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1. Úvod 

    Zkoumat úroveň regenerace u hráčů U19 bychom měli považovat za velmi důležité, 

protože jejich zatížení je obrovské z důvodu téměř profesionálních fotbalových tréninků 

v kombinaci se studiem na střední škole vrcholící maturitou. Regenerace této kategorie, 

dle vlastních zkušeností, velmi často neodpovídá zatížení, kterou fotbalisté do 19 let musí 

absolvovat. Je zpracováno plno prací na téma obecné regenerace ve fotbale nebo na 

analýzu využitelnosti jednotlivých regeneračních prostředků u fotbalistů. Již méně prací 

je zaměřeno na mládežnickou kategorii, a ještě méně na pohled a názor trenérů 

k problému regenerace u dorostenců. Proto hlavní cíl je zaměřen na pohled trenéra, v jaké 

míře se shoduje jeho představa o ideální regeneraci hráče kategorie U-19 s její skutečnou 

realizací. K odpovědi na hlavní otázku práce je nutností určení dílčích cílů, kterými jsou 

analýzy aktuálního přístupu trenérů k regeneraci a kompenzaci u kategorie U-19 a 

dostupnosti regeneračních prostředků pro stejnou kategorii. V práci bude přiblíženo, zda 

podle subjektivních názorů trenérů je regenerace pro dorostence dostatečná. Očekávám, 

že práce bude přínosem právě pro samotné trenéry, potažmo kluby, ale třeba i pro hráče 

samotné nebo jejich rodiče. Jsem přesvědčený totiž o tom, že aktuálně úroveň regenerace 

fotbalistů do 19 let neodpovídá jejich zatížení a předpokládám, že tuto domněnku potvrdí 

v sestaveném dotazníku i jejich samotní trenéři. Poté to bude pouze na trenérech, klubech 

nebo hráčích, jestli s problémem nedostatečné regenerace začnou něco dělat. I kdyby tato 

práce neměla být komukoliv nijak přínosná, tak alespoň poukáže na problém 

nedostatečné regenerace u hráčů fotbalu do 19 let.  

    V budoucnosti bych se sám chtěl věnovat trénování a být jednou trenérem. Z tohoto 

důvodu jsem si vybral možná nejvíce opomíjené téma u mládežnických kategorií. Jsem 

toho názoru, že pokud budou mít hráči fotbalu dostatečnou regeneraci a kompenzaci, tak 

předejdou zraněním a dysbalancím, které je můžou zastavit jen na krátkou dobu, ale taky 

je mohou limitovat po celou kariéru. Aby fotbalista mohl podávat skvělé výkony, musí 

být zdravý.  
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2. Teoretická část 

 

2.1 Charakteristika fotbalu 

    Fotbal je sportovní, týmová, branková hra, která patří mezi nejoblíbenější sportovní 

hry u nás i ve světě. Herní zatížení je určováno objemem, intenzitou a složitostí činností 

v průběhu utkání, takže se může individuálně lišit. (Votík, 2005)  

   Fotbal je nejmasovější sport naší planety. Díky své přitažlivosti pro hráče i diváky a 

relativní jednoduchostí se hraje fotbal po celém světě a snad žádný z ostatních sportů 

nedoznal takového rozmachu a především popularity. Fotbal je jakýmsi ukazatelem, který 

poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých států a zároveň bořič hranic mezi všema 

zeměmi, či spojovač lidských ras. (Kureš et al., 2013) 

   Votík (2005) uvádí, že současné pojetí hry je charakterizováno neustálým zvyšováním 

požadavků na objem a intenzitu herních činností v utkání při současně se zvětšující 

složitosti. „Fotbal klade velké nároky na procesy vnímání, tvůrčího myšlení, orientaci ve 

složitých situacích, na rozhodování. Z fyziologického hlediska klade fotbal velké nároky 

na nervosvalové a humorální (látkové) regulační systémy, jimiž je pohybová činnost 

hráče řízena“ (Votík, 2005). 

   Na profesionální úrovni se do fotbalu promítají i další složky běžného života. Fotbal 

samotný ovlivňují politické a ekonomické faktory. Samozřejmě fotbal také slouží jako 

vhodná forma odpočinku a především zábavy. (Votík, Zalabák, 2003) 

    Server fifa.com přišla s detailní studií o celkovém počtu zapojených lidí ve fotbale po 

celé planetě. Spočítala celkově 265 miliónů hráčů mužského i ženského pohlaví a navíc 

5 miliónů rozhodčích. To dělá dohromady neskutečných 270 miliónů lidí – nebo také 4% 

celkové světové populace, což je opravdu působivé číslo. Jedná se jen o lidi, kteří jsou 

aktivně zapojeni ve fotbale jako takovém, to znamená jsou registrováni. 

(https://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf) 

Práce je zaměřena na starší dorostence z nejlepších klubů v České republice, kteří 

jsou povětšinou amatéry s profesionálním přístupem a tréninkovými dávkami 

profesionálů. Období staršího dorostu je bráno za období maximální trénovanosti 

(Dovalil a kol., 2012). Psotta (2006) přibližuje rozdíl mezi výkonnostním a 

profesionálním fotbalem. Největší rozdíl je v počtu úseků překonaných vysokou rychlostí 

https://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf
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a sprintem. Prvoligový profesionální fotbalista a hráč nejvyšší amatérské soutěže jsou 

srovnáváni v několika parametrech. Vzdálenost překonanou sprintem má prvoligový 

fotbalista o 57 % vyšší. Vzdálenost překonanou střední rychlostí o 38% vyšší, nicméně 

celkově prvoligový fotbalista naběhá pouze o 26 % více. Srovnání dokládá, že hráči na 

vyšším výkonnostním levelu jsou způsobilejší pro opakované intervaly zatížení vysoké, 

až maximální, intenzity s kratším intervalem odpočinku. 

2.2 Charakteristika fotbalistů věkové kategorie 17 až 18 let (U19) 

    Ze sociálního a emocionálního hlediska se ve věku 17-18 let velmi často objevují 

opakované problémy, které mohou být zapříčiněné prostředím, ve kterém se jedinec 

nachází mimo čas na trénink. Biologická dospělost nekoresponduje se sociální vyzrálostí. 

Objevují se i problémy se životosprávou a absencemi na trénincích v souvislosti s láskou 

a holkami, obecně je toto stádium spojeno s poznáváním nových dosud nepoznaných 

věcí. (Votík, 2005) 

     V této kategorii se obsah, struktura, ale ani objem tréninku již prakticky neliší od 

tréninku dospělých. Je důležité ovšem upozornit na fakt, že oproti dospělým 

profesionálním fotbalistům mají hráči v tomto věku své školní povinnosti a mají velmi 

málo času na regeneraci. Z hlediska fotbalové výkonnosti je možné u talentovaných 

jedinců závěrečný úsek tohoto období považovat za začátek etapy maximálních výkonů. 

V tomto věku považovaní talenti již dostávají prostor nakouknout do dospělého fotbalu. 

(Votík, 2005) 
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2.3 Charakteristika fotbalu z pohledu fyziologie 

Zatížení ve fotbale spočívá hlavně v bězích střední intenzity, které jsou 

prokládány nečekanými nenadálými starty do různých směrů a z různých poloh. Do 

těchto běhů je ještě často přidán míč, který fotbalista ovládá téměř všema částmi nohy. 

(Večeřa, a kol. 2013)    

Výkon v utkání charakterizuje střídavé pohybové zatížení. Fotbalista musí střídat 

nepravidelné intervaly zatížení, které jsou prokládány různými intenzitami běhů, chůze 

nebo dalších jiných pohybových činností, například výskoky, obraty, kličky. Většinou 

tyto aktivity trvají 2-10 sekundy, ale nemusí to být pravidlem. Ke změně intenzity nebo 

druhu zatížení dochází v průměru každých 5 sekund. Důsledkem těchto změn se výkon 

skládá až z 1100 jednotlivých intervalů různorodé činnosti. (Psotta, 2006) 

Rychlost zotavení v herních pauzách závisí na množství energetických zásob, 

rychlosti jejich resyntézy a možnostech transportního systému s nadprůměrnou hodnotou 

maximální spotřeby kyslíku (VO2max). Fotbalisté většinou dosahují velmi dobrých 

hodnot VO2max, které se jen zřídka kdy pohybují pod hranicí 60 ml/kg. Obvykle se 

hodnoty VO2max u profesionálních fotbalistů pohybují okolo 65-70 ml/kg, kdy se 

hodnoty mohou lišit podle postu, na kterým daný hráč nastupuje. (Grasgruber, 2008) 

S vysokou intenzitou hry koresponduje i hodnota anaerobního prahu (ANP) 

jednotlivých hráčů. Anaerobní práh je stav dynamické rovnováhy mezi produkcí a 

odbouráváním laktátu při přechodu od aerobního k anaerobnímu způsobu štěpení cukrů 

(Perič, 2010). V průměru se jeho hodnota pohybuje na úrovni 70-80 % VO2max. 

Hodnoty jsou opět odlišné podle postů hráčů, kdy u špičkových záložníků je optimální, 

když se jejich ANP pohybuje okolo 85 % VO2max. (Grasgruber, 2008) 

 Buzek a kol. (2007) ve své publikaci rozpracoval procentuálně srdeční frekvenci 

u fotbalistů během soutěžního utkání. Fotbalisté se nejčastěji nachází v oblasti 72-92 % 

své maximální srdeční frekvence. V těchto hodnotách se hráči pohybují 63 % hracího 

času. Neskutečných 26 % času se fotbalisté pohybují nad hranicí 92 % maximální srdeční 

frekvence, kam se dostávají při činnostech velmi vysoké intenzity nebo sprintech. 

Pouhých 11% hrací doby hráči stráví pod hranicí 72 % maximální srdeční frekvence.  
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Během těžkého fotbalového utkání může člověk ztratit až 2 litry vody v podobě 

potu a vyčerpat téměř všechen svalový glykogen již po prvním poločasu. Je všeobecně 

známo, že glykogenové zásoby jsou u fotbalistů nedostatečné. Hráči si to uvědomují a 

z tohoto důvodu je pro ně nutností dodržovat správnou výživu s důrazem a orientací na 

sacharidy. 10 gramů sacharidů na kilogram hmotnosti jedince za den je základ. S ohledem 

na délku utkání a charakter zatížení je význam kapacity energetických zásob vůbec 

nejvyšší mezi všemi kolektivními sporty. (Grasgruber, 2008) 

2.4 Adaptace na zátěž 

    V důsledku tréninku v těle dochází k mnoha specifickým i nespecifickým změnám na 

buněčné i systémové úrovni. Mezi tyto změny patří rozvoj fyziologických funkcí, zvýšení 

energetického potenciálu nebo zlepšení koordinace činností. Všechny specifické změny 

se dají popsat za pomoci pojmů z fyziologie, homeostáza – stres – adaptace. Specifické 

změny souvisí se sportovní specializací. (Dovalil a kol., 2005). 

    Homeostáza je charakterizována jako rovnovážný stav organismu nebo rovnovážný 

stav vnitřního prostředí. Homeostáza se pozoruje pomocí několika ukazatelů, krevního 

tlaku, tělesné teploty. Důsledkem působení vnitřních nebo vnějších vlivů dochází ke 

změnám hodnot krevního tlaku nebo tělesné teploty. (Perič a Dovalil, 2010) 

    V terminologii sportovního tréninku je stres označován jako zatížení a je spojen 

především s pohybovými činnostmi. Působení stresorů po delší dobu a opakovaně má za 

následek, že se organismus tomuto zatížení přizpůsobí a zvykne si na něj. Zlepšení 

kondiční složky výkonu tedy dosáhneme kontrolovaným porušováním homeostázy 

fyzickou aktivitou. (Perič a Dovalil, 2010) 

    Během vývoje adaptace organismu se účinek podnětů s postupem času zmenšuje, 

protože vnitřní prostředí se narušuje daleko obtížněji než při prvním podnětu. Nárust 

výkonnosti se tedy postupem času výrazně zpomaluje, a může se dokonce až ustálit do 

doby, kdy nedojde k většímu narušení homeostázy pomocí nových a náročnějších 

podnětů, čímž dojde k opětovnému rozvíjení adaptace. Mezi náročnější podněty může 

patřit například trénink v hypoxii, v teple, nebo s přidanými zařízeními. (Seliger a 

Choutka, 1982). 
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    Součásti adaptace je i zotavení neboli odpočinek, které by se mělo optimálně s 

tréninkovým zatížením pravidelně střídat. Při zatížení sportovec spotřebuje velké 

množství energie a je logické, že po zatížení nastupuje únava. Narušení homeostázy spustí 

složité adaptační mechanismy. V zotavné fázi se setkáváme s pojmem superkompenzace. 

Superkompenzace je dána obranou organismu, který po zatížení, ve fázi zotavení doplní 

spotřebované energetické rezervy, a ještě vytvoří nové, tudíž během superkompenzace 

jsou vyšší energetické hodnoty, než byly původní hodnoty před zatížení. (Lehnert, 

Novosad a Neuls, 2001) 

    Pokud je doba odpočinku příliš krátká, tak k superkompenzaci nedochází. V tomto 

případě může docházet k přetrénování a může se dostavit chronická únava. Přetrénování 

se projevuje mnoha příznaky, ať už výkonnostními (snížení obratnosti, rychlosti, síly), 

neuropsychickými (podrážděnost, nespavost nebo naopak spavost) či somatickými 

(nechutenství, poruchy trávení). (Bartůňková, 2007) 

2.5 Únava 

     Únava je pokládána za běžný fyziologický obranný mechanismus organismu. 

Projevuje se snížením výkonu. Pokles výkonu má za následek následné snížení intenzity 

činností a pokud je únava příliš velká, tak může nastat situace, kdy činnost kompletně 

přerušíme. Únava je ovlivněna několika vnějšími a vnitřními faktory, je rozdílná podle 

druhů zatížení a z hlediska fyziologie nelze přímo objasnit její vznik. (Bernacíková a kol., 

2013) 

        Havlíčková (1993) o únavě tvrdí, že je to přirozená odpověď organismu člověka na 

předchozí činnosti, která ho nutí přerušit nebo aspoň snížit intenzitu prováděné činnosti. 

Každá činnost závisející na intenzitě vede k jinému stupni a k jiné formě únavy. Stupeň 

únavy není závislý pouze na intenzitě, ale samozřejmě i na době trvání, frekvenci zatížení, 

charakteru zatížení a v neposlední řadě na trénovanosti jedince. Na únavu každý jeden 

člověk reaguje odlišně, jiným způsobem. Právě proto je velmi těžké, až nemožné, únavu 

definovat z pohledu fyziologie nebo biochemie. Dá se říci, že únava, nebo přesněji pocit 

únavy, je hranice ochrany pro organismus, která nás upozorňuje na nedostatek 

energetických rezerv, ale zároveň nás chrání, před úplným vyčerpáním rezerv, které 

potřebujeme k zachování vitálních funkcí. Únavu lze dělit do několika forem a typů, 

podle předchozího zatížení. (Havlíčková, 1993) 
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    Při fotbalovém utkání po absolvování krátkých úseků v maximální nebo submaximální 

intenzitě v úrovni anaerobního prahu nebo nad anaerobním prahem vzniká únava. 

Dochází ke zvýšení hladiny laktátu a vodíkových iontů v těle, čímž dochází k acidóze ve 

svalech a nastupuje únava. Nepředvídatelný, ale prokázaný je nástup únavy na startu 

druhého poločasu zápasu. Hlavním důvodem je pokles provozní teploty organismu 

během přestávky a s tím spojený pokles aktivace. Jak již bylo zmíněno v druhé kapitole, 

během utkání dochází k velkému úbytku svalového glykogenu. V době po ukončení 

utkání dochází k celkové únavě vlivem vyčerpání všech energetických zdrojů, 

dehydratace. Nastupuje i psychická únava zapříčiněná dlouhotrvajícím zatížením. (Buzek 

a kol., 2007) (Grasgruber, 2008) 

2.5.1 Formy únavy 

     

 Obr. č.1 – formy únavy (Šilar, 2012) 

2.5.2 Fyziologická únava 

    Fyziologická únava se dle obrázku č.1 dále dělí na aerobní – pomalu vznikající a 

anaerobní – rychle vznikající. Fyziologická únava je brána jako tělu prospěšná, protože 

se jedná vždy o kladný jev, který vzniká v průběhu každé pohybové aktivity. Pokud 

sportovec podstupuje zatížení bez známek únavy, tak nevyvolává žádné adaptační změny, 

a tudíž nepůsobí na rozvoj funkční kapacity organismu. Někdy může toto neefektivní 

zatížení vyvolat desadaptaci. (Havlíčková, 1993) 
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2.5.3 Patologická únava 

    Patologická únava vzniká prohloubením únavy fyziologické. Patologická únava se 

rozděluje na akutní a chronickou. (Havlíčková, 1993) 

2.5.4 Fyzická únava 

    Fyzickou únavu dělíme na místní a celkovou (viz obrázek č.1). Při fyzické únavě jsou 

charakteristické svalové bolesti. Při fyzické únavě klesá i svalová síla a člověk může mít 

pocit zatuhnutí svalů. Občas nastává i zhoršení koordinace. (Hošková, 2010) 

2.5.5 Psychická únava 

    Psychická únava se projevuje několika způsoby. Psychicky unavený sportovec není 

schopen se soustředit na psychicky náročnější činnosti, například obtížnější dovednost 

nebo cvičení. Dalšími projevy psychické únavy můžou být snížená vnímavost na nové 

prvky, roztěkanost, špatný odhadem vzdálenosti, nebo i zúžení zorného pole. Psychická 

únava hraje zásadní a negativní roli při dlouhodobém sportovním tréninkovém procesu. 

(Hošková, 2010) 

2.6 Regenerace ve fotbale 

    Podle Votíka (2005) je řízená regenerace nezbytně nutná pro zvyšování sportovní 

výkonnosti. Je stejně důležitá jako zatěžování. Jejím úkolem je vyrovnat a obnovit 

dočasný pokles funkčních schopností organismu. Regeneraci ovšem nemůžeme řadit jen 

do oblasti biologické, protože velkou chybou by bylo opomenutí psychické regenerace, 

která je velmi důležitou složkou regenerace. 

    Regenerační procedury zkracují dobu potřebnou k zotavení. V případě, že hráč 

neurychlí proces zotavení regeneračními prostředky, nemusí se pokaždé mezi 

jednotlivými tréninky nebo utkáními zcela zotavit a riskuje tím svůj zdravotní stav a 

samozřejmě snižuje šanci na podání dobrého výkonu. (Votík, 2003) 

    Každý trenér by měl mít zájem o kvalitní a komplexní regeneraci svých svěřenců, 

stejně tak každý hráč by měl dbát o své tělo, protože je to jeho pracovní nástroj. Velké 

množství složek sportovního výkonu lze efektivně ovlivnit komplexní regenerací. 

Správně a účelně vedená regenerace má pozitivní vliv na psychiku hráče, na velikost a 

použitelnost síly, na techniku pohybu, na celkový zdravotní stav i na úroveň motivace. 

(Jirka, 1990) 
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2.7 Formy regenerace 

    Regeneraci dělíme na dvě základní složky, na regeneraci pasivní a regeneraci aktivní. 

Každá sportovní činnost se projevuje vždy větší či menší únavou a každá únava potřebuje 

svojí určitou dobu na zotavení a k čemu využívá dané metody k postupnému zotavování. 

Snahou je použití všech dostupných metod a prostředků, které tyto zotavné procesy 

urychlí. (Jirka, 1990). 

2.7.1 Pasivní regenerace 

    Pasivní regenerací chápeme činnost organismu v průběhu zátěže a po zátěži, kdy tělo 

obnovuje energetické hodnoty a vychýlená rovnováha fyziologických funkcí se vrací na 

úroveň výchozích hodnot. (Riegerová, 2003) 

    Pasivní regenerace odstraňuje vzniklou únavu během aktivity a obnovuje rovnováhu 

všech fyziologických funkcí organismu. Pyšný (1997) dále přibližuje, že při pasivní 

regeneraci dochází k několika dějům v organismu, jsou jimi likvidace metabolitů, obnova 

porušeného vnitřního prostředí, obnova energetických zásob, vyrovnání humorálních 

změn, zotavení centrální nervové soustavy a náprava poškozených buněčných struktur. 

(Pyšný 1997, Riegerová 2003) 

    Podle Bernacíkové et al (2013) je pasivní regenerace přirozená cesta organismu k 

obnovení tělesných a duševních sil, v ideálním případě vede k superkompenzačnímu 

efektu. Probíhá již v průběhu utkání a zcela svévolně bez našeho vnějšího zásahu. 

Bernacíková et al (2013) přidává ve své publikaci další mechanismy k předem zmíněným, 

Jedná se o úpravu metabolické acidózy, rehydrataci organismu, přesuny iontů, regulaci 

teplotních změn, reparaci poškozených buněk. 

2.7.2 Aktivní regenerace 

    Podle Pyšného (1997) se do aktivní regenerace počítá každý vnější vliv nebo postup, 

který má za úkol vylepšit, a hlavně zrychlit pasivní regeneraci. Pod pojmem aktivní 

regenerace se tedy ukrývá to, co si představí každý jako regeneraci. Aktivní regenerace 

je nedílnou součástí tréninkového procesu. Umožňuje sportovci zvýšit svou výkonnost.  

    Jirka (1990) ve své publikaci uvádí, že aktivní regenerace využívá vnějších zásahů, 

metod a procedur, které záměrně urychlují složitý pochod pasivní regenerace. Hlavním 

cílem aktivní regenerace je urychlení zotavovacích procesů, z čehož vyplývá naskytnutá 

možnost zvýšení tréninkového objemu, a tedy i zlepšení výkonnosti. 
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    Dále se regenerační formy dělí na časnou a pozdní regeneraci. Toto dělení vzniká na 

základě časového odstupu od zatížení. 

2.7.3 Časná regenerace 

    Časná regenerace se dělí na dvě fáze. První fáze trvá hodinu a půl od ukončení zatížení 

a druhá fáze navazuje na první a trvá až do začátku dalšího zatížení. Časná regenerace se 

neustále prolíná nebo okamžitě navazuje na tréninkový proces. Jejím cílem je co 

nejrychlejší likvidace aktuální únavy. (Hošková, 2010) 

2.7.4 Pozdní regenerace 

     Pozdní regenerace dostává prostor po ukončení soutěžního období, kdy by si člověk 

měl odpočinout celkově. Cílem pozdní regenerace je tedy celková regenerace fyzických 

i psychických sil. V tomto období to ovšem neznamená pro sportovce úplný klid, 

poněvadž pozdní regenerace by měla probíhat formou aktivního odpočinku v intenzitách 

podstatně nižších než v přípravném a závodním období.  (Hošková, 2010) 

 

2.8 Regenerační prostředky 

    Přehled regeneračních prostředků podle Votíka (2005) 

- Regenerační pohybová aktivita (jiná sportovní aktivita než fotbal, kompenzační 

cvičení) 

- Regenerace ve vodním prostředí a vodou včetně saunování 

- Regenerace masáží 

- Fyziologická periodizace tréninku 

- Regenerace světelnými prostředky 

- Regenerace tepelnými prostředky 

- Regenerace dalšími fyzikálními prostředky (magnetické pole) 

- Regenerace sil reflexními způsoby 

- Další regenerační prostředky (např. farmakologické, biostimulační) 

    Nejčastěji se regenerační prostředky dělí podle Hoškové, Majorové a Novákové 

(2015), stejné dělení uvádí i Jirka (1990). Regenerační prostředky se dělí do 4 základních 

skupin, které jsou navzájem propojeny. 
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    Jedná se o prostředky: 

- Pedagogické 

- Psychologické 

- Farmakologické 

- Biologické 

    Hošková (2010) a Jirka (1990) se shodují, že výše uvedené prostředky se navzájem 

prolínají nebo velmi blízce souvisí. Podle těchto autorů je velmi důležité, aby při výběru 

správných regeneračních prostředků rozhodoval někdo, kdo má zkušenosti. V tomto 

případě se jedná o komunikaci mezi trenérem a fyzioterapeutem nebo lékařem, kteří 

dokáží situaci vyhodnotit a zvolit správné a efektivní regenerační prostředky.   

 

2.8.1 Pedagogické prostředky 

    Pedagogické prostředky úzce souvisí se stavbou tréninkového procesu, z čehož 

vyplývá, že tento druh prostředků je plně v kompetenci hlavního trenéra. (Jirka, 1990) 

    Hošková (2010) uvádí stejná slova jako Jirka (1990) a přidává příklady, na co by měl 

trenér myslet při utváření tréninkového plánu. Jedná se o věk svých svěřenců, jejich 

vlastnosti, schopnosti a samozřejmě jejich zdravotní stav. Mezi složitější povinnosti 

trenéra patří například správné zvolení zátěže k pasivní i aktivní regeneraci, dbání na své 

hráče ohledně životosprávy a kvalitního spánku, nebo respektování biorytmů. (Hošková, 

2010)  

    Podle Pyšného (1997) patří mezi základní pedagogické prostředky individualizace 

tréninku, variabilita zatížení, různorodost tréninkového prostředí, optimalizace 

tréninkového procesu, budování interpersonálních vztahů a uspořádání denního režimu. 

Valnou většinu pedagogických prostředků velmi intenzivně ovlivňuje trenér a jeho práce, 

zbytek je na hráči samotném. 

 

2.8.2 Psychologické prostředky 

    Přesná formulace psychických prostředků v regeneraci je velmi náročná. Na základě 

zkušeností z praxe zcela evidentně víme, že věnovat pozornost psychickému uvolnění a 

regeneraci za pomoci psychologických prostředků je více než důležité. (Jirka, 1990).  
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    Jirka (1990) dále zmiňuje, že tréninkové úsilí i závod nebo utkání zatěžují nejen 

tělesnou složku, ale zároveň psychickou stránku osobnosti sportovce. To potvrzuje ve své 

publikaci i Votík (2005), který uvádí, že psychická připravenost a odolnost je 

v současném fotbalu jedním z rozhodujících faktorů podmiňujících úspěšnost hráče, 

týmu i trenéra. 

    Trenéři se občas mnohem více zaměřují na somatické prostředky a regeneraci psychiky 

opomíjejí. Přitom psychika každého sportovce je neodmyslitelnou součástí úspěchu 

sportovce jak ve sportovní přípravě, tak i v samotném soutěžním utkání nebo závodě. 

(Javůrek, 1990) 

    Jirka (1990) vyjmenovává, co mezi psychologické prostředky patří: 

- Péče o odpovídající psychické a emoční napětí  

- Využívání kladného vlivu prostředí  

- Účelné hospodaření s časem  

- Péče o duševní rovnováhu a zvyšování flustrační tolerance    

- Snaha o redukci vnitřních konfliktů  

- Trvalá aktivní péče o upevňování mezilidských vztahů v kolektivu  

- Využívání kladného vlivu hudby  

- Výchova k umění relaxovat s využitím autoregulačních cvičení  

- Vhodné využívání sugesce a autosugesce 

 

2.8.3 Farmakologické prostředky 

    Farmakologické prostředky využívají uměle vytvořené látky, které podporují 

regeneraci organismu. Používají se jako doplňky stravy. Stejně jako psychologické 

prostředky, tak i farmakologické prostředky by se měly využívat po konzultaci s lékařem, 

protože se jedná často o kombinaci několika látek, které se zařazují do regenerace po 

každé tréninkové jednotce. Výběr látek se často individualizuje podle potřeb každého 

hráče a typu zátěže. (Hošková, 2010)  

2.8.4 Biologické prostředky 

    Biologické prostředky se dělí na dvě podskupiny podle Hoškové, Majorové, Novákové 

(2010): 

a) prostředky fyzikální, balneologické a regenerace pohybem  

b) výživa, rehydratace, remineralizace 
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    Pastucha a kol. (2014) uvádí, že pozitivní vliv na výkon sportovce má pestrá vyvážená 

výživa, která má vysoké energetické hodnoty a tím pádem pokryje výdej energie 

sportovce. Pokud je situace opačná, tedy výživa sportovce je nevyvážená a sportovec 

nemá dostatečný přísun energie, dochází k negativnímu vlivu na výkon a mimo jiné i na 

prodloužení regenerační doby organismu. Dalším důležitým prvkem regenerace je 

rehydratace, která spočívá v doplnění vody po zátěži. S nedostatkem vody, dehydratací, 

dochází k přehřívání organismu, což způsobuje zhoršený regenerační proces. Pastucha a 

kol. (2014) dále tvrdí, že využívání doplňků stravy vyvažuje minerální ztráty v tréninku. 

Jednoznačně tyto doplňky mají pozitivní účinky z hlediska regenerace i následného 

výkonu. Mezi takové doplňky stravy zařazujeme vitamíny, sacharidové přípravky, 

proteinové přípravky, kreatinové přípravky, aminokyselinové přípravky, energetické 

gely, tyčinky a nápoje. (Pastucha a kol., 2014) 

    Podkategorií biologických prostředků jsou fyzikální prostředky, do kterých patří 

všechny regenerační procedury. (Pyšný, 1997) 

 

2.9 Regenerační procedury 

    Podle Hoškové, Majorové a Novákové (2015) členíme regenerační procedury na:  

– Tepelné procedury 

– Vodní procedury 

– Světelné procedury 

– Elektroprocedury 

– Aktivní pohybová cvičení 

– Masáže 

    Kdy Jirka (1990) ještě doplňuje do tohoto členění akupunkturu a manupresuru. 

    Votík (2005, s. 159) uvádí stručně nejdostupnější regenerační procedury pro fotbalisty. 

„Do minimálního vybavení regeneračního charakteru patří sprcha s teplou vodou. 

Regenerační zařízení lze rozšířit o masážní stůl, malý bazén, saunu, vaničky na šlapací 

koupel, vířivou lázeň apod.“  

    K regeneračním procedurám se ve fotbale blízce vážou i regenerační pohybové 

aktivity, kterými jsou kompenzační cvičení nebo doplňkové sporty. (Votík, 2003) 
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2.9.1 Tepelné procedury 

    Charakterizovat tepelné procedury můžeme jako účelné působení tepla na lidský 

organismus. Po aplikaci tepelných procedur nastává příjemný pocit, který snižuje bolesti 

svalů a jejich uvolnění, také pozorujeme zlepšenou funkci orgánů a obecně tepelné 

procedury zlepšují celkovou výživu organismu. Mezi tepelné procedury patří sauna, parní 

lázně, infrasauna, polarium, nebo například parafín, či peloidy. (Hoškovová, Majorová, 

Nováková, 2015). 

Sauna 

    Pastucha a kolektiv (2014) považuje saunu za opravdu prospěšný a specifický trénink 

vazomotorických a termoregulačních pochodů, který má relaxační účinky na všechny 

svalové partie, ale také na psychiku každého sportovce. 

    Saunování je procedura, kde se střídá prohřátí celého těla s následným zchlazením. 

    Fyziologických změn během saunování se podle Mikoláška (1999) dosáhne díky 

určitým časovým limitům. V souvislosti s průměrným dospělým člověkem se doporučuje 

pobyt v sauně dlouhý zhruba 8-15 minut. Pokud se jedná o děti, tak stanovená horní 

časová hranice je 8 minut. Zmíněné časové limity vycházejí z naměřených fyziologických 

hodnot v sauně. Mikolášek (1999) určuje i hodnotu teploty vzduchu při saunování. Uvádí, 

že ve výši hlavy (cca 175 cm) by se teplota vzduchu měla pohybovat okolo 86C. Co se 

týče dětí, teplota vzduchu v sauně se liší přibližně o 10 C, tedy 76 C. Po ohřátí přichází 

fáze ochlazování. Při ochlazování platí pravidlo, že čím je ochlazovací podnět 

intenzivnější, tím se doba pobytu v chladu zkracuje. Fáze ochlazování je silně 

individuální, Mikolášek (1999) opět udává orientační časy, ve kterých by se člověk měl 

vystavovat chladu. Ochlazení vodou do 2 minut, ochlazení vzduchem v klidu do 5 minut 

a ochlazení vzduchem s pohybovou aktivitou do 20 minut. Celkový proces saunování je 

velmi individuální a na každého jedince působí jinak, proto je důležité si saunování 

vyzkoušet a nalézt ten správný postup pro sebe samotného. Důležité je uvědomění si, že 

jediné saunování nepřináší tělu kýžený efekt, ale až několikeré opakování má za následek 

kladný vliv na celý organismus. (Mikolášek, 1999) 
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    Votík (2005, s.159) upřesňuje správné saunování pro fotbalisty. „Fotbalista střídá 8-12 

minutový pobyt v horkém prostředí. Pro správné regenerační účely se nedoporučují vyšší 

teploty než 90-100 C. Následuje krátký pobyt v chladném prostředí. Pro fotbalistu je 

doporučeno tento cyklus opakovat 2-3krát. Sauna by se u fotbalistů měla aplikovat 

nejpozději 48 hodin před utkáním“. 

    Základní zásady správného saunování: 

- Do sauny nechodit ani nalačno, ani s plným žaludkem 

- Před saunováním se umýt mýdlem v teplé vodě, řádně se osprchovat, před každým 

vstupem do sauny utřít vodu z povrchu těla 

- Délku v chladném prostředí volit podle otužilosti, zásadně by měl převládat 

příjemný pocit 

- Po posledním ochlazení se opláchnout vlažnou a pak studenou vodou 

- Po saunování je nezbytný nejméně 30 minut odpočinek v suchém zábalu v leže, 

celá procedura saunování trvá 90-120 minut 

- Po saunování je vhodné podat lehké jídlo, minerální vodu, kávu, sůl 

- V přechodném období se může saunování zařadit i 3x týdně, délka pobytu v sauně 

včetně odpočinku může být delší 

- V přípravném období je účelné využívat saunu 2-3x týdně, minimálně 1x koncem 

týdne, vždy po tréninku menší intenzity a po celkovém uklidnění pasivním 

odpočinkem 

- V hlavním období se sauna doporučuje po utkání, ale až po patřičném uklidnění 

(maximálně 1x týdně) (Votík, 2005) 

    Využívat saunu je vhodné i před sportovním výkonem nebo masáží, a to jako 

předehřátí. Nejúčinnější je předehřátí saunou při sportovním výkonu v chladném počasí. 

V sauně sportovec tráví při předehřátí jen krátkou dobu, uvádí se do začátku pocení. Po 

krátkém pobytu v sauně přichází klasické aktivní rozcvičení. (Kvapilík, 1991) 
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Parní lázně 

    Parní lázeň se liší od sauny vlhkostí vzduchu, kdy v parní lázni je vzduch nasycen 

vodními parami. Teplota je ovšem o něco nižší než v sauně, pohybuje se mezi 40 až 50 

C. Důvodem je přesycenost vzduchu vodními parami, které neumožňují odpařování potu 

z lidského těla a tím organismu znemožňuje termoregulaci, ochlazení. Během procedury 

dochází k uvolnění svalového napětí a velkému zatížení krevního oběhu. Rituál v parní 

lázni trvá 10 až 15 minut, poté přichází zchlazení ve vlažné sprše a klidová fáze. Parní 

lázeň může být mezi sportovci využívána k předehřívání před sportovním výkonem, 

ovšem jen za nižších teplot, přibližně 35 C. Nicméně pro účely regenerace se tato tepelná 

procedura pro sportovce nedoporučuje.     (Jirka, 1990; Hošková, Majorová, Nováková, 

2015) 

 

Kryokomora (Polarium) 

    Polarium nebo kryoterapie je tepelná procedura naprosto opačného charakteru jako obě 

předešlé procedury. Organismus je v kryokomoře vystaven na krátkou dobu extrémnímu 

chladu. Mezi sportovci je tento typ regenerační procedury velmi využívaný a 

doporučovaný. Kryoterapie snižuje únavu svalové bolesti a má blahodárný vliv na 

imunitní systém. Proces probíhá v kryokomoře, kde se teplota nastavuje do oblasti 

extrémně nízkých hodnot, -100 až -140 C, kde sportovec tráví 1 až 3 minuty. (Tvrzník a 

Gerych, 2014)  

    Detailněji kryoterapii popisuje Schlesinger (2016). Uvádí další pozitivní účinky a 

fyziologický vliv polaria na organismus. Extrémně nízká teplota prudce ochladí vnější 

části těla, kůži, podkožní tkáně, vazy a svaly. Chlad také aktivuje centrální nervový 

systém, protože působí na kožní senzory. Organismus následkem ochlazení zvyšuje 

produkci endorfínů, kortikoidů a testosteronu, který je pro sportovce opravdu důležitý. 

Po této fázi extrémního ochlazení v kryokomoře přichází na řadu pohybová aktivita, která 

má za úkol rozproudit krev v těle a tím urychlit regenerační proces. Kryoterapie až 

pětinásobně urychluje regeneraci, zlepšuje stimulaci síly a vytrvalosti, často je využívána 

pro urychlení léčby poškozených svalových tkání a prokazatelně vylepšuje náladu a 

psychickou stránku sportovce. 
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2.9.2 Vodní procedury 

    „V základních vodních procedurách se využívá různých teplot vody, mechanického 

proudění atp.“ (Votík, 2005, s.159) 

    Hošková, Majorová a Nováková (2015) uvádí, že do vodních procedur patří: 

- Zábaly, obklady, otěry 

- Sprchy 

- Střiky 

- Koupele celkové, šlapací, vířivé, perličkové 

- Podvodní masáže 

- Bazén 

Šlapací koupel 

    Šlapací koupel spočívá ve střídání dvou napuštěných vaniček vodou opačných teplot. 

Jedna vanička obsahuje studenou vodu o teplotě 10 až 16 C a výšce vodního válce 20 až 

25 cm. Druhá vanička se stejnou výškou vodní hladiny je napuštěna teplou vodou o 

teplotě 40 až 46 C. Sportovec střídá šlapání v horké (1-2 minuty) a studené vodě (30 

sekund). Celá procedura se opakuje 6x až 10x a vždy se procedura ukončuje ve vaničce 

se studenou vodou. (Capko, 1998) 

    Votík (2005) uvádí jiné časové rozpětí v jednotlivých vaničkách. 15 sekund ve studené 

vodě a poté 60 sekund ve vaničce s teplou vodou. Opakování uvádí stejná jako Capko 

(1998). 

    Šlapací koupel slouží při poruchách prokrvení dolních končetin a k rychlejšímu 

odstranění únavy nohou. (Votík, 2005) 

    Šlapací koupele slouží primárně k odstranění únavy a bolesti z oblasti nohou a bérců, 

ale projevuje se jejich prospěšný efekt na celých dolních končetinách. Dále tento 

regenerační proces zvyšuje prokrvení v oblasti nohou a tím urychluje likvidaci katabolitů, 

které se ve svalech tvoří během zátěže. (Jirka, 1990)   

 

 

 

 



29 
 

Vířivá koupel (Vířivka) 

     Vířivé koupele disponují vodními turbínami, které způsobují víření teplé vody. 

Teplota by se měla pohybovat mezi hodnotami 36 až 38 °C. Jedná se o vodní proceduru 

s tepelnými účinky a zároveň proudící voda z turbín přidává jemné masážní účinky. 

Vířivé koupele se dají aplikovat kompletně na celé tělo nebo jen částečně, například na 

dolní, či horní končetiny. Procedura trvá průměrně nad 10 minut, ale více než 15 minut 

se nedoporučuje. Vířivé koupele mají příjemné relaxační účinky, které vedou k uvolnění 

svalové ztuhlosti. „Vířivky“ aktivují kožní receptory, místní metabolismus a prokrvují 

část těla, na které se koupel aplikuje. (Capko, 1998) 

    Pro fotbalisty je vířivá koupel doporučována jen v délce 5-10 minut a slouží převážně 

k odstranění únavy z oblasti dolních končetin. (Votík, 2005) 

Vodní střiky 

    „Při střicích působí na tělo silnější proud vody než při sprše, a to horizontálně ve 

vzdálenosti asi 3 metry a při tlaku okolo 3 atmosfér. Na končetinách má působit proud 

vody směrem dostředivým, na přední části trupu ve tvaru půlkruhu a na zadní části ve 

tvaru ležatých osmiček. Proud vody se musí vyhnout pohlavním orgánům, krku a hlavě. 

Dráždivý účinek mají střiky se střídáním teplé a studené vody, tzv. Skotské střiky.                                       

Začínají vodou teplou 38-42 C, která je aplikována 30-40 s, a pak se působí vodou 

studenou 18-20 C po dobu 5-20 s.“ (Votík, 2005, s.159) 

    Po aplikaci vodního střiku nastává pocit teplé někdy až horké kůže, vzniká erytém 

neboli zčervenání kůže následkem rozšíření cév a zvýšením prokrvení v místě užití. 

Aplikace vodních střiků dále stimuluje srdeční činnost a zvyšuje metabolismus. Celá 

procedura má dráždivé a tonizující efekty. Za následek má tato procedura fyzickou i 

psychickou relaxaci, která nastává až po nějaké době odpočinku. (Capko, 1998) 

Podvodní masáž 

    Podvodní masáž specifikuje Votík (2005) jako masáž proudem vody při teplotě 35 až 

37 °C. Aplikace proudu probíhá ze vzdálenosti 15 cm s možností měnění tvaru proudu 

podle potřeby. Podvodní masáž intenzivně působí na žilní a mízní oběhový systém. Platí 

pro ni stejné zásady jako při ručních masážích. (Votík, 2005) 

 

 



30 
 

2.9.3 Elektroprocedury 

    Elektroprocedury využívají působení elektrické energie a rozdělují se podle typu 

proudu a jeho frekvence. Pro jejich používání je nutno splňovat několik předpisů. 

Elektroprocedury mohou být prováděny jen řádně proškoleným a certifikovaným 

odborným personálem na základě lékařské indikace. Předpisy omezují daleko rozsáhlejší 

využití pro sportovce a jejich regeneraci. (Hošková, Majorová, & Nováková, 2015). 

    Podle použitého proudu a frekvence rozlišujeme několik skupin v kategorii 

elektroprocedur: 

- Galvanoterapie 

- Elektrostimulace 

- Diatermie 

- Magnetické pole 

Galvanoterapie 

    Galvanoterapie využívá stejnosměrný proud a jeho účinky na organismus. Do těla je 

stejnosměrný proud přiváděn pomocí velkých deskových elektrod se standartními 

podložkami, které jsou naplněny ochrannými roztoky. Dochází k polarizaci tkání mezi 

elektrodami, načež organismus musí reagovat zvýšením kapilárního prokrvení. Toto 

prokrvení má za následek pozitivní změny v těle, kterými je zrychlené odstranění 

katabolitů a zároveň zrychlené obnovení energetických zásob ve svalech. Dále užití 

stejnosměrného proudu kladně ovlivňuje dráždivost nervů, mobilizaci a rychlost resorpce 

místních otoků a zánětlivých výpotků (exsudátů) nebo snižování svalového napětí. 

(Capko, 1998, Jirka, 1990) 

Elektrostimulace 

    Elektrostimulace je elektroprocedura využívající nízkofrekvenční proudové impulsy 

stejnosměrného proudu. Účinek je zaměřován víceméně jen na dráždivé nervové buňky 

a je definován subjektivní intenzitou, nižší frekvencí, parametry proudu a způsobem 

aplikace. (Capko, 1998) 
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Diatermie 

    Diatermie používá harmonický střídavý proud s frekvencí nad 100 kHz. Největší 

výhodou diatermie oproti ostatním elektro procedurám je fakt, že proniká i do hloubky a 

účinně prohřívá hluboké tkáně. Dráždivý účinek proudů je nulový i při vysokých 

intenzitách. Při vysokých frekvencích žádná tkáň nemůže vnímat žádný impulz, protože 

čas, při kterém je aplikován proud s vysokými frekvencemi není dostatečně dlouhý. 

Znamená to tedy, že nedojde k vyvolání vzruchu na neuromuskulární ploténce. U 

vysokofrekvenčních proudů platí pravidlo: Čím je vlnová délka kratší, tím je prohřívání 

rovnoměrnější. (Capko, 1998) 

Magnetické pole 

    Magnetické pole využívá elektromagnetické indukce, magnetomechanických jevy, 

cyklotronové jevy a elektronové interakce, ovšem jen v oblasti hypotéz. Nicméně 

v oblasti fyziologických účinků je dokázáno, že využívání magnetického pole má 

blahodárné účinky jako jsou: vasodilatace, disperzní účinek, myorelaxační účinek, 

analgetický účinek, antidematózní účinek, zrychlené hojení nebo trofotropní účinek. 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

2.9.4 Světelné procedury 

    U světelných procedur se setkáváme s několika metodami, které využívají infračervené 

záření nebo ultrafialové záření, dále se k regeneraci využívají biolampy. Ultrafialové 

záření na každého z nás působí díky slunečním paprskům a jsme mu tedy vystavování 

celý den. Na organismus má kladný vliv v podobě lepší tvorby vitamínu D, zlepšuje 

obranyschopnost, svalovou výkonnost a odráží se na krevním oběhu. Tento přirozený 

zdroj ultrafialového záření je při nedostatku nahrazován dalšími zdroji, jakými jsou 

například solárium nebo rtuťová vysokotlaková výbojka. Při aplikaci infračerveného 

záření se ve tkáních vytváří pouze tepelný účinek, který na kůži vyvolává mírné a krátké 

zarudnutí, které se ovšem nemusí shodovat s místem aplikace ozáření. Tato procedura se 

využívá jak lokálně, tak celotělově. Nejznámějším příkladem světelné procedury 

infračerveným zářením je infrasauna, která spadá do celotělové procedury. Biolampa se 

v regeneraci vyskytuje, ale rozhodně nepatří mezi ty nejvíce využívané regenerační 

procedury. Mimo regeneraci se využívá i v lékařství. Biolampa polarizuje světlo a 

nejjednodušeji řečeno odebírá ze světla složku ultrafialového záření. (Hošková, 

Majorová, & Nováková, 2015) 
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    Votík (2005) uvádí 2 světelné procedury. 

Horské slunce 

    Horské slunce se nazývá ultrafialové záření z umělého zdroje, které se využívá 

zejména v zimních měsících, které nahrazuje přirozené slunění. Horské slunce ničí 

bakterie, zlepšuje látkovou výměnu, zvyšuje tvorbu protilátek a příznivě ovlivňuje funkci 

svalů. Při aplikaci je nutné chránit oči. Votík (2005) doporučuje uplatňovat horské slunce 

1x týdně do mírného zčervenání pokožky. 

Solux 

    „Při ozařování soluxem se uplatňuje infračervené záření, které pohlcuje kůže a 

podkožní tkanivo, přičemž tyto tkáně zahřívá. Používá se k místnímu předehřátí a ke 

svalové relaxaci. Aplikuje se ze vzdálenosti menší než 0,5 m po dobu zhruba 20 minut. 

Sportovec by měl ozáření vnímat jako příjemné teplo.“ (Votík, 2005, s.160) 

2.9.5 Sportovní masáže 

    Masáž je charakterizována jako působení tlaku mechanickými hmaty na tělo. 

(Hošková, a kol. 2010). 

    Dovalil (2008) specifikuje masáž jako soustavu mechanických hmatů, mezi které patří 

tření, hnětení, roztírání, tepání a chvění. Úkolem těchto hmatů je připravit svaly 

k pohybové aktivitě, zkvalitnit a urychlit zotavení po výkonu. Další využití nachází 

v doléčování různých zranění, ale až po doporučení lékařem.  

    Jirka (1990) dělí účinky masáže do čtyř skupin. 

    Při působení tlakem rukou na tělo masírovaného vznikají takzvané mechanické účinky, 

které mají několik příznivých vlivů na organismus. Mechanické účinky způsobují 

pružnost povrchových tkání, povzbuzují mízní drenáž a žilní oběh tím, že podporují 

návrat odkysličené krve zpátky do srdce. Důsledkem roztírání se protahují pojivové 

tkáně. Díky těmto funkcím využíváme mechanických účinků v masážních technikách 

k předejití omezení krevního oběhu například vinou otoků kolem kloubů nebo úrazů a 

k omezení celkové pohybové aktivity. (Jirka, 1990) 
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    Dalšími účinky podle Jirky (1990) jsou účinky fyziologické. Fyziologické účinky se 

projevují při masáži zrychleným krevním oběhem, který způsobuje zvýšený 

metabolismus v organismu, ale zejména ve svalech se zvýšený metabolismus projevuje 

nejvíce, přičemž dochází k odstranění metabolitů ze svalů. Dalšími projevy 

fyziologických účinků je větší prokrvení kůže a aktivace acetylcholinu v těle. Aktivaci 

těchto látek sledujeme v lokaci aplikované masáže, ale i v celém organismu. 

    Při aplikování masáže dále vznikají reflexní účinky. Podle typu používané masážní 

techniky záměrně vyvoláváme buď nabuzení organismu nebo naopak uvolnění. Reflexní 

účinky vznikají působením na receptory umístěné v kůži, podkoží, šlachách, svalech, ale 

i kloubech. Sekundárními projevy reflexních účinků v organismu je zvýšená cirkulace 

krve, dilatace kapilár, ze kterých se za pomoci zevního tlaku odvádí tekutiny. Tento 

proces podporuje buněčný metabolismus. Hojení a všechny procesy s ním spojené 

reflexními účinky rozhodně netrpí, spíše naopak. 

    Psychologické účinky masáží jsou velmi individuální. Každý člověk reaguje na dotyk 

rozdílně. Každý jeden dotyk může vyvolávat v každém člověku jiné pocity, a tudíž na to 

jeho psychika vytváří své originální odezvy. Zkrátka, každý z nás je jinak citlivý na 

jednotlivé doteky masírujícího. Víme, že masáž tedy ovlivňuje psychickou stránku 

sportovce, takže zcela záměrně pomocí masáže můžeme vyvolat pocit uvolnění – 

relaxaci, či pocit nabuzení – stimulaci. (Jirka, 1990) 

    Votík (2005) uvádí, že sportovní masáž se u fotbalistů nepochybně řadí mezi 

nejúčinnější regenerační prostředky odstraňující únavu. Při aplikaci sportovní masáže se 

mohou uplatnit i masážní přístroje vibračního charakteru. Fotbalisté často využívají i 

automasáže, kdy si sportovec masíruje sám sobě dostupné svalové partie. Sportovní 

masáž by měla probíhat nejdříve 30 minut po zatížení, ať už se jedná o zápas nebo o 

tréninkovou jednotku. Obecně by mělo platit, že čím se hráč cítí unavenější, tím delší 

pauza mezi zatížením a masáží by měla být. 

    Sportovní masáže jsou neustále na vzestupu mezi profesionálními ale i rekreačními 

sportovci. Zejména osoby působící v kontaktních a fyzicky náročných sportech ocení 

kvalitní sportovní masáž. (Dinsdale, 2010) 

    Sportovní masáž vychází z klasické masáže, která je často nazývána jako švédská 

masáž. Tu používáme v rehabilitaci sportovců v průběhu tréninkového procesu a na 

podporu regenerace. (Boguszewski, a kol. 2014) 
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    Hošková, Majorová a Nováková (2015) řadí masážní techniky následovně: 

- Tření 

- Hnětení 

- Roztírání 

- Tepání 

- Chvění 

- Pohyby v kloubech 

    Používané pomocné prostředky při sportovní masáži jsou masážní emulze, gely, 

krémy, oleje a mnoho dalších, díky kterým masér může účinně aplikovat zmíněné 

techniky. Při aplikaci pomocných prostředků dochází k lepšímu skluzu a přilnavosti. 

Pomocné prostředky pomáhají k přesnějšímu provedení hmatů a jsou rozdělované podle 

cíle a druhu masáže. Při vybírání vhodného prostředku musíme dbát na složení přípravku, 

protože některé mohou obsahovat nějakou alergenní složku. Všeobecně doporučovány 

jsou čistě přírodní oleje. (Woolstenholmes, 2010)   

    Hošková (2010) dělí sportovní masáž na 6 druhů: 

- Kondiční 

- Pohotovostní 

- V přestávce mezi výkony 

- Odstraňující únavu 

- Po cestování 

- Sportovně léčebná 

Kondiční masáž 

    Kondiční masáž probíhá 60-70 minut, během kterých se masíruje celé tělo. Podle cíle 

masáže se určuje hloubka a intenzita masážních hmatů a k požadovanému efektu masáže 

mohou být používány všechny masérské techniky. Kondiční masáž je doporučována 

převážně v přípravném období, kdy může být využívána sportovci denně. (Hošková, 

2010) 
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Pohotovostní masáž 

    Pohotovostní masáž využívá většina sportovců během přípravy na sportovní výkon, to 

znamená u fotbalistů krátce před začátkem rozcvičení při utkáních (1-2 hodiny do 

zahajovacího hvizdu). Tento druh masáže má za úkol organismus uvést do stavu 

pohotovosti a zároveň posílit účinky rozcvičení. Nemalým dílem působí na předzávodní 

stav sportovce a jeho psychické rozpoložení. Hlavním cílem zcela logicky zůstává 

připravení svalů na námahu. (Hošková, a kol. 2010) 

Masáž v přestávce mezi výkony 

     Provádí se v případech více kolových soutěží (Hošková, a kol. 2010). Ve fotbale se 

aplikuje v poločasových přestávkách a v přestávce před prodloužením nebo penaltami. 

Masáž odstraňující únavu 

    Jak již podle názvu lze předpokládat. Tato masáž má za cíl odstranit únavu a škodlivé 

látky ze svalů a podpořit zotavení po zatížení. Masáž odstraňující únavu se provádí po 

lehkém zatížení 30-45 minut po výkonu. Při velkém zatížení, a tedy i velké únavě po 

výkonu přichází čas aplikace masáže až po 3 hodinách od konce zátěže. (Hošková, a kol. 

2010)  

Masáž po cestování 

    Tento typ masáže se používá, už podle názvu, po dlouhém cestování na utkání. Mezi 

hlavní cíle masáže po cestování patří urychlení žilního a mízního oběhu, odstranění otoků, 

ztuhlosti, bolesti a zvýšení pružnosti tkání, obnovení rovnováhy tělesných funkcí a 

navození pocitu pohody. (Hošková, 2010) 

Sportovně léčebná masáž 

    Sportovně léčebná masáž napomáhá doléčovat zranění a zkracuje tak dobu 

rekonvalescence sportovce. Použití sportovně léčebné masáže určuje pouze lékař, protože 

tato masáž má svá pravidla. Například otoky se smí masírovat až po 2 dnech od úrazu, 

krevní výrony po 4 dnech, a tak dále. Masáž se vždy bude lišit podle typu zranění, a právě 

z tohoto důvodu je vždy nutná konzultace s lékařem, který doporučí nebo nedoporučí 

sportovně léčebnou masáž. (Hošková, Majorová, Nováková, 2010) 
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Automasáž 

    Speciálním druhem masáže je automasáž, kdy masírujeme sami sebe, někdy užíván 

termín sebemasáž. Votík (2005) popisuje velmi do podrobna tento druh masáže ve své 

publikaci. Rozdíly oproti sportovní masáži jsou minimální. Vše jiné se odvíjí jen od 

polohy těla při automasážích a od ztížených podmínek, z čehož vyplývají omezené 

možnosti. Tyto zmíněné nedokonalosti jsou dány tím, že masírujeme sami sebe. 

2.9.6 Kompenzační cvičení 

     „Pod pojmem kompenzační cvičení rozumíme cíleně zaměřená tělesná cvičení, která 

pozitivně ovlivňují především podpůrně pohybový systém. Celkově přispívají 

k harmonickému tělesnému rozvoji organizmu, a tím napomáhají ovlivňovat i funkční 

stav vnitřních orgánů jedince.“ (Bursová, a kol. 2003, 28 s.) 

    Bursová a kol. (2003) dále zmiňuje hlavní úkol kompenzačních cvičení. Tím je snaha 

zabránit vzniku svalových dysbalancí za pomoci uvolňovacích, protahovacích nebo 

posilovacích cvičení. Dále by také kompenzační cvičení měla pomáhat zabránit 

nefyziologickým změnám v zapojování jednotlivých svalových skupin a celkově 

hybných stereotypech organismu. (Bursová, a kol. 2003) 

    Kompenzační cvičení mohou být zařazeny do jakékoliv části tréninkové jednotky, ať 

už do rozcvičení, hlavní části nebo na konec tréninku. Specifika každého sportu určují 

skladbu kompenzačních cvičení pro dané sportovce. (Hošková, a kol. 2015) 

    Bursová (2005) dělí kompenzační cvičení do 3 skupin: 

- Uvolňovací 

- Protahovací 

- Posilovací 

Uvolňovací cvičení 

    Uvolňovacími cviky mají mnoho blahodárných účinků na tělo sportovce. Těmito 

cvičeními se snižuje napětí a záměrně ovlivňujeme vnitřní vegetativní systém. Při užívání 

uvolňovacích cviků klesá krevní tlak, ale i srdeční a dechová frekvence. Co nás nejvíce 

zajímá je ovlivnění a zrychlení regenerace organismu, to způsobují zcela přirozeně. 

Odbourávají únavu organismu po zatížení, díky čemuž může následovat další trénink, či 

utkání. Uvolňovací cvičení dále napomáhají zvládat předstartovní stavy. (Bursová, 2005). 
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    Pro tyto výsledky a dosažení stavu uvolnění neboli relaxace, využíváme několik 

dechových cvičení nebo relaxační cvičení.  

Protahovací cvičení (Strečink) 

    Protahovací cvičení slouží primárně k protažení zkrácených svalů a napomáhá ke 

zvýšení kloubní pohyblivosti. (Jirka, 1990) 

    Protahovací cvičení vedou k cílenému ovlivnění délky svalu, zejména pak svalových 

skupin, které se velmi rády zkracují. Zkrácené svaly v sobě uchovávají zvýšené svalové 

napětí, které často vede až ke ztrátě elasticity svalových vláken. Následkem podcenění 

protahovacích cviků může nastat svalové zranění, natržení svalu. (Bursová, 2005) 

    Pravidelně opakovaným protahováním předcházíme zraněním. Během rozcvičky i po 

tréninku nebo zápasu se jeví protahovací cvičení jako velmi přínosné pro celkovou 

výkonnost sportovce. Pokud se strečink provádí pravidelně, přináší výsledky v podobě 

zmenšení rizika zranění a snížení bolesti svalů. (Stone et al., 2006) 

    Protahovací cvičení dělíme na:  

- Dynamická protahovací cvičení – Jedná se o protahovací cvičení, při kterých je 

prováděn pohyb. Při tomto druhu strečinku je větší nebezpečí narušení svalu a 

častěji se mohou objevovat bolesti svalu zapříčiněné nesprávně zvoleným 

dynamickým strečinkem. (Alter, 1999) 

- Statická protahovací cvičení – Termín, který označuje protažení bez jakéhokoliv 

pohybu. Statická protahovací cvičení jsou bezpečnou formou protažení s nízkým 

rizikem zranění. (Walker, 2019) 

    Kurz (1994) považuje za vhodné v rozcvičce využívat dynamická protahovací cvičení, 

zatímco po hlavní části zatížení je vhodné zařazovat statická protahovací cvičení. 

    Také je nutné dbát na zásady o přiměřených dávkách. Ve svalových tkáních při příliš 

dlouhém protažení nebo při zvoleném příliš velkém rozsahu cviku může dojít až 

k mikrotraumatům. Související komplikace pak mohou být velmi nepříjemné.  (Armiger, 

Martyn, 2010) 
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    Dále se rozlišuje rozdíl mezi aktivním a pasivním protahovacím cvičením. Perič a 

Dovalil (2010) popisují pasivní protahovací cvičení jako protažení za pomoci vnějších 

sil. Při pasivním protahování je důležité klást důraz na provedení, protože zde hrozí 

zranění důsledkem necitlivého provedení cviku. Využití pasivních protahovacích cvičení 

se nachází i při rehabilitacích. 

    Aktivní protahovací cvičení spočívají v protahování bez pomoci vnějších sil. (Alter, 

1999)  

    Dalším nástrojem je postizometrická relaxace. Postizometrická relaxace se řídí třemi 

fázemi – napětí, uvolnění, protažení. V praxi to vypadá tak, že sval působí proti malému 

odporu po dobu 10-15 sekund, poté na krátkou chvíli (2-3 sekundy) nastává uvolnění, na 

které plynule navazuje protažení (10-30 sekund). (Večeřa, a kol. 2013) 

Buzková (2006) rozlišuje ještě několik dalších metod: 

- Postizometrická relaxace – PIR – viz předchozí odstavec 

- Balistický strečink – Impuls na začátku pohybu protahované části těla, zbytek 

pohybu je veden za pomoci setrvačnosti. Balistický strečink se dá také označit 

jako strečink švihového typu. Používá se k přípravě již zahřátého svalu na zátěž. 

Pokud by byl používán jindy, hrozí velké riziko natažení svalu. 

- Rytmický strečink – Střídá fáze dynamického a statického strečinku. Jedná se tedy 

o strečink v pohybu, který se po daném počtu opakování mění ve výdrž. 

- Repetitivní strečink – Využívá protažení svalu během svalové aktivity a je 

význačný hmitáním v krajní poloze. Repetitivní strečink je také nazýván jako 

metoda dopružení. 

    Večeřa, Cacek a Nekula (2013) upozorňují na nutnost správného dýchání během 

protahovacích cviků. Plynulým dýcháním a nezadržováním dechu se zvyšuje efektivita 

cviků. 
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Posilovací cvičení 

    Úkolem posilovacích cviků je zesílení oslabených svalů a zlepšení jejich funkční 

zdatnosti. Bursová (2005) dělí posilovací cvičení na statická a dynamická. Statická 

cvičení spočívají v trvající izometrické kontrakci, která se neprojevuje pohybem a při níž 

se nemění délka svalu (Stackeová, 2004). Dynamická (izokinetická) cvičení se vždy pojí 

s pohybem. Další dělení dynamických cvičení závisí na svalové kontrakci v závislosti na 

délce svalu. Dynamická cvičení se dělí na koncentrická a excentrická cvičení. 

Koncentrická cvičení jsou charakteristická zkracováním svalu během kontrakce, zatímco 

excentrická jsou přesným opakem, kdy se svaly při kontrakci prodlužují. (Havlíčková, 

1999) 

    Jestli chceme, aby posilovací cvičení vedly ke zvýšení silové složky, je zapotřebí 

intenzivně posilovat alespoň 2-3x týdně. (Bursová, 2005) 

2.9.7 Doplňkové sporty (regenerace pohybem) 

    Tento druh regenerace patří do kategorie aktivní regenerace. Volí se různé procházky, 

vyklusání, vyplavání, zkrátka jiná aktivita než sport, který děláme běžně. Intenzita cvičení 

je velmi nízká a volí se aktivita, která zatěžuje v předchozí činnosti nenamáhané svaly 

(Dovalil, 2005). Votík (2005) uvádí, že je sportovci prospěšná i změna tréninkového 

prostředí. Každá taková změna má pozitivní vliv na regeneraci psychiky sportovce.  

    Jurák (2003) upozorňuje, že všestranná pohybová aktivita je základním předpokladem 

pro dobrou tělesnou kondici. Nadbytek jednostranné aktivity a nedostatek té všestrannosti 

snižuje fyzickou zdatnost a tělo je náchylnější ke zranění, nemoci a rychlejšímu stárnutí. 

Jednostrannost škodí i v práci i při sportování. (Jurák, 2003) 

    Pokud nastane situace, že organismus je ve velké únavě, Votík (2005) doporučuje 

zařadit regeneraci pohybem až do druhé fáze regenerace. Do první fáze doporučuje 

zařazovat některé regenerační procedury. Regenerace pohybovou aktivitou, jinou než 

aktivita, která způsobila únavu, je vhodná při menší nebo lokální únavě. U fotbalistů se 

často aplikuje vyklusání (regenerační běh) v nízké intenzitě (1km/4-7 min – podle 

výkonnosti a věku). Obvykle je regenerační běh kombinován s kompenzačními 

cvičeními, ať už posilovacími, uvolňovacími, či protahovacími. (Votík, 2005)  
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    Bedřich (2006) popisuje výklus jako regenerační běh, který trvá delší dobu a probíhá 

za nízké intenzity. Sportovci se dostávají na 55-60% své maximální srdeční frekvence, 

takže se sportovec pohybuje v aerobní zóně a běh je kryt O2 systémem, při kterém se ve 

svalstvu odbourává acidóza a dochází k regeneraci svalů. Převážně z tohoto důvodu jsou 

k regeneraci doporučována jízda na kole. 

 

2.10 Funkce trenéra mládeže ve fotbale 

    Správný trenér by měl vést své svěřence nejen ve fotbale, ale i v osobním životě. Trenér 

se stává i vychovatelem. Podle Martense (2006) není důležité, aby byli fotbalisté vedeni 

jen k výhrám zápasů, či soutěží. Trenér má za úkol ze svých hráčů vychovat dobré, čestné 

a charakterní lidi. Trenér by dále měl vést k radosti ze hry, učit hráče novým dovednostem 

a v neposlední řadě předkládá ponaučení z prohry. Logicky by trenér měl být zdatný 

v taktice a zároveň být vzorem pro své svěřence. Do této kategorie spadá technická 

úroveň trenéra, ale také životospráva, přístup nebo osvojování si dalších znalostí a 

dovedností, aby mohl rozvíjet sebe i své hráče. (Martens, 2006) 

    U kategorie U-19 je respektován trenér s přirozenou autoritou, který má celkový 

rozhled, fotbalové umění, přiměřenou míru nadhledu a toleranci. Důležitým faktorem je 

smysl pro spravedlnost a taktní ale rozhodné jednání. (Votík, 2005) 

    Další aspekty dobrého trenéra uvádí Fajfer (2005). Trenér musí disponovat velkým 

množstvím vlastností, dovedností a zkušeností. Mezi ně patří kreativita, umění správné 

komunikace, herní filosofie, psychická a fyzická síla, umění čtení hry, schopnost získat 

si respekt a důvěru hráčů, inteligence, empatie a velmi důležitá je schopnost motivace, 

která je hlavním podnětem k tomu, aby mladí sportovci měli zájem pouze o fotbal a 

zlepšování sama sebe. 
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    Fotbalový trenér, který dokáže záměrně a efektivně namotivovat své fotbalové 

svěřence, a zároveň jim umí pomoci s nástrahami a problémy v osobním životě je mezi 

fotbalisty výjimečně respektován a ceněn, protože hráče nebere jen jako prostředek pro 

svůj profit, ale snaží je poznat po lidské stránce a být jakýmsi jejich zkušenějším 

kamarádem. Mladí sportovci, kteří mají díky správnému přístupu trenéra vytyčený 

vysoký ale dosažitelný cíl a trenér jim pomáhá tohoto cíle dosáhnout, se poté velice snaží, 

pilně trénují a nemají většinou čas na žádné jiné záležitosti, které by sportovce mohli 

negativně ovlivnit. Může se jednat jen o krátkodobý cíl v podobě zápasu, ale mnohem 

podstatnější pro vývoj fotbalisty jsou dlouhodobé cíle, které vždy zahrnují zlepšení 

výkonnosti, ať už vůči sobě samému nebo v porovnání s ostatními. Vše záleží na 

trenérských schopnostech a znalostech svých hráčů, poté trenér může stanovit správný cíl 

pro každého hráče zvlášť a zvolit vhodnou motivaci a cestu k dosažení vytyčeného cíle. 

(Tod, Thatcher, Rahman, 2012). 

    Slepička, Hošek, Hátlová (2006) tvrdí, že trenér by měl být schopný navodit správnou 

a pohodovou atmosféru, ve které hráči budou rádi trénovat a zlepšovat se. Tím dosáhne, 

když před svými svěřenci nebude dávat najevo své záporné pocity a svoje problémy. Také 

by měl často zdůrazňovat pozitivní stránky fotbalisty nebo týmu, nejenom ty nepovedené 

věci. Dále autoři zdůrazňují, že hlavním aspektem dobrého trenéra je vůdcovství, do čeho 

spadá i jeho příkladnost v každé situaci.  

    Trenér by měl umět vybrat mládež se schopnostmi pro sport, podnítit v dětech fyzické 

a sportovní aktivity, určit jim možnou specializaci, dosáhnout s nimi nějakých výkonů a 

rekordů, udržet úroveň vzdělávání, rozvinout schopnosti a motorické kvality, trénovat 

techniku a psychiku každého jedince, vychovat v duchu fair-play, vést k zodpovědnosti, 

zlepšit a udržet zdravotní stav. (Jůva, 2006) 
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2.10.1 Role trenéra 

    Jůva (2006) charakterizuje 4 role trenéra, kterými by měl každý trenér disponovat, 

neměla by ani jedna z nich chybět v repertoáru jakéhokoliv trenéra a tyto role by se měly 

často střídat a opakovat. 

- Role prodejce – Trenér prodává správné řešení svým svěřencům tím, že je o něm 

přesvědčuje, ale chce, aby k němu dospěli sami hráči. 

- Role důstojníka – Často tato role převládá v zápasech, protože v této roli trenér 

vede své sportovce k určitému výkonu, za který následně nese zodpovědnost 

- Role pedagoga – Trenér učí a vychovává, je vzorem a jde příkladem hráčům, 

trestá, ale i odměňuje 

- Role animátora – Tato role se hodně zabývá napětím v týmu, trenér se ho snaží 

usměrnit a udržet tým pohromadě a tím umožňuje rozvíjet dovednosti sportovců  

(Jůva, 2006) 
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3. Cíle práce, úkoly práce, výzkumné otázky 

 

3.1 Cíle práce 

    Hlavním cílem práce je zjistit, v jaké míře se z pohledu trenéra shoduje představa o 

ideálně realizované regeneraci pro hráče ve starším dorosteneckém věku a její skutečné 

realizaci. 

    Dílčí cíle: 

- Analýza přístupu k regeneraci fotbalových trenérů kategorie U-19 

- Analýza dostupnosti a používání regeneračních prostředků na úrovni staršího 

dorostu ve fotbale 

3.2 Úkoly práce 

Pro splnění cílů byly stanoveny následující úkoly: 

- Nastudování problematiky regenerace za pomoci odborné literatury, článků, 

zpracovaných diplomových nebo bakalářských prací 

- Vytvoření polostrukturovaného anonymního dotazníku pro trenéry prvoligových 

fotbalových týmů kategorie U-19 

- Rozeslání vytvořeného dotazníku hlavním trenérům prvoligových fotbalových 

týmů kategorie U-19 

- Vyhodnocení dotazníků a zpracování do grafů a tabulek 

- Interpretace výsledků a vyvození závěru 

3.3 Výzkumné otázky 

- Do jaké míry se shoduje představa trenérů s realitou ohledně regenerace a 

kompenzace fotbalistů kategorie U-19? 

- Je úroveň regenerace starších dorostenců podle subjektivních názorů trenérů 

dostatečná? 

- Jaké regenerační prostředky a jak často je fotbalisté do 19 let využívají?  
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4. Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

    Výzkumný soubor se skládá ze 17 trenérů nejvyšší dorostenecké fotbalové ligy 

kategorie U-19. V České republice hraje nejvyšší dorosteneckou ligu 16 týmů, dva 

dotazníky byly poslány trenérům týmů, které v minulém roce sestoupily z nejvyšší 

soutěže a v roce 2020 hrají opět o postup zpět do nejvyšší soutěže. Věkové rozmezí 

respondentů je 30-60 let.  

 

4.2 Metody sběru dat 

    Použitá metoda anketního šetření byla vybrána jako nejvhodnější metoda pro sběr 

relevantních dat pro tuto práci. K získání potřebných informací a dat jsem sestavil 

jednoduchý nestandardizovaný dotazník, který byl sestaven z 19 otázek a vyplnění 

respondentům zabralo v průměru 20 minut. Dotazník jsem rozesílal všem osmnácti 

možným trenérům klubů, které hrají první ligu, emailem po předchozí telefonické 

domluvě. Výběr byl záměrný a osloveno bylo tedy 100% populace trenérů. Návratnost 

byla téměř stoprocentní. Z 18 rozeslaných dotazníků se vyplnilo 17, takže zkoumaný 

vzorek se skládá ze 17 respondentů. Celý dotazník byl zpracován i vyplňován na 

webovém portálu survio.com. Otázky se zaměřovaly nejdříve na zatížení hráčů 

v soutěžním období. Následující otázky zkoumaly, jaké regenerační prostředky týmy 

využívají, jaké klub nabízí a jaké regenerační prostředky by trenéři v ideálním případě 

využívali, kdyby měli neomezené možnosti. Poté se otázky přesunuly k regeneraci 

obecně. Kolik času hráči tráví regenerací, kolik by podle trenérů měli. Dále se v dotazníku 

objevily otázky na využití kompenzačních cvičení, protahovacích cvičení, běhů nízké 

intenzity, psychorelaxace a také výživu. Na samotném konci dotazníku měli oslovení 

trenéři prostor pro vlastní vyjádření k rozdílu mezi vnímaným ideálním stavem a realitou 

v oblasti regenerace v kategorii U-19. Sběr dat pomocí dotazníkového šetření probíhal 

v červnu 2020. Respondenti byli také seznámeni s tím, že dotazník je kompletně 

anonymizován a výzkum je schválen Etickou komisí UK FTVS. 
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4.3 Analýza dat 

    Získané výsledky z dotazníkového šetření jsou zpracovány v podobě grafů a tabulek 

ve výsledkové části bakalářské práce. K vytvoření grafů byl použit Microsoft Excel a 

server survio.com. 
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5. Výsledková část 

 

1. Kolik tréninkových jednotek včetně zápasu absolvujete za 1 týden v hlavní 

sezóně? 

 

Graf č.1 – Počet tréninkových jednotek a zápasů v týdnu 

     

    První otázka zjišťovala kolikrát týdně fotbalisté nejvyšší dorostenecké ligy trénují nebo 

hrají zápas. Nejvyšší procento odpovědí (64,7%) je vyobrazeno v grafu č.1 u možnosti 6-

7 tréninkových jednotek za týden. To odpovídá jedenácti týmům ze 17 dotázaných. Další 

4 týmy (23,5%) trénují osmkrát či vícekrát. Jen malé procento týmů (11,8%), konkrétně 

2 trenéři zodpověděli 4-5 tréninků týdně. Hodnoty se vztahují na hlavní sezónu, nikoliv 

na přípravné období.    
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2. Jaký je celkový počet hodin tréninkové a zápasové zátěže za 1 týden v hlavní 

sezóně pro jednoho Vašeho hráče? 

 

Graf č.2 – Počet hodin tréninkové a zápasové zátěže v hlavní sezóně 

     

    Z grafu č.2 se dá vyčíst celkový počet hodin strávených v tréninkovém, či zápasovém 

zatížení jednoho hráče za týden. Nikdo z trenérů neodpověděl 7 a méně hodin. Druhou 

nabízenou možnost již zvolila většina dotázaných respondentů. 8-10 hodin týdně trénují 

v 10 klubech (58,8%). V pěti (29,4%) dorosteneckých týmech se týdenní zatížení 

pohybuje mezi 11-13 hodinami a 2 trenéři (11,8%) praktikují ještě vyšší celkový čas 

tréninkových jednotek, tedy 14 a více hodin. 
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3. Označte, které z uvedených druhů regenerace využíváte před a po tréninku: 

 

Graf č.3 – Využívanost regeneračních procedur 

 

    Graf č.3 dokumentuje aktuální využívání jednotlivých regeneračních prostředků a 

procedur ve fotbalových týmech nejvyšší dorostenecké soutěže. Graf č.3 ukazuje, že 

nejvyužívanějšími regeneračními procedurami a prostředky jsou kompenzační cvičení, 

protahovací cvičení a masáže, zatímco nejméně rozšířené jsou masážní pistole, 

cryoterapie, či elektroterapie. 16 ze 17 dotázaných trenérů uvedlo využití kompenzačních 

cvičení a pitného režimu. 14 respondentů zaškrtlo využívání masáží a strečinku 

(protahovacích cvičení). Velmi využívány dle grafu jsou rollery a ledová voda, tyto 

jednoduché pomocné prostředky používá 11 týmů. Výklus (běh nízké intenzity) zapojuje 

do svých tréninkových jednotek 10 trenérů. Relativně často se v dorosteneckých 

kategoriích užívá pro regeneraci vířivky, konkrétně 9 ze 17 dotázaných. Ostatní 

regenerační procedury se již řadí mezi ty méně využívané, protože jejich užívání zaškrtlo 

již méně než 50% dotázaných trenérů. Saunu využije jen 7 týmů, šlapačky 4 týmy, parní 

lázeň 2 týmy a elektroprocedury, lymfodrenážní kompresní kalhoty, kompresní ledovou 

terapii, cryoterapii a lokální kryoterapii pouze po jednom týmu ze 17. Mezi jiné trenéři 

zařadili nošení kompresních ponožek nebo legín a plavání. 
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4. Označte, které z uvedených druhů regenerace Vám umožňuje (hradí) klub: 

 

Graf č.4 – Dostupnost regeneračních procedur  

     

    Graf č.4 vyjadřuje dostupnost pro hráče dorostenecké kategorie U-19. Jedná se o 

regenerační prostředky, které jim umožňuje nebo hradí klub. Téměř všechny kluby (14 

ze 17) mají k dispozici masáže. Z grafu se dá dále vyčíst, že 13 klubů nabízí svým 

dorostencům vířivku. 10 klubů disponuje káděmi s ledovou vodou a stejný počet klubů 

umožňuje využívat saunu. 6 klubů dokáže zařídit pro své hráče šlapačky. 5 klubů 

v kategorii U-19 vlastní rollery. 4 dorostenecké týmu mají ve svých klubech k dispozici 

parní lázeň. Elektroprocedury svým dorostencům nabízí pouze 2 kluby. Podle dotázaných 

respondentů v grafu vidíme, že pouze v jednom klubu mají lymfodrenážní kompresní 

kalhoty, kompresní ledovou terapii a lokální terapii. Žádný ze 17 profesionálních klubů 

nenabízí využití masážních pistolí a cryokomory svým dorostencům do 19 let.    
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5. Jaké prostředky byste využívali, pokud byste měli k dispozici zadarmo všechny 

zmíněné možnosti a kolikrát týdně by podle Vás byla ideální regenerace pro 

staršího dorostence ve fotbale? 

 

Graf č.5 – Potencionální využití regeneračních procedur 

 

    Otázka číslo 5 je popsána grafem č.5, ze kterého vyplývá potencionální využití 

regeneračních prostředků, pokud by trenéři měly neomezené možnosti. Graf č.5 ukazuje 

co a kolikrát týdně by trenéři ordinovali svým svěřencům v jejich víře o nejlepší možné 

až ideální regeneraci. První položkou v grafu č.5 jsou masáže. Podle trenérů by každý 

hráč kategorie U-19 měl týdně alespoň jednou nechat své tělo namasírovat. 5 respondentů 

by se přiklánělo přesně pro 1 masáž týdně, pro každého hráče. 7 trenérů by doporučovalo 

2 masáže týdně. Dva trenéři by si představovalo jako ideální stav regenerace navštívit 

masáž 3x za týden. Zbylí 3 trenéři by dokonce hráčům doporučovali masáž více než 

třikrát. 

    Další položkou v grafu č.5 je sauna. Saunování by již nepatřilo mezi tak intenzivně 

využívané regenerační procedury jako masáže. Jeden z dotázaných trenérů by saunu 

nevyužíval vůbec. Valná většina trenérů by saunu doporučovala svým hráčům pouze 

jedenkrát týdně, přesněji 12 trenérů. 4 trenéři dorosteneckých týmů by saunu svým 

hráčům dovolovali dvakrát týdně. 
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    Parní lázeň by se podle grafu č.5 řadila mezi nejméně využívané. 7 týmů by ji 

nevyužívalo vůbec. 8 trenérů by páru doporučovalo pouze jednou týdně. Dva respondenti 

zaškrtli možnost 2 parních lázní za týden. 

    Vířivku by nevyužíval pouze jeden z dotázaných respondentů. 6 trenérů by si vířivku 

představovali využívat jednou týdně, dalších 7 trenérů dvakrát týdně, 2 trenéři třikrát za 

týden a zbylý jeden trenér by se přikláněl k variantě využití vířivky vícekrát než třikrát 

týdně. 

    Pokud by trenéři měli k dispozici elektroprocedury, tak z grafu č.5 můžeme vyčíst, že 

by je i dostatečně zaměstnali. 5 dotázaných trenéru by je sice nepotřebovali, ale 7 trenérů 

by je alespoň jedenkrát za týden používali pro své hráče. Další 3 respondenti by možnost 

elektroprocedur zakomponovali do tréninkového týdnu 2x. Po jednom trenérovi dostaly 

možnosti 3x týdně a vícekrát než třikrát za týden. 

    Velmi málo by trenéři podle grafu č.5 používali lymfodrenážní kompresní kalhoty. 

Sedm z dotázaných by je nechtěli vůbec. 5 trenérů by tyto speciální kalhoty doporučovalo 

svým hráčům jedenkrát týdně. Další 4 dotázaní by chtěli využívat lymfodrenážní 

kompresní kalhoty dvakrát v týdnu a jeden zbylý trenér by se nebránil daleko většímu 

využití (více než 3y týdně). 

    Další položkou v grafu č.5 je kompresní ledová terapie, která je na tom s čísly podobně 

jako položka předešlá. Tuto regenerační proceduru by nedokázalo nebo nechtělo využít 

5 trenérů. Pro variantu jednou týdně by se přiklánělo 6 trenérů. Další 4 trenéři by 

doporučovalo kompresní ledovou terapii 2x týdně. A poslední dva trenéři by si dokázali 

představit používání zmíněné terapie více než 3x týdně. 

    Trend cryokomory dokazuje i graf č.5. Kdyby ji trenéři měli k dispozici, tak by ji valná 

většina trenérů ocenila. Pouze 3 respondenti by se bez ní obešli i v případě ideálního 

regeneračního postupu hráčů do 19 let. Ovšem 11 trenérů by své hráče do cryokomory 

pouštělo alespoň jednou v týdnu. Jeden z trenérů i dvakrát týdně a zbylí 2 trenéři by si 

cryokomoru dokázali představit i třikrát a vícekrát za týden. 

    Lokální kryoterapie by nenašla uplatnění u dvou trenérů ze sedmnácti. 7 trenérů by ji 

aplikovalo jednou týdně, 6 trenérů 2x týdně a ostatní více než 3x týdně.  
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    Graf č.5 dále popisuje potencionální používání ledové vody v prvoligových týmech U-

19, nejčastěji ve velkých kádích. Až na jednoho respondenta by všichni trenéři využívali 

ledovou vodu. Více než 3x týdně by podle 8 trenérů měli hráči využívat ledovou vodu po 

tréninku. Po třech trenérech mají možnosti 2x a 3x týdně. Zatímco pouze dva trenéři by 

zařadili do ideálního regeneračního postupu káď s ledovou vodou jen jednou týdně. 

    Podobnou vodní procedurou jsou takzvané šlapačky, které by už tak vysoké využití, 

jako ledová voda, nenašly. Graf č.5 říká, že dva dotázaní trenéři by šlapačky nevyužívali, 

i kdyby mohli. 5 trenérů odpovědělo, že 1x v týdnu by byla ideální porce pro tuto 

proceduru. 2x týdně zaškrtli 3 trenéři a 3x týdně 4 trenéři. Vícekrát by šlapačky používali 

zbylí 3 trenéři. 

    Pomůckou pro regeneraci a vlastně pro automasáž je roller, který by našel uplatnění, 

mimo jeden tým, úplně všude. Ve dvou týmech by se používal 2x týdně, ve stejném počtu 

týmů 3x týdně. Nejvíce odpovědí získala možnost více než třikrát týdně, konkrétně 12 

trenérů zaškrtlo tuto variantu. 

    Masážní pistoli, o něco vyspělejší pomůcku pro masáže, než jsou rollery by již tolik 

trenérů nevyužívalo. Graf č.5 ukazuje, že masážní pistole by 10 trenérů ze 17 dotázaných 

oželilo. 4 trenéři by ji doporučovali 2x v týdnu a zbylí tři trenéři se rozdělili do ostatních 

variant. 1 trenér 1x týdně, 1 trenér 3x týdně a 1 trenér 4x týdně a více. 
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6. Kolik hodin v týdnu se věnujete regeneraci v čase tréninkových jednotek? 

 

 

Graf č.6 – Počet hodin v týdnu věnováno regeneraci v tréninkovém čase 

    Z grafu č.6 vyplývá, že každý z týmů v týdnu věnuje nějakou část času tréninkové 

jednotky regeneraci. Z grafu se dá vyčíst, že 5 trenérů věnuje regeneraci v tréninku jen 

hodinu týdně. 3 trenéři alespoň hodinu a půl týdně. Čtyři trenéři vyhradí celkově 2 hodiny 

tréninkového času regeneraci. V 1 týmu se v trénincích věnují regeneraci 2,5 hodiny 

týdně. 2 trenéři se přiklání až ke 3 hodinám a zbylí dva trenéři regeneraci dotují dokonce 

4 hodinami tréninkového času.   
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7. Kolik hodin v týdnu požadujete po hráčích, aby věnovali regeneraci individuálně? 

 

Graf č.7 – Počet hodin v týdnu předepsané individuální regenerace 

Podle údajů z grafu č.7 jediný dotázaný trenér po svých hráčích nepožaduje žádný jejich 

volný čas k regeneraci. Dále z grafu můžeme vyčíst, že nejvíce trenérů se přiklání 

k variantě 3 hodin individuální regenerace týdně, konkrétně 6 trenérů. Další 4 trenéři 

doporučují hráčům pětihodinovou dotaci týdně pro individuální regeneraci. 1 trenér se 

přiklání ke 4 hodinám týdně. Ostatní trenéři podle grafu neurčují hráčům tak velký čas 

strávený individuální regenerací. 5 dotázaných respondentů využívá individuální čas 

svých hráčů k 1-2 hodinám regenerace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Počet hodin



55 
 

8. Z kolika procent, podle Vašeho názoru, hráči plní Vaše požadavky na počet hodin 

individuální regenerace? 

 

 

Graf č.8 – Procentuálně vyjádřené plnění individuální regenerace 

    Graf č.8 popisuje pohledy trenérů na zodpovědnost svých hráčů v plnění doporučených 

dávek pro individuální regeneraci. Jedná se pouze o jejich subjektivní názor a odhad. Graf 

č.8 ukazuje, že podle dotázaných trenérů dodržuje doporučenou regeneraci alespoň z 80% 

hráči pouze jednoho týmu. Z 61-80% ve 3 týmech nejvyšší dorostenecké ligy. 41-60% 

zvolili 4 trenéři. Další variantu 21-40% zaškrtlo 6 trenérů. Zbývající 3 trenéři si myslí, že 

jejich hráči plní individuální regeneraci maximálně z 20%. 
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9. Využíváte psychorelaxační techniky (řízené terapeutem nebo Vámi samotnými) 

tzn. cvičení vedoucí k uvolnění od úzkosti nebo strachu (obavy) o výkon v utkání? 

 

Graf č.9 – Využití psychorelaxačních technik 

    Graf č.9 se zabývá využitím psychorelaxačních technik u hráčů fotbalu, kategorie U-

19. Z grafu č.9 se dá vyčíst, že pouze v jednom ze 17 týmů využívají cvičení vedoucí 

k uvolnění od úzkosti nebo strachu o výkon v utkání. Zbylých 94,1% se 

psychorelaxačními technikami nezabývají. 
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10. Dává Vám klub možnost využívat doplňky stravy pro lepší regeneraci? Jaké? 

 

 

Graf č.10 – Možnost používání doplňků stravy ze strany klubu 

    Graf č.10 popisuje, zda kluby hradí nebo umožňují užívat doplňky stravy hráčům 

kategorie do devatenácti let. 47% fotbalových klubů doplňky stravy umožňují 

dorostencům užívat zadarmo. Zatímco 53% klubů tímto nedisponují. 
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11. Myslíte si, že u fotbalistů kategorie U-19 jsou doplňky důležité? 

 

Graf č.11 – Důležitost doplňků stravy u fotbalistů kategorie U-19 

    Graf č.11 vypovídá o tom, jak trenéři vnímají důležitost doplňků stravy v životě svých 

svěřenců. 10 trenérů si myslí, že doplňky jsou pro fotbalisty kategorie U-19 velmi 

důležité. 6 trenérů má o něco opatrnější přístup, ale přiklání se k variantě, že doplňky jsou 

důležité. Pouze 1 trenér vidí doplňky stravy jako spíše nepotřebné. 
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12. Jakou váhu dáváte regeneraci? Z kolika procent si myslíte, že může ovlivnit 

celkový výkon hráče? 

 

Graf č.12 – Procentuální vyjádření ovlivnitelnosti výkonu ve fotbale regenerací 

    Graf č.12 vyobrazuje názory respondentů, z kolika procent může regenerace ovlivnit 

celkový výkon fotbalisty. 2 respondenti si myslí, že regenerace je natolik důležitá, že 

celkový výkon může ovlivnit až ze 100%. 3 trenéři se domnívají, že se může jednat o 

ovlivnění výkonu z 50%. Nejvíce odpovědí (4) padlo na variantu 30%. Další dva trenéři 

předpokládají, že správná regenerace může ovlivnit výkon z 20%. Ostatní varianty (15%, 

25%, 65%, 70% a 90%) volilo po jednom dotazovaném trenérovi. Jeden z respondentů 

se odpovědi na otázku zdržel. 
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13. Využíváte v tréninku kompenzační cvičení? (cvičení na posílení ochablých svalů 

a protažení zkrácených a zesílení nepoužívaných skupin) 

 

Graf č.13 – Využívanost kompenzačních cvičení v tréninku 

    Z grafu č.13 jasně vyplývá, že všechny fotbalové týmy dorostenecké extraligy 

kategorie U-19 využívají v tréninku kompenzačních cvičení. Žádný z respondentů 

neodpověděl na otázku možností „Ne“. 
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14. Kolik minut tréninkového času týdně se věnujete kompenzačním cvičením? 

 

Graf č.14 – Týdenní časová dotace kompenzačním cvičením v tréninku 

    Z grafu č.14 se dá vyčíst, kolik minut týdně trenéři věnují kompenzačním cvičením 

v době tréninkových jednotek. Podle grafu je vidět, že rozdílnost využití v týmech je 

relativně vysoká, nicméně každý trenér kompenzační cvičení využívá (viz graf č.13). 

Nejvíce trenérů praktikuje kompenzační cvičení 90 minut v týdnu, konkrétně 5. Ve dvou 

týmech tomu je jen o 10 minut méně, to znamená 80 minut týdně a jeden trenér využívá 

kompenzačních cvičení 100 minut týdně. Tři ze sedmnácti dotázaných respondentů se 

shodlo na jedné hodině týdně strávené kompenzačními cvičeními. 2 trenéři se jim věnují 

celkově 45 minut v týdnu. 50 minut se kompenzačním cvičením věnují v jednom týmu. 

15 minut, 20 minut a 30 minut týdně, to jsou zbylé varianty, které zaplňují celkový 

týdenní tréninkový čas u tří zbylých týmů. Každou z těchto variant napsalo po jednom 

trenérovi. 
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15. Zařazujete protahovací cviky (strečink) po tréninku či zápase? 

 

Graf č.15 – Využívanost protahovacích cviků po tréninku či zápase 

   Graf č.15 popisuje, zda se v týmech nejvyšší dorostenecké soutěže využívá 

protahovacích cviků po zátěži. V 76,5% týmů strečink po trénincích nebo zápasech 

praktikují, to odpovídá 13 týmům ze 17 dotázaných. Ve zbylých 23,5% týmů trenéři 

protahovací cviky nezařazují do závěrečné části tréninkové jednotky nebo pozápasového 

času. 23,5% odpovídá 4 týmům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

16. Kolik minut tréninkového času týdně se věnujete strečinku? 

 

Graf č.16 – Týdenní časová dotace protahovacím cvičením v tréninku 

    Graf č.16 ukazuje počty minut strávených protahovacími cvičeními v jednotlivých 

týmech týdně. Tři trenéři odpověděli, že strečink mají hráči dělat individuálně, mimo 

tréninkový čas. Další dva trenéři se věnují protahování jen 15 minut týdně. Ve dvou 

týmech 30 minut za týden. 35-40 minut týdně dotují strečink 2 trenéři. Nejvíce trenérů se 

strečinku věnuje 60 minut týdně, přesně 4. Jeden trenér se přiklání až k 70 minutám. Ve 

zbylých třech klubech se protahování věnují hodinu a půl týdně.   
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17. Vyklusáváte po každém tréninku a zápase? Napište kolik minut průměrně. 

Ne 0 

Ne 0 

Ne 0 

Ne 0 

Ne 0 

Ne 0 

Ne 0 

Ne 5-10 min 

Ne 7 min 

Ne 20 min 

Tabulka č.1 – Vyklusání po tréninku nebo zápase a časová dotace 

    V tabulce č.1 je znázorněno, zda se po každé tréninkové jednotce nebo zápase 

vyklusává v jednotlivých týmech a kolik minut průměrně. Z tabulky č.1 lze vyčíst, že 

v 10 týmech se pravidelně po každém tréninku nevyklusává. Zatímco v 7 týmech se 

pravidelně po zátěži běhá v nízkých intenzitách. 7 trenérů z levé části tabulky 

nepraktikuje vyklusání po zátěži vůbec, zbylí 3 ano. Jeden z trenérů, který po svých 

svěřencích nepožaduje vyklusání pokaždé, průměrně využívá tento prostředek 

k regeneraci 5-10 minut. Další trenér ze stejné kategorie 7 minut a poslední trenér 20 

minut. Pravá část tabulky se zabývá trenéry, kteří praktikují vyklusávání po každém 

tréninku, či zápase. Čtyři ze sedmi trenérů průměrně vyklusává 10 minut po každé 

tréninkové jednotce. Další dva trenéři se výklusu pravidelně věnují 4-5 minut a jeden 

trenér odpověděl na otázku, kolik minut průměrně jeho svěřenci vyklusávají, 50 minut.   
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18. Víte o někom z Vašeho týmu, že by dodržoval sestavený jídelníček specialistou 

na výživu sportovců? Uveďte počet hráčů, který má svůj jídelníček. 

 

 

Graf č.17 – Počet fotbalistů kategorie U-19 se sestaveným jídelníčkem 

    V grafu č.17 je vyobrazeno kolik hráčů v kolika týmech má sestavený jídelníček přímo 

na míru sobě od specialisty přes výživu. 2 týmy v republice v kategorii U-19 disponují 

svým vlastním specialistou ne výživu, takže každý hráč má buď svůj sestavený jídelníček 

nebo alespoň nějaká doporučení, které by měl dodržovat. Ve 4 týmech trenéři neví ani o 

jednom svým svěřenci, že by měl svůj vlastní jídelníček. V ostatních klubech se většinou 

jedná jen o malý zlomek hráčů z celého týmu. V 5 týmech se jedná o 2 hráče, ve 3 týmech 

o tři hráče, v jednom týmu o 4 hráče a ve zbylých 2 týmech mají trenéři informace o 5 

klucích ze svého mužstva se sestaveným jídelníčkem. 
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6. Diskuze 

    Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjištění, do jaké míry se shoduje představa 

trenéra o ideálně realizované regeneraci pro hráče fotbalu kategorie U-19 a její skutečné 

realizaci. Trenéři v sestaveném dotazníku odpovídali na otázky, které analyzovaly 

aktuální stav regenerace hráčů do 19 let, jak by si trenéři představovali ideální regeneraci 

pro tuto věkovou kategorii a měli i prostor pro své vyjádření na konci dotazníku. 

    Zatížení fotbalistů do 19 let, hrajících nejvyšší dorosteneckou soutěž, se pohybuje mezi 

10-14 hodinami týdně (viz graf č.2), zatímco čas strávený regenerací a kompenzací 

v tréninku se pohybuje mezi 1-4 hodinami, s tím že většina patří k té dolní mezi rozhraní 

(viz graf č.6). Zde nabízím zajímavé srovnání s prací Hradeckého (2012) kde autor 

porovnává stejné veličiny, týdenní objem zatížení a čas strávený regenerací za týden, u 

dospělých kategorií 1 týmu z první ligy, 1 týmu druhé ligy, 1 týmu ze třetí ligy a 1 týmu 

z divize. Hradecký (2012) sestavil graf, ze kterého vyplývá, že profesionální týmy první 

a druhé ligy mají v průměru 14,3 hodiny týdně zatížení a čas strávený regenerací 

průměrně na jednoho hráče 1,7 hodin za týden. U třetiligového týmu se již snížil počet 

tréninkových hodin na 11,7 a u divizního týmu na 6,4 hodiny, regenerační čas je podobný 

jako u profesionálních týmů. Srovnání přináším proto, abych poukázal na téměř 

srovnatelné porce zatížení pro profesionálního hráče fotbalu a dorosteneckého fotbalistu 

v elitním klubu. Ze srovnání vyplývá i velmi podobná dávka regenerace. Jenže hlavním 

rozdílem mezi světem profesionálů a mladých hráčů v dorostenecké kategorii je fakt, že 

pro dorostence není tréninková zátěž jediná, kterou podstupují, jako je tomu u 

profesionálů. Za profesionály bereme hráče první a druhé fotbalové ligy, kteří se dokáží 

uživit fotbalem. Dorostenci v kategorii U-19 navštěvují povětšinou nejnáročnější ročníky 

na středních školách, musí dělat domácí úkoly, řeší maturitu, přijímačky na vysokou 

školu, takže mají i psychické vypětí. K tomu se dá připočíst čas na cestách do školy, na 

trénink, domů, který je určitě vyšší z důvodu absence auta nebo řidičského oprávnění. 

Z tohoto důvodu si myslím, že čas věnovaný regeneraci a kompenzaci u kategorie U-19 

by mohl být klidně vyšší než u profesionálních hráčů. Potvrzení mé myšlenky přišlo i v 

podobě vyjádření jednoho z dotázaných trenérů, který uvádí, že ve školním roce je 

regenerace nedostatečná i vzhledem k času, kdy končí trénink a hráči musí na internát 

nebo domů. 
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    Téměř každý trenér aktuálně požaduje po hráčích, aby se regeneraci věnovali 

individuálně (viz graf č.7). Nicméně oni sami vnímají, že jejich svěřenci podle 

subjektivních názorů dotázaných trenérů požadavky plní v průměru z méně než padesáti 

procent (viz graf č.8). Zde bych využil věty trenérů z poslední otázky v 

anonymizovaným dotazníku, kde měli možnost k vyjádření se k problému. Jeden 

z trenérů se vyjádřil, že si myslí, že regenerace je ze strany většiny hráčů podceňovaná. 

Další z trenérů upozorňuje na neochotu hráčů se věnovat regeneraci, protože hráči 

nepovažují regeneraci za stejně důležitou část tréninkového procesu. 

    Z grafu č.12 vidíme, že trenéři dávají regeneraci velkou váhu a myslí si, že může 

ovlivnit celkový výkon hráče. Valná většina ovšem ví, že by mohli regenerační 

prostředky využívat mnohem více a chybí jim k tomu jediné. Hned 7 trenérů tento 

problém vidí v nedostatečných podmínkách pro regeneraci. Jeden z respondentů se 

vyjádřil, že rozdíl mezi ideálním stavem a realitou vzniká nedostatkem prostředků na 

100% regeneraci, a proto je nutné dělat maximum, ale ne se 100% prostředky. 

    Jak jsem zmínil ve druhém odstavci, pro hráče dorosteneckého věku může být jejich 

etapa i stresující, proto jsem zařadil otázku na využití psychorelaxačních technik do 

tréninkového procesu. Tyto techniky zařazuje trenér pouze v jednom ze 17 týmů. Takže 

se tímto tématem trenéři moc nezaobírají. 

    Zásadně více se trenéři věnují se svými hráči kompenzačním cvičením a strečinku. 

Nejdříve se zastavíme u strečinku, protože z grafu č. 15 lze vyčíst, že ne všude se zařazují 

protahovací cviky po tréninku nebo zápase. 76,5% trenérů nejvyšší dorostenecké 

fotbalové soutěže strečink zařazuje buď do závěrečné části tréninkové jednotky nebo po 

ní. Zbylých 23,5% trenérů protahovacích cviků po tréninku nevyužívá. Zde přináším 

srovnání s dospělou kategorií, kde autor práce Skalický (2018) se dotazuje hráčů 

fotbalového týmu z krajského přeboru (5. nejvyšší soutěže v České republice) a 

prvoligového týmu. Srovnává tyto dva týmy z pohledu zařazení protahovacích cviků po 

tréninku. 16 hráčů z 18 v prvoligovém týmu zařazuje strečink téměř pravidelně po 

tréninku. Co se týče týmu z krajského přeboru, tak 11 z 19 hráčů strečinku využívá, 

zbylých 8 ho nepovažuje za důležitý. Když srovnáme tyto dva výzkumy, tak logicky 

vyšlo, že u profesionálního týmu hráči berou protahovací cvičení vážně, zatímco u 

amatérů se strečink bere více na lehkou váhu.  S ohledem na to, že já se dotazoval trenérů 

nejlepších týmů v kategorii U-19, tak bych očekával, že v každém týmu se strečinku 

budou věnovat a budou znát jeho benefity. Nicméně u 4 týmů nejvyšší dorostenecké ligy 
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se strečinku po tréninku nevěnují, což mi přijde celkem překvapující vzhledem 

k dostupnosti informací k tomuto tématu. Když to srovnáme s výzkumem od Skalického 

(2018), tak se dorostenecké týmy blíží v tomto ohledu spíše k týmu z krajského přeboru 

než k prvoligovému. Naopak kompenzačních cvičení využívá 100% trenérů 

dorosteneckých týmů nejvyšší dorostenecké ligy.  

    Jeden z trenérů uvádí, že z jeho pohledu je důležitá aktivní regenerace, kompenzační 

cvičení, strečink a také výživa, ve které vidí rezervy, protože nemá kontrolu nad tím, co 

jeho svěřenci jí. To je také velmi zajímavé téma, které spadá pod téma regenerace. 

Výživou, respektive počtem sestavených jídelníčků, se věnuje otázka číslo 18 a popisuje 

ji graf č. 17. Graf vyobrazuje, že pouze dva kluby disponují specialistou na výživu 

v klubu, takže zcela souhlasím s názorem trenéra, který zde vidí mezeru. 

    Pokud se budeme zabývat otázkou, zdali je úroveň regenerace starších dorostenců 

podle subjektivních názorů trenérů dostatečná, tak dojdeme k závěru, že většina z nich 

odpoví nikoliv. Sám nemůžu soudit čím to je, nebo co za tím stojí, ale čerpám z odpovědí 

trenérů v dotazníku. Ve většině klubů chybí potřebné finance k širším možnostem 

regenerace. Dále se trenéři zmiňovali o podceňování regenerace ze strany hráčů, tomuto 

faktu dle mého názoru může pomoci právě dotazovaný trenér, který by měl své svěřence 

v oblasti regenerace vzdělat a přesvědčit ho o důležitosti regenerace. Třetím zásadním 

problémem je čas hráčů, o kterém jsem již psal dříve. 

    Další výzkumnou otázkou, kterou se zabývá výzkumná část práce se týká 

regeneračních prostředků. Jaké a jak často využívají fotbalisté do 19 let regenerační 

prostředky. Otázkou se zabývá graf č. 3, kde můžeme vidět, že nejvyužívanějšími 

regeneračními prostředky jsou kompenzační cvičení, strečink a masáže. Zatímco ty 

finančně náročnější a méně dostupné prostředky se využívají jen zřídka, mezi takové patří 

například lymfodrenážní kompresní kalhoty, elektroprocedury, cryokomory, lokální 

kryoterapie nebo kompresní ledová terapie. Pro mě osobně je velkým překvapením, že 

v žádném dorosteneckém týmu nevyužívají a ani není k dispozici (viz graf č. 4) masážní 

pistole. Relativně moderní vychytávka, kterou mohou využívat maséři při masírování 

nebo hráči samotní k efektivnější automasáži tedy trošku nepochopitelně zatím nenachází 

uplatnění u týmů dorostenecké kategorie. Když využití regeneračních prostředků 

srovnám opět s prací, kterou zpracoval Skalický (2018), tak dojdeme k závěru, že využití 

regeneračních prostředků je srovnatelné s dospělými fotbalisty z klubu první ligy. Tento 

fakt je velmi pozitivním zjištěním, ač na začátku diskuze jsem se zmínil o tom, že si 
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myslím, že by mohli mít dorostenci ještě větší porci regenerace než dospělí 

profesionálové. 

    Pro hlavní výzkumnou otázku, do jaké míry se shoduje představa trenérů s realitou 

ohledně regenerace a kompenzace fotbalistů kategorie U-19, je mimo jiné vytvořen graf 

č. 5 v porovnání s grafem č. 3. Touto otázkou se trenéři zabývali i v poslední otázce 

dotazníku, kde měli prostor pro vyjádření. Z grafu jasně vyplývá, že pokud by trenéři měli 

neomezené možnosti, tak by regeneračních prostředků využívali mnohem více. Největší 

rozdíl pozorujeme u méně dostupných regeneračních procedur, jako jsou cryoterapie 

nebo elektroprocedury. Právě tyto prostředky nejsou natolik využívané z důvodu 

podmínek klubu a finanční náročnosti, i když trenéři by pro ně využití jednoznačně našli. 

Mezi položky, které by trenéři příliš nevyužívali, i kdyby měli tu možnost patří parní 

lázeň, a především by nenašla uplatnění u většiny trenérů masážní pistole. Tento fakt si 

vysvětluju jedině tím, že dotazovaní trenéři se s touto pomůckou ještě nesetkali nebo si 

název nedokázali k přístroji přiřadit, protože hned 10 trenérů by masážní pistoli svým 

hráčům nedoporučilo používat ani jednou týdně.  

    Problematika regenerace u starších dorostenců je podle mého názoru opomíjené téma. 

Tato práce ukazuje, že i samotní trenéři ví o nedostatečné regeneraci pro vlastní hráče, 

ale moc nevidí cestu, kterou to zlepšit. Zmiňují nedostatečné podmínky, 

nedisciplinovanost hráčů, nedostatek času. Není lehké najít správnou cestu pro hráče 

tohoto věku, ale podle mého názoru je lepší ubrat na tréninkových dávkách a více dotovat 

regeneraci a kompenzaci. Z nedostatečné regenerace a kompenzace pramení zranění a 

podle Votíka (2005) při nedostatečném zotavení nastává limitující faktor dalšího 

zvyšování výkonnosti. Dále tvrdí, že regenerace je stejně důležitá jako zatěžování, ale 

věnuje se ji stejně pozornosti? Práce dokazuje, že tomu tak není. 
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    Mezi limity práce se zařadí absence řešení problému v praxi. Práce nenabízí možná 

řešení, která by napomohla zmenšit mezeru mezi vnímaným ideálem regenerace starších 

dorostenců z pohledu trenéra a realitou. Také vlivem zanonymizování dotazníku není 

vidět v jakých týmech je regenerace na jaké úrovni. Dá se předpokládat, že v nejlepších 

klubech bude ta úroveň vyšší než v klubech s nižšími rozpočty, bohužel tuto hypotézu 

práce nedokáže potvrdit ani vyvrátit. Za další slabou stránku může být pokládána horší 

informovanost trenérů ohledně regeneračního vybavení, možná neznalost moderních 

regeneračních prostředků, jakými jsou například lymfodrenážní kompresní kalhoty, 

masážní pistole nebo kompresní ledová terapie. Pokud by dotazník, potažmo práce, 

zjišťoval informovanost trenérů ohledně moderních regeneračních prostředků nebo by 

jim alespoň osvětlil jednotlivé regenerační prostředky a pomůcky, tak by data mohla být 

ještě relevantnější.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

7. Závěr 

    Téma bakalářské práce jsem si vybral, abych zjistil, jestli mé domněnky o nedostatečné 

regeneraci u starších dorostenců vnímají stejně i trenéři této kategorie. Práce ukazuje, že 

trenéři by byli ochotní více využívat regeneračních prostředků, ale něco jim k tomu chybí. 

Ať už je to jejich vzdělanost, finanční prostředky, ochota hráčů nebo čas, tak se vším se 

dá dle mého názoru pracovat. Stanovený hlavní cíl práce, zjistit do jaké míry se shoduje 

představa o ideální regeneraci starších dorostenců a reálným stavem regenerace z pohledu 

trenérů, poukázal, že trenéři by v neomezených možnostech využívali v podobném 

množství, jako tomu je teď, masáže a kádě s ledovou vodu. Zatímco největší rozdíl vzniká 

v hůře dostupných prostředcích. Trenéři by si představovali mnohem vyšší využití 

cryokomory, která momentálně nemá využití téměř v žádném klubu. Trenéři se vyjádřili 

i k vyšší využitelnosti šlapaček, které ovšem nejsou tak finančně ani prostorově náročné 

a můžou být realizovány téměř všude, takže si myslím, že tady není chyba na straně klubu, 

ale na straně iniciativy hráčů a realizačního týmu. Většina regeneračních prostředků se 

v týmech využívá, ač ne v takových dávkách, jaké by si trenéři představovali. Ten zbytek 

regeneračních prostředků, vesměs těch finančně náročnějších, se týmech objevuje jen 

zřídka, i když trenéři by pro ně využití našli. Všichni trenéři si uvědomují, že regenerace 

u starších dorostenců se podceňuje a tato práce dokládá jakou mezeru trenéři vidí mezi 

realitou a jejich subjektivním pohledem na ideální stav regenerace. 

    Práce nastínila pohled trenéra na problematiku regenerace u starších dorostenců, 

nezabývala se z jakých důvodů se rozchází představa trenéra a realita. Na tuto práci si 

dokáži představit, že by mohla navazovat práce, která by zjišťovala důvody, proč tomu 

tak je a nabízela cesty a řešení ke zlepšení situace ohledně regenerace u starších 

dorostenců kategorie U-19 ve fotbale. 
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9. Přílohy 

Příloha č.1 – Dopis odpovědné osobě 

Vážený pane/Vážená paní, 

 

obracíme se na Vás se žádostí o pomoc při výzkumu k bakalářské práci na téma: Rozdíl 

mezi představou trenéra a realitou o úrovni regenerace ve fotbale u kategorie staršího 

dorostu. Jedná se o výzkum formou dotazníku, který Vám zabere cca 20 minut. Veškeré 

získané údaje budou anonymizovány. 

 

    Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní 

podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. 

 

    Tím, že odkaz na dotazník přepošlete hlavnímu řešiteli potvrzujete, že dobrovolně 

souhlasíte s realizací výzkumu na Vaší instituci, o kterém jste byl/a informován/a, jakož 

i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně 

Etické komisi UK FTVS. Účast respondentů je zcela dobrovolná a každý z nich může 

účast odmítnout, případně z účasti kdykoliv během vyplňování odstoupit.  

Výzkum byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod číslem: 138/20. 

S výsledky studie se můžete poté seznámit pomocí dotazu na emailové adrese: 

dany.kozlik@seznam.cz 

Děkuji Vám za spolupráci 
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Příloha č.2 – Úvod k dotazníku 

    Já, Daniel Kozel, jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění 

dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mnou bakalářskou práci. Ve své práci by 

chtěl odhalit, jak velká mezera je mezi představou trenéra o ideální porci regenerace pro 

hráče ve starším dorosteneckém věku a reálnou dávkou regenerace pro stejné hráče 

fotbalu. 

    Chtěl bych Vás tedy požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho vyplnění Vám zabere 

cca 20 minut. 

    Získaná data budou využita ke zpracování bakalářské práce, případně dalšímu 

výzkumu na UK FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě 

a ochráněna před jiným užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, 

napište na adresu: dany.kozlik@seznam.cz 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí 

v této výzkumné studii, o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu odmítnout účast 

nebo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazník. 
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5. Jaké prostředky byste využívali, pokud byste měli k dispozici zadarmo všechny 

zmíněné možnosti a kolikrát týdně by podle Vás byla ideální regenerace pro 

staršího dorostence ve fotbale? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď v každém řádku 

 

 0x 1x 2x 3x vícekrát 

Masáž      

Sauna      

Pára      

Vířivka      

Elektroprocedury      

Lymfodrenážní kompresní kalhoty      

Kompresní ledová terapie      

Cryokomora      

Lokální kryoterapie      

Ledová voda      

Šlapačky      

Rollery      

Masážní pistole      

Jiné (viz Vaše odpověď v předešlé otázce)      

 

6. Kolik hodin tréninkového času v týdnu požadujete po hráčích, aby věnovali 

regeneraci? 

Nápověda k otázce: Napište počet hodin 

 

 

7. Kolik hodin v týdnu požadujete po hráčích, aby věnovali regeneraci 

individuálně? 

Nápověda k otázce: Napište počet hodin 

 

 

8. Z kolika procent, podle Vašeho názoru, hráči plní Vaše požadavky na počet 

hodin individuální regenerace? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
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9. Využíváte psychorelaxační techniky (řízené terapeutem nebo Vámi samotnými) 

tzn. cvičení vedoucí k uvolnění od úzkosti nebo strachu (obavy) o výkon 

v utkání? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

o Ano 

o Ne 

10. Dává vám klub možnost využívat doplňky stravy pro lepší regeneraci? Jaké? 

Nápověda k otázce: Vypište 

 

 

11. Myslíte si, že u fotbalistů kategorie U-19 jsou doplňky důležité? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

o Nevím 

12. Jakou váhu dáváte regeneraci? Z kolika procent si myslíte, že může ovlivnit 

celkový výkon hráče? 

Nápověda k otázce: Napište procentuální vyjádření 

 

 

13. Využíváte v tréninku kompenzační cvičení? (cvičení na posílení ochablých svalů 

a protažení zkrácených a zesílení nepoužívaných skupin) 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

o Ano 

o Ne 

14. Kolik minut tréninkového času týdně věnujete kompenzačním cvičením? 

Nápověda k otázce: Napište počet minut 

 

 

15. Zařazujete protahovací cviky (strečink) po tréninku či zápase? 

Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď 

o Ano 

o Ne 
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16. Kolik minut tréninkového času týdně se věnujete strečinku? 

Nápověda k otázce: Napište počet minut 

 

 

17. Vyklusáváte po každém tréninku a zápase? Napište kolik minut průměrně. 

Nápověda k otázce: Napište počet minut 

 

 

18. Víte o někom z Vašeho týmu, že by dodržoval sestavený jídelníček specialistou 

na výživu sportovců? Uveďte počet hráčů, který má svůj jídelníček. 

 

 

19. Prostor pro Vás a Vaše vyjádření k rozdílu mezi vnímaným ideálním stavem a 

realitou v oblasti regenerace: 

 

 

Děkuji za Váš čas strávený nad vyplňováním dotazníku. 


