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Abstrakt 

Název bakalářské práce: Regenerace v judu 

 

Cíl: Komparace možností regeneračních metod a prostředků u profesionálního oddílu 

USK Praha a amatérského oddílu Judo Příbram. Sběr a srovnání výsledků znalostí 

závodníků ve vybraných oddílech v oblasti regenerace. 

 

Metoda: Dotazníkové šetření, kvalitativní výzkum. 

 

Výsledky: Ze získaných výsledky, jsme zjistili, že z desíti druhů regenerace umožňuje 

profesionální klub USK Praha devět metod. Amatérský klub Juda Příbram umožňuje 

šest prostředků regenerace. Nejvíce využívané procedury jsou strečink, spánek a sauna. 

 

Klíčová slova: Judo, regenerace, regenerační prostředky, regenerační procedury. 

  



 

 

Abstract 

Bachelor thesis title: Regeneration in judo 

 

Goal: Comparison of various possibilities of regeneration methods and tools of the 

professional club USK Praha and non-professional club Judo Přibram. Gathering and 

comparison of the knowledge in the sphere of regeneration methods, among the 

competitors in chosen groups. 

 

Method: The questionnaire survey, qualitative research. 

 

Results: Of From the gathered results we recognize, that of ten regeneration methods 

the professional club USK Praha is performing nine. The non-professional club Judo 

Přibram is using six regeneration tools. The most used methods are stretching, sleep and 

sauna. 

 

Key words: Judo, Regeneration, Regenerative means, Regenerations procedures. 
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1. ÚVOD 

 

 Tématem mé bakalářské práce je „Regenerace v judu“. K výběru tohoto tématu 

jsem se rozhodl z důvodu, že nejen v judu, ale i v ostatních sportech, se od svěřenců 

očekává maximální výkon na vrcholových i jiných soutěžích. Osobně se věnuji judu už 

od svých 6 let, tudíž mám zkušenosti s různými tréninkovými postupy a procesy, díky 

kterým se často objevují zranění způsobená přetrénováním a celkovou únavou 

sportovce. 

 Také není žádným tajemstvím, že regenerace je nedílnou součástí sportovní 

přípravy. Ačkoliv je tato skutečnost všeobecně známá, ne vždy se prvek regenerace ve 

sportovním tréninku objevuje. Tento jev můžeme spatřit zpravidla u nižších sportovních 

klubů, a to z různých důvodů (nedostatečné odborné vzdělání trenérů, ekonomické 

důvody atd.).  

 Úspěšnost judisty není závislá pouze na jeho technicko-taktické či kondiční 

přípravě, ale také na dlouhodobé i krátkodobé psychologické přípravě, kompenzačních 

cvičeních, výživě apod. Počet tréninkových jednotek je v současnosti tak velký, že 

délka přirozeného odpočinku je mnohdy příliš krátká a nestačí k dokonalé regeneraci 

organismu sportovce mezi dvěma i více tréninky. Správným použitím regeneračních 

postupů můžeme zvýšit intenzitu tréninku a tu poté využít na soutěžích. Stejně jako 

zátěž je i regeneraci nutno důsledně individualizovat.  

 Současným problémem je, že regeneraci není věnována dostatečná pozornost, 

což může časem vyvolat poruchy až degenerativní změny pohybového systému. Touto 

prací se chci pokusit co nejvíce seznámit veřejnost s možnostmi regenerace a její 

nutností, aby tak předcházeli zdravotním potížím, které je mohou vlivem jejich 

sportování potkat.  

 Díky tomuto tématu se jako budoucí trenér chci dovědět veškeré informace, 

které se týkají regenerace a její problematiky. Cílem této práce je získat informace o 

metodách regenerace ve sportu, především v judu, zjistit možnosti regenerace ve 

vybraných oddílech a zpracovat jejich využívání. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Historie a vývoj juda  

 

 Judo japonské bojové umění, jehož zakladatel byl profesor Jigoro Kano (1859 - 

1938), (obr. 1.), jenž shrnul a zdokonalil vybrané chvaty z tzn. džiu-džitsu. První 

zmínky o zápase jsou zaznamenány v nejstarších psaných památkách, v Záznamech 

starých věcí a v Kronikách Japonska, tyto památné spisy byly sepsány na počátku 8. 

století. Již zde jsou popisovány první záznamy zápasu čikara-kurabe, jež byla zkouška 

síly, odtud si svůj původ našlo džiu-džitsu, judo a sumo. 

 V období vlády šogunů z rodu Ašikaga v letech 1392 - 1573, docházelo k 

množství občanských válek a bojů. Díky tomu došlo k rozvoji chvatů a bojů beze 

zbraně natolik, aby bylo dosaženo jejich maximální efektivity v boji. První využívané  

 

Obr. č. 1 : Jigoro Kano (URL1) 

 

chvaty japonskými vojáky, samuraji, se nazývaly joroi kumi-uči, tyto chvaty byly 

prováděny na bojovníky v brnění, a tak samurajové omezeni pohybu využívali techniky 

s využíváním malého rozsahu pohybu, využívali spíše poloh těžiště těla pro porazení 

protivníka.  

Chvaty byly nacvičovány, již ve vojenské přípravě samurajů. Samurajové byli 

cvičeni také střelbou z luku, jízdou na koni, šermem, bojem s kopím apod. veškerými 

dovednostmi, jež byly vyžadovány od středověkých válečníků. Z některých japonských 
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válečníků, jež využívali nejdokonalejší techniky v boji a přes nespočet podstoupených 

bojů zůstali naživu, se postupem času stávali učiteli a mistry bojových umění a 

zakládali vlastní školy bojových umění, anebo sloužili u šlechticů. Největší rozmach a 

vznik škol bojového umění se odehrával v 16. a v 17. století.  

Příčinou pro vznik džiu-džitsu byla:  

První příčinou byly války, ve kterých se využívaly luky a šípy, na boj zblízka se 

využívala schopnost ovládání meče a kopí a také zde byl samotný boj beze zbraně, k 

němuž docházelo jen zřídka. Tedy boj s využitím vzájemného úchopu v boji holýma 

rukama kumi-uči, některé z pokročilých technik byly zavedeny do džiu-džitsu.  

 Druhou příčinou bylo nošení dvou mečů, krátkého a dlouhého. Ovšem strážím a 

nižším důstojníkům bylo zakázáno před vysoce postavenými nosit dlouhé meče. 

Využívání pouze krátkého meče tvořilo další příčinu, jež vedla k vývoji džiu-džitsu. 

Jako známka potřeb obrany. 

Mezi další příčiny patřili především různé metody boje, kopy, údery, páky a 

kroucení vybraných kloubů, to byla výsada boje beze zbraně. V době Mejdži (1868 - 

1912) došlo k zákazu nosit meč. Pro samotnou sebeobranu, tedy nezbývalo nic jiného 

nežli boj beze zbraně. 

V období Mejdži, docházelo k úpadku bojových umění a samotnému potlačení 

umění samurajů. Džiu-džitsu tomu nebylo výjimkou. V této době osmnáctiletý Jigoro 

Kano, vyhledával mistry džiu-džitsu s tužbou naučit se tomuto bojovému umění. Uvádí 

se, že Jigoro Kano, nebyl nijak výrazněji fyzicky vybaven, byl menšího vzrůstu a nízké 

tělesné hmotnosti. Jakmile tedy nalezl prvního učitele, začal s energetickým tréninkem. 

Za svého života měl Jigoro Kano několik učitelů a trenéru. V roce 1882 Kano zakládá 

první vlastní školu pod názvem Kodokan a začíná své vlastní učení judo. 

 Kodokan judo se Kano snažil odlišit od džiu-džitsu z několika důvodů. Džiu-

džitsu ztrácelo ohlas veřejnosti. Důvod byl ten, že techniky a chvaty, které byly učeny 

na několika školách, nebyly zrovna zdraví bezpečné. Judo mělo oproti džiu-džitsu o 

mnoho širší cíle, nešlo jen o rozvoj technických dovedností, ale také o všestrannou 

výchovu cvičenců s cílem ovlivnění jejich charakteru.  

 Kodokan judo postupem času zaznamenal veliký pokrok zejména ze strany 

zájmu veřejnosti. Oproti tomu se staré školy džiu-džitsu snažily o zpětný zisk veřejného 
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zájmu. Veřejností obdivovaná škola Jigora Kana ovšem nebyla přijímána z praktického 

užití, a bylo na ní nahlíženo s nedůvěrou. Rivalita, která byla mezi Kodokanem a 

nejsilnější školou japonského džiu-džitsu, byla vyřešena utkáním mezi 15 nejlepšími 

žáky z každé školy. Vítězství školy Kodokan judo s 13 vítěznými utkáními a 2 

utkáními, jež skončili nerozhodně se Kodokan spolu s principy a technikami značně 

rychle šířila Japonskem. (Fojtík, 1975) 

 

2.2 Vznik judo v Československu  

 První známky Jiu-jitsu na našem území se objevují v letech 1907 - 1910 pod 

vedením prof. Dr. Františka Smotlachy, který obstaral německou publikaci o judu. Roku 

1919 byl výcvik uskutečňován při vysokoškolském sportu Praha, mimo box, řecko-

římský zápas zde byly prvky Jiu-jitsu se zaměřením na sebeobranu. Současně s 

výcvikem mají zájemci o japonský sport k dispozici první český překlad publikace „Das 

Kano Jiu-Jitsu (Judo).“  

 Roku 1922 navazuje armáda kurzy sebeobrany. K větší informovanosti 

veřejnosti vysoce přispívají vydávané příručky o sebeobraně. První mistrovství Evropy 

v roce 1934 v Drážďanech, kde jsme získali třetí místo v soutěži družstev a dvě další 

umístění na stupních vítězů (A. Cígner, F. S. Dobó). 

Československý svaz Jiu-jitsu byl založen v roce 1936 a jeho první předsedou se 

stal neúnavný propagátor a významný československý přírodovědec prof. Dr. František 

Smotlacha. Roku 1935 a 1936 navštívil Československo prof. Jigoro Kano, jeho 

návštěva a přednášky měli výrazný vliv na přijetí idejí juda v Československu. Po 

založení Československého Svazu Jiu-jitsu jsou zakládány další oddíly.  

K propagaci Juda slouží veřejné výcvikové tábory. V roce 1940 se uskutečnilo první 

mistrovství Čech a Moravy a prvními mistry se stali: Lebeda, Tůma, Černý a Zrůbek, 

jenž byl vyhlášen nejlepším judistou. Po skončení druhé světové války v roce 1945 

dochází k dalšímu rozšíření činnosti svazu. Po roce 1952 se zakládají organizované 

svazy Juda i na Slovensku. O rok později se ČSR stává prozatímním členem Evropské 

unie juda (EJU). Téhož roku reprezentační družstvo ČSR zahajuje svou činnost pod 

vedením A. Lebedy.  
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 Prvním Československým závodníkem, který startoval na OH v Mnichově, byl 

Petr Jákl. Ovšem první medaili se podařilo ukořistit až Olympijských hrách roku 1980 v 

Moskvě, kde získal pro ČSSR Vladimír Kocman bronz. Vladimír Kocman byl naším 

nejúspěšnějším judistou v historii. K další úspěšným judistům patří Pavel Petřikov. 

Vybojoval na MS roku 1981 stříbrnou medaili. První titul mistra Evropy získal roku 

1988 Jiří Sosna, který patří k našim nejúspěšnějším závodníkům v historii. Naší 

současnou největší naději na úspěchy Českého juda je ambiciózní Lukáš Krpálek, 

několikanásobný vítěz Světových pohárů a MS, účastník na OH 2012 Londýn. 

(Czechjudo, 2013) 
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2.3 Historie regeneračních procesů sportovců  

 

 Mezi nejstarší regenerační procedury patří využití tepla, vodních a světelných 

procedur. To bylo zřejmé již ve starověku, k civilizacím, jimž byli tyto oblasti známe, 

patří především starověký Egypt, Řím a Japonsko. Již od pradávna se využívaly vodní 

procedury, ať už k léčebným účelům nebo k samotnému osvěžení. Při léčbě měli 

přednost vodní procedury s využitím teplé až horké vody, mnohdy i 50°C, svůj účel 

často splnilo i využití vody studené. Spolu s vodními prostředky se využívali také 

teplovzdušné a parní koupele, to byl prvopočátek kombinování procedur. Během 

získávání novějších zkušeností a viditelných kladných zdravotních účinků, docházelo ke 

stále častějšímu budování veřejných koupelí. Kde se uplatňovali jednotlivé procedury, 

ať už z preventivních nebo léčebných důvodů. Docházelo také k využití prostředků z 

důsledků různých zranění anebo ze samotného důvodu obnovy sil. 

 O zjevné cílevědomé využití masáže (zápasníků - gladiátorů) můžeme hovořit v 

čase římského lékaře Claudia Galena, který žil v 2. st. n. l., který rozlišoval masáž 

přípravnou, jejímž cílem bylo posílení celého organismu, dále masáž na odstranění 

únavy po zápase. Využití masáže pro odstranění únavy se využívalo také v římských 

legiích, během dlouhých pochodů, formou vzájemné masáže vojáků. 

 Až v 19.stolení dochází k využívání masáží sportovci, zásluhou P. Linga, který 

masáž zmodernizoval a přehodnotil. Mnohé zásluhy mají i Dr. Zabludowský a profesor 

Sarkizov-Serazini, první autoři prací na téma sportovních masáží a jiných regeneračních 

procedur v prvních desetiletích 20. století. (Jánošdeák, Kvapilík, 1981) 

 

2.4 Význam a pojem regenerace sil 

 

 Autor Jirka (1990) uvádí. „Pojem regenerace sil zahrnuje v sobě 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 sil je biologický a společenský proces, který má za úkol vyrovnat 

a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností organizmu a jednotlivých orgánů. 
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Regenerace je také významnou prevencí poškození z přetížení” Javůrek (Kučera a kol., 

1999). 

 Celkový proces regenerace je velice složitý, avšak nezbytnou součástí naší 

existence. Kvalita dnešních výkonů ve sportovních odvětvích vyžaduje co 

nejdokonalejší zajištění komplexních podmínek, na kterých je dokonalá a úspěšná 

příprava přímo, ale i nepřímo závislá. Při využívání různých složek regenerace je 

nezbytné, pro vrcholový výkon, nepodcenit ani jednu z komponent regenerace. (Jirka, 

1990) 

 

 

 

Obr. č. 2: Uvedený vztah platí obecně pro veškerou činnost člověka, dle autora Jirky (1990) 

 

 Uvedený obrázek uvádí vzájemný vztah mezi prácí, únavou a zotavením 

člověka. U nesportujícího člověka je výhodou vyčlenění si času na aktivní i pasivní 

regeneraci. Oproti tomu u sportujícího občana, péče o regeneraci zaujímá podstatně 

důležitější a rozsáhlejší místo. Vrcholový sportovci se velice často pohybují na hranici 

metabolických a psychických možností během tréninkových i závodních výkonů. 

Veškeré tréninkové procesy, jejich kvalita i kvantita, vede k důkladnějším otázkám 

ohledně regenerace sil. Díky dnešních tréninkovým podmínkám dochází k dosahování 

maximálních sportovních výkonů stále blíže hranici, která je nad lidské chápání. Z 

tohoto hlediska musí docházet ke správnému využívání tréninkových procesů, které 

vedou ke zvyšování výkonnosti. Tohoto však nedosáhneme bez správné a účelné 

regenerace. (Jirka, 1990) 

 Řízená regenerace je nezbytná pro zvyšování sportovní výkonnosti, je stejně 

důležitá jako zatěžování organismu. Ovšem nejedná se o proces léčebný, je plně v 

trenérově kompetenci a tvoří nenahraditelnou součást tréninkových procesů. Cílem je 

vyrovnat a obnovit přechodný pokles funkčních schopností organismu a zaměření se 

také na regeneraci psychickou. Samotná regenerace sil nastupuje ihned po konci 

tréninkového zatížení, nejjednodušší možností je klid, pasivní odpočinek. Ale je pro 

dnešní dobu nevhodná, příliš zdlouhavá. Musíme tedy využívat regenerační prostředky, 

práce únava zotavování 
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jež proces obnovení a zotavení sil urychlí, nedojde tedy k nahromadění únavy a poklesu 

výkonnosti. (Votík, 2005) 

 Hovoříme-li dále o regenerace jako o procesu biologickém, který se snaží o 

vyrovnání a obnovení funkčních schopností dílčích orgánů nebo komplexního 

organismu. Důsledkem veškeré pohybové aktivity je určitý stupeň a druh únavy. Únava 

je chápaná jako fyziologický důsledek vykonávané aktivity a jako ochranný efekt proti 

přetížení, vyčerpání nebo poškození organismu. Únava je přímo závislá na zdravotním 

stavu, druhu a kvalitách činností a na samotném prostředí, ve kterém probíhá. Prvním 

projevem únavy je snížení výkonnosti, ať je to výkonnost během tréninku nebo 

výkonnost závodní. Dalšími faktory jsou, porucha koordinace, změny psychických 

funkcí, zhoršená ekonomika pohybových funkcí a v neposlední řadě změny mimického 

svalstva a svalstva paže, což se může projevit jemným třesem. Při odhalení prvních 

známek únavy je nutný regenerační zásah. (Riegerová, 2007) 

 Jirka (1990) uvádí: „Komplexní regenerace má vliv na všechny tyto složky: 

pozitivně ovlivňuje zdatnost, výkonnost i dosažený výkon.”  

 

2.4.1 Adaptace 

 

 Autor Palát (1984) vykládá pojem: „Adaptace je základní vlastnost živé hmoty. 

Je to schopnost živé hmoty a její morfologické struktury přizpůsobovat se nejrůznějším 

vlivům vnějšího prostředí bez porušení homeostázy. Homeostáza je stav určité 

rovnováhy živého organismu. ”  

 Dovalil (2009) vysvětluje pojem adaptace. „Jde o změny, které umožní lepší 

zvládnutí stresu, pokud znovu nastane. Tyto v zásadě fyziologické a morfologické 

změny, omezené genotypem individua, se projevují v mnoha systémech i úrovních, jsou 

pozorovatelné v buňkách, orgánech i organismu jako celku.” 

 V komplexní regeneraci hraje problém adaptace důležitou roli. Základem 

každého tréninku je snaha o adaptaci na požadovanou maximální zátěž. V tréninkovém 

procesu jde tedy o vliv spíše pozitivní, oproti tomu však víme, že pokud se opakuje 

stejný podnět pravidelných intervalů a stejně vysoké intenzity, organismus se na podnět 

postupně adaptuje a později na podnět přestává odpovídat. Z toho vyplývá, že při 
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dlouhodobém využívání stejné metodiky nebo regeneračních procedur se tento 

adaptační efekt projeví a účinnost se s postupem času začne snižovat. Musíme včas tuto 

efektivitu rozpoznat a jednotlivé metody čas od času střídat. (Jirka, 1990) 

 

2.4.2 Superkompenzace 

 

 Dovalil (2009) uvádí, superkompenzace je tedy zvýšená úroveň energetického 

potenciálů z důvodů předchozí činnosti. Při svalové činnosti dochází i intenzivnímu 

štěpení a určité resyntéze energetických zdrojů, při regeneraci dominuje především 

resyntéza a jejím výsledkem je nejen obnova energetických rezerv, ale převýšení úrovně 

energetických rezerv výchozích. Ze známých zdrojů můžeme odvodit zákonitost: 

rychlost obnovy energetických rezerv, velikost a trvání superkompenzace závisí na 

intenzitě vyčerpávání zdrojů (funkcí), tedy na intenzitě a době trvání cvičení. Dále 

obecně platí, že čím rychlejší je spotřeba energie během jednorázového zatížení, tím je 

návrat do výchozího stavu rychlejší a superkompenzace nastane dříve. Naopak při 

zatížení nižší intenzity ovšem delšího trvání nastává superkompenzace později.  

 „Teoreticky by další tréninkové zatížení mělo začínat právě ve fázi 

superkompenzace”  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Efekt superkompenzace jak uvádí, Dovalil (2009) 
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2.4.3  Vztahy regenerace a rehabilitace 

 

 Pojmy jako regenerace a rehabilitace bývají velice často považovány za totožné, 

nebo jsou zaměňovány. Důvodem je, že prostředky a metody využívané v regeneraci se 

často využívají i při rehabilitaci a naopak, obory se ale významově odlišují. 

Rehabilitace slouží k urychlení a doplnění léčby nemocných, zkracuje dobu 

rekonvalescence po úrazu či onemocnění, tudíž urychluje návrat do normálního života s 

plnými silami. Regenerace oproti zmíněné rehabilitaci je zaměřena na zdravého 

jedince, jejímž smyslem je urychlení zotavovacích procesů a likvidace akutní i 

chronické únavy, jež vznikla jako jeden z výsledků jakékoliv intenzivní zátěže.  

 Zamyslíme-li se tedy nad chápáním pojmů rehabilitace a regenerace, můžeme 

říci. Rehabilitace se využívá především při lékařské léčbě, především nemocných a 

rekonvalescentů, jde o službu státního zdravotní správy. Mezi oběma pojmy je tenká 

hranice, to je důvod proč se tyto dvě metody prolínají. Ovšem každou metodu, ať už z 

forem rehabilitačních tak regeneračních je důležité konzultovat s odborníkem, aby 

nedošlo k nežádoucím až opačným účinkům než chceme dosáhnout. (Jirka, 1990) 

 „Rehabilitace jako soubor léčebných metod má za cíl obnovu fyzické a pracovní 

samostatnosti” (Palát, 1984). 

 

2.5 Únava 

 

 „Únava je stav snížené výkonnosti na podkladě předcházející tělesné a/nebo 

duševní aktivity. Každá činnost vede k únavě. Únava nutí k přerušení či ke snížení 

intenzity provádění činnosti. Jako únava se označuje subjektivní pocit nebo objektivní 

pozorovatelné změny související se zátěží” (Hošková, Majorová, Nováková, 2010).  

 Dle autorky Riegerové (1995) „nadměrnou únavu může vyvolat i nevhodná 

životospráva, dále vnější podmínky, jako je teplota, vlhkost, proudění vzduchu, hluk i 

intenzita osvětlení a působení barev.“ 

 Veškerá pohybová činnost vede postupem času k určitému stupni a druhu únavy. 

Forma a typ únavy je dán z velké části samotným druhem činnosti. Únavu chápeme 
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jako stav snížení výkonnosti na základě předcházející pohybové aktivity, je subjektivní 

pocit, jenž postiženého sportovce nutí přerušit výkon, nebo snížit vykonávanou 

intenzitu. Při různých typech činnosti je i únava různého charakteru a sportovec na ni 

reaguje individuálním způsobem, liší se například běh na 5km oproti zápasu v judu, 

který trvá 5minut. Nejedná se totiž o problém jednoho určitého orgánu, ale dochází k 

postižení mnoho funkcí a orgánů najednou, především funkce koordinační a řídící. K 

rozvoji únavy tedy přispívá kterákoli pohybová aktivita, díky které se únava stává 

intenzivnější s výsledkem, kdy je nutno přerušit činnost. 

 Každý jedinec je jinak citlivý na stejný stupeň únavy, pokud posuzujeme daný 

stupeň dle některého biochemického ukazatele. Samotný pocit únavy je řízen vyšší 

nervovou činností a společným faktorem bude stav jejího podráždění nebo naopak 

útlumu. Pocítění únavy je jakousi hranicí našich možností, za kterou není rozumné jít. 

Ovšem člověk může pracovat i ve vysokém stupni únavy, jenž se projevuje až 

trýznivými pocity. To znamená, že má ještě nějaké energetické rezervy, důkazem jsou 

podávané výkony např. v některých situacích ohrožení života, kdy je člověk i přes 

maximální stupeň únavy schopen pokračovat danou intenzitou v činnosti. (Jirka, 1990) 

 „Únava je prakticky ochranný útlum centrální nervové soustavy. Odolnost vůči 

únavě se zvyšuje adaptací organismu na zátěž” (Kyralová, Matoušková, 1996). 

2.5.1 Druhy únavy 

 

 Únavu lze rozdělit na řadu druhů, viz. obr. č. 4. Rozdělení je pouze didaktickou 

pomůckou k vyjádření subjektivních pocitů (Jirka, 1990). 

 

 

  

 

 

 

Obr. č. 4: Dělení jednotlivých forem únavy 

celková 
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 Podle Dovalila (2009), je únava rozdělena na tělesnou a duševní, dále na únavu 

celkovou (globální) a místní, nazývaná též periferní - jež postihuje např. změny ve 

svalech - především snížení energetických rezerv, pokles vody a elektrolytů, zvýšená 

koncentrace laktátu atd. a také únava centrální, která se týká především snížení funkcí 

CNS.  

 Duševní únava 

 Tělesná a dušení únava jsou v úzkém vztahu. „Velká tělesná únava snižuje 

duševní výkonnost a velká duševní únava snižuje tělesnou výkonnost.”  

Charakteristika samotné dušení únavy je především v neschopnosti soustředění se na 

současný problém, snížené vnímání nových prvků, snížená diferenciace jednotlivých 

vjemů, zpomalení vedení podnětů, roztěkanost, špatný odhad vzdálenosti atd. 

Skutečností je, že duševní únava má negativní vliv na trénink i výkon na soutěžích. 

Tento typ únavy hraje především důležitou úlohu ve sportech kolektivních, dochází ke 

snížení kvality hry, nedodržení domluvené taktiky apod. 

 Akutní tělesná únava 

 Tělesná únava jak již bylo zmíněno výše, je dělitelná na místní a celkovou. 

Místní únava se vyskytuje u malých svalových skupin, ale postihuje celý organismus. Je 

charakteristická svalovou bolestí, sníženou sílou a schopností rychlého zapojení 

potřebné síly. Celková únava obsahuje všechna postižení zmíněná u periferní únavy, 

navíc dochází ke snížení schopnosti koordinace, snížení kvality pohybových návyků a 

dynamických stereotypů a snížení kvality dostředivých i odstředivých vzruchů CNS. K 

ovlivnění sportovního výkonu tedy přispívají oba typy, místní i celková únava. 

 Chronická únava 

 Únavu chápeme tedy jako fyziologický stav organismu. Chronická únava je 

chápana jako stav patologický. Aktivátorem této formy únavy může být řada příčin, 

mezi které patří převážně zdánlivě bezvýznamná onemocnění: rýmy, chřipky, záněty 

horních cest dýchacích atd. Chyby ve stravování a životosprávě (alkohol, kouření) se 

mezi aktivátory mohou řadit také. Chronická únava je dnes chápana jako projev 

závažnějšího onemocnění, které se plně klinicky neprojeví, ale příznakem může být 

vysoká únavnost. Nejtypičtějším příkladem je stav přetrénování. Stav přetrénování 

představuje situaci, kdy dochází k opakovanému zatěžování a není poskytnut dostatek 
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času na aktivní i pasivní regeneraci, zatěžování může být i jiného charakteru např. 

emocionálního (zkouškové období, nedostatek osobního volna). Z těchto příčin je na 

přetrénování pohlíženo, z pohledu tělovýchovných lékařů, jako na stav chronické 

únavy. Odstranění chronické únavy vyžaduje pomoc odborného lékaře. Úkolem trenérů, 

je předcházet a nepodceňovat tyto stavy, popřípadě zavčas hledat odbornou pomoc 

(Jirka, 1990). 

 Únava může být ovlivněna také samotnými fyzikálními faktory, jako jsou 

teplota, vlhkost vzduchu a jeho proudění, nesmíme také opomenout vlivy světla, barvy a 

hluk. 

 Vliv teploty a vlhkosti vzduchu 

 Každý jistě víme, že pokud konáme nějakou pohybovou činnost o vysoké 

intenzitě, především u sportovců. Dochází ke vzniku tepla, jež musí být průběžně z 

organismu odstraňováno. Při chladném počasí a vnějších podmínkách dochází ke 

ztrátám vyšším, než je množství tepla vytvořeného pohybem. Tudíž musíme teplotu 

tělesného jádra udržovat na optimální hodnotě, která je ideální pro daný výkon nebo 

činnost. Jinak řečeno přehřátí organismu urychluje nástup únavy a samotného 

vyčerpání, pokud je situace obrácená, tak se neúměrné množství energie spotřebuje na 

udržení vhodné teploty a dojde k únavě rovněž a podstatně rychleji. Jako regulátor 

tělesné teploty slouží především odpařování - pocení, čím je vlhkost vzduchu nižší 

probíhá odpařování rychleji a naopak. 

 Nejvhodnější teploty v uzavřených halách jsou tak od 13°C do 18°C, teplota by 

neměla klesnout pod 12°C a převýšit 20°C. Pro prostory určené k regeneračním 

procedurám je doporučená teplota kolem 30°C z důvodu, jelikož se zde sportovci 

pohybují převážně bez oděvů. Při využívání regeneračních procedur a samotných 

prostor pro ně určené, nesmí dojít u sportovce k pocitu chladu. Vlhkost vzduchu, hlavní 

činitel rychlosti odpařování, se má pohybovat kolem 50 - 60% ovšem prostory jako je 

bazén a oblast vodních regeneračních procedur, jsou k udržení problematické i finančně 

nákladné.  

 Rychlost odpařování je tedy dále závislá na proudění, které se týká převážně 

otevřených prostor, jako jsou hřiště, příroda. Zde musíme trénink přizpůsobit 

odpovídajícím oblečení, které umožňuje regulaci tepla a brání příliš rychlému 

ochlazení. (Jirka, 1990) 
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 Vliv světla, barvy a hluku 

 Osvětlení sportovišť a jeho prostředí tvoří významnou úlohu při výkonu a má 

dopad na výkonnost. Platí, že pokud je nedostatečné osvětlení, dojde k rychlejšímu 

nástupu únavy. Pro základní zrakové vjemy je intenzita minimálně 70 luxů, při 

zvyšování intenzity až k 300 luxům, můžeme produktivitu práce i tělesný výkon 

zvyšovat. Osvětlení sportovního prostředí je nutno zajistit v rozmezí 1000 - 2000 luxů, 

musí být rozptýlené a nesmí vrhat stíny. 

Z hlediska regenerace je podstatné, že příliš silné osvětlení působí nadměrně 

dráždivě a tedy nástup únavy urychlí, podobně jako osvětlení nedostatečné, během 

něhož musíme být více soustředění. Zrak vydá určitou část energie a špatné osvětlení 

sníží duševní výkon až o 30% s dopadem na výkon tělesný. V čase regeneračních 

procedur využíváme nízkou intenzitu osvětlení, zejména v prostorách pro odpočinek a 

autoregulační trénink, intenzita kolem 100 - 200 luxů proces regenerace urychlí. 

 Emoční procesy a psychika, jsou dále ovlivňovány působením barev. Prostory 

využívané k regeneračním účelům by neměly obsahovat červenou barvu. Červená barva 

vede k podráždění, aktivizaci, zvýšení svalového napětí a krevního tlaku, zrychlení 

dýchání a srdeční činnosti. Modrá barva působí opačně, snížení aktivity, svalové 

uvolnění, snížení krevního tlaku, zpomalení dýchání i srdeční činnosti. Podobně 

působící barvou jako je modrá je barva zelená, obě tyto barvy patři do skupiny tzv. 

studených barev. Samozřejmostí zůstává, že použití různých barev či odstínů je nutné 

jejich sladění do celku, který není dráždivý. 

 V poslední řadě je rušivý faktor hluk, který je dán intenzitou a frekvencí. Hluk 

normální, vyskytující se v našem okolí se pohybuje do 30 decibelů. Nicméně pro 

regenerační prostředí je potřeba hluk snížit a to pod 15 decibelů (hudba, hlučnost 

přístrojů při vodních procedurách atd.). Od 30 do 65 decibelů může být hluk škodlivý a 

výrazně zvyšující emocionální tenzi. Od 65 decibelů je hluk pro jedince škodlivý bez 

ohledu na jeho kladný nebo záporný postoj k danému druhu hluku. Během 

regeneračních procedur, je jakákoliv snaha o zrychlení regenerace zbytečná, pokud se 

hluk pohybuje nad tyto hodnoty. (Jirka, 1990) 
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2.6 Regenerační formy 

2.6.1 Pasivní regenerace 

 

 „Nastupuje při každém vychýlení organismu z rovnováhy jeho funkcí i 

rovnováhy vnitřního prostředí. Není tedy charakterizována nečinností, ale vysokou 

aktivitou všech složek organismu, i když neuvědomělou, probíhající např. ve spánku. Je 

to přirozená vlastnost organismu, která se řídí vlastní zákonitostí. U každého jedince je 

tato vlastnost individuální” (Kyralová, Matoušková, 1996). 

 „Všechny pochody v organismu se postupně uzpůsobí tak, aby bylo dosaženo 

výchozího stavu, aby byla likvidována vzniklá únava a aby organismus byl plně 

připraven k další aktivitě” (Jirka, 1990). 

 „Základní formou je odpočinek v klidu a spánek” (Hošková, Majorová, 

Nováková, 2010). 

 

2.6.2 Aktivní regenerace 

 

 „Představuje všechny plánovitě aplikované činnosti a prostředky, které urychlují 

přirozený proces zotavení po zátěži” (Hošková, Majorová, Nováková, 2010).  

 Veškeré vnější zákroky, metody a procedury, k nimž dojde se záměrným 

využitím pro urychlení pochodu regenerace. Jejím hlavním cílem je tedy urychlení 

zotavných procesů, které nám později umožní zvýšení tréninkového úsilí a tím i zvýšení 

celkové výkonnosti. Potřebu využít některou z aktivních forem regenerace nemusí 

vrcholový sportovec pociťovat, ať už z důvodu, kdy stav únavy organismu a úbytek sil 

nepřekročil určitý práh vědomí, pokud hladina adaptace na požadovaný výkon bude 

vyšší nebo rovna intenzitě cvičení. Není tedy pravidlem, že sportovec potřebuje aktivní 

regeneraci až v situaci, kdy její potřebu sám začíná potřebovat. (Jirka, 1990) 

 Jirka (1990) rozděluje regeneraci z hlediska času a odstupu do skončení zátěže. 

Na regeneraci časnou a pozdní. 
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 Časná regenerace 

 Tvoří součást aktivní regenerace, je neoddělitelnou součástí denního režimu a 

můžeme jí rozdělit na dvě fáze, první fáze trvá do jedné až jeden a půl hodiny, ihned po 

skončení zatížení. Druhá fáze nastupuje ihned po první a trvá až do začátku dalšího 

zatížení. 

 Pozdní regenerace 

 Využívá se především v přechodném období, cílem je celkové fyzické i 

psychické zotavení po delším období intenzivního zatížení, po ukončení závodního 

období (skončení sezóny). Pro tuto formu regenerace je také použit pojem rekondice. 

Rekondice se týká zdravých sportovců, již jsou unaveni celoroční přípravou jak 

fyzickou tak psychickou. Jejím cílem je udržet výkonnost na určité stabilní úrovni. 

Především dáváme přednost rekondičním lázeňským pobytům (14 dní), nebo můžeme 

využít klimatických účinků teplých - jižních přímořských krajin. 

 „V žádném případě nejde úplně o klid. Jde zase o aktivní formu, ale intenzita 

aktivity je podstatně nižší než v přípravném a hlavním období” (Jirka, 1990). 

Rekondiční pobyt má tyto tři hlavní úkoly: 

 1. fyzické zotavení a psychickou relaxaci, 

 2. doléčení následků drobných poranění a škod z přetížení, 

 3. udržení dostatečně vysoké úrovně zdatnosti (trénovanosti) (Jirka, 1990). 

2.7 Regenerační prostředky  

 

 Regenerační prostředky jsou rozděleny do 4 skupin, mezi nimiž je bezprostřední 

návaznost (Hošková, Majorová, Nováková, 2010), autor Jirka (1990) rozděluje 

prostředky stejně: 

 Pedagogické prostředky 

 Psychologické prostředky 

 Biologické prostředky 

 Farmakologické prostředky 
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2.7.1 Pedagogické prostředky 

 

 „Pedagogické prostředky souvisí velmi úzce s tréninkovým procesem a jsou tedy 

plně v kompetenci trenéra.” (Jirka, 1990) 

 Tuto skupinu prostředků je nutno chápat v širším kontextu, z pohledů postupů k 

odstranění únavy a z pohledů opatření v rámci prevence únavy. 

Mezi tyto prostředky řadíme: 

 metodika tréninku a stanovení cílů 

 individualizace tréninku 

 různorodost podmínek a tréninkového prostředí 

 variabilita zatížení 

 tvorba tréninkového plánu 

 výchova sportovce ke správnému dennímu režimu 

 pomoc sportovci při§ stavbě denního režimu 

 interpersonální vztahy (Jirka, 1990). 

 

2.7.2 Psychologické prostředky 

 

 „Tréninkové úsilí i závod nebo utkání zatěžují nejen tělesnou složku, ale zároveň 

psychickou stránku osobnosti sportovce.” 

 Psychologické prostředky jsou úzce propojeny s pedagogickými a jejich přesná 

definice v regeneraci je velice náročná. Závisí především na samotné psychice člověka a 

na dané situaci, která je daná druhem sportu. U každého jedince dochází ke střídání fází 

s vyšší a nižší psychickou a emocionální tenzí. Pokud dojde k určitému nesouladu mezi 

programem jednání, stavem organismu a působením vnějšího prostředí, organismus se 

začne bránit duševními i tělesnými reakcemi, které prohloubí stupeň únavy a zpomalí 

regeneraci. 
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Mezi tyty prostředky řadíme: 

 péči o odpovídající psychické a emoční napětí 

 využívání kladného vlivu prostředí 

 účelné hospodaření s časem 

 péči o duševní rovnováhu a zvyšování frustrační tolerance 

 zvyšování psychické odolnosti a péče o vysokou aktivační úroveň 

 cílená snaha o redukci vnitřních konfliktů 

 trvalá aktivní péče o upevňování mezilidských vztahů 

 využívání kladného vlivu hudby 

 výchova k umění relaxovat s využitím autoregulačních cvičení 

 vhodné využívání sugesce a autosugesce (Jirka, 1990). 

 

2.7.3 Biologické prostředky 

 

 Podle literatury Hošková, Majorová, Nováková (2010) se biologické (biologicko 

- lékařské) prostředky dělí na dvě podskupiny: 

a) výživa, rehydratace, remineralizace 

b) prostředky fyzikální, balneologické a regenerace pohybem: 

 vodní procedury 

 tepelné procedury 

 elektroprocedury 

 světelné procedury 

 masáže  

 aktivní pohybová cvičení. 
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2.7.4 Farmakologické prostředky 

 

 „Rozhodování o použití těchto látek a jejich vzájemných kombinacích musí být 

zcela v rukou odborně vzdělaného lékaře”  

 V dnešní době se využívá celá škála látek podporující regeneraci, řadí se mezi 

látky nedopingové a jsou využívány stále častěji. Jsou využívány různé doplňky stravy, 

nápoje, vitamíny apod. Pokud by docházelo k požívání látek dopingových, může dojít k 

závažným zdravotním komplikacím. 

Mezi tyty prostředky řadíme: 

 léčivé rostliny 

 odvary nebo zápary z rostlin 

 vitamín C 

 VALOFYT- NEO (vegetabilní droga se sedativním účinkem) 

 CALMONAL (proti svalovým bolestem po zátěži) (Jirka, 1990). 

 

2.8 Regenerační procedury 

 

2.8.1 Vodní procedury 

 

 „Všechny vodní procedury patří do širšího komplexu tepelných procedur, 

poněvadž hlavním činitelem při jejich efektu je teplo” (Jirka, 1990). 

 Účinek vodních procedur může být tonizační, relaxační nebo sedativní, podle 

toho jako teplotu, sílu proudění nebo četnost a rozsah střídání tlaku či teploty vody 

uplatníme. I stejné druhy vodních procedur mohou mít, vzhledem k uváděným 

okolnostem, rozdílné účinky. Procedury s mírným prouděním jsou spíše relaxační až 

uklidňující a chladné, oproti procedurám s tepelnou proměnlivostí, nebo střídáním tlaku, 

které jsou spíše dráždivé, k nim se řadí horké procedury. (Jánošdeák, Kvapilík, 1981) 
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Kvalita tepelného podnětu při vodních procedurách je dána: 

a) stupněm použité teploty, 

b) časovou expozicí podnětu, 

c) rozsahem plochy, na kterou působí, 

d) momentální reaktibilitou sportovce (Jirka, 1990). 

 Obecně platí, že čím vyšší nebo naopak čím nižší je použitá teplota vody, tím 

kratší je celkové trvání procedury. 

 Jirka (1990) rozdělil používané teploty v regeneraci na 6 stupňů podle 

subjektivních pocitů viz tab. č. 1. 

Tab. č. 1: Teploty vodních procedur v regeneraci 

Pocit - Vnímání °C K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Studená 

Chladná 

Vlažná 

Indiferentní 

Teplá 

Horká 

8 - 18 

19 - 24 

25 - 33 

34 - 36 

37 - 39 

40 - 43 

281 - 291 

292 - 297 

298 - 306 

307 - 309 

310 - 312 

313 - 316 

 

 Studené procedury 

 Výhodou těchto procedur je bleskový ohlas organismu, reakce na studenou vodu 

má okamžitý efekt. Procedura je velice jednoduchá na provedení a velice krátkého 

trvání (většinou méně než 1 minuta). Ovšem výsledný efekt jedné procedury nemá příliš 

dlouho trvající efekt 

 Teplé a horké procedury 

 Patří sem veškeré procedury, v nichž se používá teplota vody vyšší než 36°C, 

zde je odpověď organismu závislá na použité teplotě. K regeneračním účelům je 

používání příliš horkých koupelí nevhodné, na regeneraci svalstva má přílišná teplota 

zpomalující efekt. Teplé lázně působí silně spasmolyticky a uvolňují nadměrné napětí 
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svalů, zvyšují resorpci a likvidaci rozpadových látek (katabolitů), tvorbu a přísun 

obranných látek, které mají baktericidní účinek, zvýší se také dodávka živin orgánům a 

činnost prokrveného orgánu (Jirka, 1990) 

 

 Využívané vodní procedury 

Otěry - rozdělují se na částečné (části končetin apod.) a celkové (celé tělo), postup je u 

všech otěrů stejný, liší se pouze technikou aplikace. Zahřátému sportovci otíráme 

nahoru a dolů, plochou dlaně, postižené místo. Teplota vody před vyždímáním ručníků 

se pohybuje kolem 10 - 12°C. Po skončení procedury zabalíme ihned ošetřenou část těla 

do suché přikrývky. Tato metoda se užívá při lokální únavě. 

Zábaly - provedení je obdobné jako u otěrů, nepoužívá se tření. Teplota se pohybuje v 

závislosti na typu zábalu, studené 10-12°C, vlažné 25-34°C, teplé do 38°C. Tuto 

metodu využíváme tehdy, pokud je sportovec příliš prochladlý. Část těla, nebo celé tělo 

zabalíme do vlhkého prostěradla a přes tento zábal dáme ještě suchou přikrývku po 

dobu 15 - 30 minut. 

Obklady - použití se liší dle účelů, využíváme chladné, teplé a dráždivé. Dráždivé 

obklady sloučí k dosažení velké cévní reakce. Nejčastěji se používá rouška mokrá 

překrytá jednou suchou neprodyšnou rouškou, aby postupem času došlo k zapaření a 

tím bylo docíleno velké cévní reakce. Chladný obklad tvoří např. vak s ledem, ten však 

nesmí být nikdy přiložen přímo na tělo, musí být podložen suchým ručníkem. V 

poslední řadě je to teplý obklady, kdy využíváme opět roušku, v tomto případě ovšem 

suchou a zahřátou na příslušnou teplotu 

Sprcha - jeden z nejjednodušších a nejrozšířenějších regeneračních prostředků 

(Jánošdeák, Kvapilík, 1981). 

Střiky - pro regeneraci využíváme především tzv. střídavé skotské střiky - ze 

vzdálenosti asi 3 - 4m při tlaku 100 - 300kPa (1 - 3atm). Vždy začínáme teplým střikem 

(38 - 42°C) po dobu 15 - 30s po-té následuje střik studený (16 - 18°C) po dobu 5 - 10s. 

Vystřídání střiků se 4x až 6x opakuje, studeným střikem se vždy končí (Hošková, 

Majorová, Nováková, 2010). 
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Koupel - rozlišujeme dílčí (polokoupel, sedací, šlapací, vířivá) anebo celkovou (vana, 

bazén). Ve všech typech uplatňujeme hydrostatický tlak a vztlak vody a samozřejmě 

samotnou teplotu. Může být: 

 Hypotermická koupel - teplota 10 - 12°C a trvání 5 minut 

 Izotermická koupel - teplota 34 - 36°C po dobu 20 - 30 minut 

 Hypertermická koupel - teplota od 36°C po bod snášenlivosti cca 42°C. 

 Působení koupelí může být tonizační (krátké chladné koupele), relaxační, 

regenerační až uvolňující (teplé koupele 36 - 39°C). Pro regenerační a rehabilitační 

účinky se využívají různé přísady (uhličité, jodové, slané koupele apod.) Po fyzické 

zátěži je z důvodu redistribuce krve zcela nevhodná horká koupel. (Jánošdeák, Kvapilík, 

1981) 

Celková koupel - využití vanových koupelí je pro regeneraci pouze okrajové. 

Využíváme zde různé teploty vody od účinků tonizačních, uklidňujících/relaxačních či 

dráždivých. 

Šlapací koupel - střídavá procedura aplikovaná na nohy a dolní části bérců. Střídání 

pohybu ve studené vodě (10 - 12°C) po dobu 10 - 15 sekund a ve vodě teplé (38 - 40°C) 

po dobu 20 - 30 sekund. Hloubka vody se pohybuje kolem 30 cm, dosahující do 

poloviny bérců (dno vaniček cca 30x50 cm). Procedura je opakována 4x - 6x. 

Perličková koupel - procedura využívá působení vzduchových bublin, jež proudí ze 

dna vany na povrch kůže. Teplota vody je indiferentní cca 37°C po čas 15 - 20 minut. 

Působením bublinek se tonizuje kapilární systém kůže a podkoží, koupel má tedy 

příznivé účinky při celkové únavě až vyčerpání. 

Vířivá koupel - spojení koupele s jemnou masáží proudící vodou, aplikované celkově 

nebo částečně na končetiny, teplota se pohybuje cca 37°C po dobu 10 - 15 minut. 

Účinky jsou relaxační a slouží k uvolnění svalových spasmů. 

Podvodní masáž - kombinovaná procedura. Prováděná ve speciálních vanách s teplotou 

vody 35 - 37°C Masáž provádí terapeut proudem vody z trysky masážní hadice, používá 

se voda z vany. Proud vody může být i odlišné teploty, než je voda ve vaně. Využívá se 

proud od 2-4atm. ze vzdálenosti 10 - 15 cm od těla. Dochází ke zlepšení prokrvení a 

odstranění svalového napětí. (Hošková, Majorová, Nováková, 2010) 
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Bazén - není samotnou vodní procedurou, spíše jde o spojení vodních účinků s 

regenerací pohybem. V dnešní době jsou bazény polyfunkční, mají integrované vířivky, 

masážní trysky apod. (Jirka, 1990) 

 

2.8.2 Tepelné procedury 

 

 Literatura Hošková, Majorová, Nováková (2010) uvádí tyto tepelné procedury 

charakteristické působením tepla na lidský organismus, jeho aplikace může mít účinky: 

analgetické, trofické a spasmolytické. Do této kategorie se řadí: 

 vodní procedury 

 aplikace peloidů (rašelina, bahno) 

 aplikace parafínu (zábaly, obklady) 

 solux, infrasauna 

 diatermie 

 sauna a parní lázeň  

 negativní teplo - působení chladu 

Peloidy - k lokálnímu používání využíváme zábaly nebo obklady, které vznikly 

geologickými pochody v přírodě. Používají se ve složení s vodou a dělí na slatiny, 

rašeliny, slatinné zeminy a minerální bahna. Jejich samotná aplikace je při teplotě 38 - 

48°C, při aplikace dochází k teplotnímu spádu od 10 - 12°C, nanáší se ve vrstvě 3 - 5 

cm přímo na kůži, nebo může být nanesena na plátno, které je posléze přiloženo. 

Dochází k hlubokému prohřátí a transportu látek na oba směry.  

Parafín - je tvořen směsí tuhých uhlovodíků, jejichž teplota tuhnutí je 52 - 62°C, čímž 

odevzdá své skupenské teplo. Mezi možnosti nanášení patří přímé ponoření do parafínu, 

které je omezené z důvodu přívodu tepla a špatné snášenlivosti, dále můžeme nanášet 

parafín štětcem po vrstvách, opakovaným polévání předchozí ztuhnuté vrstvy, 

přikládáním roušek apod. Tato procedura zvyšuje prokrvení organismu, snižuje bolest a 

uvolní svalové spasmy. 

Solux - využití účinků infračerveného záření (IR) především při lokálním použití. 
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Infrasauna - díky IR záření dochází k ohřívání celého organismu, po dobu 20 - 30 

minut je v kabině teplota cca 45°C, při ohřevu dochází k prokrvení kůže a relaxaci svalů 

Diatermie - elektroléčebná metoda, pomocí vysokofrekvenčního elektrického proudu 

po dobu 10 - 15 minut, umožňuje prohřátí tkání v hloubce, bez zapojení kožní cirkulace. 

Zvýší se tím místní metabolismus, vstřebávání a elasticita vaziva. 

Parní lázeň - hypertermická vzdušná lázeň, díky vysoké vlhkosti vzduchu, nasyceného 

vodními parami nedochází k odpařování potu, který pouze stéká a svou termoregulační 

funkci ochlazení neplní. Teplota cca 45°C, tudíž dochází k velkému zatížení krevního 

oběhu, to není pro účel regenerace vhodné, doporučuje se teplota 35°C, ale jako 

procedura předehřátí organismu před procedurou další. 

Sauna - celotělově kombinovaná procedura, spočívající v horkovzdušné lázni a 

následné aplikaci chladu. Ovlivnění organismu je fyzické i psychické, během saunování 

dochází k ovlivnění svalového tonu, kloubní pohyblivosti, metabolismu, imunity i 

psychického napětí. Saunu tvoří: 

 potírna - místnost se suchým vzduchem o teplotě cca 90°C a vlhkosti 15% se 

stupňovitými  lavicemi 

 ochlazovna - bazének nebo sprcha se studenou vodou 10 - 12°C 

 odpočívárna - prostor určený k relaxaci na závěr procedury 

 

2.8.3 Kryoterapie, kryosauna 

 

 Cílem této metody je vyvolání fyziologické reakce těla na extrémní chlad. Při 

aplikaci teploty nižší než -110°C až -160°C, maximálně však cca -150°C, na povrch 

celého těla po dobu 2-3 minut. Takto vysoký mráz kryoterapie jedinci neublíží, uvnitř 

polaria je upravený suchý vzduch bez vlhkosti. Nedochází tedy ke snížení vnitřní 

teploty organismu, ale teploty jeho povrchu, což vyústí k obrovskému perifernímu 

překrvení, urychlení metabolismu a hojivých procesů (Lékaři online, 2008). 
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Kryosauna a sport - v dnešní době nedílnou součástí převážně rehabilitace 

vrcholových sportovců, využití je především z důvodu regenerace svalů a kloubů během 

velké fyzické zátěže. Vedle léčby bolestivých stavů pohybového aparátu se doporučuje 

také na rychlejší regeneraci po sportovních výkonech, vedoucí ke zvýšení výkonu, při 

léčbě zátěžových otoků kloubů a při natržení šlach a svalů (Lékaři online, 2008). 

 

2.8.4 Elektroprocedury 

 

 Představují využití účinků různých forem elektrické energie. Jejich rozdělení 

závisí na frekvenci a typu použitého proudu. Aplikace je vázána řadou předpisů a může 

jí provádět pouze odborně školený personál s podkladem lékařské indikace. Z tohoto 

důvodu je širší využití pro regeneraci ve sportu omezeno. 

Využíváme: 

 galvanizace (prokrvení kůže a svalů v oblasti aplikace) 

 diatermie (viz tepelné procedury) 

 elektrostimulace (posílení oslabených svalů) 

 působení magnetického pole (Hošková, Majorová, Nováková, 2010). 

 

2.8.5 Světelné procedury  

 

 Jirka (1990) rozděluje světelné procedury na dva druhy infračervené a 

ultrafialové záření. 

 Infračervené záření - solux, infrasauna 

 Ultrafialové záření - zlepšení látkové výměny, zvýšení hemoglobinu v 

krvinkách,  tvorba vitaminu D, navýšení imunity atd. 

„Zejména v současné době by se měla tomuto typu záření věnovat v regeneraci větší 

pozornost. Důvodem je přechod řady sportů z otevřeného prostředí do sportovních hal.” 
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2.8.6 Masáž  

 

 Speciální procedura, jež je využívána k posílení organismu, k upevnění 

tělesného a duševního zdraví, zlepšení výkonnosti a osvěžení po fyzické nebo psychické 

námaze. Jednotlivé druhy jsou užívány k léčení či doléčení některých chorobných a 

poúrazových zranění. (Riegerová, 2007) 

 Autor Jánošdeák (1983) uvádí. „Slovem masáž označujeme takovou činnost, při 

které působíme na povrch těla zpravidla pažemi, přičemž se snažíme vyvolat v těle 

určité změny.”  

 Kniha Hošková, Majorová, Nováková (2010) popisují. „Masáž ve sportu je 

velmi oblíbeným a prakticky nejpoužívanějším prostředkem regenerace. Masáž můžeme 

charakterizovat jako působení mechanických hmatů na lidské tělo.” Jedná se tedy o 

určité umění doteku ruky, které má sportovce připravit k podání určitého výkonu, 

urychlit nebo zdokonalit zotavení po sportovním tréninku, popřípadě se může využít k 

doléčení některých zranění. 

 Kvapilík (1991) dělí masáž do 4 skupin: a) léčebná - rehabilitační masáž, b) 

kosmetická masáž, c) rekreační masáž, d) sportovní masáž. 

 

2.8.7 Sportovní masáž 

 

 V dnešní době je tento druh masáží již poměrně velmi podrobně propracován a 

její jednotlivé druhy nemusí sloužit pouze a jen aktivním sportovcům, nýbrž i zdravým 

nesportovcům, kteří touží po upevnění zdraví, posílení organismu nebo chtějí odstranit 

únavu, tělesnou nebo duševní. (Kvapilík, 1991) 

 Autor Jirka (1990) dělí nejběžnější sportovní masáže: a) masáž přípravná, b) 

masáž pohotovostní, c) masáž odstraňující únavu. Toto dělení je spíše podle časového 

umístění z hlediska závodů či utkání oproti jejímu skutečnému efektu.  

 Následující rozdělení masáží podle Hoškové, Majorové, Novákové (2010) je 

specifické ke sportovním účelům a provádí se v šesti základních formách.  
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Kondiční masáž - uplatňuje se před hlavním závodním obdobním. Během přípravného 

období může být aplikována denně. Provádí se jako masáž celého těla po dobu 60 - 

70minut s využitím veškerých masérských technik a hmatů, jejich hloubka a intenzita je 

podřízena požadovanému cíli. 

Pohotovostní masáž - mnozí sportovci tento typ považují za součást přípravy na 

sportovní výkon. Svým charakterem uvádí organismus do stavu pohotovosti. Není 

vhodná při provedení narychlo, tudíž se ordinuje s ohledem na start a dobu rozcvičení. 

Masáž v přestávkách mezi výkony - provádíme v případech vícekolových soutěží 

(kvalifikace, čtvrtfinále atd.) Mezi jednotlivými soutěžními koly jsou přestávky a masáž 

může být velice potřebná a užitečná. 

Masáž odstraňující únavu -  provádíme až po skončení sportovního výkonu, tréninku 

nebo závodu. Techniky a hmaty jsou prováděny v kompletním rozsahu a po celém těle. 

Masáž po cestování - z důvodů pro udržení optimální kondice během cestování. 

Sportovně léčebná masáž - napomáhá k doléčení následků poranění a zkracuje dobu 

samotné rekonvalescence. Její použití určuje zásadně lékař. 

 

2.8.8 Výživa 

 

 Výživa je hlavním faktorem ovlivňujícím zdravotní stav. Organismus potřebuje 

pravidelný přísun látek umožňující růst, regeneraci tkání, fyziologické funkce a 

pohybovou aktivitu. „Sportovní výkon a regenerace po zátěži jsou výživou výrazně 

ovlivněny” (Hošková, Majorová, Nováková, 2010). 

Součástí výživy jsou: 

 hlavní živiny - cukry, tuky, bílkoviny 

 vedlejší živiny - minerální látky, stopové prvky (Fe, I, Zn, Mn atd.), vitamíny 

(A, D, C, E, K, B atd.) 

 voda (Hošková, Majorová, Nováková, 2010). 
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2.8.9 Pitný režim 

 

 Dodržení pitného režimu je ve sportu klíčové, organismus je tvořen cca z 60% 

vodou. Ta má rozhodující funkci v organismu (metabolismus, iontová rovnováha, 

transport kyslíku apod.) funkci také plní při termoregulaci. Ztráty vody z organismu 

jsou závislé na pohybové aktivitě jedince. Pohybují se okolo 2 - 3 l/den (potem, močí, 

stolicí apod.). (Hošková, Majorová, Nováková, 2010) 

 Při déle trvajícím intenzivním tréninku může dojít ke ztrátám 3,5 - 6 l, což vede 

ke snížení výkonnosti a tím i narušení celkového tréninkového efektu. Ztráty tekutin 

vyšší jak 4% nedojde k plné úhradě tekutin a iontů dříve jak za 6 - 8 hodin. (Jirka, 1990) 

 „Kvůli zvýšeným ztrátám vody při cvičení je nutné přijímat vodu v dostatečném 

množství, minimalizuje to dehydrataci, zvyšování tělesné teploty a zatížení srdce a 

krevního oběhu” (Dovalil, 2009).  

 „Dehydratace je pro organismus stresem. Tělesná teplota se zvyšuje, srdce bije 

rychleji, ubývají zásoby glykogenu, mozek se obtížně soustředí. Sportovci snášejí 

dehydrataci různě, ale pro každého platí, že čím méně je v těle tekutin, tím horší je 

výkon” (Clark, 2009). 

 O nedostatku tekutin hovoříme tedy jako - dehydratace, z počátku vede ke 

snížení fyzické i psychické kondice a následuje zvýšený krevní tlak a hromadění 

metabolitů, jenž může vést k poškození zdraví sportovce. Úhrada ztrát je nezbytná pro 

udržení vnitřního fyziologické rovnováhy, která tvoří základní prvek regenerace sil. 

(Pyšný, 1997) 

2.8.10 Regenerace pohybem 

 

 „Pohyb je nedílnou součástí života. Adekvátní pohyb je předpokladem 

harmonického procesu růstu a vývoje a zároveň prostředkem zdravotní prevence” 

(Hošková, Majorová, Nováková, 2010). 

 Regenerace pohybem se využívá po závodech nebo tréninku, v přechodném 

období. Vybírají se cvičení nízké intenzity jako procházky, vyklusání, vyplavání, při 
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kterých dochází k zatížení svalových skupin, které jsme při judu nezatěžovaly. (Dovalil, 

2009) 

Z pohledu pohybových regeneračních postupů dělíme svaly dle funkce: 

 posturální - udržování základní polohy těla 

 fázické - vykonávání pohybu a koordinací 

 Při identifikaci svalových oslabení a dysbalance se hodnotí svalová síla a 

provádí se vyšetření zkrácených svalových skupin. (Hošková, Majorová, Nováková, 

2010) 

 Kompenzační cvičení 

 „Kompenzační cvičení jako součást tělovýchovného procesu v rámci regenerace 

jsou jedinou optimální cestou, která může zajistit správnou funkci pohybového 

systému” (Jirka, 1990).  

 Publikace Hošková, Majorová, Nováková (2010) rozdělují cvičení: a) 

uvolňovací, b) protahovací, c) posilovací 

 Správná a pravidelná cvičení jsou jedinou zárukou: 

 správného rozvoje pohybového systému mladistvých, 

 udržení správné funkce pohybového systému, 

 účinným prostředkem k odstranění již vzniklé funkční poruchy. 

 Riegerová (2007) uvádí: „V kompenzačních cvičeních hraje významnou roli 

plavání, jež zatěžuje pohybový systém většinou symetricky a klade i odpovídající 

nároky na kardiovaskulární systém.” 
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2.8.11 Strečink 

 

  „Strečink je progresívní metoda sloužící primárně k protažení zkrácených svalů 

a sekundárně k výraznému zvýšení pohyblivost v kloubech” (Jirka, 1990).  

 Dle Jirky (1990), je strečink modifikací: izometrické napětí svalu - dokonalé 

uvolnění, relaxace - natahování.  

 Aktivní strečink - cvičení začíná rychlým, krátkým svalovým stahem, jenž je v 

krajní poloze pozastaven. Při švihu je protažení časově krátké, musí se 

několikanásobně opakovat (15 - 30 krát). 

 Pasivní strečink - protahované svaly musí být před protažením dostatečně 

zahřáté, prokrvené a uvolněné. Začíná pozvolným zaujetím výchozí polohy, 

uvolněně a soustředěním a stejně tak se poloha ukončuje (Dovalil, 2009). 

Anderson (1981) rozděluje tři fáze protažení: 

1) počáteční mírné protažení do lehkého tahu a pocitu tepla ve svalové tkáni. Výdrž 10 - 

30s. 

2) protažení rozvíjející, které následuje po 2  - 3 s uvolnění na závěr předchozí fáze, 

cílem je zvětšení rozsahu pohybu. Výdrž 10 - 30s. 

3) drastické protažení - provázené nepolevující svalovou bolestí, hrozí zde poškození 

tkáně. 

 

Jóga v regeneraci 

 Jóga je metoda, jež rozvíjí jak tělo a mysl, tak i samotné vědomí. Vznikla v Indii 

a praktikuje se již tisíce let. Tvoří jí tělesná, dechová a relaxační cvičení, která posilují 

naše zdraví. Cvičení mají velký psychosomatický účinek a příznivě působí na všechny 

stránky osobnosti. Je to vědecký systém pocházející z prastarých tradic. 

 Během tělesné zátěže dochází jednak k jednostrannému přetěžování a hlavně k 

zatěžování páteře a kloubů. Jóga využívá těchto typů cvičení: a) relaxační cvičení, b) 

dechová cvičení, c) tělesná cvičení. 
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 Cvičení jógy pomáhá napravit svalovou rovnováhu, uvolňuje ztuhlé svaly, 

protahuje svaly zkrácené a posiluje ochablé svalstvo. Celkově jóga zlepšuje držení těla. 

Jedná se o jednoduché cviky a polohy (Asány), při kterých musíme dbát na správné 

provedení, abychom dosáhli požadovaného výsledku. (Maheshwarananda, 2003) 

 „Jógová cvičení mají výrazný psychosomatický účinek a příznivě ovlivňují 

všechny stránky osobnosti” (Maheshwarananda, 2003). 

 

2.8.12 Spánek  

 

 Jak již bylo zmíněno výše spánek patří do pedagogický prostředků regeneraci, 

patří mezi pasivní formu regenerace. (Hošková, Majorová, Nováková, 2005)  

 „Stav přirozeného bezvědomí, ze kterého můžeme být probuzeni stimulací” 

(Marieb, 2002). 

 Spánek je tedy základní forma pasivní regenerace, je to přirozená potřeba 

každého jedince. Umožňuje obnovu především nervového systému. Poruchy spánku 

vedou k výkonnostnímu poklesu sportovce. (Jirka, 1990) 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

3.1 Cíle práce  

 

 Komparace možností regeneračních prostředků profesionálního oddílu USK 

Praha a amatérského oddílu Judo Příbram. 

 Sběr a srovnání výsledků znalostí závodníků ve vybraných oddílech v oblasti 

regenerace 

 

3.2 Úkoly práce 

 

Z cílů práce vyplývají tyto úkoly: 

 Studium literatury k danému tématu bakalářské práce (články, výzkumná data, 

atd.). 

 Analyzovat možnosti a prostředky dostupné pro vybrané oddíly. 

 Výsledky zpracovat do tabulek a grafů. 

 Zpracovat závěr a zhodnotit celkovou situaci regenerace ve vybraných oddílech. 

 

3.3 Hypotézy 

 

H1 Předpokládá se, že profesionální oddíl USK Praha umožňuje více možností 

regenerace než oddíl Judo Příbram, protože disponuje vyššími finančními prostředky. 

H2  Předpokládá se, že více jak polovina dotázaných závodníků USK Praha provádí po 

tréninkové jednotce strečink, protože jsou k tomu od mladších let trenéry nabádáni. 
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4. METODIKA PRÁCE 

 

4.1 Výzkumný soubor 

 

 Výzkumný soubor je tvořen oddíly: Univerzitní sportovní klub Praha (USK 

Praha) a Judo Příbram. Oba oddíly tvoří, kategorie dospělých a mladistvých, věk 

dotazovaných se pohyboval od věku 18 do 35let. 

 Pro získání a vyhodnocení práce, ohledně využívání regeneračních procedur a 

prostředků. Byl sestaven dotazník (příloha č. 1.), který se skládá z 10 otázek, 9 otázek je 

s možností výběru odpovědi, jedna otázka je tvořena volnou odpovědí. Celkem jsem 

rozdal třicet dotazníků, 15 v každém z oddílů. V každém ze zmíněných oddílů jsem sám 

osobně rozdal dotazníky a návratnost byla stoprocentní.  

 

4.2 Použité metody 

 

4.2.1 Metoda dotazování 

 

 Jedna z hlavních metod sběru dat v empirickém výzkumu je naslouchání 

vyprávění. Dotazování zahrnuje rozhovory, dotazníky, různé škály a testy. Metody se 

používají samostatně, jako jedna z metod dotazníkového šetření, nebo mohou být 

použity v kombinaci s dalšími metodami. Samotný dotazník obsahuje řadu otázek, 

otázky mohou být typu: vyplňované samostatně nebo s cizí pomocí, mohou mít pevnou 

strukturu, otázky jsou uzavřené nebo s volnou volbou odpovědi (Hendl, 2006). 

 

4.2.2 Vyplnění dotazníků 

 

 Dotazník jsem osobně rozdal každému zúčastněnému k nahlédnutí. Následovalo 

vysvětlení typů otázek a samotné vyplnění dotazníků. U vyplňování byl přítomen autor 

dotazníku z důvodu případných dotazů a otázek.  
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4.2.3 Grafické metody 

 

 V předběžné, explorační analýze i při konečné prezentaci dat jsou tyto metody a 

znázornění dat s využitím tabulek důležitým prostředkem. Grafické metody jsou vhodné 

pro ukázání širších kvalitativních vlastností dat. (Hendl, 2006) 

 

4.3 Organizace práce 

 

 Úvodní část práce je založena na teoretické části, ve které byl vysvětlen pojem 

regenerace, její metody a různé prostředky využívání. Předpokladem ke zpracování byla 

práce s dostupnou literaturou. Základní část bakalářské práce tvořilo dotazování členů 

vybraných judistických oddílů (USK Praha, JUDO Příbram) na oblast regenerace. 

Výsledně získaná data byla vyhodnocena a zpracována do grafů a tabulek. Z těchto 

tabulek a grafů došlo k vyhodnocení závěru, který je v práci uveden. 
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5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

 Data byla zpracována pomocí programů Microsoft Word a Excel, grafy jsou 

barevné, aby byly dostatečné patrné výsledky. 

 

1. Zaškrtněte úroveň soutěží, kterých se účastníte? 

Graf č. 1: Druhy soutěží 

 

 Graf č. 1 znázorňuje účast oddílů USK Praha a Judo Příbram na soutěžích. Z 

výsledků vyplývají informace, že USK Praha se jako profesionální oddíl účastní většiny 

z konaných soutěží jak domácí, tak světové úrovně. Nejvíce se závodníci účastní 

Českých pohárů a pouze jeden z dotazovaných v oddíle se účastní Mistrovství Světa. 

Oddíl Judo Příbram se účastní nižších soutěží, především domácích soutěží. Ovšem i 

jeden z dotazovaných se účastnil Mistrovství Evropy. 
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2. Jaké regenerační prostředky oddíl nabízí? 

Tab. č. 2: Regenerační prostředky oddílu. 

  
USK Praha 

Judo 

Příbram 

Masáž ANO NE 

Sauna ANO NE 

Kryosauna NE NE 

Vodní procedury ANO NE 

Relaxace ANO ANO 

Regenerace pohybem ANO ANO 

Pitný režim ANO ANO 

Úprava stravy ANO ANO 

Strečink ANO ANO 

Spánek ANO ANO 

 

 Výsledky zaznamenané v tabulce č. 2 ukazují možnosti regenerace v oddílech. 

Vyšší možnosti regenerace jsou v oddíle USK Praha, kromě kryosauny umožňuje 

veškeré z výše vybraných prostředků regenerace. Oddíl Judo Příbram nabízí pouze 

prostředky, které jsou finančně nenáročné.  

 

3. Jaké regenerační prostředky využíváte? 

Graf č. 2: Využívané regenerační prostředky 
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 Graf č. 2 udává využívání prostředků regenerace dotazovanými, všichni z obou 

dotazovaných oddílů využívají strečink jako prostředek regenerace. Mezi další 

nejvyužívanější prostředky patří spánek, sauna, pitný režim, regenerace pohybem a 

masáž. V oddíle USK Praha většina závodníků aplikuje saunování v procesu 

regenerace. Mezi nejméně využívané prostředky patří úprava stravy. 

 

4. Kolik hodin v týdnu trénujete a kolik hodin týdně věnujete regeneraci (sauna, 

vodní procedury, apod.)? 

Tab. č. 3: Poměr tréninku a regenerace - USK Praha  

  
USK Praha 

Trénink Regenerace 

Dotazovaný 1 18 3 

Dotazovaný 2 15 4 

Dotazovaný 3 20 5 

Dotazovaný 4 12 1,5 

Dotazovaný 5 4 2 

Dotazovaný 6 18 3 

Dotazovaný 7 6 0,5 

Dotazovaný 8 14 3 

Dotazovaný 9 15 4 

Dotazovaný 10 6 1 

Dotazovaný 11 13 2 

Dotazovaný 12 10 2 

Dotazovaný 13 15 3 

Dotazovaný 14 20 5 

Dotazovaný 15 17 2,5 

Průměr 13,5 2,8 

  

 Tabulka č. 3 udává výsledky oddílu USK Praha. Poměr mezi tréninkem a 

regenerací v týdnu. V oddíle se průměrně věnuje tréninku dotazovaný závodník 13,5h a 

regeneraci 2,8h. 
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Tab. č. 4: Poměr tréninku a regenerace - Judo Příbram 

  
Judo Příbram 

Trénink Regenerace 

Dotazovaný 1 5 0,5 

Dotazovaný 2 8 1,5 

Dotazovaný 3 9 3 

Dotazovaný 4 10 4 

Dotazovaný 5 12 3,5 

Dotazovaný 6 14 8 

Dotazovaný 7 10 7 

Dotazovaný 8 6 2 

Dotazovaný 9 5 1 

Dotazovaný 10 9 3 

Dotazovaný 11 6,5 2 

Dotazovaný 12 8 3 

Dotazovaný 13 8 2 

Dotazovaný 14 7 2 

Dotazovaný 15 8 1,5 

Průměr 8,4 2,9 

 

 Tabulka č. 4 udává výsledky oddílu Judo Příbram. V oddíle se průměrně věnuje 

jeden dotazovaný závodník tréninku 8,4h a regeneraci 2,9h.  

Graf č. 3: Poměr tréninku a regenerace 

 

 Graf č. 3 slouží ke shrnutí výsledků tabulky č. 3 a 4. Poukazuje využití 

regenerace a tréninku v průměru na jednoho člena oddílu. 
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5. Cítíte se využitím regenerace druhý den lépe, zotavený? 

Graf č. 4: Zotavení po regenerace - USK Praha 

 

 Výsledky v grafu č. 4 udávají, že deset dotazovaných tj. 63%  se po využití 

regeneračního procesu cítí spíše zotaveno, dva členové se cítí zotavení (12%),  další tři 

dotazovaní (19%) se cítí spíše nezotaveni a pouze jeden (6%) dotazovaný nepociťuje 

žádnou změnu po regeneraci. 

Graf č. 5: Zotavení po regeneraci - Judo Příbram 

 

 Výsledky v grafu č. 5 udávají, že devět dotazovaných (60%) se po využití 

regeneračního procesu cítí spíše zotaveno. Další čtyři dotazovaní (33%) se cítí zotaveni 

a pouze jeden z dotazových (7%) se cítí spíše nezotaven. 
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6. Myslíte se, že byste regeneraci měli věnovat více času? 

Graf č. 6: USK Praha 

 

 Výsledky v grafu č. 6 poukazují, že více jak polovina (53%) dotazovaných si 

myslí, že regeneraci nevěnuje dostatečné množství času a měli by více regenerovat. 

Dalších šest dotázaných (40%) odpovědělo, že regeneraci mají věnovat spíše více času. 

Zbývající jeden respondent (7%) neví, zda má více regenerovat.  

 

Graf č. 7: Judo Příbram 
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 Výsledky v grafu č. 7 ukazují, že téměř polovina dotazovaných (46%) si myslí, 

že by regeneraci měla věnovat spíše více času. Čtyři dotazovaní (27%) jsou přesvědčení 

o nedostatku své regenerace. Dva dotazovaní (13%) neví, zda mají více regenerovat a 

zbývající dva dotazovaní (14%) si myslí, že regenerují dostatečně. 

 

7. Provádíte po ukončení tréninkové jednotky pravidelně strečink? 

Graf č. 8: Strečink po tréninku 

 

 Výsledky v grafu č. 8 udávají, že všichni členové USK Praha i Judo Příbram 

provádí strečink, ovšem v USK Praha šest dotazovaných pravidelně po každém tréninku 

a zbylých devět jej neprovádí vždy po tréninku.  V oddíle Judo Příbram, provádí 

strečink po každém tréninku osm dotazovaných, zbylých sedm se po tréninku 

pravidelně neprotahuje. 
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8. Jaký typ strečinku volíte? 

Graf č. 9: Strečink - USK Praha 

 

 Výsledky grafu č. 9 udávají, že jedenáct dotazovaných (69%) provádí strečink 

statický, tři dotazovaní (25%) strečink dynamický i statický a pouze jeden (6%) provádí 

pouze strečink dynamický.  

Graf č. 10: Strečink - Judo Příbram 

 

 Více jak polovina (67%) dotazovaných provádí strečink statický i dynamický, 

zbylí čtyři dotazovaní (33%) provádí pouze strečink statický. 
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9. Myslíte si, že do regenerace patří výživa a pitný režim? 

Graf č. 11: Pitný režim a výživa v regeneraci 

 

 Výsledky v grafu č .11 ukazují, že v oddíle Judo Příbram všichni dotazovaní řadí 

do regenerace pitný režim i výživu. Naopak v oddíle USK Praha si jeden z 

dotazovaných myslí, že do regenerace patří pouze pitný režim. 

10. Snažíte se dodržovat pitný režim (2 - 3 l tekutin denně)? 

Graf č. 12: Pitný režim - USK Praha 

 

 Výsledky grafu č. 12 vypovídají, že všichni dotazovaní z oddílu USK Praha 

dodržují, nebo se snaží dodržovat pitný režim. 
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Graf č. 13: Pitný režim - Judo Příbram 

 

 Podle grafu č. 13 jsou výsledky shodné s grafem č.12. Tedy i v oddíle Judo 

Příbram se všichni dotazovaní snaží dodržovat pitný režim. 
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6. DISKUZE 

 

Diskuze k otázkám v dotazníku. 

1: Zaškrtněte úroveň soutěží, kterých se účastníte? 

Členové oddílu USK Praha se jako profesionální oddíl účastní vyšší úrovně soutěží, to 

je patrné na grafu č. 1. Na grafu je vidět rozdíl mezi oběma oddíly, který je dán účastí 

členů na různých soutěžích, nižší či vyšší úrovně.  

2. Jaké regenerační prostředky oddíl nabízí? 

Jak již bylo zaznamenáno v tabulce č. 2, oddíly nabízí různé možnosti regenerace. Oddíl 

USK Praha nabízí větší množství regeneračních prostředků než oddíl Judo Příbram, 

důvodem je především ekonomická stránka oddílu a zkušenosti trenérů. Členové oddílu 

Juda Příbram nemají vlastní saunu, masáže, vodní procedury apod., využívají proto tyto 

prostředky ve městě Příbram a okolí, kde jsou k dispozici i občanům města.  

3. Jaké regenerační prostředky využíváte? 

Nejvyužívanější prostředky regenerace jsou zaznamenány v grafu č. 2, v první řadě jsou 

to tyto prostředky strečink, spánek, sauna. Dalšími využívanými prostředky jsou pitný 

režim, regenerace pohybem a masáž, dále  relaxace, vodní procedury a k nejméně 

využívaným prostředkem je úprava stravy. Ovšem nejsnazším regeneračním 

prostředkem je pitný režim. Ten je nabízen v každém z oddílů. Buď formou iontových 

nápojů nebo pitnou vodou z vodovodu, kterou mohou členové využít. 

4. Kolik hodin v týdnu trénujete a kolik hodin týdně věnujete regeneraci (sauna, 

vodní procedury, apod.)? 

Z tabulky č. 3 a 4 grafu č. 3 můžeme vyčíst, kolik hodin závodníci trénují a kolik hodin 

věnují regeneračním prostředkům. Vyšší počet hodin tréninku má oddíl USK Praha, 

průměr na jednoho závodníka je 13,5h tréninku týdně. V oddíle Judo Příbram je průměr 

8,4h na jednoho člena. Ovšem regeneračním procedurám se věnují oba oddíly v 

průměru skoro stejnou dobu tj.  USK Praha 2,8h a Judo Příbram 2,9h týdně. Z výsledků 

vyplývá, že při tréninku průměrně 13,5h týdně, by mělo být regeneraci věnováno daleko 

více času aby nedocházelo k přetrénování a tím snížení výkonnosti závodníků.  
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5. Cítíte se využitím regenerace druhý den lépe, zotavený? 

Grafy č. 4 a 5 zobrazují pocit zotavení dotazovaných v oddíle USK Praha a Judo 

Příbram. Většina z členů nedokáže přímo říci, zda se opravdu cítí zotavení. Někteří z 

dotazovaných se po regeneraci cítí spíše nezotaveni nebo nedokázalo odpovědět. Dle 

výsledků je možné, že je to způsobeno nedostatkem zkušeností v oblasti regenerace, 

popř. jejím nesprávným využíváním. 

6. Myslíte se, že byste regeneraci měli věnovat více času? 

Z předchozí otázky je patrné, že někteří dotazovaní nedokážou určit zda jsou po 

regeneraci zotaveni plně, částečně nebo vůbec. Tudíž výsledky v grafu č. 6 a 7 

znázorňují především nedostatek regenerace v dotazovaných oddílech. Většina členů 

odpověděla, že by měli věnovat regeneraci času více než doposud. Pouze dva členové z 

oddílu Judo Příbram odpověděli, že věnují regeneraci času dostatek, to je ovšem 

opravdu malé množství z celkového množství třiceti dotazovaných. 

7. Provádíte po ukončení tréninkové jednotky pravidelně strečink? 

Výsledky udávají, že všichni závodníci provádí strečink. Ovšem ne všichni jej provádí 

vždy po tréninku. Po každém tréninku provádí strečink méně jak polovina 

dotazovaných. U amatérského oddílu Judo Příbram však provádí strečink po každém 

tréninku více členů, než je tomu u oddílu USK Praha. Vyplývá to z výsledků grafu č. 8. 

8. Jaký typ strečinku volíte? 

Tato otázka se zdála jako nejsložitější pro vyplnění, většina z dotazovaných potřebovala 

vysvětlit rozdíl mezi statickým a dynamickým strečinkem, po vysvětlení došlo k 

samotné odpovědi. Většinou se objevil strečink statický a strečink kombinovaný. V 

oddíle Judo Příbram převyšuje spíše strečink kombinovaný a v USK Praha strečink 

statický. Samotný dynamický strečink se objevil pouze u oddílu USK Praha. 
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9. Myslíte si, že do regenerace patří výživa a pitný režim? 

Otázka zaměřená zda do regenerace patří výživa a pitný režim se zdála jednoduchá. 

Ovšem někteří dotazovaní s odpovědí váhali, všichni členové Příbramské oddílu 

odpověděli správně, tudíž že obě skupiny do regenerace patří. V Pražském oddíle jeden 

z dotazovaných zaškrtl pouze pitný režim, podle něhož výživa do regenerace nepatří. 

Výsledky jsou shrnuty v grafu č. 11. 

10. Snažíte se dodržovat pitný režim (2 - 3 l tekutin denně)? 

V obou oddílech se odpovědi velice shodovali a výsledky jsou opravdu shodné, 

vyplývají z toho grafy č. 12 a 13, kde jsou výsledky zobrazeny. Členové se shodli, že 

pitný režim je opravdu důležitý a tudíž se ho všichni snaží dodržovat.  

 

  



56 

 

7. ZÁVĚR 

 

 Bakalářská práce byla zpracovaná na téma Regenerace v judu. Ze zjištěných 

informací a materiálů je patrné, že regenerace je neoddělitelnou součástí sportovní 

přípravy v jakémkoliv sportu, především v judu. Kde dochází k vysokému zatížení v 

průběhu celého roku.  

 Hypotéza č. 1 byla potvrzena. Oddíl USK Praha nabízí devět z desíti vybraných 

prostředků regenerace, oproti oddílu Judo Příbram, jenž nabízí pouze šest prostředků z 

deseti. Tudíž výsledky zaznamenané v tabulce č. 2 potvrzují tuto hypotézu. 

 Hypotéza č. 2 nebyla potvrzena. Výsledky zaznamenané v tabulce č. 8, tuto 

hypotézu vyvracejí. Všichni dotazovaní provádí strečink po tréninku, ale ne pravidelně. 

Po každém tréninku se protahuje pouze šest dotazovaných  

 Z výsledků zaznamenaných v práce bylo zjištěno, že regeneraci není věnována 

dostatečná pozornost. Důvodů je hned několik, především je to nedostatečná odborná 

vzdělanost trenérů, ti od svých svěřenců očekávají nejvyšší možné výkony, ale na oblast 

regenerace často moc nehledí. Dalším důvodem je finanční stránka oddílů, procedury 

které nejsou příliš levné se u nižších sportovních oddílů neobjevují, jedná se především 

o vodní procedury, saunování, masáže atd.   

 Procedury často nejsou v oddíle dostupné, svěřenci jsou tedy nuceni, 

navštěvovat městské objekty, které tyto procedury umožní navštěvovat. U nižších 

oddílů jako je Judo Příbram si tyto procedury musí členové hradit z vlastních finančních 

rezerv. Oddíl členům často procedury finančně nehradí. Pokud není tedy regeneraci 

věnována dostatečná pozornost, může dojít k poruchám, až k degenerativním změnám v 

pohybovém systému. Tato práce je zaměřená na problematiku v oblasti regenerace, 

měla by být informativní pro veřejnost, která by měla být obeznámena s možnostmi 

regeneračních procesů a prostředků, aby nedošlo ke zdravotním problémům, které 

vznikají při sportovní činnosti. Zpracování práce bylo mým přínosem informací v 

oblasti celkového sportu a tedy i regenerace, které jsem získal po nastudování získaných 

pramenů. Práce mi jako budoucímu trenérovi juda bude velkým přínosem.  
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9. PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Dotazník 

1. Zaškrtněte úroveň soutěží, kterých se účastníte? 

Český pohár  

Domácí soutěže  

Zahraniční soutěže  

Mistrovství Evropy  

Mistrovství Světa  

Olympijské hry  

Světové poháry  

2. Jaké regenerační prostředky oddíl nabízí? 

masáž  

sauna  

kryosauna  

vodní procedury (vířivka, střiky)  

relaxace  

regenerace pohybem  

pitný režim  

úprava stravy  

strečink  

spánek  

jiné  

uveď .................................................................................................................  
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3. Jaké regenerační prostředky využíváte? 

masáž  

sauna  

kryosauna  

vodní procedury  

relaxace  

regenerace pohybem  

pitný režim  

úprava stravy  

strečink  

spánek  

jiné 

uveď .................................................................................................................   

4. Kolik hodin v týdnu trénujete a kolik hodin týdně věnujete regeneraci (sauna, 

vodní procedury apod.)? 

  počet hodin 

Regenerace  ..................  

Trénink  ..................   

5 Cítíte se využitím regenerace druhý den lépe, zotavený? 

Ano  Spíše ano  Nevím   Spíše ne  Ne  

 

6. Myslíte si, že byste regeneraci měl věnovat více času? 

Ano  Spíše ano  Nevím  Spíše ne  Ne  

 

7. Provádíte po ukončení tréninkové jednotky pravidelně strečink? 

Ano   Ne vždy  Ne  
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8. Jaký typ strečinku volíte? 

Statický  Dynamický   Kombinaci obou    

Neprotahuji se  Jiný  

 

9. Myslíte, že do regenerace patří pitný režim a výživa? 

Pitný režim  Ano  Ne  

Výživa Ano  Ne  

 

10. Snažíte se dodržovat pitný režim (2-3l tekutin denně)? 

Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne  

 

 


