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Otužování, neboli chladová terapie přináší
organismu velké množství benefitů. Řízeným
vystavováním se chladu v bezpečných
podmínkách je organismus nucen vyrovnat se
se situací v reálném čase a následně se
adaptovat. Tím dochází k posílení arozšíření
komfortní zóny. Otužováním posilujeme
kardiovaskulární, nervový a hormonální systém.
Posilujeme se fyzicky a má to velmi blahodárný
vliv na psychiku. V dnešní době, kdy je mnoho
nemocí diagnostikováno jako
psychosomatických a takzvaně civilizačních
(polovině úmrtí je připisováno selhání
kardiovaskulárního systému a další třetině
nádorové onemocnění), má otužování v
kombinaci s dechovým cvičením, fyzickým
cvičením, zdravou a čerstvou stravou velký
potenciál. Potenciál výrazně zkvalitnit a
prodloužit aktivní život.
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Chladová terapie je řízené vystavení organismu
nízké teplotě, zpravidla velmi nízké a po
relativně krátkou dobu. Otužujeme se
vzduchem a nebo ve vodě. Ve vodě je to
intenzivnější a lépe kontrolovatelné než
vzduchem. Vhodná forma a prostředí nám
mohou účinek výrazně zvýšit a zpříjemnit.
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Organismus na chladné prostředí reaguje
rychle. Ledová voda je z dlouhodobého hlediska
smrtelné prostředí. Pokud bychom v ledové
vodě zůstali několik desítek minut, může nastat
smrt. Z tohoto důvodu naše tělo začne dělat vše
pro to, aby dobu přežití v tomto prostředí
prodloužilo. Zrychluje metabolismus na
maximum a vyrábí tak enormně více tepla a
zahájí procesy, které naopak ztrátu tepla
minimalizují. Mezi ně patří např. diving reflex, v
jehož důsledku se zúží cévy v končetinách a
centralizuje se krevní oběh. Takto udržuje
zdravou provozní teplotu nejdůležitějších
orgánů - tělesného jádra. Tělo neustále vyrábí
teplo a krev ho roznáší po celém těle cévami.
Při vstupu do ledové vody se krev zchladí a
organismus se začne ochlazovat. Právě rychlé
zúžení cév způsobuje bolest v rukách a nohách.
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Zdravý organismus je plně připravený v ledové
vodě strávit bezpečně několik málo minut.
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Po výstupu z vody tělo okamžitě začne zahřívat
periferie a dělá vše pro to, aby došlo co
nejdříve k obnově tělesné teploty.
Metabolismus zůstává zrychlený více než 24
hodin. Svalovou prací vzniká teplo, které je
rozváděno opět krví po těle. Svalovou práci
vykonáváme buď pasivně, tedy třesem, a nebo
aktivně, cvičením. 



Vyberte si bezpečné místo na vstup i výstup z
vody, ideálně tak, aby to bylo příjemné
prostředí. Pokud si budete ponor ještě doma
představovat i s detaily a důrazem na ty
příjemné, usnadníte si ponor. Připravte si věci
a udělejte si z otužovací session rutinu. Už pár
desítek minut před ponorem mějte vždy stejné.
U vody se svlékněte a dejte si 10 pomalých,
plných nádechů pro zklidnění a uvolni se.
Potom rázně, ale rozvážně vstupte do vody,
stále ovládejte svůj dech a buďte uvolnění. V
nádechu zadržte dech a ponořte se po prsa
nebo krk. I ruce. Dýchejte a uvolněte se. Ve
vodě buďte minimálně minutu a více než čtyři
je už zbytečné. Vystupte z vody. Než se
obléknete, věnujte cvičení ideálně 3 - 5 minut.
Můžete skákat panáky, lehce si zaběhat a nebo
zařadit rovnovážné pozice. Zapojte celé tělo.
Tuto fázi adaptace nepodceňujte a
nevynechávejte ji. Tato fáze vám dává dobrou
zpětnou vazbu, jestli jste ve vodě nebyli příliš
dlouho a nebo naopak krátce. Je to fáze, kdy si
organismus osvojuje mechanismy pro zahřátí.
Oceníte to v chladném počasí.

JAK POSTUPOVAT?
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preventivní péče o zdraví
posílení kardiovaskulárního systému
posiluje imunitu
ozdravuje nervovou a hormonální
soustavu - lidé jsou méně unavení
pomáhá v rekonvalescenci
pomáhá při nadváze a obezitě
(samozřejmě pokud je součástí
vyvážená strava)

Zdravotní benefity

BENEFITY VLIVU CHLADU
NA ORGANISMUS
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způsob moderní meditace - mentální
hygiena
zvyšuje koncentraci
zvyšuje sebevědomí

Psychické benefity
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klidný běh
skákat panáky
dřepy
neoblékat se ihned
nesušit se ihned
dobré je vzít si boty (izolují od chladu
země)
zahřívací nápoj (např. Samahan)

Moje tipy

PRAKTICKÁ CVIČENÍ 
PRO ZAHŘÁTÍ PO 
OTUŽOVACÍ PROCEDUŘE

Autogenní trénink (řízená relaxace)
Nahrávky pro autogenní trénink najdeš tady.



ZAPIŠ SI SVŮJ 
DNEŠNÍ PONOR
JAK BY MOHL VYPADAT TVŮJ DENÍČEK OTUŽOVÁNÍ?

DATUM:

ČAS:

ČAS PONORU:

TEPLOTA VODY:

JAK JSEM SE CÍTIL/A?

DALŠÍ OKOLNOSTI (POČASÍ, STRAVA BĚHEM DNE, NÁLADA APOD.):



PROSTOR PRO
TVÉ POZNÁMKY:



DALŠÍ MÉ KURZY
NALEZNETE NA
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UŽ I TY JSI CZECHICEMAN!


