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Abstrakt 

 

Název:     Regenerační procedury v rámci kondiční přípravy  

 

Cíle:  Porovnání vlivu chladové vodní procedury na rychlostně vytrvalostní 

aktivitu u elitních fotbalistů.  

 

Metody:  V práci byla využita námi vytvořená testová baterie. Pro hodnocení 

rychlostní vytrvalosti byl použit test 6x20 metrů ve vyznačeném úseku, který 

byl měřen pomocí fotobuněk. Při zjišťování hladiny laktátu v krvi před a po 

regenerační proceduře byl použit laktátometr. Data z testů byla následně 

analyzována pomocí statistických funkcí průměr, směrodatná odchylka a 

pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). 

      

Výsledky: Zjistili jsme, že regenerační procedura pomocí ponoření do studené vody 

měla pozitivní vliv na pokles hladiny laktátu v krvi ve srovnání s druhou 

experimentální skupinou, která chladovou proceduru neabsolvovala. Efekt 

na výkon v testu rychlostní vytrvalosti nebyl statisticky ani věcně významný. 

Vyšší subjektivní hodnocení náročnosti celého experimentu se objevilo u 

experimentální skupiny, která absolvovala chladovou regenerační proceduru. 

 

Klíčová slova: fotbal, rychlostní vytrvalost, chladná voda, komparace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:           Regeneration procedures in terms of fitness training 

 

Objectives:  Effect of the cold water immersion on speed performance of elite soccer 

players. 

 

Methods:  In our thesis participants performed in the created tests. Speed 

performance was measure in 6x20 meters repeated sprint test. A Lactate 

Meter was used to determine blood lactate levels before and after the     

regeneration procedure. Data obtained during the experiment were then 

analyse using statistical functions mean, standard deviation, and analysis 

of variance (ANOVA). 

 

Results:      We found out that the cold water immersion had positive effect on decrease 

in blood lactate levels compared to the second experimental group that did 

not participate in CWI. There were no significant differences between 

results in speed performance tests. The first experimental group that 

completed CWI evaluated the whole experiment harder than second 

experimental group that completed passive regeneration. 

 
 
Keywords: soccer, speed endurance, cold water, comparation  
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Seznam použitých zkratek 

ANOVA – Analýza rozptylu 

ANP – Anaerobní práh 

Cm – Centimetr 

CO2 – Oxid uhličitý 

CWI (Cold Water Imerssion) – Regenerační procedura pomocí ponoření do studené 

vody 

ES1 – Experimentální skupina 1 

ES2 – Experimentální skupina 2 

IO – Interval odpočinku 

Kg – Kilogram 

Km – Kilometr 

Km/h – Kilometr za hodinu 

M – Metr 

Mg/dl – Miligram na decilitr 

Min – Minuty 

Ml/kg.min – Minuta na kilogram tělesné hmotnosti 

Mmol/l – Milimol na litr 

RV – Rychlostní vytrvalost 

S – Sekundy 

VO2max – Hodnota maximálního objemu kyslíku 

°C – Stupně Celsia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚVOD 

  Sport je v současné době stále více náročný a na sportovce klade velké nároky. 

Zdánlivě méně důležité aspekty tréninku, jako je regenerace, tak můžou být v konečném 

důsledku pro výkon sportovců rozhodující.  

Způsob a doba regenerace je velmi podstatným aspektem jak u výkonnostních, tak 

především u profesionálních sportovců. V současné době můžeme vidět mnoho sportovců 

se otužovat a zvyšovat svou odolnost vůči chladu v ledových kádích. Spousta trenérů 

aplikuje chladivé vodní procedury do sportovní přípravy svých svěřenců. Mnozí 

sportovci tak začínají s pravidelným otužováním a zařazováním například ledových sprch 

do své rutiny, a to nejen z důvodu zlepšení regenerace, ale také pro vyšší odolnost 

organismu vůči virovým onemocněním. Jedná se pouze o trend, či mají chladové 

procedury skutečný potenciál pro zlepšování sportovních výkonů? 

Od dětství jsem se věnovala sportu, a tak jsem si vždy uvědomovala důležitost 

regenerace. Avšak musím přiznat, že ne vždy jsem zotavovací procedury ve své sportovní 

přípravě zařazovala. Konkrétně s regenerací chladem a ledovou vodou jsem se poprvé 

setkala až ve škole na Zimním kondičním kurzu. K mému překvapení jsem si chladové 

procedury oblíbila, a k ledové vodě si našla cestu. Tento zážitek se stal impulsem pro 

napsání této bakalářské práce, jelikož jsem se od té doby začala věnovat otužovaní a 

zajímat se o to, jak se dají chladové procedury využít k regeneraci a zotavení sil u 

sportovců. Proto se má práce zabývá použitím regeneračních procedur v rámci kondiční 

přípravy sportovců, a to především srovnáním vlivu chladivé regenerační procedury a 

pasivní regenerace. 

 

 

 



I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. REŠERŠE LITERATURY 

Jako podklad pro bakalářskou práci jsem provedla rešerši studií věnující se 

chladovým regeneračním procedurám a jejich vlivu na opakovaný výkon sportovce. 

Studie jsem hledala v databázích Scopus a Web of science. Pro větší přehlednost jsem 

vytvořila graf, který zobrazuje četnost studií zabývajících se touto tématikou v průběhu 

let 2000 až 2021, a to právě na databázích Scopus a Web of Science (graf 1). Jako 

kritérium pro vyhledávaní studií jsem použila klíčové slovo cold water immersion neboli 

chladové regenerační procedury s využitím ponoření do ledové vody.  

Graf 1 - Počet studií s tématikou chladových regeneračních procedur 

 

 
 Jak vyplývá z grafu, množství studií zabývající se touto tématikou se v poslední 

době stále zvyšuje. Jedná se tak o sledovanou problematiku a aktuální téma. 

 Studií od českých autorů zabývajících se chladovými vodními procedurami se na 

databázích vyskytuje podstatně méně. Tímto tématem se zabývá především Jiří Baláš 

například ve studiích Males benefit more from cold water immersion during repeated 

handgrip contractions than females despite similar oxygen kinetics (2020), Effect of cold-

water immersion on handgrip performance in rock climbers (2018). Dále Ladislav Jánský 

ve studiích Thermal, cardiac and adrenergic responses to repeated local cooling (2006) 

či Modulace kardiovaskulárních funkcí po opakovaném ochlazování dolních končetin 

(2006). 
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1.1. Studie 

Studie s názvem Cooling and Performance Recovery of Trained Athletes měla za 

cíl zjistit účinky chladových terapií na zotavení po fyzické aktivitě. Jednalo se o 

metaanalýzu, během níž byla provedena rešerše literatury a z ní vybráno 21 

randomizovaných kontrolovaných studií zabývajících se účinky chlazení na zotavení po 

výkonu (Elias, Wyckelsma, Varley, Mckenna, Aughey, 2013).  

Studie A 2.5 min cold water immersion improves prolonged intermittent sprint 

performance zkoumala vliv chladových procedur při akutním zotavení sportovců. Cílem 

tohoto výzkumu bylo zjistit, zda ponoření do studené vody ovlivní výkon během testu 

přerušovaného sprintu. Studie se zúčastnilo 10 hráčů fotbalu, kteří absolvovali 2x40 

minut simulovaného zápasu s pauzou mezi poločasy 15 minut. V pauze mezi poločasy 

provedli jednu z následujících regeneračních procedur: pasivní odpočinek a 5 či 2,5 minut 

ponoření do studené vody při teplotě 8 ° C (Egaña, Jordan, Moriaty, 2019). 

Studie s názvem Does cold-water immersion after strength training attenuate 

training adaptation? zkoumala efekt regenerace ponořením do chladné vody po silovém 

tréninku. Výzkumu se zúčastnilo 11 účastníků, kteří absolvovali dvě osmi-týdenní 

tréninková období zahrnující 3 tréninky týdně zaměřené na dolní část těla. Po každém 

tréninku účastnící provedli jednu ze dvou regeneračních metod, kterými byly ponoření 

celého těla do chladné vody či pasivní regenerace. Efekt byl měřen na výsledku při 

vertikálním výskoku a jednom maximálním opakování leg pressu (Poppendieck, 

Wegmann, Hecksteden, Pfeiffer, Meyer, 2021). 

Některé studie srovnávaly efekt užití chladových procedur a kontrastní vodní 

terapie. U kontrastní vodní terapie se jedná o střídání tepelných a chladivých podnětů. 

Cílem studie s názvem Effectiveness of water immersion on postmatch recovery in elite 

professional fotballers bylo srovnání 14minutové kontrastní vodní procedury (střídání 

studené a teplé vody) a chladové vodní procedury při regeneraci profesionálních 

fotbalistů. Studie byla prováděna na 24 profesionálních fotbalistech, jejichž výsledky 

byly měřeny u vertikálního výskoku a opakovaných sprintech. Byly porovnávány metody 

ponoření do studené vody o teplotě 12 °C na 14 minut, kontrastní terapie střídání ponoření 

1 minutu do vody o teplotě 12 °C a 1 minutu do vody o teplotě 38 °C (celkem 7 cyklů, 

14 minut), a jako poslední pasivní regenerace. Testová baterie z této studie, tedy 



opakované sprinty a vertikální výskok, se následně stala podkladem i pro mou 

bakalářskou práci (Elias, Wyckelsma, Varley, Mckenna, Aughey, 2013).  

Také studie s názvem Effects of Cold Water Immersion and Contrast Water 

Therapy for Recovery From Team Sport: A Systematic Review and Meta-analysis měla 

za cíl srovnat efekt chladových a kontrastních vodních procedur u hráčů sportovních her 

(Higgins, Greene, Baker, 2017).  

Publikace s názvem Recovery strategies for football players se zabývala 

problematikou spojenou s vysokou četností zápasů, které elitní hráči musí během 

fotbalové sezóny odehrát. Každý zápas vede k únavě, a organismus sportovce tak 

vyžaduje několik dní k úplnému zotavení. Mnoho fotbalistů tak nemá prostor pro plnou 

regeneraci. Tato nedostatečná kompenzace může často vést k chronické únavě hráčů. 

Autoři studie srovnávali jednotlivé regenerační procedury, které se ve fotbale nejčastěji 

využívají. Patří mezi ně kromě chladových vodních procedur také masáže, strečink, 

kryoterapie, rolování a elektrostimulace (Pooley, Spendiff, Allen, Moir, 2019).  

Studie Comparative efficacy of active recovery and cold water immersion as post-

match recovery interventions in elite youth soccer se také zabývala problematikou 

pozápasové regenerace fotbalistů. Autoři srovnávali chladovou vodní proceduru, statický 

strečink a aktivní regeneraci (v podobě 10 minut jízdy na bicyklovém ergometru) 

aplikované po fotbalovém utkání (Pooley, Spendiff, Allen, Moir, 2020). 

Fejtová ve své práci Využití kontrastní termoterapie v regeneraci sportovců 

zkoumala, jaký vliv má kontrastní terapie na regeneraci a následný výkon sportovce. 

Cílem práce bylo zjistit, jak ovlivňuje lokální kontrastní termoterapie regeneraci a výkon 

dolních končetin (2018).  

 Studií zabývajících se chladovými regeneračními procedurami je mnohem více. 

V rešerši literatury jsem se zaměřila především na ty, které zkoumaly efekt ponoření do 

studené vody. To konkrétně na hráčích sportovních her, jelikož tuto problematiku se budu 

snažit rozebrat v teoretické části a následně i v našem výzkumu a praktické části.   

 

 



2. SPORTOVNÍ TRÉNINK VE FOTBALE 

Jako sportovní trénink chápeme přípravu jedince či týmu na závody nebo utkání. 

Cílem je dosáhnout nejvyšší výkonnosti v daném sportovním odvětví. Jde o vytváření 

systémů nejrůznějších tréninkových cvičení, které mají za úkol dokonale připravit 

sportovce na výkon. Zahrnují tělesný, psychický a sociální rozvoj, dále osvojování 

sportovních dovedností, rozvíjení kondice a formování osobnosti sportovců. Využívají se 

poznatky z řady vědních oborů, jako jsou například fyziologie, psychologie či 

biomechanika (Dovalil, Perič, 2010). Sportovní trénink posuzujeme jako jistý druh 

biologicko-sociální adaptace. To znamená jako proces morfologicko-funkční adaptace, 

motorického učení a psychosociální interakce (Dovalil, 2009).  

Fotbal je dynamický sport, který se neustále vyvíjí a mění, stejně jako přístup 

k jeho tréninku (Mallo, 2014). Hráči fotbalu musí být připraveni prakticky ze všech 

pohledů tělesné kondice. Příprava na utkání vyžaduje získání herních dovedností, 

taktickou a mentální přípravu a tělesný trénink (Kirkendall, 2013). Fotbalisté musí 

disponovat vysokou fyzickou zdatností, aby se vyrovnali s náročností zápasu a využili 

svých technických dovedností v jeho průběhu. Sportovní trénink je proto důležitou 

součástí celkového rozvoje hráčů. Ve fotbale, stejně jako v jiných sportech, by se 

vykonávaná cvičení měla co nejvíce podobat danému sportu. Je proto důležité co nejvíce 

porozumět požadavkům této hry (Williams, 2013).  

 

2.1. Periodizace ročního tréninkového cyklu 

Periodizace tréninku představuje jednu z nejdůležitějších složek plánování 

sportovního tréninku. Vychází ze snahy vymezit oblasti, na které se chceme v určitém 

období tréninku zaměřit (Bernaciková a kol., 2020). Periodizace ročního tréninkového 

cyklu pomáhá trenérům, aby optimálně vybírali nejlepší načasování pro zařazení určitého 

typu tréninku (Mallo, 2014). 

Roční tréninkový cyklus se všeobecně považuje za základní jednotku dlouhodobě 

organizované sportovní činnosti. Vychází z dynamiky sportovní činnosti a z faktu, že 

výraznější změny trénovanosti vyžadují delší časový úsek a nemůžeme je očekávat 

v krátkodobém horizontu. Jeho stavba směřuje k tomu, aby maximální sportovní 

výkonnost vrcholila v požadovaném období. Standardní periodizace rozlišuje přípravné, 

předzávodní, hlavní a přechodné období (Dovalil, 2009). Posloupnost jednotlivých 



období v ročním tréninkovém cyklu zobrazuje obrázek 1. 

 

Obrázek 1 - Schéma ročního tréninkového cyklu (upraveno dle Dovalila, 2009) 

 

 

Přípravné období 

Cílem přípravného období je vytvořit základy budoucího výkonu, zajistit 

předpoklady pro další růst výkonnosti, a především zvýšit trénovanost (Dovalil, 2009). 

Buzek (2007) charakterizuje toto období jako nejkoncentrovanější z hlediska objemu 

zatěžování hráčů. 

Přípravné období můžeme rozdělit na dvě části, a to obecné a speciální. Cílem 

první části je zlepšovaní obecných funkčních předpokladů pro daný sport, současně je 

vhodné rozvíjet a zlepšovat individuální dovednosti. V druhé části přecházíme postupně 

od obecné přípravy ke speciální. Doba obecné části přípravy je přibližně měsíc a speciální 

1-2 měsíce (Hojka, Jebavý, Kaplan, 2018). 

Ve fotbale můžeme přípravné období rozdělit na letní a zimní. Letní přípravné 

období můžeme charakterizovat jako komplexní rozvoj pohybových schopností a 

technicko-taktických dovedností spojený s psychologickou přípravou. Jednotlivé 

aspekty, jako struktura, objem a intenzita tréninkového zatížení se liší dle délky období a 

výkonnostní úrovně hráčů. Obsah zimního přípravného období je závislý na úrovni 

soutěže, frekvenci tréninkových jednotek a materiálním a ekonomickém zajištění klubu. 

Toto období představuje z hlediska zátěže především velký objem tréninků a klade 

nároky na všechny funkční systémy hráčů (Votík, 2005). V přípravném období je důležitá 

systematická stavba tréninku, která zaručuje zvýšení úrovně jednotlivých prvků hry. 

  



Předzávodní období 

Cílem tohoto období je zvyšování výkonnosti. Dochází ke zvyšování jednotlivých 

složek přípravy na soutěžní úroveň, objem tréninku se snižuje a intenzita zvyšuje. 

Dochází zde většinou k ladění sportovní formy, proto se převážně zaměřujeme na rozvoj 

speciálních pohybových schopností. Doba této části přípravy se pohybuje kolem jednoho 

měsíce (Hojka, Jebavý, Kaplan, 2018).  

Ve fotbalovém prostředí je hlavním záměrem tohoto období navození herního 

rytmu hlavního období s postupným přechodem na klasický týdenní rytmus zápasů. 

Dochází především ke zvyšování intenzity, a naopak ke snižování objemu tréninku 

(Hojka, Jebavý, Kaplan, 2018). Z hlediska technicko-taktického zaměření jde zejména o 

stabilizaci koncepce hry, jedná se především o taktický trénink. Jeho cílem je nacvičení 

a posílení modelových řešení herních situací jak jednotlivců, tak celého týmu. Toto 

období by mělo být završeno vysokou úrovní výkonové motivace a psychické odolnosti 

proti stresujícím faktorům utkání (Buzek a kol., 2007). 

 

Hlavní období 

Hlavním cílem hlavního (závodního) období je herní výkon. Zaměřujeme se na 

udržení nejdůležitějších složek kondice. Dominují zde specifická cvičení o vysoké 

intenzitě. Ve fotbale je doba tohoto období stanovena rozpisem soutěží (Hojka, Jebavý, 

Kaplan, 2018). Lze říct, že se poněkud snižuje objem tréninkového zatížení, ale udržuje 

se jeho intenzita. Trénink se přizpůsobuje kalendáři soutěží a upravuje se podle aktuálních 

potřeb a stavu sportovce nebo družstva (Dovalil, 2009).  

Ve fotbale je podzimní i jarní hlavní období ohraničené prvním a posledním 

mistrovským zápasem příslušné soutěže. Cílem je udržet optimální sportovní formu týmu 

v celé délce tohoto období, udržet vysoký funkční stav organismu hráčů a získanou 

trénovanost v přípravném období. Podstatnou roli hraje také psychologická příprava, a to 

nejen v souvislosti s vedením tréninkového procesu, ale i s přípravou, vedením a 

hodnocením utkání. V závěru tohoto období většinou nároky na psychiku hráčů i celého 

týmu stoupají (Votík, 2005). 

K udržení vysoké výkonnosti hráčů v průběhu soutěžního období se doporučuje 

neherní kondiční trénink v malém objemu, cca 5-8 % celkové doby tréninku. Ten je 

doplněn specifickým fotbalovým tréninkem (Psotta, 2006). 



Přechodné období 

Přechodné období má za úkol eliminovat nahromaděnou únavu plynoucí 

z výkonnostních požadavků na sportovce. Hlavní důraz se klade na co nejdůkladnější 

zotavení. Podstatně se snižuje objem zatížení. Tréninkových jednotek je méně a jsou 

kratší. Nejčastěji má tréninková činnost podobu aktivního odpočinku, při kterém 

převažují aerobní cvičení o nízké intenzitě a zařazení nespecifických a doplňkových 

cvičení (Dovalil, 2009). Doba tohoto období se většinou pohybuje v rozmezí 3-4 týdnů. 

Kondice se v tomto období nerozvíjí, dochází k fyzickému a psychickému odpočinku, či 

případnému doléčení zranění (Hojka, Jebavý, Kaplan, 2018). 

Přechodné období, následující po podzimní hlavním období, začíná tréninkovou 

přestávkou, která trvá až do zahájení zimního přípravného období. Spíše než pasivní 

odpočinek, je tato přestávka chápána jako individuální aktivní odpočinek. Letní 

přechodné období je obsahově stejné jako zimní, ale je kratší (Votík, 2005). 

 Pro lepší přehlednost uvádím tabulku periodizace ročního tréninkového cyklu ve 

fotbale (tabulka 1). 

 

Tabulka 1 - Roční tréninkový cyklus ve fotbale (upraveno dle Votíka, 2005) 

PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY JARNÍ ČÁST SEZÓNY 

PŘÍPRAVNÉ 
OBDOBÍ 

HLAVNÍ 
OBDOBÍ 

PŘECHODNÉ 
OBDOBÍ 

PŘÍPRAVNÉ 
OBDOBÍ 

HLAVNÍ 
OBDOBÍ 

PŘECHODNÉ 
OBDOBÍ 

červen–srpen srpen–
listopad 

listopad–
prosinec 

leden–březen březen–
červen 

červen 

4-8 týdnů 13-15 
týdnů 

4-6 týdnů 10-12 týdnů 13-15 
týdnů 

2-4 týdny 

 

 

2.2. Četnost utkání během sezóny 

Podstatný vliv na plánování ročního tréninkového cyklu ve fotbale má jak úroveň, 

na které se tým nachází, tak četnost utkání. Elitní fotbalové týmy na profesionální úrovni 

odehrají více než jeden fotbalový zápas během týdne. Mallo (20014) uvádí jako příklad 

španělský fotbalový tým Athletic de Bilbao, který se účastní fotbalových soutěží La Liga, 

Copa del Rey a Evropské ligy UEFA. Během sezóny 2011-2012 odehrál tento tým celkem 

63 utkání. Na obrázku 2 je zobrazen kalendář utkání španělského týmu během sezóny 

2011-2012. 



Obrázek 2 - Kalendář četnosti utkání během sezóny 2011-2012 fotbalového týmu 

Athletic de Bilbao (upraveno dle Mallo, 2014) 

 

*světle šedý rámeček – utkání soutěže La Liga, tmavě šedý rámeček – utkání soutěže 

Copa del Rey, černý rámeček – utkání Evropské ligy UEFA 

Ve fotbale se během posledních let zvyšuje frekvence soutěží, a hráči tak musí 

podávat nejlepší výkony v různých fázích sezóny. Na předchozím obrázku 2, 

znázorňujícím četnost utkání španělského týmu, můžeme vidět, že aplikace klasického 

ročního tréninkového cyklu je obtížně proveditelná. Vzhledem k četnosti utkání u elitních 

profesionálních týmů je složité zařadit do ročního tréninkového cyklu 5-6 týdenní 

přípravné období, které by dostatečně připravilo a zajistilo optimální výkony hráčů během 

následujících měsíců (Gamble, 2006).  

Hráči elitních fotbalových týmů disponují rychlejší schopností adaptace na 

tréninkové stimuly. Mnoho profesionálních týmu proto zařazuje vysoce intenzivní 

tréninkové jednotky již od začátku přípravného období. Jednotlivé plány ročního 

tréninkového cyklu by se proto vždy měly přizpůsobit na míru danému týmu, a to jak 

z hlediska úrovně, tak výkonnosti hráčů (Mallo, 2014). 

  

2.3. Tréninkové cykly a období 

Votík (2016) ve své publikaci zmiňuje, že trénink nesmí být nahodilý a výsledkem 

improvizačních schopností trenéra. Plánování a evidence tréninkových jednotek dává 

trenérovi možnost ke zpětnému odhalení nedostatků v přípravě hráčů, a aplikovat tak 

postupy ke zlepšení tréninkového procesu.  

 

 



Rozlišuje tyto tréninkové cykly: 

- Makrocyklus – také označován jako plán perspektivní, v trenérské praxi se 

nejčastěji používají celoroční plány 

- Mezocyklus – jedná se o jednotlivá období ročního tréninkového cyklu s 

různou intenzitou, objemem a specifičností zatížení v délce dvou až osmi 

týdnů 

- Mikrocyklus – nejčastěji v délce sedmi dní 

 

Mikrocyklus je jednou z nejpoužívanějších časových jednotek pro organizaci 

tréninkové zátěže, která je obvykle dlouhá jeden týden. Mikrocyklus může mít různé 

formy podle toho, zda je aplikován v přípravném nebo soutěžním období. Také 

zařazované tréninkové jednotky je třeba přizpůsobit současnému momentu sezóny a 

individuálním potřebám sportovců (Wilmore, 2008, Mallo, 2014). Dle těchto kritérií 

rozlišujeme různé typy mikrocyklů, které můžeme vzájemně kombinovat. Typy těchto 

mikrocyklů v ročním tréninkovém cyklu zobrazuje tabulka 2. 

 

Tabulka 2 - Typy mikrocyklů v ročním tréninkovém cyklu (dle Dovalila, 2009) 

Typ 
mikrocyklu Hlavní úkol Obsah 

Celkové 
zatížení 

Využití v ročním 
cyklu 

 
 
ÚVODNÍ 

příprava 
k náročnější 
tréninkové činnosti   

 
specifická i 
nespecifická cvičení 

 
 
malé 

počátek přípravného 
období, po delším 
přerušení 

ROZVÍJEJÍCÍ 

 
stimulace 
trénovanosti 

 
 
specifická cvičení velké 

 
 
přípravné období  

STABILIZAČNÍ 

 
udržení dosažených 
změn 

 
specifická cvičení 
(i nespecifická)  

 
 
střední 

 
 
přípravné období 

KONTROLNÍ 

 
hodnocení 
aktuálního stavu 

 
starty, utkání, turnaje, 
testy trénovanosti 

 
střední až 
velké 

 
 
přípravné období 

VYLAĎOVACÍ 

 
ladění sportovní 
formy 

 
specifická cvičení, 
starty 

 
střední až 
malé 

 
předzávodní období, 
závodní období 

SOUTĚŽNÍ 

 
demonstrace 
výkonu 

 
doplňkové sporty 
nespecifická cvičení střední 

 
 
závodní období 

ZOTAVNÝ 

 
dílčí nebo celkové 
zotavení 

 
 
odpočinek 

 
 
malé 

přípravné období, 
závodní období, 
přechodné období 

 

 



Mallo (2014) uvádí příklad mikrocyklu na týmu, který hraje pravidelně utkání 

každou neděli. Z hlediska ročního tréninkového cyklu bychom tento mikrocyklus zařadili 

do hlavního období. Délka mikrocyklu by tedy byla týden (7 dní). V tomto případě by 

byl začátek mikrocyklu věnován psychické a fyzické regeneraci po zápasu. Obvykle tato 

fáze zabírá počátečních 48 hodin po utkání a je charakterizována aplikací regeneračních 

procedur a dnem volna či naopak. Pořadí těchto činností závisí na konkrétní situaci, 

včetně cestování a únavy hráčů.  

V prostřední části týdne (středa a čtvrtek) je cílem zátěže zvýšit nebo udržet 

kapacity hráčů, v závislosti na fázi sezóny, ve které se tým nachází. U profesionálních 

týmů, absolvujících jeden zápas týdně, můžeme v této fázi zařadit 2-3 tréninkové 

jednotky. Je však nutné respektovat individuální fyzický a psychický stav hráčů, aby se 

eliminovalo riziko zranění. Zařazování příliš náročných tréninkových jednotek by v této 

fázi mohlo způsobit únavu hráčů a mít tak negativní vliv na nadcházející utkání.  

V závěrečné fázi před utkáním (pátek a sobota) by se příprava hráčů měla zaměřit 

na situační faktory, snížení nejistoty ve vztahu k dalšímu soupeři a přípravě na zápas. 

Předzápasové tréninkové jednotky by měli být krátké a zaměřeny na posílení základních 

aspektů týmu. Mikrocyklus je zakončen utkáním. Obrázek 3 zobrazuje schéma průběhu 

sedmidenního mikrocyklu. 

 

Obrázek 3 - Schéma průběhu sedmidenního mikrocyklu, převzato dle Mallo (2014) 

 

 

 V době, kdy je zařazován velký tréninkový objem je nutné eliminovat vzniklou 

únavu. Abaïdia (2018) se ve své publikaci zabývá problematikou spojenou s vysokou 

četnostní tréninkových jednotek a zápasů, které elitní hráči musí během fotbalové sezóny 

absolvovat. Každý zápas vede k únavě, která vyžaduje několik dní k úplnému zotavení, a 

spousta fotbalistů tak nemá pro plnou regeneraci prostor. Tato nedostatečná kompenzace 

může často vést k chronické únavě hráčů. Autor publikace zmiňuje nejužívanější 

regenerační prostředky, které mohou fotbalistům pomoci eliminovat nakumulovanou 



únavu. Patří mezi ně například chladové vodní procedury, kterými se ve své práci 

zabývám. Mimo to zmiňuje také masáže, strečink, kryoterapie, rolování či 

elektrostimulace. 

 

 

2.4. Kondiční příprava 

Slovo kondice pochází z latinského slova „conditio“, což v překladu znamená 

předpoklad nebo nevyhnutelnou podmínku. Ve sportu ji lze definovat jako souhrn funkcí 

organismu, které umožňují obstát ve fyzicky náročných podmínkách (Jebavý, Hojka, 

Kaplan, 2017).  

Kondiční příprava je základem pro rozvoj specifických výkonů všech sportovců. 

Zaměřuje se na ovlivnění pohybových schopností, kterými jsou síla, rychlost a vytrvalost 

(Zumr, 2019). Jedná se především o zatěžování, které má aktivovat odpovídající funkční 

systémy, energetické zabezpečení a řízení pohybu (Dovalil, 2009). Kondice tvoří 

společně s taktikou a technikou základní předpoklady individuálních i týmových herních 

výkonů (Psotta, 2006). Ve sportovních hrách umožňuje kondice hráči uplatnit racionální 

techniku, efektivní taktiku a maximálně využít individuální předpoklady k dosažení 

požadované výkonnosti (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017). 

Různé sportovní disciplíny upřednostňují v tréninku určité schopnosti ve prospěch 

sportovního výkonu. V tréninku využíváme cvičení s různou mírou specifičnosti. Zumr 

(2019) tak rozděluje kondici na: 

a) Obecnou – Jednotlivé kondiční schopnosti jsou zastoupeny rovnoměrně a 

příprava je zaměřena na všestranný tělesný rozvoj. Tento typ je uplatňován 

především u dětí a mládeže. Podstatou je výběr cvičení zaměřených na 

ovlivňování kondičních schopností, které jsou základem pro všechny sporty. 

S přibývajícími roky sportovní přípravy se postupně zvyšuje míra specifičnosti 

cvičení.  

b) Speciální – Jsou zdůrazněny kondiční schopnosti, které se uplatňují při 

sportovním výkonu. Výběr cvičení zahrnuje prvky obsažené ve specifických 

potřebách disciplíny. Je jednou z podmínek dosažení vrcholového sportovního 

výkonu. 



Hlavním cílem kondiční přípravy u fotbalistů je především vytvoření předpokladů 

pro dosažení maximálního herního výkonu, zvýšení odolnosti hráče vůči tréninkovému i 

závodnímu zatížení, a především dlouhodobé zabezpečení nároků kladených na hráče jak 

při tréninku, tak při utkání. Vysoká úroveň kondičních předpokladů nezaručuje vysokou 

sportovní výkonnost, avšak vysoká herní výkonnost je podmíněna dostatečně vysokou 

kondiční připraveností (Psotta, 2006). 

Kromě všestranného tělesného rozvoje má kondiční příprava i jiný důležitý 

rozvoj, a to působit jako prevence zranění. Využíváme speciální protahovací a 

uvolňovací cvičení zaměřená na nejzatíženější oblasti těla či posilovací cviky pro 

zajištění svalové rovnováhy a různá obratnostní cvičení (Zumr, 2019). 

Kondiční příprava je ovlivněna únavou, která snižuje její kvalitu. Únava se dá 

snižovat a urychlovat její odstranění různými procesy (jako je likvidace acidózy, obnova 

metabolických dějů, vyrovnávání teplotních změn, likvidace katabolitů, reparace 

poškozených buněk) a regeneračními procedurami. V mé práci se zaměřuji na vodní, 

konkrétně chladové procedury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CHARAKTERISTIKA FOTBALU A JEHO ZATÍŽENÍ 

3.1. Základní pravidla 

Fotbal je sportovní, týmová, branková hra, která patří k jedněm z nejoblíbenějších 

sportovních her. Hrací plocha pro fotbal má tvar obdélníku, kdy pomezní čára je delší než 

branková. Délka hřiště je 90 až 120 m a šířka 45 až 90 m, branka má rozměry 7,32x2,44 

m (Votík, 2016). Jednotlivé rozměry a tvar hracího pole jsou zobrazeny na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Hrací plocha fotbalového hřiště (Votík, 2016) 

 

  

Na hracím poli se proti sobě utkají dva týmy ve složení 11 hráčů, z nichž jeden 

musí být brankář. Utkání se hraje na dva poločasy po 45 minutách, s poločasovou 

přestávkou 15 minut. Cílem hráčů je skórovat větší počet gólů (branek) než druhé 

mužstvo. Branky je dosaženo, pokud míč celým objemem přejde brankovou čáru mezi 

tyčemi branky (Kureš, 2020). 

 

 

 



3.2. Fyziologie zátěže hráče fotbalu 

Současný fotbal je charakterizován neustálým zvyšováním požadavků na objem a 

intenzitu herních činností hráče během utkání (Votík, 2016). Charakteristika zatížení ve 

fotbale je dána především velikostí hřiště, délkou utkání, hráčskou pozicí, množstvím 

herních činností jednotlivce bez i s míčem, množstvím herních kombinací a standardních 

situací a také množství základních útočných a obranných fází hry (Věčeřa, Nováček, 

1995). Výkon hráče je charakterizován střídáním pohybového zatížení. Jedná se o střídání 

velmi krátkých 2-10 sekund trvajících intervalů stoje, chůze, běhu různých rychlostí a 

způsobů, činností s míčem a dalších lokomočních činností. Ke změně intenzity nebo typu 

pohybu dochází velmi často, a to v průměru každou 5. až 6. sekundu (Jebavý, Hojka, 

Kaplan, 2017).  

 

Z hlediska bioenergetického zabezpečení herního výkonu, při pohybové činnosti 

jsou energetické požadavky na svalovou kontrakci společně uspokojovány:  

- anaerobně alaktátovým metabolismem,  

- anaerobně laktátovým metabolismem,  

- aerobním metabolismem 

Obrázek 5 zobrazuje vztah mezi trváním fyzické aktivity a zapojením jednotlivých 

energetických systémů (Kirkendall, 2016). 

 

Obrázek 5 - Vztah trvání cvičení a zapojení energetických systémů (Kirkendall, 2016) 

 



Při fotbalovém utkání hovoříme o intervalovém charakteru zatížení. Neustále se 

mění intenzita zatížení a střídají se krátké a dlouhé běžecké úseky, které hráči překonávají 

různou rychlostí. Grasgrubera a Cacek (2008) uvádí, že při fotbalovém utkání je z větší 

části hrazena energie aerobním způsobem, čímž se udržuje stabilní výkon po celou dobu 

utkání. Důležitým ukazatelem pro aerobní schopnosti organismu je především VO2max 

(Votík, 2005, Grasgruber, Cacek, 2008). Dle studií se průměrná hodnota hladiny VO2max 

u fotbalistů pohybuje v rozmezí 55–65 ml/kg.min (Bangsbo, Mohr a Okrustrup, 2006).   

Většina akcí, jako je střelba, sprint či změny směru trvají nejdéle 8 sekund. Jedná 

se tak o anaerobní zatížení. Tyto úkony jsou energeticky kryty ATP a CP. Při volnější 

intenzitě dochází k využívání glykogeních zásob, v případě jejich vyčerpání i k odbourání 

tukových zásob (Wilhelm, 2002). 

Energetický výdej během utkání je výrazně ovlivňován nejen intenzitou a 

objemem naběhaných kilometrů, ale také charakterem pohybové činnosti, jakými jsou 

například výskoky, obraty, změny směru, souboje o míč, vyražení do stran a zpět či 

klamavé pohyby (Votík, 2016). 

Dále v práci uvádím překonané vzdálenosti hráčů během utkání a fyziologické 

ukazatele zatížení, jako úroveň srdeční frekvence a hladiny laktátu. 

 

3.2.1.  Kondiční parametry 

Vzdálenost, kterou elitní hráči překonají během fotbalového zápasu je v průměru 

11 km (Di Salvo et al., 2009). Co se týče intenzity pohybu, průměrná vzdálenost 

překonaná velmi rychlým během (přesahující 14,4 km/h) a maximální intenzitou 

(přesahující 19,8 km/h) je 2,5 a 0,9 km během utkání (Bradley et al., 2009). Podstatný 

vliv na překonanou vzdálenost má hráčská pozice fotbalisty. Tabulka 3 zobrazuje 

překonanou vzdálenost u jednotlivých hráčských funkcí u vybraného týmu 1. anglické 

ligy. 

  



Tabulka 3 - Diferenciace pohybové činnosti u jednotlivých hráčských funkcí u 

vybraného týmu 1. anglické ligy (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2017) 

 Pohybová činnost 

Hráčská funkce Chůze (km) Klus (km) Běh (km) Rychlý běh – 

sprint (km) 

Celkově (km) 

Středový obránce 4,2 2,7 0,5 0,2 8,4 

Krajní obránce 2,8 4,2 1,3 0,3 9,8 

Defenzivní záložník 2,4 9,4 0,6 0,1 14,3 

Ofenzivní záložník 2,2 6,8 2,6 0,4 12,8 

Útočník 2,2 5,0 0,6 0,4 10,6 

Hrotový útočník 4,4 2,1 1,3 0,9 9,8 

 

U profesionálních hráčů fotbalu překonají střední obránci během utkání menší 

celkovou vzdálenost a vykonají tak méně běhů o vysoké intenzitě než hráči na ostatních 

herních postech. Naopak krajní obránce, v porovnání se středním obráncem, absolvuje 

mnohem více sprintů a překonaná celková vzdálenost je provedena vysokou intenzitou. 

Přibližně stejnou intenzitou jako krajní obránce překonají celkovou vzdálenost i útočníci. 

Počet sprintů je u nich větší než u záložníků či obránců, avšak celková překonaná 

vzdálenost je menší. U středových hráčů je celková překonaná vzdálenost větší, ale počet 

sprintů menší, než je tomu u krajních obránců a útočníků (Süss, Tůma, 2014).  

 
 

3.2.2.  Úroveň srdeční frekvence 

Úroveň srdeční frekvence během utkání se pohybuje průměrně kolem 85% 

individuální maximální srdeční frekvence hráčů (Stolen et al., 2005). V soutěžním fotbale 

se nejčastěji pohybuje mezi 150-170 tepy za minutu s občasným výskytem hodnot nad 

180 tepů za minutu (Kirkendall, 2013). Obrázek 6 zobrazuje průměrné hodnoty srdeční 

frekvence během utkání: 

  



Obrázek 6 - Průměrné hodnoty srdeční frekvence v zápase na základě sedmi různých 

studií (Kirkendall, 2013) 

 

Srdeční frekvence je během zápasu jen zřídkakdy stabilní. Dochází k jejímu 

rychlému nárůstu na vysoké hodnoty během rychlého běhu a následnému rychlému 

poklesu v zotavné fázi při stání a chůzi (Kirkendall, 2013). Dynamiku srdeční frekvence 

v průběhu utkání zobrazuje obrázek 7: 

 

Obrázek 7 - Dynamika srdeční frekvence v průběhu fotbalového utkání (Kirkendall, 

2013) 

 

  



3.2.3.  Hladina laktátu 

Při intenzitní činnosti tělo vytváří kyselinu mléčnou (laktát). Je produktem 

anaerobního metabolismu a její kumulace je vnímána jako bolest v zatěžovaných svalech 

(Kirkendall, 2013). Hromadění laktátu vede k poklesu pH a ke změnám acidobazické 

rovnováhy. Dochází k acidóze (zakyselení), která má negativní vliv na řadu 

fyziologických a metabolických funkcí, jako je narušení nervosvalového přenosu, které 

se projevuje zhoršenou koordinací (Buzek, 2007).  

U sportovců anaerobních sportů může koncentrace laktátu dosáhnout hodnot 

vyšších než 15 mmol/l, fotbal však nevyžaduje tak intenzivní anaerobní zatížení 

(Kirkendall, 2013). Ve fotbale se hodnoty pohybují dle intenzity zátěže a hráčské funkce 

nejčastěji okolo 3-8 mmol/l, ojediněle poté i nad 10 mmol/l (Buzek, 2007). Studie 

dokládají, že se hodnoty laktátu během utkání zvyšují (Kirkendall, 2013). Obvykle bývají 

větší hodnoty naměřeny během 1. poločasu (Buzek, 2007). Obrázek 8 zobrazuje měnící 

se hodnoty laktátu během fotbalového utkání: 

 

Obrázek 8 - Hodnoty laktátu během utkání (Kirkendall, 2013) 

 

Na tyto zvýšené herní nároky musí být hráč dostatečně kondičně připraven. 

Během fotbalového utkání provádějí profesionální hráči 150 až 250 fotbalových akcí. 

Akce jsou podmíněny změnami směru pohybu, které jsou vykonány až 1100krát. 

Významné rozdíly v činnosti fotbalistů se odlišují na základě fyzických schopností a 

technických dovednosti hráče a jeho role v týmu (Bangsbo, Mohr, Krustrup, 2006, 

Bloomfield, Polman, O'Donoghue, 2007).  

Cvičení, během nichž je rozvíjena činnost, při které jsou hladiny laktátu vyšší, 

jsou zařazovány především během přípravného a hlavního období. Jedním z hlavních 



aspektů pro výkon hráče ve fotbalu je sprint. Hráči musí do tréninkových jednotek 

zařazovat sprinterské úseky, jelikož tím jsou schopni rozvinout svoji maximální rychlost, 

která ovlivňuje i další typy rychlosti. Tento trénink však vede k rychlému vzniku kyseliny 

mléčné ve svalech a poté v krvi. 

Trenéři fotbalu mají tendenci ke zvyšování tréninkového zatížení za cenu 

zkrácených dob aktivního odpočinku. Nedostatečný odpočinek znamená, že jakékoli 

následné tréninkové zatížení (opakování) přichází příliš brzy, a tak hráči s nižší hladinou 

kreatinfosfátu a vyšší hladinou laktátu nemusí být schopni zlepšit své rychlostní 

schopnosti. V tréninku je tak naprosto nezbytné použít správné parametry mezi dobou 

zatížení a intervalem odpočinku. Interval odpočinku musí být dostatečně dlouhý, aby 

zajistil hráčům úplné zotavení a připravenost provádět následující úkoly s maximální 

intenzitou. (Andrzejewski, Chmura, Pluta, Konarski, 2015). 

Zásadním trendem moderního fotbalu je zvyšování intenzity hry bez snížení 

objemu. Počet vysoce intenzivních a explozivně silových akcí ve fotbale enormně stoupá. 

Zvýšené hodnoty hladiny laktátu v krvi se fotbalisté snaží snížit během závěrečné 

části tréninkové jednotky či po utkání. Cílem této části je zklidnění organismu po 

náročném tréninku či utkání. Provádí se pohybová činnost mírné intenzity, jako je např. 

klus. Po pozvolném zklidnění poté zařazujeme kompenzační cvičení, které mají 

posilovací, uvolňovací či protahovací charakter, díky čemuž urychlíme nástup 

regeneračních procesů. Kompenzace provádíme k odstraňování svalové nerovnováhy a 

zlepšení pohybových stereotypů, které zároveň snižují riziko zranění (Ovčačík, 2020). 

Jako další prostředek pro snížení hladiny laktátu v krvi pak mohou sloužit regenerační 

procedury, jako například chladové vodní procedury. 

 

3.3. Nejčastěji přetížené a zraněné partie u fotbalistů 

Svalová zranění a přetížení na zadní straně stehen patří mezi nejčastěji se 

vyskytující u fotbalistů. Proto je důležité zařazovat preventivní opatření pro zamezení 

vzniku těchto problémů (Waldén, Hägglund, Ekstrand, 2005). Několik studií zmiňuje, že 

zaměření se na posílení těchto svalů může riziko výskytu zranění snížit (Arnason, 

Andersen, Holme, Engebretsen, Bahr, 2008). Existuje mnoho metod pro posílení svalů 

na zadní straně stehen, od posilování s vlastní vahou, po využití různých pomůcek, jako 

jsou cvičební míče či balanční pomůcky. Obsah cvičení je vždy potřeba pečlivě vybrat a 



přizpůsobit požadavkům konkrétního hráče, a vždy zajistit správnou techniku provedení 

(Askling, Karlsson, Thorstensson, 2003). Stejně jako posílení, bylo také protažení 

zadních svalů stehenních uvedeno jako účinný nástroj ke snížení rizika jejich zranění 

(Witvrouw, Danneels, Asselman, D'have, Cambier, 2003). 

Mezi další často přetěžovanou oblast s rizikem zranění patří adduktory kyčle. 

Nerovnováha síly v oblasti pánve může být doprovázena bolestí v oblasti třísel, 

související s adduktory. Tato zranění poté mohou vyžadovat dlouhé období nepřítomnosti 

v zápasech. Jako účinná prevence zranění tohoto typu se ukázala kombinace silových a 

koordinačních cvičení zaměřených na svaly obklopující oblast pánve (Hölmich, Uhrskou, 

Ulnits, Kanstrup, Nielsen, Bjerg, Krogsgaard, 1999). 

Zranění a přetížení svalů na přední straně stehen, konkrétně rectus femoris, bývají 

jedněmi z nejčastějších u profesionálních fotbalistů. Je tomu tak především proto, že se 

tento sval neustále zapojuje při typických herních akcích, jako je kopání, skákání, 

zpomalení či změna směru (Ekstrand, Hägglund, Waldén, 2011). 

Kromě svalových zranění má velký vliv na zdravotní stav profesionálních hráčů 

fotbalu také kloubní patologie. Mnozí autoři uvádí, že posilování periferních kloubů a 

zařazovaní cvičení pro rozvoj propriorecepce, jsou účinné v prevenci zranění kotníku a 

kolene, které hráče tohoto sportu často postihují (Waldén, Hägglund, Ekstrand, 2005, 

Junge, Rösch, Peterson, Graf-Baumann, Dvořák, 2002). 

 Pro lepší přehlednost jsou na obrázku 9 zobrazeny svaly dolních končetin, které 

bývají u hráčů fotbalu často přetíženy či zraněny. 

  



Obrázek 9 - Svaly dolních končetin (Kirkendall, 2013) 

 

Mallo (2014) uvádí důležitost regenerace spojenou s tréninkovými procesy jako 

prostředek při prevenci přetížení a zranění svalů u fotbalistů. Doporučuje zařazení 

posilovací, protahovacích a uvolňovacích cvičení do tréninkové jednotky. Především 

zdůrazňuje důležitost fyzioterapie, jako prostředku pro ošetření všech zkrácených a 

poškozených měkkých tkáních, aby mohl hráč další trénink absolvovat v optimální 

fyzické kondici. Jako vhodnou pomocnou metodu uvádí zařazování hydroterapie (ledové 

či kontrastní koupele) a zajištění adekvátního doplnění tekutin a živin po tréninkové 

jednotce. 

 Obrázek 10 zobrazuje oblasti, kde se nejčastěji vyskytují zranění u profesionální 

fotbalistů (Ekstrand, 2008). Míra výskytu zranění v dané oblasti je zobrazena 

v procentech. 

Obrázek 10 - Oblasti výskytu zranění fotbalistů (Ekstrand, 2008) 

 



V důsledku velkého zatěžování svalů dolních končetin, má většina hráčů fotbalu 

zkrácené svaly s převážně posturální funkcí a oslabeny svaly s převážně fázickou funkcí 

(Votík, 2005). Mezi nejčastěji přetěžované a zkrácené svalové skupiny u fotbalových 

hráčů patří horní část trapézového svalu, zdvihač lopatky, krátké vzpřimovače krční 

páteře, čtyřhlavý sval stehenní, přitahovače stehen, zevní rotátory kyčelních kloubů, 

napínač povázky stehenní, dvojhlavý sval stehenní a trojhlavý sval lýtkový. Naopak mezi 

nejčastěji ochablé svalové skupiny patří hluboké extenzory krční páteře, břišní svaly, 

mezilopatkové svaly a zřídka také svaly hýžďové (Stablová, 2004).  

Svalové skupiny s tendencí ke zkracování u fotbalistů jsou zobrazeny na obrázku 

11 a svalové skupiny s tendencí k ochabování na obrázku 12. 

Obrázek 11 - Svalové skupiny s tendencí ke zkracování (Votík, 2005) 

 

 

Obrázek 12 - Svalové skupiny s tendencí k ochabování (Votík, 2005) 

 



3.4. Psychologická připravenost 
Mentální vyrovnanost hráčů je jedním z důležitých aspektů, které ovlivňují projev 

hráče během utkání. Na hráče je vystaven zcela jiný tlak, pokud kope rohový kop za stavu 

vedení 1:0 či naopak pokud protihráč vede o dva góly. Odlišný vliv na psychiku má 

rovněž úroveň soutěže, kdy na hráče bude působit větší nátlak mistrovské utkání, 

v porovnání s přátelským utkáním. Zvýšený stres při utkání má vliv na sportovní projev 

i fyziologické funkce, jako je například zvýšená tepová frekvence. Psychologická 

příprava hráče by proto měla být podstatnou součástí tréninku, aby pomohla hráčům 

k psychické vyrovnanosti během utkání (Mallo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. REGENERACE VE FOTBALE 

4.1. Únava 

Soutěžní i tréninková činnost vyvolává únavu, která se projevuje řadou příznaků, 

především snížením celkové výkonnosti (Dovalil, 2009). Jedná se o neschopnost udržet 

očekávaný výkon (Kirkendall, 2013). Jde o subjektivní pocit, který nutí unaveného 

sportovce přerušit výkon nebo alespoň snížit jeho intenzitu. Následkem únavy dojde 

k porušení nervosvalové koordinace a k prodloužení reakční a reflexní doby, což vede ke 

ztrátě kvality dynamického pohybu. Forma a typ únavy jsou z velké části dány druhem 

činnosti. Různé druhy aktivity vyvolávají únavu různou cestou. Podstatou únavy mohou 

být různé objektivní příčiny (Jirka, 1990).  

Při fotbalovém utkání vzniká únava po absolvování krátkých úseků maximální či 

submaximální intenzitou v úrovni nebo nad úrovní ANP. Častý je také nástup únavy na 

začátku druhého poločasu. Důvodem je pokles provozní teploty těla. Během utkání 

nastává úbytek svalového glykogenu, zvýšení koncentrace laktátu a vodíkových iontů, 

čímž dochází k acidóze a nástupu únavy u jedince. Po konci utkání dochází k celkové 

únavě způsobené vyčerpáním energetických zdrojů, dehydratací i psychickou únavou 

z utkání (Buzek a kol., 2007). 

Hošková a kol. (2010) uvádí tyto příčiny (zdroje) únavy: 

- snížení či vyčerpání pohotovostních energetických zásob, 

- nadbytek některých katabolitů (tj. produktů laktátové přeměny), 

- narušení vnitřního prostředí, 

- změny řídících a koordinačních mechanismů. 

Únava je charakteristická různou vnímavostí, jedinci jsou na stejný stupeň únavy 

odlišně citliví. Vlastní pocit únavy je regulován vyšší nervovou činností. Tvoří jakousi 

hranici našich možností, za kterou není vhodné jít. Potlačujeme-li únavu umělým 

nefyziologickým způsobem, jakým mohou být např. některé dopingové prostředky, 

dostáváme se za tuto hranici a může snadno dojít k těžkému poškození organismu (Jirka, 

1990). 



4.1.1. Druhy (formy) únavy 

 Únavu lze rozdělit na psychickou a fyzickou, u nichž vždy dochází k vzájemnému 

působení. I když je únava pokládána za celkový stav organismu, lze v některých 

činnostech rozlišovat únavu celkovou a lokální (místní). Nejčastěji je únava jevem 

fyziologickým, ale za určitých podmínek (překročení prahu tolerance zatížení, nevhodná 

zátěž, stresující faktory zevního prostředí) přechází v únavu patologickou. Ta poté může 

být okamžitým projevem odpovědí organismu na zatížení (únava akutní), ale i procesem 

dlouhodobě se vytvářejících mechanismů (únava chronická) (Svoboda, 2006). Obrázek 

13 zobrazuje schéma jednotlivých druhů únavy:  

Obrázek 13 - Schéma jednotlivých druhů únavy dle Svobody (2006) 

 

Psychická (duševní) únava 

 Je charakterizovaná především neschopností se soustředit, sníženou vnímavostí 

na nové prvky, zpomalením vedení podnětů, špatným odhadem schopností, zúžením 

zorného pole, neadekvátní reaktivitou na podněty a dalšími (Hošková a kol. 2010). 

Duševní únava hraje negativní roli při sportovním tréninku, i při výkonu. Jde ruku 

v ruce s únavou fyzickou. Velká tělesná únava snižuje duševní výkonnost a velká 

duševní únava snižuje tělesnou výkonnost (Jirka, 1990). 

  



Fyzická (tělesná) únava 

 Jedná se o formu únavy, která vzniká při svalové činnosti. Provází ji především 

svalová bolest, pokles svalové síly svalů či zhoršená koordinace (Hošková a kol., 2010). 

Jako hlavní příčiny tělesné únavy uvádí Jirka (1990) tyto složky: 

- vyčerpání pohotovostních energetických zásob nebo nemožnost jejich 

použití, 

- nahromadění rozpadových látek (katabolitů), 

- fyzikálně chemické změny v činných tkáních, 

- změny koordinačních a řídících mechanismů. 

Fyziologická únava 

Charakteristicky je dělená na místní a celkovou. 

a) Místní – Postihuje malé svalové skupiny. Provází jí bolest, snížená svalová síla 

či snížená rychlost zapojení do činnosti. Vždy má dopad na stav celého 

organismu a tím i na celkový výkon.  

 

b) Celková – Uplatňují se prvky, které jsou charakteristické pro místní únavu, ale 

navíc je snížená schopnost koordinace a klesá kvalita pohybových stereotypů. 

Dále ovlivňuje činnost svalstva a endokrinního i nervového systému (Hošková a 

kol., 2010). 

Patologická únava 

 Fyziologická únava je průvodním jevem jakékoliv činnosti, přesáhne-li zátěž 

hranice fyziologické tolerance, vznikne únava patologická. Obecně je možné říci, že její 

příčinou je přetěžování, které může trvat různě dlouhou dobu. Na základě toho dělíme 

patologickou únavu na akutní a chronickou. 



a) Akutní patologická únava – Vzniká při krátkodobém překročení fyziologické 

hranice snášenlivosti. Rozeznáváme dva stupně (přetížení a schvácení), které se 

prolínají. 

i. Přetížení (přepětí) – Jedná se o dočasný, obvykle krátkodobý 

stav. Je způsobený jednorázovým narušením normální činnosti 

jednotlivých funkcí organismu, často k němu dochází při snaze o 

dosažení maximálních výkonů. Tento stav je provázen svalovou 

horečkou, narušením normální činnosti oběhového systému, 

bolestmi hlavy či zvracením. Jeho následky lze odstranit 

dostatečným odpočinkem, snížením tréninkového a soutěžního 

zatížení a regenerací. 

ii. Schvácení – Je vyšším stupněm přetížení. Projevuje se např. 

dušností, zvracením, poklesem krevního tlaku, změnami 

svalového tonu či poruchami termoregulace (Svoboda, 2006). 

b) Chronická patologická únava – Jedná se o stav, který je způsobený 

dlouhodobým přetěžováním organismu. Typickým příkladem chronické únavy 

sportovců je přetrénování. Může být způsobeno např. situacemi, kdy není 

organismu sportovce opakovaně poskytnut dostatek času k aktivní i pasivní 

regeneraci nebo je-li současně a opakovaně zatěžován více stresory (Jirka, 

1990). Odstranění stavu přetrénování trvá delší dobu. Je nezbytný kvalitní 

odpočinek a lékařské vyšetření. Následně upravujeme denní režim, zejména 

spánek a stravování. Nevyřazujeme zcela pohybové aktivity, ale měníme jejich 

charakter, obsah, formu a intenzitu zatížení. Důsledně kontrolujeme užívané 

léky, využíváme všech prostředků regenerace a do tréninkového procesu 

zařazujeme sportovce postupně, až po vymizení příznaků přetrénování 

(Svoboda, 2006). 

4.2. Formy regenerace 

 Pojem regenerace ve sportu představuje veškeré činnosti, které mají za cíl 

rychlejší a dokonalejší zotavení. Regenerace hraje důležitou roli zvláště u sportovců vyšší 

výkonnosti, jejichž tréninkové a soutěžní zatížení dosahuje vysokých hodnot, a nelze tak 



spoléhat pouze na přirozené zotavné pochody (Dovalil a kol., 2007). Regenerace má vliv 

na zdatnost, výkonnost i dosažený výkon sportovce. Je neoddělitelnou součástí 

tréninkového plánu. Každý trenér musí do přípravy zařadit odpovídající regenerační 

činnost a věnovat ji pozornost (Jirka, 1990). 

 Výkon jedince ovlivňuje jak efekt tréninkové jednotky, tak únava a vyčerpání, 

kterou sportovci způsobila. Pokud je náročnost tréninkové jednotky vysoká, zvýšená je 

také následná únava jedince, která může negativně ovlivnit výkon sportovce následující 

den. Proto je nutné v přípravě kombinovat jak tréninkový stimul, tak dostatečnou 

regeneraci (Mallo, 2014). 

 S regenerací neodmyslitelně souvisí i adaptace. Opakuje-li se v pravidelných 

intervalech stejný podnět, často a ve stejné intenzitě, organismus se postupně na tento 

podnět adaptuje a přestává na něj reagovat. Z toho vyplývá, že při delším používání stejné 

regenerační procedury se její účinnost začne snižovat. Tuto sníženou reaktibilitu je nutno 

v čas pozorovat a jednotlivé regenerační metody střídat (Jirka, 1990). 

4.3. Dělení regenerace 

 Jakákoliv činnost vede vždy k větší či menší únavě a každá únava vyžaduje 

určitou dobu a určité metody k zotavení. Jirka (1990) rozděluje regeneraci na dvě 

základní složky.  Na regeneraci pasivní a aktivní.  

a) Pasivní regeneraci chápeme jako přirozenou cestu k obnovení tělesných a 

duševních sil, v ideálním případě vede k superkompenzaci. Probíhá již během 

utkání a bez vnějšího zásahu (Bernacíková, 2020). Všechny pochody v organismu 

se postupně uzpůsobí tak, aby bylo dosaženo výchozího stavu, aby byla 

likvidována vzniklá únava a aby byl organismus připraven k další aktivitě. 

b) Aktivní regenerace zahrnuje všechny vnější zásahy, metody a procedury, které 

používáme cíleně k urychlení pasivní regenerace. Hlavním účelem je tedy 

urychlení zotavovacích procesů, což nám umožňuje zvýšit tréninkové úsilí a tím 

dosáhnout kvalitnějších sportovních výkonů (Jirka, 1990). Rey et. al. (2018) uvádí 

tři nejpoužívanější formy aktivní regenerace ve fotbale: aerobní aktivita nízké 

intenzity (běh, jízda na kole), protahovací cvičení a uvolnění svalů pomocí 

mobilizace. Jako další alternativu uvádí chladovou regenerační proceduru pomocí 



ponoření do studené vody, která se současně ve fotbalovém prostředí používaná 

stále častěji. 

Schopnost organismus zotavit se po intenzivním tréninku či utkání je považováno 

za důležitý determinant pro úspěch ve fotbale (Rey, Padrón-Cabo, Barcala-Furelos, 

Casamichana, Romo-Pérez, 2018). 

Kromě dělení na pasivní a aktivní můžeme regeneraci také rozdělit z hlediska 

časového vztahu k zátěži. Hošková a kol. (2010), uvádí regeneraci časnou a pozdní. 

Časná regenerace sil prostupuje prováděnou činnost nebo na ni bezprostředně navazuje. 

Jejím cílem je rychle odstranit akutní únavu. Pozdní regenerace sil se týká delšího 

časového úseku a nastupuje po delším období od zatížení.  

4.4. Regenerační prostředky 

Jirka (1990) dělí regenerační prostředky dle druhu na 4 základní skupiny: 

a) Pedagogické prostředky 

b) Psychologické prostředky 

c) Farmakologické prostředky 

d) Biologické prostředky 

Všechny prostředky se vzájemně prolínají na nejrůznějších rovinách, a je třeba je 

využívat komplexně. Jejich výběr provádíme po pečlivé analýze momentální situace, 

kvantity a kvality zatížení a individuálních odlišností sportovce (Hošková a kol. 2010). 

  

a) Pedagogické prostředky 

Pedagogické prostředky spočívají ve vhodné volbě tréninkových metod a celého 

tréninkového plánu. Tato skupina prostředků působí jak z pohledu postupů k odstranění 

únavy, tak z hlediska opatření v rámci prevence únavy. Na trenérovi závisí 

individualizace tréninkového modelu s ohledem na schopnosti, věk, vlastnosti a zdravotní 

stav sportovce. Důležitou roli má také správné zvolení poměru tréninkové zátěže 

k pasivní a aktivní regeneraci. Je nutné věnovat pozornost správné životosprávě 

s dostatkem kvalitního spánku (Hošková a kol. 2010). 

  



b) Psychologické prostředky 

Psychologické prostředky zahrnují ovlivnění prostředí (např.: odstranění či 

redukce hluku), harmonizaci mezilidských vztahů sportovce, časový management a 

relaxační metody (Hošková a kol. 2010). Regenerace psychických sil vyžaduje relaxaci, 

k tomu je vhodné využívat autoregulační cvičení – Macháčkovu relaxačně aktivační 

metodu, Schultzův autogenní trénink, Jakobsonovu svalovou relaxaci a další metody 

(Millerová, 1994). 

c) Farmakologické prostředky 

Farmakologické prostředky ordinuje pouze lékař. Jejich aplikace musí být vždy 

řešena individuálně a vycházet z aktuálního zdravotního stavu sportovce (Hošková a kol. 

2010). 

d) Biologické prostředky 

Mezi biologické prostředky řadíme regeneraci pohybem, tedy aktivní pohybová 

cvičení a kompenzační cvičení. Dále fyzikální prostředky, jakou jsou masáže, vodní 

procedury, elektroterapeutické procedury či světelné procedury. Do této skupiny řadíme 

i racionální výživu, rehydrataci a remineralizaci (Hošková a kol. 2010).  

 

4.5. Regenerační prostředky používané ve fotbale 

Votík (2016) řadí tyto prostředky mezi nejdostupnější pro regeneraci fotbalistů: 

a) Regenerační pohybové aktivity 

- mezi ně řadí jiné sportovní aktivity než fotbal a kompenzační cvičení 

b) Regeneraci ve vodním prostředí a pomocí vodních procedur 

c) Masáže 

Mezi další faktory urychlující zotavení hráčů patří výše zmíněné: pitný režim, 

kvalitní a racionální výživa, zdravotní stav, a dále dostatečný kvalitní spánek a správný 

denní režim. 

  



Regenerace pohybem 

Regenerace pohybem neboli aktivní odpočinek se používá po utkání či tréninku, 

během soutěže či v přechodném období. Volí se koordinačně jednodušší cvičení 

nevysoké intenzity, zaměstnávající svaly, které nebyly předchozí činností zatíženy. 

Účinek se spojuje se vztahy podráždění a útlumu v centrálním nervovém systému, kdy 

podráždění činných svalů při doplňkové činnosti má tlumivý účinek na „odpočívající“ 

motorická centra. Dále souvisí s poněkud zvýšenou úrovní metabolismu, která vede 

k rychlejšímu odstraňování nepříznivých produktů látkové výměny, nahromaděných 

v důsledku předchozí pohybové činnosti (Dovalil, 2009). 

Jako nejvýznamnější formy regenerace pohybem uvádí Jirka (1990) 

kompenzační cvičení, strečink a doplňkové sporty. Nédélec a kol. (2013) dále uvádí 

aerobní aktivitu nízké intenzity ve formě jízdy na kole či plavání po dobu 15–30 minut 

jako často užívanou formu regenerace u elitních hráčů fotbalu. 

 

Kompenzační cvičení 

Kompenzační cvičení mají ve sportovním tréninku jako hlavní úkol odstranit 

následky nadměrného, nedostatečného či jednostranného zatěžování (Millerová, 1994). 

Kompenzační cvičení v rámci regenerace jsou optimální cestou, která může zajistit 

správnou funkci pohybového systému. Bez použití kompenzačních cvičení dochází 

k nejrůznějším odchylkám v rozvoji, dále ke změnám funkčním a vzhledovým. 

Správnému provádění kompenzačních cvičení musí předcházet zjištění, které svalové 

skupiny jsou zkráceny, popřípadě které jsou asymetrickým zatížením pohybového 

aparátu oslabeny (Jirka, 1990). 

Fyzické zatížení u hráčů fotbalu je především jednostranné, dochází zvláště 

k zatěžování dolních končetin. Hráči by tak měli věnovat dostatek času kompenzačním 

cvičení (Votík, 2005).  

 

Strečink 

 Protahovací cvičení ovlivňují svalové napětí a napomáhají rychlému průběhu 

zotavných procesů pomocí dosáhnutí poklesu svalové tenze (Dovalil, 2009). Jedná se o 

progresivní metodu sloužící primárně k protažení zkrácených svalů a sekundárně 



k zvýšení pohyblivosti v kloubech (Jirka, 1990). Při protahování je důležitá pravidelnost, 

prováděná činnost nesmí vyvolávat bolest a svaly musí být prohřáté. Je nutná individuální 

volba cviků a správná technika provádění (Hošková a kol., 2010). Strečink je vhodnou 

prevencí svalových dysbalancí, které vedou často ke zdravotním problémům, 

kompenzuje jednostranné přetěžování hybného systému a optimalizuje stav 

nervosvalového aparátu před náročnými výkony (Knížetová, 1998). 

 Protažení může být vykonáváno aktivně nebo pasivně. O aktivní strečink se jedná 

v případě, kdy sami udržíme část těla v protahovací poloze. K pasivnímu protažení 

dochází, pokud nám k dosažení vhodné protahovací polohy pomůže jiná osoba či vnější 

opory (Nelson, 2009). 

 Elitní fotbalové týmy věnují strečinku značnou část tréninkového času. Dadebo a 

kol. (2004) uvádí, že kluby anglické Premier League věnovaly téměř 40 % celkového 

tréninkového času tréninku flexibility. Protahovací cvičení provádějí z několika důvodů, 

a to jak pro zlepšení rozsahu pohybu, tak jako prevenci zranění a k podpoře zotavení. 

 

Doplňkové sporty 

 Volíme takovou činnost, při níž jsou zapojeny především ty svalové skupiny, které 

při sportu nejsou vytíženy. Výběr doplňkové sportovní činnosti není snadný, a většinou 

není schopna nahradit specifické kompenzační cviky. Na druhou stranu slouží jiná 

sportovní činnost zároveň jako součást psychologické regenerace a dochází při ní 

k uvolnění velkého duševního napětí vzniklého z jednotvárnosti tréninkového zatížení 

(Jirka, 1990). 

 

Fyzikální prostředky 

Mezi fyzikální prostředky patří vodní procedury (studené, teplé, horké), jako 

jsou otěry, zábaly, obklady, polévání, šlapací koupele, sprchy, střiky, celková koupel, 

perličková koupel, vířivá koupel, podvodní masáž, regenerační bazén či parní lázeň. Dále 

sem spadají sportovní masáže, saunování a elektroprocedury (Millerová, 1994). 

 

 



Vodní procedury 

Vodní procedury poskytují možnost spojení podnětů tepelných s podněty 

mechanickými. Využívá se při nich především působení teploty vody (rychlosti 

teplotních změn), dále jejího proudění (hydrostatického tlaku a vztlaku vody) a 

chemického složení (Hošková a kol., 2010). Kvalita tepelného podnětu při vodních 

procedurách závisí na stupni použité vody, délce působení podnětu, rozsahu plochy, na 

kterou působí a momentální reaktibilitě sportovce. V závislosti na teplotě vody 

rozeznáváme studené a teplé procedury, jejichž účinek je odlišný. Při klasických 

vodoléčebných procedurách se používá 6 stupňů studených a 6 stupňů teplých procedur. 

Mezi nimi stojí tzv. indiferentní teplota, která se pohybuje v rozmezí 34 až 36 °. Tuto 

teplotu člověk za normálních okolností vnímá jako neutrální. Platí pravidlo, že čím vyšší 

nebo nižší je použitá teplota vody, tím kratší je celkové trvání procedury. Indiferentní 

teplota dovoluje prodloužit působení na hodiny, stupně I až IV na minuty a stupně V a VI 

pouze na sekundy (Jirka, 1990). Dělení vodoléčebných procedur v závislosti na jejich 

teplotě znázorňuje tabulka 4. 

 

Tabulka 4 - Dělení vodoléčebných procedur v závislosti na teplotě dle Jirky (1990) 

Označení Teplota Pocit vnímání 

Studené procedury   

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

24–34 °C 

18-24 °C 

12-18 °C 

6-12 °C 

0-6 °C 

pod 0 °C 

vlažná 

studená 

velmi studená 

ledová 

nesnesitelně ledová 

(kryoterapie) 



Teplé procedury   

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

37-40 °C 

40-42 °C 

42-44 °C 

44-46 °C 

46-48 °C 

48-50 °C 

teplá 

velmi teplá 

horká 

velmi horká 

nepříjemně horká 

nesnesitelně horká 

 

Chladové procedury 

 Výhodou studených vodních procedur je jejich okamžitý efekt, jednoduché 

provedení a krátké trvání. Při jejich aplikaci se zvyšuje celková odolnost organismu na 

změny teploty (otužování). Reakce na studenou vodu probíhá ve dvou fázích: 

1. Bezprostředně dojde k vazokonstrikci (zúžení cév) projevující se zblednutím 

kůže. Dále dochází k omezení tepelných ztrát a ke zpomalení srdeční frekvence. 

2. Následně dojde k vazodilataci (rozšíření cév) spolu se zčervenáním kůže. 

Organismus se snaží udržet teplotu povrchu na nejvýhodnější úrovni, srdeční činnost se 

vrací na původní hodnotu a tlak krve se rychle vrací na výchozí hodnoty. V této fázi také 

stoupne intenzita metabolismu potřebná k zajištění zvýšené potřeby tepla. 

Základem pro použití studené procedury je předcházející prohřátí (Hošková a kol., 2010). 

 Při aplikaci studené vody můžeme rozlišovat celkové a částečné ponory. 

Celkovým ponorem je myšleno ponoření celého tělo po mečovitý výběžek či krk. Při 

celkových ponorech do vody o nižších teplotách dochází k nárůstu srdeční frekvence, 

zvýšení krevního tlaku a periferního odporu tkání. Mimo to se zvyšuje plicní ventilace, 

klesá parciální tlak CO2 při výdechu, spotřeba kyslíku a klidový metabolismus stoupají 

k udržení tělesné teploty jádra.  



Při celkovém ponoru působí na tělo i efekt hydrostatického tlaku. Ten způsobuje 

přesun tekutin z periferie a intersticiálního prostoru do centrálního oběhu. S tím je spojen 

i rychlejší odvod metabolitů jako například laktátu. Na tělo působí rovněž vztlaková síla, 

která snižuje aktivitu posturálních svalů a celkové vnímání únavy. 

Lokálním ponořením je myšlen ponor části končetin, jako například bérce či celé 

dolní končetiny. Při lokálním ponoru do studené vody se nemění tělesná teplota jádra, ale 

procedura snižuje teplotu ponořené kůže a svalu. To způsobí stimulaci kožních receptorů, 

což vede k vazokonstrikci, snížení otoku, zpomalení metabolismu a snížení produkce 

metabolitů (Baláš, 2019). 

Z dostupných studií vyplývá, že chladové vodní procedury aplikované po 

fyzickém výkonu mohou mít pozitivní regenerační efekt. Dle autorů patří mezi hlavní 

benefity regenerace pomocí ponoření do studené vody především snížení teploty a 

poškození svalů, zánětů po cvičení a srdeční frekvence, dále snížení tvorby otoků a 

analgetické účinky. Průměrně bylo ponoření celého těla do chladné vody účinnější než 

ponoření jen určitých části těla do vody. Autoři uvádí, že možným důvodem může být 

efekt hydrostatického tlaku, který se tvoří pouze při ponoření celého těla (Poppendieck, 

Faude, Wegmann, Meyer, 2013).  

Baláš (2019) uvádí, že chlad snižuje vnímání únavy a pomáhá při zotavení ze 

svalové bolesti po intenzivním cvičení celého těla, jako je tomu například u kolektivních 

her, mezi které řadíme právě fotbal. Efektivní se ukázala aplikace chladné vody u projevu 

rychlostní vytrvalosti. Použití chlazení se tak jeví jako přínosné pro sporty, kde je sprint 

jeden z důležitých projevů sportovce. Co se týče teploty vody, délky a hloubky ponoření, 

autoři zmiňují, že zatím nebyl stanoven zlatý standard pro tyto parametry. Na základě 

dostupné literatury se doporučuje délka terapie v rozmezí 10-20 minut, a teplota vody 10-

15 °C (Poppendieck, Faude, Wegmann, Meyer, 2013). Na tomto rozmezí se shodují i 

autoři jiných studií (Abaïdia, Dupont, 2018, Higgins, Greene, Baker, 2017). Těmito 

doporučeními jsme se řídili i my při navrhování našeho experimentu. 

Mallo (2014) uvádí, že chladové procedury společně s doplněním živin a tekutin, 

aplikované po tréninkové jednotce, mohou být skvělým prostředkem pro regeneraci 

fotbalový hráčů. Autoři studií uvádějí, že největší vliv chlazení na výkon můžeme 

očekávat 2 až 4 dny po předchozím zatížení. Toto období má velmi praktický význam pro 



různé soutěže. Například právě během fotbalové sezóny s vloženými zápasy v týdnu, 

nebo pro další týmové sporty (Poppendieck, Faude, Wegmann, Meyer, 2013). 

Mezi chladové procedury můžeme zařadit i kryoterapii. Jedná se o moderní 

lázeňskou a rehabilitační metodu. Při celkové kryoterapii se využívají extrémní chladové 

hodnoty v rozmezí minus 110 až minus 160 °C. Doba působení je krátká, v rozmezí 2-3 

minut (Cymlová, 2009). 

Mezi pozitivní efekt chladových regeneračních procedur patří i zvýšení odolnosti 

vůči virovým onemocněním. Koblása (2017) uvádí ve své práci, že za nesporné výhody 

otužování a chladových procedur lze považovat celkové zlepšení zdravotního stavu, ať 

zmírnění bolesti kloubů, větší odolnost vůči nachlazení či jiné. Organismus jedinců, kteří 

se těmto procedurám věnují, si dokáže mnohem rychleji poradit s příznaky nachlazení a 

jiných nemocí.  

Kontrastní vodní terapie 

Při kontrastní vodní terapii jde o střídavou aplikaci termopozitivních (tepelných) 

a termonegativních (chladivých) podnětů. Platí zásada, že je nutné tyto procedury 

zahajovat termopozitivním stimulem a končit stimulem termonegativním (Fejtová, 2018). 

Teplé procedury 

 Jako hypertermické (teplé) vodní procedury se vždy používají ty, při kterých je 

použita teplota vody vyšší než 36 °C. Reakce organismu při použití teplých procedur vždy 

závisí především na teplotě vody. Při teplotě vody lehce nad 37 °C začne zvolna stoupat 

i teplota tělesného jádra rychlostí cca 0,1 °C za 5 minut. Během hodiny tak teplota stoupne 

na 37,5 °C. Při teplotě koupele nad 38 °C se teplota tělesného jádra zvýší na 37,5 °C 

během 10 minut, dále stoupne tepová frekvence a krevní tlak vykazuje mírný pokles. Při 

vysloveně horkých koupelích dosahuje teplota kůže během 2 až 4 minut teploty až 39 °C 

(Jirka, 1990). 

 Při déletrvající aplikaci horké vody dochází ke změně prokrvení (termoregulace) 

s omezením průtoku krve svalstvem, a tím i ke zpomalení jejich regenerace. Použití 

horkých koupelí proto pro regeneraci není vhodné (Hošková a kol., 2010). 



Teplé lázně však působí spasmolyticky a uvolňují tak nadměrné svalové napětí. 

Mezi příznivé účinky pro regeneraci dle Vinduškové a kol. (2003) patří: 

a) Trofický účinek projevující se zvýšenou dodávkou živin do orgánů a celkově 

zvýšenou činností prokrveného orgánu. 

b) Zvýšení resorpce a likvidace katabolitů. 

c) Zvýšení tvorby a přísunu obranných látek, které mají baktericidní účinek. 

d) Spasmolytický a analgetický účinek, projevující se uvolněním všech stavů, které 

souvisí s křečovým režimem svalů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SHRNUTÍ TEORETICKÝCH POZNATKŮ 

Zájem o chladové vodní procedury stále stoupá, a to ať už z regeneračního či 

imunologického hlediska. Studií zabývajících se touto tématikou v průběhu let přibývá. 

Jejich výsledky jsou mnohdy rozporuplné, avšak z dostupných zdrojů se zdá, že chladové 

vodní procedury mohou mít pozitivní účinek pro regeneraci sportovce. Je tomu tak 

především u sportů, jejichž důležitým projevem je rychlostní vytrvalost. Naopak pozitivní 

účinek na projev maximální síly studie nepotvrdily. 

Mezi nejčastěji používané metody se řadí celkový nebo lokální ponor jen určité 

části těla. Vlivem těchto procedur dochází především k nárůstu srdeční frekvence, 

zvýšení krevního tlaku a periferního odporu tkání. Na tělo působí hydrostatický tlak a 

vztlaková síla. Tyto síly jsou spojeny s rychlejším odvodem metabolitů jako je například 

laktát, a dále se snížením aktivity posturálních svalů a celkového vnímání únavy. 

Co se týče teploty vody, ze studií se jeví jako vhodnější vyšší teploty vody, a to 

přibližně 10-15 °C. Délka terapie se doporučuje delší, a to v rozmezí 10-20 minut. 

Potenciál chladových regeneračních procedur můžeme spatřovat i v jejich 

imunologickém účinku. Jejich aplikace působí příznivě jako prevence proti virovým 

onemocněním. I tento přínos chladových procedur může být během přípravy sportovce 

užitečný.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II.  VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

6. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

 

6.1. CÍLE PRÁCE 

Porovnání vlivu chladové vodní procedury na rychlostně vytrvalostní aktivitu u 

elitních fotbalistů. 

 

6.2. ÚKOLY 

Ke splnění cíle práce byly stanoveny následující úkoly: 

- Prostudování a zpracování dostupných studií a literatury zabývající se vlivem 

chladových vodních procedur na výkon ve sportovních hrách. 

- Výběr probandů a navržení testové baterie, spolu s přesným postupem 

chladové vodní procedury, kterou budou probandi absolvovat. 

- Příprava a organizace celého měření. 

- Shromáždění dat ze zátěžových testů a regeneračních procedur. 

- Porovnání a zpracování dat a následné vyhodnocení získaných výsledků. 

- Objasnit vliv chladových vodních procedur na opakovaný výkon u elitních 

fotbalistů ve srovnání s pasivní regenerací. 

 

6.3. HYPOTÉZY 

H1: Chladová vodní procedura bude prokazovat pozitivní vliv při opakovaném měření 

úseku 6x20 metrů ve srovnání s druhou experimentální skupinou absolvující pasivní 

regeneraci.  



H2: Chladová procedura aplikovaná po výkonnostních testech bude vykazovat rozdíly v 

poklesu hladiny laktátu v krvi ve srovnání s druhou experimentální skupinou 

absolvující pasivní regeneraci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. METODIKA 

7.1. Charakteristika souboru 

Sledovaným souborem výzkumu byli fotbalisté klubu 1. FK Příbram, kteří fotbal 

považují za svůj hlavní sport, pravidelně trénují a účastní se zápasů. Jedná se o hráče 

ligové úrovně, kteří se tomuto sportu věnují v průměru 10-12 let. Soubor byl složený 

z n=21 účastníků výzkumu. Sledovaný soubor byl vybrán z jednoho kmenového oddílu.  

Jedná se o soubor, který vykazuje známky homogenity a je charakterizován vyšší 

sportovní výkonností. Fotbalisté trénují pětkrát až šestkrát v týdnu, pravidelně se účastní 

fotbalových utkání. Účastníci výzkumu byli ve věku 18 až 22 let, průměr jejich věku je 

19,5 ± 1,3 (průměr, směrodatná odchylka). Průměrná výška účastníků byla 182,5 ± 5 a 

hmotnost 75,9 ± 6,8. Z hlediska pohlaví se jednalo o muže. Měření bylo schváleno 

Etickou komisí (Příloha 1) a všichni účastníci výzkumu podepsali Informovaný souhlas 

(Příloha 2). Tabulka 5 zobrazuje demografickou charakteristiku výzkumného souboru: 

Tabulka 5 - Demografická tabulka výzkumného souboru 

Parametry Počet probandů* 
(n=21) 

Rozpětí 

Věk (rok) 19,5 ± 1,3 18–22 

Hmotnost (kg) 75,9 ± 6,8 61–93 

Výška (cm) 182,5 ± 5 172–193 

*průměr, směrodatná odchylka 

 Výzkumný soubor byl před experimentem randomizovaně rozdělen do dvou 

experimentálních skupin, kdy každá z nich provedla jinou regenerační proceduru. 

Experimentální skupina 1, n=11 účastníků, absolvovala chladivou regenerační 

proceduru (Cold Water Imerssion = CWI) a experimentální skupina 2, tedy n=10 

účastníkům, provedla regenerační proceduru ve formě pasivního odpočinku. 

 Tabulka 6 zobrazuje charakteristiku obou experimentálních skupin. Je uveden 

průměrný věk, hmotnost a výška účastníků obou skupin a jejich směrodatná odchylka a 

p-hodnota. 



Tabulka 6 - Charakteristika experimentálních skupin 1 a 2 

  CWI Pasivní p-hodnota 
  (n = 11) (n = 10)   
Věk 19,6 (1,3) 19,5 (1,4) 0,918 
Hmotnost (kg) 77,3 (7,5) 74,4 (6,5) 0,512 
Výška (cm) 182,8 (6,4) 183,3 (3,6) 0,605 

*Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka); p-hodnota byla vypočtena 
pomocí Mann-Whitney U testu 
 

 Pro lepší přehlednost jsou uvedeny krabicové diagramy věku (graf 2), hmotnosti 

(graf 3) a výšky (graf 4) obou experimentálních skupin 1 (CWI) a 2 (pasivní r.). 

 

Graf 2 - Krabicový diagram věku experimentálních skupin 1 a 2 

 

  



Graf 3 - Krabicový diagram hmotnosti experimentálních skupin 1 a 2 

 

Graf 4 - Krabicový diagram věku experimentálních skupin 1 a 2 

 

7.2. Design studie 

 Fotbalisté klubu 1. FK Příbram se zúčastnili výzkumu, jehož cílem bylo zjistit 

efekt chladových vodních procedur při opakovaném měření ve výkonnostních testech. 

Výzkumný soubor se skládal z n=21 účastníků, kterým bylo před výzkumem 

randomizovaně přiděleno číslo a byli randomizovaně rozděleni do dvou experimentálních 

skupin. Experimentální skupině 1, n=11 účastníků, byla přidělena ledová procedura (dále 



v práci uváděna jako ES1). Experimentální skupině 2, tedy n=10 účastníkům, byla 

přidělena druhá regenerační procedura ve formě pasivního odpočinku (dále v práci 

uváděna jako ES2). Výzkum byl realizován v prostorech posilovny a katedry fyzioterapie 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Na celém experimentu jsem 

spolupracovala se spolužákem Markem Šímou, který poté data získaná z testů 

vytrvalostní síly u stejné skupiny probandů zpracovával ve své bakalářské práci. 

Rozcvičení 

 Po příchodu na místo výzkumu se účastníci převlékli do cvičebního úboru a 

následně byla změřena jejich výška a hmotnost. Po tomto vstupním měření provedli 

důkladné rozcvičení, trvající celkem 15 min. Rozcvičení zahrnovalo zahřátí organismu, 

mobilizaci, dynamický strečink a následné zapracování.  

Během první části rozcvičení prováděli fotbalisté čtyřikrát souvislý běh nízké 

intenzity na 15 m úseku (celkem tedy 60 m) a dvakrát klus poskočný na stejně 

vymezeném prostoru (celkem 30 m).  

Následovala mobilizace a dynamický strečink. Fotografický záznam rozcvičení je 

zahrnut v Příloze 3. 

Po mobilizaci a dynamickém strečinku následovala atletická abeceda, opět na 

vymezeném úseku 15 m. Účastníci provedli zakopávání, liftink, skipink, předkopávání a 

běžecké odpichy, každý z cviků 2x15 m. Jako poslední část rozcvičení následoval běh 

2x15 m o intenzitě 75 %, 85 % a 95 % úsilí. Mezi běhanými úseky byl vložen interval 

odpočinku (IO) 30 s. Pro lepší přehlednost bylo vytvořeno schéma průběhu rozcvičení 

(obrázek 14). 

  



Obrázek 14 - Schéma průběhu rozcvičení 

 

 Po rozcvičení následoval IO 3 min. 

Testy 

a) Test rychlostní vytrvalosti 6x20 metrů 

Po IO 3 min následovaly výkonnostní testy. Jako první fotbalisté provedli test 

rychlostní vytrvalosti 6x20 metrů. Účastníci prováděli test ve vymezeném prostoru 20 

m, kdy každý úsek musel být zakončen dotekem špičky chodidla vyznačeného místa, 

střídavě pravá a levá končetina. Prostor pro realizaci výkonnostního testu rychlostní 

vytrvalosti je zobrazen na obrázku 15. Čas sprintů byl měřen pomocí fotobuněk, které 

jsou zobrazeny na obrázku 16. 

Jednalo se o fotobuňky značky Alge-Timing, konkrétně verze TIMY 3 + WTN-

Training Set. Přístroj byl vyroben roku 2016 v Rakousku. 

 Po prvním testu 6x20 m následoval IO 2 min. Po tomto časovém úseku následoval 

opět test rychlostní vytrvalosti 6x20 m. Po druhém testu 6x20 m následoval opět IO 2 

min, při kterém se účastníci připravili na test vytrvalostní síly.  

 



Obrázek 15 - Prostor pro realizaci testu rychlostní vytrvalosti 6x20 m 

 

 

Obrázek 16 - Fotobuňky pro měření času při testu rychlostní vytrvalosti 6x20 m 

 

 

b) Test vytrvalostní síly 

 Fotbalisté provedli nejprve 5 dřepů následovaných 5 dřepy s výskokem. Po IO 1 

min provedli 10 dřepů s výskokem s osou, jejíž hmotnost činila 10% tělesné hmotnosti 

cvičence. Průběh je zobrazen na obrázku 17.  

  



Obrázek 17 - Dřepy s výskokem s osou o hmotnosti 10% tělesné hmotnosti cvičence 

 

Následoval IO 1 min, po kterém provedli účastnici poslední fázi testu vytrvalostní 

síly, a to 30 opakování vertikálních výskoků na Kistler desce. Zařízení pro měření 

vertikálních výskoků je zobrazeno na obrázku 18, samotný průběh testu na obrázku 19. 

Jednalo se o silovou desku Kistler typu 9286BA. 

Data z testu vytrvalostní síly dále ve své práci zpracovává kolega Marek Šíma, se 

kterým jsem na výzkumu spolupracovala. 

Obrázek 18 - Kistler deska pro měření vertikálních výskoků 

 

  



Obrázek 19 - Měření 30 opakování vertikálních výskoků na Kistler desce 

 

Jakmile fotbalisté dokončili test vytrvalostní síly, následoval IO 2 min, po jehož 

uplynutí provedli účastnící poslední opakování testu rychlostní vytrvalosti 6x20 m. 

Následně jim byla odebrána krev pro změření hladiny laktátu a glukózy v těle 

pomocí laktátometru. Zařízení pro měření laktátu a glukózy v krvi je zobrazeno na 

obrázku 20. 

Jednalo se o přístroj Biosen C-Line Glucose and Lactate analyzer značky EKF 

Diagnostics. Měření hladiny laktátu a glukózy v krvi prováděl během experimentu 

vyškolený pracovník. 

Obrázek 20 - Pomůcky pro měření hladiny laktátu a glukózy v krvi 

 

  



Regenerační procedura 

ES1 1 (n=11) se po výkonnostních testech zúčastnila chladové vodní terapie. 

Procedura byla zahájena do 15 min od ukončení testování. Fotbalisté provedli ponoření 

do kádí o teplotě 15 °C po oblast kyčelních kloubů. Ledová procedura trvala celkem 3x4 

min, s IO 2 min mezi ponory. Káď pro realizaci chladové vodní procedury je zobrazena 

na obrázku 21. 

Obrázek 21 - Káď pro realizaci chladové vodní procedury 

 

Po celou dobu byla účastníkům měřena teplota kůže na dolních končetinách. To 

konkrétně na třech místech: na přední straně stehna pravé dolní končetiny, lýtkovém svalu 

pravé dolní končetiny a na přední straně bérce levé dolní končetiny. Zařízení pro měření 

teploty kůže je zobrazeno na obrázku 22 a jeho umístění na těle na obrázku 23.  

Jednalo se o teploměr značky Comet, konkrétně čtyřkanálový záznamník teploty 

s displejem typu Logger S0141 vyroben roku 1996. 

Teplota v místnosti s káděmi byla 20 °C. 

Obrázek 22 - Teploměr pro měření teploty kůže 

 



Obrázek 23 - Měření teploty kůže 

 

 ES2 (n=10) provedla regeneraci formou pasivního odpočinku. Všem účastníkům 

experimentu byla půl hodiny po ukončení testů odebrána krev pro změření hladiny laktátu 

a glukózy v těle. Následoval IO 2 hod pro obě experimentální skupiny. V tomto intervalu 

měli fotbalisté od posledního měření míry laktátu a glukózy v krvi vyhrazených 30 min 

na konzumaci potravin.  

Opakovaní testů 

 Po uběhnutí IO 2 hod, provedli účastníci opětovné rozcvičení, které mělo stejný 

průběh jako při první části testování. Po rozcvičení následovalo opět měření testu 

rychlostní vytrvalosti a vytrvalostní síly, které mělo také stejný průběh, jako při prvním 

měření. Po dokončení testů byla účastníkům experimentu naposledy odebrána krev pro 

změření hladiny laktátu a glukózy v krvi. 

 Pro lepší přehlednost bylo vytvořeno schéma, které zobrazuje průběh celého 

experimentu (obrázek 24). 

  



Obrázek 24 - Schéma průběhu experimentu 

 
 
  

Měření č. 1 je dále v práci uváděno jako měření testů rychlostní vytrvalosti a 

vytrvalostní síly před regenerační procedurou. Měření č. 2 je uváděno jako měření 

realizované po regenerační proceduře a IO 2 hod. 

Testová baterie pro průběh celého experimentu byla zhotovena na základě rešerše 

literatury. Při výběru výkonnostních testů jsme vycházeli z dostupných studií a literatury, 

a to jak u testu rychlostní vytrvalosti 6x20 metrů (Poppendieck, Faude, Wegmann, Meyer, 

2013, Elias, Wyckelsma, Varley, Mckenna, Aughey, 2013), tak u testu vytrvalostní síly 

(Elias, Wyckelsma, Varley, Mckenna, Aughey, 2013, Poppendieck, Wegmann, 

Hecksteden, Pfeiffer, Meyer, 2021) 

Při navrhování chladové regenerační procedury jsme také vycházeli z dostupné 

literatury a doporučení (Elias, Wyckelsma, Varley, Mckenna, Aughey, 2013, Abaïdia, 

Dupont, 2018, Higgins, Greene, Baker, 2017, Baláš, 2019, Fejtová, 2018). 

 
  



8. VÝSLEDKY 

 

8.1. Analýza dat 

Data získaná během experimentu byla shromážděna v přehledných tabulkách v 

programu MS Excel, a následně zpracována pomocí statistických funkcí průměr a 

směrodatná odchylka. Konkrétně se jednalo o údaje: výška, váha, věk. Následně data 

z vlastního testování: data z testu rychlostní vytrvalosti 6x20 metrů, hladiny laktátu a 

glukózy v krvi a hodnoty teploty kůže naměřené během regenerační procedury. V práci 

budou dále zpracovány informace o subjektivních hodnocení náročnosti celého testování, 

které byly od účastníku získány na konci experimentu. Náročnost testování byla 

hodnocena na škále 1-10, kdy 1 = nejméně náročné, 10 = nejvíce náročné. 

Data z testu vytrvalostní síly zpracovává v rámci své bakalářské práce Marek 

Šíma, se kterým jsem na výzkumu spolupracovala, proto je ve své práci nebudu zmiňovat.  

Experimentální data byla dále zpracována v programu IBM SPSS Statistics, kde 

proběhla podrobná analýza. Pro zjištění možných statisticky významných rozdílů byla 

data zpracována pomocí ANOVA TESTU, tedy analýzy rozptylu. P-hodnota byla 

vypočtena pomocí Mann-Whitney U testu. Hladina statistické významnosti pro 

vyhodnocení testů byla určena jako α=0,05. P-hodnota splňující podmínku p≤0,05, tedy 

hodnota nepřekračující nastavenou hladinu statistické významnosti je v následujících 

tabulkách tučně zvýrazněna. Dle druhu výzkumu a konzultace s Michalem Šteflem se mi 

tato statistická metoda jevila jako nejefektivnější pro vyhodnocení dat z našeho 

experimentu. 

 

8.2. Výsledky testu rychlostní vytrvalosti 6x20 metrů 

Data z 1. a 2. měření testu rychlostní vytrvalosti 6x20 m (dále v textu uváděno 

jako RV) byla nejprve shromážděna do dvou tabulek. Tabulka 7 zobrazuje údaje všech 

zúčastněných probandů z tohoto testu během 1. části měření. Všechna data jsou uvedena 

v časových jednotkách sekund. Tabulka je rozdělena na dvě části, a to na výsledky ES1 

(lichá čísla probandů) a ES2 (sudá čísla probandů). ES1 se zúčastnila chladové vodní 

procedury (Cold Water Imerssion = CWI), zatímco ES2 absolvovala pasivní 



odpočinek. Pro lepší přehlednost a následnou práci s daty byl vytvořen průměr vždy ze 

všech tří testů 6x20 m., které proběhly v 1. části experimentu (viz. poslední sloupec 

tabulky).   

Tabulka 7 - Data z první části experimentu testu RV 6x20 m 

  1. MĚŘENÍ   
ČÍSLO 
probanda 6x20 m–1. (s) 6x20 m–2. (s) 6x20 m–3. (s) PRŮMĚR 
 Experimentální skupina 1  

1 24,01 25,07 24,72 24,60 
3 23,99 24,33 26,03 24,78 
5 23,54 23,75 24,27 23,85 
7 23,64 23,83 25,84 24,44 
9 22,77 23,9 26,68 24,45 

11 24,01 24,67 24,72 24,47 
13 23,82 24,57 26,15 24,85 
15 23,59 25,63 25,98 25,07 
17 23,78 24,57 24,98 24,44 
19 23,01 23,63 25,01 23,88 
21 23,42 24,04 24,56 24,01 

Experimentální skupina 2   

2 23,58 24,63 25,27 24,49 
4 23,44 24,12 25,31 24,29 
6 23,02 24,52 25,17 24,24 
8 24,18 24,2 25,01 24,46 

10 22,81 23,83 25,08 23,91 
12 24,04 24,35 25,43 24,61 
14 23,03 24,36 24,21 23,87 
16 23,64 24,05 23,56 23,75 
18 23,49 24,17 24,05 23,90 
20 23,51 24,02 25,83 24,45 

 
*Poznámka: žluté označení = největší zlepšení času během první a druhé části měření, oranžové označení 
= největší zhoršení času během první a druhé části měření 
 
 

 Tabulka 8 zobrazuje data z 2. části experimentu, opět uvedená v časových 

jednotkách sekund. Tabulka je rozdělena na dvě části, a to na ES1 a ES2. I zde byl pro 

lepší orientaci a přehlednost vytvořen průměr ze všech tří testů RV, které proběhly v této 

části experimentu (viz. poslední sloupec tabulky).  

  



Tabulka 8 - Data z druhé části experimentu testu RV 6x20 m 

  2. MĚŘENÍ 
ČÍSLO 
probanda 6x20 m–1. (s) 6x20 m–2. (s) 6x20 m–3. (s) PRŮMĚR 
  Experimentální skupina 1 

1 24,04 24,71 25,15 24,63 
3 24,5 24,63 24,61 24,58 
5 23,11 23,21 23,59 23,30 
7 24,04 23,84 24,27 24,05 
9 23,77 23,67 24,77 24,07 

11 24,21 24,66 24,18 24,35 
13 23,65 24,22 24,5 24,12 
15 24,46 25,66 25,57 25,23 
17 24,17 24,05 24,35 24,19 
19 23,46 24,02 24,28 23,92 
21 23,02 24,7 26,41 24,71 

Experimentální skupina 2  

2 23,78 23,73 30,03 25,85 
4 24,57 24,49 23,99 24,35 
6 22,86 23,67 23,92 23,48 
8 23,86 23,82 23,79 23,82 

10 22,74 23,18 24,08 23,33 
12 24,24 24,38 24,71 24,44 
14 23,01 23,55 23,14 23,23 
16 23,31 24,04 24,15 23,83 
18 23,51 23,4 24,34 23,75 
20 23,71 24,66 26,45 24,94 

 
*Poznámka: žluté označení = největší zlepšení času během první a druhé části měření, oranžové označení 
= největší zhoršení času během první a druhé části měření 
 

Data byla následně analyzována a srovnávána. Největší zlepšení času během 

první a druhé části měření se ukázalo u probanda číslo 6 z ES2 (v tabulkách 6 a 7 

označeno žlutě), a to o 0,75 s. U ES1 se největší zlepšení projevilo u probanda číslo 5 a 

to o 0,55 s.  

Naopak největší zhoršení času se projevilo v ES2, a to o 1,35 s u probanda číslo 

2 (v tabulkách 6 a 7 označeno oranžově). V ES1 pak o 0,7 s u probanda číslo 21. 

Celkově u výsledků testu rychlostní vytrvalosti 6x20 metrů nebyly mezi ES1 a 

ES2 statisticky významné rozdíly, viz tabulka 9. 



Tabulka 9 - Test RV 6x20 m. 

  CWI Pasivní p hodnota 
  (n = 11) (n = 10)   
6x20 m 1. - průměr ze tří měření (s) 24,4 (0,4) 24,2 (0,3) 0,223 
6x20 m 2. - průměr ze tří měření (s) 24,3 (0,5) 24,1 (0,8) 0,282 
      
6x20 m rozdíl mezi 1. a 2. měřením (s) -0,2 (0,4) -0,1 (0,6) 0,973 

*Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka); p hodnota byla vypočtena 
pomocí Mann-Whitney U testu 
 

 

Na grafu 5 je krabicový diagram, který znázorňuje rozdíl výsledků mezi prvním a 

druhým měřením testu RV 6x20 m mezi ES1 a ES2. 

Graf 5 - Rozdíl výsledků mezi 1. a 2. měřením testu RV 6x20 m 

 
 
 

8.3. Výsledky měření hladiny laktátu v krvi 

Data shromážděná při měření hladiny laktátu v krvi byla převedena do tabulky. 

Údaje byly stejně jako výsledky testu RV rozděleny na dvě části, a to na data ES1 (lichá 

čísla probandů) a ES2 (sudá čísla probandů). ES1 se zúčastnila chladové vodní procedury 

(CWI), zatímco ES2 absolvovala pasivní odpočinek. Data získaná při měření hladiny 

laktátu v krvi jsou zobrazena v tabulce 10. Hodnoty označené v tabulce jako -1 musely 



být z experimentu vyloučeny z důvodu chybného měření (příliš dlouhá časová prodleva, 

než došlo k odebrání vzorku). Tyto data tedy nebyly dále v analýze výzkumu zahrnuty. 

První měření hladiny laktátu v krvi se uskutečnilo okamžitě po první části 

experimentu (testy rychlostní vytrvalosti a vytrvalostní síly). Druhé odebrání vzorku pro 

měření hladiny laktátu v krvi se uskutečnilo po provedení regenerační procedury (CWI 

nebo pasivní regenerace). Poslední, třetí, měření hladiny laktátu v krvi proběhlo 

okamžitě po druhé části experimentu (opakované testy rychlostní vytrvalosti a 

vytrvalostní síly). 

 
Tabulka 10 - Hladina laktátu v krvi naměřená během 1., 2. a 3. měření 

ČÍSLO 
probanda 

Laktát (mmol/l) 
1. měření 

Laktát (mmol/l) 
2. měření 

Laktát (mmol/l) 
3. měření 

Experimentální skupina 1  
1 14,49 3,2 14,36 

3 14,47 2,09 11,53 

5 -1 1,9 12,04 

7 17,27 2,87 11,48 

9 14,71 2,51 12,22 

11 15,76 -1 15,69 

13 9,15 2,35 15,81 

15 17,12 2,6 15,56 

17 20,22 1,77 17,23 

19 16,57 3,75 11,68 

21 18,98 2,57 15,64 

Experimentální skupina 2  
2 17,31 5,1 15,31 

4 14,54 3,63 9,64 

6 11,34 2,45 15,41 

8 16,61 3,8 16,21 

10 14,71 2,25 13,46 

12 11,52 -1 8,56 

14 15,19 -1 15,92 

16 14,73 6,16 12,63 

18 12,14 2,56 10,11 

20 10,15 3,64 6,56 

 
Tabulka 11 zobrazuje průměr, směrodatnou odchylku a p-hodnotu hladiny laktátu 

v krvi naměřené během prvního, druhého a třetího měření. Data jsou opět rozdělena dle 

ES1 (chladová regenerační procedura = CWI) a ES2 (pasivní regenerace). 



Tabulka 11 - Průměr, směrodatná odchylka a p-hodnota naměřených dat hladiny laktátu 

v krvi 

  CWI Pasivní p hodnota 
  (n = 11) (n = 10)   
Hladina laktátu 1. (mmol/l) 15,9 (3,0) 13,8 (2,4) 0,190 
Hladina laktátu 2. (mmol/l) 2,6 (0,6) 3,7 (1,4) 0,083 
Hladina laktátu 3. (mmol/l) 13,9 (2,2) 12,4 (3,5) 0,387 

 
*Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka); p hodnota byla vypočtena 
pomocí Mann-Whitney U testu 
 
 

Následující grafy 6 (1. měření) 7 (2. měření) a 8 (3. měření) zobrazují krabicové 

diagramy jednotlivých měření hladiny laktátu v krvi rozdělených na základě 

experimentálních skupin. 

Graf 6 - Krabicový diagram 1. měření hladiny laktátu v krvi 

 
 
  



Graf 7 - Krabicový diagram 2. měření hladiny laktátu v krvi 

 
 
Graf 8 - Krabicový diagram 3. měření hladiny laktátu v krvi 

 
 

Důležitým ukazatelem pro nás byl pokles hladiny laktátu v krvi mezi jeho 1. a 

2. měřením. Naším předpokladem bylo, že pokles bude výraznější u ES1, která 

absolvovala chladovou regenerační proceduru. Tabulka 12 zobrazuje rozdíly 1. a 2. 

měření, a následně 1. a 3. měření hladiny laktátu v krvi mezi ES1 (chladová regenerační 

procedura = CWI) a ES2 (pasivní regenerace). Statisticky významný rozdíl byl nalezen 

mezi 1. a 2. měřením hladiny laktátu v krvi (tučně zvýrazněná hodnota).  

  



Tabulka 12 - Rozdíly mezi 1. a 2., a 1. a 3. měřením hladiny laktátu v krvi 

  CWI Pasivní p-hodnota 
  (n = 11) (n = 10)   
Laktát – rozdíl mezi 1. a 2. měřením (mmol/l) -13,3 (3,3) -10,2 (2,2) 0,046 
Laktát – rozdíl mezi 1. a 3. měřením (mmol/l) -1,8 (3,5) -1,4 (2,5) 0,631 

*Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka); p hodnota byla vypočtena 
pomocí Mann-Whitney U testu 

 

Z dat vyplývá, že pokles hladiny laktátu v krvi byl u probandů, kteří absolvovali 

chladovou regenerační proceduru (CWI) větší než u těch, kteří provedli pouze pasivní 

odpočinek. Největší pokles byl zaznamenán u probanda č. 17 z ES1, a to o 18,45 mmol/l. 

Pro lepší přehlednost je uveden graf 9, který zobrazuje krabicový diagram rozdílu poklesu 

hladiny laktátu v krvi během 1. a 2. měření u ES1 a ES2. 

 
Graf 9 - Srovnání rozdílu poklesu hladiny laktátu v krvi během 1. a 2. měření mezi 

experimentálními skupinami 

 
 

Spolu s hladinou laktátu byla měřena i hladina glukózy v krvi. Stejně jako laktát 

byla hladina glukózy zjišťována během tří měření. První měření okamžitě po první části 

experimentu (testy rychlostní vytrvalosti a vytrvalostní síly), druhé po provedení 

regenerační procedury (CWI nebo pasivní regenerace) a poslední, třetí, měření proběhlo 

okamžitě po druhé části experimentu (opakované testy rychlostní vytrvalosti a 

vytrvalostní síly). 



Data byla shromažďována do tabulky a poté analyzována a srovnávána. Tabulka 

13 zobrazuje průměr, směrodatnou odchylku a p-hodnotu hladiny glukózy v krvi 

naměřené během prvního, druhého a třetího měření. Tabulka je rozdělena dle ES1 (CWI) 

a ES2 (pasivní). 

Tabulka 13 - Průměr, směrodatná odchylka a p-hodnota naměřených dat hladiny glukózy 
v krvi 

  CWI Pasivní p-hodnota 
  (n = 11) (n = 10)   
Glukóza v krvi 1. (mg/dl) 110,5 (27,8) 108,5 (12,8) 0,631 
Glukóza v krvi 2. (mg/dl) 81,7 (6,5) 83,5 (8,3) 0,829 
Glukóza v krvi 3. (mg/dl) 100,5 (10,0) 94,2 (12,5) 0,197 

*Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka); p hodnota byla vypočtena 
pomocí Mann-Whitney U testu 

 

Pro lepší přehlednost jsou opět uvedeny krabicové diagramy – graf 10 (1. měření), 

11 (2. měření) a 12 (3. měření), jednotlivých měření hladiny glukózy v krvi rozdělených 

na základě experimentálních skupin. 

Graf 10 - Krabicový diagram 1. měření hladiny glukózy v krvi 

 
 
  



Graf 11 - Krabicový diagram 2. měření hladiny glukózy v krvi 

 
 
Graf 12 - Krabicový diagram 3. měření hladiny glukózy v krvi 

 
 

Dále byl analyzován rozdíl mezi naměřenou hladinou glukózy v krvi mezi 1. a 2. 

a 1. a 3. měřením. Tabulka 14 zobrazuje tyto rozdíly v měření mezi ES1 (CWI) a ES2 

(pasivní). Mezi měřeními nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. 

Naměřená hladina glukózy v krvi mohla být ovlivněna mnohými faktory, jako 

jsou například potraviny a tekutiny, které byly konzumovány probandy před 

experimentem nebo v pauze mezi opakovaným měřením testů rychlostní vytrvalosti a 

vytrvalostní síly. 



Tabulka 14 - Rozdíly mezi 1. a 2., a 1. a 3. měřením hladiny glukózy v krvi 

 
  CWI Pasivní p-hodnota 
  (n = 11) (n = 10)   
Glukóza – rozdíl mezi 1. a 2. měřením (mg/dl) -27,8 (32,4) -27,0 (10,6) 0,423 
Glukóza – rozdíl mezi 1. a 3. měřením (mg/dl) -8,5 (27,3) -14,3 (11,9) 0,796 

*Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka); p hodnota byla vypočtena 
pomocí Mann-Whitney U testu 
 
 

8.4. Výsledky měření teploty kůže 

Data získaná z měření teploty kůže jsou zpracována v tabulce 15. Byla 

zaznamenána vstupní (těsně před regenerační procedurou) a výstupní (těsně po 

regenerační proceduře) teplota kůže ES2, tedy skupiny, která absolvovala chladovou 

regenerační proceduru (lichá čísla probandů).  Teplota kůže byla účastníkům měřena na 

dolních končetinách, to konkrétně na přední straně stehna pravé dolní končetiny (1.), 

lýtkovém svalu pravé dolní končetiny (2.) a na přední straně bérce levé dolní 

končetiny (3.). U všech probandů byl vytvořen průměr ze tří naměřených teplot kůže, a 

to jak u vstupních, tak výstupních hodnot. Následně byla vytvořena směrodatná odchylka 

všech vstupních i výstupních hodnot. Stejný postup byl proveden i u obou vstupních i 

výstupních průměrných hodnot. 

Následně byla data analyzována a porovnávána. Nejnižší naměřená průměrná 

vstupní teplota kůže byla 24 °C a nejvyšší 27,9 °C. Naopak výstupní průměrná teplota 

kůže byla nejnižší naměřena 16,6 °C a nejvyšší 18,3 °C. 

V posledním (pravém) sloupci tabulky 15 je uveden rozdíl vstupní a výstupní 

průměrné teploty kůže jednotlivých probandů. Největší teplotní pokles byl zaznamená 

u probandů č. 9 a 15, a to o 10,6 °C. Průměrný pokles teploty kůže mezi vstupním a 

výstupním měřením byl 8,9 °C. 

  



Tabulka 15 - Data získaná z měření teploty kůže probandů během experimentu 

 

8.5. Subjektivní hodnocení 

Na konci výzkumu bylo od každého z probandů získáno subjektivní hodnocení 

proběhlého experimentu. Účastníci určovali náročnost na škále 1-10, přičemž 1 = 

nejméně náročné a 10 = nejvíce náročné. Data byla následně zpracována do tabulky 16.  

Nejprve byla zkoumána hodnocení všech účastníků výzkumu, tedy ES1 a ES2. 

Byla zjištěna četnost jednotlivých hodnocení, přičemž výskyt míry náročnosti 1, 2, 3, 4, 

5 a 10 byl nulový. Nejvyšší hodnota subjektivního hodnocení náročnosti výzkumu byla 

9, kterou uvedl jeden proband, nejnižší naopak 6, kterou uvedli čtyři probandi. Nejvyšší 

míra výskytu byla u hodnocení 7, které uvedlo celkem 11 probandů. 

Tabulka 16 - Subjektivní hodnocení účastníků experimentu (experimentální skupina 1, 

2) 

EXPERIMNTÁLNÍ SKUPINY 1, 2 subjektivní hodnocení 1-10 četnost hodnoty 
  1 0 

  2 0 

  3 0 
  4 0 
  5 0 
  6 4 
  7 11 
  8 5 
  9 1 
  10 0 

 

Data byla následně podrobněji analyzována na základě rozdělení dle 

experimentálních skupin. Tabulka 17 zobrazuje rozdělení subjektivních hodnocení 



náročnosti experimentu na základě experimentálních skupin: ES 1 – absolvující chladivou 

regenerační proceduru neboli Cold water immersion (CWI), a ES2 – absolvující pasivní 

odpočinek. Do tabulky 16 nebyla zahrnuta hodnocení, jejichž výskyt byl u celé skupiny 

nulové, tedy: 1, 2, 3, 4, 5 a 10.  

Byla vytvořena průměrná hodnota všech subjektivních hodnocení obou 

experimentálních skupin. Předpokladem výzkumu bylo, že chladová regenerační 

procedura by mohla zlepšit subjektivní vnímání pocitu únavy probandů. Tato 

hypotéza se nepotvrdila. Nižší průměrná hodnota subjektivního hodnocení náročnosti 

experimentu se objevila u ES2, tedy u skupiny, která absolvovala pasivní odpočinek. U 

ES1, která absolvovala chladivou regenerační proceduru, se vyskytovalo nejvyšší 

subjektivní hodnocení 9, které uvedl jeden z probandů. Nejčastěji se v této skupině 

vyskytovalo hodnocení 8, které zodpovědělo celkem pět účastníků.  

Tabulka 17 - Subjektivní hodnocení účastníků experimentu rozdělené na základě 

absolvované regenerační procedury 

  subjektivní hodnocení 1-10 četnost hodnot 
PASIVNÍ ODPOČINEK 6 2 
  7 8 
  8 0 
  9 0 
  průměr všech hodnot 6,80 

CWI 6 2 
  7 3 
  8 5 
  9 1 

  průměr všech hodnot 7,46 
 

 

 

 



9. Diskuse 

Chladové vodní procedury jsou v průběhu posledních let čím dál více aktuální, a 

jsou tak využívané v mnohých sportovních odvětví jak z pohledu regenerace, tak 

z důvodu zvýšení imunity a obranyschopnosti organismu. Předmětem této studie bylo 

porovnat vliv chladové vodní procedury pomocí ponoření do ledové vody na rychlostně 

vytrvalostní aktivitu u elitních hráčů fotbalu. Efekt chladové vodní procedury na 

sportovce byl srovnáván s vlivem pasivního odpočinku.  

 

Hypotéza 1 

V průběhu našeho vlastního experimentu se hypotéza 1 nepotvrdila. Neobjevil se 

žádný statisticky významný rozdíl mezi experimentální skupinou 1 (absolvující chladivou 

vodní proceduru) a experimentální skupinou 2 (absolvující pasivní odpočinek). 

Rozdíl mezi skupinami byl statisticky nevýznamný, přičemž největší zlepšení 

času během první a druhé části měření se ukázalo u probanda z ES2, a to o 0,75 s. Naopak 

největší zhoršení času se projevilo taktéž v ES2, a to o 1,35 s. 

Naše výsledky se shodují s vybranými zahraničními studiemi, které pozitivní efekt 

chladících procedur nenaznačují, stejně jako náš výzkum. Z výsledků studie Does cold-

water immersion after strength training attenuate training adaptation? nebyl prokázán 

žádný pozitivní efekt regenerace ponořením do chladné vody (Poppendieck, Wegmann, 

Hecksteden, Pfeiffer, Meyer, 2021). 

I přes to z četných studií vyplývá, že chladová vodní procedura (ponoření do 

studené vody = CWI) může mít pozitivní vliv na projev rychlostní vytrvalosti. Na základě 

těchto prací jsme hypotézu 1 určili. 

Například autoři studie Cooling and Performance Recovery of Trained Athletes 

zkoumali účinky chladivých terapií na zotavení po fyzické aktivitě. Relevantní efekt na 

výkon objevili pouze u testu opakovaných sprintů (Poppendieck, Faude, Wegmann, 

Meyer, 2013). Pozitivní účinek u testu opakovaných sprintů se objevil i v dalších studiích 



(Elias, Wyckelsma, Varley, Mckenna, Aughey, 2013). Tento test se proto stal podkladem 

pro tvorbu našeho experimentu.  

 Studie A 2.5 min cold water immersion improves prolonged intermittent sprint 

performance zkoumala vliv chladových procedur (CWI) při akutním zotavení fotbalistů 

během pauzy mezi poločasy při utkání. Při užití pasivního odpočinku byla v druhém 

poločase celková práce a nejvyšší výkon nižší než v prvním poločase, zatímco při 

chladových terapií se výsledky nelišily. Z výsledků studie vyplývá, že užití chladové 

vodní terapie tlumí snížení výkonu při sprintu, které se vyskytuje ve druhém poločase 

zápasů v týmových sportech (Egaña, Jordan, Moriaty, 2019). 

Publikace s názvem Recovery strategies for football players se zabývala 

problematikou spojenou s vysokou četnostní zápasů, které elitní hráči musí během 

fotbalové sezóny odehrát. Každý zápas vede k únavě, která vyžaduje několik dní 

k úplnému zotavení, a spousta fotbalistů tak nemá prostor pro plnou regeneraci. Tato 

nedostatečná kompenzace může často vést k chronické únavě hráčů. Z výsledků studie 

vyplývá, že jako nejlepší pro regeneraci elitních fotbalistů se jeví právě chladová vodní 

terapie, spolu s aktívní regenerací (Pooley, Spendiff, Allen, Moir, 2019). 

Uvědomujeme si, že výsledky naší studie mohly být do značné míry ovlivněny 

několika faktory, jako je motivace účastníků, a také jejich psychický a fyzický stav. 

V našem experimentu jsme se zabývali aplikací chladových vodních procedur 

(ponoření do studené vody) na oblast dolních končetin. Touto problematikou se zabývala 

Fejtová (2018). Její práce prokázala souvislost mezi snížením bolesti svalů dolních 

končetin po aplikaci kontrastní vodní terapie. Proband se během i po absolvování terapie 

cítil psychicky i fyzicky lépe, a opakované testy se jim tak prováděli snáze. Ovšem 

autorka dále uvádí, že se mohlo jednat pouze o subjektivní pocit.  

Výsledky naší studie naopak nepotvrdily, že by probandi absolvující chladovou 

regenerační proceduru měli subjektivně lepší pocit z náročnosti celého experimentu. 

 

 



Hypotéza 2  

Hypotéza 2 se během našeho experimentu potvrdila. Objevil se statisticky 

významný rozdíl mezi ES1 (absolvující chladovou vodní proceduru) a ES2 (absolvující 

pasivní odpočinek). To konkrétně u poklesu hladiny laktátu v krvi mezi prvním (před 

regenerační procedurou) a druhým (po regenerační proceduře) měřením. P-hodnota 

rozdílu prvního a druhého měření hladiny laktátu v krvi mezi experimentálními 

skupinami byla 0,046. Největší pokles byl zaznamenán u probanda z ES1, a to konkrétně 

o 18,45 mmol/l. 

Mnohé výzkumy se zabývaly stejnou problematikou jako náš experiment. 

Porovnávaly rozdíl mezi poklesem hladiny laktátu v krvi po dvou regeneračních 

procedurách aplikovaných po fyzické aktivitě, a to po ponoření do studené vody (CWI) a 

pasivní regeneraci. Některé dostupné studie se shodují s naším experimentem a vyplývá 

z nich, že chladová vodní procedura může mít vliv na pokles hladiny laktátu v krvi.  

Například studie s názvem Alternating hot and cold water immersion accelerates 

blood lactate decrease after maximal anaerobic exercise vykazuje statisticky významný 

rozdíl v poklesu hladiny laktátu v krvi po chladové regenerační proceduře (Perciavalle, 

Coco, Gurrisi, 2008). 

Výsledky studie The use of thermal imaging to assess the effectiveness of ice 

massage and cold-water immersion as methods for supporting post-exercise recovery 

vykazují výrazně vyšší pokles hladiny laktátu v krvi po chladových procedurách (CWI a 

ledová masáž) ve srovnání s ostatními (masáž, pasivní odpočinek) (Adamczyk, 

Krasowska, Boguszewski, Reaburn, 2016). 

I přes to jsou mnohdy výzkumy zabývající se touto tématikou nejednoznačné. 

Některé studie zabývající se problematikou využití chladových regeneračních procedur 

(CWI) u fotbalových hráčů, a jejich vlivu na systémové markery (jako je 

laktátdehydrogenáza či kreatinkináza), přinesly nekonzistentní výsledky. Je tedy potřeba 

dalších výzkumů, které by potvrdily účinnost a benefity této regenerační procedury 

(Rupp, Selkow, Parente, Ingersoll, Weltman, Saliba, 2012, Rowsell Coutts, Reaburn, 

Hill-Haas, 2009) 



Mezi hlavní limitace této studie patří především psychologické aspekty, jako je 

malá motivace probandů. Míra motivace a vynaloženého úsilí během výkonnostních testů 

mohla do značné míry ovlivnit výsledky, především u testu rychlostní vytrvalosti 6x20 

metrů. Výkon probandů během experimentu mohla ovlivnit i únava, způsobená například 

absolvovanými tréninkovými jednotkami v předchozích dnech či stresem. Dalším 

aspektem může být malá zkušenost s danými testovými bateriemi, která může také mít 

do značné míry vliv na výkon účastníků. V neposlední řadě mohly být výsledky studie 

částečně ovlivněny stravou a tekutinami, které probandi během experimentu 

konzumovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ZÁVĚR 

 
Naše práce odpověděla na všechny stanovené hypotézy a splnila všechny dané 

cíle. Co můžeme experimentem přinést do praxe:  

- Chladová regenerační procedura může být dobrým prostředkem pro rychlejší 

regeneraci, zejména snížení hodnot hladiny laktátu v krvi, mezi tréninkovými 

jednotkami opakujícími se během jednoho dne. 

- Benefity může také regenerační procedura pomocí ponoření do studené vody 

přinést v delším časovém úseku. A to například jako forma regenerace po 

utkání pro hráče fotbalu či jiných sportovních her během sezóny s vloženými 

zápasy v týdnu. 

Co se týče subjektivního hodnocení probandů celého výzkumu, experimentální 

skupina absolvující chladovou regenerační proceduru nevykazovala lepší subjektivní 

hodnocení ve srovnání s experimentální skupinou absolvující pasivní regenerací. Naopak 

probandi, kteří se chladové regenerační procedury nezúčastnili, uvedli v průměru nižší 

subjektivní hodnocení náročnosti našeho experimentu. Vliv této procedury na psychiku 

probandů je tedy diskutabilní a bylo by potřeba provést více experimentů zkoumajících 

tuto problematiku. 

Z našeho experimentu a dostupné literatury se pro chladovou regenerační 

proceduru jeví jako vhodná teplota vody v rozmezí 10–15 °C. Co se týče délky ponoru, 

na základě experimentu můžu jako nejvhodnější doporučit delší čas procedury, přibližně 

10–15 minut. Výsledky výzkumu vztahuji pouze na muže ve věku našeho 

experimentálního souboru, tudíž 18 až 22 let. Porovnaní s ženami nebylo součásti této 

studii, avšak mohlo by se jednat o námět na téma mé diplomové práce. 

Myslím si, že chladové vodní procedury, konkrétně ponoření do ledové vody, mají 

ve svém využití velký potenciál. Je však potřeba vyzkoušet více rozdílných forem 

chladových procedur, aby se zjistily případné další benefity u odlišných pohybových 

schopností. 
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Příloha 2 – Informovaný souhlas 

 
 



 
 
 

 



Příloha 3 - Fotografický záznam rozcvičení během experimentu 

 
V rámci části mobilizace a dynamického strečinku provedli probandi následující cvičení: 

1) Rozpažování (10 opakování) – mobilizace ramenního kloubu a dynamické 

protažení prsních svalů 

 

2) Kroužení v ramenním kloubu směrem vně (10 opakování pravou a levou paží) – 

mobilizace ramenního kloubu 

 

3) Rotace trupem (10 opakování pravá a levé strana) – mobilizace trupu 

 

 



4) Rotace trupu v předklonu (10 opakování pravá a levá strana) - dynamický strečink 

zádových svalů 

 

5) Kroužení v kyčelním kloubu směrem vně (6 opakování pravou a levou dolní 

končetinou) – mobilizace v kyčelním kloubu 

 

6) Podřep přednožný pravou, předklon k pravé dolní končetině (5 opakování pravá 

a levá dolní končetina) – protažení svalů na zadní straně stehen a lýtkových svalů 

 

 



7) Stoj spojný, skrčit přínožmo pravou, výdrž 5 s. (5 opakování pravá a levá dolní 

končetina) – protažení svalů na přední straně stehen 

 

8) Široký stoj rozkročný, hluboký předklon (5 opakování k pravé a levé dolní 

končetině) – protažení svalů na zadní straně stehen 

 

9) Vzpor stojmo, výdrž 3 s. (5 opakování) – protažení lýtkových svalů, svalů na 

zadní straně stehen 

 

 



10) Překopávání, dotek kontralaterální horní končetinou (5 opakování pravou a levou 

dolní končetinou) – mobilizace v kyčelním kloubu, dynamický strečink dolních 

končetin 

 

11) Zakopávání (5 opakování pravou a levou dolní končetinou) - mobilizace 

v kyčelním kloubu, dynamický strečink dolních končetin 

 

12) Unožování (5 opakování pravou a levou dolní končetinou) - mobilizace 

v kyčelním kloubu, dynamický strečink dolních končetin 
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