wingate testech 
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zotavení) výkonu, 60 rpm 

– cvičení pažemi 

– opakovaně 4 min 

cvičení + 1 min pauza 

CWI 15 ° ACT  

– zároveň cvičení 

pažemi 

TNWI ACT 32°C 

– zároveň cvičení 

pažemi 

R = 5 min v pauze po 

prvním zatížení 

CWI ACT > CWI 

– ↑ výkon a průměrný 

výkon ve Wingate testech 

– ↓ tělesná teplota 

CWI, CWI ACT = ACT, 

TNWI 

– krevní laktát 

M = při zatížení a 

zotavení, krev před a po 

každém Wingate testu a 

každých 5 min při 

zotavení 

(Dunne et al., 

2013) 

9 mužů 

2x běh na 

běžeckém pásu do 

vyčerpání od 9 

km/h + zvyšování 

vždy o 1km/h za 3 

min 

– mezi zatížením 

25 min pauza 

CWI 8°C 15 min, 

lokálně 

– DK k bokům 

CWI 15°C 15 min 

PAS 

R = v pauze mezi 

zatížením 

CWI 8°C > CWI 15°C, 

PAS 

– ↑ běžecká výkonnost čas 

do selhání na běžeckém 

pásu) 

– ↓ intestinální teplota 

CWI 8 °C, CWI 15 °C = 

PAS 

– krevní laktát 

– VO2 

M = krev před zátěží, 

každých 5min při první 

zátěži a druhé zátěži, 

každé 3 min při zotavení 

(Heyman et al., 

2009) 

13 žen 

Opakované lezení 

cesty 6b UIAA do 

vyčerpání 

– délka cesty 22 

m 

– sklon 35 ° 

– rychlost = 

konstantní 

– lezení s horním 

jištěním 

CWI 15°C 3x(5 + 2 

min pauza), lokálně 

– pouze předloktí 

ACT 30–40 W, 50-70 

rpm 

– cykloergometr 

ES 

PAS 

R = 0 h po zatížení 

CWI, ACT > ES, PAS 

– ↑ lezecká výkonnost 

CWI < ACT 

– ↑ krevní laktát 

M = před a po zátěži 

(Christensen & 

Bangsbo, 2016) 

12 mužů 

4000m závod v 

dráhové cyklistice 

se opakoval 

znovu po 3h  

CWI 15°, 15min, 

lokálně 

- DK až k pupku 

 

PAS 

 

R=5 min a 2h a 35min 

po zátěži 

CWI=PAS 

- 4000m v dráhové 

cyklistice 

- laktát 

(Ingram et al., 

2009) 

11 mužů 

4x20m člunkový 

běh dle 

zvukového rytmu 

do vyčerpání 

s 5min 

odpočinkem 

(celkem 80min) 

(simulované 

týmové cvičení) 

CWI 10°C 3x(5 + 

2,5min  pauza), lokálně 

- dolní končetiny po 

pupek 

CAW 10° a 40° C  

3x(2 + 2min) 

PAS 

R=3den (24h po 

poslední zátěži) 

CWI>CAW, PAS 

- ↓bolest svalů 

- ↑izometrická síla 

dolních končetin 

- ↓rychlost běhu 

 

M=4 a 5 den 

(Leal Junior et al., 

2011) 

3x Wingate test 

(1., 8. a 15. den) 

CWI 5 °C 5 min, 

lokálně 

CWI = LEDT 

– maximální síla DK 
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6 mužů  – DK až k pohlavnímu 

ústrojí 

LEDT 

R = 0 h po zátěži 

– celková práce 

– krev – poškození svalu, 

kreatinkináza, c-reaktivní 

protein 

M = krev před a po zátěži 

(Strejcová & Baláš, 

2012) 

14 mužů  

50x flexe a 

extenze v 

kolenním kloubu 

na izokinetickém 

dynamometru 

(150 °/s) 

CWI 13 °C 3x(2,5 + 2 

min pauza), lokálně 

– DK k bokům 

ACT 60–65 % 

maximální SF 

PAS 

R = 0 h po zatížení 

CWI, PAS < ACT 

– ↑maximální točivý 

moment síly při extenzi 

kolene 

– ↑ průměrná síla 

(White et al., 2014) 

8 mužů  

12 x 120 m sprint, 

s 3min pauzami 

Seskok – výskok 

Výskok z podřepu 

CWI 10°C 10 min, 

lokálně 

– DK až ke cristailiaca 

CWI 10°C 30 min 

CWI 20°C 10 min 

CWI 20°C 30 min 

PAS 

R = 15 min po zatížení 

CWI 20°C 30 min a CWI 

10°C 10 min 

– ↑ interleukin-6, 2 h po 

zatížení 

CWI 10°C 30 min a CWI 

20°C 30 min 

– ↑ interleukin-8 a 

myeloperoxidáza 2 h po 

zatížení 

CWI 20 °C 10 min = PAS 

– ↓ seskok a následný 

výskok, 24 a 48 h po 

zatížení 

M = před zátěží, 0, 1, 2, 

24, 48 h po zátěži 

(Yeung et al., 

2016) 

20 mužů 

flexe a extenze 

v kolenním 

kloubu na 

izokinetickém 

dynamometru 

(60°/s) do selhání 

(60% max) a po 

zotavení znovu 

CWI 12-15°, 10min, 

lokálně 

- DK až ke 

cristailiaca 

PAS 

 

 

 

R=asi 5min po zátěži 

CWI >PAS 

- ↓SF při druhém 

výkonu 

- ↑oxygenace tkáně 

během výkonu 

- ↓svalová bolest 

CWI =PAS 

- výkon v druhém 

opakování zatížení 

M=během prvního a 

druhého výkonu 

 
Legenda: CWI – ponoření do studené vody, CAW – střídavé ponoření do studené a teplé vody, TNWI – 

ponoření do termoneutrální vody, PAS – pasivní odpočinek, ACT – aktivní odpočinek, M – upřesnění času 

testování, R – upřesnění času aplikace zotavení, SF – srdeční frekvence, VO2max – maximální dosažená 

spotřeba kyslíku, Zotavení – jedna ze zotavovacích procedur 

 

Pozitivní vliv CWI na opakovaný výkon zaznamenal Dunna et al. (2013), který 

aplikoval dva typy CWI (8 a 15°C, 15 min.) na dolní končetiny po stupňovaném 

zatížení na běžeckém ergometru (9 km + 1 km/h každé 3 min.) do vyčerpání. Studie 

ukázala, že po CWI 8 nedošlo k tak velkému poklesu opakovaného výkonu jako při 

CWI 15°C a PAS. Při lokální aplikaci (DK) 15°C vody po dobu 30 min. nedošlo 
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k významnému poklesu výkonu jako u jiných procedur (Crampton et al., 2013). Test 

probíhal na bicyklovém ergometru 2 x 5 min. s   intenzitou 50 % a 60 % VO2 max + 80 

% VO2 max do selhání.  

Baláš et. al (2010) popsal pozitivní efekt ponoření předloktí do 13°C vody na 

opakovaný lezecký výkon na stěně se sklonem 45° při lezení do vyčerpání. Voda byla 

aplikovaná přerušovaně  3 x (4 +2 min)  20 min. v přestávce mezi výkony. Ukázalo se, 

že při takto zvoleném protokolu není tak významný rozdíl poklesu výkonu jako 

v případě PAS. Vliv CWI na lezecký výkon zkoumala také Heymanová et. al(2009). 

Lezci lezli opakovaně cestu na laně dlouhou 22 m se sklonem 35° až do vyčerpání, poté 

byla přerušovaně (3 x (5 + 2 min pauza)) aplikovaná voda o 15°C na předloktí. 

Probandi v tomto případě podali lepší výkon oproti pasivnímu zotavení.. 

V jiných studiích byly účinky na opakovaný výkon negativní nebo žádné, jako je 

tomu u opakovaného výkonu na izokinetickém dynamometru (Strejcová & Baláš, 

2012). Probandi prováděli 50x flexi a extenzi 150°/s a poté dávali přerušovaně (3x(2,5 + 

2 min pauza)) dolní končetiny do 13°C vody, což mělo nevýznamně pozitivní rozdíl 

oproti PAS. Izokinetický dynamometr použil také Yeung (2016), avšak při jiných 

otáčkách (60°/s, konec při 60 % maxima). Zotavení bylo prováděno 10 min, pouze na 

DK ve vodě 12 - 15°C. Výsledek byl i tak podobný jako u Strejcové & Baláše (2012). 

Stejně tak neměla výrazný vliv aplikace 15°C vody na 15 minut ve výzkumu, při kterém 

dráhoví cyklisté jeli vzdálenost 4000m a druhý výkon byl proveden až tři hodiny po 

zotavení (Christensen & Bangsbo, 2016). Vliv CWI 5°C na opakovaný výkon ve 

wingate testu sledoval (Leal et al., 2011). Zotavení studenou vodou bylo aplikováno 5 

min. po zátěži, avšak další cvičení bylo provedeno o týden později. 

 Crampton et al. (2014) měřil průměrnou sílu během wingate testu, poté použil 

vodu 15°C po dobu 30 min., pak následoval další wingate test. Ukázalo se, že zotavení 

mělo na sílu mírně negativní vliv. Obsáhlejší výzkum prováděl White et al. (2014), 

který měřil výšku výskoku z podřepu a výšku výskoku po seskoku po CWI 10°C a 20°C 

s délkou trvání 10 min. nebo 30 min. V testu seskok – výskok se nejvíce osvědčila voda 

o 10°C při délce ponoření 10 min., naopak nejvíce negativní vliv měla stejná teplota 

s délkou ponoření 30 min., 24h po výkonu byl výsledek pozitivní pro všechny typy 

zotavení. Vliv CWI na výskok z podřepu byl u většiny způsobů nejasný u všech 

opakování, pouze CWI 10°C mělo prokazatelně negativní vliv na výkon do 2h po 

zotavení. Vliv na rychlost běhu 20m úseků sledoval Ingram et al. (2009), který použil 
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k zotavení vodu o 10°C (3x (5 min. + 2,5 min. pauza)) a následně po 48h probandi 

provedli další výkon. Výsledky ukázaly, že následný výkon byl horší jak v celkovém 

čase běhu, tak i v čase nejrychlejšího 20m úseku. 

 I přesto, že studie používaly jiné protokoly, tak ty, co měly pozitivní efekt, mají 

několik podobných rysů: výkon probíhal do vyčerpání, studená voda byla aplikovaná do 

5 min. po skončení zátěže, měla teplotu 8 – 15°C a opakovaný výkon probíhal do 5 min. 

po skončení zotavení. Výzkumy, které měly negativní (nebo žádný) vliv na výkon, 

nesplňovaly jednu anebo více těchto podmínek.  

 

2.5 Shrnutí teoretické části 

Každá fyzická aktivita dle způsobu zatížení vede k tělesné únavě, ať akutní či 

chronické. Správně zvolená zotavovací metoda může fyzickou únavu zmírnit a připravit 

tělo na následný výkon. Ponoření do studené vody se jeví jako efektivní způsob 

zotavení, ale není tomu tak vždy, stále je předmětem zkoumání, jakou teplotu vody 

použít, jak velkou část těla ponořit a jak dlouho aplikaci provádět. Z aktuálních 

výzkumů je zřejmé, že nejčastěji se používá voda o 8 – 15°C a pozitivní vliv na výkon 

má studená voda po výkonu do vyčerpání. Každý výzkum však používá svůj zotavovací 

protokol a aplikuje tuto metodu po jiném druhu a délce zatížení, proto je těžké tyto 

práce srovnávat. 
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3 Cíle, úkoly práce, hypotézy 

3.1 Cíle 

Cílem práce bylo posoudit vliv teploty vody při zotavení na opakovaný 

izometrický výkon flexorů prstů do vyčerpání  

3.2 Hypotézy 

1. Pasivní zotavení bude mít negativní vliv na délku výkon oproti zotavení 

studenou vodou. 

2. Voda o teplotě 8°C bude mít větší pozitivní vliv na délku opakovaného 

izometrického výkonu v porovnání s 15°C vodou. 

3.3 Úkoly 

1. Studium literatury a příprava protokolu k zátěžovému testu 

2. Výběr zkoumaného souboru 

3. Vlastní měření a shromáždění dat 

4. Zpracování dat 

5. Vyhodnocení výsledků  
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4 Metodika práce 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor obsahoval celkem 34 probandů, 16 mužů (průměr ± 

směrodatná odchylka) ve věku 30,8 ± 7,2, s hmotností 71,4 ± 8,7 kg a výškou 179,3 ± 

9,4 cm a 18 žen ve věku 26,7 ± 4,5, s hmotností 57,8 ± 5,3 kg a výškou 166,7 ± 5,5 cm. 

Jednalo se o lezce s lezeckou výkonností minimálně 7- na RP (red point) klasifikace 

UIAA (Union Internationale des Associationsd´Alpinisme), což je hranice nad kterou 

jsou, jak uvádí Baláš (2016) pokročilí lezci. To nám zaručilo, že testovaní budou 

schopni provést celý test, neboť jsou zvyklí na opakované intermitentní kontrakce do 

vyčerpání. Probandi dále uvedli, že se lezení věnují v průměru 6h týdně a jiným 

pohybovým aktivitám v průměru 3,8h týdně. Měření bylo provedeno pouze na 

dominantní horní končetině, 33 z 34 zúčastněných uvedlo, že mají pravou ruku 

dominantní. 

Nikdo z testovaných neuvedl skutečnost, která by mohla ovlivnit průběh 

testování, jako například zdravotní problémy, alergii na chlad či užívání medikamentů. 

Nikdo z probandů nepožil 24h před testováním potraviny či tekutiny obsahující kofein 

nebo jiné stimulační látky, neprováděl namáhavá cvičení, dále se těsně před měřením 

nesprchoval a nejedl.  

Výzkum byl schválen etickou komisí FTVS UK, testovaní byli informováni o 

průběhu testování a svým podpisem dali souhlas k měření. Souhlas etické komise a vzor 

informovaného souhlasu je součástí příloh. 

 

4.2 Realizace měření 

 Veškeré měření probíhalo v laboratoři sportovní motoriky na FTVS UK v Praze. 

Celé měření se skládalo ze čtyř návštěv laboratoře. Jedna návštěva obvykle trvala 90 

min a každému měření předcházelo minimálně 48 hodin od předchozí návštěvy, což 

zobrazuje časový rozvrh měření (tabulka č. 4). 

Při první návštěvě byli probandi podrobeni antropometrickému měření a složení 

těla, poté došlo k vylosování pořadí zotavovacích prostředků, aby nedošlo k ovlivnění 

výsledků. Jako první proběhl test maximální síly flexorů prstů, následoval zácvik na 

testovacím zařízení tak, abychom při vlastním testování co nejvíce vyloučili fakt vlivu 

zkušenosti a dále aby nedocházelo k neplatným výsledkům zapříčiněným špatným 

provedením.  
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 Měření vždy předcházelo 15 minutové standardizované rozcvičení (5 min. chůze 

do schodů, 5 min. traverzování na lezecké stěně, 5 min. individuálních visů na liště o 

hloubce 23 - 30 mm oběma pažemi a dominantní paží). Měření i zotavení probíhalo při 

teplotě 20 ± 0,7°C v místnosti, čímž jsme vyloučili vliv okolního prostředí na výkon. 

Tabulka 4 Časový rozvrh měření 

Testovací den Průběh měření 

1. den 

popis průběhu měření  

antropometrické měření 

složení těla 

měření maximální síly flexorů prstů u dominantní ruky 

zacvičení na dynamometru 3D-SAC 

Minimálně 48 h 

 

2. den 

 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  

Zotavení č. 1 (náhodně vylosované) - 18 min. + 2 min. příprava 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  

Zotavení č. 1 - 18 min. + 2 min. příprava 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s) 

Minimálně 48 h 

3. den 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  

Zotavení č. 2 (náhodně vylosované) - 18 min. + 2 min. příprava 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  

Zotavení č. 2 - 18 min. + 2 min. příprava 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  

Minimálně 48 h 

4. den 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  

Zotavení č. 3 (náhodně vylosované) - 18 min. + 2 min. příprava 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  

Zotavení č. 3  - 18 min. + 2 min. příprava 

Intermitentní zatížení flexorů prstů do vyčerpání (8s/2s)  
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4.3 Použité metody 

 Naše výzkumná práce má kvantitativní charakter. Pro výzkum jsme použili 

randomizovaný vnitroskupinový experiment. Každý námi měřený jedinec byl jak ve 

skupině experimentální (použití zotavení 8°C a 15°C vodou), tak i ve skupině kontrolní 

(použití pasivního zotavení)(Hendl, 2004) . 

 

4.3.1 Maximální síla flexorů prstů 

 Pro zjištění maximální síly flexorů prstů jsme využili přístroj dynamometr 3D -

SAC, který byl vyvinut pro účely testování maximální síly a vytrvalosti lezců 

v National Sports Academy, Sofia, Bulharsko). Dynamometr využívá k měření síly 3D 

senzor s měřícím rozsahem ± 2 kN, přesností 0,5% a snímací frekvencí 125Hz.Tento 

přístroj se skládá z lišty o hloubce 23 mm s poloměrem 12 mm, což je ideální rozměr 

pro měření maximální síly flexorů prstů (Baláš, Mrskoč, Panáčková, & Draper, 2014). 

Dále z displeje, umístěného nad lištou, kde se zobrazuje vyvinutá síla. Přístroj vydává 

zvukový signál, který koordinuje zatížení a odpočinek. Software umožňuje měření jak 

maximální síly, tak nastavení různých druhů zatížení dle našich potřeb (kontinuální test, 

intermitentní a další).  

 Při samotném testování stál proband pod lištou (její výšku si nastavil dle své 

potřeby), kterou uchopil posledními články prstů za použití čtyř prstů bez palce (tzv. 

otevřený úchop - viz. obr. 2), což se jeví jako nejlepší úchop pro testování maximální 

síly flexorů prstů (Baláš, Mrskoč, et al., 2014). Rameno bylo v poloze flexe 180° a loket 

v úplné extenzi, což je poloha, která simuluje specifické podmínky (Baláš, Panáčková, 

Kodejška, Cochrane, & Martin, 2014). Na zvukový signál proband přenesl maximální 

možnou hmotnost na prsty zachycené na liště a tím vyvinul maximální sílu v kg. Celý 

test maximálního výkonu se opakoval 2x s minutovým pasivním odpočinkem mezi 

výkony. Test probíhal pouze dominantní paží, která se nesměla pokrčovat v lokti. 
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Obrázek 2 Poloha prstů na liště a displej dynamometru s vyznačenou stupnicí 

 

4.3.2 Intermitentní test 

 Testování probíhalo na stejném zařízení jako test maximální síly. Software 

vypočítal 60% ± 10% z lepšího maximálního výkonu testovaného, což je hranice, kdy 

dochází k metabolickému krytí svalové práce flexorů předloktí glykolýzou s tvorbou 

laktátu (Baláš, 2016). Proband následně pomocí flexe v kolenních kloubech přenášel 

hmotnost na chyt a vyvíjel požadovanou sílu tak, aby se udržel v dané zóně, jež byla 

ukazovaná na displeji. Test byl koordinován pomocí zvukového signálu, který upozornil 

na začátek a konec kontrakce. Proband vždy prováděl 8s zatížení a 2s pauzu, při které 

pouze přestal vyvíjet sílu na lištu, nedocházelo zde k přemístění ruky. Takto testovaný 

pokračoval do vyčerpání, kdy software sám ukončil test a to z důvodu neudržení dané 

síly v zóně po dobu 1s nebo kvůli pomalému nástupu do zóny.  

 

4.3.3 Zotavení 

 V jeden testovací den jsme aplikovali vždy jeden druh zotavení, pořadí 

zotavovacích procesů bylo náhodné. Celkem jsme tedy použili 3 druhy zotavení a to 

pasivní zotavení (PAS), vodu o teplotě 15°C (CWI 15) a vodu o teplotě 8°C (CWI 8). 
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Jednalo se pouze o lokální zotavení, a to u předloktí dominantní ruky. Při všech 

zotavení seděl proband 18 min. v jedné poloze s rukou položenou tak, že se loket opíral 

o popruh (viz. obr. 3).  

 

 

Obrázek 3 Poloha ruky při zotavení 

 

Při CWI bylo celé předloktí ve vodě a prsty byly opřeny o opěradlo, aby nebyly 

ponořené ve vodě. Testovaný měl 4 min. předloktí ve vodě, poté jsme vodu vypustili a 2 

min. seděl s rukou ve stejné poloze, ale bez vody. Pak jsme vodu zase nalili zpět, celý 

proces jsme zopakovali 3x (obr. č. 4). Po zotavení měl proband vždy 2 min., při kterých 

jsme probandovi osušili ruku, poté došlo k lehkému rozhýbání a k dehydrataci prstů 

magnéziem. Při této přípravě jsme účastníky vyzvali k subjektivnímu hodnocení teploty 

vody v rozmezí (-3 až + 3) a dotázali jsme se ho na to, zda je mu voda příjemná, 

nepříjemná nebo neutrální.  
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Teplota vody byla snímána teplotním čidlem Pt1000GT2 E s třídou přesnosti ± 

(0,15 + 0,002 t) ve °C a zaznamenávána do dataloggeru S141 (Comet systém, Česká 

republika)(přesnost vstupu 0,2°C). Teplotu jsme udržovali v rozmezí ± 1°C a dle 

potřeby jsme přidávali led. Vodu jsme průběžně míchali, aby nedocházelo k oteplování 

v blízkosti kůže. Teploty vody jsme stanovili na základě výzkumu Škody (2015). 

 

4.3.4 Subjektivní hodnocení námahy 

 Pro subjektivní hodnocení maximálního úsilí jedince jsme vybrali Borgovu 

škálu, která má 15 bodovou stupnici (6 - 20) nazvanou RPE (Borg, 1998). Všem 

účastníkům byl dopředu vysvětlen význam jednotlivých stupňů a ihned po výkonu byl 

jedinec vyzván k označení jednoho stupně. Hodnocení bylo prováděno po každém 

výkonu, při použití všech třech zotavovacích prostředků.  

 

4.4 Vyhodnocení výsledků 

 Na základní zpracování dat jsme použili metody popisné statistiky (míry 

centrální tendence – aritmetický průměr, modus, míry variability – směrodatná 

odchylka). 

 Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky průměrných časů výkonů jsme 

zaznamenali do tabulky. Individuální výkony jsme zaznamenali do spojnicového grafu, 

Obrázek 4 Průběh zotavení studenou vodou (CWI) 
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s ohledem na střední chybu měření SEM (standard error of measurement), vypočítanou 

Balášem, Kodejškou, Krupkovou, Hannsmannem & Fryerem (2018), kdy hodnoty 

přesahující 1 SEM byly považovány za významné. Průměrné hodnoty a směrodatné 

odchylky průměrných integrálů síly dle času jsme uvedli ve sloupcovém grafu, kde 

směrodatné odchylky jsou naznačeny jako horní mez.  

 Borgova škála byla hodnocena pomocí modusu z důvodu ordinální povahy dat 

vzhledem k subjektivnímu pocitu námahy. Výsledky jsme zaznamenali do tabulky a 

poté porovnali mezi sebou. 
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5 Výsledky 

 Časy prvních výkonů byly velmi podobné (tabulka č. 5), lišily se maximálně o 2 

s od průměru průměrných hodnot. Takže výchozí hodnoty před zotavení byly stejné. Po 

aplikaci zotavovacích prostředků mělo však pasivní zotavení negativní vliv na výkon a 

to v druhém výkonu o ↓9% a ve třetím pokusu o ↓20% oproti prvnímu výkonu. 

Aplikace studenou vodou měla na druhý výkon pozitivní vliv a to u CWI 8 o ↑32% a u 

CWI 15 o ↑36% oproti prvnímu výkonu. U třetího výkonu měla aplikace CWI 8 

negativní vliv o ↓4%, u CWI 15 byl však vliv pozitivní a to o ↑26% oproti prvnímu 

výkonu. 

Tabulka 5 Průměry a směrodatné odchylky časů výkonu při opakovaném izometrickém výkonu (PAS-pasivní 

zotavení, CWI 8-8°C voda, CWI 15-15°C voda) 

 

 Individuální výkony při různých druzích zotavení jsou zobrazeny v grafu č. 1-3. 

U každého probanda ukazují, zda byl výkon lepší jak předešlý výkon v daném zotavení 

(přerušovaná čára) nebo nižší (plná čára) a zda je výkon v rozmezí SEM (± 9,2 s) 

(šedivá čára) nebo nad/pod touto hranicí (černá čára). 

 Graf č. 1 ukazuje, že většina 2. a 3. výkonů u pasivního zotavení byla horších jak 

1. výkon. Důležitým zjištěním také je, že většina výkonů nenabyla významných změn. 

 1. výkon 2. výkon 3. výkon 

PAS 92,1 ± 23,1 83,9 ± 21,5 73,3 ± 17,7 

CWI 8 93,0 ± 22,9 122,8 ± 43,0 89,2 ± 33,1 

CWI 15 95,8 ± 25,9 130,8 ± 39,6 121,7 ± 39 
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Graf 1Individuální vliv pasivního zotavení na čas výkonu. Šedivá křivka – výkon v rozmezí SEM (± 9,2 s), 

černá křivka – výkon je nad/pod hranicí SEM (± 9,2 s), přerušovaná křivka – výkon byl horší než předešlý, 

plná křivka – výkon byl lepší jak předešlý 

 U grafu č. 2 vidíme, že jsou veliké rozdíly mezi 2. a 3. výkonem, kdy 2. výkon 

byl kromě jednoho případu lepší jak 3. výkon. Většina výkonů měla významný rozdíl.   

 

Graf 2Individuální vliv zotavení 8°C vodou na čas výkonu. Šedivá křivka – výkon v rozmezí SEM (± 9,2 s), 

černá křivka – výkon je nad/pod hranicí SEM (± 9,2 s), přerušovaná křivka – výkon byl horší než předešlý, 

plná křivka – výkon byl lepší jak předešlý 
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 V grafu č. 3 jsou veliké rozdíly mezi 1. a 2. výkonem, kdy pouze u jednoho 

probanda nedošlo ke zlepšení výkonu. 3. výkon byl u většiny probandů o něco horší jak 

2. výkon, zároveň většina výkonů nejevila významné změny.   

 

Graf 3Individuální vliv  zotavení 15°C vodou  na čas výkonu. Šedivá křivka – výkon v rozmezí SEM (± 9,2), 

černá křivka – výkon je nad/pod hranicí SEM (± 9,2 s), přerušovaná křivka – výkon byl horší než předešlý, 

plná křivka – výkon byl lepší jak předešlý 

 

 Graf č. 4 nám ukazuje rozdíl integrálů síly dle času (doba kontrakce vynásobená 

sílou kontrakce) po aplikaci zotavovacích prostředků. Vidíme, že výsledky jsou velmi 

podobné jako u tabulky č. 4. Největší pokles jsme zaznamenali u pasivního zotavení, 

kdy 2. výkon byl o 187 kg.s nižší jak 1., 3. výkon byl o 270 kg.s nižší jak 2. výkon. 

Zotavení 8°C vodou bylo lepší, ale pouze v 2. výkonu a to o 791 kg.s oproti 1. výkonu, 

ale 3. výkon byl již o 870 kg.s menší než 2. výkon. Celkově pozitivní vliv na zotavení 

měla 15°C voda, kdy 2. výkon byl oproti 1. výkonu lepší o 951 kg.s a 3. výkon byl 

menší pouze o 249 kg.s oproti 2. výkonu. 
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Graf 4 Průměry integrálů síly dle času a směrodatné odchylky u jednotlivých kontrakcí při opakovaném 

izometrickém výkonu(PAS-pasivní zotavení, CWI 8-8°C voda, CWI 15-15°C voda) 

 

Z tabulky č. 6 lze vyčíst stupeň subjektivní námahy. Při pasivním zotavení se u 

prvních dvou pokusů nejčastěji objevoval stupeň 18, což odpovídá pocitu mezi „velmi 

těžkou námahou“ a „extrémně těžkou námahou“, u třetího pokusu byl uváděn stupeň 19 

„extrémně těžká námaha“. U aplikace 8°C vody se ve všech třech výkonech nejčastěji 

objevoval stupeň 19 „extrémně těžká námaha“. Nejvíce rozdílné výsledky byly při 

zotavení 15°C vodou. Při prvním výkonu byl nejčastěji uváděn stupeň 17 „velmi těžká 

námaha“, při druhém výkonu stupeň 20 „maximální námaha“ a při třetím stupeň 19 

„extrémně těžká námaha“.  

Tabulka 6 Subjektivně vnímaná námaha (RPE) při opakovaném měření izometrického výkonu (PAS-pasivní 

zotavení, CWI 8-8°C voda, CWI 15-15°C voda) 

 1. výkon 2. výkon 3. výkon 

PAS 18 18 19 

CWI 8 19 19 19 

CWI 15 17 20 19 
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6 Diskuse 

V naší studii jsme sledovali vliv tří druhů zotavení na opakovaný izometrický 

výkon flexorů prstů do vyčerpání. Zotavení 15°C vodou, mělo na čas druhého výkon 

pozitivní vliv o ↑36% a na třetí o ↑26%. Dále jsme použili zotavení 8°C vodou, kdy po 

její aplikaci stoupl čas výkonu o ↑32%, při třetím výkonu však čas kontrakce klesl o 

↓4%. Negativní efekt mělo pasivní zotavení, kdy v druhém výkonu klesl čas výkonu o 

↓9% a ve třetím pokusu o ↓20%. Z toho vyplývá, že pasivní zotavení má negativní vliv 

na délku výkonu výkon oproti zotavení studenou vodou a že 8°C voda má menší 

pozitivní vliv na délku trvání výkon oproti 15°C vodě.  

Pozitivní vliv zotavení studenou vodou na předloktí zaznamenali také Baláš et al. 

(2010) a Heymanová et al. (2009), kteří test prováděli v reálných lezeckých 

podmínkách (na umělé stěně). Lezci opakovaně lezli cestu na laně do vyčerpání 

(Heyman et al., 2009) nebo lezli kruhově na malé stěně o sklonu 45°, také do vyčerpání 

(Baláš et al., 2010). Obě studie využívaly přerušované ponoření do vody, stejně jako 

my, což se jeví jako dobrý způsob zotavení a to i přes to, že každý používal jiné poměry 

a jinou teplotu vody. Jiný test použil Crampton et al. (2013), který sledoval vliv 15°C 

vody (30 min.) na dolní končetiny po výkonu na bicyklovém ergometru. I tato metoda 

měla lepší účinky než jiné procedury použité v této studii. Použití isokinetckého 

dynamometru po aplikaci CWI 10 (30 min.), mělo pozitivnější vliv na dolní končetiny 

než PAS, nešlo však o vliv na opakovaný výkon, ale jednalo se o předchlazení a 

následné meření (Kimura, Gulick, & Thompson, 1997).  

Stejný průběh a způsob zatížení jako my měl ve své práci Škoda (2015). Dle 

výsledků měření uvedl, že nejúčinnějším zotavovacím prostředkem je CWI 8, jelikož se 

s každým výkonem zvyšovala délka jeho trvání. CWI 15 mělo také pozitivní vliv na 

opakovaný výkon, ale nedosahoval takového pozitivního účinku jako tomu bylo u CWI 

8. Podobné výsledky jako má Škoda (2015) jsme zaznamenali i u Dunna et al. (2013), 

který prováděl experiment na dolních končetinách s 9 probandy, kteří běželi na 

běžeckém pásu do vyčerpání s postupně přibývající zátěží, poté následovalo 25 min. 

zotavení (5 min. přesun, 15 min. aplikace dané metody, 5 min. přesun) a stejný výkon 

na běžeckém pásu. Výsledky ukazují, že počáteční výkon na běžeckém pásu byl 

průměrně 27 min. a po aplikaci PAS se výkon snížil na 23.3 ± 5 min., po aplikaci CWI 

8 se zvýšil na 27.7 ± 6.3 min. a po aplikaci CWI 15 se snížil na 26.3 ± 3.4 min. Vieira et 
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al. (2016) zaznamenal rychlejší zotavení dolních končetin do původního stavu při 

aplikaci 15°C vody (20 min.), než když byla aplikovaná 5°C voda (20 min.).  

Některé studie zaznamenaly negativní a nebo žádný vliv studené vody na 

opakovaný výkon. Zotavení studenou vodou po výkonu na izometrickém dynamometru 

použili Strejcová, Baláš (2012) a Yeung et al. (2016). Oba aplikovali vodu o teplotě 12 

– 15°C, Yeung et al. (2016) nepřerušovaně 10 min., Strejcová & Baláš (2012) 

přerušovaně 3 x (2,5 + 2 min pauza). Obě dvě studie došly k podobným výsledkům, kdy 

v opakovaném výkonu nedošlo k velkému rozdílu oproti pasivnímu zotavení. Stejně tak 

neměla výrazný vliv aplikace 15°C vody (15 min.) na dolní končetiny, ve vytrvalostním 

testu, kdy druhý výkon byl proveden až tři hodiny po zotavení (Christensen & Bangsbo, 

2016). Naopak rychlostní test sledoval Ingram et al. (2009), který použil k zotavení 

vodu o teplotě 10°C (3x (5 min. + 2,5 min. pauza)) a následně po 48h probandi provedli 

další výkon, který byl však horší. 

V našem výzkumu došlo ve 3. výkonu při CWI 8 k velkému poklesu výkonu, což 

neodpovídá výsledkům, které má Škoda (2015). Ten prováděl měření pouze s 5 

probandy, u kterých nebylo definováno, zda jsou lezci či jinak sportující. Podobné 

výsledky jako my měl i White et al. (2014), který pozoroval, negativní účinky při 

zotavení 10°C vodou po dobu 30 min. Takový rozdíl výsledků si vysvětlujeme vysokou 

měrou prochladnutí, a velkým analgetickým efektem, který působil na nervový systém. 

To však nenastalo při aplikaci CWI 8 (15 min.) na dolní končetiny, kdy došlo k nárůstu 

druhého výkonu (Dunne et al., 2013). Tyto rozdíly jsou dány tím, že šlo o zotavení 

dolních končetin, což je větší svalová skupinu, která pomaleji prochladne (Stephens et 

al., 2016). Clarke et al. (1958) popisuje, že při aplikaci vody 14, 10, a 2°C po dobu 30 

min. došlo k poklesu teploty ve svalu pod 27°C (v hloubce 2 cm), následkem toho byla 

snížena doba trvání kontrakcí. Optimální teplota svalu pro udržení kontrakce byla 

stanovena na teplotu 25 – 29°C (o 6 - 10°C méně oproti normální teplotě), což odpovídá 

zotavení v 18°C vodě.  

Studie s negativním nebo žádným vlivem na výkon mají některé podobné faktory: 

opakovaný výkon probíhal více jak hodinu po zotavení (Christensen & Bangsbo, 2016; 

Leal et al., 2011), došlo k velkému podchlazení (White et al., 2014) nebo autoři měřili 

vliv CWI na sílu výkonu (Crampton et al., 2014; Ingram et al., 2009; White et al., 

2014). Oproti tomu studie, které měly pozitivní vliv, nacházejí shodu v tom, že výkon 
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probíhal do vyčerpání, studená voda byla aplikovaná do 5 min. po skončení zátěže, 

měla teplotu 8 – 15°C a opakovaný výkon probíhal do 5 min. po skončení zotavení 

(Baláš et al., 2010; Crampton et al., 2013; Heyman et al., 2009), což se shoduje i s námi 

provedeným výzkumem.  

Z grafů 1 - 3 je evidentní, že studená voda má individuální vliv na výkon. 

Aplikace 8°C vody měla ve většině případů pozitivní vliv na délku druhého výkonu, 

avšak u 5 probandům došlo k nevýraznému zlepšení případně zhoršení, naopak tomu 

bylo u třetího výkonu, který byl ve většině případů horší jak první výkon, ale 4 testovaní 

měli nevýrazné zhoršení/zlepšení výkonu. Stejně tak měla i 15°C voda individuální vliv 

na opakovaný výkon. V druhém výkonu měla většina testovaných výrazně lepší výkon 

oproti prvnímu výkonu, 5 probandů ale mělo nevýrazné zlepšení/zhoršení výkonu. Ve 

třetím výkonu mělo 19 probandů nevýrazné zlepšení/zhoršení výkonu, 3 testovaní měli 

výrazně delší výkon a u ostatních došlo k výraznému poklesu výkonu.  

Vzhledem k individuálním výkonům polemizujeme nad příčinou těchto rozdílů.  

Domníváme se, že někteří probandi se mohou více otužovat, tím pádem jsou více 

adaptovaní na chlad a studená voda na ně může mít jiný efekt než na lidi méně 

adaptované. To však nebylo předmětem našeho zkoumání a nemáme tedy záznamy o 

tom, jak často se testovaní otužují. Do určité míry může s individuálním vlivem souviset 

i množství podkožního tuku, které ovlivňuje vodivost teploty a tím i rychlost 

prochladnutí (Jandová, 2009; Stephens et al., 2016). Měření neprobíhalo vždy ve 

stejnou dobu, proto je možné, že došlo k ovlivnění dat na základě individuálního 

biorytmu jedince, případně bylo ovlivněno psychickým a fyzickým stavem člověka.  

Naše studie měřila 34 probandů, což je vzorek, který je větší než je běžné 

v takovém typu výzkumu. Relativní reliabilita měření časů výkonu byla určena 

vnitrotřídním korelačním koeficientem ICC na 0,85 (Baláš et al., 2018), což svědčí o 

velmi dobrém hodnocení. Našeho výzkumu se zúčastnili specifická skupina lidí (lezci), 

je tedy možné, že při měření nesportovců či jinak sportujících lidí, můžeme dosáhnout 

jiných výsledků. Testování probíhalo v co nejstálejších podmínkách při stejné teplotě 

prostředí, bez aplikace stimulačních látek, vždy jsme testovaného povzbuzovali 

k lepšímu výkonu.  

Z výsledků studií je zřejmé, že zotavení studenou vodou je velmi komplexní 

metoda, která závisí na délce zátěže, na místě aplikace (lokální, celkové), na teplotě 
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vody a délce její aplikace. Na základě našeho výzkumu můžeme doporučit zotavení 

15°C vodou po izometrickém výkonu do vyčerpání. Jelikož je nejtypičtějším 

představitelem intermitentního izometrického zatížení flexorů prstů lezení, můžeme 

tento protokol zotavení doporučit lezcům. Musíme ale podotknout, že k zotavení 

studenou vodou je potřeba přistupovat, dle individuálních zvláštností každého jedince. 

Další výzkum, by se měl zaměřit na vliv CWI 15 na opakovaný izometrický výkon 

v reálných podmínkách během sportovního výkonu, především by se tato metoda mohla 

využívat v závodním lezení, kdy k takovému zatížení dochází. Otázkou je, jaký dopad 

bude mít zotavení studenou vodou na koordinaci a dílčí dovednosti. 
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Závěr 

Náš výzkum ukázal, že zotavení studenou vodou je metoda, která pozitivně přispívá 

k opakovanému intermitentnímu výkonu u skupiny lezců. Nejvíce efektivní procedurou 

byla voda s teplotou 15°C, která měla pozitivní vliv jak v druhém tak i v třetím 

opakovaném výkonu do vyčerpání. Méně pozitivní byl čas druhého výkonu v 8°C vodě, 

třetí výkon byl dokonce negativní. Z našeho výzkumu vyplývá, že efektivní zotavovací 

metodou při opakovaném intermitentním izometrickém výkonu je aplikace 15°C vody, 

kdy dodržujeme protokol 3x (4 min ponoření a 2 min pauza). Takto provedené zotavení 

dokáže odbourat únavu a dokonce vylepšit následný výkon.  
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Příloha 1: Souhlas etické komise 



 

II 

 

 

Příloha 2: Informovaný souhlas s účastí na výzkumu 
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 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 k dobrovolné účasti na výzkumném projektu v rámci výzkumného projektu 

GAUKs názvem reaktivní a adaptační změny při lokálním zotavení studenou vodou po 

opakovaných izometrických kontrakcích. 

Cíl: Cílem této studie je determinovat reaktivní a adaptační změny svalů předloktí při ponořování 

do studené vody po opakovaném izometrickém výkonu. 

V této studii budou využity pouze neinvazivní metody a techniky. (Spektroskopie, lokální 

ponořování do studené vody, bioelektrická impedance). 

Průběh měření:| 

Testování proběhne ve čtyřech dnech, 4x 60min.V úvodu měření budou provedena základní 

antropometrická měření a zaučení. V následujících dnech pak proběhne vždy standardizované 

rozcvičení (15min). Po rozcvičení bude připevněna tkáňová spektroskopie na flexory prstů, 

teploměr pro sledování teploty a budou odečteny klidové hodnoty. Poté účastník provede tři 

maximální izometrické kontrakce na dynamometru 3D-SAC pro určení maximální volní kontrakce. 

Po odpočinku bude účastník provádět opakovanou izometrickou kontrakci na dynamometru 3D-

SAC na úrovni 60% maximální volní kontrakce až do vyčerpání. Poté bude aplikováno vylosované 

zotavení studenou vodou (20min). A toto celé se bude opakovat: Výkon + zotavení + výkon + 

zotavení + výkon 

Data 

Data budou anonymně zpracována a publikována v indexovaných časopisech. Výsledky studie 

budou účastníkům individuálně rozeslány. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím se 

svojí 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 mé 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. 

 

Místo, datum .................... 

 

Jméno a příjmení účastníka ................................................  Podpis: .................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Příloha 3: Vzor protokolu 1 

Protokol 1 

Příjmení:   Jméno:     Datum testování: 

  

Hmotnost (kg):       Datum narození: 

Výška (cm):        Dominantní ruka: 

Losování zotavení:       Telefon: 

Obvod předloktí: 

 

Kaliperace: 

 

Současná výkonnost za poslední 2-3 měsíce 

současná RP cesta (UIAA):          

současná OS cesta (UIAA):          

současný boulder (Fb): 

 

Délka lezení (roky):  

 

Zastoupení lezeckých aktivit :   skály ………..…...% vs stěna/bouldrovka…….…...% 
  

     bouldery …..…..% vs lano ………....................….% 

 

Lezecké tréninky týdně (počet):     (hodin/týden):  

Nelezecké tréninky týdně (počet + upřesni):    (hodin/týden): 

 

 

Výška dynamometru: 

 

 

Poznámky: 

 

  



 

IV 

 

 

Příloha 4: Vzor protokolu 2 

Protokol 2 

Příjmení:    Typ zotavení:    Datum testování: 

  

Umístění 

Vzdálenost NIRS:    Výška dynamometru:    

 

 

Klidové hodnoty: 

Teplota předloktí:  Teplota jádra:   Teplota okolí:  

 

 

Výkon 1 

Borg: 

Teplota předloktí po výkonu: 

Zotavení1 

Teplota předloktí před výkonem: 

Pocit chladu -3 až +3:     Pocit:   příjemné    0 nepříjemné 

 

Výkon 2 

Borg: 

Teplota předloktí po výkonu: 

Zotavení 2 

Teplota předloktí před výkonem: 

Pocit chladu -3 až +3:     Pocit:   příjemné    0 nepříjemné 

 

Výkon 3 

Borg: 

Teplota předloktí po výkonu: 

 

Poznámky: 

Měsíční cyklus (od posledního dne):      den 

 

S1 S2 S3 

V1 V2 V3 

S1 S2 S3 

V1 V2 V3 


