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ABSTRAKT 

Název bakalářské práce: Regenerace ve sportu - na příkladu fotbalu 

Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je prostudovat odbornou literaturu, která se 

zabývá regenerací ve sportu. Shrnout všechny dostupné regenerační metody a 

prostředky, které se ve sportu využívají a stručně je charakterizovat. Dále pak popsat 

fotbal z hlediska zatížení a jaký má dopad na sportovce. Na základě získaných 

informací vybrat vhodné regenerační prostředky pro fotbalisty 

Metoda: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů (přednášky, internet, 

časopisy, bakalářské a diplomové práce) týkající se zvoleného tématu. Na základě této 

analýzy a komparace shromážděných dat z různých zdrojů jakou jsou například knihy, 

odborné časopisy, přednášky a internetové stránky, vybrat nejvhodnější regenerační 

postupy a metody pro sportovce, kteří se věnují fotbalu. 

Výsledky: Práce je zaměřená na regeneraci ve sportu, přehled všech metod a procedur, 

které se v regeneraci sportovců mohou objevit. Dále se práce zaměřuje na rozdělení 

regenerace a stručnou charakteristiku jednotlivých procedur a metod. Poté 

charakterizuji fotbal a vyberu nejvhodnější regeneraci pro fotbalisty. 

Klíčová slova: Regenerace, sport, fotbal, zátěž, zotavování  



 

 

ABSTRAKT 

Bachelor work title: Regeneration in sports – football (soccer) as an expample  

Leading of bachelor work : Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Aim of work: The intend of this work is to examine the professional literature that 

deals with sports regeneration. Moreover, it shall summerise and characterise shortly all 

accessible methods and devices in regeneration,. Another aim is to describe football 

considering his physical load and its impact on footbal players.  

With all the gathered informartion the work intents to find the appropriate appliance for 

football players. 

Methods: Analyse professional literature and other sources (lectures, internet, 

magazines, bachelor and dissertation works) which are concerning the chosen topic. 

Choosing the most suitable methods and procedures in regeneration for football players 

based on a thorough analyses and comparison of all the mentioned sources. 

Result: The work is basically focusing on regeneration in sports, on an general 

overview of all methods and procedures, which can be applied on sportsmen. In 

addition, my work characterises football and chooses the most preferable regeneration 

for football players. 

Key words: regeneration, sport, football, physical load, recover 
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1. Úvod  

Téma této bakalářské práce jsem si vybral, protože mě zajímá regenerace ve 

sportu, jaké jsou nejrůznější metody a postupy při regeneraci sportovců. K napsání této 

bakalářské práce mě také přivedlo to, že jsem se fotbalu do nedávna aktivně věnoval a 

ještě nyní jsem registrovaným členem TJ Lanškroun, která hraje krajskou soutěž. Oddíl 

má 263 registrovaných členů, z toho 102 hráčů do 18 let. 

Podle mých dosavadních zkušeností s fotbalem se regeneraci nepřikládá 

dostatečně velký význam, tak jak by si zasloužila. Ve fotbalu a také podle mého názoru i 

v mnoha jiných sportech má vývoj sportu podobný charakter. Zvyšuje se počet 

tréninkových jednotek, dochází k jednostrannému pohybovému zatížení, v důsledku 

zaměření na svůj sport. Cílem je dosažení nejlepší výsledků bez ohledu na zdraví 

sportovce. Při tom regenerace hraje velkou roli při dosažení lepších výkonů ve sportu a 

také k udržení dobrého zdravotního stavu sportovce. Správně zvolená a zařazená 

regenerace nám zkracuje dobu zotavení mezi jednotlivými tréninkovými jednotkami, to 

nám umožní větší kvantitu tréninku, a tím mimo jiné i lepší předpoklady k výše 

zmíněnému zlepšení výkonu ve sportu. Také nám umožňuje předejít vzniku svalových 

dysbalancí a poškození pohybového aparátu. 

U mojí zkušenosti s absolvování tréninkové zátěže, respektive po její hlavní 

části nenastupovala mnohdy žádná závěrečná část, v které by se organismus dostatečně 

uvolnění a zbavil přebytečného napětí, do které se dostal během zátěže. To je také jeden 

z důvodů, které mě přivedli k sepsání této práce.  

Regenerace je součástí každé pohybové aktivity z nás aniž bychom si to sami 

mnohdy uvědomovali. Regenerace prolíná trvale naší každodenní činnost a není 

soustředěna pouze do období po skončení zátěže, ale některé nastupují již v průběhu. 

Mezi základní, každodenní regenerační formu regenerace bezesporu patří spánek, proto 

by se jeho délka a kvalita neměla podceňovat.  
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2. Současný stav poznání 

Nejčastěji používané prostředky pro regeneraci sil pro fotbalisty uvádí Votík, 

Zalabák (2007) a Votík (2003) regenerační pohybové aktivity jako jsou: jiné sportovní 

aktivity než fotbal, kompenzační a protahovací cvičení, cvičení ve vodě a plavání. Dále 

jsou to regenerace ve vodním prostředí, včetně saunování (sprchy, koupele prosté i 

vířivé, střiky a další) a regenerace masážemi. Mezi další faktory, které příznivě 

ovlivňují regenerační pochody v organismu sportovce je, správný denní režim včetně 

dostatečného spánku a dodržování principů racionální výživy s přiměřeným přísunem 

tekutin, minerálních látek a vitaminů. 

Votík (2001) ve své publikaci uvedl již výše zmíněné regenerační prostředky. 

Tato publikace uvádí dále regeneraci sil pomocí světelných procedur (horské slunce, 

solux), tepelných prostředků (diatermie), fyzikálních prostředků (magnetické pole). 

Buzek (2007) uvádí ve své publikaci dělení regenerace a popisuje nejčastěji 

využívané regenerační postupy jako je: regenerace pohybem (strečink, posilování), 

regenerační cvičení ve vodě, relaxační cvičení. Dále uvádí fyzikální a balneologické 

prostředky, jsou to: vodní procedury, aplikace tepla ve vodním prostředí, sauna, masáže, 

magnetické pole, elektrostimulace, galvanizace, diatermie, reflexní metody. Zabývá se 

zde výživou a pitným režimem jako předpokladem kvalitně provedeného sportovního 

výkonu, rychle regenerace i sportovní formy. 

Votík (1995) uvádí ve své publikaci přehled regenerační prostředků a aplikaci ve 

sportovní přípravě. 

Podle Votíka (2011) se kompenzační, balanční a zpevňovací cvičení uplatňují 

v tréninkovém procesu také i jako prevence z hlediska zdravotního. 

Výše zmínění autoři také kladou velký důraz na psychickou regeneraci 

sportovce. 
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3. Regenerace (zpracováno dle Jirky (1990)) 

Pojmem regenerace zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k plnému a 

rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla 

nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. 

 

Regenerace je součástí života každého člověka. U nesportujících jedinců, kteří 

mají normální uspořádání životního rytmu a denního režimu, dává větší prostor pro 

pasivní a aktivní regeneraci. Naproti u sportovců regenerace zabírá významnější místo 

než v režimu u nesportující populace. U sportovců musíme brát ohledy na to, že jejich 

tréninkový a závodní výkon se velmi často pohybuje na hranici metabolických a 

psychických možností. Snaha o dosažení maximálního výkonu vyžaduje tedy odlišný 

přístup v regeneraci. Proto musíme volit důkladnější a důslednější přístup k otázkám 

regenerace. Snaha o dosažení maximálního výkonu ve sportu, vyžaduje dokonalé 

využití všech forem činnosti, které mohou vést k dalšímu přirozenému zvyšování 

výkonnosti. 

Podle současných zkušeností a odborných názorů je možné důsledným 

používáním odpovídajících regeneračních prostředků zvýšit intenzitu tréninkového 

procesu až o 15%. Při správné metodické koncepci tréninku je tedy zcela reálné, aby se 

toto zvýšení promítlo do růstu výkonnosti i výkonu. 

Vhodnými regeneračními metodami se také prokazatelně snižuje počet, 

mikrotraumat a počet chronických poškození. 

Pro veškerou činnost plátí obecný vztah: 

 

Pohybová aktivita Únava Zotavení 

Regenerační procesy 

Obrázek č. 1 Vztah mezi pohybovou aktivitou a regeneraci 
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4. Únava 

O únavě lze říci, že je to přirozená odpověď organismu člověka na předchozí 

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

činnost vede k určitému stupni únavy. Stupeň únavy je závislý na intenzitě, době trvání, 

frekvenci zatížení, charakteru zatížení a na trénovanosti jedince. Únavu lze obtížně 

fyziologicky či biochemicky definovat, každý jedinec na ní reaguje odlišným způsobem 

a vnímá jí jinak. Pocit únavy je v podstatě ochranná hranice pro organismus, která nám 

umožňuje zachovat dostatek rezerv k zachování vitálních funkcí. Únavu lze dělit do 

několika forem a typů, které záleží na předcházejícím druhu prováděné činnosti. 

(Havlíčková, 1993) 

 

ÚNAVA 

Obrázek č. 2. Rozdělení únavy po pohybové činnosti 

Psychická 

Fyzická 

Patologická 

Fyziologická  Aerobní 

Anaerobní 

Chronická 

Celková 

Místní 

Celková 

Místní 

Akutní 

Těžký stupeň 

(schvácení) 

Lehký stupeň 

(přepětí) 

Místní 

Celková 
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4.1  Fyziologická únava  

Fyziologická únava není pro organismus škodlivá, naopak je označována také 

jako “zdravá“, je to jev vždy kladný. Vzniká během každé pohybové aktivity. Jedinec, 

který podstoupí zatížení bez známek únavy, nevyvolává adaptační mechanismy, a z toho 

vyplívá, že nepůsobí na růst funkční kapacity organismu. V některých případech může 

vyvolat i desadaptaci. Tento druh únavy můžeme rozdělit na aerobní (pomalu 

vznikající) a anaerobní (rychle vznikající). (Havlíčková, 1993) 

4.1.1 Aerobní únava 

Aerobní únava vzniká při dlouho trvajících výkonech, to znamená, že svaly 

pracují v zóně aerobní tedy za přístupu kyslíku a nedochází k produkci laktátu. Tento 

druh únavy vyžaduje spíše pasivní odpočinek. (Havlíčková, 1993) 

4.1.2 Anaerobní únava 

Anaerobní únava vzniká při výkonech v krátkém čase, to znamená, že svaly 

pracují v zóně anaerobní, tedy kdy ve svalech dochází ke kyslíkovému dluhu a tím 

pádem se zde tvoří laktát. Pro tento druh únavy se spíše používá aktivní odpočinek. 

(Havlíčková, 1993) 

4.2 Patologická únava 

Patologická únava vzniká prohloubením únavy fyziologické. Tuto únavu 

můžeme rozdělit do dvou skupin na akutní a chronickou. (Havlíčková, 1993) 

4.2.1 Akutní únava 

Akutní únava lze dále dělit na lehčí stupeň neboli přepětí a těžší stupeň neboli 

schvácení. 
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Přepětí (lehčí stupeň) je charakteristický prohloubením příznaků fyziologické 

únavy. Objevují se zde křeče, nauzea, nápadná bolest, rychlý a mělký tep i dech, 

výrazné pocení, vyšší stupeň proteinurie. Tyto projevy by měli odeznít do jednoho dne. 

Schvácení (těžší stupeň) může končit až smrtí jedince například selháním 

oběhového systému. (Havlíčková, 1993) 

4.2.2 Chronická únava 

Chronickou únavu lze též rozdělit na lehčí a těžší stupeň. Lehčí stupeň chronické 

únavy se projevuje výkonnostním poklesem, snížením hmotnosti, snížená 

obranyschopnost, poruchy trávení, poruchy spánku, nechutenství, předrážděnost či 

apatie. Jestli tyto příznaky nebudeme respektovat, dojde ke vzniku těžšího stupě tedy 

přetrénování. Přetrénování se projevuje při dlouhodobém nerespektování regeneračních 

procesů v organismu. (Havlíčková, 1993) 

4.3 Fyzická únava 

Fyzickou únavu dělíme na místní a celkovou. Pro fyzickou únavu je 

charakteristická svalová bolest, pokles svalové síly, „ztuhnutí“ svalů, zhoršení 

koordinace, které má příčiny v úrovni buněčného metabolismu i v úrovni koordinačních 

a řídících mechanismů. (Hošková, 2010) 

4.3.1 Místní únava  

Místní únava vzniká v zapojení méně než jedné čtvrtiny svalstva. V této oblasti 

vzniká bolest, snížená svalová síla, snížená rychlost zapojení svalstva do činnosti, vždy 

dopadá na stav celého organismu, ale setkáváme se s ní poměrně zřídka. (Hošková, 

2010) 
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4.3.2 Celková únava 

U celkové únavy se zapojí více svalových skupin najednou. Tato únava se 

projevuje stejně jako u výše zmíněné místní únavě a je zde navíc snížená schopnost 

koordinace, pokles kvality pohybových stereotypů, ovlivňuje činnost svalstva, 

endokrinní i nervový systém. (Hošková, 2010) 

4.4 Psychická únava 

Psychická únava se projevuje neschopností soustředit se na daný problém, 

snížená vnímavost na nové prvky, zpomalení vedení podmětů, roztěkaností, špatným 

odhadem vzdálenosti, také i zúžením zorného pole. Psychická únava hraje negativní roli 

při sportovním tréninku a při výkonu. (Hošková, 2010) 

5. Homeostáza 

Homeostáza neboli ustálený rovnovážný stav vnitřního prostředí živých 

systémů. Homeostázu můžeme chápat tak, že organismus jedince má při působení vlivů 

prostředí přirozenou tendenci k udržení životně důležitých funkcí, k udržení vnitřního 

prostředí v rozmezí biologicky přípustných hranic. Udržuje se krevní a dýchací systém, 

trávení, vylučování a další. Na homeostázu neustále působí řada podmětů, které ji 

mohou v různém stupni vychýlit a narušit. Běžné životní pochody kolísají jen v určitých 

mezích. Dojde-li k překročení meze přípustné variability na základě nějaké akce nebo 

reakce, dojde k řadě obranných reakcí organismu, jejichž úkolem je tuto odchylku 

napravit neboli zajistit novou rovnováhu. Takový stav se v neurofyziologické 

terminologie označuje jako stres (zátěž). (Dovalil 2009) 
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6. Stres 

Stres je příčina na určitý typ zatížení. Stres nám tedy vyvolá řadu reakcí 

organismu jako je například: vzestup dýchání, srdeční a oběhové činnosti, zvýšením 

katecholaminů, zvláště adrenalinu v krvi, zesíleným transportem energetických zdrojů, 

zvýšením svalového napětí a jiné. Podměty, které vyvolávají stres a s ním spojené 

všechny odezvy organismu se nazývají stresory. Stresory mohou mít nejrůznější 

charakter, jejich přesná definice je problematická. Mezi stresory můžeme zařadit: 

klimatické změny jako teplo či chlad, chemické vlivy, bolest, vlivy psychické povahy, 

působení toxických látek a jedů, nedostatek kyslíku, hlad, žízeň, nadměrná intenzita 

tělesné zátěže (trénink, závod) a mnoho dalších. Pokud jedinec stresové situace dobře a 

opakovaně zvládá, dochází v organismu k různým řadám změn. To ve svém důsledku 

znamená, že reakce na daný podnět slábnou a postupně je dosaženo stavu přizpůsobení 

neboli adaptace. Adaptaci vyvolá děj, který působí určitou silou. Slabé podněty vedou 

k nevelkému vychýlení homeostázy a tudíž ke snadné kompenzaci, naopak silné 

podněty mohou ohrozit integritu celého organismu, ten se v tomto případě nemusí 

adaptovat a naopak může dojít k jeho zničení.  

(Dovalil, 2009) 

 

7. Adaptace  

Pokud se jedinec bude dobře adaptovat na pohybovou zátěž, vyvolané změny 

v organismu se budou rychleji vracet do předchozího klidového stavu a my tak můžeme 

rychleji začít s regenerací. 

Adaptace je obecný biologický děj, představuje soubor biochemických, 

morfologických, psychických i funkčních změn v organismu jako celku i v jednotlivých 

orgánech. Adaptací chápeme jako přizpůsobení organismu na změny prostředí, liší se od 

reakce na jednorázový podnět hlavně tím, že mají pomalejší průběh a mohou být 

vyvolány pouze spojitými nebo přerušovanými podněty. Pro organizmus jsou to 
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biologicky výhodné změny, které vedou k zachování homeostatické rovnováhy za 

různých vnějších podmínek. Při regulaci adaptačních podnětu se také uplatňují vlivy 

hormonální. Změny faktorů vnějšího prostředí, které působí na organismus, jsou 

adaptační činitelé neboli stresory. Je zapotřebí, aby podněty (stresory) byly nadprahové 

intenzity a působily dostatečně dlouho.  

(Havlíčková, 2008) 

8. Regenerační formy 

Použití jedné z regeneračních forem závisí na typu zatížení, délce jeho trvání, 

intenzitě, frekvenci a na trénovanosti sportovce. 

Jedinec vykonávající jakoukoliv činnost vyvolá u sebe větší či menší únavu, 

která si vyžaduje určitou dobu a určité metody k postupnému zotavení. Regeneraci 

můžeme rozdělit do dvou velkých skupin pasivní a aktivní regeneraci.  

(Hošková, 2010, Jirka, 1990) 

8.1 Pasivní regenerace  

Pasivní regeneraci zajišťuje samo naše tělo, bez vnějšího zásahu v průběhu 

zátěže a po zátěži. Je to činnost organismu během zátěže a po zátěži, kdy se vychýlený 

rovnovážný stav všech fyziologických funkcí, včetně vnitřního prostřední, vrací na 

úroveň výchozích hodnot před zátěží, popřípadě je superkompenzačním mechanismem 

posunována žádaným směrem proti výchozím hodnotám. U pasivní regenerace dochází 

například k likvidaci metabolické acidózy, k obnově zásob energetických substrátů v 

buňkách, k vyrovnání hospodaření s vodou, k přesunu iontů draslíku do buněčných 

struktur a sodíku do mezitkáňových prostorů, k vyrovnání vzniklých teplotních změn. 

Běžné nesportující populaci zpravidla stačí pasivní regenerace. (Hošková, 2010, Jirka, 

1990) 
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8.2 Aktivní regenerace  

Aktivní regenerace jsou veškeré činnosti a procedury, které jedinec vykonává 

aktivně a vědomě za účelem k zrychlení celého složitého pochodu pasivní regenerace. 

Zrychlení regeneračních pochodů nám umožňuje zvýšení tréninkového úsilí a tím 

možnost dosažení kvalitnějších sportovních výkonů.  

Aktivní regeneraci dělíme z časového hlediska na časnou a pozdní. Tyto dvě 

regenerace by neměli chybět v tréninkovém procesu sportovce. (Hošková, 2010, Jirka, 

1990) 

8.2.1 Časná regenerace 

Časná regenerace je součástí každodenního režimu, neustále musí prolínat 

tréninkovým procesem nebo na tento proces bezprostředně navazovat. Cílem časné 

regenerace je rychlá likvidace aktuální únavy. Pro přesnější indikace jednotlivých 

procedur, výživy a vhodnosti potřebných nápojů ji dělíme na dvě fáze. První fáze trvá 

cca do jedné a půl hodiny bezprostředně po skončení zátěže. Druhá fáze trvá od konce 

první fáze do začátku dalšího zatížení. (Hošková, 2010, Jirka, 1990) 

8.2.2 Pozdní regenerace 

Pozdní regenerace nastupuje po skončení hlavního závodního období. V této 

části bychom se měli soustředit na celkovou regeneraci jak fyzických tak psychických 

sil sportovce. V žádném případě se nejedná o úplný klid. Jedná se spíše o aktivní formu 

odpočinku ale intenzita aktivit je podstatně nižší než v přípravném a hlavním období. 

(Hošková, 2010, Jirka, 1990) 

9. Regenerační prostředky 

 Regenerační prostředky dělíme do čtyř základních skupin. 

Rozlišujeme prostředky: 

 Pedagogické prostředky 

 Psychologické prostředky 
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 Farmakologické prostředky 

 Biologické prostředky 

Výše uvedené prostředky se ve skutečnosti vzájemně prolínají. Při výběru 

jednotlivých prostředků je nutné volit rozhodnutí tak aby odpovídalo momentální 

situaci, nerozhodovat se podle předem daných stanov, nezapomínat na individualizaci a 

na představu žádaného efektu. Při volbě je vhodná spolupráce trenéra s lékařem nebo 

fyzioterapeutem. (Hošková, 2010) 

9.1 Pedagogické prostředky 

Pedagogické prostředky by měl mít na starosti trenér a spočívají ve vhodné 

volbě tréninkových metod a celého tréninkového plánu ve všech souvislostech a 

individuálních odlišnostech. Trenér by měl brát v úmyslu při volbě tréninkového 

modelu věk, vlastnost, schopnosti a zdravotní stav sportovce. Důležitou roli zde hraje 

správné zvolení zátěže k pasivní a aktivní regeneraci, dbát na správnou životosprávu, s 

respektováním biorytmů a dostatkem kvalitního spánku. (Hošková, 2010) 

9.2 Psychologické prostředky 

Mezi psychologické prostředky spadá ovlivnění prostředí, harmonizace 

mezilidských vztahů sportovce, časový management, relaxační metody. Jsou součástí 

prevence depresivních stavů a pocitů frustrace. Psychologických prostředků využíváme 

k duševnímu odpočinku a odbourání stresu a tlaku, které na sportovce působí jak ve 

sportovní tak v běžném životě. Mezi nejčastější používané metody pro uvolnění 

organismu a mysli tzv. relaxaci jsou autoregulační cvičení, autogenní trénink (rozvinul 

jí Johanes Heinrich Schulte) a progresivní svalová relaxace (podle E. Jacksona). Tyto 

metody by se měl jedinec naučit a používat. (Hošková, 2010) 

9.3 Farmakologické prostředky 

Farmakologické prostředky využívají látky, které podporují regeneraci 

organismu. Tyto látky jsou uměle vytvořené jako doplněk stravy a měli bychom je 
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užívat po konzultaci s lékařem. Výběr látek a jejich kombinace a zařazování do 

tréninkového procesu je vhodná spolupráce trenéra s lékařem, zvážení individuálních 

charakteristiky sportovce a typu zátěže. (Hošková, 2010) 

9.4 Biologické prostředky 

Biologické prostředky jsou velmi rozsáhlou skupinou, která je rozdělena do 

dvou oblastí. První oblast v sobě zahrnuje výživu, rehydrataci a remineralizaci. Druhá 

oblast je tvořena prostředky fyzikálními, balneologickými a regenerace pohybem. 

Spadají sem tepelné, vodní, světelné procedury, elekroprocedury, aktivní pohybová 

cvičení a masáže. (Hošková, 2010) 

10. Regenerační procedury  

Abychom se drželi základního dělení regenerace, tak i regenerační procedury 

bychom měli rozdělit na aktivní a pasivní. 

Do definice pasivních regeneračních procedur tím pádem spadá: 

- Tepelné 

- Vodní 

- Světelné 

- Elektroprocedury 

- Masáže 

Do definice aktivní regenerace zahrnujeme procedury: 

- Kompenzační cvičení 

- Regenerace pohybem 

10.1 Tepelné regenerační procedury 

Tepelné procedury lze charakterizovat tak, že využívají vliv tepla na lidský 

organismus. Aplikace tepla na lidském organismu má široké účinky a vyvolává různé 

reakce organismu, záleží na typu zvolené tepelné procedury. Aplikace tepla má účinky 
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analgetické, spasmolytické a trofické. Účinky jsou dány hyperémií tkání, kterou působí 

aplikace tepla. Při lokální aplikací tepla působí hyperémie menšího rozsahu než při 

celkové aplikaci. Teplo se šíří pomaleji a je nižší intenzita pocení. Spasmolytické účinky 

jsou důsledkem přímého působení zvýšené teploty a reflexů kůže. Hyperémie akceleruje 

resorpci, zvyšuje přívod ochranných látek, má analgetické účinky. (Hošková, 2010) 

 Do této skupiny procedur můžeme zahrnout: 

- Sauny 

- Parní lázně 

- Infrasauny 

- Polarium 

- Parafín 

- Peloidy 

10.1.1 Sauny 

Saunování je kombinovaná procedura, v které se střídá prohřátí celého 

organismu a jeho následné zchlazení. 

Saunování má příznivý vliv na funkční poruchy při neurocirkulační astenii, která 

je charakterizována přerozdělením oběhu krve, a to zpomaleným prokrvováním kůže 

(mramorová kůže, studené ruce a nohy) a zrychleným centrálním oběhem (zrychlení 

srdeční frekvence i v klidu). Saunování má velmi příznivý vliv při doléčování chorob 

pohybového ústrojí. Vlivem působení tepla se uvolňuje zvýšené napětí svalů, které 

provází chronické zánětové procesy nebo poruchy vyvolané posunem, neb vybočením 

meziobratlových plotének. Uvolnění svalového napětí se zvyšuje rozsah pohyblivosti, 

příznivě ovlivňuje zkrácení svalů a vazů. Tkáň se zvláční a prokrví se, mizí otoky. 

Sauna má také blahodárné účinky i při psoriáze (lupence) a při některých ekzémech, 

urychluje zotavení kůže a krevního oběhu po omrzlinách. Saunování působí na celém 

organismu a vyvolává řadu různých reakcí organismu. Při prohřátí v potírně dochází 

k rychlému vzestupu kožní teploty, zrychlení srdeční frekvence, pomalému vzestupu 

teploty tělesného jádra, zvýšení pocení, mírný pokles systolického krevního talku, 

pokles diastolického krevního tlaku, uvolnění dýchacích cest, psychické uvolnění. Po 

skončení procedury prohřátí v potírně nastává procedura ochlazení. V této části dochází 
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k normalizaci kožní teploty, normalizace srdeční frekvence, vzestup teploty tělesného 

jádra je zachován, zastavení pocení, krátký vzestup systolického talku, trvalý pokles 

diastolického talku, okysličování krve vzdušným kyslíkem, psychické povzbuzení. Mezi 

bezprostřední účinky saunování můžeme zařadit: změkčení vaziva, očista kůže, svalová 

relaxace, ústup bolesti, ztráta hmotnosti vlivem ztrátou vody, trvalé snížení krevního 

tlaku, zvýšení látkové výměny, odplavení zplodin látkové výměny, psychická relaxace a 

mnoho dalších. (Kriš, 1999) 

10.1.2 Parní lázně 

Parní lázeň je hypertermická vzdušná lázeň, která obsahuje vodní páry. Tato 

procedura se vyznačuje vysokou vlhkostí, což má za následek vyřazení hlavního 

ochlazovacího mechanismu odpařování potu. Pot pouze stéká po těle a neplní tak svou 

termoregulační funkci, což je ochlazování. Pot je hodně vylučován organismem, ale 

nemůže se odpařovat do prostředí, které je již nasyceno vodními parami. Parní lázeň 

využívá teploty v okolo 45°C, tedy blízko bodu tepelné tolerance. Jedná se o intenzivní 

proceduru, kde je tělo vystaveno mohutnému přístupu tepla, které má za následek rychlé 

zvyšování teploty těla. Lázeň v kombinaci s vlažnou sprchou a následným odpočinkem 

vede k velkému uvolnění svalového napětí. Dochází zde k velkému zatížení krevního 

oběhu. Pro regenerační účely není parní lázeň s teplotou v rozmezí 40 až 45°C moc 

vhodná, protože není prokazatelný pozitivní vliv. Vhodné je použití parní lázně při 

teplotách okolo 35°C pro procedury, u kterých je vhodné předehřátí organismu.   (Jirka, 

1990) 

10.1.3 Infrasauny 

Infrasauna využívá tepelných účinku infračerveného záření. Tělo se zde oproti 

klasické sauně ohřívá infračerveným zářením. U klasické sauny se tělo ohřívá převážně 

horkým vzduchem. Jedinec se saunuje v kabince, která je vybavena zářiči 

infračerveného záření. Teplota se zde pohybuje okolo 45°C. Organismu se ohřívá, vydej 

tepla je zajištěn pocením. Délka aplikace se pohybuje 20 – 30 minut, podle 

individuálních pocitů. Dochází k prokrvení kůže a k uvolnění svalů. Infrasaunu můžeme 
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využívat samostatně nebo k předehřátí a uvolnění svalů před klasickou masáží. 

(Hošková, 2010) 

10.1.4 Polarium 

V této proceduře se využívají extrémně nízké teploty, kdy se jedinec pohybuje 

v prostorách, kde teplota dosahuje od -110°C až do -180°C a vzduch je zbaven vlhkosti. 

Tato regenerační procedura, která mimo jiné se využívat i k léčebným účelům, se 

aplikuje ve specielním zařízení, nazývaných Polarium. Prostory Polaria se skládají 

z předsíně s teplotou -20°C až -50°C a z hlavní komory, ve které je možno dosažení 

teploty až -160°C.  

Před celotělovou aplikací se jedinec musí obout do uzavřených bot, na ruce si 

dát rukavice, na obličej roušku pro ochranu dýchacích cest a musí mít speciální 

oblečení. Poté následuje krátký pobyt v předsíni a následně jsou převedeny do hlavní 

komory, kde jsou pod dohledem. Tato procedura trvá od 0,5 do 3 minut, maximálně 4 

minuty. Vlivem tak krátké aplikace nevedou účinky Polaria ke změně teploty tělesného 

jádra. Dochází k ochlazení povrchu těla a následné výrazné periferní hyperémii. Během 

procedury jsou jedinci v pohybu. Po opuštění Polaria následuje cvičení, které trvá 

minimálně 20 min. 

Celkové působení chladu vyvolává u jedinců vasodilataci, analgezii, tlumení zánětů 

a ovlivnění hormonálního systému, zpomalení vodivosti nervů, stimulace systému 

hypofýza – nadledvin. 

Při střídavé aplikaci chladu v Polariu (3 minuty) a pohybu, které trvá minimálně 

5 minut, dochází k ústupu spasmů, zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti a 

k normalizaci svalového tonu okolních svalů. (Capko, 1998) 

10.1.5 Parafín 

Medicinální parafín je aplikován s přídavkem 1/10 parafínového oleje za účelem 

snížení bodu tání parafínu a prevence depilačního účinku. Teplota tuhnutí parafínu se 

pohybuje v rozmezí 52–62°C, tím odevzdává skupenské teplo. Pro rovnoměrné prohřátí 
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je nutné využít vysoké specifické teplo tuhnutí, tedy aplikovat parafín tekutý, optimálně 

namáčený. 

Aplikační teplota parafínu je 56°C, aplikujeme nejlépe namáčením, ale jsou i 

jiné metody nanášení jako je například: nanášením štětcem, opakované polévání, 

přikládáním roušek namočených do parafínu. Namáčení provádíme co nejkratší 

ponoření do parafínové lázně a okamžité vyjmutí. Po vynoření z lázně vznikne na 

vzduchu tenká vrstva parafínu a počet takto nanesených vrstev nám ukazuje, kolikrát se 

tato procedura namáčení opakuje. Po aplikaci se izoluje igelitovým (mikrotenovým) 

sáčkem a froté ručníkem. Aplikace trvá 20 minut, počet procedur se pohybuje okolo 6 

až 12, frekvence obvykle 3x týdně. 

Parafín příznivě snižuje bolest, uvolňuje svalové spasmy, zlepšuje prokrvení. 

Parafín můžeme také použít k předehřátí před masáží. Rovněž se používá ve směsích, 

obsahující parafín a moučku z březového dřeva (Paraligno) nebo parafin s bahnem 

sopečných jezer (Parafango). (Poděbradský, Poděbradská, 2009, Hošková 2010) 

10.1.6 Peloidy 

Peloidy můžeme charakterizovat jako přírodní jemné hydrofilní látky, mající 

schopnost vázat větší množství vody a nabývat kašovité podoby. Podle obsahu 

organických látek se dělí: humolity (rašelina, slatina) a bahna. 

Peloidy mají vyšší teplotní toleranci než voda, humolity víc než bahna, proto 

podráždění termoreceptorů může být větší než u hydroterapie. Vodou v peloidech 

můžeme ovlivnit způsob přenosu tepla od čisté kondukce u aplikace hustých peloidních 

obkladů až po čistou konvekci u parafanga.  

Peloidy můžeme nanášet v několika variantách od celotělových koupelí až po 

lokální aplikace. Tomu odpovídá i teplota jednotlivých aplikací. Hustá viskózní směs 

peloidu s vodou se ohřívá na teplotu 38-48°C. Pro celotělové koupele je teplota 38-

45°C, pro částečný zábal je teplota 40-48°C. Pro zábaly se nanáší peloid zhruba v 3-

5cm silné vrstvě na kůži nebo se nejprve nanese vrstva na plátno a přiloží na tělo. Doba 

aplikace je zhruba 15-30minut, frekvence procedur 2-3x týdně. Dochází k hlubokému 

prohřátí, zároveň zde probíhá transport látek oběma směry. Po skončení této procedury 
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by měl být jedinec 3 hodiny v tělesném klidu a dopotit se v celkovém suchém zábalu. 

Proto je tato terapie vhodná pro lázeňskou léčbu. Celkové aplikace peloidů jsou velmi 

náročné nejenom na termoregulaci ale i kardiovaskulární aparát. (Capko, 1998) 

10.2  Vodní regenerační procedury 

 Při použití vodních procedur působí na lidský organismus energie 

tepelná, ale i pohybová, mechanická (působení vztlaku), popřípadě též specifické 

chemické přísady. Tyto procedury využívají působení teploty vody, proudění vody a 

chemické složení vody. Tepelné podněty vyvolávají reakce organismu v závislosti na 

stupni použité teploty, době působení podnětu, rozsahu aplikační plochy a individuální 

reaktibilitě jedince. Chemické podněty jsou dány složením vody. Složení vody lze 

ovlivnit různými přísadami, nebo lze využít přirozených zdrojů. Mechanické podněty 

představují tlak, proudění, či proud vody. Každá metoda má jiný vliv a jinou odezvu 

organismu. (Hošková, 2010, Capko, 1998) 

 Do této skupiny procedur můžeme zahrnout: 

- Střiky 

- Šlapací koupele 

- Celkové koupele 

- Vířivé koupele 

- Perličkové koupele 

- Sprchy 

10.2.1 Šlapací koupele 

Šlapací koupel využívá dvě vaničky, v kterých je voda. V jedné vaničce je voda 

studená o teplotě 10 až 16°C a v druhé je voda horká o teplotě 40 až 46°C, výška v obou 

vaničkách se pohybuje v rozmezí 20 až 25 centimetrů. Jedinec začíná šlapat nejprve 

v horké vodě, po 1 až 2 minutách přemístí nohy do druhé vaničky se studenou vodou, 

kde šlape přibližně půl minuty, tuto proceduru několikrát opakujeme (6x až 10x). 

Koupel končíme vždy ve studené vodě. (Capko, 1998) 

Šlapací koupel má výrazný efekt na místní únavu nohou a bérců, jejich efekt se 

projevuje na celých dolních končetinách. Mezi další vlivy koupele je zvýšení prokrvení 
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a urychluje likvidaci rozpadových produktů hromadících se při tělesné zátěži 

(katabolitů). (Jirka, 1990) 

10.2.2 Perličková koupel 

Perličková koupel je založená na působení vzduchových bublin. Na dně vany je 

vložený zvláštní rošt, do kterého ho je přiváděný stlačený vzduch. Vzduchové bubliny 

pak stoupají od dna směrem vzhůru k povrchu těla a působí tak jemnou masáží a dráždí 

nervová zakončení. To má za následek tonizaci kapilárního systému kůže a podkoží. 

Perličková koupel má příznivý vliv při celkové únavě až vyčerpání, depresivních 

stavech a nespavosti. Teplota vody se pohybuje v rozmezí 34 až 37°C. Koupel trvá 15 

až 20 minut. (Hošková, 2010) 

10.2.3 Vířivé koupele 

Vířivé koupele se aplikují buď jako celkové nebo částečné pro horní či dolní 

končetiny. Teplota vody se pohybuje v rozmezí 36 až 38°C a víření se docílí pomocí 

vodních turbín. Využívají se zde tepelné účinky s jemnou masáží proudící vody. Doba 

této procedury se pohybuje okolo 10 až 15 minut. Vířivé koupele vedou k uvolnění 

svalových spasmů a mají relaxační účinky. Koupele aktivují kožní receptory, zvyšují 

prokrvení končetin a místní metabolismus. (Capko, 1998) 

10.2.4 Střiky 

Do této procedury můžeme zařadit Skotské střiky, kdy aplikujeme chladný a 

teplý vodní paprsek na lidské tělo. Střiky využívají tepelné a mechanické účinky. Vodní 

paprsek aplikujeme z trysek pod tlakem zhruba okolo 3 atmosfér ze vzdálenosti 3-4 

metrů. Proceduru začínáme teplým střikem o teplotě v rozmezí 38°C až 42°C po době 

asi 30 sekund, poté následuje studený střik o teplotě v rozmezí 16°C až 18°C po dobu 5 

až 10 sekund. Střídání několikrát zopakujeme (4x až 6x) a proceduru vždy končíme 

studenou vodou. Při aplikaci se snažíme, aby vodní paprsek byl neustále v pohybu a 

měli bychom se vyhýbat místům, jakou jsou například: genitálie, ňadra, obličej, přední 
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strana krku. Střiky může podstoupit jedinec, který je v tepelné pohodě a bez tepelného 

deficitu. 

Výsledkem aplikace střiku je vznik erytému, pocitu teplé až horké kůže. Mezi 

další odezvy organismu je stimulace srdeční činnosti a zvyšuje se metabolismus. 

Procedura má tonizující a dráždivý efekt, po krátké době odpočinku nastává relaxace 

fyzická i psychická. (Capko, 1998) 

10.2.5 Sprchy 

Využíváme jak tepelných účinku tak mechanických. Podle použité teploty 

vyvoláváme různé odezvy organismu. Teplé sprchy u jedince vyvolají relaxační účinek, 

mohou se použít k předehřátí. Chladné sprchy naopak tonizují. Při kombinaci teplé a 

studené sprchy můžeme postupovat podobně jako u skotských střiků. (Poděbradský, 

Vařenka, 1998) 

10.2.6 Celkové koupele 

U této proceduru záleží na zvolené teplotě koupele. Koupele studené (8-18°C) a 

chladné (19-24°C) mají tonizační účinky, koupele teplé (37-39°C) a indiferentní (34-

36°C)mají účinky uklidňující a relaxační, horké (40-43°C) koupele mají účinky 

dráždivé. (Hošková, 2010) 

Celkové koupele se v regeneraci využívají jen velmi zřídka. Po velké tělesné 

zátěži jsou horké koupele považovány za kontraindikované, protože způsobují 

rozsáhlou redistribuci krve, která je pro regeneraci zcela nevhodná. Celkové koupele se 

využívají i s nejrůznějšími minerálními přísadami. (Jirka, 1990) 

10.3  Světelné regenerační procedury 

Světelné procedury využívají účinky optického záření různých vlnových délek. 

Optické záření je část elektromagnetického spektra, která vykazuje určitě 

charakteristické fyzikální vlastnosti, které jsou odraz, lom, ohyb. Na základě 
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fyziologických a biologických účinků rozdělujeme optické záření do tří oblastí a každou 

oblast na několik pásem. (Capko, 1998) 

Infračervené záření (IR)  

- pásmo IR-A – blízké, 760 až 1400 nm 

- pásmo IR-B – střední, 1400 až 3000 nm 

- pásmo IR-C – vzdálené, 3000 až 10 000 nm 

Viditelné světlo – 400 až 760 nm 

Ultrafialové záření (UV) 

 - pásmo UV-A – dlouhovlnné, 315 až 400 nm 

 - pásmo UV-B – středovlnné, 280 až 315 nm 

 - pásmo UV-C – krátkovlnné, níž než 280 nm 

10.3.1 Infračervené záření 

Infračervené záření vzniká rotací a vibrací atomů a molekul v každé látce, je-li 

její teplota vyšší než absolutní nula. Vlastnosti infračerveného záření závisí do značné 

míry na jeho energii, proto se dělí do tří pásem. Krátkovlnné pásmo (IR-A) je obsažen 

ve slunečním světle, je to záření pronikavě, které se jen málo pohlcuje ve vodě. Střední 

pásmo (IR-B) je obsaženo v různých typech žárovek, zářivek a výbojek. Dlouhovlnné 

pásmo (IR-C) je obsaženo v různých topných tělesech. 

Pronikavé záření IR-A se využívá terapeuticky, záření IR-B a IR-C je vhodné 

k ohřívání vzhledem k absorpci v nejpovrchnějších vrstvách kůže. IR-A záření se 

používá nejčastěji, protože toto krátkovlnné záření proniká přes kůži k povrchovým 

svalům a fasciím, které může ohřát 

Infračervené záření a jeho účinky na organismus závisí na vlnové délce, tu 

můžeme ovlivnit použitím červeného nebo modrého filtru. Použití červeného filtru 

dosáhneme účinků většinou hloubkových. Modrým filtrem dosáhneme účinků 

povrchových. 

Působením IR-záření vyvoláme vznik erytému, které krátce po ozáření vymizí. 

Ozářením vzniká reflexní vasodilatace nejen místní, ale také ve vzdálených oblastech se 

všemi průvodními jevy hyperemie. Další efekty IR- záření jsou analgetické a 
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spasmatické. 

Zdroje infračerveného záření mohou být přirozené zdroje nebo umělé. Mezi 

přirozené zdroje řadíme Slunce. Do umělých zdrojů řadíme Akvasol, Teplomety, Solux, 

Žárovkové skříně a tunely. (Capko, 1998) 

10.3.2 Viditelné světlo 

Viditelné světlo má mnoho účinků na náš organismus. Mezi vlivy viditelného 

světla na náš organismus můžeme zařadit: vliv jednotlivých barev, biologické rytmy, 

cirkadiánní rytmus a další. 

Vliv jednotlivých barev je nesporný, ale zatím nejméně probádanou oblastí. 

Červená a oranžová barva viditelného světla působí na nervový systém dráždivě, jeho 

modrá a fialová oblast má tlumivý, sedativní až depresivní účinek a podporuje oxidaci 

buněk a dýchání tkání. Účinek jasného slunečního dne má známý euforický účinek, 

naopak zatažená obloha a omezená viditelnost má depresivní vliv.  

Biologický rytmus lidského organismu je řízen biologickými hodinami, na 

jejichž chodu se podílí světlo ve dne a tma v noci. 

Cirkadiánní rytmus navozuje životní rytmus, představuje tak vnitřní hodiny, 

které řídí denní rytmy, zejména endogenní. Tyto rytmy působí i v pohybové aktivitě. 

Porušením nebo dokonce zničením cirkadiánního rytmu, funkce organismu se stanou 

arytmické. 

Světlo má pro lidský organismus podstatnou a nezastupitelnou úlohu. 

Působením viditelného světla zasahuje do regenerace v mnoha směrech. (Capko, 1998) 

10.3.3 Ultrafialové záření 

Tento druh záření proniká hlouběji než světlo a IR záření. Mezi nejvýznamnější 

účinky ultrafialového záření patří jednoznačně tvorba aktivního vitamínu D. Mezi další 

účinky UV záření můžeme zařadit erytém, pigmentace, ovlivnění obranyschopnosti 

organismu, vliv na krevní obraz, ovlivnění svalové výkonnosti, karcinogenní účinky.  
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Působením slunečního záření na lidskou kůži vyvolává erytém a pigmentaci, na 

tom má především zásluhu složka UV-B. Pásmo UV-A je charakteristické tím, že má 

slabý chemický účinek a je chudší na energii. Má však vyšší pronikavost a tím je 

terapeuticky cenné. Umělé UV-C záření, které se získává křemíkovými lampami nebo 

jinými zářiči, má baktericidní účinek. 

Zdroje UV-záření můžeme rozdělit do dvou skupin, přírodní zdroje jako je 

Slunce a umělé zdroje. Umělé zdroje zahrnují: rtuťové vysokotlakové výbojky (horské 

slunce), rtuťové nízkotlakové výbojky – s baktericidním účinkem, Kromayerova lampa 

na léčbu kožních chorob, speciální rtuťové výbojky – na ozařování laryngu, tělních 

dutin, solárium – místnost s více výkonnými zdroji UV a IR-záření.  

(Capko, 1998, Hošková 2010, Poděbradský, Poděbradská, 2009) 

10.3.4 Bioprotonová lampa (biolampa) 

Bioprotonová lampa generuje polarizované světlo. Tato lampa září 

polychromaticky, což znamená, že svítí v široké oblasti spektra. Ultrafialová složka je 

odfiltrována, což nám umožní vyloučení i ty nejmenší eventuální škodlivé prvky. Tím 

jsou vyloučeny potenciální vedlejší negativní účinky i při opakovaném častém 

používání. Světlo působí jednak povrchově, ale proniká též do tkáně do hloubky zhruba 

1-2,5 cm. 

Při používání biolampy dochází k biostimulačnímu efektu. Tento efekt je 

charakteristický: spouštěním a podporou již probíhajících řídících pochodů na úrovni 

samotných buněk v tkáních, zpomalení chorobných a degenerativních procesů v těchto 

buňkách, urychluje metabolické pochody bez hromadění odpadních látek, zvýšením 

aktivity makrofágů, nepostradatelných pro úspěšné hojení ran. (Capko, 1998) 

10.4  Elektroprocedury 

Elektroprocedury jsou charakteristické využitím účinků různých forem 

elektrické energie. Používání elektroprocedur podléhá řadě bezpečnostních předpisů a 

jejich aplikaci může provádět jen odborně školený personál, a to na podkladě lékařské 
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indikace. Při nesprávné aplikaci hrozí nebezpečí poškození zdraví. Tyto skutečnosti 

značné omezují jejich širší využití pro regeneraci ve sportu. (Hošková, 2010) 

Tuto kategorii můžeme rozdělit do několika skupin, podle použitého proudu a 

frekvence.  

- Galvanoterapie 

-  Elektrostimulace 

- Diatermie  

- Magnetické pole 

10.4.1 Galvanoterapie 

Tato procedura využívá účinků stejnosměrného proudu. Stejnosměrný proud je 

do těla přiváděn většinou velkými deskovými elektrodami se standardními podložkami, 

napuštěný ochrannými roztoky. Mezi elektrodami dochází k polarizaci tkáně, na to 

organismus reaguje maximálním zvýšením kapilárního prokrvení. Zvýšením prokrvení 

znamená na jedné straně rychlejší odstranění katabolitů a na druhé straně rychlejší 

obnovení energetických zásob ve svalových buňkách. Mezi další účinky galvanického 

proudu patří: ovlivnění dráždivosti nervů, mobilizace místních edémů a exsudátů, 

snížení svalové spasticky odstraněním hypoxie, urychlení resorpce exsudátů a 

zánětlivých infiltrátů. (Capko, 1998, Jirka, 1990) 

10.4.2 Elektrostimulace 

Tato procedura využívá účinků nízkofrekvenčních proudových impulsů 

stejnosměrného proudu. Účinek je zaměřen prakticky výhradně na dráždivé buňky, 

především nervové, a je dán hlavně subjektivní intenzitou, méně frekvencí a parametry 

impulzů či proudů a způsobem aplikace. (Capko, 1998) 

V regeneraci se také používá kombinace dvou druhů proudu. Základní se 

používá galvanický stejnosměrný proud o maximální intenzitě 2 mA, na který 

nasazujeme jednotlivé proudové impulsy o frekvenci 50 až 100 Hz s trváním 

jednotlivých impulsů po 10 ms. Hlavní efekt této procedury v regeneraci je v jeho 

analgetickém efektu a velkém zvýšení prokrvení. (Jirka, 1990) 
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10.4.3 Diatermie 

Diatermie využívá harmonický střídavý proud s frekvencí nad 100 kHz. Hlavní 

předností diatermie je to, že proniká i do hloubky, kde především způsobuje prohřátí 

tkání. Proudy nejsou dráždivé ani při vysokých intenzitách, dráždivý účinek je tedy 

nulový. Při vysokých frekvencí je čas tak krátký, že žádnou tkání nemůže být vnímán 

jako impulz, to znamená, že nemůže dojít k vyvolání vzruchu na neuromuskulární 

ploténce, ani na svalové. U prohřívání vysokofrekvenčními proudy platí pravidlo, že 

čím je vlnová délka kratší, tím je prohřívání rovnoměrnější. (Capko, 1998) 

10.4.4 Magnetické pole 

Jak už je z názvu patrné tak tato procedura využívá magnetické složky 

elektromagnetického pole. 

Dělení magnetických polí: 

- Statické pole je charakteristické tím, že v průběhu času se nemění jeho 

intenzita ani směr 

- Střídavé pole - zde plynule narůstají a klesají hodnoty jednotlivých veličin. 

- Pulzní pole je specifické tím, že hodnoty veličin se mění skokově. 

Účinky magnetického pole se předpokládají prostřednictvím elektromagnetické 

indukce, magnetomechanických jevů, elektronových interakcí a cyklotronových jevů – 

vše převážně v oblasti hypotéz. V oblasti fyziologický účinku je již více jasno: 

vasodilatace, analgetický účinek, disperzní účinek, myorelaxační účinek, 

antiedematózní účinek, zrychlené hojení, trofotropní účinek.  

(Poděbradský, Poděbradská, 2009) 
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10.5 Masáže 

Masáž můžeme popsat jako působení mechanických podnětů na lidské tělo, za 

prvé to může být za účelem léčebným, kdy se příznivě ovlivňují poruchy a chorobné 

změny tkání místně nebo celkově, nebo za druhé to může být za účelem regeneračním, 

kdy se vylaďují tkáně změněné únavou. Masáž ve sportu má většinou připravit 

sportovce k podání určitého výkonu, zrychlit nebo zdokonalit zotavení po sportovním 

výkonu nebo v průběhu tréninku a využívá se také k doléčení některých zranění. 

Účinnost masáže závisí na výběru masážních hmatů, jejich intenzitě, směru a rychlosti 

provedení. Vhodnou masáží ve vhodnou dobu lze zkvalitnit regeneraci po jakékoliv 

fyzické zátěži, a to nejen po sportovním výkonu. (Hošková, 2010) 

Masáže kladně ovlivňuje:  

- Prokrvení, zlepší se jím přívod kyslíku a potřebných výživových látek ke 

tkáním 

- Odstranění únavových látek a zplodin látkové výměny 

- Svalové napětí 

- Psychické napětí 

- Kloubní pohyblivost (Hošková, 2000) 

Účinky masáže můžeme rozdělit do čtyř skupin, mechanické, fyziologické, 

reflexní, psychologické. 

Mechanické účinky jsou charakterizovány jako výsledek působení tlaku a 

pohybu rukou na tělo. Mají mnoho příznivých vlivů na lidský organismus, povzbuzují 

žilní a mízní drenáž a dodá pružnost povrchovým tkáním. Účinně protahují pojivé tkáně 

vlivem roztírání. Můžeme předejít omezení krevního oběhu použitím určitých 

masážních technik, kdy jsem nucení omezit pohybovou aktivity vlivem úrazu nebo 

otoků v okolí kloubu. Podporují návrat odkysličené krve zpět k srdci. 

Fyziologické účinky se projeví v organismu zrychlením krevního oběhu a to má 

za následek zvýšení metabolismu ve svalech a odstranění metabolitů, také dochází 

k většímu prokrvení kůže. Bylo také prokázáno aktivace některých látek, jako je 
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adrenalin, acetylcholin. Účinky těchto látek můžeme sledovat jak v masírované oblasti, 

tak i v celém organismu. 

Reflexní účinky vznikají při masáži, kdy dochází k dráždění nejrůznějších 

receptorů umístěných v kůži, podkoží a při hluboké masáží i ve šlachách, kloubech a 

svalech. Při dráždění těchto receptorů, organismus na ně nějakým způsobem reaguje, 

záleží na typu použité techniky masáže, můžeme tak vyvolat tělesné uvolnění (relaxaci) 

nebo nabuzení organismu (stimulace). Reflexní dráždění vyvolává i větší cirkulaci, 

kapiláry dilatují, pomocí zevního tlaku se z nich odvádí tekutiny, to má za následek 

podpoření buněčného metabolismu, vylučují se toxiny. Napomáháme i hojivým 

procesům. 

Psychologické účinky jsou spojeny s reakcí na dotyk. Této účinek je u každého 

jedince velmi individuální, zaleží především na tom jak je každý z nás citlivý na 

jednotlivé formy doteku a jaké to v něm vyvolává pocity. Pomocí masáže můžeme tedy 

stimulovat psychiku a vyvolat tak pocit uvolnění (relaxaci), nebo naopak nabuzení 

(stimulaci). (Jirka, 1990) 

Masáž může být v některých případech nevhodná dokonce i nebezpečná pro 

naše zdraví, v takových případech bychom měli masáž vynechat. Nevhodnost nebo 

zákaz se označuje jako kontraindikace. Tyto kontra indikace mohou být celkové nebo 

částečné. 

Kontraindikace celkové znamenají, že bychom neměli masírovat jakoukoliv část 

těla. Mezi tyto kontraindikace patří:  

- Po nadměrné fyzické zátěži a při vyčerpání 

- Po akutní zranění pohybového aparát (pauza min. 48 hodin) 

- Při zánětech svalů 

- Při poruchách krevního oběhu 

- Při bakteriálních onemocnění kůže 

- Při virových onemocněních 

- Při horečnatých stavech 

- Při nádorových onemocnění 

- Ihned po jídle (pauza 2 hodiny) 

(Hošková, 2000) 
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U kontraindikací částečných vynecháváme jen určitá místa. Zásadně tedy 

nemasírujeme: 

- Místa, kde jsou přímo pod kůží hrany nebo trny kostí. 

- Oblast třísel, podkolení, podpažní a loketní jamky. 

- Prsní bradavky u mužů a celá prsa u žen. 

- Pohlavní orgány. 

- Břicho při menstruaci a jakýchkoliv bolestech. 

- Plísňová onemocnění (především nohy). 

- Kožní poranění. 

- Bradavičité útvary. 

- Oblast se zvětšenými žílami.  

(Hošková, 2000) 

Masáží je celá řada, jako jsou například: Švédská (klasická) masáž, Klasická 

masáž, Shistsu, Masáž reflexních zón, Manuální lymfodrenáž, Automasáž, Diagnostická 

automasáž prsů, Sportovní masáž, Masáž kojenců, Reflexní masáž, Masáž seniorů, 

Neuromuskulární, Aromaterapeutická masáž, Medová masáž, Konsenzuální a referenční 

masáž, Senzuální a erotická masáž, Masáž lávovými kameny, Masáž čaker, 

Reflexologická masáž projekčních zón čaker. (Sedmík, 2008) 

10.5.1 Sportovní masáž 

Sportovní masáž je podle mého názoru asi nejrozšířenějším a nejznámějším 

regeneračním prostředkem pro všechny typy sportu. V dnešní době je asi nemyslitelné 

provozovat sport na dobré úrovní bez masáží. Sportovní masáž vychází z klasické 

masáže ale má svá specifika.  

Při aplikaci sportovní masáže si musíme nejdříve uvědomit, pro jakého 

sportovce budeme zaměřené v jakém období a jaké účinky má u něj vyvolat. Proto se 

dělí sportovní masáž na specifickou a nespecifickou. 

Specifická sportovní masáž obsahuje šest druhů masáže, které se používají ke 

sportovním účelům. Jsou to masáže: 

- Kondiční 
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- Pohotovostní 

- V přestávce mezi výkony 

- Odstraňující únavu 

- Po cestování 

- Sportovně léčebná     (Hošková, 2000) 

10.5.2 Kondiční masáž 

Tuto masáž uplatňujeme hlavně v kondičně náročném tréninkovém cyklu před 

hlavním závodním obdobím, podporuje rychlé zotavení po intenzivním tréninku. 

Můžeme jí poskytovat denně v přípravném období. Je charakteristická tím, že se 

většinou provádí jako masáž celého těla a měla by být velmi vydatná. Délka masáže se 

pohybuje v rozmezí 60-70 minut. Pokud tuto masáž využíváme jako částečnou, doba 

masáže se zkracuje v závislosti na masírované ploše. Využíváme zde všech masérských 

technik a hmatů, jejich hloubku a intenzitu podřizujeme požadovanému cíli.  

Hlavní cíle kondiční masáže jsou: 

- Podpořit rychlejší zotavení po intenzivním tréninku vzhledem k předpokládané 

únavě, svalovým bolestem a pocitu tíhy v končetinách. 

- Zrychlit krevní a mízní oběh, při částečné masáži zrychlit odtok tekutin 

v masírované oblasti. 

- Podpořit odplavení únavových látek (metabolitů). 

- Zlepšit pohyblivost a ohebnost v kloubech. 

- Zabránit opožděné svalové bolesti. 

- Psychologický efekt 

(Hošková, 2010) 

10.5.3 Pohotovostní masáž 

Pohotovostní masáž se považuje mnoha sportovci za součást přípravy na 

sportovní výkon. Má za úkol připravit svaly na následné zatížení. Při využití této 
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masáže musíme brát ohled na začátek pohybové aktivity a dobu rozcvičení. Tento typ 

masáže můžeme rozdělit do tří skupin: dráždivá, uklidňující a zkrácená. Každá má své 

specifika. Dráždivá se používá u sportovců, u kterých převládá útlum před výkonem. 

Charakteristické je pro ni rychlost, tvrdost a hmaty rychle střídáme. Naopak u 

sportovců, kde převládá velké nabuzení, podráždění a netrpělivost, volíme naopak 

uklidňující masáž. Tato masáž je jemná, masérské hmaty plynule přecházejí v další, 

rytmus hmatů je plynulý a pravidelný, nezařazujeme zde tepání a pohyby v kloubech. 

Poslední typ pohotovostní masáže je zkrácená, která se používá při nedostatku času, kdy 

se některé hmaty vynechávají. 

Hlavní cíle pohotovostní masáže jsou: 

- Připravit svaly na aktivitu a námahu, zvýšit cirkulaci ve všech částech těla, 

zejména ve svalech, které budou nejvíce zatíženy. 

- Posílit účinky rozcvičení. 

- Podpořit možnost plného protažení. 

- Optimálně vyladit i psychiku, duševně připravit na výkon. 

(Hošková, 2010) 

10.5.4 Masáž v přestávkách mezi výkony 

Tento druh masáže se používá v přestávkách mezi výkony, kdy máme více 

kolových soutěží. Mezi jednotlivými soutěžními koly jsou přestávky, během nichž může 

být masáž velmi potřebná a užitečná. Doba masáže závisí na délce přestávky mezi 

jednotlivými sportovními výkony. Většinou její doba se pohybuje řádově v minutách, 

ideální je 10 min. U tohoto druhu masáže musíme zvolit správnou techniku, abychom 

vystihli poměr mezi odstraněním únavy a připravenosti k dalšímu výkonu, to vyžaduje 

zkušeného maséra.  

Hlavní cíle masáže v přestávkách mezi výkony: 

- Podpořit zotavení z předešlého sportovního výkonu. 

- Umožnit cirkulaci a odstranění únavových látek. 
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- Umožnit návrat svalových struktur do stavu před výkonem. 

- Osvěžit sportovce. 

- Odhalit zranění nebo poškození. 

- Předejít svalovým křečím a opožděné svalové bolesti. 

- Psychologický účinek: udržet motivaci pro další část soutěže, odstranit 

napětí a další. 

(Hošková, 2000) 

10.5.5 Masáž odstraňující únavu 

Masáž aplikujeme po skončení fyzické zátěže, ať už se jedná o trénink, nebo o 

závod. Po méně náročných výkonech můžeme s masáží začít zhruba po 30 až 45 

minutách zátěže, po namáhavém výkonu za 3 až 6 hodin. Využíváme masérské hmaty a 

techniky v podstatě v celém rozsahu a převážně na celém těle, vynecháváme pouze 

tepání a pohyby v kloubech. Jedinec by měl na masáž přijít už po sportovním výkonu 

umytý a nejlépe prohřály ze sauny nebo z jiné procedury, která je vhodná před masáží, 

neboť tím se zvýší její účinek. Masáž je charakteristická tím, že všechny hmaty 

provádíme ve stupni 1, je klidnější a pomalejší, vše by mělo být velmi jemné, abychom 

docílili odstranění únavy.  

Hlavní cíle masáže odstraňující únavu: 

- Pomoci odplavit škodliviny ze svalů. 

- Podpořit zotavení. 

- Navrátit srdečně cévní systém do stavu před výkonem. 

- Předcházet opožděné svalové bolesti. 

- Ošetřit zdravotní problémy po výkonu. 

- Odstranit nebo zmírnit nepříznivé stavy sportovce. 

(Hošková, 2010) 
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10.5.6 Masáž po cestování 

Masáž po cestování používáme, kdy sportovec musí na utkání cestovat dlouhé 

hodiny a je tak vystaven nepříznivým vlivům strávených v dopravních prostředcích. To 

se může projevit bolestí v oblasti beder a šíje, otoky dolních končetin, pocitu nezájmu, 

únavy, pocity celkové ztuhlosti, negativní dopad to může mít na celkovou psychiku 

sportovce. Doba této masáže je závislá na oblasti těla, kde budeme aplikovat. U dolních 

končetin se masáž pohybuje zhruba okolo 30 min, u celkové masáže musíme počítat 

s dobou okolo 1 hodiny. Obesně lze říci, že masáž po cestování má za úkol zmírnit 

následky doby strávené na cestách. 

Hlavní cíle masáže po cestování jsou: 

- Urychlit žilní a mízní oběh, odstranit otoky a ztuhlost. 

- Odstranit bolest a zvýšit pružnost tkání masáží. 

- Obnovit normální rovnováhu tělesných funkcí. 

- Navodit pocit pohody. 

(Hošková, 2010) 

10.5.7 Sportovně léčebná masáž 

Sportovně léčebná masáž je charakteristická tím, že nám napomáhá doléčovat 

následky poranění a zkracovat dobu rekonvalescence. Indikaci této masáže může pouze 

lékař, určí přesnou diagnózu a postup při masáži. Masáž se liší s ohledem na typ zranění 

pohybového aparát. Otoky mohou být ošetřeny masáží po dvou dnech od úrazu, krevní 

výrony můžeme masírovat až po čtyřech dnech, jizvy nebo vazivové srůsty nejdříve za 

3 dny po sportovní zátěži. Masáži lze přispět k odstranění svalových křečí. 

Hlavní cíle sportovně léčebné masáže jsou: 

- Podpořit žilní a lymfatický oběh, odstranit nadměrné množství tkáňových tekutin 

v okolí poškození. 

- Podpořit zotavení po zranění, čím lepší je krevní zásobení v poškozené oblasti, tím 
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rychleji dojde k regeneraci poškozené tkáně. 

- Rozvolnit zjizvené měkké tkáně a vazivové srůsty, které mohu být zdrojem dalších 

traumat. 

- Podpořit celkovou pružnost, podpořit žádoucí rozsah pohybu v poraněné oblasti, 

udržovat maximálně žádoucí potenciál protažení svalových struktur. 

- Obnovit rozsah pohybu v kloubech do optimálního stavu. 

- Informujeme-li sportovce o zlepšování poúrazového stavu, sám si začne 

uvědomovat zlepšení pohyblivosti, což má za následek značný psychologický 

účinek. 

Nespecifická sportovní masáž je charakteristická tím, že se používá především 

po skončení hlavního sportovního období, kdy sportovec je minimálně zatěžován nebo 

vůbec. Používá se proto, že chceme sportovce udržet ve stavu připravenosti na další 

budoucí období, kdy bude docházet k zatěžování. Je prováděna buď jako masáž celého 

těla nebo masírujeme jednotlivé partie (částečná). Tuto masáž neprovádíme se 

specifickým cílem. 

Hlavní cíle nespecifické masáže jsou: 

- Podpořit uvolnění 

- Zvýšit cirkulaci a svalový tonus 

- Sledovat stav měkkých tkání 

- Ovlivnit mikrotraumaticky sníženou pohyblivost tkání 

- Zlepšit tělesný stav 

- Udržet motivaci pro další závodní období 

- Zlepšit pohodu a chuť do dalších tréninkových fází 

(Hošková, 2010) 
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10.5.8 Masážní techniky – hmaty a jejich použití 

Podle Hoškové (2000) dělíme masérské hmaty ve sportovní masáži do šesti 

základních skupin: 

Tření a jeho účinky – hloubka a intenzita masáže 

Stupeň 1 

Volné a lehké pohyby, použité zejména na začátku a na konci masáže. 

- Přizpůsobení tkáně na masáž. 

- Podpora odtoku krve a mízy z povrchových cév. 

- Snížení svalového tonu. 

- Uvolnění jemných povrchových tkání. 

- Snížení nervozity sportovce 

Stupeň 2 

- Působením větším tlakem. 

- Vyvolání vasodilatace v masírované oblasti. 

- Zrychlení cirkulace v hlubších tkáních.  

Stupeň 3 

- Působení větším tlakem nebo rychlostí 

- Ovlivnění hlubších tkání 

- Stimulace organismu rychlými hmaty, stah povrchových tkání. 

Hnětení a jeho účinky – hloubka a intenzita masáže 

Stupeň 1 

- Urychlení odtoku krve a mízy z povrchových cév. 

- Rozvolnění a zlepšení pohyblivosti povrchových tkání. 

- Příprava měkkých tkání na rozcvičení a strečink. 

Stupeň 2 

- Rozvolnění hlubších tkání. 

- Odvod nadměrných tekutin do krevního a mízního oběhu. 

- Podpora při odstraňování metabolitů 

- Větším tlakem na hlubší tkáně se působí nad podkoží. 

Stupeň 3 

Velmi málo se používá, hmat by se pro masírovaného stal bolestivý. 

Účinky roztírání – hloubka a intenzita masáže 
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Stupeň 1 

- Protažení a uvolnění tkáně. 

- Zvýšení cirkulace v místě masáže. 

Stupeň 2 a3 

- Postupným zvyšováním tlaku podnícení odtoku krve a mízy. 

- Rozvolnění tkání, spasmů a obnovení jejich pohyblivosti. 

- Pomoc při odstraňování metabolitů. 

- Ovlivnění stavu pohybového systému po sportovním výkonu. 

Tepání a jeho účinky – hloubka a intenzita masáže 

Stupeň 1 

- Protažení a uvolnění tkáně. 

- Zvýšení cirkulace v místě masáže. 

Stupeň 2 a 3 

- Postupným zvyšováním tlaku podnícení odtoku krve a mízy. 

- Rozvolnění tkání, spasmů a obnovení jejich pohyblivosti. 

- Pomoc při odstraňovaní metabolitů. 

- Ovlivnění stavu pohybového systému po sportovním výkonu. 

 

Účinky chvění – hloubka a intenzita masáže 

Stupeň 1  

- Uklidnění, osvěžení 

- Uvolnění svalů. 

- Zlepšení pohyblivosti měkkých tkání. 

Stupeň 2 

- Povzbuzení krevního oběhu 

- Uvolnění hlubších tkání 

Stupeň 3  

- Zvýšení svalového tonu. 

Účinky procvičování kloubů 

- Zlepšuje prokrvení 

- Dráždí hluboká nervová zakončení. 

- Zlepšuje pohyblivost v kloubech. 
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10.6  Regenerace pohybem 

Aby sportovec mohl podstoupit regeneraci pohybem, musí být po zdravotní 

stránce v pořádku a jeho energetické zdroje nesmí být vyčerpány. 

Pohyb je pro člověka nedílnou součásti života, přiměřená pohybová aktivita je 

jedním z předpokladů pro udržení a rozvoj dobrého zdravotního stavu. V dnešní době 

převládá jiný životní styl, než tomu bylo dříve a to má za následek velké množství 

civilizačních chorob. 

Pro regeneraci ve sportu má nezastupitelnou úlohu regenerace pohybem. Tuto 

regeneraci můžeme rozdělit do dvou hlavních oblastí, jako jsou kompenzační cvičení a 

doplňkové sporty. 

10.6.1 Doplňkové sporty 

Doplňkové sporty můžeme využívat během celého roku. Tyto sporty jsou 

charakteristické tím, že převážně zatěžují jiné svalové oblasti (partie), než které jsou 

zatěžovány při tréninku a v závodech, tím kompenzují jednostrannou pohybovou zátěž. 

Při aplikaci doplňkových sportu zůstává sportovec aktivní i v obdobích po soutěži. 

Sporty doplňkové nemají za cíl jen kompenzovat jednostrannou zátěž, ale mají význam 

i po stránce psychické. Sportovec se dostává do jiného prostředí a odbourá se i 

jednotvárnost (stereotyp) tréninkové jednotky. V individuálních sportech můžeme 

využít i začlenění jedince do týmů, což má za následek i získání sociálních kontaktů. Při 

výběru doplňkových sportů musíme vzít v úvahu druh sportu, který jedinec provádí a 

osobnost sportovce. Vhodně zvolený sport by měl jedince uspokojovat a poskytovat mu 

radost z pohybu. 

10.6.2 Kompenzační cvičení 

Pohybová aktivita v raném dětství (do 3 let), která je spontánní vychází z potřeb 

samotného dítěte. Pohybová aktivita je reflexně řízená, a proto nemůže mít negativní 

dopad na vyvíjející se dětský organismus. S přibývajícím věkem ale dochází k ovlivnění 
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pohybu sociálním prostředím. Setkáváme se tak na jedné straně s nedostatkem 

pohybové aktivity, vlivem sedavé činnosti a na druhé straně s jednostranným 

sportovním zatížením a přetížením jedinců, kteří jsou v nějakém směru talentovaní. Tato 

neadekvátní pohybová aktivita je jedním ze spouštěcích faktorů, které vedou 

k poškození pohybového aparátu. Za následek funkčních a strukturálních vad hybného 

systému mohou i nevhodně zvolené cviky nebo jejich nesprávné provádění. 

Možnost jak snížit výše uvedené následky a rizika je pravidelné provádění 

kompenzačních cvičení. Kompenzační cvičení musíme však vybírat vždy tak abychom 

docílili pozitivního účinku a dále nezhoršovali stav jedince, proto musíme respektovat 

neurofyziologické zákonitosti a provádět cvičení vždy správně. U výběru cviků bychom 

měli vycházet z aktuálního stavu pohybového aparátu jedince. (Bursová, 2005) 

Podle Bursové (2005) můžeme kompenzační cvičení dělit: 

- Uvolňovací  

- Protahovací 

- Posilovací 

Uvolňovací cvičení 

Význam uvolnění neboli relaxace má velký význam nejen ve sportu, ale i 

v běžném životě. Je základem úspěšného strečinku, dobrého zdraví, duševní výkonnosti 

a celkově dobrého životního stavu. Relaxace duševní a tělesná se často rozdělují ale ve 

většině případu je rozdělit nelze, protože je to komplex, který se navzájem propojuje. 

Svalová relaxace pomáhá rychleji odstraňovat únavu a může příznivě ovlivnit 

psychický stav. Pomocí relaxačních cvičení můžeme odstraňovat přebytečné napětí 

přetrvávající ve svalech. Zvládnutí relaxace dává člověku možnost přirozeného, 

ekonomického, dobře koordinovaného pohybu a prohlubuje regenerační děje. Jedinec 

schopný celkového uvolnění bez problémů usíná a dobře spí, lépe překonává stresové 

tlaky. Jedinec, který se dokáže relaxovat v pravý okamžik, je výkonnější, méně 

unavitelný. (Knížetová, Bohumil, 1989) 

Abychom dosáhli stavu uvolnění, neboli relaxace můžeme využít některé 

cvičení, jakou jsou například: dechová cvičení a relaxační cvičení. 



47 

 

Protahovací cvičení 

Protahováním cíleně ovlivňujeme délku svalu zejména tonických svalových 

skupin, které mají tendenci ke zkrácení. Zkrácení svalu způsobuje zvýšené svalové 

napětí svalu (hypertonii), to vede také ke ztrátě elasticity svalových vláken a 

k hyperaktivnímu (nefyziologickému) zapojování do pohybových programů. Není-li 

zvýšené napětí redukováno, dochází poté i ke stažení vazivové složky svalů (úponové 

šlachy) což může mít za následek až výrazné zvýšení síly tahu svalu v místě úponu na 

kost, tím se nám zvýší možnost výskytu zranění (například natržení). (Bursová, 2005) 

Hlavní cíle protahování: 

Mezi hlavní cíle strečinku patří: 

- Protáhnout sval a rozvíjet kloubní pohyblivost. 

- Prevence před poraněním (například natržení, natažení, záněty šlach) 

- Odstranění svalových dysbalancí. 

- Pravidelný pohyb zpomaluje proces stárnutí. 

- Význam pro správné držení těla, dýchání i účelný hospodárný pohyb 

Strečink rozdělujeme do dvou základních skupin. První skupinu tvoří 

izometrický strečink. Ten je charakteristický tím, že sval při protahování mění napětí, 

ale ne délku. Do druhé skupiny řadíme izotonický strečink, který při protahování mění 

délku svalu, ale napětí zůstává stejné. 

Metody pro protahování je celá řada, proto je dělíme do několika skupin: 

- Aktivní 

- Pasivní 

- Statický 

- Dynamický 

- Metoda PIR 

- Rytmický 

- Balistický 

- Repetitivní 

- Power Stretch 

- PNF 

- Balance 
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- Over strečink 

(Buzková, 2006) 

Posilovací cvičení 

 Úkolem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených 

svalových skupin, což je možné různými způsoby. Obecně se tato cvičení dělí na 

statická a dynamická. Dynamické cvičení poté můžeme dělit podle činnosti svalových 

vláken na koncentrickou, kdy svalová vlákna se zkracují a na excentrickou, kdy se 

vlákna natahují, tento způsob se také nazývá brzdivý. Při výběru cviků, které vybíráme 

pro posilovací cvičení, musíme respektovat úroveň zdatnosti posilovaného svalu a 

požadovaný cíl. 

Při posilování jedince může docházet k chybám při posilování, které mají za 

následek pozvolné poškození hybného systému, prohlubování svalové dysbalance a 

následné stagnace či snižování kvalitního výkonu. Abychom těmto následkům předešli, 

měli bychom se vyvarovat určitým chybám při posilování. Mezi nejčastější chyby patří: 

- Nadměrný objem posilovacích cvičení nad hranici danou kvalitou hybného 

systému. 

- Jednostranné asymetrické zatěžování bez dostatečné kompenzace. 

- Nedostatečné posilování svalových skupin, které se na velikosti výkonu 

přímo nepodílejí. 

- Nedostatečná přesnost a zacílení posilovacího účinku. 
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11. Cíle a úkoly bakalářské práce 

11.1 Cíle bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je prostudovat odbornou literaturu, která se zabývá 

regenerací ve sportu. Shrnout všechny dostupné regenerační metody a prostředky, které 

se ve sportu využívají a stručně je charakterizovat. Dále pak popsat fotbal z hlediska 

zatížení a jaký má dopad na sportovce. Na základě získaných informací vybrat vhodné 

regenerační prostředky pro fotbalisty 

11.2 Úkoly bakalářské práce 

Abych splnil cíle, které jsem si zadal v bakalářské práci, určil jsem si následující 

úkoly: 

- Vybrat vhodné zdroje pro zpracování informací jako je odborná literatura, 

internetové stránky, přednášky, encyklopedie a další zdroje, které se zabývají 

danou problematikou. 

- Shromáždit data a literaturu. 

- Prostudování literatury. 

- Na základě získaných dat a informací vytvořit konstrukt práce. 

11.3  Metodika práce 

- Nashromáždění dat a informací z odborné literatury. 

- Prostudovat odbornou literaturu. 

- Výběr důležitých dat. 

- Interpretace získaných dat a informací. 

- Konzultace s vedoucím bakalářské práce. 

- Teoretické stanovení problému. 

- Stanovení závěrů. 
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12. Fotbal 

12.1 Stručná charakteristika 

Fotbal můžeme charakterizovat jako kolektivní míčovou hru. Tento sport je 

nejrozšířenější kolektivním sportem na světě. Hrají zde proti sobě dvě družstva na 

travnaté ploše, která má tvar obdélníku. Každé družstvo je tvořeno jedenácti hráči a 

snaží se dosáhnout většího počtu branek než druhý tým. Společným předmětem je míč, 

kterým se snaží hráči dostat za brankovou čáru mezi tyče branky a tím vstřelit gól. 

Fotbal se hraje dvakrát 45 minut, mezi oběma poločasy je přestávka. Na hru dohlíží 

vždy rozhodčí, který se pohybuje na hřišti mezi hráči nejlépe po úhlopříčkách. Tento 

rozhodčí je označen jako hlavní. Zápas pomáhají řídit hlavnímu rozhodčímu ještě dva 

asistenti, kteří se pohybují na delších okrajích hřiště. Tito rozhodčí pouze signalizují 

určité druhy přestupku a je na hlavním rozhodčím jak signalizaci vyhodnotí. 

Ve fotbalu je velké množství soutěži, které probíhá na několika úrovních. 

Soutěže mohou probíhat jak na mezinárodních úrovních, tak v jednotlivých státech nebo 

jejich částech. Na mezinárodních úrovních zastupují jednotlivé země reprezentační 

družstva, které se mezi sebou utkají například na mistrovství světa, regionální 

mistrovství pořádané jednotlivými konfederacemi (mistrovství Evropy, Africký 

pohár,Copa América, Zlatý pohár CONCACAF, Mistrovství Asie ve fotbale a Oceánský 

pohár národu). V jednotlivých zemích pak probíhají národní ligové soutěže. Vítězové 

národní ligové soutěže se účastní klubových soutěží pořádaných regionální konfederací. 

Do této kategorie spadá Liga mistrů UEFA, Evropská liga UEFA, Pohár osvoboditelů, 

Liga mistrů AFC, Liga mistrů CAF, Liga mistrů CONCACAF, Liga mistrů OFC. 

V Čechách je nejvyšší soutěží 1. Gambrinus liga, poté následuje 2. liga. Tyto 

soutěže jsou označovány jako celostátní profesionální soutěže. Poté následuje Česká 

fotbalová liga a Moravskoslezská fotbalová liga, Divize A až E, Krajské přebory a 

Okresní přebory. 
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12.2  Fyziologie zátěže 

Fotbal klade velké nároky na herní předpoklady jako je: pohyb bez míče, pohyb 

s míčem, vedení míče, vedení míče a obcházení soupeře, zpracování míče, přihrávání a 

střelba. Dále klade velký důraz na fyzickou připravenost, hráč musí být dobře připraven 

jak po silové, vytrvalostní, rychlostní tak i po pohybové stránce. 

Fotbal svým charakterem zatěžuje spíš dolní končetiny. Při běhu jde především o 

cyklické střídání činnosti extenzorových a flexorových svalových skupin dolních 

končetin. Při odrazu se především uplatňují lýtkové svaly (musculus triceps surea), 

extenzory kolena (musculus quadriceps femoris) a svaly kyčle (musculus glutaeus 

maximus). Kop do míče je charakteristický explozivní extenzí v kolenním kloubu 

(musculus quadriceps femoris) a flexi v kyčelním kloubu (musculus rectus femoris, 

musculus iliopsoas a musculus tensor fascie latea) dochází zde také ke kontrakci 

břišních svalů. Tento proces je podporován dolní stojnou nohou, kde jsou aktivovány 

svaly kyčelního kloubu (musculus glutaeus maximus a medius), kolenního kloubu 

(musculus quadriceps femoris) a plantarní a dorzální flexory (musculus tibialis anterior, 

musculus triceps surea). 

Velká část akcí ve fotbalu má anaerobní charakter. Jsou to krátké úseky běhané 

maximální intenzitou v trvání okolo 7 sekund, zrychlení, změny směru. Tyto činnosti 

jsou převážně kryty makroergními fosfáty (ATP, kreatinfosfát). Odpočinkem při 

volnějším tempu hry jsou velmi důležité pro obnovu ATP a CP. 

Pro hráče fotbalu je rovněž důležitá aerobní vytrvalost s maximálním 

anaerobním prahem. Výsledky měření spotřeby O2 a hodnot TF při utkání ukazují 

výsledky při driblinku (běh s míčem) až 4 l.min
-1

 při frekvenci kroků 70-90 1.min
-1

 . 

hodnoty TF dosahují 180-200 tepů/minutu, což odpovídá maximálním hodnotám. U 

ostatních činností jako jsou přihrávky a trestné kopy je spotřeba O2 nižší v rozmezí 2-3 

l.min
-1

 a TF se také snižuje na hodnoty v rozmezí 150 až 160 tepů/minutu. 

Dechová frekvence se zvyšuje na hodnoty 30 až 40 dechů/minutu, dechový 

objem dosahuje hodnot až 3,5 litru, ventilace se pohybuje až 150 litrům/ minutu.  

(Havlíčková, 1993) 
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12.3 Nejčastější zranění 

Fotbal svým charakterem hry je náchylný na určitý typ zranění, především 

dolních končetin. Prudké pohyby a změny směru často způsobují svalová natržení až 

přetržení svalů bérce a stehna. Velmi často se u fotbalistů objevují bolesti v oblastech 

třísel. Příčiny mohou být zánětlivé a nezánětlivé zvětšení a následné prosáknutí mízních 

uzlin po zvýšeném odtoku mízní tekutiny při velkém zatížení dolních končetin. Někdy 

to může být odezva na přetížení úponu svalstva na kostech pánve. Příčiny mohou být 

různé. Dále si fotbalisté stěžují na bolesti v oblasti Achillovy šlachy. Tato bolest může 

být opět reakcí na přetížení úponů. 

Mezi další časté úrazy patří podvrtnutý kotník. Hlezenní kloub se poškodí 

špatným došlápnutím, zevní příčinnou nebo prudkým zbrzděním pohybu. 

Komplikovanější zranění se vyskytují v kolenním kloubu. Přetržení vnitřního 

postranního vazu dochází často stopnutím míče vnitřní stranou nohy, při kopnutí 

„placírkou“ nebo při násilném vedení míče na špičku nohy zevnitř. Natržení vnitřního 

menisku dochází při zevní rotaci bérce s mírně ohnutým kolenem a se současným 

odtažením a pootočením stehna. Tato situace nastává například při odkopávání míče. 

Další poranění jako je natržení či přetržení vnějšího postranního vazu, natržení 

zkřížených vazů nebo natržení či odtržení vnějšího menisku dochází v důsledku tupého 

násilí na stojící končetinu. 

Mezi další zranění můžeme zařadit různé zlomeniny, otřes mozku, tržné rány, 

poranění páteře a další. Tyto poranění si může způsobit sám hráč vlivem pádů nebo 

kontaktů s jiným hráčem. (Dylevský, 1997) 

Podle Bauera (2005) je 50% zranění tvoří vymknutí, 30% tvoří jiná zranění, 

zlomeniny a tržné rány tvoří 14%, zranění šlach a svalů tvoří 6%. Tyto zranění jsou 

převážně na dolních končetinách, poté se vyskytují i na jiných částech těla. 

Procentuálně lze vyjádřit zraněná místa na těle takto: 25% kolena, 17% kotníky, 10% 

stehna, 9% lýtka, 14% hrudník, 7% paže, 10% hlava, 8% jiné části těla. 
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12.4 Svalové dysbalance 

Nekompenzované jednostranné zatížení svalových skupin může mít za následek 

vzniku svalových dysbalancí.  

Klidové svalové napětí antagonistických svalových skupin za normálních 

okolností je udržováno tak, aby bylo účelné pro klidové držení příslušných částí těla i 

těla jako celku. To nám umožňuje, že klidový svalový tonus je díky tomu vyvážen a 

zajišťuje funkční svalovou balanci, to má za následek dokonalou souhru odpovídajících 

svalových skupin i u nejsložitějších pohybů. 

U fotbalu ale často dochází k narušení této rovnováhy, která může být 

důsledkem neadekvátní pohybová stimulace, která pak vyúsťuje ve svalové dysbalance. 

Nefyziologické zapojení svalových skupin a svalová dysbalance vedou 

k přetěžování pohybového systému, které mají za následek vznik chronických 

funkčních později strukturálních poruch, které vedou k výraznému zvýšení rizik 

zranění. Herní výkon bude i při intenzivním tréninku neefektivní a také neekonomický 

jak po stránce bioenergetické, tak i biomechanické. (Buzek, 2007) 

Nápravou svalových dysbalancí je úkolem regenerace. 

13. Regenerace ve fotbalu 

Podle výše uvedených názorů jednotlivých autorů, fyziologie zatížení, 

nejčastějších zranění a svalových dysbalancích bych zařadil do regenerace pro fotbalisty 

regeneraci pohybem, jakou jsou doplňkové sporty a kompenzační cvičení. 

13.1 Doplňkové sporty 

Mezi regenerační doplňkové sporty pro fotbalisty bych zařadil aktivity, které 

mají odlišnou pohybovou strukturu než fotbal. Jedním z pohybových aktivit, které 

odpovídají výše zmíněným podmínkám je plavání a aqua-fitness, které se uskutečňují 
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ve vodním prostředí. Tyto aktivity jsem zvolil, protože převážně zatěžují jiné svalové 

skupiny než fotbal a kompenzují jednostrannou pohybovou zátěž. Sportovec se též 

dostává do jiného prostředí a odbourává se tím tréninkový stereotyp, což má pozitivní 

vliv na psychiku sportovce. Pohybová aktivita ve vodě má příznivý vliv na rychlejší 

regeneraci sil sportovce vlivem snížení napětí ve svalech a tím rychlejší odplavení 

únavových látek, což má za následek zkrácení doby regenerace, tím pádem můžeme u 

sportovce začít dříve s dalším zatížením. Abychom docílili snížení napětí ve svalech, 

neměla by pohybová aktivita být příliš vysoká, aby nedošlo k opačnému efektu. 

13.1.1 Plavání  

Plavání patří mezi nejvíce doporučované doplňkové sporty. Velkou výhodou 

plavání je především vlastnosti vodního prostředí. Působením hydrostatické síly na 

jedince, který se pohybuje ve vodním prostředí, vyvolává jeho nadlehčení a tím i menší 

zatížení pro jeho klouby. Páteř je odlehčená, meziobratlové ploténky jsou uvolněny.  

Mezi další výhody plavání je, že má kladný vliv na oběhový systém, díky 

horizontální poloze těla ve vodním prostředí. Horizontální poloha těla při plavání 

snižuje námahu srdce a usnadňuje prácí krevního oběhu. Plavání má příznivý vliv na 

zlepšení prokrvení v dolních končetinách. Pobyt ve vodě má příznivý vliv na dýchací 

cesty. Dýcháme čistší vzduch, bez prachu, který je nasycen vodními parami. 

Hydrostatický tlak podporuje výdechovou fází a působí proti vdechu, což má za 

následek posílení dýchacích svalů. Zvolenou intenzitou plavání můžeme buď rozvíjet 

silové schopnosti jedince, nebo může ve vodě relaxovat.  

Mezi nejvhodnější styly pro regeneraci fotbalisty bych zvolil kraul a znak. Tyto 

styly zachovávají fyziologickou křivku páteře a hlavní podíl na hnací sílu mají horní 

končetiny. Nohy zde slouží spíše jako stabilizační a vyrovnávací. Znak má ještě jednu 

výhodu oproti kraulu a to je, že dýcháme libovolně vlivem postavení hlavy. Musíme ale 

počítat s tím, že jedinec tyto styly ovládá a nemá s nimi žádny problém. V opačném 

případě by plavání nemuselo vyvolat žádoucí efekt, který jsme očekávali. V tomto 

případě bychom měli hledat vhodnější alternativu než je plavání. 

Plavání bych doporučil zařazovat během celého ročního tréninkového cyklu. 
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13.1.2 Aqua-fitness 

Jsou to všechny formy pohybové aktivity ve vodním prostředí, které se zaměřují 

na prevenci a podpory zdraví. Tato činnost se vyznačuje podobnými výhodami jako 

plavání. Nezatěžujeme zde velké klouby a ani páteř.  

 Aqua-fitness můžeme rozdělit do několika části: aqua-trénink, aqua-gymnastika, 

aqua-aerobik. Aqua-trénink se zaměřuje spíše na zatěžování ve vodě formou kondičního 

plavání, kde se klade důraz na rozvoj aerobní kapacity. Aqua-gymnastika se zaměřuje na 

cvičení aplikované ve vodním prostředí. Cílem je pozitivně ovlivňovat stav pohybového 

systému, podporovat celkovou pohyblivost, zvyšovat svalovou zdatnost. Aqua- aerobik 

je aerobní cvičení ve vodním prostředí s doprovodem hudby. Cílem je rozvoj aerobní 

zdatnosti, silový rozvoj a tvarování postavy. (Čechovská, 2003) 

 Aqua-fitness bych zařadil po skončení hlavního tréninkového cyklu, kdy 

fotbalisté mají volnější tempo zátěže. 

13.2 Kompenzační cvičení vhodná pro fotbal 

Podle mého názoru by rozhodně kompenzační cvičení v regeneraci sportovce 

neměly chybět. Zařadil bych zde především posilovací a protahovací kompenzační 

cvičení. Posilovací kompenzační cvičení bych spíše zařadil do roviny zdravotní, ve 

smyslu posílení určitých oslabených svalových skupin, a tím zajisti správnou funkčnost 

pohybového aparátu a předejít tak určitým typům zranění. Protahovací kompenzační 

cvičení může nabírat dvou směru jak z hlediska zdravotního jako je protažení za cílem 

předejití natažení, natržení svalu a vazu, tak z hlediska uvolnění svalového napětí a tím 

rychlejší regenerace. 

13.2.1 Posilovací 

U fotbalistů dochází k tendenci ochabování některých svalových skupin. Patří 

sem například svaly hýžďové, svaly břicha. (Votík, 2011). Proto tyto skupiny musíme 

posilovat, abychom docílili správné funkčnosti pohybového aparátu. 
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Mezi kompenzační cvičení posilovací můžeme zařadit posilovaní s využitím 

činek, na strojích, s vlastní vahou nebo pomocí balančních pomůcek. Pro fotbalisty bych 

zvolil posilování na balančních pomůckách, vlivem jejich nestabilní plochy dochází i k 

posilování hlubokých svalů, cože má za následek zpevnění v okolí kloubů a páteře, což 

vede k prevenci i před úrazy jakou jsou například podvrknuté kotníky nebo přetrhané 

vazy v kolenním kloubu. 

Při cvičení na nestabilních plochách a využití balančních pomůcek musíme 

respektovat některé zásady a principy. Cvičení provádíme ve statickém nebo vedeném 

pohybu, abychom efektivně využili účinek zpětnovazební kontroly pohybu. Zařazujeme 

cviky jak lokálního tak celostního charakteru. Volíme cviky, kdy rozvíjíme kondiční i 

koordinační pohybové schopnosti. Dbáme na správné držení těla ve výchozích 

polohách, abychom vyvolali žádoucí efekt. Balanční cvičení nejsou určeny 

k protahování. Cvičení provádíme vždy plynule. (Jebavý, Zumr, 2009) 

Posilovací kompenzační cvičení bych zařadil do přípravného období, kdy se 

fotbalisté připravují na nadcházející sezónu.  

13.2.2 Protahovací 

U fotbalistů často dochází ke zkrácení svalových skupin, jsou to většinou svaly 

na zadní straně dolních končetin, na přední straně stehen a často v bederní oblasti jako 

jsou vzpřimovače páteře. (Votík, 2011). Proto je dobré tyto partie protahovat aby 

nedocházelo k jejich zkracování, které by mělo negativní vliv na sportovní výkon a 

zvyšuje se možnost úrazu. 

U protahování neboli strečinku musíme dbát několika zásadám. Jinak se bude 

sportovec protahovat před pohybovou aktivitou a jinak po pohybové aktivitě. Před 

pohybovou aktivitou zařazujeme strečink jako součást rozcvičení. Zde provádíme 

strečink dynamickou formou. Dynamický strečink využívá rychlé tělesné pohyby, které 

by měli vyvolat protažení, tyto pohyby jsou specifické pro daný sport. Před samotným 

strečinkem bychom měli sval dostatečně zahřát a připravit na pohybovou aktivitu, 

abychom předešli riziku zranění například natažení nebo natržení svalů a šlach. 

Důkladný strečink před pohybovou aktivitou jako je trénink nebo zápas nám ve větší 
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míře předejde zranění pohybového aparátu. Strečink po fyzickém výkonu má význam 

pro regeneraci sil zatížených svalových skupin. Jelikož se jedná o strečink po fyzické 

zátěži, nemusíme sval už zahřívat, ale je zde žádoucí abychom sval dostatečně uvolnili. 

Není vhodné hned po fyzické zátěži sval protahovat, protože se zde může vyskytnout 

možnost rizika vzniku mikrotraumat a mikroruptur z hlediska unavenosti receptoru, 

které nám dávají informace o stavu protahovaných svalů, šlach a vazů. Proto je dobré 

sval nejdříve uvolnit a poté zařadit statický strečink. Strečink zařazujeme po fyzické 

zátěži vzhledem k tomu, jak byla předchozí činnost náročná. Čím více fyzicky náročná 

činnost tím větší by měla být pauza mezi skončením zátěže a strečinkem aby nám 

receptory podali adekvátní odpověď o stavu svalů a šlach. Z hlediska dlouhodobého 

účinku má význam na zvětšování rozsahu pohybu. Zde se jedná o strečink, který je 

prováděn statickou formou. Protahování provádíme plynule a s plným vědomím. 

Protahujeme se do pocitu mírného tahu a příjemného napětí, pocit bolesti je nežádoucí. 

V průběhu cvičení dýcháme plynule a přirozeně, s výdechem prohlubujeme protažení a 

zvětšujeme rozsah pohybu. Tělo je stabilizováno a protahovaná část je uvolněná. 

Z výchozí polohy plynule přejdeme do polohy, kde cítíme napětí. V této poloze 

setrváme několik vteřin (30-60). Do výchozí polohy se vracíme opět plynule. 

Strečink bych zařadil jak před pohybovou aktivitou, tak i po skončení. 

13.3  Další regenerační metody pro fotbalisty 

Mezi další regenerační metody, které bych zvolil pro fotbalisty je sportovní 

masáž, šlapací koupele, sauny a vířivé koupele. Jednotlivé účinky, které mají zvolené 

procedury, jsme si popsali v předchozích kapitolách. V podstatě všechny tyto 

regenerační metody si kladou za cíl uvolnění napětí, zvýšení prokrvení a metabolismu 

ve svalech a tím urychlit regenerační pochody.  

Další faktory, které příznivě ovlivňují regenerační pochody v organismu 

sportovců je dobrý zdravotní stav, dodržování správné výživy s optimálním přísunem 

živin, dodržovat správné zásady denního režimu, zajistit dostatek kvalitního spánku, 

konzumace alkoholu prodlužuje dobu regeneračních pochodů. 
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14. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval regeneraci ve sportu, které metody a 

procedury se mohou využívat pro sportovce. Dále jsem vybral nevhodnější regeneraci 

pro fotbalisty na základě charakteru tohoto sportu a názoru jednotlivých autorů. 

Nejprve jsme shromáždili veškeré publikace, data a informace, které se zabývají 

mým zvoleným tématem. Po prostudování odborné literatury, která se zabývá regeneraci 

ve sportu, vyplývá, že všechny regenerační metody a procedury si především kladou za 

hlavní cíl zrychlení regeneračních pochodů. Všechny metody jsem se snažil jasně a 

stručně charakterizovat. Některé metody jako je například kompenzační cvičení, mají 

kromě urychlení regenerace sportovce, také vliv na předcházení zdravotních 

komplikacím, které se mohou vyskytnout při pohybové činnosti.  

Při výběru regeneračních metod a procedur musíme respektovat určité 

zákonitosti, mezi ně patři vhodnost regenerace. Jednotlivé metody a procedury mohou 

být vhodné pro jeden typ pohybové zátěže, ale pro jiný už nemusí být vhodné. Dále 

musíme respektovat načasování regenerace podle zvolené metody nebo procedury a 

velikosti zatížení předchozí činnosti.  

Po shromáždění dat a informací, zabývající se fotbalem vyplynulo, že 

nejvhodnější a nejrozšířenější regenerační metody pro fotbalisty jsou doplňkové sporty, 

jako je plavání aqua-fitness, kompenzační cvičení jako je posilovací cvičení, 

protahovací cvičení dále jsou to masáže, šlapací koupele, sauny a vířivé koupele. Tyto 

metody jsem také zařadil ve své prácí do regenerace fotbalistů. 

Výše uvedené regenerační metody a procedury jsem vybral na základě 

fyziologie fotbalu, nejčastějších zranění, svalových dysbalancí a názoru jednotlivých 

autorů, kteří se zabývají fotbalem. 

Podle mého názoru by regenerace ve sportu neměla chybět. V profesionálních 

soutěžích by vrcholový sportovci bez regenerace nedosahovali takových výsledku jako 

s ní.  
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Zpracování této bakalářské práce mi poskytlo mnoho cenných informací a dat, 

které bych chtěl dále využít při realizaci diplomové práce, které toto téma bude 

rozšiřovat. Myslím si, že moje práce může posloužit všem, kteří se zajímají o regeneraci 

ve sportu. 
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