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Úvod
Vážení sportovní přátelé,
do rukou se Vám dostává metodický materiál, který vznikl na půdě VICTORIA VSC pro potřeby
vrcholového sportu. Zabývá se problematikou extrémního klimatu, která je stále více aktuální.
Faktem je, že české klima je středoevropské a stabilní, přesto jsou naši reprezentanti nuceni
podávat maximální výkony stále častěji v náročných podmínkách (SAE, Katar, Jihovýchodní
Asie) a právě proto jsou na ně kladeny maximální nároky fyzické i psychické připravenosti.
O úspěchu nebo neúspěchu pak při stále více vyrovnaném startovním poli rozhodují detaily.
Pro organizaci vrcholných akcí letních sportů se stále častěji využívají místa v extrémních klimatických podmínkách. Letní olympijské hry v Tokiu jsou toho důkazem. Již dopředu organizátory avizované klimatické podmínky vyvolaly diskuzi nad možnými zdravotními komplikacemi
sportovců, a proto vznikla i myšlenka zpracovat toto téma uceleně právě pro potřeby této akce.
Na druhou stranu jsme se snažili popsat principy aklimatizace a vhodná doporučení tak, aby
se staly nadčasovými a mohli jste je použít pro přípravu na další, důležité sportovní události.
Naším cílem bylo vytvořit metodický materiál, který by na základě fyziologických poznatků (v
rámci textu podrobně vysvětlených) a rešerši literatury v oblasti metod sloužících k adaptaci
organismu na tyto podmínky navrhoval možnosti, jak se na takové situace co nejlépe připravit.
Autorský tým byl složen ze specialistů z předních českých výzkumných institucí, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme a snažíme se téma servisního zabezpečení vrcholového sportu
metodicky posouvat. Za to jim patří velké díky.
Pevně věřím, že se nám podařilo vytvořit materiál, který pro Vás bude zajímavý jednak z hlediska nových poznatků v oblasti fyziologických aspektů tohoto tématu, ale i metodickým dokumentem, jak v rámci přípravy a následného závodního výkonu na takové podmínky reagovat.

Za autorský tým,
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA
Ředitelka VICTORIA VSC
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1. Fyziologická podstata tepelného stresu
Fyzická zátěž v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí (nebo oběma současně) je spojena
s mimořádně vysokými nároky na kardiovaskulární systém, centrální nervový systém a svalový
metabolismus. S výjimkou explozivních sportů (sprinty, skoky, hody) tepelný stres negativně
ovlivňuje samotný sportovní výkon. Podstatně závažnějším problémem pokračujícího tepelného stresu jsou ale zdravotní důsledky.
Příčinou je rozvoj syndromu z přehřátí, tzv. tepelného traumatu. K němu dochází tehdy, když
produkce tepla překročí tepelné ztráty a jsou vyčerpány limity termoregulačních mechanismů.
Rozvíjí se hypertermie (vysoká teplota tělesného jádra dosahující obvykle nad 40,5 °C), která
může v lepším případě vést ke svalovým křečím, vyčerpání či kolapsu, v horším případě může
vyústit v kritický stav, či dokonce úmrtí sportovce (tzv. heat stroke jako nejtěžší forma tepelného traumatu).
S narůstajícím výskytem tropických teplot i v našich geografických podmínkách se významně
zvyšuje výskyt závažných forem syndromu z přehřátí u sportovců. Postiženi jsou nejen amatérští sportovci, ale i juniorští či elitní sportovci. Znalost problematiky ze strany sportovců
samotných, trenérů, realizačních týmů, organizátorů a zdravotního personálu je nezbytným
předpokladem k prevenci rozvoje život ohrožujících forem tepelného stresu, nikoli jen k dosažení co nejvyšší kvality sportovního výkonu.

PAMATUJ!
• Syndrom z přehřátí je nejčastější příčinou smrti sportovců.
• Správnými opatřeními je možné všem těmto úmrtím zabránit.
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1.1 Co se děje s teplotou tělesného jádra v průběhu intenzivní zátěže
Teplota tělesného jádra je klíčový faktor, který určuje míru tepelného stresu a jeho důsledky.
Základní tělesná teplota v klidu a normálních podmínkách se pohybuje kolem 37 °C, zatímco
teplota svalů je okolo 35 °C a teplota kůže okolo 31 °C. Jakmile se začne sportovec pohybovat,
tak začíná produkovat energii. Průměrná ekonomika práce vrcholového sportovce je přibližně
na úrovni 25 %, tzn. 3/4 vyrobené energie pro pohyb se mění na teplo. Díky tomu se zvyšuje
tělesná teplota jak svalů, tak i všech orgánů.
Lidské tělo se přirozeně brání přehřívání tělesného jádra a má k tomu poměrně účinné mechanismy. Teplota tělesného jádra je přísně regulována v úzkém rozmezí 36,5–39 °C. Při překročení této hranice dochází k rozvoji významné centrální únavy, kdy mozek „vypíná“ svaly a nutí
je přestat pracovat a generovat další množství tepla. Regulačním centrem tělesné teploty je
hypothalamus, který teplotu reguluje více mechanismy.

Regulační mechanismy
• Vazodilatace/konstrikce kožních kapilár.
• Aktivace potních žláz.
• De/aktivace kosterních svalů.
• Modulace hormonální sekrece (katecholaminy atd.).

Teplo se následně odvádí do prostředí díky schopnosti a možnosti tvorby a zejména pak odpařování potu. Právě možnost efektivního odpařování je základem termoregulace. Pokud je okolní
teplota vysoká nebo je vlhké prostředí či je závodník oblečen v obleku, který neumožňuje odpařování potu, je tento princip porušen a dochází k akumulaci tepla v těle a následnému přehřátí.
Metabolismus sportovce se v průběhu intenzivní aerobní aktivity zvyšuje až dvacetinásobně
nad úroveň klidového metabolismu a může dosahovat 20 kcal/min. Přepočteno na produkci
tepla to znamená, že teplota tělesného jádra může narůstat o 1 °C za každých 5-7 min. zátěže.
Příčinou vysoké produkce tepelné energie je skutečnost, že 80 % energie práce svalů je přeměněna právě na tepelnou. Čím více větších svalových skupin je do práce zapojeno, tím mohutnější
produkci tepla je nutné očekávat. Odpařování (evaporace) potu je nejúčinnější mechanismus
ochlazování a hlavní obrana organismu proti přehřátí. Odpařením 1 l potu ztrácí tělo 600 kcal
tepla (cca 0,6 kcal na každý mililitr odpařeného potu). Základní termodynamické děje v klidu
a během zátěže shrnuje tabulka 1.
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Tabulka 1 Základní termodynamické děje v klidu a během intenzivní fyzické zátěže

Tělesná produkce tepla

klidová:
maximální zátěž:
1,2 kcal/min
20 kcal/min
Tělesná kapacita pro chlazení maximální pocení – 30 ml/min = 18 kcal/min
odpařováním
(odpaření 1 ml potu = 0,6 kcal ztráty tepla)
Vzestup teploty tělesného
jádra

1 °C každých 5–7 minut

Ztráty tekutin pocením jsou značně individuální a účinnost pocení je ovlivňována řadou faktorů, mezi které patří:
• Genetické vlivy.
• Okolní teplota, vlhkost, vítr atd.
• Intenzita výkonu.
• Antropometrické parametry.
• Fyzická výkonnost.
• Věk.
• Stav hydratace.
• Tepelná aklimatizace.
Stupeň pocení se skutečně může mezi jednotlivými sportovci diametrálně lišit. Jak bylo zdokumentováno na fotbalistech anglické Premier League, stejná fyzická zátěž může u jednotlivých
fotbalistů vést ke ztrátám potu v rozmezí 100–1 100 ml za hodinu. Stejně tak ztráty sodného
iontu jsou značně individuální a pohybují se ve velmi širokém rozsahu 200–1 600 mg/l potu.

Důležitá fakta
• Fyzická výkonnost se významně snižuje při zvýšené teplotě okolního prostředí,
při zvyšující se svalové práci a při ztrátách tekutin a elektrolytů vznikajících
v důsledku kompenzačních mechanismů bránících přehřívání tělesného jádra.
• Toto se děje fyziologicky, nicméně u sportovce, který je maximálně dobře
adaptován na tyto jevy, dochází k nižšímu a pomalejšímu snižování fyzické
výkonnosti.
• I na vyšší teplotu tělesného jádra se dá adaptovat, aby nedocházelo k tak
dramatickému poklesu fyzické výkonnosti.

K vzestupu tělesné teploty dochází fyziologicky při fyzické aktivitě i za běžných klimatických
podmínek. Tělesná teplota se zvyšuje v závislosti na délce a intenzitě zátěže. První zvýšení
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teploty lze pozorovat již po několika málo minutách. Záleží také na okolním prostředí a schopnosti tvorby a odpařování potu v prostředí. Příkladem je teplota vzduchu, sluneční záření,
vlhkost, rychlost proudění vzduchu či možnost tepelných ztrát sportovce, jako je schopnost
aklimatizace či oděv.

Teplota tělesného jádra (°C)

Obrázek 1 názorně ukazuje, že submaximální zátěž v běžných klimatických podmínkách vede
ke zvýšení teploty jádra o cca 1–1,5 °C. Po 30–45 minutách nastává díky termoregulačním
mechanismům ustálení tělesné teploty, která tak již dále nestoupá. Dochází ke zvýšení prokrvení podkoží, přesunu krve ze svalů a dalších orgánů právě do podkoží a kůže s následnou
tvorbou potu. To vyvolává stres na oběhový systém a vede k reakcím, jako je zvýšení tepové
frekvence. Snižuje se výkon, a to zejména u sportovců, kteří mají menší objem krve (tHb-mass).
Zvýšená teplota přispívá k ideální funkci svalů, optimalizuje fyziologické a metabolické funkce
při zátěži a sportovec se dostává do tzv. provozní teploty.
39
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45

Obrázek 1 Tělesná teplota při submaximální zátěži v běžných klimatických podmínkách (modře)
a v horku (červeně)

Mírné zvýšení teploty svalů (např. při rozehřátí před tréninkem nebo závodem) má jednoznačně pozitivní efekt na následný výkon, zejména u sprinterských a silových sportů. Pokud
však intenzivní zátěž probíhá v horku anebo při vysoké vlhkosti vzduchu, může tělesná teplota
díky nepoměru mezi ztrátami tepla a jeho produkcí progresivně narůstat a dosahovat hodnot
překračujících 40 °C. Při dosažení teploty jádra v rozmezí 38,5–40 °C je patrné snížení výkonnosti a rozvoj centrální únavy.
Pokud je vyrovnána produkce a odvádění tepla, tak se teplota jádra ve vysokém výkonu stabilizuje v rozmezí 38–40 °C (u některých až 41 °C), což je dlouhodobě udržitelné. Tato hodnota
je individuální a mění se také v čase podle schopnosti aklimatizace. Pokud však není možné
teplotu odvést, tak se začne zvyšovat a může dojít k přehřátí organismu.
Teplota 40 °C a vyšší již představuje kritický práh, jehož překročením významně narůstá
riziko rozvoje syndromu z přehřátí. Tato hodnota pro méně adaptované sportovce představuje
významné zdravotní riziko. Teplotní diskomfort daný zhoršenými klimatickými podmínkami
společně s intenzivní produkcí tepla pracujícími svaly klade vysoké nároky na termoregulační
schopnosti organismu.
Tělo sportovce začne při snaze zbavit se přebytečného tepla produkovat nezanedbatelné
množství potu, díky čemuž tělo ztrácí velké množství vody a minerálů (sodíku a chlóru), což
způsobuje rostoucí viskozitu krve a významnou změnu její hemodynamické vlastnosti a zvý-
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šení nároků na práci myokardu. Bylo prokázáno, že teplotní stres signifikantně modifikuje
stresovou odezvu organismu ve snaze udržet buněčnou homeostázu, což lze vypozorovat na
změnách odezvy autonomního nervového systému, hormonálního a kardiovaskulárního systému a modifikované metabolické i perceptuální odpovědi v porovnání se zatížením v běžných
klimatických podmínkách.
Dále v souvislosti se zvýšenou teplotní deprivací během zatížení dochází k poklesu maximální
spotřeby kyslíku (VO2max), zvýšené hodnotě submaximální srdeční frekvence (SF), snížení
metabolického anaerobního prahu (ANP), zvýšené hodnotě vnímané zátěže (RPE – Rate of
Perceived Exertion) nebo ke snížení tolerance k podání déletrvajícímu výkonu.
Ne u všech sportovců se však syndrom z přehřátí rozvine. Je známo, že dobře aklimatizovaní sportovci (běžci, cyklisté) dosahují na konci závodů (30 minut běžci, 40–50 minut cyklistická časovka) v horkém prostředí teploty 40–41 °C bez vážnějších zdravotních důsledků.
Je zajímavé, že těchto teplot dosahují častěji ti nejlepší. Lze tedy kromě vlivu aklimatizace
usuzovat i na genetickou predispozici k toleranci tepelného stresu, která je velmi individuální.
Na obrázku 2 je dobře viditelný rychlý nárůst na začátku výkonu, následně stabilizace teploty
a její postupný nárůst spojený s růstem tepové frekvence a poklesem tempa.
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Obrázek 2 Příklad teploty tělesného jádra u vrcholového chodce (top 5 v závodě) během závodu na 50 km v Dohá
na MS v atletice v roce 2019
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Obrázek 3 ukazuje, že na tratích do 400 m podávají sportovci lepší výkony při teplotách nad
25 °C, zatímco čím delší trať (s výjimkou trati na 1 500 m), tím negativnější vliv teploty nad
25 °C mají.

1,5
Změna výkonu v % při porovnání
podle teploty pod a nad 25 °C

1
0,5
0
-0,5

800m
100m

200m

1500m 5000m 10000m Maraton

400m

-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5

Obrázek 3 Vliv teploty na výkon podle délky tratě

Důležitá fakta
• Mírné zvýšení teploty svalů má jednoznačně pozitivní efekt na následný výkon,
zejména u sprinterských a silových sportů.
• Při dostatečném odvodu tepla se teplota jádra i při vysokém výkonu udržitelně
stabilizuje v rozmezí 38–40 °C.
• Dobře aklimatizovaní sportovci mohou dosáhnout teploty jádra až 41 °C, aniž
by se syndrom z přehřátí rozvinul.
• Toleranci k vysoké teplotě jádra ovlivňuje nejen aklimatizace, ale také genetická
predispozice a individuální odolnost organismu.
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1.2 Nároky tepelného stresu na organismus
Jak ukazuje obrázek 4, největší nároky klade tepelný stres na:
• Kardiovaskulární systém.
• Svaly.
• Centrální nervový systém.

Vyšší maximální tepová frekvence
Pokles tepového objemu/srdečního výdej
Pokles VO2max
Redistribuce krevního průtoku
Rychlejší deplece glykogenu
Zvýšená produkce laktátu

Snížený centrální motorický drive

Zvýšený oxidační stres a zánět

Potlačení motivačního myšlení

Pokles svalového prokrvení

Obrázek 4 Tepelný stres – trio obětí

1.2.1 Kardiovaskulární systém
Krevní oběh je vedle kožního povrchu nejdůležitějším systémem k udržení teplotní rovnováhy
organismu. Ten v horkém prostředí reaguje zvýšenou tepovou frekvencí a zvýšeným srdečním výdejem, zatímco v periferním cévním systému dochází k vazodilataci (rozšíření) zejména
kožních a podkožních cév. Smyslem zvýšeného kožního průtoku krve je maximální podpora
odvodu tepla do periferních tkání (konduktivní tepelný transfer) a jeho následná mimotělní
ztráta dominantně evaporací (pocením). Tímto způsobem může být za extrémních podmínek
do kůže odvedeno 50–70 % z celkového objemu srdečního výdeje.
Periferní redistribuce srdečního výdeje se děje na úkor relativního snížení prokrvení vnitřních
orgánů (zažívacího traktu, jater, ledvin, ale i mozku). Již pasivní pobyt v prostředí s vysokou
teplotou a vlhkostí klade značné nároky na kardiovaskulární systém – zvýšení teploty tělesného jádra o 1 °C vede ke zvýšení tepové frekvence až o 10–30 tepů/min a nárůstu srdečního
výdeje až o 3 l/min. V průběhu fyzické zátěže jsou tyto nároky ještě vyšší, protože o srdeční
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výdej, resp. krevní průtok, současně soupeří pracující svaly (dodávka kyslíku) a kůže (termoregulace). Na dosažení stejné intenzity fyzické zátěže tak musí srdce pracovat s významně
vyšší tepovou frekvencí v horkém prostředí než za běžných klimatických podmínek. Tepelný
stres během zátěže v horku je navíc umocněn masivní metabolickou produkcí tepla z pracujících svalů.
Největší nároky na oběhový systém a současně nejvyšší riziko rozvoje nekontrolovatelné
hypertermie a syndromu z přehřátí představuje následující kombinace tří faktorů.

Faktory rozvoje syndromu z přehřátí
1. Příliš vysoká metabolická produkce tepla, tj. trvající zátěž na úrovni 80–90 %
maximální spotřeby kyslíku (VO2max).
2. Dosažení maximální fyziologické kapacity pocení.
3. Prostředí/oděv bránící maximálním kožním ztrátám tepla.

Za těchto podmínek a často v kombinaci s nastupující dehydratací (ztráty ≈ 1,5–3 l potu/h)
může dojít k vyčerpání kompenzačních kardiovaskulárních rezerv. Pozor, dehydratace ale
není podmínkou vzniku závažného syndromu z přehřátí! Ten se může rozvinout již v průběhu
20 minut intenzivní aktivity. Následkem překročení kompenzačních limitů je pokles tepového
objemu a tím i srdečního výdeje, navzdory dosažení téměř maximální srdeční frekvence, dále
pokles krevního tlaku a postupné snížení krevního průtoku svaly. Tím dochází nejen k prudkému poklesu výkonu či k úplnému zastavení, ale redukcí výše zmíněného konduktivního
tepelného transferu (tj. poklesem prokrvení periferních tkání) může dojít až ke kompletnímu
selhání termoregulace (termoregulační dekompenzaci). Relativní redukce prokrvení vnitřních
orgánů je ještě významnější než u pasivního přehřátí a hrozí jejich poškození (zejména střeva,
ledvin a jater), včetně přestupu toxických produktů bakterií ze střeva do krevního oběhu (tzv.
translokace).

1.2.2 Svaly
Tepelným stresem trpí i samotné svaly. Časnější nástup svalové únavy u vytrvalostních forem
zátěže v horku ovlivňují tři hlavní procesy.
1. Je zvýšeno odbourávání svalového glykogenu, čímž dochází k častějšímu vyčerpání
energetických zdrojů.
2. Je zvýšena produkce laktátu a tím i protonů vodíku s rozvojem nitrosvalové acidózy.
3. Je zvýšena produkce volných kyslíkových radikálů (oxidační stres s poškozením kontraktilních bílkovin) a zánětová svalová odpověď.
Zdá se tedy, že submaximální vytrvalostní svalová aktivita je v horkých podmínkách více závislá
na svalovém glykogenu a anaerobním metabolismu, než je tomu za běžných podmínek. Snížení krevního průtoku svaly je pravděpodobně finální mechanismus, který bezprostředně
předchází absolutnímu vyčerpání.
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1.2.3 Centrální nervový systém
Třetím orgánem náchylným k tepelné zátěži je centrální nervový systém. Nárůst teploty tělesného jádra negativně ovlivňuje subjektivní vnímání zátěže a vede k potlačení motivačního
myšlení. Hypertermie je tak významným faktorem přispívajícím k rozvoji centrální formy únavy
s klesajícím centrálním „motorickým drivem“. Při rozvoji závažné hypertermie klesá rozhodovací schopnost mozku, sportovec ztrácí náhled na svůj aktuální zdravotní stav. V nejhorších
případech může dojít k život ohrožujícímu poškození mozku.

Důležitá fakta
• Již při pasivním pobytu v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí vede zvýšení
teploty tělesného jádra o 1 °C ke zvýšení tepové frekvence až o 10–30 tepů/
min a nárůstu srdečního výdeje až o 3 l/min.
• Dehydratace není podmínkou vzniku závažného syndromu z přehřátí.
• Redukce prokrvení vnitřních orgánů může způsobit jejich poškození a může
dojít k přestupu toxických produktů bakterií ze střeva do krevního oběhu (k tzv.
translokaci).
• Snížení krevního průtoku svaly pravděpodobně bezprostředně předchází
absolutnímu vyčerpání.
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2. Syndrom z přehřátí – průběh a následky
2.1 A
 nalýza tělních procesů při vyčerpání
termoregulačních mechanismů
Pokud dojde k výše uvedené termoregulační dekompenzaci (tepelný zisk je větší než ztráty
tepla a srdeční výdej již nestačí pokrýt termoregulační nároky), teplota tělesného jádra progresivně stoupá do pásma hypertermie (≥ 40 °C). Hypertermie má přímý cytotoxický vliv, rozvíjí se systémová zánětová odpověď, dochází k poškození funkce životně důležitých orgánů
a cirkulačnímu selhání. Pokud se uvedená spirála dějů nezastaví bezodkladnými správnými
opatřeními včas, stav může skončit až smrtí sportovce. Obrázek 5 shrnuje základní patofyziologické mechanismy vedoucí k rozvoji tepelného traumatu (heat stroke).
Kompenzovaná
termoregulace

Fyzická zátěž v horku/tepelný stres

Zvýšená metabolická produkce tepla

Intenzivní pocení

Nárůst teploty tělesného jádra

Zvýšení srdečního výdeje
Zvýšení prokrvení kůže

Pokles prokrvení vnitřních orgánů

Vyčerpání kompenzačních mechanizmů

Dekompenzovaná
termoregulace
Další vzestup
teploty jádra

Rozvoj hypertermie

Buněčné poškození
Oběhový kolaps
Zánětová odpověď
Vzestup
prostupnosti střeva

Tepelný šok

Obrázek 5 Mechanismy rozvoje tepelného traumatu
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Poškození mozku
Jaterní poškození
Selhání ledvin
Porucha krevního
srážení
Rozpad svalů
Srdeční dysfunkce
Plicní otok (ARDS)

2.2 N
 ejvětší rizika rozvoje syndromu z přehřátí
Rizikové faktory pro rozvoj tepelného traumatu lze rozdělit na vnitřní a vnější.
Vnitřní faktory
• Nedostatečná aklimatizace.
• Současné akutní onemocnění (např. viróza).
• Dehydratace.
• Spánková deprivace.
• Požití alkoholu ve dnech před výkonem.
• Užívání léků a doplňků (např. stimulanty, antidepresiva, antihistaminika).
• Anamnéza tepelného traumatu.
• Rozsáhlá kožní tetováž (limitovaná plocha pro evaporaci (pocení)).
• Obezita.
• Nízká úroveň fyzické zdatnosti.
Vnější faktory
• V
 ysoká teplota anebo vysoká vlhkost vzduchu (zejména pokud index „wet bulb globe temperature“ (index WBGT) přesahuje 28 °C).
• Vysoká intenzita zátěže.
• Nedostatečný poměr zátěže a odpočinku.
• Těžké vybavení/oblečení.
• Nedostatečná informovanost sportovců, trenérů, zdravotníků.
• N
 edostatečná infastruktura (aklimatizační perioda, dostupnost tekutin, preventivní chladicí
strategie).
• Chybějící plán k časnému rozpoznání a léčbě tepelného traumatu.
Lékařská literatura obvykle rozlišuje dle tíže 4 kategorie tepelného traumatu:
• Křeče z horka.
• S ynkopa či kolaps z horka.
• Vyčerpání z horka.
• Tepelná mrtvice.
Toto dělení je však do značné míry arbitrární a patofyziologicky kontroverzní. Patologické
důsledky tepelného stresu v průběhu fyzické zátěže je třeba vnímat jako kontinuum fyziologických poruch, které se v čase dynamicky vyvíjí a které mají širokou škálu interindividuálních
projevů. Pro praktické účely je proto vhodnější jednotící termín syndrom z přehřátí či tepelné
trauma spojené s fyzickou zátěží. Důležitější než kategorické zařazení je včasné rozpoznání
varovných známek nastupujícího syndromu a uplatnění správných léčebných opatření.
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Časné projevy rozvoje syndromu z přehřátí
• Neobvyklá svalová únava, slabost, malátnost (sportovec má značné potíže
pokračovat ve výkonu, teplota jádra je obvykle v rozmezí 38,5–40,0 °C).
• V časné fázi není přítomna dysfunkce centrální nervové soustavy (tj. sportovec
má normální kvalitu vědomí, reaguje při komunikaci adekvátně).

V této fázi časných projevů je základním opatřením ukončení závodu/tréninku, přesun do
stínu, vnější chlazení a rehydratace chlazeným nápojem. Stav lze řešit na místě, a pokud se
stav rychle normalizuje, není nutná lékařská péče.
Pokud sportovec pokračuje v zátěži, může se rozvinout bolest hlavy, závratě, trvající svalové
křeče, zvracení, bolesti břicha. Sportovci často líčí pocit „jakoby se propadali“. Při rozvoji
těchto příznaků je kromě výše uvedených opatření zcela nezbytné předat sportovce do péče
zdravotníků, v žádném případě nečekat na spontánní vývoj!
V případě, že se objeví zjevné potíže s koordinací (sportovec se „motá“, působí opilým dojmem),
rozvíjí se dezorientace, iracionální chování, podrážděnost až agresivita, nekritické chování
(sportovec chce závod za každou cenu dokončit, odmítá pomoc), jedná se již o vysoce alarmující projevy, které jsou projevem tepelného poškození centrální nervové soustavy. Jsou
nepochybnou známkou selhání fyziologických funkcí.
Typické projevy pokročilých forem syndromu z přehřátí znázorňují veřejně dostupná autentická videa profesionálních sportovců (https://youtu.be/JeIR1GW8USo; https://youtu.be/
liCRrheKIOI).
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2.3 N
 ásledky syndromu z přehřátí
Pokud nejsou učiněna bezprostřední opatření (a někdy bohužel i navzdory těm), může dojít
k bezvědomí či generalizovaným křečím (tzv. časná hypertermicko-neurologická akutní fáze).
Teplota jádra v této fázi obvykle přesahuje 40,5 °C. V dalším vývoji se může rozvinout oběhové selhání (pokles krevního tlaku, cirkulační šok, selhání systolické funkce srdce) a v pozdní
fázi (za více než 24 hodin) otok mozku, fatální selhání funkce jater a ledvin, porucha krevního
srážení a otok plic. V několika případech byla recentně i v České republice jediným řešením
akutní transplantace jater i u velmi mladých sportovců. Poškození mozku či srdce může mít
dlouhodobé následky. Rizika v jednotlivých teplotních pásmech shrnuje tabulka 2.

42 °C

Riziko úmrtí

40 °C

Riziko tepelného šoku

38 °C

Normální rozmezí

36 °C

Normální rozmezí

34 °C

Intenzivní svalový třes, porucha koordinace

32 °C

Masivní svalový třes, porucha řeči i kognitivních funkcí

30 °C

Snížení svalového třesu, výrazné zhoršení
pohybových i kognitivnách funkcí

28 °C

Svalová rigidita, kvalitativní porucha vědomí

26 °C

Bezvědomí, poruchy srdečního rytmu

24 °C

Riziko úmrtí (zástava srdce)

}

Absence
termoregulace

Tabulka 2 Rizika v jednotlivých teplotních pásmech

2.4 O
 patření při podezření na syndrom z přehřátí
Správné měření teploty tělesného jádra je zásadní při podezření na tepelné trauma. Ideálně
by měla být měřena rektální teplota. Měření běžnými teploměry je zatíženo významným podhodnocením teploty tělesného jádra. Pokud není možné změřit rektální teplotu a je podezření
na tepelné trauma, je třeba zahájit opatření uvedené níže. Chybou není chladit zbytečně, ale
chlazení nezahájit vůbec.
Nejdůležitějším opatřením je co nejrychlejší a agresivní ochlazení organismu. Každá minuta
opožděného chlazení od vzniku závažných symptomů (kombinace hypertermie a neurologických projevů) zhoršuje prognózu postiženého sportovce. První půlhodina je zcela rozhodující. Proto je na prvním místě (kromě předání zdravotnickému personálu) zajištění účinného
chlazení a teprve až po dosažení teploty jádra pod 39 °C je možný transport do nemocnice
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(strategie „first cool, transport second“!). Metody chlazení jsou uvedeny v kapitole „Podpora
sportovního výkonu chlazením“. Nejúčinnějším způsobem je nicméně celotělové ponoření
sportovce do lázně s chladnou vodou (trup i končetiny). Tímto přístupem lze dosáhnout poklesu
tělesné teploty o 0,2–0,3 °C na každou minutu chlazení. Optimální teplota vody se pohybuje
mezi 2–15 °C. Efektivního ochlazení je však možné dosáhnout i při vyšších teplotách lázně.
Platí, že jakýkoli způsob chlazení je lepší než chlazení žádné.

PAMATUJ!
• Obranou organismu před nastupujícím přehřátím je snížení rychlosti pohybu,
čímž se snižuje metabolická produkce tepla.
• Nucení sportovce (koučem, povzbuzování organizátory apod.) či enormní
motivace sportovce k udržení tempa za každou cenu zvyšuje riziko rozvoje
vážných forem syndromu z přehřátí.
• K život ohrožujícímu přehřátí může dojít již po 20 minutách zátěže.
• Závažnost přehřátí nemusí být na začátku zřetelná (riziko podcenění).
• Dehydratace není podmínkou rozvoje přehřátí a není léčebnou prioritou.
• Každá minuta propásnutého aktivního chlazení se promítá do prognózy.
• Rozhoduje prvních 30 minut od rozvoje závažných projevů („zlatá půlhodina“).
• Chybou není chladit zbytečně, ale chlazení nezahájit vůbec.
• S trategie „napřed chlazení, pak teprve transport“.
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3. Vyhodnocení rizik, podmínky prostředí
3.1 Rychlý test adaptace na teplotní stres
Jste připraveni na závody či soutěže trvající déle než 30 minut?
2 týdny aklimatizace

+ 4 body

1 týden aklimatizace

+ 3 body

Pravidelný trénink v „teplých krajinách“

+ 3 body

Hydratační plán

+ 2 body

Chlazení před závodem

+ 1 bod

Chlazení během závodu

+ 1 bod

Oblečení limitující odpařování potu

– 1 bod

Předchozí onemocnění z horka

– 1 bod

Pokud máte méně než 5 bodů, jste v rizikové oblasti a je třeba se zaměřit na adaptaci.

3.2

Základní přístupy k měření teplotního stresu

K měření teplotní zátěže při sportovních akcích se používají dva základní přístupy. Jednoduchý, nazývaný Heat index, který pracuje s teplotou a vlhkostí, a přesnější nazývaný teplota na
mokré žárovce, známý spíše podle anglického termínu Wet-Bulb-Globe-Temperature (WBGT).
Srovnání obou přístupů je uvedeno v tabulce 3. Hodnota WBGT se vypočítá z několika parametrů, jako je suchá teplota, vlhkost, sluneční svit a proudění vzduchu. V profesionálním sportu
se používá právě hodnota WBGT, která udává stres na organismus.

Měření na slunci
Měření ve stínu
Teplota vzduchu
Relativní vlhkost
Proudění vzduchu
Vliv zatažené oblohy
Vliv sklonu slunce

WBGT

Heat index

















Tabulka 3 Srovnání metod k měření teplotní zátěže WBGT a Heat index
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Různé sportovní asociace používají škálu rizikových pásem uvedenou v tabulce 4 k rozhodnutí o konání či ukončení závodů či soutěže. Je nutno poznamenat, že WBGT teplota (ve °C)
neodpovídá jednoduché teplotě vzduchu v °C a může být na první pohled zavádějící – nízká.
Tabulka 4 Škála rizikových pásem

Vlajka

WBGT

Riziko

Doporučení

Zelená

10–18 °C

nízké

normální aktivita

Žlutá

18–22 °C

střední

snížit tempo, případně řídit trénink dle TF

Červená

22–28 °C

vysoké

snížit tempo, neaklimatizovaní netrénovat
nebo snížit zátěž

Černá

nad 28 °C

extrémní

ukončení závodu nebo soutěže

Bílá

pod 10 °C

podchlazení

ochrana proti podchlazení

Je kupříkladu známo, že při zvýšení teploty z 10 °C na 25 °C dochází ke zpomalení elitních
maratonců zhruba o 2 %, což představuje asi 2–3minutové zhoršení výkonu. Za kritickou teplotu kůže, která přirozeně odráží i narůstající teplotu tělesného jádra, se považuje 27 °C – při
každém navýšení teploty o 1 °C klesá výkon zhruba o 1,3 %.
Obecně se považuje za bezpečnou teplota prostředí < 22 °C, při teplotách zevního prostředí
v rozmezí 22–28 °C se zvyšuje riziko snížení fyzické výkonnosti i případných zdravotních
komplikací, při teplotách okolního prostředí nad 28 °C se fyzická výkonnost snižuje znatelně
a současně významně narůstá i riziko zdravotních komplikací.
Působící faktory znázorňuje obrázek 6.

− Odpařování potu
+ Metabolická produkce

(hlavní cesta pro regulaci teploty)

(¼ energie je přeměněna na pohyb,
¾ se mění na teplo)

Obrázek 6
Působící faktory

Radiace – záření
zvýšení odpařování potu při zatažené

−
+

obloze či ve stínu

přímé nebo odražené sluneční záření
snižuje odpařování potu

Vedení
bez přístupu k proudění vzduchu se

−
+

snižuje odpařování potu

proud vzduchu či vysoká rychlost
zvyšuje rychlost odpařování
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4. Aklimatizace
4.1 Optimální příprava na závody v teplém a vlhkém prostředí
Sportovci, kteří se zúčastní letních OH v Tokiu 2020 nebo jiných místech v teplém a vlhkém prostředí, budou vystaveni odlišným environmentálním podmínkám, než na které jsou adaptováni
v České republice téměř po celý rok, což bude vyžadovat zvláštní pozornost lékařů, trenérů
i samotných sportovců. Na základě dostupných klimato-meteorologických dat budou v dějišti
OH 2020 denní teploty v rozmezí 30–32 °C s relativní vlhkostí 65–85 %. Teplotní diskomfort
umocňovaný vyšší vzdušnou vlhkostí působí jako významný faktor negativně ovlivňující nejenom samotný výkon, ale potenciálně i zdraví sportovců. Z tohoto pohledu lze za nejrizikovější
sporty obecně považovat vytrvalostní disciplíny, např. maraton, cyklistiku, triatlon nebo dálkové
plavání, a v menší míře pak sporty s kratší dobou trvání, jako jsou např. vodní sporty, u kterých
však budou sportovci vystaveni přímému působení slunečního záření.
Nejlepší způsob, jak se připravit na závody, je trénovat v podobných nebo mírně horších klimatických podmínkách. Nazýváme to tepelná aklimatizace. Dosahujeme jí opakovaným cvičením
v klimatických podmínkách, které nastartují adaptační mechanismy v těle. Aklimatizace je velmi
složitý jev a skládá se z několika různých fází podle toho, jak se adaptují jednotlivé orgány.
Počet dnů potřebný k dosažení optimální aklimatizace se liší a pohybuje se mezi 7–21 dny.
V průměru se sportovec aklimatizuje za 14 dní.
Aklimatizační proces se dá rozdělit na dvě části.
• P
 rvní část, která trvá 5–10 dní, zahrnuje adaptaci zejména oběhového systému a částečně i pocitu vnímání tepla.
• D
 ruhá část, která trvá dalších 5–10 dní, zahrnuje zejména schopnost pocení, úpravy vnitřního prostředí a kontrolu teploty jádra.
Dynamiku změn typicky sledovaných fyziologických parametrů během teplotní aklimace (aklimatizace v simulovaných podmínkách) demonstruje obrázek 7.
125
120

Adaptace (%)

115
110
105

Objem krevní plazmy

100

Tepová frekvence

95

Teplota tělesného jádra

90

Teplota kůže

85

Schopnost pocení

80

 eplotní komfort
T
(subjektivní vnímání teploty)

75
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Výkon

Dny strávené v teplém prostředí

Obrázek 7 Adaptace na teplo dle jednotlivých fyziologických parametrů
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Úplné aklimatizace sportovec dosahuje po dvou až třech týdnech pobytu v aklimatizačním
prostředí. Je ale znovu třeba zdůraznit, že jde o průměrné hodnoty a u jednotlivých sportovců
se zásadně liší. Ukazuje se zároveň, že ženy se aklimatizují déle než muži. Jedním z kritických faktorů je schopnost adaptace na vnímané úsilí v horku. Jak z experimentálních, tak
praktických zkušeností vyplývá, že někteří sportovci se velmi těžko aklimatizují nebo nejsou
aklimatizace téměř vůbec schopni. Většinou již mají tuto zkušenost z minula a vědí, že jim
„horko nesedí“. Nejde jednoznačně určit důvod této limitace a nelze ji v žádném případě přehlížet. Subjektivní vnímání tepla a schopnosti výkonu v horku je jedním ze základních kamenů
schopnosti adaptace. Přestože to není objektivně měřitelné (jako třeba teplota jádra), tak lze
například pomocí Borgovy škály 1–10 určit obtížnost toho stejného výkonu v normálním prostředí a v horku.
Před vlastní tepelnou aklimatizací je také důležité zařadit vstupní toleranční test na teplo
(Heat Tolerance Stress Test), který se již po několik desetiletí využívá k detekci méně či více
na teplo senzitivních osob.
Efekt adaptace na horko je největší v prvních dnech expozice. Jde o logaritmickou křivku, kdy
do cca 5–7 dne dochází k základní adaptaci na nové prostředí. Tento trend lze využít k plánování
krátkodobých i dlouhodobých strategií aklimatizace. Na druhou stranu je však nutno počítat
s tím, že tyto krátké aklimatizační jednotky neřeší plný efekt, na který je třeba několika týdnů.
Přestože přibližně 70–80 % adaptací na teplotní diskomfort se manifestuje do 5–7 dnů od
zahájení aklimace, viz obrázek 8, dosažené adaptace nejsou příliš stabilní a při absenci dalších
teplotních adaptačních stresových podnětů nastává postupné vytrácení získaných adaptací
(tzv. teplotní desadaptace) a návrat k výchozím hodnotám (pokles přibližně o 2,5 % každý den
bez teplotního stresu z dosažené adaptace).
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Obrázek 8 Průběh adaptace v prvních deseti dnech
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4.2 D
 ůležitost aklimatizace
Příkladem z poslední doby může být ženský maraton na MS v atletice v Dohá, kde byly extrémní
klimatické podmínky. Z 28 závodnic, které maraton nedokončily, nebyla ani jedna aklimatizovaná na horko a vlhko. Efekt aklimatizace na výkon při cyklistické časovce ukazuje obrázek 9.
Teplotní stres dramaticky snižuje výkon. Při správné aklimatizaci a za pomoci chlazení je však
možno tento pokles z valné většiny eliminovat. Efekt změny po správné aklimatizaci na horko
je řádově vyšší než například efekt hypoxické přípravy. Aklimatizace také snižuje riziko přehřátí a život ohrožujících stavů. Z tohoto důvodu by měla být správná aklimatizace součástí
přípravy vrcholového sportovce ve všech závodech při vysoké teplotě anebo vlhku.
V poslední době se navíc začíná ukazovat, že samotná expozice horku bez ohledu na následující závody v obtížných klimatických podmínkách může mít vysoce pozitivní efekt na výkon.

Technicko-taktické determinanty horkého prostředí
• Ekonomika pohybu je základem efektivního výkonu, jinak hrozí přehřátí.
• Zkrátit rozjetí na minimum, aby se zabránilo předčasnému přehřátí organismu.
• Aerobní kapacita – čím vyšší aerobní krytí výkonu, tím nižší riziko přehřátí.
• Zkracování sprintů a zvyšování počtu přihrávek v míčových sportech.
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Obrázek 9 Efekt aklimatizace na cyklistickou časovku (TT – time trial) – závod na 43 km
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4.3 J
 ak provádět aklimatizaci
K provedení samotné aklimatizace je možné použít mnoho přístupů. Základem je trénink
(či jen v některých případech pobyt) v klimatických podmínkách, které navodí reakce nutné
k adaptaci na cílové teploty a vlhkost. Neboli je třeba organismus vystavit teplotnímu a vlhkostnímu stresu. Pokud není možno provést optimální aklimatizaci neboli fyzický pobyt a trénink v podmínkách cílových teplot, je možno využít simulované podmínky (aklimaci) či jiná
náhradní řešení.
Základem by měla být aktivní aklimatizace a trénink ve vysoké teplotě a vlhku. Aklimace (aklimatizace v simulovaných podmínkách) na horké a vlhké klimatické podmínky může probíhat
v laboratorních specializovaných místnostech, v tzv. environmental chamber, ve kterých se
nasimulují potřebné klimatické podmínky, na které se sportovec snaží postupně adaptovat.
Na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je k dispozici hypoxická komora
(obrázek 10), ve které lze nasimulovat nadmořskou výšku odpovídající až 7 000 m a zároveň
teplotu do 35 °C s relativní vlhkostí až 90 %.

Obrázek 10 Ilustrace
hypoxické a zároveň
i environmentální komory
na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého
v Olomouci

Pokud to však není možné, další možností je zkusit teplou vodu či pasivní pobyt v páře nebo
vlhké sauně.
Z hlediska objemu tréninku je nutné vědět, že při aklimatizačních pobytech se zvyšuje riziko
snížení potřebných tréninkových objemů, zejména ve vytrvalostních disciplínách. Z tohoto
důvodu je třeba velmi dobře a dostatečně dopředu plánovat jak zahraniční pobyty, tak pobyt
v simulovaných podmínkách. Optimální přístup může být kombinace dvoufázového tréninku či
doplnění klasického tréninku o 60–90minutové tréninky na úrovni velmi nízké intenzity, která
by jinak sportovce nezatížila. Konkrétní tréninkový plán je pak nutné vytvořit pro konkrétního
sportovce na základě jeho dlouhodobého plánu, znalostí jeho minulosti a možností v tréninku.
Zároveň je nutné chápat aklimatizaci jako jednu ze součástí tréninku a není možné jí dát přednost před splněním základního tréninkového plánu. Jde vlastně o specifický nadstavbový trénink pro horké a vlhké prostředí, který je nutno optimálně zakomponovat do tréninkového plánu.
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4.3.1 D
 élka a intenzita tréninkové jednotky
Aktivní trénink pro aklimatizaci by měl trvat 60–90 minut, tak aby byl stres dostatečně dlouhý.
Většinou se tréninková jednotka popisuje jako trénink na úrovni lehké či nižší lehké zátěže, ale
lze jej individualizovat podle pocitu sportovce. Z počátku je vhodnější nižší intenzita a s postupující adaptací se může intenzita zvyšovat. Konkrétní tréninkový plán se pak tvoří a upřesňuje
během samotného aklimatizačního procesu. Teplota a vlhkost se v simulovaných podmínkách
nastavuje na identickou či vyšší úroveň než v cílové zemi, kde bude probíhat závod.

4.3.2 Test adaptace na teplo
Pokud sportovec nebo trenér nemá jasnou představu o schopnosti adaptace na horko, lze provést test teplotní tolerance. Je několik různých testů a konkrétní protokol i typ zátěže se opět
vybírá s ohledem na daného sportovce a jeho disciplínu. Lze použít standardní test tolerance
horka – tzv. Heat Tolerance test, který během 2 hodin zátěže určí, zda je sportovec schopen
udržet stabilní teplotu jádra. Testy se dají opakovat jak při vstupu do aklimatizačního programu,
tak při jeho výstupu. Během testu se kromě tělesné teploty snímají další parametry jako tepová
frekvence, vnímaná intenzita zátěže, schopnost pocení a složení potu.

4.3.3 K
 dy aklimatizovat
Není jen jedna nejlepší strategie, jak aklimatizaci provádět. Naopak je mnoho možných variant
a pro daného sportovce a disciplínu je třeba vybrat tu optimální. Nicméně je nutno dodržovat
základní pravidla:
1. Aklimatizace těsně před závodem – klíčová doba celého procesu. Optimálně dostatečná
doba pobytu a tréninku v podmínkách identických nebo podobných jako v cílové zemi či
přímo v cílové zemi. Pokud nemá sportovec předchozí znalosti či zkušenosti s aklimatizací, tak by měl pobyt trvat 2 a více týdnů. V některých případech lze nahradit simulovanými podmínkami.
2. P
 ůl roku dopředu – vyzkoušet několik pobytů v prostředí podobném či identickém jako
cílová země nebo absolvování testu. Toto období je důležité k seznámení se s reakcí těla
a výkonem v horku a vlhku.
Na základě dostupných odborných materiálů se doporučuje absolvovat několik aklimačních
cyklů v simulovaných podmínkách před samotným odletem do rizikové destinace, kde sportovci budou pokračovat v přirozené aklimatizaci na nové časoprostorové a environmentální
podmínky. Optimální doba zahájení procesu aklimace je 4–5 měsíců před konáním soutěže.
Tento proces může být rozšířen o testování vlivu různých experimentálních technik chlazení
těla na změnu výkonnosti v teplém prostředí nebo o hypoxický trénink včetně výkonnostních
testů. Příklady různých přístupů k aklimatizaci uvádí obrázek 11.
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Obrázek 11 Příklady různých přístupů k aklimatizaci

PAMATUJ!
• Ženy se aklimatizují déle než muži.
• Vnímání tepla a schopnost výkonu v horku jsou individuální a tvoří jedny ze
základních kamenů schopnosti adaptace.
• Dosažené adaptace po 5–7denní aklimaci nejsou příliš stabilní a při absenci
dalších teplotních adaptačních stresových podnětů dochází k teplotní
desadaptaci a návratu k výchozím hodnotám.
• Správná aklimatizace snižuje riziko přehřátí a měla by být součástí přípravy
vrcholového sportovce na všechny závody při vysoké teplotě anebo vlhku.
• Efekt změny po aklimatizaci na horko je řádově vyšší než například efekt
hypoxické přípravy.
• Optimální doba zahájení procesu aklimace (v simulovaných podmínkách) je
4–5 měsíců před sportovní událostí.
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5. P
 itný režim u sportovců ohrožených
tepelným stresem
Ať už sportovec absolvuje jakýkoli model aklimatizace, každý by měl mít změřenou účinnost
pocení za standardizovaných podmínek, protože ztráty tekutin pocením jsou značně individuální, jak lze vidět na obrázku 12

Produkce potu (l/h)
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Obrázek 12 Produkce potu během zátěže

Změřením účinnosti pocení lze určit, jak správně krýt ztráty tekutin u konkrétního sportovce
(hovoříme o individualizaci pitného režimu). Existuje více metod, nejpraktičtější je metoda stanovení rozdílu tělesné hmotnosti před výkonem a po výkonu. K dispozici je i online kalkulačka,
která tento výpočet usnadňuje. Náhled kalkulačky je vidět na obrázku 13.

Obrázek 13 Online kalkulačka stanovení rozdílu tělesné hmotnosti před výkonem a po výkonu
Zdroj: https://www.gssiweb.org/toolbox/fluidLoss/calculator
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Hlavním iontem v potu je sodný iont (viz tabulka
5), jeho náhrada je proto klíčová, neboť i hyponatrémie významně ovlivňuje fyzickou výkonnost.
Jak již bylo uvedeno výše, i koncentrace sodného iontu v potu jsou značně variabilní a pohybují se v rozmezí 200–1 600 mg/l potu. Z uvedeného je patrné, že nároky na suplementaci
sodným iontem jsou individuálně velmi rozdílné.
Velmi účelné je tedy stanovení nejen tvorby potu,
ale i koncentrace sodného iontu v potu za standardizovaných podmínek. K tomuto účelu již existuje propracovaná standardizovaná metodologie. Koncentrace sodného iontu lze stanovovat
v laboratorních i v terénních podmínkách POCT
(point of care) analyzátorů, případně i na automatických analyzátorech v laboratořích klinické
chemie.

Elektrolyty
Sodík

mmol/L
20–80

Draslík

4–8

Kalcium

0–1

Magnesium

<0.2

Chloridy
Bikarbonáty

20–60
0–35

Fosfáty

0.1–0.2

Sulfáty

0.1–0.2

Tabulka 5 Složení potu

Každý sportovec, u kterého se předpokládá, že je či bude vystaven významnému tepelnému
stresu, by měl mít tedy individualizovaný pitný režim. Ten by měl být zaměřen na:
a) Prevenci dehydratace účelně nastaveným plánem doplňování tekutin.
b) N
 áhradu ztrát iontů pocením, zejména pak sodného iontu.
c) N
 astavení množství sacharidů v iontových nápojích, které by mělo zohledňovat individuální
parametry každého sportovce i energetickou náročnost sportovního výkonu.
d) O
 chlazování během zátěže založeném na příjmu studených nápojů o teplotě cca 10 °C,
eventuálně i ledové tříště. Tento přístup je nepochybně nutné za modelových podmínek
otestovat vzhledem k tomu, že může být zatížen rozvojem zažívacích problémů. I na příjem
studených nápojů se dá za určitých okolností adaptovat a sportovci v některých sportech
z tohoto přístupu mohou skutečně profitovat.
Vzhledem k tomu, že hyponatrémie významně ovlivňuje fyzickou výkonnost, doplňování sodného iontu je klíčové. Iontové nápoje se však svým složením od sebe poměrně výrazně liší.
Za tonicitu (hypotonické, izotonické nápoje) jsou zodpovědné především cukry, nikoli vlastní
ionty. Iontové nápoje by měly být voleny podle požadavků na zdroje energie i podle znalosti
odpadů sodného iontu potem. Důležité je také dát si pozor na koncentrované (hypertonické)
roztoky (týká se i obsahu cukrů). Srovnání složení iontových nápojů uvádí tabulka 6.
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Iontové nápoje
Na

K

Cl

Nutrend Isodrinx

0,200

0,300

Cytomax
Gatorade

0,120
0,390

0,060
0,090 0,078

Enervit G sport
0,180
Isostar
0,510
Hydrate+Perform
Penco Ionogen
0,169

0,045

0,062 0,165

Powerbar

0,164 0,534

0,624

Ca

0,006

0,228

0,088

Mg Sacharidy

mOsm/L kJ/750ml

32,500

148

572

0,014
0,038

33,000
45,000

143
205

567
795

0,101
0,096

20,600
52,800

93
241

351
954

0,026

15,000

73

0,034

43,500

218

Doporučená příprava
dle výrobce
Hypotonický nápoj je
35 g na 750 ml vody
(osmolalita méně než
250 mOsm/kg)
25 g do 500 ml
Připraveno dle instrukcí
výrobce
15 g do 500 ml
3 odměrky do 500 ml

259 10 ml koncentrátu do
400 ml vody
741 33 g do 500 ml

Tabulka 6 Porovnání iontových nápojů

Určitou alternativou, která brání rozvoji dehydratace, je podávání glycerolu. Glycerol je látka,
která vzniká fyziologicky v lidském těle štěpením tuků nazývaných triacylglyceroly. Je to
osmoticky aktivní látka, která má schopnost udržet vodu v cévním řečišti. Z tohoto důvodu
se užívá k tzv. prehydrataci či hyperhydrataci před vytrvalostními sportovními výkony (pre/
hyperhydrataci vodou nelze provést, protože suprafyziologický příjem tekutin vede prakticky
okamžitě ke zvýšené diuréze). Existují doporučené postupy, jak hyperhydrataci glycerolem
provádět, nezbytné je však vždy pečlivě zvážit, kteří sportovci by mohli z tohoto přístupu profitovat, a stejně pečlivě tyto postupy individuálně vyzkoušet při modelové zátěži.
Toleranci vůči tepelnému stresu lze zvýšit i pomocí nontermálních stimulů. Příkladem takového přístupu je užívání mentolu, ať už ve formě nápojů či výplachů úst roztoky s touto látkou,
nebo externím podáním ve formě krémů či mastí. Mentol totiž aktivuje chladové senzorické
dráhy a oslabuje zpětnou vazbu hypotalamických teplotních center. Jak vyplývá z posledních
prací publikovaných na toto téma, mentol skutečně mírně zvyšuje fyzickou výkonnost a snižuje subjektivní pocit přehřívání.
Vzhledem k tomu, že vysoká teplota prostředí, vlhkost a další klimatické podmínky ovlivňují
sportovní výkon (v některých sportech i dramaticky), je zcela nezbytné dbát na kontrolu teploty těla, vodního a elektrolytového hospodářství. Speciální pozornost by měla být věnována
individualizaci pitných režimů sportovců založených na konkrétních parametrech účinnosti
pocení. Aklimatizace na tepelný stres je vysoce žádoucí u sportů, kde je nebezpečí tepelného
stresu vysoké.
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PAMATUJ!
• Již 1% úbytek tekutin zhoršuje fyzickou výkonnost, 5% deficit dokonce
až o 30 %.
• Ztráty tekutin pocením se individuálně významně liší stejně tak jako ztráty
sodíku.
• Vhodná je monitorace ztrát tekutin s nastavením rehydratačního programu
individuálně pro každého sportovce.
• Nikdy nečekejte až na žízeň, tekutiny je nutno vždy doplňovat průběžně podle
předem stanoveného plánu (nikoli podle pocitu žízně).
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6. P
 odpora sportovního výkonu chlazením
V teplém a vlhkém klimatu, což je právě případ dějiště olympiády v Tokiu 2020, kde teploty
v létě 2019 dlouhodobě přesahovaly 30 °C a vlhkost dosahovala až 80 %, je nezbytné podpořit
sportovní výkon aktivním chlazením. Překročení teploty tělesného jádra nad kritickou hodnotu
(obyčejně 40 °C) není jedinou příčinou poklesu sportovního výkonu. Také změny teplot svalu na
periferii ovlivňují metabolické procesy během intenzivní svalové aktivity, které mohou narušit
přímo svalovou kontrakci v oblasti svalového vlákna. Ke zlepšení sportovního výkonu, nebo
alespoň k udržení dosažené úrovně je tak v teplém a vlhkém klimatu nezbytné použít aktivní
chlazení pomocí některé z chladicích metod. Rozeznáváme použití chladicích metod před,
během a po výkonu. Mezi hlavní metody patří ponoření do studené vody, ledové obklady, pití
studených nápojů a ledové tříště, mentolové nápoje, gely a kryokomory.

6.1 Chlazení před výkonem
Chlazení před výkonem bylo prokázáno jako
velmi efektivní při déletrvajících činnostech v horkém a vlhkém prostředí. Základní
výměnu tepla mezi lidským tělem a tímto
prostředím znázorňuje obrázek 14. Hlavní
myšlenkou je zvýšit tepelnou kapacitu organismu a zabránit tak předčasnému přehřátí.
Nejúčinnějším chladicím systémem těla je
vypařování (pocení), jehož účinnost však při
vyšší vlhkosti a teplotě vzduchu klesá. Předchlazením organismu můžeme tedy zvýšit
či udržet výkon právě v podmínkách, kdy je
chlazení pocením nebo prouděním okolního
vzduchu omezeno.

Vypařování

Záření
Přímé
záření

Proudění
Odražené
záření
Vedení

Obrázek 14 Znázornění základní výměny tepla
mezi lidským tělem a okolním prostředím

K ochlazení těla před výkonem lze použít jak ponorů do studené vody, ledových zábalů, tak
i pití studených nápojů. Všechny metody se ukazují jako efektivní, ačkoli nejvyšší účinnosti je
dosahováno u celkového ponoření do studené vody, případně u kombinace různých metod, což
je vysvětlováno teplotou tělesného jádra. Typický průběh teploty tělesného jádra, kůže a průměrné tělesné teploty při chlazení před výkonem je uveden na obrázku 15. Po požití studeného
nápoje s ledem klesá teplota jádra přibližně o 0,5 °C, teplota kůže zůstává nezměněna; během
cvičení rychle stoupá teplota tělesného jádra na úroveň podmínky bez chlazení. Při ponoření
do studené vody klesá významně teplota kůže přibližně o 9 °C, teplota jádra zůstává nezměněna; během cvičení je teplota jádra konstantně nižší přibližně o 1 °C v průběhu celé zátěže.
To je vysvětlováno vyšším teplotním gradientem mezi kůží a tělesným jádrem, kdy střed těla
je neustále „ochlazován“ periferií. Nižší teplotou tělesného jádra je možné vysvětlit vyšší účinnost chlazení studenou vodou, případně kombinací chladicích metod oproti pití tekutin. Pro
praktické využití chlazení před vytrvalostním výkonem v horkém prostředí je tedy výhodné
zvolit kombinaci různých chladicích metod k agresivnějšímu snížení teploty jádra a kůže, což
vyústí ve větší tepelnou kapacitu organismu a prodloužení výkonu.
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Chlazení před výkonem je možné využít nejen v horkém prostředí. Ukázalo
se, že u submaximálních kontrakcí
do vyčerpání hraje roli i teplota vlastního svalu. Optimální teplota svalu
se pohybuje mezi 25–29 °C jak pro
odpočatý, tak unavený sval. Při této
teplotě dochází k maximální ekonomice metabolických reakcí a minimalizaci vyplavení kyselých metabolitů.
S rostoucí teplotou svalu se zvyšuje
aktivita enzymů a dochází k většímu
zakyselení svalu a produkci laktátu.
Naopak při nižších teplotách je porušen neuromuskulární přenos a nejsou
zapojeny všechny motorické jednotky
ve svalu, s čímž je spojen pokles maximální síly i doba submaximální kontrakce. Ochlazení svalu na optimální
teplotu může vést k navýšení submaximálního výkonu do vyčerpání, nicméně
přílišné lokální ochlazení vede ke zhoršení maximálního, výbušného i submaximálního výkonu.
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Obrázek 15 Typický průběh teploty tělesného jádra (A),
kůže (B) a průměrné tělesné teploty (C) při ponoru do
studené vody, pití tříště a bez chlazení před výkonem
a v jeho průběhu
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6.2

Chlazení během výkonu

6.2.1 Chlazení v teplém prostředí
Je zřejmé, že během výkonu není možné použít stejných metod chlazení jako před výkonem.
Nejvíce se nabízí pití studených nápojů, nošení chladicí vesty (obrázek 16), čepice (obrázek 17),
návleku nebo nákrčníku (obrázek 18), sprejování tváře, případně aplikování mentolového gelu.

Obrázek 16
Chladicí vesta Inuteq Siku

Obrázek 17
Chladicí čepice Inuteq Anyu

Obrázek 18
Chladicí nákrčník Inuteq Miki

I tyto metody mají své limitace použití během závodního výkonu. Zatímco předpokládaným
mechanismem lepšího výkonu u chlazení před výkonem bylo snížení teploty jádra a zvýšení
tepelné kapacity organismu, uvedené metody pro chlazení během výkonu sotva mohou snížit teplotu jádra. V každém případě řada vědeckých studií shledala pozitivní efekt chladicích
technik na výkon. Zlepšení se u různých metod pohybovalo od 3 % do 21 %, u netrénovaných
docházelo k většímu efektu chlazení na výkon oproti trénovaným. Hlavním mechanismem
oddálení únavy při aplikaci chlazení je v tomto případě menší vnímání zátěže a zpomalení
ohřívání tělesného jádra.

6.2.2 Chlazení při opakovaných výkonech
Některé sporty vyžadují opakování maximálního úsilí během jedné tréninkové jednotky (cca
do 90 minut). Tato oblast aplikace chladu je nejvíce rozporuplná, co do účinku na následný
výkon. Jednak zde může působit efekt chlazení na následný výkon ve smyslu předchlazení
svalu a jádra, a jednak zde působí chlad jako možná zotavovací procedura. To zahrnuje několik
fyziologických mechanismů, které mohou působit proti sobě. Chladová procedura reaktivuje
parasympatický autonomní systém, s čímž je spojen nejen pokles srdeční frekvence, ale i zásobení svalu kyslíkem, zpomaluje se svalový metabolismus, a tedy obnova svalového glykogenu;
naopak centralizace krevního oběhu, zvýšení objemu krevní plazmy a změny v osmotickém
gradientu vedou k odplavení metabolitů ze svalu. Chlazení obyčejně vede ke snížení opakovaného sprinterského výkonu. Nošení chladicí vesty nebo ponoření do studené vody naopak
zvýší opakovaný vytrvalostní výkon. Ponoření do studené vody vede k udržení maximální
síly po intenzivním silovém cvičení nebo po submaximálních izometrických kontrakcích a je
efektivnější než aktivní odpočinek. Nicméně existují velké interindividuální rozdíly v odezvě
na stejnou chladicí proceduru.
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6.3

Chlazení po výkonu

Chlazení po výkonu je stále atraktivní téma a zatím nedošlo ke konsenzu, nakolik je chlazení
jako zotavovací procedura prospěšné. Studie se totiž rozcházejí v účinnosti na následný výkon
nebo na přítomnost biologických markerů únavy. Je to dáno především aplikací různých druhů
metod chlazení (celkové a lokální ponoření, chladicí gely, vesty, obklady, kryokomory…), různou
dobou a teplotou chlazení, různou dobou odpočinku před opětovným výkonem apod.
V současnosti panuje shoda, že ponoření do studené vody působí pozitivně při svalovém poškození. Chlazení zmírňuje pozátěžové vnímání svalové bolesti, neboť způsobuje vazokonstrikci
v ponořené oblasti, snižuje otok, omezuje tvorbu zánětu po zátěži a má analgetický efekt.
Důležitým faktorem, který může ovlivnit zotavení svalového poškození, je teplota chlazení.
Neplatí zde prosté „čím chladnější, tím účinnější“, ponor do teplejší vody (15 °C) je mnohem
efektivnější při zotavení svalového poškození než nižší teplota (5 °C). Teplota vody pod 11 °C
je rovněž pocitově velmi nepříjemná a někteří jedinci ji nejsou schopni snášet.
Pokud chceme hodnotit efekt chlazení jako zotavovací procedury, je podstatný následující
výkon. Snad nejkomplexnější shrnující studii provedli Poppendieck et al. (2013). Do své studie zařadili pouze opakující se výkony s minimálním odstupem 24 hodin, kontrolní skupinou
a experimenty provedené se sportující populací. Největší vliv na následný výkon byl shledán
u sprintů, zatímco pro vytrvalostní výkon, výskoky a silové výkony byl efekt menší. Efekt chlazení se ukázal nejvíce 96 hodin po cvičení. Ponoření do studené vody a pobyt v kryokomoře
se jeví na následný výkon blahodárněji než studené obklady. Celkové ponoření do studené
vody působilo efektivněji než lokální ponor. Stejně jako u svalového poškození byly nejúčinnější spíše vyšší teploty chlazení (14–15 °C).

6.4

Dlouhodobá aplikace chlazení

Vzhledem k tomu, že přesný mechanismus působení chladu je stále neobjasněn, je nutná
opatrnost při pravidelném používání chlazení. Aplikace chlazení v rámci týdnů může zpomalit nebo rušit adaptační mechanismy tréninkového procesu. Výzkumy ukazují menší nárůst
svalové hypertrofie, maximální síly a svalové vytrvalosti u skupiny s pravidelným chlazením
oproti kontrolní skupině. Předpokládá se, že trénink vyvolává molekulární a humorální změny
spojené se zvýšením svalové teploty. Zvýšení teploty je považováno za nezbytné pro pozitivní
vliv tréninku a chlazení může tento proces snižováním teploty svalu narušovat. Je tedy vhodné
aplikovat chlazení při závodním období a v tréninkovém období raději chlazení omezit.

6.5

Základní metody chlazení

6.5.1 Pití studených nápojů nebo ledové tříště
Hlavním benefitem pití studených tekutin je snadná realizace před nebo během výkonu, kdy
předpokládaným efektem je redukce zvyšování teploty těla během intenzivní pohybové aktivity,
zvláště v horkém prostředí. Při aplikaci před výkonem klesá teplota jádra, teplota svalu a kůže
zůstává nezměněna. Studené a ledové nápoje se pijí 15–30 minut před výkonem v množství
6–14 g.kg -1 tělesné hmotnosti, teplota nápoje dosahuje −1 °C až 2 °C.
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Některé výzkumy ukazují těsnou vazbu mezi poklesem teploty tělesného jádra a poklesem
pocení, z čehož vyplývá, že zchlazení jádra příliš studenou tekutinou nemusí ve svém důsledku
vést k udržení nízké teploty jádra po delší dobu, neboť regulace teploty pocením bude potlačena. Obrázek 19 vysvětluje principy odvádění tepla z organismu při různých teplotách, vlhkosti a rychlosti pohybu a ukazuje efektivitu studených nápojů pro běh a cyklistiku. Z obrázku
vyplývá, že pití studené vody s ledem je doporučováno pro chlazení v horkém, vlhkém a bezvětrném prostředí, zatímco v chladnějším, suchém a větrném prostředí není účinné. Dalším
problémem pití velmi studených nápojů je tolerance jedince přijímat ledové tekutiny. Při vyšší
úrovni dehydratace se tedy jeví účelnější pít méně ledový nápoj k doplnění ztracených tekutin
než se za každou cenu snažit o zchlazení tělesného jádra.
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Obrázek 19 Odhad klimatických rozpětí, při kterých mohou studené nápoje s ledem poskytnout chladicí efekt pro
běh v 10, 14 a 18 km/hod (A) a pro jízdu na kole na rovném povrchu s externím výkonem 180, 240 a 300 W (B)

6.5.2 Ponoření do studené vody
Za studenou vodu je obyčejně považována
voda o teplotě ≤ 15 °C, nicméně jakákoli teplota vody nižší než 31–34 °C povede k poklesu
teploty tělesného jádra při celkovém ponoru.
Za termoneutrální je považována teplota vody
okolo 35 °C. Při ponoru části nebo celého těla
dochází velmi rychle k ochlazení kůže a podkožních vrstev. Teplota jádra klesá pouze při
celkovém ponoru nebo delších ponorech velké
části těla.
Obrázek 20 Lokální ponoření do studené vody

K chlazení jsou využívány jak souvislé
Zdroj: https://www.naseinc.com/blog/chronic-effects(5–30 minut) tak přerušované ponory (doba of-post-training-cold-water-immersion-on-strength/
ponoření 1–5 minut, doba pauzy 1–5 minut,
počet opakování 2–5krát). K docílení pozitivních změn je nutná celková doba ponoření alespoň 10 minut. K ovlivnění následného výkonu je optimálních 11–15 minut. U ponorů k potlačení svalové bolesti mohou být ponory delší.

37

6.6 O chlazení souhrnně
Chlazení může probíhat ponořením do studené vody, ledovými obklady a chladicím oblečením, pitím studených nápojů a ledové tříště nebo v kryokomoře. Každá metoda má jiný dopad
na snížení teploty jádra nebo periferie a fyziologickou odezvu. Fyziologická odezva je navíc
ovlivněna individuálními charakteristikami jedince jako mírou podkožního tuku, adaptací na
chlad, tělesnými proporcemi apod.
Chlazení působí pozitivně při vytrvalostních výkonech v horku jak ve smyslu předchlazení
před výkonem, tak i během výkonu. Chlad snižuje vnímání únavy a pomáhá při zotavení ze
svalové bolesti po intenzivním cvičení celého těla (např. cyklistika, kolektivní hry). Chlazení
mezi výkony do 90 minut naopak není vhodné pro sprinterská cvičení z důvodu možného snížení neuromuskulárního přenosu a parasympatické reaktivace. To platí i pro aktivity vyžadující maximální sílu nebo vysoký silový gradient. U submaximálních výkonů do vyčerpání se
chlazení (celkové i lokální) jeví jako nejúčinnější forma zotavení.
Efekt chlazení po cvičení na následný výkon (> 24 hodin) není zřejmý. Souhrnné studie ukazují
největší efekt pro sprinterská cvičení, nicméně i zde se objevuje negativní účinek. Pozitivně
působilo především celkové ponoření do studené vody s teplotou okolo 14–15 °C na 11–15
minut a největší efekt se projevil po 72–96 hodinách.
Dlouhodobé využívání chlazení jako zotavovací procedury je předmětem sporů. Ojedinělé práce
naznačují zhoršení nárůstu maximální síly i vytrvalosti a svalové hypertrofie.

PAMATUJ!
• Je nezbytné nejdříve definovat cíle využívání chladu a podle toho zvolit chladicí
protokol. Např. chlazení ke snížení tělesné teploty před výkonem bude kratší
než pro ovlivnění druhotné svalové bolesti.
• D
 oba chlazení se musí řídit disponibilním časem a následným zaměřením
výkonu. Pokud chladíme tělesné jádro před vytrvalostním výkonem, studená
voda může mít pozitivní účinek. Nicméně přílišné ochlazení před výbušnými
a sprinterskými výkony není žádoucí.
• Působení chladu může vyvolávat rozdílnou fyziologickou odezvu mezi ženami
a muži, neboť účinek chlazení závisí na množství podkožního tuku, tělesných
proporcích a na fyziologické odezvě organismu. Individuální experimentování
s vhodnou teplotou je žádoucí. Obecně je vhodnější pro ženy aplikovat méně
chladnou vodu.
• I přes individuální odlišnosti se ukazuje, že teplota vody k chlazení má být spíše
teplejší (přibližně 15 °C) jak pro zotavení mezi výkony, tak pro snížení druhotné
svalové bolesti.
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• Při vytrvalostních výkonech v teplém, a navíc vlhkém prostředí klesá schopnost
organismu regulovat tělesnou teplotu, která je spojována s předčasným
ukončením výkonu. Chlazení před výkonem a během výkonu prokazatelně
zvyšuje celkový výkon. Kombinace chladicích strategií před a během výkonu se
jeví jako nejvíce efektivní.
• Pití studené vody s ledem je doporučováno k chlazení v horkém, vlhkém
a bezvětrném prostředí, zatímco v chladnějším, suchém a větrném prostředí
není účinné.
• U submaximálních výkonů do vyčerpání může teplota svalu zvýšit celkový
výkon. Optimální teplota svalu se pohybuje mezi 25–29 °C. Nižší teplota
zhoršuje nervosvalový přenos, vyšší teplota je spojována s neefektivním
využitím metabolických reakcí, vyšším zakyselením svalu a pravděpodobně
i horší mechanickou účinností pohybu. Chlazení před výkonem na vhodnou
teplotu může tedy zvýšit „pracovní kapacitu“ svalu.
• Chladicí oblečení nabízí například firma Cryoinnov (https://www.sport.
cryoinnov.com/en/produits) nebo firma Inuteq, jejíž produkty jsou v ČR dobře
dostupné (https://www.sportmedical.cz/product-category/inuteq/).
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8. Příloha
Nabídka aklimačních programů – FTK UP v Olomouci
a) V
 stupní hodnocení odezvy sportovce na Heat Tolerance Stress Test (HTST)
Vstupní test HTST zahrnuje hodnocení tělesného složení (InBody 720–770), stav hydratace na
základě stanovení specifické hmotnosti moči (ruční refraktometr Atago) a hodnocení variability srdeční frekvence (VSF). Vlastní test HTST bude proveden na běžeckém pásu (Technogym
Run Race) s paralelním měřením srdeční frekvence (Polar V800), RPE (Borgova škála) a teploty
jádra těla, respektive teploty zevního zvukovodu (Genius3 Tympanic Thermometer), která se
teplotě jádra nejvíce přibližuje. Po zátěži sportovec opět podstoupí hodnocení změn v tělesné
hmotnosti a složení (InBody 720/770) ke stanovení ztráty tekutin. Na základě výsledků budou
se sportovcem anebo trenérem komunikovány možné strategie teplotní adaptace. Časová
náročnost diagnostiky se pohybuje kolem 3–4 hodin. Sportovec obdrží výsledek v grafické
a tabelární podobě s příslušným komentářem. Po absolvování testu HTST obdrží sportovec
doporučení, jak postupovat při následné aklimaci, pokud se rozhodne nevyužít environmentální komoru na FTK UP v Olomouci.

b) V
 stupní + výstupní hodnocení odezvy sportovce na Heat Tolerance Stress Test
Vstupní a výstupní test HTST zahrnuje hodnocení tělesného složení (InBody 720–770), stav
hydratace na základě stanovení specifické hmotnosti moči (Atago) a hodnocení VSF. Vlastní
test HTST bude proveden na běžeckém pásu (Technogym Run Race) s paralelním měřením
srdeční frekvence (Polar V800), RPE (Borgova škála) a teploty jádra těla, respektive teploty
měřené v prostotu zevního zvukovodu (Genius3 Tympanic Thermometer), která se teplotě jádra
nejvíce přibližuje. Po zátěži sportovec opět podstoupí hodnocení změn v tělesné hmotnosti
a složení (InBody 720/770) ke stanovení ztráty tekutin. Na základě výsledků budou se sportovcem anebo trenérem komunikovány možné strategie teplotní adaptace. Časová náročnost
diagnostiky se pohybuje kolem 4 hodin. Sportovec obdrží výsledek a závěrečné porovnání
v grafické a tabelární podobě s příslušným komentářem.

c) Program TAS – 5 dnů aktivní aklimace na horko a vlhko
v environmentální komoře
Aklimační program zahrnuje vstupní hodnocení tělesného složení (InBody 720–770), stav
hydratace na základě stanovení specifické hmotnosti moči (Atago) a hodnocení VSF. Hodnocení VSF bude probíhat již několik dní před aklimací a několik dní po ukončení aklimace. Dále
sportovec podstoupí v environmentální komoře individuálně definovaný zátěžový protokol
s konstantním zatížením o délce 90–120 minut při teplotě 31–32 °C a vlhkosti 65–75 %, který
může být dle výběru sportovce absolvován na běžeckém pásu (Technogym Run Race), cyklistickém ergometru (Cyclus 2) nebo veslařském ergometru (Concept 2). Během zatížení mu
bude kontinuálně měřena srdeční frekvence (Polar V800), hodnocena RPE (Borgova škála),
teplota zevního zvukovodu (Genius3 Tympanic Thermometer) a opakovaně také koncentrace krevního laktátu (Lactate Scout+). Po zátěži sportovec opět podstoupí hodnocení změn
v tělesné hmotnosti a složení (InBody 720/770) ke stanovení ztráty tekutin. Časová náročnost
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jednoho adaptačního tréninku se dle individuální domluvy pohybuje v rozmezí 2–2,5 hodin.
Sportovec anebo trenér bude každý den informován o výsledcích testů v grafické a tabelární
podobě s příslušným komentářem. Aklimační program může být doplněn o vstupní a výstupní
biochemii a stanovení prahů na základě laktátové křivky – 5 až 6 odběrů. Tréninkově adaptační
pobyt v environmentální komoře může být rozdělen na dvě fáze během dne.

d) P
 rogram TAM – 10 dnů aktivní aklimace na horko a vlhko
v environmentální komoře
Aklimační program zahrnuje vstupní hodnocení tělesného složení (InBody 720–770), stav
hydratace na základě stanovení specifické hmotnosti moči (Atago) a hodnocení VSF. Hodnocení VSF bude probíhat již několik dní před aklimací a několik dní po ukončení aklimace. Dále
sportovec podstoupí v environmentální komoře individuálně definovaný zátěžový protokol
s konstantním zatížením o délce 90–120 minut při teplotě 31–32 °C a vlhkosti 65–75 %, který
může být dle výběru sportovce absolvován na běžeckém pásu (Technogym Run Race), cyklistickém ergometru (Cyclus 2) nebo veslařském ergometru (Concept 2). Během zatížení mu
bude kontinuálně měřena srdeční frekvence (Polar V800), hodnocena RPE (Borgova škála),
teplota zevního zvukovodu (Genius3 Tympanic Thermometer) a opakovaně také koncentrace krevního laktátu (Lactate Scout+). Po zátěži sportovec opět podstoupí hodnocení změn
v tělesné hmotnosti a složení (InBody 720/770) ke stanovení ztráty tekutin. Časová náročnost
jednoho adaptačního tréninku se dle individuální domluvy pohybuje v rozmezí 2–2,5 hodin.
Sportovec bude každý den informován o výsledcích testů v grafické a tabelární podobě s příslušným komentářem. Aklimační program může být doplněn o vstupní a výstupní biochemii
a stanovení prahů na základě laktátové křivky – 5 až 6 odběrů. Tréninkově adaptační pobyt
v environmentální komoře může být rozdělen na dvě fáze během dne.

e) P
 rogram TAL – 14 dnů aktivní aklimace na horko a vlhko
v environmentální komoře
Aklimační program zahrnuje vstupní hodnocení tělesného složení (InBody 720–770), stav
hydratace na základě stanovení specifické hmotnosti moči (Atago) a hodnocení VSF. Hodnocení VSF bude probíhat již několik dní před aklimací a několik dní po ukončení aklimace. Dále
sportovec podstoupí v environmentální komoře individuálně definovaný zátěžový protokol
s konstantním zatížením o délce 90–120 minut při teplotě 31–32 °C a vlhkosti 65–75 %, který
může být dle výběru sportovce absolvován na běžeckém pásu (Technogym Run Race), cyklistickém ergometru (Cyclus 2) nebo veslařském ergometru (Concept 2). Během zatížení mu
bude kontinuálně měřena srdeční frekvence (Polar V800), hodnocena RPE (Borgova škála),
teplota zevního zvukovodu (Genius3 Tympanic Thermometer) a opakovaně koncentrace krevního laktátu. Po zátěži sportovec opět podstoupí hodnocení změn v tělesné hmotnosti a složení (InBody 720/770) ke stanovení ztráty tekutin. Časová náročnost jednoho adaptačního
tréninku se dle individuální domluvy pohybuje v rozmezí 2–2,5 hodin. Sportovec bude každý
den informován o výsledcích testů v grafické a tabelární podobě s příslušným komentářem.
Aklimační program může být doplněn o vstupní a výstupní biochemii a stanovení prahů na
základě laktátové křivky – 5 až 6 odběrů. Tréninkově adaptační pobyt v environmentální komoře
může být rozdělen na dvě fáze během dne.

43

f) S
 pecifický program TAS až TAL aktivní aklimace na horko
v protiproudovém tunelu
Aklimační program zahrnuje vstupní hodnocení tělesného složení (InBody 720–770), stav hydratace na základě stanovení specifické hmotnosti moči (Atago) a hodnocení VSF. Hodnocení
VSF bude probíhat několik dní před aklimací a několik dní po aklimaci. Dále sportovec podstoupí v protiproudovém tunelu trénink s konstantním zatížením o délce 60–120 minut s vodou
o teplotě 31–32 °C s kontinuálním měřením srdeční frekvence (Polar V800), hodnocením RPE
(Borgova škála), měřením teploty zevního zvukovodu (Genius3 Tympanic Thermometer) a opakovaným hodnocením koncentrace krevního laktátu. Časová náročnost jednoho adaptačního
tréninku se pohybuje kolem 90–120 minut. Sportovec bude průběžně informován o výsledcích
testů v grafické a tabelární podobě s příslušným komentářem. Tréninkově adaptační pobyt
v protiproudovém tunelu může být rozdělen během dne na dvě fáze.

Obrázek 21 Ilustrace plavání v protiproudovém tunelu při 90% výkonu čerpadel odpovídalo u 18letého
výkonnostního plavce po 5 minutách plavání SF = 141 tepů/min při teplotě vody 26,3 °C

Programy a–e jsou řazeny vzestupně podle ceny, která se pohybuje od 6 000 Kč
do 65 000 Kč. Cena programu f činí 8 500 Kč za den. Ceny jsou aktuální k období
přípravy na OH v Tokiu.
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