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Úvod 

Wim Hof vytvořil jednoduchou a efektivní metodu. Její dopady a možné využití v současnosti zkoumá 

několik vědeckých institucí včetně univerzity Radboud. Počáteční výsledky ukázaly, že metoda má vliv na 

autonomní nervový systém a na imunitní systém. Na základě těchto zjištění usuzujeme, že praktikování 

Metody Wima Hofa (MWH) má mimořádný význam pro zdraví celé společnosti. 

Jelikož účinnost metody osobně jakožto důkaz mnoho lidí, rozhodl se o ni Hof podělit se světem. Chce 

docílit, aby metodu praktikovala široká společnost. Za tímto účelem ji podrobuje mnohým vědeckým 

výzkumem, vyučuje kurzy a workshopy a poskytuje rozhovory pro národní i nadnárodní média. 

Tato zpráva podává informace o vzniku Hofovy metody, o jejích jednotlivých složkách a fyziologických 

dopadech, o její aplikovatelnosti, jakož i o vědeckých důkazech, které uvedené tvrzení podporují. 

 

Historie 

Wim Hof trénoval své tělo i svého ducha v mnoha náročných přírodních podmínkách včetně extrémního 

chladu. Extrémně nízké teploty mu pomohlo vydržet správné nastavení mysli a specifické dýchání. Díky 

zvyšující se odolnosti vůči extrémním podmínkám, kterou dosáhl využíváním vlastních technik, dokázal Hof 

detailně zkoumat svou fyziologii a mentální schopnosti. Následkem toho neustále zdokonaloval a vylepšoval i 

svou metodu, jejíž cíle posouval během let na stále vyšší příčky. Působivé výkony přinesly Hofovi časem slávu a 

přezdívku "Ledový muž". V průběhu let se mu podařilo nahromadit 26 světových rekordů včetně nejdelšího 

pobytu v ledu, zdolání nejvyšších hor světa v krátkých kalhotách, Máratonu za polárním kruhem v krátkých 

kalhotách a mnoho dalších. 

V roce 2007 zkoumal Hofovy schopnosti známý Feinstein institut pro lékařský výzkum. Výsledky studií 

ukázaly, že Hof je schopen ovlivnit svůj autonomní nervový systém. Od tohoto momentu byl Hof pevně 

rozhodnut šířit svou metodu po celém světě. Začal také spolupracovat vat s dalšími vědeckými institucemi, 

aby hlouběji prozkoumal potenciální dopady metody, kterou vynalezl. O zjištěních těchto výzkumů se dočtete 

právě na těchto stránkách. 
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Metoda 

V této sekci objasníme Metodu Wima Hofa (MWH) v souvislosti s jejím třemi základními komponentů. 

Zmiňovat se budeme i o její fyziologických dopadech na lidský organismus. Existuje několik metod, které se 

zabývají jednou ze tří částí MWH - dýcháním, nastavením mysli nebo otužováním. Nejsme si však vědomi 

žádné jiné metody, která by všechny tři části spojovala v jeden společný systém. Pozitivní dopady na lidské 

tělo má však podle vědeckých výzkumů právě kombinace těchto tří elementů (Hopman et al., 2010; Pickkers 

et al., 2011 and 2014; Kamler, 2009). Metoda sestává ze tří částí, které se navzájem podporují a jsou 

charakterizované svou jednoduchostí a účinností: 

Aby se nám podařilo vysvětlit, proč je tato metoda tak efektivní, začneme s postupným osvětlováním 

jejích jednotlivých částí, po nichž bude následovat objasnění jejich společného dopadu na lidský organismus. 

Dechová cvičení 

Vdechování kyslíku je podvědomé a je řízeno autonomním nervovým systémem. Naštěstí ho řídí naše 

podvědomí, protože jinak bychom se nemohli ani na chvilku zastavit. Neustále bychom museli myslet na 

dýchání. Množství kyslíku, které vdechujeme, ovlivňuje hladiny energie uvolňovány do buněk. Na molekulární 

úrovni dochází k takové aktivitě prostřednictvím různých chemických a fyziologických procesů. Dýchání je 

nejjednodušší i nejnápomocnější součástí autonomního nervového systému, za pomoci které dokáže nervový 

systém kontrolovat a řídit chod těla. 

Způsob, jakým dýcháme, ve skutečnosti do velké míry ovlivňuje chemickou a fyziologickou aktivitu v těle. 

Během několika let vytvářel Hof soubor specifických dechových cvičení, které dokáží jeho tělo udržet v 

optimálním stavu a dávají mu nad ním absolutní kontrolu iv těch nejextrémnějších podmínkách. Tyto dýchací 

techniky jsou založeny především na hlubokých nádeších a volných výdechů bez přepínání sil. 

Hof: "Díky uvolněným vydechnutí postupně přijdeme do bodu, kdy budeme mít v plicích nahromaděné 

zbytky vzduchu. Takový výdech po plném nádechu zopakujeme třicetkrát, a potom znovu vydechneme. Opět 

volně, bez použití síly. Po posledním výdechu však nenásleduje okamžitý nádech. Počkejte, dokud si tělo nový 

kyslík řekne. A pak začíná celý proces odznovu, dokud ho nezopakujete několikrát. Dostaví se pocity lehkosti, 

uvolněnosti a jemného brnění. " 

Pravidelným trénováním aktivního dýchání zvyšujeme svou schopnost kontrolovat množství fyziologických 

procesů v těle. Abychom do hloubky pochopili, proč jsou tyto dýchací cvičení jednou ze tří základních částí 

MWH, ponoříme se nejprve hlouběji do fyziologických dopadů, které má dýchání na lidské tělo. 

Fyziologie: dýchání, tělo a krev 

Dech je fundamentálním zdrojem života. Abychom si každý den zajistili dostatek kyslíku, nadechujeme se a 

vydechujeme přibližně 20 000 krát. Kyslík se do našeho těla dostává přes plíce, odkud oxid uhličitý, vedlejší 

produkt, který naše tělo také potřebuje, odchází pryč. Lidské plíce mají hierarchicky rozvětvené strukturu. 

Nastavení mysli, 
koncentrace 

Postupné 
vystavovaní sa 
chladu 

Dechové 
cvičení 
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Vzduch se nejprve dostává do průdušnice a následně do bronchiolů, menších dýchacích cest. Bronchioly 

posílají do plic bubliny s kyslíkem a krví. Během rozptylu těchto bublin absorbuje tělo kyslík přes krev a uvolní 

oxid uhličitý. Tento biologický proces je známý jako výměna plynů, po níž cévy dopravují krev obohacenou o 

kyslík do buněk. 

Vzhledem ke své elastické povaze mají plicní bubliny značnou difúzní kapacitu. Právě na difúzní ploše 

plicních bublin probíhá i zmiňovaná výměna kyslíku a oxidu uhličitého. Když dýcháme klidně, může se tato 

plocha roztáhnout až do 70 m². Když se ale nadechujeme zhluboka, zvětší se až na 100 m² (Mandigers & Van 

Straaten- Huygen, 2004 p.290 up to p.316). 

MWH je navržena tak, aby tuto velkou difúzní kapacitu plicních bublin dokázal využít kdokoli. Pravidelným 

praktikováním MWH dokážeme ovlivnit poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým v těle. Na základě vědeckých 

výzkumů (Kox et al., 2012) bylo prokázáno, že po 30 minutách dýchacích cvičení má Hof značně snížené 

hladiny oxidu uhličitého v těle. Po hodině dýchacích cvičení byly tyto hladiny ještě níže. Zajímavější je však 

skutečnost, že množství kyslíku v jeho krvi se po 45 minutách dýchacích cvičení zdvojnásobilo. 

O kyslíku a buňkách 

Co se stane s kyslíkem, když se dostane do buněk? Na začátek 

se v mitochondriích změní na oxid uhličitý a vodu. Mitochondrie 

jsou organely s dvojitou membránou a jsou jedním z buněčných 

orgánů odpovědných za uvolňování energie. Můžeme je tedy 

označit za energetických dodavatelů buněk. Rozklad živin je spojen 

právě s přesunem kyslíku, výsledkem čehož je adenosintrifosfát, 

molekula známá také jako ATP. Celý proces přesunu kyslíku a 

vzniku ATP se nazývá aerobní disimilace. 

ATP je zásadní prakticky při jakékoliv tělesné aktivitě od pohybu 

svalů až po přenos živin a odpadních materiálů dovnitř a ven z 

buněk. ATP je nezbytný pro produkci elektrických signálů v nervové 

soustavě. Bez kyslíku (a správné výživy) by jednoduše ke vzniku ATP 
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nedocházelo. Jinak řečeno, bez ATP bychom se jednoduše nedokázali hýbat a už vůbec ne myslet. Jedním ze 

základních cílů MWH je zvýšení vitality, energie a síly člověka. Když lidé praktikují dýchací cvičení s hlubokými 

nádechy a volnými výdechy, uvědomují si, jaké jednoduché je najednou dělat kliky dokonce i se zadrženým 

dechem. Účinnost těchto dýchacích cvičení můžeme vysvětlit na molekulární úrovni buněk. 

Je kyslík nezbytný pro tvorbu 
ATP? 

Ne. Tělo dokáže produkovat ATP i bez 

kyslíku. Když se například začneme věnovat 

nějaké fyzické aktivitě, hladiny kyslíku v krvi 

se začnou snižovat, protože atomy kyslíku 

začnou zásobovat všechny buňky. Tento 

proces se nazývá anaerobní disimilace a je 

velmi efektivní. 

Vztah mezi využíváním kyslíku, 
tříštěním živin a produkcí ATP 

Abychom z každé molekuly glukózy 

vytěžili co nejvíce, naše tělo by mělo 

absolvovat celou metabolickou pouť (tak, 

jak ji vidíte na obrázku). V první fázi této 

pouti se glukóza přeměňuje na pyruvát. 

Tento proces se nazývá glykolýza a 

produkuje dvě ATP molekuly. Pokud je v 

buňce dostatek kyslíku, pyruvát se dostává 

do mitochondrie, kde se dělí na acetyl CoA, 

aby mohl vstoupit do cyklu kyseliny 

citrónové. Následkem tohoto procesu vzniká 

jedna molekula ATP. V systému elektronové 

dopravy je následně produkce molekuly ATP 

spojená s požíváním potravy z cyklu kyseliny 

citrónové, kde je kyslík současně 

přeměňován na oxid uhličitý a vodu. 

Když tělo projde celým tímto procesem, 

jediná molekula glukózy přispěje k výrobě 

30 - 32 molekul ATP. K tomu však dojde 

pouze za předpokladu, že se v buňkách 

nachází dostatek kyslíku. Když jste během 

náročného cvičení zadýchaný, může to 

znamenat, že nemáte dostatek kyslíku na 

dokončení celé metabolické poutě. V 

takovém případě dokážou buňky ve svalech 

vytěžit prospěch pouze z první části 

zmiňované metabolické cesty, během které 

dojde k vyprodukovaných dvou molekul ATP, což je extrémně neefektivní. Ještě horší však je, že pyruvát se v 

takovém případě změní na kyselinu mléčnou, která snižuje pH těla a dělá ho kyselejším. 

Elektronový transportní systém 
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Co se během dýchacích cvičení děje s krví? 

Když se během dýchacích cvičení zhluboka nadechujeme a vydechujeme, dostáváme do těla množství 

kyslíku. Hodnoty oxidu uhličitého navíc téměř okamžitě závratně klesají. Zatímco dochází k těmto dvěma 

procesům, nastává i změna v hodnotách kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Systematickým hlubokým 

nadechování a vydechováním se zvedají hladiny pH v krvi (krev se stává zásaditější) a kyselost klesá. Běžné pH 

krve je 7,4. Během dýchacích cvičení se však tato hladina značně zvyšuje. Během experimentu s E.coli bakterií 

se hladiny pH krve testovaných jedinců dostali až na 7,75. V takových podmínkách dokáží buňky 

prostřednictvím aerobické disimilace produkovat ATP mnohem déle a efektivněji a současně předcházejí 

produkci kyseliny mléčné. Po čase se však hladiny pH krve opět znormalizují. 

Spotřeba kyslíku měřená na WM před dýchacím cvičeními, po 45 a 80 minutách dýchacích cvičení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trénink nastavení mysli, meditace a koncentrace 

Je všeobecně známo, že správné nastavení mysli může být důležitou zbraní při dosahování vytyčených cílů. 

V případě Metody Wima Hofa je silné nastavení mysli důležité pro objevení vnitřní síly. Důležitou částí 

nastavení mysli je i koncentrace a meditace. Právě koncentraci potřebujeme, pokud chceme skutečně 

dosáhnout svých cílů. Pokud by se například Hof při svých extrémních trénincích nekoncentroval, měl by pocit 

stejného chladu jako kdokoliv jiný. Soustředění je prostě velmi důležité. 

Autonomní nervový systém a techniky koncentrace 

Autonomní nervový systém nezávisle a podvědomě kontroluje naše tělo. Reguluje tělesné funkce jako 

dýchání, chod vnitřních orgánů, trávení, roztahování a stahování cév a tlukot srdce. Podle aktuálního názoru 

současné medicíny člověk chod tohoto systému nedokáže ovlivnit. Na základě mnoha nových studií však bylo 

prokázáno, že jisté techniky koncentrace a meditace mohou vyvrcholit v nezávislou autonomní aktivitu 

člověka. (Phongsuphap, Pongsupap, Chandanamattha & Lursinsap, 2008; Wu & Lo, 2008; Paul-Labrador et al., 

2006). 

Cílená redukce stresu na základě správného nastavení mysli vedla ke snížené aktivitě sympatického 

nervového systému u pacientů trpících na fibromyalgie (Lush, Salmon, Floyd, Studts, Weissbecker & Sephton, 

2009). Vědci získali i důkazy potvrzující Hofovu schopnost ovlivnit autonomní nervový systém praktikováním 

svých vlastních technik. (Pickkers et al., 2011). 
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Vědci na univerzitě Radboud zkoumali vliv Hofových koncentračních technik na aktivitu jeho autonomního 

nervového systému a na imunitní systém. Během tohoto experimentu byl Hof spolu s dalšími 112 jedinci 

infikovaný bakterií E.coli, která nutí tělo myslet si, že je něčím napadené. Obvykle následuje přehnaná reakce 

imunitního systému, jako například bolest hlavy, svalů či horečka. Tyto symptomy mohou trvat až několik 

hodin. Když se však Hof dostával do fáze, v níž se u lidí projevují symptomy podobné chřipce, pociťoval pouze 

mírnou bolest hlavy. Výsledky také ukázaly, že Hofovo tělo vyprodukovalo méně než polovinu zánětlivých 

hormonů ve srovnání s běžným člověkem infikovaným toutéž bakterií. 

Vedoucí výzkumu, profesor Pickkers, zjistil, že Hof dokázal na působení nastříknuté bakterií odpovědět 

vědomě a za použití svých koncentračních technik dokázal kontrolovat odpověď svého těla na přítomnost 

bakterie. Tato odpověď spadá do kategorie nervových odpovědí známých jako "boj nebo útěk", které zajišťují 

vyšší produkci kortizolu (stresového hormonu). Toto zvýšené množství hormonu se odrazilo na snížené 

imunitní odpovědi a následně i na potlačení většiny zánětlivých proteinů (cytokianínov), které vyvolávají 

chřipkové symptomy. 

Schopnost ovlivnit svůj imunitní systém praktikováním nějaké metody je opravdu mimořádná. Vědci si 

však v době výzkumu začali klást otázku, zda je Hof jediný člověk s takovou schopností. Je tento výsledek 

následkem dlouholetého praktikování metody, nebo dokáží jiní lidé rovněž regulovat svůj imunitní systém? 

Hof je silně přesvědčen, že kdokoliv dokáže to, co zvládne on. V roce 2013 se proto prof. Pickkers (Kox et al., 

2014) postavil na čelo výzkumu dalších jedinců infikovaných bakterií E.coli. Zkoumal, zda jsou tito lidé za 

pomoci MWH rovněž schopni vědomého ovlivnění svého imunitního a autonomního nervového systému. 

Aby mohlo k testování jednotlivcích schopných praktikování MWH dojít, trénoval Hof během deseti dní 12 

nizozemských dobrovolníků (4 dny tréninku v Polsku s Hofom a 6 dní samostatného tréninku v domácím 

prostředí). Dobrovolníci praktikovali hluboké dýchání, meditační techniky (aby se priučili koncentraci) a 

vystavovali se extrémnímu chladu. 

K testům se stejným množstvím bakterie E.coli jako v případě Hofa došlo opět v Holandsku, a to na 24 

dobrovolnících (12 "odchovance" Wima Hofa a kontrolní skupina, která rovněž sestávala z 12 členů). Obvykle 

na takovou dávku bakterie tělo reaguje intenzivně, vyvolávající téměř všechny chřipkové symptomy. 

Dobrovolníci, kteří se naučili Hofove techniky, však vykazovaly mnohem méně známek onemocnění (kroucení 

hlavy, bolest hlavy, třes, bolest svalů či zad) jako kontrolní skupina. Tělesná teplota kontrolní skupiny se navíc 

zvýšila mnohem více než tělesná teplota Hofových cvičenců. 

Tělesná teplota Hofovej skupiny se následně znormalizovala mnohem rychleji než v případě kontrolní 

skupiny. Ještě důležitější však byly výsledky krevních testů. Jasně totiž dokázali, že Hofovi svěřenci 

vyprodukovali mnohem méně zánětlivých proteinů než kontrolní skupina. Důsledkem aplikování MWH na 

druhé straně vyprodukovali více stresových hormonů než kontrolní skupina. Uvolnění těchto hormonů 

podporuje sympatikus, který dokáže potlačit přirozenou odpověď imunitního systému. Je to skutečně 

mimořádně hlavně pokud uvážíme, že medicína dosud považovala něco podobného za nemožné. Výsledky 

krevních testů však jednoznačně ukázaly, že autonomní nervový systém a imunitní systém lze vědomě ovlivnit. 

Dalším mimořádným zjištěním je skutečnost, že člověk dokáže svůj imunitní systém ovlivnit už po krátkém 

tréninku. Testy prokázaly, že i "běžní" lidé jsou více než schopni ovlivnit svůj imunitní systém. Výsledky testů 

prokázaly, že díky praktikování těchto jednoduchých a efektivních technik dokáže člověk převzít kontrolu nad 

svým zdravím již po krátkém čase. 

I tento výzkum tedy ukázal, že člověk dokáže ovlivnit svůj autonomní nervový systém. Rozdíl mezi touto 

studií a ostatními studiemi zaměřenými na vliv koncentrace / meditace na autonomní nervový systém (Lush et 

al., 2009; Phongsuphap, Pongsupap, Chandanamattha & Lursinsap, 2008; Wu & Lo, 2008; Paul-Labrador et al. 

2006) spočívá v tom, že ve fázi "boj nebo útěk" tělo není uvolněné. Meditace a koncentrace redukují hladiny 
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po pobyte v ľade 

stresových hormonů v těle (Lush. Et al., 2009; Carlson, spec, Faris & Patel, 2007). Tělo se následkem toho 

uvolní a hladiny kortizolu, stresového hormonu, se sníží. Při MWH však dochází k zvýšené produkci kortizolu, 

čímž se od ostatních meditačních / koncentračních technik liší. 

Hofova technika není určena primárně na to, aby člověka přivedla do stavu relaxace. Jejím cílem je 

vyprovokovat aktivitu. Hof nás za účelem dosažení tohoto cíle vybízí využívat ním navržen způsob koncentrace 

a ovlivnit tak svůj vlastní autonomní nervový systém. 

Výsledky dalších četných testů rovněž jasně naznačují, že Hof a ti, kteří praktikují jeho metodu, dokáží 

aktivně zvýšit koncentraci stresových hormonů ve svých tělech. Současně v jejich případě dochází i ke snížení 

produkce zánětlivých hormonů. Zdá se, že na základě toho dokážou řídit odpověď těla známou jako "boj nebo 

útěk". Následující sekce textu se detailně věnuje poslední složce MWH, tedy postupnému vystavování se 

chladu.  

 

Postupné vystavování se chladu 

Vystavování se chladu je mimořádně efektivní technika, která však není příliš rozšířená. Když byl v 

antickém Řecku vymyšlený první způsob vytápění vnitřních prostor, stále se věřilo, že ledové lázně přinášejí 

člověku množství zdravotních benefitů. V naší společnosti jsme dnes zvyklí neustále zapínat topení a teplo se 

oblékat jakmile se ochladí. Jsme na tento komfort zvyklí a do jisté míry na tom není nic špatného. V případě 

MWH je však chlad absolutně základní vstupní branou do autonomního nervového systému (a s tím spojeného 

imunitního systému). 

Abychom pokračovali ve výkladu Pickkersovej studie (2011), pojďme se podívat na Hofa a jeho pobyty v 

ledu. Zdá se, že množství zánětlivých proteinů v Hofovej krvi bylo značně nižší během pobytu v ledu a za 

aplikování koncentračních technik jako výhradně při uplatnění koncentračních technik. Během pobytu v ledu 

Hofovo tělo neprodukovalo absolutně žádné zánětlivé proteiny. Následkem pobytu v ledu bylo číslo jeho 

zánětlivých proteinů sníženo téměř na nulu (viz histogram). Důvodem tohoto jevu je fakt, že v krevním oběhu 

se objevily zvýšené hladiny kortizolu. Je překvapující, že na základě výsledků byla v případě bílých krvinek 

odhalena i nižší produkce cytokinu, a to i po šesti dnech od pobytu v ledu. 

Histogram 2: Vliv pobytu v ledu měřená na WM před dýchacím na LPS (součást bakteriální membrány) 

 

Graf ukazuje, že produkce cytokinů (zánětlivých proteinů) jako odpověď na štěpení LPS 

(lypopolisacharidov, které jsou součástí bakterií), je mnohem menší v případě bílých krvinek pocházejících z 

krevních vzorků odebraných během vystavování se chladu. Zánětlivý protein TNF-α (faktor nádorové nekrózy 
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alfa) hraje důležitou roli v zánětlivém procesu v proteinech akutní fáze. Je to dokonce rozhodující faktor při 

rozvoji zánětlivých procesů souvisejících s artritidou a Crohnovou chorobou. Zvýšené hladiny zánětlivých 

proteinů mohou způsobit rozšíření zánětů, které může vést k nekróze tkáně. Takový protein je navíc obecně 

spojován s různými fyzickými nepříjemnostmi, jako například s únavou nebo anémií. IL-6 (Interleukin-6) je 

protein, který dokáže vyvolat symptomy chřipky zejména v případě lidí s autoimunitními onemocněními a 

infekcemi. IL-10 (Interleukin-10) je na druhé straně protizánětlivý protein, který neutralizuje efekt cytokinů 

jako TNF-α a IL-6. Nízká produkce tohoto hormonu souvisí podle všeho právě s nízkou produkcí TNF-α a IL-6. 

Další otázka se týká Hofovy schopnosti "vytrvalostního" pobytu v chladu. Když je většina lidí dlouhodobě 

vystavena extrémnímu chladu, dochází k mnoha nepříjemným důsledkům, jakými jsou například omrzliny. 

Tělo automaticky uzavře přítok krve do méně důležitých částí těla, jakými jsou ruce a nohy, aby ochránilo ty 

nejdůležitější orgány (srdce, plíce, játra, ledviny). 

V pokožce začínáme postupem času vnímat pocit brnění a pálení, nebo v ní dokonce ztrácíme cit. Když 

tělesná teplota klesne ještě více, začne docházet ke tkáňové nekróze. Když teplota tělesného jádra klesne pod 

35 ° C, dostaví se hypotermie. V tomto bodě je teplota těla tak nízká, že dochází k ohrožení metabolismu. 

Zpomalí se tlukot srdce, sníží se krevní tlak, zpomalí se dýchání a daný jedinec se cítí být slabý. Tento stav vede 

ke ztrátě vědomí. Přibližně po hodině nastane smrt. V ledové vodě dochází obvykle k podchlazení přibližně po 

třech minutách (Stephen, 2009). Hof však dokáže své tělo ovlivnit do takové míry, že není podchlazený ani po 

80 minutách pobytu v ledu. Díky své technice dokáže dokonce v ledu vydržet více než dvě hodiny. Jistá studie 

(Hopman et al., 2010; Pickkers et al., 2011) prokázala, že během 80 minut, kdy byl Hof vystaven působení 

ledu, se držela jeho tělesná teplota konstantně na 37 stupních. Bylo také jasně prokázáno, že jeho srdeční 

rytmus a krevní tlak zůstaly během této doby v normě. 

Jak je to fyzicky možné? Hopmanova studie ukazuje (2010), že Hofova rychlost metabolismu se při 

vystavení se ledu zrychlila o 300%. Tato zvýšená metabolická činnost se odrazila na zvýšené produkci tepla. 

"Hof dokáže zapnout své tělesné" vytápění "až třikrát tak intenzivně jako je běžné. Je také zvláštní, že se 

netřese. Lidské tělo se totiž často zahřívá právě třesem. Nevíme, jak je to možné, "tvrdí Hopman. 

Tyto výsledky jsou v rozporu s obecně přijímanou teorií lékařů, podle níž je autonomní nervový systém a s 

ním spojená tělesná teplota automaticky regulován samotným tělem. Podle Hopman se zdá, že Hof je schopen 

tento systém ovlivnit a kromě toho regulovat i svůj kardiovaskulární a termoregulační systém. 

Díky těmto studiím byly Hofove výroky o schopnosti člověka ovlivnit svůj autonomní nervový systém 

vědecky potvrzeno. 

Další studie, které tentokrát vedl Institut pro výzkum trombózy (ME, CVS, Documentation Centre, 1994) 

ukázal, že lidé, kteří si dávají každý den studenou sprchu, mají o poznání více bílých krvinek ve srovnání s lidmi, 

kteří se studenou vodou nesprchovat . Bílé krvinky jsou krevní tělíska, které bojují s onemocněními. 

Vědci prohlásili, že jedním z důsledků studených sprch je zvýšená metabolická aktivita, a to tak během 

nich i po jejich ukončení. Metabolismus se totiž snaží tělo zahřát. Současně aktivuje imunitní systém, což 

způsobí uvolnění většího množství bílých krvinek. Tato studie proto naznačuje, že vystavování se chladu 

zvyšuje aktivitu imunitního systému. 

Hnědý tuk a tělesná teplota 

Další studie, kterou vedla univerzita v Maastrichtu (van Marken-Lichtenbeld et al., 2011) prokázala, že Hof 

dokáže vyprodukovat nadprůměrné množství tělesného tepla. Ve studii vědci zjistili, že v pokoji s teplotou 11 ° 

C generoval Hof průměrně o 35% více tepla než při pobytu v běžných teplotách. Toto navýšení produkce 

tělesného tepla dokonce v jistých bodech téhož experimentu dosáhlo až o 50% vyšší hodnoty. Ve stejné 

teplotě produkují mladí dospělí lidé přibližně o 20% tepla více než v běžných teplotách. Kromě toho, že Hof 
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Zdroj: The new England journal of Medicine 

vystavenie sa chladu neutrálna teplota 

dokáže ovlivnit produkci tepla ve vlastním těle, vysvětlují vědci (Marken-Lichtenbeld et al. 2011) tento 

fenomén i nadměrnou přítomností hnědého tuku v Hofovom těle. 

Hnědý tuk je druh tukové tkáně, které dokáže přímo uvolňovat energii (na rozdíl od bílého tuku, který 

energii pouze ukládá), následkem čehož produkuje teplo. Novorozenci mají relativně velké množství hnědého 

tukové tkáně, takže si dokáží obnovit ztracené tělesné teplo relativně rychle. Po devíti měsících života se však 

začne množství hnědého tuku v těle novorozenců drasticky snižovat. Během následujících let života o něj 

přicházíme ještě více. Dospělí jedinci proto nemají v těle téměř žádné množství tohoto druhu tuku. Podle 

nedávných výzkumů je však hnědý tuk stále přítomen i v tělech některých dospělých jedinců. 

Přítomnost hnědého tuku v těle lze zaznamenat za pomoci nové měřící techniky (PET-CT scan) 

(Nedergaart, Bengtsson & Cannon, 2007). Jeho přítomnost u dospělých jedinců byla prokázána právě v 

nedávné studii, podle níž je hnědý tuk přítomen v tělech mladých dospělých lidí. Ze studie vyplývá, že hnědé 

tuková tkáň lze aktivovat za pomoci chladu. (Van Marken- Lichtenbelt et al., 2009). 

Toto tuková tkáň lze aktivovat již při teplotě 18°C. Během tohoto procesu jsou mastné kyseliny postupně 

vylučovány z organizmu, následkem čehož se v těle produkuje potřebné teplo. (Carpentier, 2011). 

Další studie ukazuje, že čím nižší je okolní teplota prostředí, tím více hnědého tukové tkáně tělo aktivuje, 

aby se zahřálo. (Ouellet et al., 2011). Studie profesora van Marken Lichtenbelta (2009) navíc prokázala, že 

obézní lidé mají jen málo hnědého tuku nebo dokonce nemají žádný. Další výzkumy se věnovali otázce 

snižování tělesného množství hnědého tuku souvisejícího s věkem (Ouellet at al., 2011). Studie profesora van 

Marken Lichtenbelta (2011) se věnoval výzkumu množství hnědého tuku v Hofovo těle při neutrální pokojové 

teplotě a v teplotě 11°C, v níž měl oblečené pouze plavky. Výsledky ukázaly, že hnědá tuková tkáň je 

zaznamenatelná i v příjemné pokojové teplotě. Na druhé straně se však během měření v chladu ukázalo, že 

Hofova hladina hnědého tuku se rovnají hladinám mladých dospělých jedinců. Výsledky dokazují, že hnědý tuk 

přispívá k produkci tepla. Podle studie mohou navíc lidé nezávisle na svém věku toto tukovou tkáň znovu 

získat, a to pravidelným tréninkem v nízkých teplotách. 

 

Schéma 2. Hnědá tuková tkáň mladého dospelého muže na PET-CT skenu 
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Šok z chladu 

Když tělesná teplota člověka klesne během mrazu pod 32,2°C, tělo se přestane třást. Třes je fyzická 

aktivita, která generuje teplo. Když už tělo žádné externí teplo nedokáže získat, jeho teplota se sníží a může 

vést k hypotermii nebo k smrti způsobené hypotermií. Podle lékařů je klíčové, aby v takovém bodě došlo k 

zahřátí těla zvenčí. V roce 2008 měřili vědci Hofovu tělesnou teplotu na univerzitě v Minnesotě. Podobně jako 

v případě Pickkersa a Hopman, i zde si vědci všimli, že Hof se následkem dlouhého vystavování se chladu 

netřese. Během tohoto experimentu navíc Hofova tělesná teplota klesla pod kritický bod 32,2°C. Na základě 

znalostí současné medicíny se mohlo Hofovo tělo zahřát už jen díky vnějšímu zdroji tepla. Hof však dokázal své 

tělo samostatně zahřát na 36,4°C bez jakéhokoliv okolního zdroje tepla. Tato lékařská teorie byla tedy do 

značné míry vyvrácena. Vedoucí výzkumného týmu, Dr. Kamler, prohlásil: 

"Je to záhada, ke které vyřešení ještě nejsme ani zdaleka blízko. Tato studie nám dává najevo, že v mozku 

člověka je obrovský nevyužitý potenciál. Pokud budeme mít i nadále možnost studovat tělesné fungování Hofa 

a jemu podobných lidí, možná bude tento potenciál dostupný i pro nás ostatní. " 

 

Síla kombinace dýchacích technik, koncentrace a postupného 
vystavování se chladu 

Tyto tři základní pilíře Metody Wima Hofa rozebereme postupně. Její mimořádně důsledky však lidé 

pociťují právě díky jejich společné interakci. Silné ovládání mysli je klíčové pro dosažení potřebné koncentrace, 

která je zase nezbytná pro správné praktikování této techniky i v extrémních podmínkách. Dýchací cvičení 

slouží k aktivaci různých fyziologických odpovědí, na dobití energie a na posílení těla. Dýchací cvičení navíc 

mění poměr koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého v těle. Hladiny oxidu uhličitého se značně sníží. Vyrovnání 

této souvztažnosti optimalizuje funkce těla. Dýchací cvičení mohou současně aktivovat imunitní systém. 

Fyziologické dopady těchto technik jsou ještě patrnější v případě přidání třetí složky metody, tedy chladu 

(např. Ledová lázeň). 

Jednoduše řečeno, dýchací cvičení dostanou tělo do stavu potřebného pro přístup do autonomního 

nervového systému a do stavu, ve kterém tělo dokáže odolávat chladu. Předtím, než se Hof vystavuje chladu, 

připravuje se na něj dýchacími cvičeními. K dosažení svých cílů potřebuje silné nastavení mysli, které vede ke 

koncentraci a výdrži. Chlad využíváme na podporu fyziologických efektů metody. Pokud se netrénovaní jedinci 

pokusí o praktikování MWH, musí myslet na všechny tři komponenty této metody. 

 

Věda 

V roce 2007 podrobili vědci Hofa výzkumu ve Feinsteinovom institutu. I zde výsledky ukázaly, že Hof je 

podle všeho schopen ovlivnit svůj autonomní nervový systém. Konkrétně dokázal potlačit zánětlivé tělíska v 

krevním oběhu, které se spojují s chronickými onemocněními (Kamler, 2009). Po tomto zjištění se Hof rozhodl, 

že možné důsledky své metody předestře celému světu. 

Řídíce se mottem "měřit znamená vědět" akceptuje mezitím Hof jakoukoli nabídku na spolupráci s vědci. 

Doufá, že tak shromáždí ještě větší množství vědeckých důkazů o potenciálu své metody. 

V roce 2010 existující studie rozšířila svým příspěvkem i katedra fyziologie na univerzitě Radboud. Pod 

vedením profesora Hopman se Hof podrobil 80-minutové koupeli v ledu, během kterého na něm vědci 

prováděli různé měření. Vzhledem k pozoruhodným výsledkům se rozhodli tuto studii rozšířit o další 

experiment. 
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V roce 2011 vyvrcholily experimenty související s Metodou Wima Hofa v pokusu s endotoxinem. Cílem 

této studie bylo zjistit, zda koncentrační techniky, které Hof praktikuje, dokážou ovlivnit imunitní systém, který 

je součástí autonomního nervového systému. Podle současného názoru lékařů se tento systém nedá vědomě 

ovlivnit, což by znamenalo, že ovlivnit nelze ani imunitní systém. Hofa a dalších 112 mužů (M = 22,4) proto 

vědci za účelem získání nových poznatků infikovaly endotoxinům, mrtvou složkou buněčné stěny bakterie 

E.coli. 

Data získaná z měření Hofovo těla, které obsahovaly informace o zánětlivých proteinech, tělesné teplotě a 

příznacích onemocnění, vědci porovnali s výsledky ostatních účastníků. 

V různé dny podnikli vědci tři různé experimenty. Během prvního z nich pobyl Hof 80 minut v ledu. Poté, 

co praktikoval své koncentrační techniky po dobu 30 minut před pobytem v ledu a před infikováním bakterií, 

vědci zkoumali složení prvního krevního vzorku. Hof následně strávil 80 minut v ledu. Během celého tohoto 

času praktikoval své koncentrační techniky. Po skončení vytyčené doby vědci opět změřili hodnoty Hofovy 

krve, konkrétně hladiny kortizolu a protizánětlivých tělísek. 

Během druhého experimentu, který se konal hned druhý den, Hof pokračoval ve svých koncentračních 

technikách, ale nevystavil se chladu a nebyl ani infikovaný E.coli bakterií. Krevní testy udělali vědci i předtím, 

než začal Hof s praktikováním své techniky. Testy na jeho krvi byly znovu převedeny po 1,5 a po 3 hodinách. 

Poslední experiment byl zaměřen na vliv Hofových koncentračních technik na fyziologické efekty získané po 

nakažení bakterií. Tento experiment měl podobný průběh jako ty předchozí, avšak Hof opět nebyl vystaven 

chladu. Za účelem kontrolního experimentu se nemohl vystavit chladu ani během 6 týdnů. 

Během experimentu změřili vědci mimo jiné i kvalitu Hofovo kortizolu a cytokinu. Kromě toho mu změřili i 

krevní tlak, tep, dechovou frekvenci, EEG a svaly sympatického nervového systému. Hof začal své koncentrační 

techniky praktikovat opět 30 minut předtím, než mu vědci do těla vstříkli bakterii E.coli. Koncentraci se 

věnoval celkem 2,5 hodiny. Všichni ostatní účastníci výzkumu dostali stejnou dávku bakterie, ale 

nepraktikovali žádné koncentrační techniky. 

Výsledky prvního experimentu, ve kterém byl Hof infikován E.coli bakterií, a při kterém pobyl v ledu, 

ukázaly, že hladiny kortizolu v jeho krvi byly relativně vysoké už po třiceti minutách strávených aplikováním 

koncentračních technik (tedy už předtím, než se vystavil chladu) . Po pobytu v ledu se však zvýšily ještě více. 

Množství protizánětlivého proteinu v Hofovom těle bylo značně menší po pobytu v ledu ve srovnání s 

měřeními učiněnými před ním (viz tabulka číslo 1). Bylo pozoruhodné, že ještě 6 dní po experimentu reagovaly 

buňky v Hofom těle jinak než za normálních okolností. Stále produkovaly menší množství zánětlivých proteinů 

než je běžné. 

Aby vědci zjistili, zda zvýšené hladiny kortizolu ovlivnily pouze koncentrační techniky nebo zda by se zvýšily 

i bez infikování E.coli bakterií, převedli za účelem ověření výsledků další experiment. 

Porovnání výsledků ukázalo, že hladiny kortizolu v Hofovom těle se nezvýšily pouze následkem 

koncentračních technik, ale také jako reakce na přítomnost E.coli bakterie. Nakonec vědci porovnali hodnoty 

zánětlivých proteinů v Hofovom těle před, během a po vstříknutí komponentů E.coli bakterie. Hof začal 

aplikovat své techniky 30 minut před infikováním bakterií a skončil 2,5 hodiny poté, co dostal injekci. Analýza 

krve ukázala, že koncentrační techniky měly za následek snížené hladiny oxidu uhličitého v krevním oběhu. 

Během druhého experimentu, poté, co Hof aplikoval své techniky po delší dobu, byly tyto hodnoty ještě 

nižší. Výsledky také ukázaly, že Hof následkem infikování bakterií netrpěl žádnými vážnými symptomy 

onemocnění. Potvrdil pouze jemnou bolest hlavy, kterou pociťoval 1,5 hodiny po tom, co byl infikován. Bolest 

hlavy trvala asi 10 minut. Pociťoval ji právě ve chvílích, kdy jsou symptomy onemocnění obvykle nejcitelněji. 

Předtím, než byly komponenty E.coli bakterie vstříknuto do Hofovho krevního oběhu a do krve dalších 15 
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účastníků výzkumu (podskupiny původních 112 účastníků), byly hladiny kortizolu v Hofovej krvi stejné jako u 

ostatních účastníků. Hofove hladiny kortizolu však po nakažení bakterií stouply mnohem více než u ostatních 

účastníků. Jeho hladiny zánětlivých proteinů byly navíc mimořádně nízké. 

Pokud bychom měli tyto experimenty shrnout, můžeme konstatovat, že po infikování E.coli bakterií a po 

aplikování koncentračních technik dokázal Hof zvýšit své hladiny kortizolu a snížit zánětlivé proteiny v krevním 

oběhu. Tyto důsledky byly ještě patrnější, kdy byl Hof vystaven i působení ledu. K těmto důsledkům dále došlo 

pouze během (a dříve), než vědci vstříkli Hofovi do krve bakterii E.coli. Ke změnám hladin kortizolu a 

zánětlivých proteinů nedocházelo v případě, že byly aplikovány pouze koncentrační techniky bez injekce E.coli. 

Došlo sice ke zvýšení hladin kortizolu, když ještě Hof nebyl infikován bakterií, ale stalo se tak pouze během 

přípravných aktivit. To naznačuje, že vliv Metody Wima Hofa na fyziologickou odpověď organismu se plně 

rozvine pouze pokud to tělo skutečně potřebuje. 

Znovu se tak ukázalo, že Hof dokáže ovlivnit svůj imunitní systém a s tím související autonomní nervový 

systém. Znovu vyvstává i otázka, zda tuto techniku dokáže naučit i ostatních lidí. Pokud by tomu tak bylo, jeho 

metoda by měla vážné dopady na zdraví společnosti. 

Vzhledem k tomu, že zdraví je choulostivá téma, neradi bychom lidem dávali falešné naděje. Rozhodli jsme 

se proto zintenzivnit naši spolupráci s univerzitou Radboud. Pod dohledem vědců Koxa a Pickkers (2013) 

začaly probíhat další výzkumy, které testovali praktikování MWH na dalších lidech. Dokážeme i my ostatní 

kontrolovat svůj autonomní nervový systém? 

Třicet účastníků vědci náhodně rozdělili do dvou skupin: kontrolní a experimentální. Kohorta (18 

účastníků) z experimentální skupiny byla podrobena Hofovmu tréninkovému režimu v Polsku během 4 dní. 

Doma tito jednotlivci v tréninku pokračovali během dalších 6 dní. Trénink sestával z meditace zaměřené na 

maximální uvolnění a z postupného vystavování se chladu. Experimentální skupina například kráčela po sněhu 

naboso po dobu 20 minut a vystoupila na horu vysokou 1 604 metrů v krátkých kalhotách. Zatímco se věnovali 

těmto aktivitám, byli účastníci vystaveni teplotnímu rozmezí od -5 do -27°C. Kromě koncentračních technik a 

otužování praktikovali členové experimentální skupiny i kontrolované dýchací techniky. Když se účastníci 

vrátili domů, pokračovali v tréninku, dokud nebyly infikováni endotoxinem. Pro lepší představu této domácí 

praxe můžeme zmínit, že se denně sprchoval studenou vodou. Den před infikováním endotoxinům se 

experimentální skupina naposledy zúčastnila tréninku s Hofom. Z 18 dobrovolníků v experimentální skupině 

vědci náhodně vybrali 12 lidí, kteří měli být infikováni endotoxinem. Tak členové experimentální jakož i 

členové kontrolní skupiny byly infikováni elementy E.coli bakterie. 

Během tří hodin experimentu praktikovali pod Hofovým dozorem členové experimentální skupiny dýchací 

cvičení a techniky soustředění. Kontrolní skupina tyto techniky nepraktizovala. 

Výsledky testů opět ukázaly, že ti, kteří trénovali MWH vykazovaly nesrovnatelně méně známek 

onemocnění jako ti, kteří pocházeli z kontrolní skupiny. Krevní testy ukázaly následující: experimentální 

skupina produkovala méně zánětlivých proteinů (např. TNF-α, IL-6 nebo IL-8) jako kontrolní skupina. 

Experimentální skupina současně produkovala více protizánětlivých pro- tein (cytokin IL-10) jako kontrolní 

skupina. Vědci také přišli k závěru, že vědomá aktivace autonomního nervového systému skutečně spouští 

nárůst produkce stresového hormonu adrenalinu. Tato skutečnost se odrazila na potlačení aktivace 

imunitního systému. 

* Internetová stránka www.icemanwimhof.com poskytuje náhled na shrnutí výsledků zmiňované studie. 
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Metoda Wima Hofa v praxi 

Spolupracujeme s vědci, protože jsme přesvědčeni, že je důležité dokázat účinnost této metody i na 

vědecké úrovni. Mnozí lidé, ať už jsou to zdraví jedinci, lidé s postižením nebo sportovci, zakusili pozitivní 

dopady MWH. Praktikovali ji, protože chtěli zlepšit svůj zdravotní stav nebo své výkony. 

Naším cílem je dokázat, že MWH má pozitivní (fyzické) dopady na tělo, a to na různých úrovních. Jsme 

přesvědčeni, že v blízké budoucnosti věda dokáže, že kdokoli může ovlivnit svůj autonomní nervový systém a 

imunitní systém. Věříme, že jsme jen na začátku nového (nebo ve skutečnosti velmi starého) přístupu ke 

zdraví. Do té doby však můžeme využívat výsledky již existujících studií, abychom si dokázali představit, v 

jakých směrech nám MWH dokáže pomoci. 

 

Zdraví 

Podle výsledků mnoha testů má MWH množství zdraví prospěšných dopadů. Experimentu s endotoxinem 

a publikace výsledků v PNAS (Sborník národní akademie věd USA) ukázaly, že Hof a jeho cvičenci dokázali 

produkovat více stresových hormonů (např. Kortizolu a adrenalinu). 

Stresové hormony potlačují zánětlivé tělíska v krevním oběhu. Ti, kteří trpí na přílišnou aktivitu imunitního 

systému, by z těchto výsledků mohly vytěžit opravdu hodně. Výzkum hnědého tuku dále ukázal, že toto 

tuková tkáň se v Hofovom těle stále nachází. Tato skutečnost dokazuje, že praktikování Metody Wima Hofa 

má pozitivní dopady na udržení nebo opětovné nabytí hnědého tukové tkáně. Na následujících stránkách 

uvádíme popisy dopadů praktikování MWH na různé typy fyzických onemocnění. 

Autoimunitní onemocnění 

Lidé, kteří trpí na autoimunitní onemocnění, mají příliš aktivní imunitní systém. Ten považuje buňky a další 

látky vlastního těla za "vetřelce", a proto je napadá a produkuje protilátky. 

Lidé trpící například revmatismem mají nadměrně aktivní imunitní systém. Tato skutečnost se odráží na 

nepravidelnostech v obranném fungování těla. Za normálních okolností produkuje tělo obranné buňky, aby 

chránilo tělo před viry a bakteriemi. Vše, co nepatří k tělu, tyto obranné buňky vyhledají a napadají. Když ale 

člověk trpí revmatismem, obranné buňky nesprávně produkují proteinové tělíska, které způsobují záněty 

například v kloubech a šlachách (Reumafonds, 2012). Tělo napadá samy sebe. Jelikož praktikování metody 

může způsobit dočasný nárůst stresových hormonů v těle, MWH by mohla mít na toto onemocnění pozitivní 

dopady. 

Kromě toho může její aplikace vést k omezené tvorbě zánětlivých těles, které zase vedou ke snížení rizika 

rozvoji zánětů v kloubech a v šlachách. Lidé, kteří trpí autoimunitními onemocněními, jakým je revmatismus, 

mohou proto z MWH vytěžit mnoho. Abychom to však byli schopni dokázat, potřebujeme další vědecké 

výzkumy. 

Kardiovaskulární onemocnění 

Vystavování se chladu má významné dopady na srdce a na celý kardiovaskulární systém. Metodu Wima 

Hofa můžeme využívat za účelem posílení kardiovaskulárního systému. Srdce tak bude muset pumpovat s 

menší frekvencí, protože všechny svaly v cévách budou přispívat k plynulému toku krve. 

Díky vystavování se chladu člověk trénuje všechny jemné svaly, které se nacházejí na / v cévách, 

následkem čehož proudí krev v cévách plynuleji. 
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Nadváha a obezita 

Studie prokázaly, že vystavování se chladu má pozitivní dopady na produkci hnědého tuku. Tento druh 

tuku dokáže přímo přeměňovat energii (glukózu a tělesný tuk) na tělesné teplo, protože buňky hnědého tuku 

obsahují množství mitochondrií, které buňkám dodávají energii. 

Na rozdíl od mitochondrií v bílém tukové tkáni však mitochondrie v hnědém tuku obsahují rozpojený 

protein UPC1 (termogeneze). Tam, kde je to potřeba, způsobuje tento protein řetězovou reakci, během níž 

mitochondrie přímo přeměňují energii z glukózy a tuku na teplo (Kirsi et al., 2009). Pro srovnání uvádíme, že 

buňky bílého tukové tkáně obsahují mnohem méně mitochondrií a mnohem méně s tím souvisejícího proteinu 

UPC1. To znamená, že nemůže dojít k řetězové reakci, během níž by byla energie přímo přeměňována z 

glukózy na teplo. 

Novorozenci mají relativně velké množství hnědého tuku, které jim v případě potřeby slouží na rychlou 

teplotní kompenzaci ztraceného tělesného tepla. Po devíti měsících se však množství hnědého tuku v tělech 

novorozenců radikálně zmenší a během dospívání se zmenšuje ještě více. Dospělí údajně nemají žádný hnědý 

tuk, nebo ho mají jen velmi málo. Ze studie na Hofovi však vyplynulo, že i dospělí v těle mají jisté množství 

hnědého tuku, a že toto tuková tkáň může být aktivováno za pomoci chladu (van Marken-Lichtenbelt et al., 

2009). 

Je zajímavé sledovat přímý vztah mezi nadváhou a množstvím aktivovaného hnědého tukové tkáně. 

Člověk s vyšším BMI nebo větším množstvím tělesného tuku má méně hnědého tukové tkáně. Lidé s nadváhou 

mají méně hnědého tukové tkáně, nebo jej dokonce nemají vůbec (Ouellet et al., 2011; van Marken- 

Lichtenbelt et al., 2009). Tyto výsledky naznačují, že hnědý tuk hraje důležitou roli v případě nadváhy. Právě 

pro lidi s nadváhou je vystavování se chladu přínosné, protože v jejich tělech dokáže zvýšit množství hnědého 

tuku. Otužování se může odrazit na aktivaci většího množství hnědého tuku, který dokáže v těle rychle 

produkovat teplo. To se na závěr odrazí na snížené tělesné váze. Zmiňovaná studie také dokazuje, že množství 

hnědého tuku, které závisí na pravidelnosti našeho kontaktu s chladem, můžeme ve svém těle zvyšovat. 

Hnědá tuková tkáň se aktivuje již při 18°C. Během tohoto procesu se mastné kyseliny dostávají pryč z těla, 

aby se tělo dokázalo zahřívat na teplotu, kterou potřebuje (Carpentier, 2011). Zdá se také, že čím větší chlad je 

kolem nás, tím větší množství hnědého tukové tkáně se aktivuje, aby tělu poskytlo dostatečné množství tepla 

(Ouellet et al., 2011). Studie také ukázala, že při koupeli ve vodě o teplotě 20°C se rychlost metabolismu 

zdvojnásobí. Při koupeli ve vodě s teplotou 14°C se rychlost metabolismu zvyšuje až čtyřnásobně (Sramek et 

al., 2000). Už minimální změny v životním stylu mají proto na nadváhu pozitivní důsledky. Chcete-li se nadváhy 

zbavovat pomocí chladu, MWH je skvělý nástroj, který vám s tím pomůže. 

Zmiňovaná studie na závěr dokazuje, že podobný, navzájem vylučovací vztah existuje i mezi hnědým 

tukovou tkání a věkem. Čím jsme starší, tím méně hnědého tuku máme a tím méně schopnými se stáváme při 

jeho aktivaci (Ouellet et al., 2011). Při vystavování se chladu však Hofovo tělo vykazuje stejné množství 

hnědého tuku jako těla mnohem mladších jedinců. Výsledky proto naznačují, že hnědý tuk si v těle dokážeme 

udržet i v pokročilém věku, ovšem pouze za předpokladu, že trénujeme v chladu. 

Obecný pocit zdraví a vyrovnané hladiny energie 

MWH je velmi efektivní i pro lidi, kteří touží po větším množství energie. Praktikování dýchacích cvičení 

tělo zbavuje odpadových látek. Díky tomu je hluboko pročištěné. Uvolněná energie není prospěšná jen pro 

samotné tělo, ale i pro vyrovnanou hladinu energie. Praktikování metody navíc člověku přináší uvolňování 

velkých dávek adrenalinu, který na oplátku automaticky uvolňuje energii. Vystavování se chladu například 

prostřednictvím studených sprch navíc procvičuje krevní cévy. Dochází tak k přímé stimulaci krevního oběhu a 
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ke zvýšené rychlosti metabolismu, který na oplátku znovu zvyšuje energii. 

Sport 

Hof trénoval některých z nejlepších sportovců na světě. Zdá se, že aplikace Metody Wima Hofa jim 

přinesla lepší výdrž a kondici. Praktikování MWH se odrazilo na zlepšení fyzických výkonů některých z (top) 

sportovců světa, mezi které patří mimo jiné například Laird Hamilton, Allistair Overeem, Maarten Hermans 

nebo Janneke Vermeulen. 
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