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Abstract 

Titule: The attitude of track and field athletes to the recovery in the sport 

Student: Bc. Kristina Volfová

Supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.

Aims: determining the attitudes of athletes to proper lifestyle and recovery in the sport and 

comparison of recovery methods in terms of their use. Another objective was the possibility 

of comparing the obtained results by gender and regional representation by means of a 

questionnaire survey.

Methodology: to meet the aims of this work were used method of questioning when n = 160 

track and field athletes of different gender and selected countries around the world completed 

standard questionnaire on the web portal google. In the evaluation of the results I focused on 

two major areas - lifestyle athletes and their view on recovery and used recovery methods.

Results: work is divided into a theoretical part dealing with the analysis of the basic concepts 

and contexts topic work, and the practical part. The theoretical part of the paper draws on the 

available scientific literature related to the topic of work. Next second part is the practical 

part, where the results of the survey were presented. Research has shown that the most used 

recovery procedures are an active method of jogging and massage. The use of hot and cold 

treatments is diverse from a regional point of view, when hot whirlpool, sauna and steam are

still often applied in the Czech Republic. Conversely, cooling and local cryotherapy is one of 

the important procedures used in the United States and Canada. In terms of gender results 

were only slight differences when women appear to be in compliance regime of lifestyle and 

recovery consistent than men. In comparison approach to recovery in sport from a regional 

point of view, I conclude that the selected European countries are in the attitude to lifestyle 

and regeneration in sports closer to the Czech Republic, more than the United States and 

Canada, as it was assumed from the beginning

Key words: athletics, questionnaire, attitudes, recovery, lifestyle
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1. ÚVOD

Atletika je královnou sportu a proto, stejně jako každý vrcholový sport, klade velké 

nároky na fyzickou kondici. Svojí podstatnou roli ale hrají i ostatní faktory ovlivňující 

sportovní výkon. Proto důležitou ale bohužel občas opomíjenou složkou tréninku je 

dostatečná a vhodně zvolená regenerace.

Jako bývalá vrcholová atletka na 400 m překážek jsem si důležitost regeneračních 

procedur vždy uvědomovala, bohužel si ale musím připustit, že jsem v této oblasti měla velké 

rezervy. Na regeneraci jsem byla velmi často neochotná dojíždět, jak z časového hlediska, tak 

i z důvodu špatné dostupnosti. V roce 2012 jsem však odjela studovat na americkou universitu 

Western Kentucky University, kdy jsem se setkala s povinností po každém tréninku navštívit 

regenerační místnost. Překvapivé zjištění pro mě bylo nutnost ponořit unavené dolní 

končetiny do studené vířivky. Další častou regenerací bylo střídání horké a studené vody, 

přikládání zábalů s ledem a elektromyostimulace. Z české reprezentace a vrcholových 

středisek sportu jsem byla naopak zvyklá zejména na horké vířivky, saunu a masáže.

Tento rozdíl ve využívání regeneračních procedur se stal impulsem pro napsání této

diplomové práce, jelikož jsem se od té doby začala více zamýšlet nad důležitostí a rozdílem 

ve využívání regeneračních metod, zejména studených a teplých procedur ve sportu.

V prvních kapitolách se lze dočíst o atletice z pohledu obecné charakteristiky, 

fyziologie a únavy. Na to navazuje popis jednotlivých regeneračních procedur, na jejichž 

základě posuzuji možnosti a vhodné formy regenerace pro atletiku. 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit využívání regeneračních prostředků z pohledu 

,,celosvětového“ na základě respondentů z různých států celého světa a dále posouzení rozdílu 

ve využívání regeneračních metod z pohledu pohlaví. Také jsem se zaměřila na rozdíly ve 

využívání regeneračních procedur dle regionálního hlediska, přičemž jsem rozdělila základní 

zkoumaný soubor na čtyři dílčí soubory. Českou republiku (SČR) jako samostatný soubor, dále 

zbylé vybrané státy z Evropy (SE), poté Spojené státy americké a Kanadu (SUSK) a do 

posledního souboru jsem zahrnula zbylé vybrané státy mimo výše uvedené kontinenty (SO).

K dosažení daného cíle jsem zvolila výzkumnou metodu dotazování pomocí 

dotazníků. Vycházela jsem z předpokladu, že atleti na vysoké výkonností úrovni jakým je můj 

zkoumaný soubor, vyžadují zvýšenou potřebu kvalitní regenerační péče, která by měla být 

součástí tréninkového programu každého vrcholového sportovce.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Charakteristika atletiky 

Pojem atletika pochází z řeckého slova áthleon, což původně znamenalo boj, 

popřípadě závodění. Mezi sporty má atletika zásadní postavení. Řadí ji tam podle Choutkové 

(1984) přirozený charakter základních atletických disciplín a dále důraz, jakým klade na 

výchovu dorůstající mládeže z hlediska cílevědomosti, vytrvalosti, sociální interakce, atd.

Pohybový základ atletiky, jak také uvádí Vindušková a kol. (2003), tvoří přirozené pohyby 

jako běh, hod, skok či chůze, které se dále výrazně uplatňují v celé řadě dalších sportovních 

odvětví. Můžeme tak konstatovat, že atletika může být jedním z prostředků, který napomáhá 

celkové pohybové kultivaci člověka. 

Choutková (1984) se dále zmiňuje o všestranné atletické přípravě, zajišťující 

všestranný pohybový rozvoj, zdatnost a všeobecnou tělesnou výkonnost. Proto je atletika 

nepřehlédnutelnou součástí osnov tělesné výchovy na základních i středních školách. Jednou 

z největších výhod atletiky je objektivní měřitelnost jejích výkonů a možnost pravidelně a 

průběžně kontrolovat a srovnávat vlastní výsledky dosažených výkonů (Kaplan, 2009). Díky 

své rozmanitosti disciplín, možnosti individuálních i kolektivních závodů patří atletika mezi 

nejvšestrannější a nejzajímavější sporty (Jeřábek, 2008).

Atletika je svým obsahem velmi různorodá a některé disciplíny se navzájem liší téměř 

po všech stránkách. Většina z nich přitom vychází z přirozených pohybových činností a je 

zdrojem i běžných dovedností potřebných pro život. Současný atletický program je tvořen 

mnoha disciplínami. Některé si téměř zachovávají svou ,,antickou“ podobu, jiné vznikly

z tradičních pohybových činností některých národů a některé uměle zásluhou atletických 

nadšenců. Atletika tedy obsahuje disciplíny velmi rozdílného zaměření, rychlostního, silového 

i vytrvalostního charakteru. Pokud tedy chceme atletiku nějak blíže charakterizovat, musíme 

disciplíny rozdělit do skupin, které jsou si příbuzné. A to např. základní pohybovou 

charakteristikou, fyziologickými nároky, technikou provádění, způsobem závodění apod. jak 

tvrdí Jeřábek (2008). Následně bych chtěla uvést základní rozdělení a stručnou definici jak ji 

člení Jeřábek (2008):  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
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a) Sprinty - do kategorie sprintů řadíme všechny běhy do 400 m včetně, a to jak běhy hladké, 

překážkové tak i štafetové běhy. Výkon ve sprintech je z hlediska biomechaniky dán dvěma 

základními činiteli. Jsou to délka a frekvence kroku. Ideální poměr mezi nimi  je pro každého 

jedince individuální a závisí především na stavbě těla, tělesné výšce, délce dolních končetin a 

také na typu nervové soustavy (Jeřábek, 2008). Následně je dělíme na:

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou 

100 m, 200 m, 400 m, 100 m př., 110 m př., 400 m př., 4×100 m, 4×400 m, 

- v kategorii žactva se jedná o disciplíny: 60 m, 150 m, 300 m, 60 m př. pro mladší 

žactvo, 100 m př.a 200 m př.  pro starší žactvo, 4×60 m a 3×300 m, 

- disciplíny pro přípravky jsou 60 m, 150 m a 4×60 m.

b) Běhy se týkají vzdálenosti nad 400 m. Běhy patří mezi vytrvalostní disciplíny prováděné 

nízkou, střední a submaximální intenzitou. Úroveň vytrvalosti je určena především funkční 

schopností oběhového ústrojí, dýchací soustavy, charakterem látkové výměny, stavem 

energetických zásob a nervové soustavy, jakož i koordinací orgánů a systémů (Vindušková a 

kol., 2003). Dělíme je na:

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou

      800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, maratón, 3000 m překážek, 

- v kategorii žactva se jedná o disciplíny 800 m a 1500 m pro mladší žactvo, pro starší 

žactvo jsou přidány i 3000 m a 1500 m překážek, 

- disciplínou pro přípravky je 600 m.

c) Skoky dělíme podle charakteru na skoky horizontální (skok daleký a trojskok) a vertikální 

(skok vysoký a skok o tyči). Charakteristikou těchto disciplín je vysoká náročnost na 

technické, rychlostně silové a koordinační pohybové schopnosti. (Vindušková a kol., 2003). 

Jsou děleny na: 

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou: skok 

daleký, trojskok, skok vysoký a skok o tyči,   

- v kategorii žactva se vzhledem k náročnosti na pohybový aparát vynechává trojskok a 

vzhledem k technické náročnosti se skok o tyči zařazuje až pro starší žactvo, 

- disciplínou pro přípravky je pouze v soutěžním charakteru skok daleký.

d) Mezi vrh a hody patří vrh koulí, hody míčkem, oštěpem, hod diskem a kladivem, které 

tvoří samostatnou skupinu technických disciplín. Technika vrhu nebo hodu u vrhačů špičkové 
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výkonnosti představuje velmi stabilní motorickou dovednost vypracovanou za dobu několika 

let (Šimon, 1997). Základním rozdílem mezi vrhem a hodem je způsob, jakým je náčiní 

zrychlováno a vypouštěno. Z biomechanického pohledu můžeme vrh a hod posuzovat jako 

šikmý vrh vzhůru. Platí tedy, že vzdálenost, do které závodník náčiní pošle, je přímo úměrná 

odhodové rychlosti a úhlu odhodu (Jeřábek, 2008). Mezi disciplíny rychlostně-silového typu 

řadíme vrh koulí a hod kladivem, kdežto hod oštěpem a míčkem, které jsou typicky švihové 

disciplíny, mají nejvyšší nároky na pohybovou rychlost (Šimon, 1997). Dělíme je:

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou vrh

koulí, hod diskem, kladivem a oštěpem. Shodné disciplíny má i starší žactvo, ovšem 

s nižší hmotností náčiní, 

- mladší žactvo má ve svém programu pouze vrh koulí a hod míčkem, 

- přípravka pouze hod míčkem o hmotnosti 150g.

e) Atletické víceboje se skládají z jednotlivých atletických disciplín, jejichž pořadí je přesně 

dáno ve dvou po sobě jdoucích dnech. Ve vícebojích mohou startovat závodníci od 

žákovského věku.

Atletika je sportem, který je také často provozován na rekreační úrovni. Každému 

jedinci je atletika ve formě ,,jít si zaběhat do lesa“ vždy lehce dostupná. Atletika je ale také 

královnou sportu, kdy soutěžní formou se aktivně zabývá vysoké procento světové populace.  

Provozování atletiky je vysoce fyzicky náročné a trénink či případné závody vedou k únavě, 

proto je velmi podstatné dbát na správnou a včasnou regeneraci pro rychlé obnovení sil, ať už 

se jedná o vrcholové nebo rekreační sportovce.

2.2 Únava

Soutěžní, tréninková či jakákoliv fyzická či psychická činnost vyvolává únavu. Ta se 

projevuje v řadě dílčích znaků především ve snížené celkové výkonnosti. 

Příčinou únavy je ve sportovním odvětví zejména tělesná aktivita. Mezi hlavní příčiny 

vzniku únavy patří pokles energetických zásob organismu, nadbytek kyselých metabolitů a 

změny vnitřního prostředí organismu. Únava se projeví hlavně poklesem výkonnosti. 
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K jejímu odstranění dochází prostřednictvím zotavovacích dějů, proto únava úzce souvisí 

s regenerací. (Dovalil a kol., 2007). 

Dle Jakubo (2006) se rozlišuje únava do níže uvedeného schématu:

Obr. 1- Struktura členění faktorů únavy

Únava se posuzuje podle změn celkové reakce organismu, podle rychlosti 

zotavovaných procesů, směřujících k obnově rovnovážného stavu. Lze použít i objektivních 

ukazatelů (z biochemických např. zvýšená hladina močoviny nebo kreatinkynázy v krvi, 

snížený poměr testosteronu/kortizol nebo glutamin/glutamat, zvýšený hydroxyprolin v moči 

aj. (Jakubo, 2006).

Avšak únava a problémy s pohybovým aparátem nejsou jen průvodním jevem 

náročného sportu, ale i důsledkem negativních pohybových stereotypů a často i absencí

vhodných kompenzačních a regeneračních aktivit (Hošková, Majorová, Nováková, 2010).



14

2.3 Regenerace

Pojem regenerace ve sportu zahrnuje veškeré činnosti, které mají za cíl rychlé a 

dokonalejší zotavení (Dovalil a kol., 2007). Regenerace sil je biologický a společenský 

proces, jehož úkolem je urychlit zotavovací pochody a odstranit únavu po předchozí činnosti. 

Jirka (1990) do pojmu regenerace sil zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k plnému 

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

nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. 

Součástí všech forem tělesné aktivity je komplexní regenerace sil. Její formy mohou 

být nejrůznější a individuálně se odlišují podle předcházející činnosti, podle intenzity a délky 

trvání zátěže. Jejím cílem je zvýšení kvality a kvantity tréninkového úsilí a vytvoření 

podmínek pro další růst výkonnosti. Je tedy samozřejmou součástí veškeré sportovní aktivity, 

není od ní oddělitelná, prolíná ji ve všech rovinách a na všech úrovních. (Jirka, 1990). Přesto 

otázky záměrné regenerace ve sportu nabývají významu především u sportovců vyšší 

výkonnostní úrovně, kde tréninkové a soutěžní zatížení klade na sportovce mimořádné 

nároky. Současná praxe zvláště vrcholového sportu ukazuje, že i těmto aspektům je nutno 

v rámci tréninku věnovat pozornost a podle možností vytvářet v tomto směru nezbytná 

opatření (Choutka, Dovalil, 1991).

Jak již bylo výše uvedeno, každá činnost vede k určitému stupni a určitému druhu 

únavy. Její forma a typ jsou z velké části dány druhem činnosti. Jde o stav snížené výkonnosti 

na základě předcházející aktivity (Jirka, 1990). Termín únava má nejméně dva významy. 

Jednak vyjadřuje vlastní subjektivní pocity, které nutí unaveného sportovce přerušit výkon 

nebo alespoň snížit jeho intenzitu, jednak vyjadřuje objektivní změny registrované při a po 

tělesné zátěži. Základním rysem fyziologické únavy je, že mizí různě rychle po ukončení 

zátěže. Jedním ze základních rysů únavy je porucha průběhu kontrakce svalového vlákna. 

Iniciátorem kontrakce je přísun iontů Ca2+ ke kontraktilním vláknům tj. aktinu a myozinu 

(počátek kontrakce). Při lokální dynamické práci při opakovaných kontrakcích klesá hladina 

Ca2+ v celé svalové buňce, sarkoplazmatické retikulum přestává reagovat na podměty a 

propouštět Ca2+. Tento stav je výsledkem řady metabolických procesů, jejichž vyvrcholením 

je únava. Nástup únavy je charakterizován objevením se na prahu vyčerpání, což se prakticky 

projeví neschopností pokračovat v podávaném výkonu, při dynamickém klesá výkon, při 

statickém klesá svalová síla (Kučera a kol., 1998).
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2.4 Dělení regenerace

Regenerace je trvalý proces, který je vlastní každému organismu a je trvalou a 

neoddělitelnou součástí života každého jednotlivce. Jirka (1990) ji rozděluje na dvě základní 

složky. Na regeneraci pasivní a aktivní.

1) Pasivní regenerace vede k návratu organismu do výchozího stavu. Jedná se o 

činnost organismu během zátěže a po zátěži, kdy se vychýlená rovnováha všech 

funkcí organismu vrací do výchozích hodnot. Jedná se tedy o zcela přirozenou 

vlastnost, která probíhá podle daných zákonitostí bez našeho vnějšího zásahu. 

Dochází např. k vyrovnání hospodaření s vodou, k přesunům iontů draslíku a 

sodíku mezi buňkou, k postupné likvidaci všech katabolitů (Vindušková a kol., 

2003). Jinými slovy se všechny pochody v organismu uzpůsobí tak, aby bylo 

dosaženo výchozího stavu, aby byla likvidována vzniklá únava a aby organismus 

byl plně připraven k další aktivitě.

2) Aktivní regenerací rozumíme všechny vnější zásahy, metody a procedury, které 

používáme plánovitě a cíleně k urychlení celého složitého pochodu pasivní 

regenerace. Hlavním účelem aktivní regenerace je tedy urychlení zotavovacích

procesů, což nám sekundárně umožňuje zvýšení tréninkového úsilí a tím možnost 

dosažení kvalitnějších sportovních výkonů.

Kromě výše uvedeného rozdělení můžeme regeneraci také rozdělit z hlediska času a 

odstupu od skončení zátěže. Vindušková a kol. uvádí, že časná regenerace sil je součástí 

každodenního režimu a jejím hlavním cílem je rychlá likvidace akutní únavy. Oproti tomu 

pozdní regenerace sil je součástí přechodného tréninkového období. Týká se celkové fyzické a 

psychické regenerace po skončení hlavního tréninkového období, tj. po skončení sezóny.

2.5 Regenerační prostředky

Za prostředky regenerace sil považujeme všeobecně všechny postupy, které urychlují 

zotavování po zatížení na trénincích nebo závodech. Můžeme sem zařadit správný způsob 

života – dobrou životosprávu, vyvážený denní režim a celkovou psychohygienu, dále 

optimální trénink, odpovídající výživu, dostatek vitamínů a minerálů, rehydrataci a 
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remineralizaci, tzn. příslušnou náhradu tekutin a minerálních solí po namáhavých fyzických 

výkonech. Dále se mezi regenerační prostředky zařazují vybrané druhy sportovní masáže, 

vodní procedury a sauna (Kyzlinková, 2013). 

Regenerační prostředky dle Vinduškové a kol. dělíme podle druhu na 4 základní skupiny a 

dvě podskupiny na: 

1. pedagogické 

2. psychologické 

3. farmakologické 

4. biologické 

i. racionální výživa, včetně rehydratace a remineralizace 

ii. prostředky fyzikální, balneologické a regenerace pohybem 

Všechny uvedené prostředky spolu velmi úzce souvisí a působí na organismus 

sportovce komplexně. V prvních letech tréninku je dobré používat zejména pedagogické a

psychologické prostředky. Biologické zařazujeme až s rostoucí specializací (Höhm, Janotík, 

Koldovský, Meruňka, Zlesák, 1987).

2.5.1 Pedagogické prostředky

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

v kompetenci trenéra. Patří sem především volba nejúčelnější metody tréninku se stanovením 

přesných cílů, individualizace tréninku, různorodost tréninkového prostředí, vytvoření 

přesného tréninkového plánu, při jejož tvorbě se musí myslet i na zařazení kvalitních forem 

regenerace. Nelze opomenout vztahy sportovce a trenéra, vztahy k celému kolektivu, výchovu 

sportovce k správnému dennímu režimu (Vindušková a kol., 2003). Trenér také dohlíží na 

využívání volného času, sleduje i přístup k pasivnímu odpočinku (Jirka, 1990). 
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2.5.2. Psychologické prostředky

Tréninkové úsilí i závod nebo utkání zatěžují nejen tělesnou ale i psychickou stránku 

osobnosti sportovce. Dojde-li u sportovce k určitému nesouladu mezi programem jednání, 

stavem organismu a působením zevního prostředí, organismus se brání nejrůznějšími formami 

duševních i tělesných reakcí, které prohlubují stupeň únavy a zpomalují regeneraci 

(Vindušková a kol., 2003). Proto sportovci zařazují do svých tréninků psychologickou 

přípravu, jelikož pravě psychika často velmi zásadně ovlivňuje sportovní výkon. Ke snížení 

psychického napětí se využívá psychologická regenerace ve formě relaxačního, 

autoregulačního a autogenního tréninku. Mezi psychologické prostředky řadíme i hospodaření 

s časem, péči o duševní hygienu, kontrolu emočního a psychického napětí a vliv prostředí a 

hudby na osobnost sportovce (Kyzlinková, 2013). Nelze opomenout ani pohlavní život, který 

hraje významnou roli v životě každého jednotlivce. Psychická pohoda sportovce se odráží na 

výkonnosti a schopnosti rychle regenerovat a předcházet únavě. (Jirka, 1990)

Jedním z významných psychologických prostředku regenerace je autogenní trénink. 

Schulzova metoda pozitivně ovlivňuje koncentraci a má uklidňující účinek vedoucí k relaxaci 

svalů. Dvě minuty této terapie nahradí 60 minut spánku. Terapeut pracuje s klientem v klidu, 

často používá relaxační hudbu. Klient zaujme polohu, která je mu příjemná a navozuje si 

(podle pokynů terapeuta) pocit tíže, tepla, reguluje svoji srdeční činnost, koncentruje se na 

dýchání, na své vnitřní orgány a na oblast hlavy (Jirka, 1990).

2.5.3 Farmakologické prostředky 

Pro potřeby sportu existuje mnoho farmakologických prostředků, které mohou výrazně 

ovlivnit proces regenerace. Vhodnost výběru a užívání doplňků bychom měli vždy 

konzultovat s lékařem nebo odborníkem a přesně se řídit pokyny, které jsou uvedeny v 

pokynech pro užívání (Kyzlinková, 2013)
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2.5.4 Biologické prostředky 

2.5.4.1 Regenerace pohybem

Aktivní odpočinek je ta část aktivní regenerace, kdy se využívá pohybové aktivity k 

urychlení zotavovacích dějů. Je také prevencí proti vzniku řady problémů plynoucích z 

jednostranného zatížení. Zařazuje se nejčastěji po anaerobních výkonech v podobě vyklusání, 

vyplavání, procházky a podobně v závislosti na druhu vykonávané aktivity (Kyzlinková, 

2013). Jedná se většinou o koordinačně jednodušší cvičení a zaměstnávají se svaly, které 

nebyly předchozí činností zatíženy. Účinek se spojuje se vztahy podráždění a útlumu 

v centrálním nervovém systému, jelikož podráždění činných svalů při doplňkové činnosti má 

tlumivý vliv na „odpočívající“ motorická centra. Souvisí také s poněkud zvýšenou úrovní 

metabolismu, která vede k rychlejšímu odstraňování nepříznivých produktů látkové výměny, 

nahromaděných v důsledku předchozí pohybové činnosti. Zkušenost naznačuje, že efekt 

aktivního odpočinku se zvyšuje s trénovaností, ve stavu vysoké únavy naopak klesá (Dovalil, 

2007). Intenzita zatížení při takovémto cíleném zotavování by neměla přesáhnout přibližně 50

% maximální srdeční frekvence (Lehnert, Novosad, Neuls, 2001).

Jirka (1990) uvádí kompenzační cvičení, strečink a doplňkové sporty jako 

nejvýznamnější formy regenerace pohybem:

1. Kompenzační cvičení

Přestože atletika je činnost s přirozeným způsobem pohybu, díky své velké škále 

atletických disciplín patří mezi sporty, kde kompenzační cvičení by neměla být podceňována. 

Příkladem jsou vrhačské a skokanské disciplíny, jelikož jednostranná zátěž vede k 

nerovnováze v napětí a síle i délce svalu. Výsledkem jsou maladaptační projevy, ať už ve 

smyslu svalových dysbalancí nebo jiných. Svalové dysbalance sekundárně narušují působení 

sil, dochází k nesymetrickým tahům a tlakům v kloubech a vazech. Výslednicí jsou pak 

chronická poškození charakteristická zpočátku jen bolestivostí. Později však dochází k 

nejrůznějším trvalým změnám (Jirka, 1990). 
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Adekvátně zvoleným kompenzačním cvičením lze u sportovců a dětí předejít funkční poruše 

pohybového systému, zmírnit ji nebo odstranit již vzniklou poruchu. Ta je nejčastěji 

způsobena např. zvýšením či snížením napětí ve svalu, blokádou v kloubu, omezením 

hybnosti kloubu, poruchou postavení a hybnosti páteře, poruchou pohybového stereotypu 

apod. (Perič, 2012).

2. Strečink

Strečink je cvičení, ve kterém dochází k vědomému protahovaní a natahování svalů, 

což ovlivňuje pohyblivost sportovce. Jedná se o nejúčinnější formu cvičení k rozvoji kloubní 

pohyblivosti a lze ho použít před výkonem v rámci rozcvičení, tak i v tréninkových či 

soutěžních přestávkách. Je také vhodný pro zakončení  tréninkové jednotky. Strečinku 

bychom se však měli věnovat až po dostatečném zahřátí a prokrvení svalů (Perič, 2012).

Strečinkové techniky jsou založeny na neurofyziologickém jevu, strečinkovém či 

myopatickém obranném reflexu, který chrání svaly před poškozením pomocí receptorů 

svalových vřetének a golgiho tělísek, které informují o protažení svalu a posílají impulsy do 

míchy a zpět. Dávají poté vznik reflexivní kontrakcí, která brání protažení.

Dosavadní výzkumy odpovídají na otázku ,,Proč strečovat?“ tím, že pravidelný strečink 

zvyšuje pevnost a snižuje bolest. Ze studií vyplývá, že využívání protahování je prevencí před 

zraněním v různých oblastech sportu. Bylo zjištěno, že protahování zvyšuje průtok krve ve 

svalech a zapříčiňuje větší relaxaci, zvyšuje také mobilitu, ale velmi zaleží na technice 

provádění a na věku osoby. Výzkumy také ukázaly, že svaly po pravidelném strečinku jsou 

silnější, a to zejména antagonisté svalů, které jsou protahovány (Berg,201).

Blahušová (2006) uvádí, že mezi cíle strečinku patří zvětšení kloubní pohyblivosti, 

příprava svalů na náročnější výkon zvýšením teploty svalů, redukce rizika zranění při cvičení 

a také délky trvání únavy, prevence pozdější ztuhlosti a bolestivosti svalů, udržení svalové 

pružnosti a snížení svalového napětí.

Pravidelným protahováním je možné obnovit základní napětí ve svalech, což pozitivně 

ovlivňuje i regeneraci. Strečink předchází dysbalanci, připravuje na pohyb a pomáhá tělu 

přejít bez větší zátěže z klidového stavu do aktivnějšího pohybu a odbourat následné napětí 

(Steffny, Pramann, 2003).
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3. Jóga

Jóga je nejstarší metoda zvyšování odolnosti organismu a kompenzování rušivých 

vlivů vnějšího prostředí. Vychází především ze zkušenosti, že zvýšená psychická tenze je v 

přímé závislosti na momentálním stavu pohybového systému a vnitřních orgánů.(Vindušková 

a kol., 2003). Pro regenerační účely je samozřejmě v popředí relaxační účinek jógy (Jirka, 

1990).

4. Doplňkový sport 

Zařazení doplňkového sportu do tréninku dětí i dospělých má fyzický, psychický i 

preventivní účinek. Z psychologického hlediska je doplňkový sport zařazován jako forma 

odreagování. Úloha prevence je spatřována zejména v rovnoměrném zatěžování organismu, 

ovšem za předpokladu, že zvolíme správný doplňkový sport (Kyzlinková, 2013).

Pro atlety se jeví jako nejvhodnější doplňkový sporty plavání, ve kterém dochází k 

symetrickému zatěžování organismu a zároveň se rozvíjí kardiovaskulární systém. Vhodný je 

také běh na lyžích, lezení nebo různé formy míčových her. V současnosti je možné využít i 

nových tréninkových pomůcek jako je závěsný systém TRX (Total – Body Resistance 

Exercise) a SM systém (Stabilizace a Mobilizace páteře).

2.5.4.2 Fyzikální prostředky 

Použití některých fyzikálních prostředků pozitivně ovlivňuje celkovou 

obranyschopnost organismu, prokazatelný vliv mají na termoregulaci, urychlují i transfer 

některých látek, zvyšují prokrvení. Mezi typické vlastnosti některých fyzikálních prostředků 

patří i analgetický, spasmolytický a protizánětlivý účinek. Nad využíváním fyzikálních 

prostředků jako regeneračního prostředku by však měla vždy převažovat regenerace pohybem 

(Kyzlinková, 2013).
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1. Elektroprocedury 

Účinek elektroprocedur pro regeneraci unaveného i poškozeného svalového vlákna 

nebo i neuronu je nesporný. Avšak všechny elekroprocedury mají přísné indikace a 

kontraindikace a jejich použití podléhá řadě bezpečnostních předpisů a jejich aplikaci může 

provádět jen odborně školený zdravotní pracovník (Dovalil a kol., 2007). Při nesprávném 

použití je riziko poškození zdraví či dochází k jiným nežádoucím efektům. Jirka do této 

skupiny řadí využívání stejnosměrného proudu, tzv. galvanizaci, kdy účinkem proudu dochází 

ke zvýšení prokrvení a tím rychlejšímu odbourávání katabolitů. Dále pak 

elektromyostimulaci, která využívá účinků nízkofrekvenčních impulsů stejnosměrného 

proudu na nervové vlákno a sval. Hlavní efekt v regeneraci je v jeho analgetickém efektu a 

velkém zvýšení prokrvení. Elektromyostimulace má také vliv na posílení oslabených svalů 

(Hošková, Majorová, Nováková, 2010). Krátkovlnná diatermie využívá účinku 

vysokofrekvenčního střídavého proudu, při němž dochází k produkci tepla v hloubce těla 

v určité ohraničené oblasti, což vede k překrvení oblasti, relaxaci svalů, zvýšenému přísunu 

protilátek a podmiňuje analgetický efekt (Vindušková, 2003).

Na druhou stranu Malone, Blake and Caulfield (2013) dospěli ve svém výzkumu 

k názoru, že využití elektromyostimulace bylo méně účinné než využití aktivní regenerace a 

bylo srovnatelné s regenerací pasivní při využití těchto regeneračních metod mezi dvěma testy 

maximálního aerobního cvičení u trénovaných cyklistů mužů. 

Oproti tomu Finberg, Braham, Goodman, Gregory, Peeling (2013) ve svých 

výzkumech prokázali účinnost elektromyostimulace v regeneraci. Ve své práci porovnali 

výhody kontrastní vodní terapie s elektromyostimulací a výsledky prokázaly, že 

elektromyostimulace má za následek výrazně rychlejší regeneraci během prvních 24 hodin po 

cvičení v porovnání s kontrastní vodní terapií a kontrolní neregenerující skupinou. 

Elektromyostimulace má také vliv na subjektivní vnímání regenerace, což může zvýšit další 

denní výkon.

2. Magnetoterapie 

Magnetoterapie využívá účinku působení magnetického pole na uspořádání částic v 

buňce. Podílí se na prokrvení tkání, zlepšuje pohyblivost a ovlivňuje látkovou výměnu 

(Kyzlinková, 2013).

http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/matthew-finberg
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/RebeccaABraham
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/CarmelGoodman
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/peter-gregory
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/PeterPeeling-5211859
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/CarmelGoodman
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/peter-gregory
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3. Fototerapie 

Pozitivní efekt světla na lidský organismus je nesporný, a proto jsou přístroje jako je 

biolampa, laser, horské slunce apod. velmi využívanými prostředky v regeneraci. Působení 

infračerveného záření zvyšuje prokrvení kůže cestou vazodilatace kožních a podkožních cév, 

ovlivňuje dráždění nervových zakončení, které vede k relaxaci a zvýšení resorpce katabolitů 

(Kyzlinková, 2013).  Infračervené záření má efekt analgetický (tišící bolest) a spazmolytický 

(uvolňující napětí) efekt (Vindušková a kol.,2003).  Ultrafialové záření zlepšuje látkovou 

výměnu, zvyšuje i obsah hemoglobinu v krvinkách, zvyšuje aktivitu řady enzymů 

(Kyzlinková, 2013). Má také vliv na zvýšení imunity a baktericidní účinky (Vindušková a 

kol., 2003). Typickým přístrojem s UV zářením je tzv. horské slunce, Kromayerova lampa 

(zvláště vhodná na kožní onemocnění), ale také solárium., u něj se ale mísí UV a IR zářením. 

Ozařování sluncem tzv. helioterapie je nejstarší metodou lidstva. Jelikož se o působení 

slunečního záření stále častěji mluví spíše v negativním smyslu, nadměrné vystavení 

škodlivému UV záření způsobující předčasné stárnutí pleti, zvyšuje riziko vzniku rakoviny 

kůže a má špatný vlivu na oční sítnici., čím dál více zapomínáme, že životodárné slunce je v 

mnohém našemu zdraví prospěšné (Tondrová,2010).

4. Mechanoterapie 

Mechanoterapie se zabývá vlivem mechanické energie na organismus pomocí tahu či 

tlaku (Tondrová, 2010). K nejstarším prostředkům regenerace patří masáže (Dovalil a kol, 

2007), které jsou velmi oblíbeným a prakticky jedním z nejpoužívanějších prostředků 

regenerace (Hošková, Majorová, Nováková, 2010).  Masáž je velmi účinná při únavě 

místního i celkového typu a její pomocí dosahujeme značně rychlejšího zotavení unavených 

svalů (Jirka, 1990). Můžeme ji charakterizovat jako působení mechanických hmatů na lidské 

tělo. Jde o jakési umění doteku ruky maséra na těle masírovaného s osvěžujícím, stimulujícím 

nebo léčebným záměrem. Masáž ve sportu má obvykle připravit sportovce k podání určitého 

výkonu, urychlit či zdokonalit zotavení po sportovním výkonu nebo v průběhu tréninku a 

rovněž se využívá k doléčení některých zranění. Obecně slouží k upevnění tělesného a 

duševního zdraví, k posílení organismu (Hošková, Majorová, Nováková, 2010).

Nejběžnější dělení masáže ve sportu je na přípravnou, pohotovostní a masáž 

odstraňující únavu. Křížová (2008) uvádí širší dělení na:
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1. Přípravná - je důkladnou celkovou masáží připravující sportovce na nadcházející 

výkon. Má celkové posilující účinky a upevňuje tělesnou i duševní zdatnost. Celkové 

její trvání je asi 60 minut.

2. Pohotovostní - provádí se těsně před výkonem. Jedná se o lokální masáž, trvající asi 5 

– 10 minut, která se soustředí na nejvíce namáhané svaly.

3. Masáž mezi výkony - je kombinací dráždivé masáže odstraňující únavu v namáhaných 

svalech a zkrácené masáže pohotovostní. Tato kombinace zaručuje rychlé připravení 

sportovce k dalšímu výkonu.

4. Masáž odstraňující únavu - se provádí po namáhavém výkonu nebo tréninku. 

Urychluje zotavení a navozuje celkové zklidnění organismu. Provádí se buď celková 

nebo částečná na nejvíce zatěžovaných svalech.

5. Sportovně léčebná masáž - indikuje ji vždy lékař a výrazně zkracuje dobu 

rekonvalescence po úrazech nebo nemoci. Náhlé příhody nebo drobné úrazy při 

výkonu lze touto masáží zmírnit nebo odstranit.

6. Automasáž– i ta má ve sportovním tréninku své významné místo. Jedná se o masáž, 

při níž masírujeme sami sebe. Jednotlivé hmaty jsou obdobné masáži vzájemné, ale 

nepoužíváme ji jako celkové masáže odstraňující únavu, protože sama o sobě může 

být namáhavým cvičením. Její velká výhoda je ve snadnosti a dostupnosti každému. 

(© 2010 B.A.T. Program s.r.o.).

7.

Vedle masáží do mechanoterapie řadíme i akupunkturu a akupresuru. Léčba pomocí 

akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organizmu stimulací přesně ohraničených míst na 

povrchu těla, tzv. aktivních bodů. Stimulaci můžeme provádět zavedením speciálních jehel na 

určitou dobu (Tondrová,2010). Z hlediska reflexní teorie může akupunktura urychlit likvidaci 

únavy pohybového systému (Vindušková, 2003). Akupresura je naopak založena na využití 

tlaku a masážních hmatů v oblasti aktivních bodů a je tudíž jednodušší formou v porování 

s akupresurou (Tondrová, 2010).
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5. Hydroterapie 

V závislosti na volbě teploty rozeznáváme studené a teplé procedury, jejichž účinek 

v regeneraci a lékařství je velmi odlišný. Při klasických vodoléčebných procedurách se 

používá šest stupňů studených a šest stupňů teplých procedur, mezi nimiž stojí tzv. 

indiferentní teplota, tj. 34-36°C. Obecně platí pravidlo, že čím vyšší nebo nižší je použitá 

teplota vody, tím kratší je trvání procedury. Indiferentní teplota dovoluje prodloužit působení 

na hodiny, stupně I. až IV. na minuty a stupně V. a VI. jen na sekundy viz tabulka 1 

(Jirka,1990).

Tabulka 1-  Dělení vodoléčebných procedur podle teploty (Jirky, 1990)

Označení Teplota Pocit vnímání

Studené procedury

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

24 – 34

18 – 24

12 – 18

6 – 12

0 – 6

Pod 0

Vlažná

Studená

Velmi studená

Ledová

Nesnesitelná ledová

Kryoterapie

Teplé procedury

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

37-40

40 – 42

42 – 44

44 – 46

46 – 48

48 - 50

Teplá

Velmi teplá

Horká

Velmi horká

Nepříjemně horká

Nesnesitelně horká
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Tepelné procedury

Teplé a studené procedury jsou od pradávna osvědčeným regeneračním způsobem, ale 

také snadným prostředkem léčby zranění. Pro pacienty ale je velmi často nesnadné určit, 

jakou terapii zvolit k uklidnění zranění. Nesprávné užívání chladu či tepla může přinést více 

škody než užitku. Ledování je vhodnou metodou při podvrtnutí, zánětech nebo tam, kde 

dochází k nějakému krvácení do okolních tkání. Chlazení zpomaluje krvácení v oblasti 

postiženého místa, díky zmenšenému průsvitů cév, což prospívá zejména v zánětlivé fázi 

zranění. Snižuje také bolest a zmírňuje svalové křeče. Léčba ledem může být použita jak v 

bezprostřední léčbě poranění měkkých tkání, tak i později v rehabilitaci. Tepelné procedury se 

naopak využívají zejména na zranění starší 48 hodin, jelikož prokrvují postižená místa a 

urychlují regeneraci nemocných tkání. Zrychluje se metabolismus a dochází k odvádění 

toxických látek z těla, zároveň se uvolňuje ztuhlé svalstvo (Sambrook, 2013). Pecanha (2014) 

prokázal, že ponoření do vody zlepšuje parasympatické zotavení po cvičení mírné intenzity.

Tento výzkum také odhalil významný kardioprotektivní účinek těchto regeneračních metod.

A) Teplé procedury

Pro účely použití tepla v regeneračních postupech je voda nevhodnějším mediem. 

Díky své vodivosti zkracuje dobu trvání procedury a tudíž je mnohokrát lepším mediem než 

vzduch. Navíc se při jejím použití uplatňují další pozitivní efekty, jež jsou dány současným 

působením tlaku, proudění, pH, minerálním složením atd. (Jirka, 1990).

Pro nahého člověka je indiferentní teplota vzduchu 22 až 24°C. Při této teplotě 

nepociťuje ani teplo, ani chlad. Pro vodní prostředí, jež má výrazně vyšší vodivost, je tato 

teplota vyšší, a to mezi 34 až 36°. Všeobecně se udává, že teplota nižší než indiferentní 

působí dráždivě, zatímco vyšší teploty působí sedativně (mají uklidňující účinek) a teploty 

příliš vysoké pak zase dráždivě (Jirka, 1990).

Vindušková a kol. (2003) udává následující příznivé účinky teplých a horkých 

procedur:

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

zvýšenou činností prokrveného orgánu.

b) Zvýšení resorpce a likvidace katabolitů.

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

http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/tiago-pecanha
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d) Spasmolytický a analgetický účinek, projevující se uvolněním všech stavů, 

které souvisí s křečovým režimem svalů

Pro správný regenerační účinek teplých procedur je důležitá teplota vody mezi 36 –

40°C. Vhodnými procedurami pro hydroterapii jsou: částečné i celkové otěry; studené, teplé a 

vlažné zábaly; chladné a teplé obklady; polévání; sprchy; střiky; a šlapací koupele. Ve výčtu 

regeneračních vodních procedur nesmí chybět také celkové koupele, kam řadíme perličkovou 

a uhličitou koupel, vířivku tzv. whirlpool a podvodní masáž (Kyzlinková, 2013). Regenerační 

bazén je podle dosavadních zkušeností nejvýhodnější forma kombinovaných vodních 

procedur. Nejvýraznější je jeho vliv na uvolnění vysokého svalového napětí. Teplé procedury 

také působí i na celkovou únavu.

Mezi vodní tepelnou proceduru je občas řazena i parní lázeň a sauna. Používání parní 

lázně o teplotách mezi 40 až 45°C nepokládáme při regeneračních procedurách za vhodné. 

Použitelné jsou jedině teploty kolem 35°C pro pomalé předehřátí sportovce před dalším 

zákrokem, kterým jsou například masáže (Vindušková a kol., 2003). 

Sauna je typická působením velmi teplého vzduchu mezi 80 – 100°C s relativní 

vlhkostí kolem 5 % a následným zchlazením organismu v bazénku, sprše apod. Délka pobytu 

v sauně je individuální, většinou 10-15 minut, u dětí je vzhledem k rychlému přehřívání 

organismu kratší. Signálem pro ukončení pobytu v potírně je nástup mohutného pocení, 

případně pocit nesnesitelného horka, který u některých jedinců může předcházet samotnému 

pocení. Doba ochlazování poté závisí na subjektivním pocitu nástupu chladu po počátečním 

paradoxním pocitu tepla. Pro regeneraci je vhodné tuto dvoufázovou proceduru 2× až 3×

opakovat. Poté je optimální v klidu relaxovat v odpočívárně po dobu asi 30 minut, 

s doplněním tekutin (Kyzlinková, 2013).

S oběma metodami je nutné zacházet velmi opatrně a aplikovat je s dostatečným 

časovým odstupem od tréninku. Také je třeba být obeznámen se všemi kontraindikacemi 

sauny i parní lázně, aby nedošlo k poškození zdraví (Jirka, 1990). 

B) Studené procedury

Studené procedury mají také významné místo mezi regeneračními prostředky. Jejich 

význam zvyšuje skutečnost, že mají okamžitý efekt, poněvadž reakce organismu na studenou 

vodu je blesková. Další nespornou výhodou je jednoduchost provedení a velmi krátká doba 
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trvaní (Jirka, 1990). Mezi příznivé účinky patří především zvýšení intenzity látkové přeměny, 

urychlení zpracování katabolitů, vzniklých intenzivní sportovní činností (Vindušková a kol., 

2003). Mezi nejužívanější studené procedury patří využití ledových obkladů, koupelí, 

studených whirpool a kryokomor.

Ve fyzikální terapii whirlpool odkazuje na zvláštní druh vany používané ve vodních 

lázních nebo při vodoléčbě. Vířivky vytvářejí vzduchové bubliny z čerpadel umístěných na 

strategických místech, které umožňují proudění vzduchu a vody, a tím masírují konkrétní 

svaly v těle. Intenzita cirkulace vzduchu a vody zajišťuje buď jemnou nebo hloubkovou 

masáž (Perič, 2006).

Teplota vody ve vířivce může být teplá nebo studená v závislosti na požadovaném cíli. 

Teplé vířivky zvyšují krevní oběh, jelikož teplo pomáhá otevírat malé tepny v těle. Zvýšená 

cirkulace přináší novou krev, kyslík a buňky do poraněné oblasti, což podporuje hojení. 

Typická teplota teplé vířivky je 36 až 43°C. Studené vířivky naopak způsobují, že se tepny v 

těle uzavírají, což má vliv na snížení krevního oběhu. Toho se používá ke snižování zánětů a 

otoků v poraněné části těla. Teplota studené whirlpool se obvykle pohybuje mezi 10 až 15°C (

Sears, 2012) . 

V subakutní a chronické fázi může sportovec využívat kontrastní koupele, které

používají jak teplé whirlpool (WWP), tak i studené whirlpool (CWP) v jedné léčbě. 

Kontrastní koupele jsou založené na vazokonstrikci a vazodilataci zimou a teplem. Měly by 

být užívány v poměru 3:1 nebo 4:1 po celkovou dobu  20 až 30 minut . Teplota za studena by 

se měla pohybovat mezi 7 až 15° C a horká by měla být mezi 40 až 43 ° C.

Elias, Wyckelsma, Varley, McKenna, Aughey (2013) se zaměřili na regeneraci u 

hráčů Amerického fotbalu a ve své práci porovnávali kontrastní vodní terapii (CWT) a 

ponoření do studené vody (COLD).  Výsledky ukázaly výhody obou regeneračních metod 

v porovnání k pasivní kontrolní skupině. Studená procedura se však jeví ještě účinnější na 

namožené svaly po 48 hodinách, přináší efekt při statických cvičení, stejně tak působí i na 

únavu celého těla výrazněji než kontrastní vodní terapie. 

Stejně tak Versey, Halson, Dawson (2012) se také zaměřili na výzkum, zda kontrastní 

vodoléčba (CWT) pomáhá při akutním zotavení po tréninku vysoké intenzity. Výsledky 

přinesly subjektivní pocity, že bolesti svalů byly nižší. Nicméně se neobjevily žádné 

konzistentní rozdíly v celé únavě těla mezi CWT a pasivní regenerací.

Naopak Duffield, Murphy, Kellett, Reid (2014) prokázali využití kontrastních metod 

ponoření po tenisovém zápasu, kdy tato regenerační metoda zvýšila celkovou energii pro 

http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/george-p-elias
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/victoria-l-wyckelsma
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/michael-j-mckenna
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/robert-j-aughey
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/ShonaLHalson
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/brian-t-dawson
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/RobDuffield
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/alistair-p-murphy-
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/aaron-d-kellett
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/machar-reid
http://physicaltherapy.about.com/bio/Brett-Sears-96104.htm
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/victoria-l-wyckelsma
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/matthew-c-varley
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/nathan-g-versey
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následující zápas, stejně tak jako silové schopnosti. Navíc došlo ke snížení vnímání 

namožených svalů. Stejný efekt však byl vypozorován i u sportovců dodržující správnou 

spánkovou hygienu. 

Nemělo by být také opomíjeno, že při využívání vodních procedur je třeba respektovat 

určitá hygienická pravidla pro zabránění šíření přenosných onemocnění různé etiologie, 

především obecná pravidla osobní hygieny. Některá onemocnění (např. místní plísňová 

onemocnění, akutní porušení kožního krytu apod.), přestože neznamenají překážku tréninku, 

mohou být překážkou pro aplikaci vodních procedur. Mezi základní kontraindikace vodních 

procedur patří kardiální dekompozice, renální nedostatečnost, akutní infekční choroby, 

krvácivé stavy apod. (Hošková, Majorová, Nováková, 2010).

V posledních letech na popularitě získává celotělová chladová terapie, tzv. 

kryokomora, která využívá extremně nízkých teplot, což ovlivňuje zvýšené prokrvení 

organismu a působí proti rozvoji zánětů a otoků.

6. Celotělová chladová terapie 

Celotělová chladová terapie, neboli celotělová kryoterapie patří mezi moderní 

lázeňské a rehabilitační metody. Základním principem připomíná saunu a je založena na 

využívání střídavých účinků velmi nízkých a pokojových teplot na lidský organismus 

(Kyzlinková, 2013). Jedná se o regenerační metodu, při níž se tělo klienta vystavuje extrémně 

nízkým teplotám až na – 170°C po dobu 2 až 4 minut. Na rozdíl od sauny, kdy člověk po 

proceduře odpočívá, je při ukončení chladové terapie obvyklý pohyb a cvičení. Při následné 

fyzické zátěži dochází až ke čtyřnásobnému prokrvení organismu a výrazné látkové výměně, 

kdy se začnou z těla vylučovat jedy, kyselina mléčná a volné radikály (Počtová, 2008). 

První pražské kryocetrum v Kamýku uvádí vysokou vhodnost využití této metody pro 

sportovce. Tvrdí, že vlivem odezvy centrálního nervového systému za pomoci pocitových 

receptorů a receptorů chladu dochází k vylučování hormonů, které mají na lidské tělo léčebný 

efekt. Jedná se o kortikoidy, které eliminují všechny zánětlivé procesy v těle. Dále to jsou 

endorfiny, které známe jako hormony štěstí a jsou několikanásobně účinnější než morfium. 

Mají pozitivní vliv na dobrou náladu a tlumí bolest. Poslední z hormonů je testosteron, který 

pozitivně působí na potenci a má silný anabolický efekt, což je důležité hlavně pro aktivní 
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sportovce. Dalším zásadním efektem kryoterapie je zablokování přenosu vzruchů pocitových 

receptorů v kůži vlivem chladu, čímž dochází ke snížení pocitu bolesti a také k minimalizaci 

přenosu vzruchů v oblasti přechodu nervu do svalu, což vede ke svalovému uvolnění. Tento 

účinek má pozitivní vliv na rehabilitaci sportovců, umožňuje brzký návrat do tréninkového 

procesu po úrazech a operacích pohybového aparátu. Mezi nejvýznamnější účinek pro 

sportovce patří urychlená biochemická regenerace organismu. Jedná se vlastně o zrychlené 

vyplavování produktů metabolismu, které vznikají při extrémním zatížení organismu a 

sportovním výkonu.

Kryoterapie, jako celková dráždivá procedura nebo využívání jen místního působení 

(vaky s ledem, podchlazení obklady, rychle se odpařující tekutiny) se všeobecně v naší 

rehabilitaci i regenerace léčby chladem užívá poměrně málo, přestože zájem o celkovou 

kryoterapie rapidně vzrůstá, nicméně je s ní stále velmi málo zkušeností (Počtová, 2008).

Avšak z dostupných zahraničních zdrojů vyplývá, že se jedná o relativně velmi bezpečnou 

metodu, jejíž léčebné účinky mohou bez obav využívat prakticky všechny věkové i zdravotní 

skupiny obyvatelstva (Cymlová, 2009). 

Naopak Poppendieck, Faude, Wegmann, Meyer (2013) se ve své výzkumné práci 

zaměřili na chlazení po cvičení jako na metodu ke zlepšení regenerace během intenzivního 

tréninku či soutěží. Výzkum byl proveden na trénovaných sportovcích, jelikož mnoho 

předchozích studií přišlo se spornými výsledky u využití chladících metod u nesportovců. 

Výsledky ukázaly účinek chlazení svalů na rychlejší regeneraci a nejvyšší efekt byl nalezen u 

výkonů ve sprintu, zatímco pro vytrvalostní parametry, skoky a sílu byl účinek menší. Účinky 

této regenerační metody byly nejvýraznější po 96 hodinách od cvičení. Ponoření do studené 

vody a kryokomory se zdá výhodnější, pokud jde o výkon, než využití chladících zábalů. 

Celotělové ponoření do studené vody se ukázalo významně účinnější než ponoření pouze 

nohou nebo rukou. Souhrnně lze říci, že průměrné účinky chlazení na regeneraci 

profesionálních sportovců byly poměrně malé. Nicméně za vhodných podmínek (celotělové 

chlazení a  zotavení po sprinterských disciplínách) se zdá, že mají chladící metody  pozitivní 

účinky, které jsou dostatečně velké na to, aby byly relevantní pro vrcholové sportovce.

http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/OliverFaude
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/melissa-wegmann
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/TimMeyer
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/wigand-poppendieck
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2.6 Životospráva

Životospráva je důležitou součástí každodenního života každého člověka. Má vliv na 

jeho fyzickou i psychickou stránku. Životospráva je pojem zastřešující náš celodenní režim 

z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, zahrnuje naši veškerou činnost, stravování, 

zlozvyky, spánek a tak dále (Klimeš, 2007). Pro pozitivní dopad na organismus musí být 

pravidelná v časovém rozložení, které co nejvíce respektuje biorytmy. Dovalil (2007) 

upozorňuje na to, že mládež vidí většinou jen samotnou sportovní činnost, která je přitahuje a 

nechápe hned na počátku, co vše je se sportovním růstem spojeno. Jde o pravidelnost 

celodenního rytmu, jídla, pití, sprchování i celodenní hygiena, spánek, regenerace a psychické 

uvolnění. To vše ke sportu nedílně patří, protože co v životosprávě platí pro běžného člověka, 

platí dvojnásob pro sportovce, jehož nakládání s časem mimo tréninky se také podílí na 

konečném sportovním výkonu.

Jak již bylo výše uvedeno, jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující životosprávu 

je spánek a správná výživa, které budou dále podrobněji rozepsány.

2.6.1 Spánek

Spánek je nejpřirozenější a biologicky nutnou formou pasivního odpočinku a je 

základní formou biologického odpočinku. Je to stav útlumu centrálního nervového systému, 

přičemž některé jeho oblasti zůstávají v aktivaci. Zotavovací účinek spánku je závislý na jeho 

délce, typu únavy, která předcházela a řadě dalších faktorů jako je např. světlo, hluk a čistota 

vzduchu. Spánek nemůže být klasifikován jako nečinnost, nejedná se totiž o stav, kdy člověk 

nevnímá zevní podměty. Spánek je naopak stav, kdy některé funkce sloužící převážně 

k regeneraci jsou v činnosti. Přesto během spánku dochází k útlumu některých vegetativních 

funkcí, např. snížení tepové frekvence, pokles teploty a zpomalení metabolických procesů 

(Jirka, 1990).

Během noci dochází k rozdílným stádiím spánku, které je možné registrovat pomocí 

elektroencefalogramu (EEG). Jako spánkový cyklus se označuje doba non-REM spánku 

(stadia I až IV) a jedna perioda REM spánku. Běžně trvá spánkový cyklus 90 až 120 minut, 
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průměrně se tedy za noc zopakuje asi čtyřikrát až pětkrát. Je obvyklé, že při přechodu z non-

REM stadia do stadia REM dojde ke krátkému probuzení. Jedinec však během chvíle opět 

usíná a na tato probuzení si ani nevzpomene (Frodlová, 2012). Na začátku je ,,uvolněné“ 

bdění při zavřených očích (alfa vlny), pak se vědomí omezuje a nastává fáze usínání 

(,,dřímání“). Zdravý člověk usíná maximálně do 30 minut. Nakonec nastupují stále hlubší 

stádia spánku až po dosažení hlubokého spánku SWS (slow wave sleep). Všechny tyto fáze 

charakterizují non-REM spánek. Poté se spánek opět stává mělčím a přechází do prvního 

stádia REM (,,snový spánek“). V tomto typu spánku je většina kosterního svalstva ochablá, 

ale dechová a srdeční frekvence jsou zvýšené a objevují se náhlé záškuby obličeje a prstů, 

erekce penisu a rychlé pohyby očí. Osoby probuzené z REM-spánku také daleko častěji 

referují o snech než osoby probuzené z non-REM spánku (Silbernagl, Despopoulos, 2004).

Délka nutného spánku není konstantní, liší se především s věkem, ale také s typem 

člověka, hloubkou spánku a pracovním zatížením během dne. Potřeba spánku se mění i v 

průběhu života, a to dle daných období ontogeneze člověka. Mění se jak celkové množství 

spánku, tak i čas, neboli určitá hodina, kdy jde jedinec spát. Odlišuje se nejen potřeba spánku 

mezi dětmi a dospělými, ale liší se i nároky v jednotlivých obdobích dospělého věku 

(Frodlová, 2012). Jirka udává, že novorozenec prospí téměř plných 24 hodin a kojenec 21 až 

22 hodin. Postupem stárnutí se však nutná délka spánku zvolna zkracuje, takže v 1 roce až 2 

letech je to 15 až 18 hodin, v 6 až 9 letech 12 hodin, v době dospívání 9 až 10 hodin, 

v dospělosti průměrně 8 hodin a ve stáří postačí spánek dlouhý maximálně 6 až 7 hodin. 

Je třeba si ale uvědomit, že potřeba spánku je velice individuální. Liší se jak mezi 

pohlavími, obecně se zdá, že potřeba spánku u žen je větší, tak i všeobecně mezi jedinci v 

souvislosti s životní situací, kterou právě prožívají. Proto se jeho potřeba zvyšuje například v 

období psychického vypětí, stresu apod. Zjednodušené pravidlo říká, že se musí spát alespoň 

tak dlouho, aby se člověk cítil svěží, odpočatý a aby ho nepřepadal pocit ospalosti během dne. 

(Frodlová, 2012).

2.6.2 Spánek během dne 

Spánek během dne není pouze pro děti, pokud má člověk deficit spánku z předchozích 

nocí, či zatouží pouze po chvilce odpočinku a relaxace, je spánek ideálním dobitím energie. 
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Spánek během dne má však své výhody i nevýhody. Ve špatnou denní dobu, či na příliš 

dlouho, může mít dokonce efekt opačný. Příkladem je tzv. spánková setrvačnost, kdy se 

člověk po probuzení cítí unavený a dezorientovaný. Hlavním problémem však může být 

následná nespavost nebo slabý spánek během noci, který se dostavuje zejména po delších 

spáncích během dne. 

Oproti tomu má ale spánek během dne nesporně několik přínosů pro zdraví dospělých. 

Přináší relaxaci, snižuje únavu, zvyšuje bdělost a zlepšuje náladu.  Dále se podílí na podávání 

lepších výkonů, má vliv na rychlejší reakční dobu, zlepšuje paměť a způsobuje menší zmatek, 

méně nehod a chyb (Mayo clinic staff, 2012).

2.6.3 Sportovní výživa a pitný režim 

Dostatečný příjem energie a tekutin je neodmyslitelnou součástí regenerace sportovců. 

Přijatá strava před i po vlastním výkonu a zejména během dlouhodobého vytrvalostního 

výkonu může pozitivně nebo negativně tento výkon ovlivnit (Kupec, 2005). Správné 

načasování příjmu potravin a tekutin v závislosti na tréninkových jednotkách může výrazně 

urychlovat regenerační procesy v těle. Tréninkový proces i jednotlivá utkání kladou stále větší 

požadavky na intenzitu a mechanismy látkové přeměny v organismu, které hrají rozhodující 

úlohu pro zajištění energetických zdrojů pro svalovou práci, termoregulaci atd. Trvá-li závod

nebo tréninková jednotka 150 minut a více, dochází ke značnému vyčerpání energetických 

rezerv, vody a minerálních látek. Před a po závodu dbáme proto hlavně na doplnění zásob 

svalového glykogenu zvýšeným příjmem cukrů, v průběhu závodu, ale i při tréninku, dbáme 

především na doplňování vody a minerálů. V nápojích by měly být obsaženy hlavně ionty 

sodíku, vápníku, hořčíku a draslíku, z vitamínů má největší význam vitamin C, z cukru 

glukóza a fruktóza (Kyzlinková, 2013). Lapka, Brandejský, Kratochvíl, Piták (2001) uvádí, že 

člověk má denně přijmout 2 až 4 litry tekutin, při fyzické námaze v horku až 5 litrů, ještě více 

při pohybu ve vyšší nadmořské výšce. Nedostatek vody škodí nejen celkově, ale narušuje i 

schopnost soustředění a tělesnou výkonnost díky špatné práci svalů, které nejsou dostatečně 

prokrveny a okysličovány. Obecně za nejvhodnější nápoj považuje čistá neperlivá voda, 

naopak zcela nevhodným zdrojem tekutin, a to nejen pro sportovce, je jakýkoliv alkohol, 

neboť zpomaluje pochody regenerace a okyseluje organismus
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Někteří sportovci využívají i doplňkovou stravu tzv. výživové suplementy. Na trhu 

existuje nepřeberný, stále se zvyšující počet druhů těchto produktů. Odlišují se cenou, 

účinkem i vlivem na lidské zdraví. Cílem těchto produktů je zlepšování výkonnosti a kondice, 

snižování tělesné hmotnosti, či naopak přibírání na váze ve smyslu nárůstu objemu svalů. 

V neposlední řadě také působí na zrychlení regenerace či posílení celkového zdraví. Faktem 

zůstává, že vitamíny a minerální látky, které organismus ke správnému fungování potřebuje, 

lze získat i z přirozené stravy. Potravinové doplňky by se neměly stát náhradou pestré stravy a 

kompenzovat tak špatné stravovací návyky. Přesto ale mohou být vhodným doplňkem 

racionální výživy, a to zejména u sportovců s vyšším tréninkovým zatížením. Jelikož 

výkonnostní nebo vrcholoví sportovci jsou často tréninky i závody přetěžováni, pomáhají jim 

potravinové doplňky urychlit proces regenerace. V určitých případech mohou sloužit i jako 

legální stimulanty ke zvýšení kvality podávaných sportovních výkonů (Málková, 2011).

2.7 Postoj k regeneraci v jiných sportech

Postoje vznikají na základě zkušeností jako jeden z faktorů rozvíjení osobnosti 

integrací řady specifických „reakcí“ podobného typu, postupem doby se diferencují a 

specifikují. Obsahově jsou do značné míry determinovány socializačním procesem, vedle 

sociogenních faktorů působí při vznikání postojů specifické osobnostní faktory každého 

subjektu (Geist, 1993). Nejsou to tedy vrozené dispozice, ale zkušeností, učením získané 

tendence. Jsou relativně stálé a relativně nezávislé na momentálních psychofyzických stavech 

a motivech individua, nejsou ovšem strnulé a neměnné. Ke změně však potřebují určité 

podmínky. Podle Newcomba (in Geist, 1993) porozumět podmínkám, za nichž se postoje 

formují, trvají a mění se, je ekvivalentní porozumění podmínkám chování velké části lidí.

Jelikož se ve své práci zabývám problematikou regenerace ve sportu, zajímalo mne,

jaké postoje měly sportovci v pracích některých autorů.  Postoje k regeneraci a využívání 

regeneračních prostředků se liší, a to jak mezi jednotlivými sportovci, tak i mezi jednotlivými 

sporty.  Pokusím se nyní nastínit vnímání regenerace v dalších sportech, tedy v gymnastice, 

fotbalu, tenisu, triatlonu a boxu, zejména v postoji a náhledu sportovců v těchto sportech na 

regeneraci a oblíbenosti jednotlivých regeneračních prostředků. 
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V gymnastice se drtivá většina sportovců pravidelně protahuje, ale pouze zhruba 

polovina gymnastů využívá ve své přípravě kompenzační cvičení. Z regeneračních procedur 

jsou nejvíce oblíbené a velice často využívané masáže a sauna, naopak výsledky ukázaly, že 

vodní procedury jsou v regeneraci gymnastů velmi málo zastoupeny, o studených vířivkách a 

dalších metodách nebyla dokonce od sportovců ani zmínka. V otázce životního stylu 

vyplynulo, že u gymnastů je průměrná délka spánku 7-8 hod, nicméně spánek během dne 

využívá jen velmi malé procento sportovců. Ke správnému životnímu stylu sportovce patří i 

výživové doplňky, zajímavé ale je, že více než polovina gymnastů tyto doplňky vůbec 

nevyužívá. Mezi nejčastěji uváděnými doplňky byly proteinové nápoje, BCAA, kreatin, 

lecitin, wobenzym, tedy stejné výživové doplňky, které využívají i atleti. Gymnasti také často 

využívají colafit a geladrinky, pro podporu kloubů, jelikož gymnastika je sport, kde se 

kloubní aparát zatěžuje ve vysokém měřítku (Mráčková 2011). 

Postoj k regeneraci ve fotbale, v našem nejrozšířenějším a nejoblíbenějším sportu, je 

třeba posuzovat podle toho, zda se jedná o profesionální nebo amatérské sportovce. V 

amatérském fotbale buď regenerace neprobíhá vůbec, nebo v nedostatečném rozsahu a 

kvalitě, jelikož ji trenéři velmi často nezařazují do tréninkového procesu nebo ji hráči 

nepovažují za důležitou, příp. ji ignorují. Na druhou stranu fotbalisté podstupují velmi 

intenzivní trénink, který je upřednostňován před regenerací a sportovci se pak nedokáží plně 

zregenerovat a zotavit mezi jednotlivými výkony a výsledkem je celá řada problémů a 

zranění. Regeneraci u fotbalistů je možné popsat jako proces, který obnovuje pokles 

fyzických a mentálních schopností organismu hráčů, po předchozím tréninkovém nebo 

zápasovém zatížení. V profesionálním fotbale je regenerace samozřejmou součástí 

tréninkového procesu a její potřeba roste s náročností tréninků a počtem odehraných zápasů. 

Profesionální fotbalisté rozeznávají dva typy regenerace, a to časnou, která navazuje 

bezprostředně na tréninkovou jednotku a pozdní, která je aplikována po skončení soutěžního 

období a slouží k rekondici sportovce. Mezi nejčastěji využívanými regeneračními prostředky 

jsou vodní procedury, a to jak studené, které působí dráždivě a tonizačně, tak teplé, působící 

relaxačně a tlumící bolest, tak i horké, které naopak bolest zesilují. Ve fotbale je také ve velké 

míře využívána aktivní regenerace - zejména pomalého běhu (klusu), strečinku, cvičení ve 

vodě a sporty cyklické povahy s mírnou intenzitou, ale i pasivní regenerace, kde je základní 

formou spánek, dále koupele, masáže, saunování, slunění a působení tepla (Formánek 2012).

Mezi tenisty je regenerace vnímána jako veškerá činnost vedoucí k urychlenému a 

úplnému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž rovnováha byla nějakou 
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předcházející činností narušena a posunuta do určitého stupně únavy. Regenerace u tenisty by 

měla být zahrnuta do komplexní přípravy. Také tenisté rozeznávají pasivní a aktivní formu 

regenerace a aplikují regeneraci časnou, tedy bezprostředně po výkonu a pozdní, po skončení 

zápasů a turnajů. V regeneraci u tenistů je velmi důležitá role trenéra, prostřednictvím 

individualizace tréninku, dále zdravá výživa a pitný režim, dostatek spánku, relaxace a 

kompenzace jednostranného zatížení a emočního a psychologického napětí. Mezi oblíbené 

regenerační prostředky u tenistů patří sportovně rekondiční masáže, kinesiotaping, sauna, 

vodní procedury, elektroterapie, termoterapie, kompenzační cvičení a zejména strečink, který 

je nedílnou součástí téměř každého tenisty před tréninkovou jednotkou nebo zápasem, ale i po 

jeho skončení (Tennis team – školení tenisovách trenérů, 2011).

Triatlon patří mezi nejnáročnější sporty a regenerace mezi triatlonisty je vnímána jako 

prostředek ke zvyšování výkonnosti. Trénink jako takový je jen impulsem ke zvyšování 

výkonnosti, ale k té dochází ve fázi odpočinku. V tréninku dochází k přetížení systémů 

organismu natolik, že ten se brání tím, že přenastaví řadu svých funkcí, aby stejnou zátěž 

příště zvládl lépe. Toto přenastavení se děje v rámci odpočinku, navíc tělo potřebuje klid, 

dostatek energie, tekutin a stavebních látek. Pokud je fáze odpočinku a doplnění všeho 

potřebného vynechána, ke zlepšení nedojde. Navíc, čím rychleji jedinec zregeneruje, tím dříve 

je schopen organismus opětovně zatížit. Je proto důležité po tréninku urychleně doplnit 

tekutiny, dodat tělu energii a dostatečný příjem stavebních látek a stopových prvků a zejména 

nechat tělo odpočinout a zregenerovat, a to buď aktivně pomocí regeneračního tréninku, 

strečinku, masáží, saunou a vodními procedurami, které zajistí rychlejší uvolnění svalů a 

odplavení metabolitů nebo pasivně, zejména spánkem. „Nestůj, když můžeš sedět a neseď, 

když můžeš ležet“ (Matula, 2012).

Regenerace v boxu je velmi těsně spojena s ekonomickou situací a postavením boxera 

a zastřešujícího oddílu. Valná většina boxerů nevěnuje regeneraci žádnou nebo jen velmi 

malou pozornost. V České republice je jen jedno vrcholové středisko v Ústí nad Labem, kde 

je regenerace intenzivně využívaná. Při přípravě profesionálních boxerů jsou zde 

nejoblíbenějšími regeneračními prostředky vodní procedury, sauna a masáže. Závodníci v 

ostatních klubech mohou využít služeb soukromých regeneračních center, která jsou však pro 

ně velkou ekonomickou zátěží. Závodníci jsou proto většinou rádi, když alespoň kvalitně 

trénují a za regeneraci často v podstatě považují to, když nejdou na trénink a jen pasivně 

odpočívají (Hrubý, 2010).
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST

3. 1 Cíle a úkoly práce

Hlavním cílem práce bylo zjištění postoje atletů k regeneraci ve sportu a porovnání 

jednotlivých regeneračních metod z hlediska jejich využívání. Dalším cílem bylo porovnávání 

zjištěných výsledků dle pohlaví a dle regionálního zastoupení pomocí dotazníkového šetření.

Vzhledem ke stanoveným cílům jsem si vytvořila následující úkoly práce:

 prostudovat odborné písemnosti a sdělení týkající se dané problematiky,

 seznámit se s různými metodickými materiály, týkající se způsobů využití regenerace 

ve sportu,

 stanovit si cíl a vytvořit pracovní postup,

 připravit a realizovat pilotní šetření pomocí vytvořeného dotazníku a následně provést 

jeho vyhodnocení,

 realizovat vlastní výzkumné otázky, 

 distribuovat dotazník (vlastní distribuci) čemuž předcházela pilotáž, po jejímž 

vyhodnocení došlo k malým úpravám dotazníkových otázek),

 vyhodnotit dotazníky a zjištěné výsledky interpretovat,

 provést stručné porovnávání zjištěných dat,

 formulovat závěry a možná doporučení pro praxi.
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3.2 Výzkumné otázky

Vzhledem k charakteru diplomové práce, která se zabývá postoji atletů k regeneraci ve 

sportu, a to jak z hlediska komplexně ,,celosvětového“, tak i z pohledu pohlaví a dle 

regionálního hlediska jsem zformulovala následující výzkumné otázky:

01:  Uvědomují si dotazovaní sportovci, že regenerace je součástí dobrého výkonu a 

regeneraci dodržují?

02: Odlišuje se přístup k regeneraci a životosprávě mezi pohlavími?  Je z hlediska pohlaví 

přístup k regeneraci odlišný, dbají ženy na správnou životosprávu a regeneraci více než muži?

03: Je postoj k regeneraci a využívání regeneračních prostředků odlišný v jednotlivých 

sledovaných státech, kterými byly Česká republika, Spojené státy americké a Kanada a 

vybrané státy Evropy?

04: Vyskytuje se u českých respondentů (u obou pohlaví) shodný postoj k regeneraci v 

porovnání s přístupem evropských respondentů, oproti dotazovaným z USA a Kanady? 
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3.3. Charakteristika souboru

Sledovaným souborem byli atleti, kteří atletiku považují za svůj hlavní sport, 

pravidelně trénují a účastní se závodů. Soubor je složený z n=160 respondentů ze záměrně 

vybraných států světa (Česká republika, USA, Kanada, Slovenská republika, Španělsko, Jižní 

Afrika, Irsko, Chile, Lotyšsko, Izrael, Velká Británie, Uganda, Barbados, Litva, Guatemala). 

Výše uvedené státy byly vybrány na základě jednoduššího získání respondentů z důvodu 

osobní známosti.

V této práci jsem se rozhodla pro lepší přehlednost a dostatečnou procentuální 

výpověď pracovat se třemi skupinami výsledků.

1. Základní soubor všech n=160 respondentů 

2. Soubor podle pohlaví

3. Soubor podle regionálního hlediska: Česká republika, Spojené státy americké a 

Kanada, Evropa a ostatní

3.3.1 Celková charakteristika základního souboru S

Jak již bylo výše uvedeno, celý soubor se skládá z n=160 respondentů, z toho je 46,5% 

žen a 53,5% mužů. Věkové rozložení souboru je následující: 22% dotazovaných do 20 let, 

včetně, dále 49,7% do 25 let, včetně, 17,6% do 30 let, včetně a zbylých 10,7% nad 31 let.

Z hlediska výkonnosti se jedná o soubor, který je charakterizován vyšší sportovní 

výkonností. Celých 41% respondentů byli sportovci na vrcholové úrovni, kteří reprezentovali 

svojí zemi a zúčastnili se významných atletických závodů, jako jsou například Olympijské 

hry, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, závody Diamantové ligy, dalších soutěží IAAF 

and amerických NCAA national championships. Dalších, avšak nezanedbatelných, 30 % 

respondentů uvedlo (s tím, že předchozí sportovci již do této kategorie nejsou zahrnuti), že se 

umístili do 3. místa na mistrovství dané země. Pouze jedna třetina respondentů nedosáhla 

sportovní výkonnosti zajišťující účast na zmiňovaných soutěžích. S výše uvedenou 

výkonností je bezpodmínečně spojená informace o počtu tréninkových jednotek za týden. Ve 

zkoumaném souboru žádný z respondentů neuvedl, že by trénoval méně jak 3× týdně. 

Největší procentuální zastoupení, tedy 35 % respondentů uvedlo, že absolvuje 6 tréninkových 

jednotek za týden, 21 % uvedlo že  trénují 7× týdně, 14 %  9 až 10× týdně, 11 % 8× týdně, 9
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% 5× týdně. Na 5 % zastoupení zbyly obě krajní hodnoty, tedy tréninky 3 až 4× v týdnu a 11×  

a více.

Z pohledu atletických disciplín jsou podle mého názoru poměrně překvapivě nejvíce 

zastoupeny běhy s 31 %, dále sprinty a překážky se stejným procentuálním zastoupením 24 

%. Další disciplíny již byly zastoupeny méně, 9 % hody a vrhy, 6 % skoky, 4 % víceboje a 2 

% běhy s překážkami.

Zajímavou informací je i poměr délky atletické praxe oproti sportovní praxi. U 36 % 

dotazovaných byla uvedena stejná délka obou praxí, z toho tedy plyne informace, že pro tyto 

respondenty je atletika prvním a stálým sportem. 

3.3.2 Charakteristika podle pohlaví

Rozložení respondentů z pohledu pohlaví je rovnoměrně rozložené, když ze n=160 

oslovených je 46,5 % (n=74) žen (SŽ) a 53,5% (n=85) mužů (SM) . Z pohledu atletických 

disciplín je procentuální zastoupení mužů a žen na bězích, sprintech a překážkách také velmi 

obdobné. Ženy se však věnují více skokům a vícebojům, naproti tomu jsou u  mužů více 

zastoupeny spíše vrhy a hody.

Rozdíl mezi sportovní a atletickou praxí a stejně tak i počet tréninkových jednotek je 

také u mužů a žen velmi obdobný. Procentuálně je u obou skupin nejvíce zastoupen trénink 

6x ta týden. Odlišnost je patrná pouze u 20 % mužů, kteří trénují dokonce 9 až 10xt za týden, 

oproti 7 % žen v této kategorii.

3.3.3 Soubor podle regionálního hlediska: Česká republika, Spojené státy 

americké a Kanada, Evropa a ostatní

Ze získaných dotazníků jsem rozdělila respondenty na čtyři soubory. Soubor SČR

Česká republika s n=71 respondenty, skupina SUSK Spojené státy americké a Kanada s n=39 

dotazovanými, kde většina respondentů byla z USA, a soubor Evropa SE se n=37 respondenty, 

zahrnující státy - Slovenská republika, Španělsko, Irsko, Lotyšsko, Velká Británie, Litva. 

Skupina Evropa je vždy udávána bez výsledků České republiky, které jsou vedeny jako 
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samostatný soubor. Poslední, čtvrtá skupina je skupina SO ostatní s n=13 respondenty, 

zahrnující zbylé státy (Jižní Afrika, Chile, Izrael, Uganda, Barbados a Guatemala). Bohužel 

skupina SO nedosahuje dostatečného počtu respondentů, abych mohla dělat platné závěry, 

proto informace a výsledky ohledně této skupiny jsou pouze informační a zmiňované jen 

u zajímavých výsledků.

Stejně jako z hlediska pohlaví, tak i z hlediska států, je šest tréninkových jednotek za 

týden nejčastější tréninková dávka. Z celkového pohledu však Češi trénuji častěji než zbylí 

Evropané, Američané a Kanaďané. Pouze 7 % dotazovaných z SČR trénuje méně jak 6x týdně 

oproti 23% atletů ze SUSK a 25 % atletů z SE. Naopak 36 % respondentů z SČR dochází na 

tréninky více jak 7 × za týden, kdežto z SE pouze 27 % a z SUSK dokonce jen 18 % atletů.

Z pohledu atletických disciplín je tento soubor svým rozložením podobný souboru S.

Významně se pouze liší zastoupení běhů v SUSK, kde se jim věnuje dokonce 64 % 

dotazovaných. Důvodem pravděpodobně bude třetí tzv. podzimní cross country sezóna 

probíhající v USA, která má stejnou důležitost konání, jako halová a venkovní atletická 

sezóna.

Z rozdílu mezi délkou sportovní a atletické praxe je vidět, že 73 % respondentů z SČR

se před začátkem své atletické kariéry aktivně věnovalo nějakému jinému sportu. Z SE a SUSK

je to již méně, tedy jen 60 % resp. 59 % respondentů. Pouhých 36 % dotazovaných z SO

provozovalo před atletikou i jiný sport.
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3.4 Metodika práce

Jelikož cílem mé práce bylo zjistit postoj atletů k regeneraci ve sportu, a to nejen atletů 

z České republiky, ale i atletů z celého světa, rozhodla jsem se využít nestandardizovaný 

dotazník (příloha.1). Vytvořila jsem ho samostatně a při distribuci jsem využila internetového 

serveru Google, který mi umožnil dotazník poslat osloveným lidem přímo emailem. 

Respondenti poté měli za úkol pouze označit daný odkaz, vyplnit otázky a následně odeslat. 

Zároveň se mi dotazníky na tomto internetovém serveru automaticky uložily. Tento postup 

přináší několik výhod, nejenže jsou výsledky pro autora okamžitě a odevšad dostupné, velmi 

přehledné a bezpečně uložené, tato forma dotazování je i poměrně pohodlná pro dotazované a 

zvyšuje procento návratnosti dotazníků.

Po pilotním testování a před finálním odesláním jsem dotazník upravila na konečných 

23 otázek. V dotazníku jsem využila několik typů otázek dle stupně otevřenosti. Jedním z typů 

byly otázky uzavřené, které nabízejí připravené odpovědi. Tento typ využíváme zejména, když 

známe většinu možných odpovědí. Dále jsem využila polouzavřené otázky, které nabízí jak 

připravené odpovědi, tak prostor pro vysvětlení či vlastní odpověď dotazovaného, která se 

neshoduje s předem nabídnutými možnostmi odpovědí. Využila jsem zde i otázky všeobecné, kde 

jsem zjišťovala zejména pohlaví a věk. Posledním typem byly otázky otevřené, ve kterých musel 

dotazovaný uvést svůj vlastní názor na danou problematiku.

Struktura dotazníku

Pomocí prvních 10 otázek jsem zjišťovala obecné informace o dotazovaném, jako je 

pohlaví, věk, národnost, atletická disciplína, délka sportovní a atletické praxe a také počet 

tréninkových jednotek za týden. Nevynechala jsem ani otázky ,,Tvůj osobní rekord“ a ,,Jaký 

je dle Tvého názoru nejlepší výsledek, kterého jsi ve své kariéře dosáhl?“ pro zjištění úrovně 

výkonnosti daného sportovce a posléze celého souboru.

Dalšími otázkami jsem se již zaměřila na cíl své práce. Otázky jsem v dotazníku nijak 

nerozdělovala a řadila je pod sebe. Ve vyhodnocování výsledků jsem se však zaměřila na dvě 

velké oblasti:

1. životní styl atletů a jejich životospráva,

2. pohled na regeneraci a využívané regenerační metody.
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Pod první oblast „životní styl atletů a jejich životospráva“ jsem vložila otázky 

zjišťující, zda-li jsou respondenti kuřáci, kolik hodin obvykle v noci spí, zda-li si dávají 

krátký spánek během dne, který jsem slangově nazvala ,,šlofíka“, jestli dodržují nějakou dietu 

a zda využívají některé z potravinových doplňků. Zajímalo mě také, jestli atleti chodí na 

oslavy a pijí alkohol během závodního období.

V druhé oblasti jsem se zaměřila již konkrétněji na regeneraci jako takovou. 

V dotazníku byly obsaženy otázky zjišťující kolik regeneračních jednotek respondenti 

využívají za týden a jestli se pravidelně před a po tréninku protahují. Poměrně podrobně byla 

položena otázka týkající se využívání jednotlivých procedur. Respondenti měli označit, zda 

výrazně využívají, využívají, občas využívají, nevyužívají nebo nikdy nevyužívají následující 

regenerační metody: aktivní regenerace – klus, masáže, studená vířivka, skotské střiky, 

elektromyostimulace, sauna, pára, kryoterapie, plavání či další metody. Nakonec jsem do této 

oblasti zahrnula i otázky zjišťující pohled atletů na regeneraci. Zajímalo mě, zda jsou atleti 

spokojeni s podmínkami pro regeneraci v místě, kde trénují, do kolika minut je jejich 

regenerace časově dostupná a jestli za ní platí. Poslední otázka byla formou volné odpovědi, 

kde respondenti měli napsat svůj názor, zda se jim vůbec vyplatí na regeneraci dojíždět.
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST

4.1 Vyhodnocení první oblasti - životní styl atletů a jejich 

životospráva

Správný životní styl a životospráva atletů je nezbytnou součástí sportovního výkonu. 

Neovlivňuje pouze výkon jako takový v daném dni, ale má vliv na celkový tréninkový proces.

1. Průměrná délka spánku

Obr.2 - Počet hodin spánku

Krátký komentář:

Tento graf zaznamenává celý soubor S s počtem n=160 respondentů. Jak již 

výše uvedená literatura Jirka (1990) uvádí, průměrná délka spánku pro dospělého 

člověka by měla být 7-8 hodin. Z grafu je patrné, že sportovci dodržují optimální 

délku spánku, kdy 44% procent dotazovaných spí 8 hodin a 26% procent 7 hodin 

během noci.  Optimální délku spánku vidím i u 17% respondentů, kteří v noci spí 9 
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hodin, jelikož sportovci z hlediska fyzické náročnosti často potřebují spánku více. 

Pouze 13% atletů spí nedostatečný počet hodin, či spí zbytečně příliš.

                            

Obr. 3 - Počet hodin spánku 

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

Stejnou otázku jsem zhodnotila podle pohlaví a regionálního hlediska respondentů. Na 

grafu výše je patrné, že délka spánku se u SŽ a SM výrazně neliší, tudíž procentuální rozložení 

je téměř totožné se souborem S. Pouze je patrné, že 7 % ze SM, ale žádná ze SŽ nespí 10 hodin 

a déle. Z hlediska států se SČR od SE velmi neliší, SČR s 98 % a SE s 92 % respondenty spí 7-9 

9 8

0

28

3

16

26 27

18

33

30

38

45 44

56

26

49

23

20

14 24

13

13

0

0

7
2 0

5

23

0%

25%

50%

75%

100%

10 
hodin a 
déle

9 hodin

8 hodin

7 hodin

méně 
než 6 
hodin



45

hodin za noc a dodržují tím ideální dobu spánku. Oproti tomu 28 % dotazovaných z SUSK spí 

na sportovce poměrně málo, tedy méně než 6 hodin.

2. Spánek během dne

Obr. 4 - Spánek během dne

Krátký komentář:

Spánek během dne přináší několik výhod, ne však každý na něj má čas a 

každému vyhovuje. Z celkového soboru S 35 % atletů uvedlo, že spát během dne 

nechodí skoro nikdy, podobné procentuální složení, tedy 37 % však nevylučuje, že 

občas spánku během dne využije. Počet respondentů, kteří spát během dne nechodí 

nikdy (18 %) poměrně jasně převyšuje atlety, kteří si tzv. ,,šlofíka“ dávají pravidelně 

nebo skoro každý den (10 %).
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Obr. 5 - Spánek během dne

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

            Z pohledu jednotlivých států a pohlaví se výsledky výrazně neliší. Z grafu se dá ale 

vyčíst, že SŽ přece jen využívají spánku přes den o něco méně než SM. Žádná z žen 

v porovnání s muži totiž neuvedla, že by přes den chodily spát pravidelně a naopak 22% žen 

uvedlo, že spát během dne nechodí nikdy. SM naopak z 15 % spánek během dne využívá 

pravidelně či skoro každý den, na druhou stranu ale 40 % z nich nechodí spát skoro nikdy. 

Tímto se odpovědi ano a občas vyrovnaly odpovědím skoro nikdy a nikdy u obou souborů SŽ 

a SM.
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            Z hlediska jednotlivých států se výrazněji liší pouze soubor SO, kde je spánek během 

dne výrazně častější než u SČR, SUSK a SE. Pouze 31 % z dotazovaných SO odpovědělo, že přes 

den nespí niky nebo skoro nikdy.

3. Kouření

Obr. 6 – Kouření

Krátký komentář:

Kouření je negativním jevem správné životosprávy, jelikož má podíl na zhoršování 

tělesné výkonnosti. Zvyšuje tepovou frekvenci a systolický krevní tlak, zatěžuje srdce a 

způsobuje rychlejší nástup únavy. Výsledky ukázaly, že 97 % sledovaných atletů jsou 

nekuřáci.
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Obr. 7 – Kouření

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

            Jak již bylo uvedeno výše, 97% sledovaných sportovců nekouří vůbec. Zbylí kuřáci 

jsou převážně ze SM. Výsledky překvapivě ukazují, že žádný z dotazovaných SE a SO není 

kuřákem, kdežto 4 % respondentů z SČR a 5 % ze SUSK mezi pravidelné kuřáky patří.

4. Dieta

Obr.8 - Dieta
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Krátký komentář:

Dieta bývá poměrně častou diskutovanou otázkou mezi atlety. Není neobvyklé, že se 

atleti snaží tzv. ,,shodit“ před závody, aby byli co nejlehčí a během závodů nenesli zbytečná 

,,kila“ navíc. Přesto z celkového souboru S pouze 19% respondentů uvedlo, že dietu dodržují. 

Naopak 64% respondentů uvedlo, že dietu nedodržují vůbec. Zbylých 17% dotazovaných 

připouští, že dietu dodržují, ale pouze v době závodního období.

Obr. 9 - Dieta

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

Z hlediska pohlaví je dieta dodržována více u SŽ než u SM, ale rozdíly nejsou nikterak 

markantní, jelikož 62 % SŽ a 66 % SM dietu nedodržuje vůbec.  Rozdíl je ale patrný ve 
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výsledcích podle regionálního hlediska. SČR v porovnání s SUSK a SO dietní režim dodržuje 

velmi málo. 75 % SČR dietu nedodržuje vůbec a dosahuje tím podobných výsledků jako SE se 

73%. Je pro mě poměrně překvapivé, že více jak polovina, tedy 59 % atletů z SUSK

odpovědělo, že dietu minimálně během závodního období či celoročně dodržuje.

Potravinové doplňky

Obr. 10 – Potravinové doplňky

Krátký komentář:

Jelikož se jedná o soubor ve velké míře vrcholových sportovců, není ani moc 

překvapivé, že 84% sportovců ze souboru S potravinové doplňky pravidelně využívá. Mezi 

nejčastěji uvedenými potravinovými doplňky byly: BCAA, multivitaminy a vitamín C, 

vápník, hořčík, železo, gainery a iontové nápoje. Často byl také uvedený kreatin.
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Obr. 11 - Potravinové doplňky

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

Oproti výsledkům dodržování diety u SŽ a SM tento graf ukazuje výsledky opačné.  SM

je ve využívání potravinových doplňků lehce důslednější než SŽ. Opět ale jde o rozdíl velmi 

nepatrný, kdy 87 % SM a 13 % SŽ výživové doplňky využívá.

Zajímavostí je, že na jednom z předchozích grafů SČR z výsledků vyšlo, že jen velmi 

málo dodržuje nějaké diety, že si tzv. ,,stravu nehlídá“. V tomto grafu ale naopak SČR výrazně 

předhání SUSK , kdy z tohoto souboru 86 % oproti pouze 72 % z SUSK  pravidelně využívá 

některých potravinových doplňků s cílem zlepšení zdraví či výkonnosti. SE je na tom z tohoto 

pohledu ještě lépe (95%).
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6. Alkohol a oslavy během závodního období

Obr. 12 – Alkohol a oslavy během závodního období

Krátký komentář:

            Alkohol patří mezi další negativní jevy v životosprávě jedince. Unavené a alkoholem 

oslabené tělo velmi špatně regeneruje a stává se náchylnějším k onemocnění. Jak ukazuje graf 

výše, sportovci souboru S si toto uvědomují. Kladný výsledek je pravděpodobně podmíněn 

tím, že se jedná o soubor na vysoké výkonnostní úrovni. Celkově 98% respondentů uvedlo, že 

na oslavy nechodí či alespoň se na nich v závodním období neopíjí. Pouze 11 % dotazovaných 

odpovědělo, že alkohol pijí a navštěvují oslavy i během závodního období.
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Obr. 13 - Alkohol a oslavy během závodního období

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

Z výše uvedených grafů vyplývá, že většina atletů dodržuje správnou životosprávu a 

nepožívá alkohol během závodního období. Nyní se ale zaměřím na zbylých 11%, kteří 

uvedli, že se o toto téma se nestarají. Z pohledu pohlaví jsou výsledky poměrně zajímavé, 

jelikož 13% SM uvedlo, že alkohol pijí a neřeší, zda je zrovna závodní období, oproti pouze 

7% SŽ. Naopak ale více SM (51%) než SŽ (42%) potvrdilo, že alkohol v závodním období 

nepijí vůbec. Z toho tedy vyplývá, že ženy chodí na oslavy v závodním období více než muži, 

ale hladinu alkoholu si více hlídají a nijak se neopíjí. 

Z celkového hlediska mi přijde překvapivé, že SČR výrazně převyšuje zbytek světa 

v požívání alkoholu během závodního období. Pouze 35 % SČR uvedlo, že alkohol v závodním 

období nepijí, oproti 48% SE a dokonce 62 % SUSK. Myslím si, že nižší procento respondentů 

z SUSK., kteří by požívali alkohol, je zapříčiněno právním nastavením ve Spojených státech 

amerických. Američané smějí požívat alkohol až po dovršení 21 let věku a dříve je pro ně 

velmi složité alkohol získat. U každého nákupu, ať se jedná i pouze o jedno pivo, musí 

všichni kupující bez ohledu na věk vždy ukázat své občanské průkazy. Navíc je alkohol 
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v obchodních centrech málo prodávaný a je dostupný zejména ve specializovaných 

obchodech, tzv. Liquor shop, kam mají  lidé do 21 let vstup zcela zakázaný. V neděli je navíc 

alkohol naprosto k nesehnání.

4.2 Vyhodnocení druhé oblasti - pohled na regeneraci a využívané 

regenerační metody

Stejně tak jako správný životní styl a životospráva atletů, tak využívání 

regeneračních metod je nezbytnou součástí sportovního výkonu. V současné době je na trhu 

velmi široká nabídka regeneračních metod, avšak zařazování regeneračních prostředků do 

tréninkových plánů vyžaduje jisté znalosti v oblasti regenerace. Zvolení procedur by nemělo 

být náhodné, naopak by mělo docházet k cílenému výběru a použití nejvhodnějšího 

prostředku pro zotavení sil. 

V této oblasti práce jsem se zaměřila na postoj atletů vůči regeneraci, na její 

dostupnosti a zejména na využívání jednotlivých procedur.

1. Počet využívaných regeneračních jednotek za týden

Obr. 14 – Počet regeneračních jednotek za týden
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Krátký komentář:

            Tento graf z celého souboru S zaznamenává, že více jak polovina (55 %) atletů  

regeneraci využívá pouze jednou až dvakrát týdně. Oproti tomu 10% dotazovaných se 

regeneračních procedur nezúčastňuje vůbec. 15 % respondentů regeneraci navštěvuje třikrát 

za týden, 10 % atletů čtyřikrát za týden, stejně tak jako 10 % dotazovaných, kteří regeneraci 

využívají pět a více krát za týden.

Obr. 15 -  Počet regeneračních jednotek za týden

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

            Stejná otázka z pohledu pohlaví již přinesla patrné rozdíly. Výsledky ukazují, že SŽ je 

ve využívání regenerací preciznější než SM, kdy 18 % ze SM regenerační procedury 
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nevyužívají vůbec oproti pouze 3 % ze SŽ. Výsledky SM naopak ukazují větší extrémy, 18%

z nich nevyužívá regeneraci vůbec a naopak poměrně vysoké číslo k dané otázce tedy 14% a 

12% respondentů využívají regenerační procedury čtyřikrát resp. pětkrát a více za týden.

            Z regionálního hlediska výsledky ukázaly, že SČR je na tom v porovnání s ostatními 

soubory velmi dobře a to i přesto, že 10 % atletů uvedlo, že neregeneruje vůbec. 73% atletů 

totiž regeneraci využívá dva a více krát v týdnu., zatímco ze SUSK je to pouze 56 %, a ze SE 54 

% dotazovaných. Pro zajímavost uvedu ještě SO , který se odlišuje od ostatních souborů tím, že 

žádný z respondentů nevyužívá regenerace pět a více krát za týden, avšak čtyři regenerace 

v týdnu naopak využívá dokonce 23 % dotazovaných.

2. Protahování

Obr. 16 – Strečink

Krátký komentář:

             Protahování neodmyslitelně patří ke každému tréninku a jak obrázek výše ukazuje, 

sportovci si důležitost protahování uvědomují. Z celkového souboru S se 95% sportovců 

pravidelně protahuje. Z toho více jak polovina (51 %) využívá protahování před i po tréninku.
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Obr. 17 - Strečink

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

Jak tento graf ukazuje, z hlediska pohlaví jsou zde již patrné některé rozdíly. SŽ je 

v protahování před i po tréninku zodpovědnější než SM. Z pohledu regionálního hlediska si 

dovolím tvrdit, že si SČR uvědomuje důležitost strečinku v tréninku a pravidelně protahování 

dodržuje, jelikož pouze jeden respondent uvedl, že protahování nevyužívá vůbec. Přesto je 

z obrázku patrné, že by se atleti ze SČR měli více zaměřit na protahování i po tréninkové 

jednotce a nejen před ní, jelikož 47 % respondentů se protahuje pouze před tréninkem. 

Naopak výsledky ukázaly, že atleti z SUSK mají problém úplně opačný. U nich je protahování 

před i po tréninku chvályhodné (56%), avšak výsledky zbylých dotazovaných ukázaly, že 

protahování pouze po tréninku (26%) převažuje nad protahováním pouze před tréninkovou 

jednotkou (8%). 10% atletů ze SUSK se dokonce neprotahuje vůbec. Výsledky SE, jak je patrné 

z obrázku, stojí někde na pomezí SČR a SUSK.
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3. Regenerační procedury

            Na následujících sedmi obrázcích jsou znázorněny grafy představující využívané 

regenerační procedury. V těchto grafech jsem se zaměřila na zjištění a porovnání využívaných 

regeneračních procedur podle již výše uvedených souboru celkem, dle pohlaví a dle 

regionálního hlediska. Pro přehlednější porozumění výsledků jsem ve většině případů 

popisovala výsledky ,,významně využívám“ a ,,využívám“ společně jako stejnou kladnou 

odpověď. Ve výjimečných případech jsem do této kategorie zařadila i odpověď ,,občas“. 

Stejně tak jako ,,nevyužívám“ a ,,nikdy nevyužívám“ jsem zahrnula pod odpověď zápornou. 

Tyto výše uvedené kategorie jsem samostatně zmiňovala pouze při zajímavých výsledcích. 

Obr. 18 - Regenerační procedury

(údaje za všechny respondenty)
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Krátký komentář:

Klus jako aktivní regenerační metoda se v celkovém souboru S jeví jako 

nejvyužívanější metoda regenerace vůbec, kdy pouze 13% respondentů uvedlo, že regeneraci 

klusem nevyužívají či dokonce nevyužívají nikdy. Domnívám se, že je to její lehkou 

dostupností a časovou a finanční nenáročností. Masáž jako významná regenerační procedura 

již od pradávna si stále drží své místo oblíbenosti u sportovců a patrně nejen u nich. Pouze 25 

% respondentů uvedlo, že masáže nevyužívají a nikdy nevyužívají.

Jako další využívané a významně využívané metody regenerace výsledky ukázaly 

saunu s 35 % respondenty, studenou vířivku a plavání se stejným výsledkem 27 % 

dotazovaných. Tyto regenerační procedury jsou hned následované horkou vířivkou s 23 % 

atlety, kteří tuto metodu využívají.

Výsledky také ukázaly, že pára a skotské střiky nepatří mezi oblíbené regenerační 

procedury a jsou využívány pouze ze 17 % resp. 15 %. Elektromyostimulace a kryoterapie 

jsou sportovci ze souboru S využívány ještě méně (9 %). Důvodem bude pravděpodobně

vysoká finanční náročnost a horší dostupnost těchto procedur.
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Obr. 19 - Regenerační procedury

(údaje za ženy)

Krátký komentář:

Detailnější zaměření na Sž nepřináší žádné převratné zjištění. Výsledky jsou velmi 

obdobné souboru S. Je zde opět patrná oblíbenost klusu, kdy dokonce 80 % dotazovaných ze 

Sž klus využívá či dokonce významně využívá. Populární jsou také masáže (38%), ale i 

plavání (33 %). Parní lázeň se u Sž ukázala jako málo oblíbená procedura s pouze 12 % 

atletek, které ji využívají. Elektromyostimulace a kryoterapie se zde také drží na posledních 

příčkách s 6 % resp. 8 % procenty využívání. 
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Obr. 20 - Regenerační procedury

(údaje za muže)

Krátký komentář:

Při porovnání využívaných regeneračních metod u Sž a SM nejsou patrné velké rozdíly. 

Oba soubory značně využívají klus a masáže. Výsledky však ukázaly, že Sž si tzv. ,,chodí 

zaklusat“ častěji než SM, kteří klus významně využívají a využívají ze 75 % oproti 80 % Sž. 

SM si také méně často tzv.,, chodí zaplavat“ (22 % oproti 33 % ze Sž). Masáž je obdobně často 

využívána a významně využívána u obou souborů (36 % SM a 38 % SŽ). Kryoterapie je 

naopak častější regenerační metoda u SM (30 % nevyužívá nikdy) než u SŽ (47 % nevyužívá 

nikdy).
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Obr. 21 Regenerační procedury  

(údaje za Česko)

Krátký komentář:

Není překvapující, že využívání klusu (71 % využívá a významně využívá) u SČR má 

opět své nezastupitelné místo. Obrázek také ukazuje časté využívání sauny (58 %), masáží (33 

%), horkých vířivek (31 %), páry (28 %) a plavání (28 %). Z toho usuzuji, že regenerace u 

SČR je převážně založena na teplých procedurách. 

Kryoterapie má naopak vysoké zastoupení sportovců (57 %), kteří tuto regenerační 

proceduru nevyužívají nebo nevyužívají nikdy. Výsledky ukázaly, že studené vířivky (80 % 

nevyužívá a nikdy nevyužívá) jsou nejméně aplikovanou procedurou ve sledovaném souboru. 

Podobných výsledků dosáhla i elektromyostimulace (76 %) i skotské střiky (51 %). 
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Obr. 22 - Regenerační procedury  

(údaje za Spojené státy americké a Kanadu)

Krátký komentář:

Tento graf v porovnání s grafem předchozím ukazuje značné rozdíly ve využívaných 

procedurách v SČR a v SUSK. Přestože regenerace klusem má v SČR také vysoké zastoupení, 

v SUSK je tzv. ,,vyklusání“ metodou ještě využívanější (81 % ze SUSK tuto metodu využívá a 

významně využívá). Masáž je také častější procedurou v SUSK (42 %) než v SČR (33%). 

Významné rozdíly byly zjištěny v tomto souboru v tepelných procedurách, konkrétně 

chladové terapie, oproti SČR. Výsledky ukázaly, že studenou vířivku využívá či významně 

využívá 52 % respondentů ze SUSK  oproti pouhým 6 % dotazovaných atletů ze SČR. Zcela 

odlišně dopadly výsledky využívání a významného využívání sauny a páry. Tyto procedury 

jsou v SUSK velmi málo populární (sauna 5 % a pára 5 %) v porovnání s předchozím obrázkem 

SČR (sauna 58% a pára 28%). Zajímavostí je, že přestože SUSK vykazuje jasnou tendenci ke 

studeným procedurám, využívání kryoterapie je v porovnání se SČR velmi nízké (18% ke 42%, 
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zahrnuji-li i odpovědi ,,občas“). Naopak v SUSK je elektromyostimulace (18 % využívá a 

významně využívá) častěji využívaným prostředkem regenerace než v SČR (4 %).

                                   

Obr. 23 - Regenerační procedury

(údaje za Evropu bez České republiky)

Krátký komentář:

Tento graf regeneračních prostředků využívaných v SE je kombinací využívaných  

procedur v SČR a v SUSK. Klus a masáže jsou opět hojně zastoupeny. Stejně tak jako v SUSK je 

v SE studená vířivka často aplikovanou metodou (30% významně využívá a využívá), na 

druhou stranu sauna, která je v SČR velmi populární, je i ve zbytku Evropy hojně využívaná

(27 %).  Z obecně málo využívané metody kryoterapie , která je více využívaná u nás (42%

minimálně občas využívá), stojí výsledky SE uprostřed. Tedy 32 % respondentů kryoterapii 

minimálně občas využívá, kdežto v SUS je tomu pouze 18% respondentů. Další obecně málo 
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aplikovaná procedura elektromyostimulace je v SE využívána ještě méně (pouze 19%

minimálně občas využívá) než v SČR (24%), oproti 33% atletů z SUSK, kde je tato regenerační 

metoda využívanější.

Obr. 24 - Regenerační procedury  

(údaje za ostatní státy)

Krátký komentář:

Jak již bylo uvedeno výše SO nedosahuje dostatečného počtu respondentů pro platné 

závěry, přesto tento soubor pro zajímavost uvedu. Zajímavým výsledkem 62 % minimálně 

občasného využívání skotských střiků, které v SČR, SE ani v SUSK nepatří mezi populární 

prostředky regenerace. Regenerace studenou vířivkou není ani jedním z respondentů z tohoto 

souboru významně využívána, ale na druhou stranu 69% respondentů uvedlo, že tuto 
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regeneraci využívají. To SO řadí v aplikaci této metody těsně před SUSK (51% využívá a 

významně využívá) a SE (30 %). V SČR jak ji bylo zmiňováno výše, je využívání studených 

vířivek jen z 6%.

4. Spokojenost s podmínkami regenerace v místě trénování

Obr. 25 – Spokojenost s podmínkami regenerace v místě trénování

Krátký komentář:

Necelé ¾ respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s podmínkami regenerace v místě, 

kde trénují. Přestože se to zdá být jako vysoké číslo, myslím si, že regenerace by měla být 

neodmyslitelnou součástí tréninku a tak by výsledek spokojenosti měl být ještě vyšší.
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Obr. 26 -  Spokojenost s podmínkami regenerace v místě trénování

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

            Z pohledu pohlaví je z grafu patrné, že SŽ (74 %) je s využívanou regenerací v místě 

trénování spokojenější než SM (68%). Z pohledu regionálního hlediska je z rozložení grafu 

vyplývající, že SČR (68%) a SE (62%) má výsledky v této otázce obdobné. Naproti tomu SUSK

a SO jsou s regenerací v místě tréninku spokojeni více, 82 % resp. 85%.
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5. Dostupnost využívané regenerace

Obr. 27 – Dostupnost využívané regenerace

Krátký komentář:

Většina respondentů uvedla, že jejich využívaná regenerace je v únosné dostupnosti, 

tedy do patnácti případně 30 minut od místa trénování či bydliště. Pouze 22 % atletů ze 

souboru S uvedlo, že za regenerací dojíždějí do jedné hodiny. Zbylých 7% procent 

dotazovaných dojíždí dokonce více jak jednu hodinu.
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Obr. 28 - Dostupnost využívané regenerace

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

Z výsledků lze odečíst, že regenerace je časově dostupnější pro SŽ než pro SM. Z 

pohledu regionálního hlediska dosahuje SČR nejslabších výsledků, jelikož pouze 35% atletů 

dojíždí za regenerací do patnácti minut. Podobných výsledků dosahuje i SE (41 %), oproti 

tomu SUSK ukazuje patnáctiminutovou dostupnost regenerace pro 59 % respondentů. Myslím 

si, že důvodem je systém amerického sportu, který je založen na tzv. universitním sportu, kde 

atleti v kampusu university nejen bydlí, trénují ale také využívají místní regeneraci pro tzv. 

student – athlete, kteří danou universitu ve své oblasti sportu reprezentují.
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6. Regenerace jako placená služba

Obr. 29 – Regenerace jako placená služba

Krátký komentář:

Pouze ve 26 % z celkového souboru S bylo uvedeno, že regenerace není placenou 

službou. Je otázkou, zda respondenti vůbec byli obeznámeni s tím, že někdo za jejich 

regeneraci bez jejich vědomí platí, či zda je jejich regenerace opravdu zdarma V tomto 

případě by se pravděpodobně mohlo jednat o regeneraci pomocí klusu či procedur, které jsou 

aplikovatelné doma. Zbytek atletů odpovědělo, že regenerace je placenou službou (74 %). 

Zhruba 50% z těchto respondentů má regeneraci zajištěnou od klubu, střediska, university či 

nějakého sponzora.
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Obr. 30 - Regenerace jako placená služba

(podle pohlaví a regionálního hlediska)

Krátký komentář:

Jak je patrné z tohoto grafu, stejně tak jako z grafů předchozích (dostupnost 

regenerace), je na tom SUSK významně lépe v porovnání s SČR a SE a SO. Pouze 14 % 

dotazovaných ze SUSK si za využívanou regeneraci musí platit sami. V SČR se jedná již o 42 % 

a v Evropě dokonce 49 %. Tento výsledek je pravděpodobně opět zapříčiněn již výše 

zmíněným tzv. universitním sportem ve Spojených státech amerických.

Lehké rozdíly jsou patrné i z hlediska pohlaví, kdy SM si častěji za regeneraci platí než 
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7. Názor atletů, zda se vyplatí na regeneraci dojíždět

Poslední dotazníková otázka se týkala zamyšlením se nad tím, zda se atletům vyplatí 

na regeneraci dojíždět.  Jinými slovy jsem se od sportovců snažila zjistit, zda si myslí, že je 

regenerace důležitou složkou tréninku. Pouze 2,5% považuje regeneraci za zbytečnou, ostatní 

sportovci regeneraci považují za významnou. Někteří dokonce odpověděli, že regenerace je 

stejně důležitá jako trénink samotný. Drtivá většina respondentů tvrdí, že pravidelné 

využívání regeneračních metod je velmi důležité a dojíždění se vyplatí. Bohužel poměrně 

hodně atletů z České republiky, čemuž odpovídá i obr. 28, odpovědělo, že regeneraci považují 

za důležitou a její nutnost si uvědomují, avšak z časové náročnosti a nedostupnosti regeneraci 

využívají méně, než by měli. Někteří dokonce uvedli, že než ztrácet čas dalekým dojížděním, 

využijí raději regeneraci spánkem.

Mezi nejčastějšími odpověďmi, za jakým druhem regenerace se nejvíce vyplatí 

dojíždět, respondenti uvedli fyzioterapeuty, akupunkturu, plavání a celkovou kryoterapii. 

Zbylé procedury jsou dle jejich odpovědí často schopni si aplikovat doma sami.
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5. DISKUSE

Výzkumnou část jsem rozdělila na dvě oblasti -  životní styl atletů a jejich 

životospráva a pohled na regeneraci a využívané regenerační metody. Získané informace jsem 

roztřídila a porovnávala v kategoriích celkem, dle pohlaví a dle regionálního hlediska. 

Položené výzkumné otázky se tedy týkaly výše uvedených oblastí a kategorií a v této diskusi

se na ně pokusím odpovědět.

Jako první výzkumnou otázku O1 jsem si položila, zda si sportovci uvědomují, že 

regenerace je součástí dobrého výkonu a regeneraci dodržují. Dospěla jsem k názoru, že 

jelikož sledovaný soubor je na vysoké výkonností úrovni, tak si sportovci důležitost 

regeneračních metod uvědomují. Z celkového souboru jen 10% respondentů uvedlo, že 

regeneraci nevyužívá vůbec, pouze ale 2,5% respondentů si myslí, že využívat regeneraci je 

zcela zbytečné. 71% respondentů je spokojeno s podmínkami regeneraci v místě, ve kterém 

trénují a stejné číslo, tedy 71% atletů má regeneraci dostupnou do 30 minut. Pouze 38%

sportovců si za regeneraci musí platit sami. Bohužel výsledky ukázaly, že SČR je na tom 

v porovnání se SUSK z hlediska poskytování regeneračních služeb výrazně hůře.  Regenerace 

je v naší zemi atletům hůře dostupná a více sportovců do ní musí investovat vlastní peníze. 

Z toho logicky vyplývá a graf č. 25 to také dokazuje, že SČR má nižší spokojenost 

s podmínkami regenerace v místě, kde trénuje. Výsledky SE však také poměrně překvapivě 

ukazují, že SE  na tom v porovnání s námi není lépe.

Na otázku (O2), zda se odlišuje přístup k regeneraci a životosprávě mezi pohlavími a 

je z hlediska pohlaví přístup k regeneraci odlišný, dbají ženy na správnou životosprávu a 

regeneraci více než muži? Po důkladném porovnání získaných dat jsem dospěla k výsledku, 

že SŽ dbá na správnou životosprávu více než muži. Pouze 3% ze SŽ nevyužívá regeneraci 

vůbec v porovnání s 18% SM. SŽ ale naopak využívá 1-3 regenerační jednotky za týden, 

kdežto SM se drží hesla ,,když už tak už“, kdy již výše uvedených 18% neregeneruje vůbec a 

naopak 26% navštěvují regeneraci dokonce 4× a více v týdnu. 

Co se týká regenerační metody strečinku, SŽ a SM se pravidelně protahují, ale dovolím 

si konstatovat, že SŽ je v této oblasti poctivější, jelikož vyšší procento z nich protahuje svaly 

dvakrát, tedy před i po tréninku. Výsledky ukázaly, že celkově se neprotahuje pouze 5% 

atletů. Toto číslo je poměrně pozitivní, obzvláště zajímavé je potom v porovnání s výsledky 
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bakalářské práce Mráčkové (2011), kdy 9,4% gymnastů se neprotahuje vůbec. Je nutné ale 

podotknout, že její zkoumaný soubor byl na nižší výkonnostní úrovni.

Z hlediska dodržování správné životosprávy jsem očekávala, že SŽ bude výrazně 

poctivější než SM. Tato myšlenka se mi však nepotvrdila, jelikož rozdíly v pohlaví se ukázaly 

být jen velmi nepatrné. Ukázkou toho je spánek v noci, kdy jak Frodlová (2012) uvádí, 

potřeba žen na spánek je vyšší než u mužů. Tato teorie se mi ale nepotvrdila a výsledky u 

obou pohlaví vyšly téměř shodně. Naopak podíváme-li se do extrémů, žádná z respondentů ze 

SŽ neuvedla, že by spala 10 hodin a déle, kdežto 7% ze SM ano. Mráčková však uvádí, že 

žádný ze zkoumaných gymnastů déle jak 10 hodin nespí. Průměrná délka spánku 7-8 hodin se 

však v mých výsledcích s Mráčkovou shoduje.

Ani spánek během dne nepřinesl významné rozdíly, pouze více sportovců ze SM než 

ze SŽ uvedlo, že přes den chodí spát pravidelně, kdežto více dotazovaných ze SŽ si nedává 

,,šlofíka“ nikdy. Významné rozdíly mezi pohlavími se nepotvrdily ani u dodržování diety, 

využívání potravinových doplňků a ani v otázce požívání alkoholu v závodním období. 

Minimální rozdíl byl zjištěn v otázce kouření, kdy 5% respondentů ze SM se řadí mezi kuřáky, 

oproti tomu jen 1% dotazovaných ze SŽ.

Podařilo se mi však zjistit některé rozdíly podle pohlaví ve využívání regeneračních 

metod. Obě pohlaví zvolila za významně využívanou metodu klusu a masáží. SŽ dále uvedl 

plavání oproti SM, kteří více preferují saunu. Parní lázeň se také těší vyšší popularitě u SM než 

u SŽ.

Dalším úkolem jsem si zvolila zhodnotit výzkumnou otázku (O3), jestli je postoj 

k regeneraci a využívání regeneračních prostředků odlišný v jednotlivých sledovaných 

státech, kterými byly Česká republika (SČR), Spojené státy americké a Kanada (SE) a vybrané 

státy Evropy (SE). Postoj atletů k regeneraci je z hlediska regionálního rozložení velmi 

odlišný. Při komparaci výsledků jsem se zaměřila pouze na dotazníkové odpovědi - využívám 

a významně využívám. Výsledky ukázaly, že v SČR patří mezi nejvyužívanější prostředky 

regenerace vyklusání, sauna, masáž, horká vířivka a parní lázeň, případně i plavání. 

Kyzlinková (2013) se ve své práci regenerace v tenise s mými uvedenými výsledky v podstatě 

shoduje, když uvádí nejvyužívanější metody regenerace protahování, saunu, regenerační 

koupele a jiné činnosti (vyklusání a vyplavání). Ve SUSK výsledky ukázaly vyklusání, 

studenou vířivku, masáž, skotské střiky a taktéž plavání. SE se poté jeví jako kombinace SČR a 

SUSK s využívanými metodami vyklusání, studená vířivka, sauna a masáž. Je tedy očividné, že 

zatímco regenerace v České republice má tendenci k využívání teplých procedur, jak ukazují i 

výsledky Kyzlinkové, ve Spojených státech amerických a Kanadě jsou využívanější metody 
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chladu (lokální a celková kryoterapie). Je tedy otázkou, jaká metoda  je tzv. ,,ta účinnější“,

která regeneraci urychluje. Obecně vědci upozorňují na to, že vliv kryoterapie je zatím velmi 

málo prozkoumán. Chris Bleakley z University of Ulster tvrdí že "skutečný vliv a efekt 

lokální kryoterapie nebyl zatím uspokojivě zmapován a je velmi diskutabilní, jestli skutečně 

vede k úlevě od bolesti a urychlení regenerace“. I přesto je však ledování a sprchování 

studenou vodou v případě namožených a bolavých svalů ve Spojených státech amerických a 

Kanadě velmi populární a hojně praktikované. To potvrzuje i interní sdělení podle 

korespondence ze dne 15.4. 2014 s Dr. Curtiss Long, trenérem atletiky na Western Kentucky 

University, který uvedl že: ,,Já osobně se přikláním k jemné masáži a ponoření do studené 

vody pro celkovou regeneraci. Přímo po dokončení závodu aplikuji přikládání igelitových 

tašek s ledem na unavené svaly“. Stejný názor při preferování studených regeneračních 

procedur nad teplými má i Dr. William Hey, profesor z již výše uvedené americké university. 

Stejně tak by neměl být opomíjen fakt, že jak uvádí Formánek, regenerace ve fotbale často 

také využívá dráždivý a tonizační efekt studených vířivek, stejně tak jako šéftrenér ASK 

Slavia Praha Petr Novotný, který v interním rozhovoru uvedl že: ,,Využití ledování ve formě 

ponoření dolních končetin do studené vody, studeného potoka či do moře přináší úlevu 

namoženým svalům. Tuto metodu aplikuji na svých svěřencích po každém těžším tréninku a 

jsem přesvědčen o jejím efektu na namožené svalstvo způsobené vazokonstrikcí cév“. 

Domnívám se tedy, že v České republice si tepelné procedury stále drží své podstatné místo 

ve využívání regeneračních procedur, avšak lokální ledování nabývá na popularitě stejně jako 

tomu je ve Spojených státech amerických a Kanadě. Oproti tomu celková kryoterapie, 

přestože se jedná také o terapii chladem, je stále ve Spojených státech amerických a Kanadě 

málo aplikovanou procedurou. V České republice naopak rapidně narůstá její oblíbenost mezi 

sportovci.

V poslední výzkumné otázce (04), zda se vyskytuje u českých respondentů (u obou 

pohlaví) shodný postoj k regeneraci v porovnání s přístupem evropských respondentů, oproti 

dotazovaným ze Spojených států amerických a Kanady, jsem dospěla k názoru, že přístup 

evropských respondentů je opravdu bližší postojům českých sportovců v porovnání s atlety ze 

Spojených států amerických a Kanady. V první oblasti životní styl atletů a jejich životospráva 

výsledky ukázaly dodržování 7-8 hodin spánku u SČR i SE, oproti více jak jedné čtvrtině 

(28%) atletů ze SUSK, kteří na sportovce, dle mého názoru, spí nedostatečný počet šesti hodin. 

Výsledky také ukázaly obdobné užívání potravinových doplňků a naopak nedodržování diety 

v porovnání s SUSK. V požívání alkoholu během závodního období stojí SE mezi SČR a SUSK.
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I ve druhé oblasti pohledu na regeneraci a využívaných regeneračních metod výsledky 

ukázaly, že SE je ve spokojenosti s podmínkami regenerace v místě trénování méně spokojen 

než SUSK. SE v této otázce dospěl k podobným procentuální výsledkům jako SČR. Atleti ze SE si 

také stejně jako atleti ze SČR musí za regenerační procedury častěji platit sami. I z hlediska 

dostupnosti regenerace a využívání strečinku je SE výsledkově bližší atletům ze SČR. Rozdílný 

výsledek přinesla otázka počtu využívaných regeneračních jednotek za týden, kdy dotazovaní 

ze SE využívají regenerační jednotky v porovnání se SČR i SUSK podstatně méně. Jak již bylo 

uvedeno výše, z pohledu využívaných regeneračních prostředků je SE kombinací 

aplikovaných procedur v SČR a v SUSK. Klus a masáže jsou opět hojně zastoupeny. Stejně tak 

jako v SUSK je v SE studená vířivka často aplikovanou metodou. Na druhou stranu v SUSK málo 

populární sauna, která je naopak v SČR velmi oblíbenou, se ukázala hojně aplikovanou 

metodou i v SE.
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6. ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo dotazníkové testování n=160 atletů na vyšší sportovní 

výkonnosti, zjištění postoje atletů ke správnému životnímu stylu a regeneraci ve sportu a 

porovnání jednotlivých regeneračních metod z hlediska jejich využívání.

V diskusi této diplomové práce se mi podařilo úspěšně odpovědět na všechny 

výzkumné otázky, které byly položeny již před začátkem provádění výzkumu. Bohužel jsem 

se setkala s nízkou návratností dotazníků a tak jsem byla nucena znovu oslovit každého 

konkrétního respondenta zvlášť. To se bohužel zobrazilo v nižším počtu respondentů z cizích 

zemí. I přesto jsem ale ve své práci dopěla k výsledku, že sportovci z vybraných států světa si 

důležitost správné životosprávy a dodržování pravidelné regenerace uvědomují. Výzkum 

ukázal, že mezi nejvyužívanějšími regeneračními procedurami je aktivní metoda klus a 

masáž. Využívání studených a teplých procedur se liší z regionálního hlediska, kdy v České 

republice je stále často aplikována horká vířivka, sauna a pára. Ve Spojených státech 

amerických a Kanadě patří mezi významně využívané procedury chlazení a lokální 

kryoterapie Z hlediska pohlaví výsledky přinesly pouze nepatrné rozdíly, kdy ženy se zdají 

v dodržování životosprávy a regenerace důslednější než muži. V porovnání přístupu 

k regeneraci ve sportu z regionálního hlediska jsem dospěla k závěru, že vybrané evropské 

státy se v postoji ke správnému životnímu stylu a regeneraci ve sportu blíží více České 

republice než Spojeným státům americkým a Kanadě, jak bylo od počátku předpokládáno.

Tato práce mě nutila k zamyšlení nad tím, jak významné místo regenerace ve sportu 

v tréninkovém procesu má a také politování nad svojí vlastní ,,leností“, že jsem během své 

vlastní vrcholové atletické kariéry regenerační prostředky nevyužívala více. Dále mi přinesla 

ponaučení pro mojí současnou trenérskou činnost, jelikož si nyní více uvědomuji váhu 

regeneračních procedur.

Myslím si, že je důležité, aby sportovci experimentovali s různými strategiemi a 

přístupy k regeneraci, protože každému vyhovuje něco jiného. Optimální využití 

regeneračních procedur, jako je například hydroterapie, aktivní zotavení, masáže, strečink, 

kryoterapie, sauna nebo různé kombinace těchto metod mají podstatný vliv na výsledný 

výkon. Pozornost by však neměla být věnována pouze optimálním regeneračním procedury, 

ale také správné výživě a přiměřenému množství spánku.
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SEZNAM PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI

1. Příloha 1  Vzor dotazníku
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The attitude of track and field athletes to the recovery in the sport 

(Postoje atletů k regeneraci ve sportu)

Dear Madam, Dear Sir,

In cooperation with the Department of Athletics, you will get a questionnaire that will be a basis for 

the final thesis at the Faculty of Physical Education and Sport at Charles University in Prague.

The theme of the thesis is “The attitude of track and field athletes to the recovery in sport". The 

purpose is to evaluate the approach of athletes from around the world for the use of recovery 

techniques.” Information obtained from this survey will be used as a basis for more effective recovery 

techniques in sports of Czech Republic.

Thank you for your time in filling out this questionnaire. I believe that it will lead you to some 

interesting reflections of yourself. The questionnaire is anonymous and it will take you only a few 

minutes. However, it will be a great help to me in completing my master’s degree.

Thank you very much

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Bc. Kristina Volfová

Supervisor The author of the thesis

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..........................................

Vážená paní, vážený pane,

Ve spolupráci s katedrou atletiky se k Vám dostává dotazník, který bude podkladem k diplomové práci 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Universitě Karlově v Praze. 

Téma práce je Postoj atletů k regeneraci ve sportu a jejím cílem je posoudit přístup atletů z různých 

koutů světa k využívání regeneračních technik. Informace získané z toho dotazníkového šetření budou 

využity jako podklady k zefektivnění regeneračních technik ve sportu České republiky. 

Prosím o Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku. Upřímně věřím, že Vás povede k zajímavé reflexi sama 

sebe. Dotazník je anonymní a zabere Vám jen pár minut. Mně však velmi pomůže k dokončení 

magisterského studia.

Předem velmi děkuji

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Bc. Kristina Volfová

Vedoucí diplomové práce Autor diplomové práce

*Povinné pole
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1. Name or Nickname (Jméno či Přezdívka) *

2. Sex (Pohlaví) *

F - female (žena), M - male (muž)

3. Age (Věk) *

4. Country (Stát) *

5. Your track and field event (Tvá atletická disciplína) *

6. Your personal best (Tvůj osobní rekord) *

7. What is duration of your sport career? (Délka Tvé sportovní praxe) *

Write the number of years (Napiš počet roků)

8. What is duration of your track and field career? (Délka Tvé atletické praxe) *

Write the number of years (Napiš počet roků)
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9. From your point of view, what is your best result what have you achieved? (Jaký je dle Tvého 

názoru nejlepší výsledek, kterého jsi ve své kariéře dosáhl?) *

Write the name of race or how did you placed (Napiš jméno zavodu či na jakém místě jsi se umístil)

10. Number of practices per week (Počet tréninkových jednotek za týden) *

11. Number of used recovery per week (Počet regeneračních jednotek za týden) *

12. How many hours do you usually sleep at nigh? (Kolik hodin obvykle spíš v noci?) *

o Less then 5 hours (Méně než 5 hodin)

o 5

o 6

o 7

o 8

o 9

o 10

o More then 10 hours (Více než 10 hodin)

13. Do you get a nap during the day? (Dáváš si ,,šlofíka" během dne?) *

o Yes, regularly (Ano, pravidelně)

o Yes, nearly every day (Ano, skoro každý den)

o Sometimes (Občas)

o Almost never (Skoro nikdy)

o Never (Nikdy)
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14. Do you smoke? (Jsi kuřák?) *

o Yes (Ano)

o No (Ne)

15. Do you abide some diet? (Dodržuješ nějakou dietu?) *

o Yes (Ano)

o Yes, but only during the racing season (Ano, ale pouze jen během závodního období)

o No (Ne)

16. Do you use some dietary supplements? Vitamins, amino acids, isotonic drinks, etc.? 

(Využíváš nějaké potravinové doplňky? Vitamíny, aminokyseliny, iontové nápoje atd.?) *

If no - write NO. If yes - write YES and write which suplements you use. (Jestliže ne - napiš NE, 

jestliže ano, napiš ANO a jaké doplňky využíváš)

17. Do you visit parties and drink an alcohol during a racing season? (Chodíš na oslavy a piješ 

alkohol během závodího období?) *

o Yes, i dont care (Ano, je mi to jedno)

o Yes, but i don´t get a drunk (Ano, ale neopíjím se)

o No (Ne)

18. Do you regularly stretch your muscles before and after practice? (Protahuješ se pravidelně 

před a po tréninku?) *

o Yes, before and after practice (Ano, před i po tréninku)

o Yes, only before practice (Ano, pouze před tréninkem)

o Yes, only after practice (Ano, pouze po tréninku)

o No, i don t́ stretch (Ne, neprotahuji se)

o
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19. Do you prefere using followings: (Preferuješ využívání nasledujících:) *

I 

significantly 

use 

(Významně 

využívám)

I do use 

(Využívám)

Sometimes 

(Občas)

I don t́ use 

(Nevyužívám)

I never use 

(Nikdy 

nevyužívám)

Active recovery - light 

jogging (Aktivní 

regenerace - klus)

Massage (Masáž)

Cold whirpool 

(Studená vířivka)

Hot tub (Horká 

vířivka)

Scottish shower -

alternating cold and 

hot water (Skotské 

střiky - střídání 

studené a horké vody)

Electromyostimulation 

(Elektromyostimulace)

Sauna

Steam bath (Pára)

Cryotherapy 

(Kryoterapie)

Swimming (Plavání)

Others (Další)
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20. Are you satisfied with the conditions for the regeneration at the place where you practice? 

(Jsi spokojen/a s podmínkami pro regeneraci v místě, ve kterém trénuješ?) *

If not - write what would you like to use to the box ,,Jiné". (Jestliže ne - napiš do kolonky ,, Jiné" co 

bys rád využíval)

o Yes

o Jiné:

21. Regeneration what you use is time available for you: (Regenerace, kterou využíváš, je pro 

Tebe časově dostupná:) *

o Available in 15 minutes (Dostupná do 15minut)

o Available in 30 minutes (Dostupná do 30 minut)

o Available in 1 hour (Dostupná do hodiny)

o Time to get there takes more that 1 hour (Více jak hodinu)

22. Is your recovery a paid service? (Je regenerace, kterou využíváš, placenou službou?) *

o Yes, i myself have to paid for it (Ano, sám si platím)

o Yes, it is paid by the club/school/sponsor (Ano, platí za mě klub/škola/sponsor)

o No (Ne)

23. Post your opinion on whether you think that time what you spend on using recovery is worth 

for you. (Napiš svůj názor na to, jestli si myslíš, že se Ti vyplatí na regeneraci dojíždět.) *
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