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ṁ Hmotnostní průtok [kg.s-1] 

n Počet [-] 

p tlak [Pa] 

t Teplota [°C] 

v Rychlost [m.s-1] 

Δp Změna tlaku [Pa] 

Δt Změna teploty [°C] 

Φ Tepelný tok [W] 

𝜑 Hustota tepelného toku [W.m-2] 

λ Tepelná vodivost [W.m-1.K-1] 

ν Kinematická viskozita [m2.s-1] 

ξ Součinitel místních ztrát [-] 

π Číslo Pí [-] 

ρ Hustota [kg.m-3] 

τ Čas [s] 

 



12 

Seznam indexů 

AK Akumulované 

CU Mědi 

Č Čerpadla 

EL Elektrický 

H2O Vody 

CH Chladiče 

CHL Chladivý 

CHP Chladícího prvku 

KO Kontaktní 

KP Kontaktního prvku 

L Ledu 

N Nádrže 

P Podtrubí 

PČ Peltierova článku 

POČ Počáteční 

PR Prvku 

RE Rehabilitace 

Ř Řízení 

T Tkáně 

VA Váčku 

Z Zařízení 

cel Celkové 

k Kritické 

max Maximální 

mis Místní 

st Střední 

tř Třecí 

 

  



13 

Úvod 

Nutnost rehabilitace koňských končetin vychází z celé řady požadavků stanovené 

veterinárními odborníky a z neuspokojivého současného stavu techniky. Jedním z hlavních 

požadavků je patřičně předcházet zdravotním komplikacím v důsledku krátkodobé 

nadměrné zátěže koně (sportovní disciplíny). Cílem je efektivizace a zpřesnění rehabilitačních 

metod chlazení koňských končetin. Důraz je také kladen na pokročilou ergonomii (ve vztahu 

ke koni i obsluze) a mobilitu celého zařízení. 

Náplní diplomové práce je technické rozpracování patentu Zařízení pro aplikaci 

hypotermie [1]. To zahrnuje rešerši problematiky rehabilitace a současný stav techniky. Dále 

podrobnou metodiku návrhu konstrukce s výběrem finálních variant orgánové struktury. Na 

základě stanovených kritérií hodnocení je vybraný koncept realizovaný do stavu čisté 

stavební struktury. 
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1 Rešerše 

1.1 Kůň domácí (Equus caballus) 

Vědecká kvalifikace [2] 

Říše: živočichové (Animalia) 

Kmen: strunatci (Chordata) 

Podkmen: obratlovci (Vertebrata) 

Třída: savci (Mammalia) 

Řád: lichokopytníci (Perissodactyla) 

Čeleď: koňovití (Equidae) 

Rod: kůň (Equus) 

Historie [2] 

Zařazení předků dnešního koně: před 60 miliony let (Eohippus) 

Počet plemen koní: cca 400 

Existence dnešního druhu: více než 1 milion let 

Přímí potomci, kteří přežili dobu ledovou: kůň Přewalského (přežívá dodnes), Tarpan 

(vyhuben lidmi) 

Domestikace koně: 3000 let př. n. l. v Centrální Asii 

Využití koně v minulosti: doprava (jízda), zemědělství (tah), vojenství, 

soutěže 

Kůň dnes: sport, zdravotnictví, zábava, práce (mimo 

moderní civilizaci) 

 

Výkony koně [3] 

Dlouhodobě roste využití koní v oblasti sportovních disciplín, které se dále dělí na 

jezdecké a vozatajské disciplíny. V podstatě se nejedná o sport, ale o různé druhy 

výkonnostních a obratnostních zkoušek, s celou řadou úrovní a způsobů hodnocení. 

Z vymezení různých disciplín následně vyplývá křížení a šlechtění plemen a příprava 

koně už od 18. měsíce života. Během intenzivních tréningů a závodních výkonů, dochází k 

celé škále namožení a zranění, kterým je potřeba předcházet, rehabilitovat a léčit. 
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Mechanické vlastnosti koňských šlach a vazů [4] 

Funkce šlach a vazů: 

 Přenáší síly v důsledku dynamických změn na kloubech (protažení šlachy povrchového 

ohýbače prstu až o 16 %) 

 Ovlivňují pasivní funkci kloubů (závěsný aparát) 

 Absorbují energii dopadu a uvolňují energii odrazu 

 Snižují spotřebu svalové energie při vysokých rychlostech 

 

Obrázek 1. Soustava šlach a vazů přední koňské končetiny [5] 

1.2 Poranění a způsoby rehabilitace (termoterapie) koňských končetin [6, 7] 

Poranění (akutní trauma) a případný následný zánět šlach, šlachových pochev a vazů 

končetin, patří k nejčastějším poraněním a onemocněním koňů. Toto se děje zpravidla 

během sportovních nebo pracovních výkonů, ale i při odpočinku ve výběhu. Proto se 

bezprostředně po zátěži přistupuje k negativní termoterapii (léčbě chladem). 

Nejčastější traumata, která se dají efektivně léčit termoterapií, jsou: šinbajny, splinty, 

hematomy a akutní záněty šlach a šlachových pochev. 

Šimbajny (osteopatie či periostitida) se vyskytují u mladých koní (zpravidla 

dostihových), kteří započali intenzivní tréning. Dochází k přestavení měkkých tkání v oblasti 

třetí metakarpální kosti. Oblast je oteklá, vykazuje vyšší teplotu a citlivost. Ošetření se 
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provádí ledovou masáží a tuhou fixací šlach pomocí bandáží. Pokračuje se v individuální 

modifikaci tréningu (určuje veterinář). 

Splinty jsou přímým důsledkem poranění bodcových kostí nebo natržením 

mezikostního vazu. Otok a zánět se opět potlačuje chlazením a masáží. Pro úspěšnou 

rehabilitaci je nutný klid. V případě akutnějšího zranění může dojít i ke zlomenině. Tehdy je 

nutný rentgen a při pozitivním zjištění operace.  

Hematomy (modřiny) vznikají při tupém poranění hlouběji uložených měkkých tkání, 

při nichž zároveň praskly krevní cévy. Vylitím krve do tkáně se na daném místě zvyšuje tlak. 

Jedním z příznaků je otok a vyšší teplota nad postiženou oblastí. Chlazením se sníží tlak 

v tkáni a lepšímu vstřebání hematomu. 

Akutní záněty šlach a šlachových pochev vyplývají z akutnějších poranění nebo 

zanedbání příznaků výše zmíněných traumat (šinbajny, splinty, hematomy). Tyto problémy 

se pak opět řeší intenzivním chlazením, vhodně zvolenou medikací, případně operací. 

1.3 Současný stav techniky 

Historie technologie chlazení (ústní sdělení) [8] 

Do nedávných dob se léčba chladem prováděla prostým zavedením koně do vodního 

toku (potok) nebo postavením koně do hluboké vrstvy sněhu. Postupem času vznikla 

potřeba chladit koňské končetiny přímo v místě ustájení. Proto se začaly používat různé 

druhy obkladů a zábalů, které se liší náplní a konstrukcí obalu. Jedná se o váčky s ledem / 

ledovou drtí, s namraženými luštěninami, dále pak různé druhy nádob s cirkulující studenou 

vodou a podobně. 

Zdravotní kamaše s chladící vložkou a chladivá bandáž 

Tyto typy zařízení jsou užitkově jednoduché, snadno se upevňují a koně nijak 

neomezují v pohybu. Náplní může být jednoduše voda, ale plní se i speciálními gely, které je 

nutno před použitím namrazit v mrazáku. Limitující je rovněž nemožnost řídit chladivý výkon 

a ve chvíli rozpuštění náplně se zařízení chová jako izolant (udržuje teplotu). Z toho důvodu 

jsou určeny pouze pro krátkodobou rehabilitaci. 
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Obrázek 2. Tendon Boots for Warming and Cooling [9] 

 

Obrázek 3. Cooling or Warming Tendon Boot Hot – Chilly Leg [10] 

Bandáže s uzavřeným vodním systémem a nádoby s vodou a ledovou tříští 

Zařízení fungující na principu nucené kondukce vykazují již lepších výsledků chladivého 

výkonu a možností jeho řízení prostou regulací průtoku média. V případě průtočné bandáže 

je ale spekulativní rovnoměrnost prochlazení. Jedná se totiž o průtočný chladič o jedné 

chladící větvi. Chladící médium (voda) při průtoku bandáží akumuluje teplo a na dlouhé větvi, 

již například od poloviny, přestává chladit. 
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U nádob s vodou doplněnou o ledovou tříšť, takovýto problém odpadá, většího objemu 

vody a možností přidávání ledu. Kladem je také dodatečné připojení ke kompresoru pro 

vytvoření bublinkové masáže. Nedostatkem jsou rozměry, nutnost vyrábět led a možné 

problémy spojené s umístěním koně do těchto nádob. 

 

Obrázek 4. Ice Horse Continuous Flow Cold Water Systém [11] 

 

Obrázek 5. Ice Horse Continuous Flow Cold Water System [12] 



19 

 

Obrázek 6. Bubble Boots [13] 

1.4 Shrnutí rešerše 

Prevence, rehabilitace a efekty léčby chladem – lokální hypoterie [7] 

Pro předjímání stresových stavů, stejně jako rehabilitace po provedení zákroku, je 

nutné koňské končetiny chladit. Toto je potřeba zajistit bezprostředně po výkonu. Efektem 

této prevence a rehabilitace je: 

 Zpomalení svalových kontrakcí (stahy) 

 Zpomalení zánětových reakcí 

 Vazokonstrikce (stažení cév) 

 Zvýšení prahu bolesti 

 Menší stahování svalových vřetének 

 Omezení prodloužení kolagenních tkání 

 Zvýšení viskozity synoviálních tekutin 

Zhodnocení současné techniky 

Dosud známé prostředky pro chlazení živé tkáně koňských končetin, jsou sice levné a 

relativně dostupné, ale vykazují celou řadu nedostatků. Mezi hlavní nedostatky patří: 

 Nemožnost / nedokonalost řídit tepelný výkon (odběr tepla) 

 Nedostatečný / přílišný výkon zařízení 

 Nedokonalý kontakt mezi tkání a chladicím zařízením 

 Manipulace se zařízením (User friendly) 
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Nutnost termoterapie 

Zdravotní a ekonomické hledisko navození stavu lokální hypotermie je zcela nesporně 

výhodné. Takováto prevence totiž předchází nutnosti provádění složitých operací a léčby 

medikamenty, jejíž výsledky bývají mnohdy nejisté. Výsledkem je časová minimalizace 

rehabilitace (léčby), bez dlouhodobých zdravotních následků. 
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Následující text je předmětem průmyslové ochrany a je obsažen v technické zprávě. 

Technická zpráva bude poskytnuta při obhajobě diplomové práce. Technická zpráva je 

uložena u vedoucího diplomové práce a bude zpřístupněna po předložení žádosti.  
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