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Abstrakt

Název: Regenerace v plavání

Topic: Regeneration in the swimming  

Cíle práce: Pomocí dotazníku zjistit informovanost a názory na potřebnost regenerace a 

jejího využívání. Zpracovat výsledky a vyhodnotit zjištěné údaje do přehledných 

tabulek a grafů. Podat ucelený přehled o oblasti regenerace v plaveckém sportu.

Metoda: Výzkumným souborem naší práce se stalo 30 plavců – účastníků  

mistrovství České republiky 2005 v krátkém bazénu ve věku 15 – 33 let.

Výsledky: Potvrdilo se, že většina plavců má málo informací o obsahu, formách a 

důležitosti regenerace. Také se potvrdilo zanedbávání regeneračních procedur ze strany 

plaveckých klubů.

Klíčová slova: plavecký trénink, regenerace,  kompenzační cvičení
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1.ÚVOD

Plavání patří mezi časově i energeticky velmi náročné sporty. Je v něm kladen 

velký důraz na výkonnost jedince. V tréninkovém procesu může docházet 

k negativnímu působení a celkovému přetěžování organismu. Nechceme-li, aby 

k tomuto docházelo a aby působení sportovní aktivity na organismus bylo v souladu 

s vývojovými zákonitostmi, je nutné do tréninkového procesu zařazovat kompenzační 

pohybové aktivity, doplňkové sporty a regenerační prostředky.

Řízená regenerace je nezbytná pro zvyšování sportovní výkonnosti. Je stejně 

důležitá jako zatěžování. Nejde o proces léčebný, spadá plně do kompetence trenéra a je 

nezastupitelnou součástí tréninkového procesu. Má za úkol vyrovnat a obnovit 

přechodný pokles funkčních schopností organismu. Regeneraci nelze zužovat jen na 

oblast biologickou, ale je třeba myslet i na regeneraci psychickou.

Regenerace sil unaveného sportovce je normální biologický proces nastupující 

bezprostředně po skončení náročné pohybové činnosti. Nejjednodušším způsobem 

zotavení je klid, pasivní odpočinek. Pro současný způsob tréninkového a závodního 

zatížení je ale nevýhodný. Trvá příliš dlouho. V případě, že sportovec neurychlí proces 

zotavení regeneračními prostředky, nemusí se vždy mezi jednotlivými tréninky nebo 

závody zcela zotavit a plně obnovit síly. Únava se začne v organismu kumulovat a 

konečným důsledkem je pokles výkonnosti.

Při zanedbání regeneračního procesu nemusí však zůstat u pouhé únavy, ale 

mohou se objevit příznaky přetrénovaní či dokonce organické poruchy zejména 

pohybového aparátu, což může končit až chronickým onemocněním. Nevěnuje-li se 

regeneraci sportovce dostatečná pozornost, růst výkonnosti může značně poklesnout,

zatímco náchylnost ke zraněním značně vzroste.

K výběru tohoto tématu diplomové práce mě vede myšlenka, že současným 

problémem sportu je nedostatečná pozornost regeneraci sportovce. Jsem přesvědčen, že 

by měla hrát důležitou roli v tréninkovém procesu. Dodržováním regeneračních postupů 
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je možné prodloužit závodní období sportovce o několik let a nedopustit, aby musel 

předčasně skončit závodní kariéru v důsledku chronických obtíží.

V teoretické části se snažím podat co nejvíce informací o struktuře plaveckého 

výkonu a zvláštnostech plavecké kariéry a především o možnostech regenerace a 

členění regeneračních prostředků. 

Výzkumná část uvádí a prezentuje výsledky výzkumu, který byl proveden u  

třiceti plavců ve věku 15 – 33 let, účastníků  Mistrovství České republiky 2005 v 

plavání v krátkém bazénu. U každého plavce jsme sledovali velikost zatížení a  způsoby 

regenerace.

Podkladem získaných výsledků bylo zpracování a vyhodnocení dotazníků. 

Výsledky byly statisticky zpracovány pomocí programu Microsoft Excel do 

přehledných tabulek a grafů.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Charakteristika sportovního výkonu

Sportovní výkon je cílem a výsledkem činnosti v dané sportovní disciplíně. Jeho 

kvalita reprezentuje aktuální možnosti sportovce. Je momentálním projevem 

specializovaných dovedností v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, 

který je vymezen pravidly daného sportovního odvětví. Sportovní výkon je v zásadě 

vyústěním:

a) vrozených, geneticky daných dispozic (někdy nazývaných schopností), mající povahu 

vloh, nadání a předpokladů pro určitou činnost,

b) dlouhodobé adaptace na tréninkové podněty, tedy vlivu tréninkového procesu,

c) vlivu sociálních podmínek a prostředí, v nichž se sportovec vyvíjí a v nichž daný výkon 

podává.

Vycházíme-li z předpokladu, že geneticky dané dispozice jsou sice sportovním 

tréninkem částečně ovlivnitelné, ale jejich výchozí úroveň je každému dána, pak zvyšování 

úrovně aktuálního sportovního výkonu je obecně podmíněna rozvojem a zdokonalováním 

dvou základních předpokladů, které je možné ovlivnit sportovním tréninkem: výkonnostní 

kapacitou a připraveností k výkonu, event. zlepšením „vnějších" podmínek, v nichž je 

sportovní výkon realizován. (Dovalil, 1992)

V odborné literatuře nalézáme řadu odkazů přímo k regeneraci sportovců na 

konci 80. let. Jsou to např. Javůrek, 1982; Jirka, 1984; Máček a kol., 1987; Jirka, 1986; 

Jirka, 1990.

Podstatným a zásadním titulem se nám jeví Jirka, 1990, který přehledně 

poskytuje všechny potřebné informace z oblasti regenerace.
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2.1.1 Struktura sportovního plaveckého výkonu

Poznání podstaty sportovních výkonů a zákonitostí vývoje sportovní výkonnosti 

patří k základním teoretickým problémům. Na zkoumání sportovních výkonů se v 

současné době podílí celá řada přírodních a společenských věd včetně aplikovaných 

oborů a disciplín, jako např. biomechanika, antropomotorika, psychologie a další.

Studiem struktury sportovních výkonů se zabývá celá řada autorů. Podle 

Čechovské (2001) je každý výkon podmíněn řadou dílčích faktorů i skupinami 

determinant, které jsou ve vzájemných, jednodušších či velmi složitých vazbách. 

Představa struktury těchto faktorů bývá pojímána pro svou složitost velmi často pouze 

schematicky nebo se zaměřením jen na určitou oblast. Komplexní, exaktně ověřený 

model struktury plaveckého výkonu nemáme v odborné literatuře k dispozici. Přesto, 

nebo právě proto, se jeví tato problematika jako velmi potřebná především pro 

racionální řízení plaveckého sportovního tréninku v různých etapách rozvoje plavecké 

výkonnosti. Jde o volbu obsahu, zaměření a metody sportovního tréninku plavců. 

Mezi trenérem a plavcem se odehrává složitý a mnohostranný rozvoj činitelů, 

které podmiňují růst plaveckého výkonu. Soubor činitelů se dotýká všech stránek 

osobnosti, zasahuje do sféry biologické, psychické i sociální.

Sportovní plavecká výkonnost se zvyšuje během poměrně dlouhé sportovní 

kariéry sportovce a je v podstatě souhrnem projevů vrozených dispozic

- vlivu prostředí 

- vlivu tréninkového procesu 

Soubor požadavků determinant, určujících složky sportovního, tedy i plaveckého, 

výkonu je shrnut v jiném přístupu do skupin.

bioenergetických determinant

podmiňují schopnosti mobilizovat výkonu odpovídající bioenergetické systémy

biomechanických determinant - zahrnují činnost celého pohybového systému, 

koordinační kvalitu

psychických determinant - zahrnujících psychické procesy, osobnostní 

charakteristiky, motivaci a další faktory
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deformačních determinant - představují rušivé momenty vnitřní povahy (napětí, stra-

ch, únava) a vnější (soupeři, podmínky závodní činnosti atd.)

Komplex činitelů, které podmiňují plavecký výkon (Čechovská, 2001)

       Tréninkové podmínky                                                           Závodní podmínky

                Oblast                                         Sportovní                                     Oblast 
            somatických                                      výkon                                        faktorů
           předpokladů                                                                                        techniky

            Oblast                                                Oblast                                         Oblast
        osobnostních                                      kondičních                                    faktorů
           faktorů                                              faktorů                                         taktiky



13

Zmíněnou teorii dále upravovala ve svých pracích řada autorů. Jejich cílem bylo 

zejména konkretizovat danou strukturu a aplikovat ji v praxi na různá sportovní odvětví 

(Dobrý, 1989). 

Úroveň každého sportovního výkonu závisí v zásadě na úrovni a stavu výkon 

ovlivňujících determinant (VOD) a jejich vzájemném působení. Znalost a pochopení 

struktury každého sportovního výkonu je nezbytným předpokladem k tomu, aby bylo 

možné správně sestavit sportovní trénink, a aby byl zaměřen právě na ty determinanty, 

které jsou pro tu kterou disciplínu podstatné. Každý sportovní výkon je podmíněn celou 

řadou takových determinant (faktorů), které jej ať už pozitivně anebo negativně ovlivňují. 

Význam jednotlivých determinant je samozřejmě v každém sportovním odvětví a v každé 

sportovní disciplíně různá. Sportovní výkon představuje sice ucelený systém, ale pro jeho 

správné pochopení a tudíž správnou strukturaci sportovní přípravy je prioritní nejprve 

charakterizovat dílčí determinanty. V zásadě jde o co nejlepší zodpovězení následujících 

otázek: Jaké determinanty ovlivňují sportovní výkon? Jaká je podstata těchto determinant, 

jakým způsobem a do jaké míry výkon ovlivňují? Jaké jsou vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými dílčími determinantami? Je možné tyto determinanty ovlivňovat a pokud ano, 

jakým způsobem? (Dovalil, 1992)

Mezi výkon ovlivňující determinanty (VOD) patří obecně celá řada fyziologických 

proměnných, tělesných parametrů, dílčích sportovních dovedností, vědomostí apod. Pro 

sportovní praxi je důležité nejen co nejkonkrétněji vymezit a pojmenovat, ale také, 

pokud je to možné, zjistit jejich objektivní měřitelnost. Jak bude zřejmé z dalšího textu, u 

mnoha VOD je to velmi složité a exaktní měřitelnost anebo dokonce určení objektivní 

míry ovlivnění výkonu je v praxi nerealizovatelná.

Až poté, co určíme jednotlivé dílčí VOD, je možné zjišťovat vzájemné vazby a 

souvislosti mezi VOD a syntetizovat tato zjištění zpátky do jednoho celku - správně 

koncipovaného sportovního tréninku. Pokud se v nějaké sportovní disciplíně tento úkol 

podaří, zlepší to nejen kvalitu výběru vhodných typů pro tu kterou disciplínu, ale 

zkvalitní to i celou sportovní přípravu. Při stavbě a řízení sportovního tréninku je nutné 

se neustále věnovat zdokonalování dílčích komponent výkonu a jejich sladění v jediný 
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celek. Pro maximalizaci efektů sportovního tréninku je třeba zdokonalovat a kontrolovat 

úroveň především těch VOD, které výkon prokazatelně podstatně ovlivňují. (Dovalil, 

1992)

2.1.1.1 Bioenergetické determinanty výkonu

Každý sportovní výkon je obecně charakterizovatelný vnějším pohybovým 

projevem a vnitřní odezvou, podmíněnou především uspokojováním bioenergetických 

nároků na činnost. Pohybová činnost sportovce a vnitřní odpověď na pohybové zatížení 

jsou obrazem okamžitých individuálně charakteristických předpokladů ke zvládnutí 

požadavků na výkon. Bioenergetické determinanty studuje zejména fyziologie. Ta 

odhaluje poznatky o stavbě a složení svalů, o podstatě adaptačních změn, o svalovém a 

systémovém metabolismu a jeho zajištění. (Dobrý, 1989)

Pohyb nám umožňují příčně pruhované svaly, které řídíme naší vůlí za pomoci

motorických jednotek (motorická nervová vlákna z předních rohů míšních a svalové 

vlákno). Příčně pruhované svaly dělíme na „červené a bílé svaly". 

Červené svaly obsahují velké množství myoglobinu, který váže 02 ve svalu a velké 

množství mitochondrií. Proto se tento typ svalu specializuje na aerobní metabolismus. Bílé 

svaly mají poměrně málo myoglobinu, jsou relativně málo prokrvené a mají méně 

mitochondrií. Mají však velmi bohaté sarkoplazmatické retikulum (skladiště vápenatých 

iontů, potřebných pro rychlou reakci) a velké množství glykolitických enzymů. Proto u 

nich převládá hlavně anaerobní metabolismus a jsou schopné velmi rychlých pohybů, 

spotřebovávají však pro svou práci velké množství energie a rychle se „unaví". Stupeň 

únavy odpovídá snížení zásob glykogenu, zvýšení hladiny kyseliny mléčné a jejích solí, 

snížení pH ve tkáni a změně prokrvení. Odolnost proti svalové únavě, která je signálem 

pro přerušení práce, se dá zvyšovat tréninkem, při němž sval postupně přizpůsobuje 

svůj metabolismus zvýšené zátěži. (Rokytka, 2000)

Většina kosterních svalů v těle je směsí červených a bílých vláken, některé svaly 

však mají výraznou převahu vláken určitého typu. Zastoupení jednotlivých typů vláken 

ve svalech je dáno převážně geneticky.
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Ke svalové práci je zapotřebí určité energie. Způsob krytí energetických potřeb 

závisí zejména na intenzitě a délce trvání zátěže. Rychlostní zatížení s dobou trvání do 15 s 

využívá jako hlavní zdroj energie systém makroergních fosfátů ATP a CP s malou tvorbou 

laktátu. Rychlostně - vytrvalostní zatížení od 15 - 50 s využívá ATP a CP a anaerobní 

glykolýzu s velmi vysokou tvorbou laktátu. Vytrvalostní zatížení krátkodobé (do 120 s) 

využívá anaerobní glykolýzu s velmi vysokou tvorbou laktátu, vytrvalostní zatížení 

středně trvající 2-11 min je hrazeno převážně glycidy se střední úrovní tvorby laktátu 

(oxidativní fosforylace), vytrvalostní zatížení dlouhodobé 11 - 60 min využívá 

oxidativně glycidy a lipidy s malou tvorbou laktátu a velmi dlouhá vytrvalostní zatížení nad 

60 min jsou energeticky kryta převážně lipidy a glycidy, k tvorbě laktátu v jejich 

průběhu prakticky nedochází (Havlíčková, 1997). 

Názory na způsob krytí energetických potřeb v závislosti na době trvání a 

intenzity práce se u různých autorů liší. Některé příklady jsou zřejmé z tabulek č. 1 a 2 

resp. grafu č. 1.

Graf l

Absolutní a relativní podíl vydané energie získané aerobními a anaerobními mechanismy na 

celkovém energetickém výdeji při zátěži relativně maximální intenzity u sportovců vrcholné 

úrovně. (Pozn.: Jedná se o starší pramen, proto jsou hodnoty vydané energie udávány v kcal.) 

(Kindermann, 1977)
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V trenérské praxi se energetické metabolické krytí vyjadřuje pojmem „aerobní 

kapacita, anaerobní laktátová kapacita a anaerobní alaktátová kapacita". Aerobní 

kapacitou rozumíme celkový objem energie uvolnitelné oxidativně. Mezi nejdůležitější 

aerobní parametry patří maximální spotřeba kyslíku (V02max). Je nepřímo 

charakterizována časem, po který je jedinec schopen udržet co nejvyšší hodnotu spotřeby 

kyslíku (V02) a pracovat při vysokém % V02max. Rychlost dodávky ATP je 1-1,5 mol.min-

1, systém je 13 -19 x účinnější než anaerobní laktátová kapacita. Anaerobní laktátová 

kapacita vyjadřuje celkovou energii uvolnitelnou neoxidativním štěpením cukrů. 

Představuje laktátovou zónu energetického metabolického krytí a její hodnota ukazuje na 

schopnost tolerance k metabolické acidóze. Rychlost dodávky ATP je 2 - 2,5 mol.min-1, 

systém je využitelný pro relativně maximálně intenzivní práci, jehož délka se pohybuje 

mezi 60 -90 s.

Základním měřitelným ukazatelem je LA max (nejvyšší dosažená hodnota kyseliny 

mléčné a jejích solí) a kyslíkový dluh (02 dluh - laktátová složka). Dalšími důležitými 

parametry jsou úroveň energetických zásob, schopnost mobilizovat energetické zásoby při 

kyslíkovém dluhu, schopnost udržet relativně stálé vnitřní prostředí, respektive tolerovat 

vysoké změny vnitřního prostředí a schopnost svalové koordinace při těchto změnách. 

Anaerobní alaktátová kapacita vyjadřuje celkovou energii uvolnitelnou štěpením fosfagenů 

(ATP, CP). Rychlost dodávky energie je zde 4 - 4,5 mol.min-1. Maximální délka trvání 

pohybové činnosti, jíž je možné hradit tímto způsobem, je 10 -15 s. (Havlíčková, 1997)
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Tabulka 1

Podíl anaerobně a aerobně uvolněné energie v průběhu plaveckých výkonů

(Dovalil, 1992)

Druh činnosti % podíl 

anaerobních 

mechanismů

% podíl 

aerobních

mechanismů
plavání na 25 m 95 5

plavání na 50 m 80 20

plavání na 200 m 70 30

plavání na 1500m 15 85

Tabulka 2

Příklad energetického krytí výkonu v závislosti na délce trvání zátěže

(Gollnick, 1988)

Doba 

zátěže (s)

Délka 

tratě

% podíl 

anaerobních

mechanismů

% podíl

aerobních

mechanismů

Převládající

energetický

systém

10 plavání na 25 m 83 17 ATP-CP

60 plavání na l00m 60 40 ATP-CP-LA

90-120 plavání na 200 

m 

40 60 ATP-

CP LA-

120-300 plavání na 400 m    25 75-60 LA-02

600 plavání na 1000 

m 

9 91 02

1800 plavání na 3000 

m

3 97 02

3600 a více plavání na 5000m

dálkové plavání

1 99 02
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2.1.1.2 Biomechanické a somatické determinanty výkonu

Motorické provedení daného úkolu je jediným objektivně pozorovatelným 

výsledkem všech předcházejících a současně probíhajících psychických a 

fyziologických procesů a působících biomechanických principů a zákonů (Dobrý, 

1989).

V praxi je nejdůležitější biomechanickou determinantou technika provedení 

pohybového úkolu. Technika vyjadřuje princip účelnosti a ekonomičnosti, tak aby bylo 

možno proměnit výkonnostní kapacitu sportovce v maximální sportovní výkon. V

technice se projevují všechny individuální vlastnosti sportovce (somatotyp, nervový typ, 

osobnost), které vyjadřují individuální variantu pohybového úkolu neboli „styl". „Styl" 

je účelné a ekonomické provedení techniky, přizpůsobené zvláštnostem jedince (Choutka, 

1991). 

Prostředkem ke zdokonalování techniky je technická příprava, proces zaměřený 

na osvojování a zdokonalování sportovních dovedností, které nám umožňují řešit správně, 

rychle a úsporně daný úkol. Technika je podmíněna kondiční připraveností, koordinační 

funkcí centrální nervové soustavy, psychickými vlastnostmi a schopnostmi.

Obecným základem technické přípravy je senzomotorické učení. „Motorické 

učení" je proces, ve kterém si sportovec za pomoci trenéra osvojuje techniku pohybového 

jednání a jehož cílem je účelné, vysoce efektivní řešení pohybových úkolů daného 

sportovního odvětví. Proces učení probíhá na základě vytvořené představy, opírající se o 

množství informací, představuje proces nácviku, zdokonalování a stabilizace. Umožňuje 

vytvořit „dynamický stereotyp" (pohybový návyk), který je považován za dočasně 

neměnnou soustavu podmíněných a nepodmíněných reflexů, vznikajících na základě 

stereotypně se opakujících podnětů, resp. pohybových situací. Schopnost vypracovat 

takový stereotyp, tj. realizovat princip koordinace, je považována za přísně individuální a 

dědičně limitovanou. Může silně ovlivňovat úroveň osvojení pohybových dovedností. (Dobrý, 

1989)
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Kvalita a efektivita technické přípravy je významně ovlivněna některými 

tělesnými parametry sportovce. Jejich význam je u každé sportovní disciplíny různý. 

Některé tělesné parametry jsou prakticky neovlivnitelné (např. tělesná výška, délka a tvary 

některých segmentů těla), některé jsou sice geneticky podmíněny, ale je možné je 

objektivně ovlivňovat (tělesná hmotnost, množství neaktivní tělesné hmoty, která závisí na 

množství podkožního tuku, složení a typ svalových vláken, úroveň kloubní flexibility 

apod.)

2.1.1.3 Psychické a osobnostní determinanty výkonu

Tato skupina zahrnuje např. psychické procesy, osobnostní charakteristiky, 

motivaci apod. Jsou částečně ovlivnitelné psychologickou přípravou. Psychologická 

příprava je procesem ovlivňování a sebevýchovy sportovce, který rozvíjí komplex 

osobních vlastností, psychické stavy, volní a morální vlastnosti, vytváří tak optimální 

psychickou připravenost na zátěž. Zaměřuje se na cíl jednání, motivaci k jednání, 

mobilizaci úsilí, přizpůsobivost v jednání ve složitých podmínkách. V konečném důsledku 

vede k optimální motivaci sportovce, schopnostem stanovení reálných cílů, ztotožnění se 

stanovenými cíli, přesné programování činnosti, optimalizaci vlivu emocí a k autoregulaci 

(sebeovládání, samostatnost, sebedůvěra, koncentrace). (Choutka, 1991)

Plavecký výkon je komplexním souhrnem osobnosti sportovce. Důležitou částí 

přípravy je usměrňování emocí a správná motivace k dlouhodobému a náročnému 

plaveckému tréninku.

2.1.1.4 Taktické determinanty výkonu

Taktika je způsob vedení boje s cílem dosáhnout optimálního výsledku či vítězství 

ve sportovní soutěži. Je to soubor poznatků, zkušeností, pravidel a návodů jak jednat. 

Taktická příprava je proces zaměřený na osvojování vědomostí, taktických dovedností a 

rozvoj schopností, které vedou k úspěšnému jednání sportovce v boji se soupeři. 

Předpokladem taktického jednání je znalost svých i soupeřových možností, výběr 

optimálních prostředků v optimálním čase, zkušenosti, sebedůvěra. Rozlišujeme tři fáze 

taktického jednání - vnímání a analýza vzniklé situace, myšlenkové řešení taktických úkolů 
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spočívající ve výběru optimálního řešení a samotné pohybové jednání sportovce s 

využitím pohybových dovedností a schopností. (Choutka, 1991) 

Pohybové řešení při soutěžích je závislé i na celkové psychické připravenosti 

sportovce. V poslední době je v literatuře často zdůrazňován význam osvojení si správných 

teoretických znalostí o sportovním tréninku a následně vlastním pohybovém výkonu pro 

zvyšování efektivity sportovní přípravy.

V plaveckém výkonu je taktická příprava velmi důležitá. Závodník si musí správně 

rozložit síly na rozplavby, semifinále a finále a pokusit se zhodnotit aktuální výkonnost 

svých soupeřů. Také by měl analyzovat průběh závodu, odhalit a uvědomit si chyby, které 

udělala a pokusit se je eliminovat v semifinále, finále nebo v příštím závodě.

2.1.1.5 Deformační determinanty výkonu

Tuto skupinu chápeme jako soubor faktorů, díky nimž je sportovní výkon mnohdy 

významně ovlivněn, ale na nějž nemá prakticky žádný vliv ani úroveň vrozených 

dispozic, ani kvalita sportovní přípravy. Mají v zásadě buď vnější povahu (např. soupeři, 

vnější podmínky závodní činnosti apod.) nebo mají charakter vnitřní (např. rušivé 

momenty vyvolané napětím, strachem nebo únavou). (Čechovská, 2001) 

Nejvýraznějšími deformačními determinantami vnější povahy jsou v plavání 

bezpochyby soupeři a závodní prostředí, čili plavecký bazén. Velkou roli může hrát 

délka bazénu (25 nebo 50 metrů) , výhoda domácího prostředí, teplota a složení vody a 

vzduchu, hloubka bazénu, povrch startovního bloku a odrazové stěny, proporcionalita  a 

osvětlení.

Zejména u deformačních determinant vnitřní povahy je míra ovlivnění výkonu 

často spíše subjektivní a souvisí s psychologickou přípravou. Pokud se závodník dokáže 

plně koncentrovat na výkon a je připraven na napětí, stres a  únavu, může snížit rušivý 

účinek těchto faktorů na minimum. 
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2.1.2 Vývoj sportovní kariéry

Jedním z odborníků zabývající se proměnlivostí plavecké sportovní kariéry je 

Čechovská (2005). Podle ní bývá plavecká kariéra zpravidla dlouhá, časově i 

energeticky nesmírně náročná, zvláště ve fázi rozvoje výkonnosti. V mnoha dalších 

aspektech se plavání v posledních letech obdivuhodně proměňuje. Stabilizace špičkové 

výkonnosti bývala problémem. Dnes máme v domácích podmínkách reprezentanty ve 

věku kolem třiceti let, od 25 let by mohli startovat v kategorii veteráni. Světové plavání 

má z nedávné doby vítěze až tří po sobě jdoucích olympiád. S plaváním se spojovala 

všechna negativa rané specializace a frekventovaným problémem bylo předčasné 

ukončování sportovní kariéry. Tyto neblahé jevy nezmizely, ale dnes se spojují, spíše než 

se systémem, s neodborným primitivním trenérským vedením a nepřiměřenými 

aspiracemi rodičů nebo závodníka. Plavání udivovalo dětskými světovými rekordmany. 

Veterány se stávali plavci a plavkyně v pětadvaceti letech. Současná vrcholná výkonnost 

se dnes spojuje jednoznačně s věkem dospělosti. Fenomenální výkonností udivují 

závodníci kategorie masters v pokročilém věku.

Vývoj výkonnosti sportovce v průběhu jeho aktivní činnosti rozdělují Tilinger a 

Potměšil (1979) na několik etap:

- období růstu výkonnosti

- období maximální výkonnosti

- období poklesu, spojené s ukončením závodní činnosti

Svoboda (2000) celý vývoj sportovce chápe jako proces, který má určité fáze. V 

prvé fázi (evoluční) výkonnost sportovce vzrůstá. V tomto období sportovec řeší 

důležitý moment své sportovní kariéry, zda se bude plně věnovat zvolené disciplíně.  

Vrcholných výkonů je dosahováno ve druhé fázi (kulminační). Snahou je udržení této 

výkonnosti co nejdéle, i v případě malých výkyvů. Teprve když výkonnost trvale klesá, 

ocitá se sportovec ve fázi involuce a v průběhu tohoto poklesu se rozhodne opustit 

sportovní kariéru a věnovat se jiné profesi. Tzn. nastává čtvrtá fáze – fáze adaptace, 

přizpůsobení novému rytmu života po skončení sportovní dráhy.
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Čechovská (2005) dělí vývoj sportovní plavecké kariéry na  5 bodů:

A - počátek sportovní plavecké kariéry (zhruba od 7 let)

B - počátek kvalitní výkonnostní kariéry (zhruba od 15 let)

C - kulminační bod vývoje výkonnosti (zhruba ve 22 letech) 

D - konec vrcholné výkonnostní fáze (zhruba ve 26 letech) 

E - konec kariéry (zhruba po 30. roce )

Obr. 1. Schematické znázornění vývoje výkonnosti (upraveno podle Feigeho, 1973 a 

Čechovské, 2005)

AE - doba celé kariéry (přibližně 23 let) 

AB - vzestupná fáze (hlavní vzestup)

AC - celkový vzestup

BC - vrcholný výkonnostní vzestup

BD - vrcholná výkonnostní fáze

CD - sestup vrcholné výkonnostní fáze

CE - celkový sestup

DE - sestupná fáze (konečný sestup)
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2.1.2.1 Dlouhodobá příprava sportovce

V průběhu sportovní kariéry jedince má dlouhodobý tréninkový proces své 

obsahové a vývojové zákonitosti. Z teoretického hlediska proto rozčleňujeme 

dlouhodobou sportovní přípravu do jednotlivých období, etap, které na sebe navazují a 

plní specifické úkoly.

Dlouhodobý plavecký trénink se schematicky dělí na následující etapy, lišící se

charakteristickými cíli a obsahem. (Čechovská, 2005):

• přípravný trénink (mladší školní věk, 7 až 10 let)

• základní trénink (starší školní věk, 10 až 15 let)

• specializovaný trénink (zhruba středoškolský věk, dospělost)

• vrcholný trénink (individuální vymezení, dospělost)

V plaveckých soutěžích mládeže se ještě rozlišují kategorie podle konkrétního 

ročníku narození - tzv. age-groups. Tento systém byl jako pozitivní zkušenost převzat z 

USA. Děti soutěží v rámci své věkové kategorie v rozmezí jednoho až dvou let. V 

plaveckých soutěžích jsou rozdílně věkově vymezené dívčí a chlapecké kategorie. Jejich 

opodstatnění je poněkud diskusní. V tréninkových skupinách se program pro dívky a 

hochy nediferencuje. Rozdíl v plavecké výkonnosti mužů a žen je ve srovnání s 

ostatními individuálními, cyklickými sportovními výkony nejmenší. (Čechovská, 2005)
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2.1.2.2 Etapy sportovní přípravy

Stavba a plánování plaveckého tréninku pro různé věkové skupiny není jednodu-

chá. V našem prostředí jsme víceméně závislí na podmínkách a možnostech, které 

nejsou ideální (což platí nejen pro ČR), a ve většině případů záleží na lidech, jejich 

zkušenostech a motivaci pokračovat. Pro zjednodušení a pochopení celé problematiky 

představíme koncept Australana Richardse (1996), který vychází z amerického systému 

víceletého plánování:

1. Každá tréninková etapa by měla mít svůj vlastní obsah a cíl.

2. Etapa následující by měla navazovat až na zvládnutou plaveckou techniku a    

    získanou fyzickou kondici v etapě předchozí.

3. V plánování etap plaveckého tréninku v jednotlivých věkových skupinách postupujeme  

    obecně od postupného zvyšování objemu přes zvyšování počtu tréninkových 

    jednotek, až k postupnému zvyšování intenzity tréninkového zatížení ve všech 

    případech se zřetelem k adaptačním mezím mladého plavce.(Jurák, Pokorná, 2005)

Etapy sportovní přípravy podle Čechovské (2005).

• přípravný trénink (mladší školní věk, 7 až 10 let)

• základní trénink (starší školní věk, 10 až 15 let)

• specializovaný trénink (zhruba středoškolský věk, dospělost)

• vrcholný trénink (individuální vymezení, dospělost)

Přípravný trénink se organizuje pro děti mladšího školního věku. Často se set-

káváme se snahou rodičů včlenit dítě předškolního věku (i např. čtyřleté, pětileté) do 

plaveckého oddílu. Integrace dítěte i smysl této snahy je iluzorní. Dítě v tomto věku by 

mělo jednoznačně rozvíjet škálu plaveckých dovedností, než přepínat své psychické i 

fyzické síly k uplavání mnoha metrů v bazénu. (Čechovská, Pokorná, 2005)
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Základní trénink je následující etapou stěžejního významu. Měl by zaručit efek-

tivní, přesto přiměřený, plynulý a dlouhodobý růst výkonnosti. Věkově je vymezen 

obdobím 10 až 15 let. Režimovým problémem je skloubení povinné školní docházky a 

postupně - poměrně dramaticky - se zvyšující frekvence tréninkových jednotek. Od 

pátého ročníku ZŠ je obvyklá jedna tréninková jednotka denně ve vodě a 2 až 3 

tréninkové jednotky týdně na suchu. S každým dalším rokem přibývají další tréninkové 

jednotky ve vodě. Ve dvoufázovém systému tréninku je první fáze z organizačních 

důvodů vytěsňována do brzkých ranních hodin (před školním vyučováním). V konci 

období je v týdenním cyklu trénink ve vodě plně dvoufázový, tréninkový čas strávený 

jenom ve vodě se pohybuje kolem 13 hodin. (Čechovská, 2005)

Ve specializovaném tréninku nastupuje snaha podstatně výrazněji trénink 

individualizovat. S řízením tréninku souvisí promyšlenější diagnostika trénovanosti, 

sledování fyziologické odezvy zatěžování a psychické vyladěnosti. Zvyšují se nároky na 

podmínky sportovního tréninku, což je v plavání problémem. Podmínky pak často limitují 

další výkonnostní růst. Specializovaný trénink by měl vést k dosažení individuálně 

vysoké výkonnosti. (Čechovská, 2005; Pokorná, Jurák, 2005)

Pokud předpoklady pro plavecký výkon jsou optimální a individuální motivace 

pro další budování výkonu je vysoká, následuje etapa vrcholného tréninku. 

Specializace závodníka se zpravidla prohlubuje směrem ke konkrétní trati. Hlavním 

smyslem vrcholné etapy je dosažení a udržení špičkové výkonnosti (mezinárodní, 

národní). Trénink je výrazně individuální, typické jsou specifické tréninkové metody, 

snaha trénink precizně plánovat komplexně i v detailech, analyzovat efekty, hledat nové 

tréninkové podněty přinášející efekt. Klíčovým problémem je udržení zdraví a 

připravenosti k tréninku i k podávání výkonu. Výraznou úlohu proto sehrává regenerace, 

výživa, důležitá je psychologická příprava. (Čechovská, 2005; Jurák, Pokorná, 2005)
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Bompa (2000) dělí dlouhodobou přípravu sportovce z hlediska poměru 

všeobecného a specializovaného tréninku (viz. Obr. 2).

Obr. 2:Členění tréninkových etap (Bompa 2000)

                                  

          Prepuberta              Puberta            Post-puberta            Dospělost

                                                                            a adolescence  

2.1.2.3 Principy sportovní přípravy

Principy sportovní přípravy jsou specifické zákonitosti.  Jde o vnitřní  a 

podstatné souvislosti sportovního tréninku, které určují jeho dynamiku a řád stavby.

1. Princip dialektické jednoty všestrannosti a specializace. Tento princip je nutno 

chápat ve dvou rovinách. V širším smyslu, který zdůrazňuje nejen přípravu k maximální 

výkonnosti, ale současně i přípravu sportovce s ohledem na širší společenské požadavky 

(tzn. dávat do souladu často úzce zaměřený trénink s rozvojem osobnosti). V užším 

smyslu jde o závislost výkonu ve zvolené specializaci na všestranném rozvoji sportovce 

(viz. Obr. 3).

Etapa 
nejvyšších 
výkonů, 19 

Specializova
ná příprava
15 – 18 let

Sportovní 
příprava

11 – 14 let

Zahájení
6 – 10 let

Specializovaná
15 let +

Mnohostranná
6 – 14 let
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Princip znamená neoddělitelnost obecného a speciálního,  jinak se ohrožují 

perspektivy výkonnostního růstu. Ani jednu stránku nelze oddělit, jinak je ohrožen 

výkonnostní růst. (Dovalil 1992)

Martin (1991) uvádí, že paralelně s tréninkem dětí a mládeže probíhá rozvoj 

druhé, konkurenční kariéry, konkrétně kariéry školní a profesní. Z toho důvodu 

probíhají paralelně vedle sebe dva systémy zatěžování. Tyto systémy  navíc musí být 

kontinuálně a systematicky rozšiřovány ve smyslu kariér. Tato zatížení jsou ale 

jedincem vždy zpracovávána jako komplex individuálních zatížení.

Pokud jsou tréninky příliš časté a dlouhé, mohou způsobovat trvalou časovou 

tíseň  dětí a mládeže, takže nejsou schopny současně uskutečňovat své sportovní a 

školní plány.

Obr 3: Poměr mezi všeobecným rozvojem a sportovním tréninkem v různém věku 

(Bompa 2000)
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2. Princip systematičnosti vyjadřuje požadavek plynulosti a nepřetržitosti 

tréninkového procesu. Je dán sledem tréninkových jednotek, jejichž vztahy se zakládají 

na efektech zatížení. Intervaly by proto měly respektovat teoreticky známé poznatky o 

superkompenzaci, což znamená nepřipouštět delší neopodstatněné přerušení tréninku 

nebo naopak aplikovat tréninková zatížení příliš často.

3.  Princip postupně se zvyšujícího zatížení staví na skutečnosti, že adaptační 

pochody se uskutečňují jen tehdy, jsou-li příslušné podněty dostatečně účinné 

(dosahuje-li zatížení potřebnou intenzitu a objem). 

4.  Princip cykličnosti znamená vycházet při stavbě tréninku ze systematického 

opakování základních článků jeho obsahu při současné změně tréninkových úkolů 

v souladu s logikou kratších i delších časových úseků – cyklů. (Dovalil 1992)
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2.2 Regenerace ve sportu

2.2.1 Význam regenerace

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

dokonalejší zotavení. Zvláště u sportovců vyšší výkonnosti, jejichž tréninkové a 

soutěžní zatížení dosahuje vysokých hodnot, nelze spoléhat na přirozené zotavné 

pochody. Pozornost věnovaná zotavení se nepochybně odráží v možnostech tréninku a 

následné výkonnosti nepřímo se to projevuje i ve zdravotním stavu. Průběh zotavných 

procesů ovlivňuje i samotný trénink, jeho obsah, stavba a podmínky, v nichž se 

uskutečňuje. Pro zotavení je příznivé, je-li zatížení variabilní, tzn. když se střídá větší a 

menší zatížení a občas se zařadí nespecifická cvičení. Stejně tak působí variabilita 

podmínek a prostředí. V zotavení se nepříznivě odrazí i každý nedostatek při organizaci 

a vedení tréninku. (Dovalil a kolektiv, 2002)

Zatěžování bez dostatečné regenerace může časem vyvolat poruchy, až 

degenerativní změny pohybového systému. Výsledkem jsou chronická poškození. Svaly 

s tendencí ke zkracování (fázické) a s tendencí k ochabování (posturální) musí být 

v rovnováze. Jestliže není o pohybový systém aspoň takto pečováno, dochází k svalové 

nerovnováze, tzv.svalové dysbalanci. 

Průběh zotavných procesů ovlivňuje i samotný trénink, jeho obsah, stavba a

podmínky, v nichž se uskutečňuje. Pro regeneraci je příznivé, je-li zatížení variabilní 

(tzn. např. když se střídá menší a větší zatížení, zařazení nespecifických cvičení, 

variabilita podmínek a prostředí atd.) 
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2.2.2 Dělení regenerace

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

neoddělitelnou součástí života každého jednotlivce. Jakákoliv činnost vede vždy k větší 

či menší únavě a každá únava si vyžaduje určitou dobu a určité metody k postupnému 

zotavení. Naší snahou je použití všech dostupných metod, které mohou tyto zotavovací 

procesy urychlit. Z tohoto pohledu dělíme regeneraci na dvě základní složky, na 

regeneraci pasivní a aktivní. (Jirka, 1990; Matznerová, 2004)

Pasivní regenerace

Pasivní regenerací rozumíme činnost organismu během zátěže a po zátěži, kdy 

se vychýlená rovnováha všech fyziologických funkcí, včetně vnitřního prostředí, vrací 

na úroveň výchozích hodnot, event. je superkompenzačním mechanismem posunována 

žádaným směrem proti výchozím hodnotám. Jedná se tedy o zcela přirozenou vlastnost, 

která probíhá podle daných zákonitostí bez našeho vnějšího zásahu. Dochází např. k 

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

vyrovnání hospodaření s vodou, k přesunům iontů draslíku do buněčných struktur a 

sodíku do mezitkáňových prostorů, k vyrovnání vzniklých teplotních změn, k postupné 

likvidaci všech rozpadových látek (katabolitů) nebo k jejich postupnému vylučování. 

Také dochází k průběžné reparaci poškozených buněčných struktur, k vyrovnání 

elektrických potenciálů v nervové tkáni, k zintenzívnění činnosti zažívacího a 

vylučovacího systému, vyrovnání humorálních změn, jež spolu s nervovou soustavou 

řídí energetické a ostatní metabolické pochody v jednotlivých systémech podle druhu 

aktivity. Byla-li aktivita příliš intenzívní nebo dlouhotrvající, navozuje centrální 

nervový systém ochranný útlum, aby umožnil jednotlivým systémům dokonalé 

postupné zotavení, resp. aby zabránil poškození. Jinými slovy: všechny pochody v orga-

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

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

pochody neprobíhají až po skončení zátěže, ale celá řada z nich trvale probíhá i během 

zátěže. Jako nejjednodušší příklad je možno uvést činnost posturálních svalů, jež zvenčí 

působí dojmem neunavitelnosti. Příčinou tohoto zevního dojmu je skutečnost, že v 

těchto svalech se střídají aktivity jednotlivých motorických jednotek a zatím co jedny 
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jsou v potřebném napětí, jiné se mezitím zotavují, aby za chvíli přebraly funkci 

předcházejících. Přitom zevně působí sval dojmem, že je trvale neunavitelně v plné 

funkci. (Jirka, 1984)

Aktivní regenerace 

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 otevírá možnost zvýšeného tréninkového úsilí a tím možnost dosažení 

kvalitnějších sportovních výkonů. Potřebu aktivní regenerace nemusí sportovec vždy 

pociťovat, ani si ji nemusí uvědomovat. Nebude si ji uvědomovat tehdy, když aktuální 

stav jeho organismu a úbytek sil nepřekročí ještě práh vědomí, tj. když úroveň adaptace 

na požadovaný výkon bude vyšší nebo bude rovna velikosti zátěže. V žádném případě 

neplatí, že sportovec potřebuje aktivní regeneraci až tehdy, kdy si její potřebu začíná 

uvědomovat a kdy ji začne také subjektivně pociťovat. Přitom tato potřeba regenerace 

již mohla dlouho působit, aniž by překročila práh vědomí. Zejména u dokonale 

adaptovaného vrcholového sportovce mohou některé objektivní biochemické či 

fyziologické ukazatele dlouho signalizovat potřebu regenerace a subjektivní pocity 

mohou být doposud němé. Jako příklad zase použijme pohybový systém: dojde ke 

zkrácení posturálních svalů, které si funkčně neuvědomujeme do té doby, dokud asy-

metrickým vlivem na kloubní systém nedojde k tak velkým změnám nebo poškozením, 

které se ohlásí bolestí nebo zjevným omezením některého pohybu. Je tedy veliký rozdíl 

mezi objektivní potřebou a subjektivním vědomím potřeby. Komplexní regenerace sil 

sportovce se týká jen této aktivní regenerace. (Jirka, 1990)

Časná regenerace sil

Je součástí každodenního režimu, neustále musí prolínat tréninkovým procesem 

nebo na tento proces bezprostředně navazovat. Jejím hlavním cílem je rychlá likvidace 

akutní únavy. Pro přesnější indikace jednotlivých procedur, výživy a vhodnosti 
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potřebných nápojů ji dělíme na dvě fáze: I. fáze trvá do jedné až jeden a půl hodiny 

bezprostředně po skončení zátěže, II. fáze od konce první fáze do začátku dalšího 

zatížení. (Jirka, 1986)

Pozdní regenerace sil

Je součástí přechodného tréninkového období. Týká se celkové fyzické i 

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

Pro tuto formu regenerace se často používá termín rekondice. Sportovcům je nutno dát 

dostatečný časový prostor pro relativní odpočinek po maximálním úsilí. V žádném 

případě nejde o úplný klid. Jde zase o aktivní formu, ale intenzita aktivity je podstatně 

nižší než v přípravném a hlavním období. Dlouhodobá sumace únavových prvků má na 

svědomí určité projevy na psychické i fyzické úrovni: snížená chuť k tréninku, pokles 

výbušnosti, někdy i pokles síly, neschopnost koncentrovat výkonnostní schopnosti 

nabyté dlouhodobým tréninkem do časově žádaného maximálního výkonu. V tomto 

časovém údobí tohoto typu chronické únavy je velké nebezpečí neadekvátního přetížení 

a přetrénování. Tzv. dovolená nemůže vyřešit všechny tyto složky. Obvyklá forma 

dovolené znamená jednou neúčelné úplné vypnutí, jindy jinou formu přetížení 

motivovanou snahou jednotlivce absolvovat v krátkém časovém období co nejvíce 

jiných prožitků.

Rekondice se týká především zdravých sportovců unavených celoroční náročnou 

přípravou a závodní činností. Jejím hlavním účelem je udržet výkonnost na určitém 

požadovaném stupni, zotavit se z předcházející téměř celoroční náročné tělesné 

činnosti, zároveň relaxovat psychicky. Těmto účelům nejlépe vyhovuje rekondiční 

lázeňský pobyt. V některých případech je vhodné spojovat rekondiční pobyt s účinky 

vysokohorského prostředí. (Jirka, 1984)
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2.2.3 Prostředky regenerace

Prostředky regenerace souvisí velmi úzce s tréninkovým procesem jsou tedy 

plně v kompetenci trenéra. Patří sem především volba nejúčelnější metodiky tréninku se 

stanovením přesných cílů, individualizace tréninku, různorodost podmínek a 

tréninkového prostředí, variabilita zatížení, vytvoření přesného tréninkového plánu, ale 

zároveň s tím optimální stavba mikrocyklů a mikrocyklů. Nelze opomenout 

interpersonální vztahy sportovce a trenéra, vztahy celému kolektivu, správnou vazbu 

tréninkových cyklů na periodicitu fyziologických cyklů ( biorytmy ), výchovu sportovce 

k správnému dennímu režimu, pomoc sportovci při stavbě denního programu, nepřímou 

péči a výchovu k správným formám pasivního odpočinku a řadu dalších ryze 

pedagogických prvků. Všechny pedagogické prostředky mají úzkou návaznost na 

psychologické prostředky. Tyto vzájemné vazby všech regeneračních prostředků 

ukazují na nutnost opravdu komplexního přístupu k celé otázce regenerace. Volba 

správné metodiky tréninku spolu se stanovením přesných cílů není jednoduchá a závisí 

na zkušenostech a velkých odborných znalostech tělovýchovného pedagoga. K řešení 

problému většinou přistupuje po počátečním zhodnocení genetických předpokladů, 

celkového zdravotního stavu, výsledků funkčních, biochemických a antropometrických 

vyšetření formou úvodního modelu. (Jirka, 1986)

Individualizace a variabilita tréninku hraje často větší roli, než se na první 

pohled zdá. Z praxe víme, že nejen na tréninkové zatížení, ale i na motorické učení 

reagují jednotliví sportovci nejrůznějšími způsoby. Nesprávně zvolený pedagogický 

přístup zatěžuje sportovce více, vede k prodlužování zotavovací doby a vyžaduje 

rozsáhlejší použití ostatních regeneračních prostředků. Přitom trenér může poměrně 

snadno zmenšit reakci na tréninkovou zátěž, dovede-li svého svěřence správně 

ohodnotit a vybrat odpovídající individuální přístup. (Jirka, 1984)

Variabilita zatížení je jedním ze základních metodických prostředků. 

Jednostranné zatížení má sice zpočátku velký výsledný efekt, ale o to rychleji se 

uplatňují negativní adaptační vlivy. 

Různorodost podmínek a tréninkového prostředí také velmi úzce souvisí 
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s otázkou adaptace. Domácí prostředí působí na jedné straně uklidňujícím způsobem a 

přináší sportovcům jakýsi vnitřní pocit jistoty, který je pro tréninkovou práci přínosem. 

Na druhé straně však může příliš dlouhá jednotvárnost působit jako rušivý element, a to 

z nedostatku nových vjemů a pocitů vedoucích k určitému otupení, k narůstající 

neodpovídající únavě, která může vyústit až do přetrénování.

Optimální plán a konstrukce makrocyklů a mikrocyklů je základem trenérské 

práce. Na tomto podkladě dochází k růstu výkonnosti i  k přesnému načasování formy. 

Všechny postupy jsou podloženy interakcí mezi sportovcem a trenérem a zahrnují 

v sobě změny plánů podle současné situace zevních a vnitřních podmínek výkonnosti.

Interpersonální vazby a vztahy k trenérovi a kolektivu jsou již na rozhraní 

pedagogiky a psychologie. Na jedné straně buduje trenér pozitivní vztahy a sociální 

klima svým pedagogickým působením, na druhé straně musí umět rychle vystihnou 

situaci a psychický stav sportovce a reagovat vhodným způsobem i vůči sportovci či 

celému kolektivu. Sem patří i motivační činitelé např. pochvala, výtka i trest. Je 

zajímavé, že vhodně volené formy pochvaly ovlivňují také rychlost regenerace. 

(Jirka, 1990)

2.2.3.1 Režim dne

Režimem dne rozumíme časové uspořádání všech jednotlivých činností, 

regenerace a pasivního odpočinku během dne. Uspořádání denního režimu úzce souvisí 

se základními biorytmy, což jsou všechny děje, které probíhají v souvislosti s živou 

hmotou a mají rytmický charakter. 

Biorytmicita ladí náš organismus v různé době na určitou danou kvalitu a 

kvantitu činnosti. Chceme-li dosáhnout ideálního výkonu a ideální odpovědi celého 

organismu, musíme plně respektovat zákony dané touto rytmicitou.  U člověka vidíme 

rytmickou aktivitu ve všech jeho funkcích na všech úrovních životních dějů. Příkladů je 

možno uvést mnoho. Je to třeba tělesná teplota, která je nejnižší kolem 4. hodiny ranní a 

nejvyšší kolem 16. hodiny odpoledne, je to rytmické kolísání tepové frekvence, 
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krevního tlaku, rytmické střídání sekrece zažívacích šťáv, stejně jako všech hormonů. 

Máme však také rytmické denní kolísání duševní i tělesné výkonnosti, ale zároveň 

týdenní, měsíční i roční výkonnost má cyklickou zákonitost. (Jirka, 1990)

Správné časové zařazení tréninku z hlediska standardních průměrných biorytmů 

není jednoduché. Objevuje se řada problémů. Je zřejmé, že období vysoké výkonnosti 

nemůže být nikdy vyhrazeno jen sportovnímu tréninku. Teoreticky je to možné u 

čistých profesionálů, kteří nemají žádné další povinnosti. Všichni ostatní a zejména 

výkonnostní sportovci musí brát v úvahu školu nebo pracovní výkon v zaměstnání. Při 

dvoufázovém tréninku se situace komplikuje ještě více. K tomu přistupují další 

problémy, jako je otázka vytížení sportovišť, otázka dopravy, přijmu potravy atd. Není 

tedy možné řešit všechno ideálně, jsme nuceni vždy použít nejvhodnějšího 

kompromisu. V žádném případě by se však nemělo např. střídat časové zařazení 

tréninku do denního režimu ze dne na den. Pomalými změnami můžeme daný průměrný 

biorytmus přebudovat bez jakýchkoliv škod. Všechny rychlé změny překračující navíc 

toleranci jedince mají negativní vliv: snížení efektu tréninku, zvýšenou únavu při téže 

práci, snížení celkové odolnosti atd. (Jirka, 1990)

2.2.3.2 Spánek

Spánek je přirozený fyziologický proces, který se v různé míře a intenzitě 

vyskytuje u všech vyšších obratlovců. Na rozdíl od bdělého stavu, v němž živočichové 

projevují nejrůznější druhy chování, lze spánek charakterizovat jako stav klidu, volní 

motorické inaktivity, relaxace. Spánek je proces cyklický. Je to dynamický proces, 

během něhož se střídají různé úrovně hloubky spánku. Rozeznáváme spánkové cykly, 

fáze a spánková stadia.

     Spánkový cyklus tvoří dvě spánkové fáze. První představuje spánek pomalý, 

synchronizovaný, často se pro něj užívá označení non-REM spánek - ortodoxní 

spánek, telencefalický spánek. Druhá fáze je spánek rychlý, desynchronizovaný, 

paradoxní, s rychlými očními pohyby, rombencefalický - REM spánek. U člověka mají 

spánkové cykly v průměru 90 - 100 minut. Jejich variabilita je však poměrně značná, 

pohybuje se od 20 do 170 minut. Během noci se vystřídá 4 - 6 cyklů. Nejvíce REM 
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spánku je nad ránem, před probuzením. 

     K určování spánkových fází nebo stádií slouží polygrafické záznamy. Kromě 

EEG se registruje tonus šíjového svalstva, EKG, dýchání, kožně galvanická reakce a 

elektrookulogram. Při přechodu od pomalého spánku k rychlému náhle mizí tonus 

šíjového svalstva (antigravitačních svalů). Typickým rysem REM fáze jsou fázické 

změny na EEG, označované jako ponto-genikulookcipitální hroty. Spontánně vznikající 

hroty v pontu, corpora geniculata laterales, colliculli superiores a v okcipitální kůře, tj. 

v místech průběhu zrakové dráhy, svědčí o vzestupu aktivace v tomto systému. Pomalý 

spánek lze rozdělit do čtyř postupně se prohlubujících stadií, označovaných číslicemi I -

IV. I.stadium - bdění se zavřenýma očima a stav relaxované bdělosti se pozvolna 

rozpadá a objevují se ojedinělé vlny theta - 4 - 7 Hz. II.stadium - kromě vln theta se 

objevují ojedinělá spánková vřetena a K-komplexy - 12 - 14 Hz. III.stadium - převládají 

spánková vřetena a objevují se pomalé vlny delta s frekvencí 0,5 - 4 Hz. IV.stadium -

zcela dominuje vysokovoltážní pomalá delta-aktivita, podle níž je toto stadium 

označováno jako delta-spánek.

     Projevy spánku: v non-REM fázi se zpomaluje srdeční frekvence, klesá 

systolický krevní tlak, zpomaluje se a prohlubuje dýchání, výrazně klesá tělesná teplota, 

v REM fázi se tepová frekvence zvyšuje, zvětšuje se variabilita srdečního rytmu, stoupá 

krevní tlak, zrychluje se dýchání a stává se nepravidelným. V organizmu vzniká 

„vegetativní bouře“. V non-REM fázi klesá tonus sympatiku, roste tonus 

parasympatiku, v REM fázi se opět tonus sympatiku zvyšuje.

     Uvolňování některých hormonů je na spánku závislé. Příkladem může být 

růstový hormon nebo prolaktin. Maximální sekrece růstového hormonu je v prvních 

cyklech non-REM spánku, na začátku noci. Naopak prolaktin se vyplavuje ve větší míře 

nad ránem a jeho sekrece je vázaná na REM spánek.

    Individuální potřeba spánku je velmi rozdílná, v průměru se pohybuje kolem 6 -

8 hodin denně. V celoživotním měřítku to znamená, že dospělý člověk prospí 1/4 - 1/3 

svého života. U dětí je potřeba spánku zhruba 2krát větší než u dospělých jedinců, 

naproti tomu u starých lidí se podstatně snižuje. Typický monofázický spánek se vyvíjí 

postupně. V období po narození je spánek polyfázický, tj. během dne se opakuje 

několikrát. Spánkové cykly novorozenců trvají v průměru 50 až 60 minut. Během 

prvních 3 měsíců po narození se vyvíjí cirkadiánní rytmus a spánek dostává podobu 
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známou u dospělých jedinců. Jeho převážná většina se koncentruje v nočních hodinách, 

ve dne se epizody vyskytují zpočátku po 4, později po 6 - 8 a 12 hodinách bdění. 

V prenatálním období převládá REM spánek. V raném postnatálním vývoji se jeho 

výskyt pohybuje kolem 50 %. U dospělého člověka množství REM spánku představuje 

25 - 30 % celkové doby spánku, ve stáří jeho podíl klesá na 15 - 20 %. Hluboký pomalý 

spánek se začíná objevovat s postupným zráním a vývojem mozku. (Havlíčková, 1997)

     

     Spánek je prostředkem k zachování energie a slouží k regeneraci organizmu. Ve 

spánku převládají procesy anabolické, zatímco v bdělém stavu dominují procesy 

katabolické, které jsou spojené s výdejem energie. Je to proces obnovy a adaptace.

Dlouhodobá spánková deprivace vyvolává silný pocit únavy, poruchu 

soustředění, otupělost a depresi. Selektivní spánková deprivace, při které je potlačena 

pouze fáze REM se projevuje odlišně. Únava není tak velká, ale postupně narůstá 

nervozita, podrážděnost, agresivita, objevuje se hyperfagie a hypersexualita. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek)

     

2.2.3.3 Psychologické prostředky

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

psychickou stránku osobnosti sportovce. Je vytvářen mimořádný tlak na 

senzomotorické schopnosti, na úroveň vnímání prostoru, času, orientace, na koncentraci 

pozornosti a na všechny charakterové vlastnosti. Žádaným výsledkem těchto chtěných i 

nechtěných vnějších i vnitřních tlaků je vytvoření dokonalé psychofyzické odolnosti. 

Adaptabilita a variabilita všech psychických procesů umožňuje prohlubovat výkonnost, 

ale míra těchto schopností není nevyčerpatelná. Některé těžko překonatelné nebo 

nepřekonané překážky mohou vést k frustraci a opakování těchto mezních situací může 

vést až k neurotizaci. (Jirka, 1990)

Na sportovce se nesmíme dívat jako na objekt, který je zde jen proto, aby dosáhl 

vysokého výkonu, ale jako na subjekt, který existuje i mimo tréninkové, závodní a 

vůbec sportovní dění. Na subjekt, který má své problémy, z nichž některé nemůže řešit 
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pro nedostatek času, jiné pro nedostatek vlastních schopností a přecenění sil, další jsou 

třeba vůbec neřešitelné. Toto všechno se odráží zpětnou vazbou do veškeré tréninkové a 

regenerační práce. U každého jednotlivce se střídají fáze s vyšší či nižší psychickou a 

emocionální tenzí. Dojde-li 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. 

Zcela specifickým problémem je navození potřebného psychického a emočního napětí. 

Odpovídající napětí má odraz nejen v prevenci únavy a v rychlosti následné regenerace, 

ale má přímý vliv také na výkon. Úroveň tohoto napětí musí být různá podle druhu 

sportovního odvětví i podle typu sportovce. (Jirka, 1986)

Nedostatek času je jedním z nejvýraznějších emocionálních stresorů současného 

člověka. Sportovci se do této situace dostávají poměrně často. Stačí uvážit různorodost 

jejich denní pracovní náplně: povinnosti související s přípravou na povolání (škola, 

výuka ), velký časový objem tréninku, zejména při jeho dvoufázové formě, čas nutný 

pro stravování, zábavu, odpočinek a relaxaci.

Do problematiky regenerace patří zákonitě i problematika aktivace. Aktivační 

úroveň může mít nejrůznější stupně od velmi nízké do velmi vysoké. Pomocí vysoké 

úrovně aktivace dochází před výkonem k velké mobilizaci všech sil, včetně 

energetických zdrojů. Silnější podnět ( důležitost závodů ) vytváří větší aktivační 

úroveň. Následný stupeň únavy, popř. až vyčerpání závisí na kvalitě předcházející 

aktivační úrovně.

Také vytvoření dobrého kolektivu a péče o jeho trvání je jednou z důležitých 

složek úspěšné sportovní přípravy a tudíž i regenerace. V dobrém kolektivu se i 

extrémní podmínky snášejí podstatně lehčeji, naopak v kolektivu s většími vnitřními 

rozpory nastupují i únavové faktory podstatně dříve.

V procesech regenerace se také využívá hudební kulisy při všech typech 

autorelaxačních cvičení, při regeneraci formou řízených pohybů ( např. při strečinku ) a 

zejména při všech typech pasivního odpočinku po regeneračních procedurách. Při 
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správném výběru je možno urychlit celkovou psychickou i fyzickou relaxaci a tak 

výrazně prohloubit účinek regeneračních procedur. Využití hudby v regeneraci je ale 

velmi často opomíjeno většinou pro pohodlí nebo nedostatečnou odbornost 

regeneračních pracovníků, někdy bohužel i pro technické obtíže. Význam hudby však 

nikdy nesmíme podceňovat, její významné účinky byly v psychologických 

regeneračních procesech opakovaně experimentálně prokázány.

Dnes existují již osvědčené relaxační a autoregulační cvičení a metody, tak např. 

Jakobsonova svalová relaxace, jejímž principem je postupné tříbení autopercepce 

svalového tonusu a systematická relaxace svalstva. Nácvik se začíná soustředěním na 

různé svalové skupiny postupně: nejprve na svaly pravé horní končetiny, levé horní 

končetiny, přechází se na levou a pravou dolní končetinu, na svalstvo břicha a trupu, 

dýchací svalstvo a nácvik se končí relaxací svalstva obličeje, zátylku a okohybných 

svalů. Další metodou je autogenní trénink J. H. Schultze, který využívá zklidňujícího 

účinku relaxace svalů, autosugescí navozených představ klidu a koncentrace na 

emocionálně indiferentní podněty. Pozitivně ovlivňuje koncentraci i tendenci reagovat 

na všechny situace klidně, snižuje sílu afektů, umožňuje utlumení bolesti, zvýší 

psychickou výkonnost, redukuje trému, zvyšuje kvalitu sebepoznání. Objektivně bylo 

prokázáno, že 2 minuty správně prováděného autogenního tréninku vedou ke 

krátkodobému osvěžení, které může nahradit až 60 minut spánku. Dále existuje celá 

řada modifikací, které jsou v regeneraci použitelné, např. relaxace W. Reicha, 

modifikace Mariščuka, K. Thomase, A. S. Romana, W. M. Pfeiffera a mnoho dalších.   

(Jirka, 1990)

2.2.3.4 Výživa

Jakmile plavec začne organizovaně trénovat 3x týdně, mělo by se s ním zacházet 

jako s vrcholovým sportovcem. Skladba stravy by se měla lišit v závislosti na zaměření 

tréninku. Čím intenzivnější trénink silové vytrvalosti, tím relativně vyšší zastoupení by 

ve stravě měly mít bílkoviny včetně těch, které jsou živočišného původu. Čím větší 

dávky objemového tréninku, tím významnější zastoupení by ve stravě měly mít 

komplexní cukry ve formě přirozených potravin, jako jsou rýže, brambory a těstoviny. 
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Rozdělení stravy do jednotlivých jídel konzumovaných v průběhu celého dne je také 

důležité, ale bohužel značně závislé na organizaci podávání stravy a na jejím složení. 

Poslední jídlo konzumované 2 až 3 hodiny před zahájením tréninku by nemělo 

obsahovat velké množství masa, mělo by být energeticky méně vydatné. Postačí 

maximálně polovina obvyklé porce. Poslední jídlo před náročným tréninkem by nemělo 

být sestaveno z několika chodů. Strava podaná v případě relativně krátké pauzy mezi 

dvěma fázemi tréninku nebo dvěma soutěžními výkony, realizovanými v jednom dni, se 

musí složením přizpůsobit tak, aby následující zatížení dítě neabsolvovalo ve stavu 

útlumu, způsobeném vydatným pokrmem. K tomu je možné použít kombinaci koktejlu 

a tyčinky. Čím je sportovec unavenější, tím méně masa by mělo být ve stravě, zato tím 

více tekutin, a uplatní se i některé potravinové doplňky, zlepšující regeneraci svalové 

hmoty. (Fořt, 2002)

Hlavní zásady výživy z hlediska regenerace

1. Denní energetický příjem musí v dlouhodobém průměru vycházet ze 

zjištěné průměrné energetické potřeby se zvláštním zřetelem na rostoucí 

organismus.

2. Rozdělení denní energetické dávky má být na 5 až 6 jídel.

3. Pravidelně kontrolujeme tělesnou hmotnost nezaměřením na sledování 

rychlých a pozvolných změn.

4. Zásadně a důsledně se vyhýbáme všem snahám o rychlé změny tělesné 

hmotnosti.

5. Trvale dbáme na dostatečnou vitaminizaci, mineralizaci a příjem 

esenciálních látek.

6. Je nutno bezpodmínečně zachovávat potřebné odstupy mezi příjmem 

potravy a podáváním výkonu: nejíst standardní velké jídlo později než 

2,5 až 3 hodiny před výkonem, nejíst po výkonu dříve než za 45 minut.

7. Nadměrný příjem bílkovin vázaný na podávání déle trvajícího výkonu 

vytváří v organismu nevhodné metabolické podmínky, které snižují 

dosažený výkon.
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8. Pro období tréninku a zvláště závodu je nutno přeladit organismus do 

tzv. katabolické fáze. Snížený energetický příjem, kterého je nutno 

někdy použít, neovlivní kvalitu výkonu.

9. Před tréninkem upravujeme příjem potravy tak, aby obsahoval 

dostatečné množství snadno stravitelných cukrů.

10. V období před závodem či utkáním dbáme především na dostatečný 

přívod cukrů.Výhodná je dodávka formou tekuté výživy s maltodextriny.

11. V období mezi jednotlivými starty dáváme přednost tekutým nebo 

kašovitým formám výživy.

12. V průběhu dlouhodobých velkých výkonů dbáme průběžně na 

dostatečný příjem tekutin, minerálů a rychle zpracovatelných a 

využitelných forem výživy: především cukrů. Zásadně se vyhýbáme 

tukům, uzeninám a všem dalším pomalu stravitelným potravinám.

13. Nepodceňujeme některé tzv. podpůrné prostředky přirozeného původu, 

např. lecitin, karnitin a další. Dbáme o jejich pravidelný příjem vzhledem 

k příznivému dopadu na regenerační pochody.

14. Nepodceňujeme kvalitu stravování při přesunech a při pobytech mimo 

střediska či v zahraničí. Tyto cesty většinou předcházejí  podávání 

maximálního výkonu a neuvážené stravování v jejich průběhu se 

vždycky projeví negativně na kvalitě podaného výkonu a na výsledném 

stupni únavy.

15. Vědomě dbáme na dostatečný příjem všech typů vlákniny a dalších tzv. 

balastních látek, nutných pro rychlý a kvalitní průběh trávení přijaté 

potravy. Jsme si vědomi, že příliš vysoký příjem vlákniny může vést ke 

zvýšeným ztrátám vody a některých stopových prvků.

16. V jídle následujícím po výkonu omezujeme příjem tuků na nejnižší 

možnou míru.

17. Dáváme přednost stravě připravené moderními technologickými 

postupy, jimiž je možno připravit stravu bez nadměrného použití tuků a 

za velmi krátkou dobu, která šetří cenné přirozené látky.
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18. Při sportovní přípravě si trvale uvědomujeme, že racionální strava, 

způsob přípravy a správná strategie stravování je jedním 

z nejvýraznějších regeneračních prostředků. (Jirka, 1990)

Úkolem výživy je krýt požadavky organismu, které vznikly v důsledku tréninku 

nebo soutěže. Jednoznačně je možno proces regenerace a výkonnostní schopnost zvýšit 

výběrem správných potravin ve správném poměru. Nejlepší výživa sportovce je 

přirozená plnohodnotná strava.

Strava před výkonem má čtyři hlavní funkce:

1. Zabránit hypoglykémii a jejím příznakům ( závratě, nadměrná únava, zhoršené 

vidění a nerozhodnost ), které mohou komplikovat výkonnost.

2. Zklidnit žaludek, vstřebat část žaludečních šťáv a zmírnit pocit hladu.

3. Dodat svalům energii, jak stravou snědenou předem, která se ukládá ve formě 

glykogenu, tak stravou přijatou do jedné hodiny před výkonem.

4. Zklidnit mysl vědomím, že tělo je energeticky dobře zásobeno.                            

(Clarková, 2000)

Chyby ve výživě mají přímý dopad na tréninkovou kapacitu a aktuální výkon 

sportovce. Negativní působení nekvalitní výživy může dlouho unikat pozornosti, 

naopak pozitivní vliv racionální výživy zahrnující i použití speciálních prostředků nebo 

dietních systémů se jen obtížně prokazuje. Neustálý příliv nových informací zvyšuje 

možnost využít výsledků výzkumů v praxi. (Fořt, 1986)

Obnova energetických zdrojů je jednou ze základních složek regenerace. 

Každému sportovci musíme zaručit dostatečný energetický příjem odpovídající kvality. 

Mimo potřebnou kvalitu a kvantitu je nemalým problémem rozdělení denních dávek 

podle okolností a podmínek tréninku, stejně jako nejvhodnější strava v den sportovního 

výkonu nebo v přestávkách mezi jednotlivými výkony. Dospělý člověk využívá 

maximální část potravy na obnovu energetických zdrojů a jako stavební složku pro 

obnovu a reparaci poškozených a opotřebovaných tkání. Za to sportujícímu dítěti 

musíme zaručit dostatečný energetický příjem odpovídající kvality nejen z důvodů 
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tréninkové náročnosti, ale také z důvodů tělesného růstu a rozvoje. Při maximální 

intenzitě tréninku může spotřeba energie potřebná na trénink dosáhnout až 30 i více 

procent celkového denního výdeje. (Jirka, 1990)

Problematika sportovní výživy je úzce spojená s extrémními nároky na 

organismus. Hlubší pochopení jejího významu předpokládá znalosti o základech 

energetického metabolismu a vztazích jednotlivých živin. Naopak neznalost a její 

důsledky se dříve nebo později mohou projevit v celé šíři ( prodloužení doby 

regenerace, dopad na aktuální výkon, snížení odolnosti, pokles tréninkové kapacity, 

nedostatečný nebo nerovnoměrný rozvoj organismu apod.). (Fořt, 1986)

Farmakologické a potravinové prostředky

Látky, které urychlují proces regenerace. Zásadně se nesmí používat látky, které 

mají charakter dopingu.

2.2.3.5 Pitný režim

Doplňování tekutin a iontů je nedílnou součástí výživy. Optimální množství 

vody v organismu – jeho hydratace – je zcela nezbytným předpokladem dokonalého 

krevního oběhu, iontové rovnováhy, transportu potřebného množství kyslíku ke tkáním, 

veškeré výměny látkové a zároveň je hlavním regulátorem tělesné teploty. Optimalizace 

všech těchto dějů je základním předpokladem efektivnosti a úspěšnosti jak tréninkového 

procesu, tak i dosahovaného výkonu. Co nejrychlejší úhrada všech ztrát a snaha po 

rychlém návratu kvality vnitřního prostředí do optimálních fyziologických rozmezí 

postavila péči o pitný režim do jedné z předních pozic komplexní regenerace sil. Pitný 

režim z hlediska regenerace se týká nejen péče o úhradu a vyrovnání všech ztrát 

vzniklých po výkonu či tréninku, ale také péče o ideální hydrataci během výkonu a 

tréninku. Jak výkon, tak i efekt tréninku závisí přímo na momentální kvalitě vnitřního 

prostředí. (Pyšný, 1999)

Svalové křeče často souvisejí s dehydratací. Zabránit křečím způsobeným 

dehydratací lze pitím velkého množství tekutin před, během a po tréninku. V jejich 
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prevenci také pomáhá dostatečný přívod hořčíku. Na vzniku křečí se také může podílet 

nerovnováha v elektrolytech, např. nedostatek draslíku či sodíku. (Clarková, 2000)

Základní požadavky na nápoje před výkonem a během výkonu

1. Nápoj musí být dostatečně hypotonický, aby jeho vstřebávání probíhalo rychle 

a aby nezatěžoval zažívací systém. Jeho výsledná osmolalita nemá přesáhnout 

210 mmol/l. 

2. Roztok musí obsahovat ionty sodíku a draslíku v odpovídajícím množství, aby 

byly vyrovnány souběžné ztráty. 

3. Nápoj by měl být sladký, ale ne přeslazený. Jednak to odpovídá našim 

chuťovým zvyklostem, jednak i malé množství cukru je určitým posílením 

energetického metabolismu. V žádném případě nesmí být užito umělých 

sladidel.

4. Nápoj nesmí obsahovat látky, které dráždí zažívací systém a zvyšují jeho sekreci 

a celkovou peristaltickou činnost. Nevhodné látky jsou: oxid uhličitý a všechny 

hořké látky včetně kofeinu, chininu, amerinu a dalších.¨

5. Nápoj by měl snižovat pocit žízně. Tomuto požadavku nejlépe vyhovují nápoje 

lehce kyselé.

6. Nápoj musí mít odpovídající teplotu. Nejvhodnější teplota je v rozmezí 10 až 

12˚ C v létě, 12 až 15˚ C v zimě. Nápoje v těchto rozmezích teplot nejlépe 

odstraňují pocit žízně a navíc při této teplotě jsou nejrychleji vstřebatelné.

Hlavní účel správného pitného režimu před výkonem a během výkonu je možné 

shrnout takto. Průběžné doplňování vody je důležité z hlediska termoregulace udržení 

minimální funkce ledvin. Tím se zamezuje vzestupu hustoty krve a nežádoucímu 

vzestupu osmolality. Dostatek vody potom zajišťuje dostatečný užitý průtok krve 

pracujícími svaly a tedy dostatečné zásobení kyslíkem a dostatečný transport 

potřebných energetických substrátů a vznikajících rozpadových produktů. Dostatek 

vody zmenšuje možnost přechodu fyziologické acidózy do patologické, která by 

snižovala výkon a v extrémních případech by ohrožovala zdraví. Průběžné doplňování 

ztrát sodíkových a draslíkových iontů pomáhá udržet vnitřní prostředí na úrovni, která 
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je nutná k podání kvalitního výkonu. Význam mají také ionty vápníku, hořčíku a 

dalších, ale jejich ztráty je vhodné doplňovat až po výkonu. Nápoj slouží zároveň 

k určitému malému dodání glukózy a tím se oddaluje možnost vzniku ketoacidózy na 

podkladě nedostatku cukrů. ( Jirka, 1990 )

Pitný režim před výkonem:

- první dávka nápoje - před rozcvičením, přibližně 20 až 30 minut před začátkem zátěže 

- velikost jedné dávky je 150 až 200 ml.

- další dávka podle potřeby, neměli bychom překročit dávku 150 ml na jedno napití

- celkové množství nápoje nemá překročit 0,8 l za hodinu.

- počet dávek se řídí intenzitou zátěže a vnějšími podmínkami

2.2.3.6 Fyzikální prostředky

Některé prostředky běžně užívané v rehabilitaci jsou rovněž vhodné pro použití 

v regeneraci. Jedná se o prostředky pomocné, které mohou být při správné indikaci 

časové i druhové velmi účinným faktorem, ale na druhé straně při chybné indikaci 

mohou dále vyčerpávat organismus a působit přesně v opačném směru. Jde o 

dvojsečnou zbraň, kde přechod od jednoho účinku k opačnému má velmi jemnou 

hranici, která je navíc závislá na celkové reaktibilitě regenerovaného. Účinek těchto 

metod je mnohostranný a týká se prakticky všech orgánů. Ve sportu však v těchto 

metodách hledáme zejména cestu k regeneraci pohybového systému. K dosažení 

očekávaného účinku pak často upravujeme zevní i vnitřní podmínky tohoto pohybu, ať 

už má charakter aktivní nebo pasivní. Možností je tedy mnoho a v praxi jde především o 

to, vybrat s ohledem na sportovní specializaci ty nejvhodnější fyzikální a balneologické 

prostředky a dosáhnout s nimi v pravý čas těch nejlepších výsledků v rámci regenerace 

sil mladých sportovců. (Jirka, 1986)
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Vodní procedury

Všechny vodní procedury patří do širšího komplexu tepelných procedur, 

poněvadž hlavním činitelem při jejich efektu je teplo. Proti jiným tepelným procedurám 

mají vodní procedury řadu výhod. Pro použití tepelných procedur při regeneraci dělíme 

používané teploty na 6 stupňů. Dělení odpovídá subjektivním pocitům, které při nich 

sportovec vnímá. Efekt použité teploty závisí také na rychlosti nástupu a na době po 

jakou působí. Při použití teplé nebo chladné vody nemusí vzniknout vždy protichůdné 

reakce, zejména působí-li podnět velmi krátkou dobu. Delší podnět studenou vodou 

působí dráždivě a tonizačně, teplejší voda působí relaxačně a tlumí bolest, horká voda 

naopak bolest zesiluje. Již z těchto několika uvedených faktů je patrné, že při stanovení 

metodiky regeneračního postupu musíme určit nejen použitou teplotu, ale zároveň i 

dobu trvání podnětu. Ke všem těmto faktorům ještě přistupuje efekt proudění vody: 

mírné proudění teplé vody působí relaxačně a sedativně, procedury, při nichž se rychle 

střídá tlak ( a případně navíc ještě teplota použité vody ), působí vysloveně dráždivě.     

Studené procedury

Použití studených vodních procedur pro regenerační i léčebné účely má dlouhou 

historii. V regeneračních postupech však zaujímá významné místo. Jejich význam 

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

vodu je blesková. Aplikace studené vody trvá minimální dobu a nepřesahuje většinou   

1 minutu. Na druhé straně výsledný efekt jedené procedury nemá příliš dlouho trvající 

efekt. Vždy jde však o významný tepelný podnět, který má téměř okamžitě příznivý 

dopad prakticky na všechny orgány v těle. Při určování doby trvání studené procedury 

musíme brát v úvahu také hmotnost sportovce. Hubení sportovci odevzdávají až třikrát 

více tepla do standardního prostředí  než  sportovci  s větší  vrstvou  podkožního  tuku. 

(Jirka, 1990)
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Teplé a horké procedury

Hypertermické vodní procedury jsou všechny ty, v nichž  se používá teploty 

vody vyšší než 36° C. Odpověď organismu při použití hypertermických procedur závisí 

především na použité teplotě. Pokud potřebujeme sportovce rychle rozehřát, je použití 

odpovídajících teplých koupelí na místě, ale jen do teploty 39 až 40°C. Podchlazenému 

nebo příliš prochlazenému sportovci nesmíme indikovat horké koupele. Jiná situace pro 

použití horké vody je např. při střídavých střicích nebo šlapacích koupelích dolních 

končetin. Použití teplých až horkých vodních procedur má u sportovců řadu indikací. 

Někdy jde zároveň o léčebný postup a tyto indikace patří již do rehabilitační péče. 

Nicméně po konzultaci s odborníkem je možno v některých případech kombinovat užití 

regenerační s léčebným při použití jedné metody. Celkové hypertermické postupy, a to 

formou teplých koupelí, lze použít tehdy, potřebujeme-li rychle relaxovat kosterní 

svalstvo: při nejrůznějších kloubních blokádách, při sekundárních bolestivých 

podnětech, jako přípravu k protažení zkrácených posturálních svalů, před klasickou i 

reflexní masáží, před ostatní aktivní i pasivní pohybovou regenerací. (Jirka, 1990; 

Capko, 1998; Poděbradský, Vařeka, 1998)

Vhodné vodní procedury:

1. Otěry 

Mohou být částečné nebo celkové. Používají se převážně studené.

2. Zábaly 

Používají se studené nebo teplé zábaly.

3. Obklady

Používáme chladné, teplé a dráždivé podle požadovaného účelu Chladnými 

prochlazujeme tkáň, teplými ji prohříváme, dráždivými chceme dosáhnout velké 

cévní reakce. Obklady se dávají na nejrůznější části těla. K dosažení potřebného 

účinku musíme obklady měnit podle potřeby a žádoucího efektu.

4. Polévání

Při polévání je rozhodujícím činitelem teplota vody, kterou volíme podle 
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žádaného účinku. Mechanický účinek tekoucí vody je menší než u střiků, zato 

provedení je zcela nenáročné s minimálním zařízením.

5. Sprcha

Nejjednodušší a nejrozšířenější regenerační procedura. Po osprchováni se 

výrazně zvýší perspirace kůží (dýchání kůže), jejíž vysoká intenzita je jedním z 

činitelů urychlujících procesy regenerace. Pro tyto účely používáme 

pochopitelně teplých sprch. Teplá sprcha má navíc relaxační účinek, avšak 

výrazně nižší než teplá celková koupel. Horkých sprch používáme často k 

potřebnému předehřátí sportovce před studenými otěry a poléváním, pokud není 

dostatečně prohřátý z předcházející činnosti. Chladné sprchy působí ionizačně až 

dráždivě. Používáme je maximálně 1 minutu na závěr některých horkých 

procedur, kde slouží převážně ke zchlazení přehřátého organismu nebo 

potřebujeme-li zchladit sportovce přehřátého z předchozí tréninkové či závodní 

činnosti v nevhodném zevním prostředí. Studená sprcha a zejména její střídání s 

horkou je jedním z důležitých prvků při plánovaném postupném otužování.

6. Střiky

Jsou velmi vhodné procedury s velkým vlivem na celý organismus Při střicích 

působí na tělo silnější proud vody než při sprše, a to horizontálně ve vzdálenosti 

asi 3m při tlaku okolo 3 atm. Na končetinách má působit proud vody směrem 

dostředivým na přední části trupu ve tvaru půlkruhu a na zadní části ve tvaru 

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

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

skotské střiky. Začínají vodou teplou 38-42°C, která je aplikována 30-40s, a pak 

se působí vodou studenou 18-20°C po dobu 5-20s.

7. Šlapací koupel

Jde o teplotně střídavou koupel nohou a částí bérců. Aplikace je zcela nenáročná 

a jednoduchá. K provedení je třeba dvou vaniček. Jedné se studenou a druhé 

s horkou vodou.

8. Celková koupel

Celková koupel formou vanové lázně se v regeneraci používá opravdu 

minimálně.

9. Perličková koupel
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Je často využívaná forma. Používá se vody s indiferentní teplotou, popř. něco 

málo teplejší. Z roštu na dně vany vycházejí pod tlakem bublinky vzduchu, které 

působí dráždivě na povrch kůže a nervová zakončení a tonizují kapilární systém 

kůže a podkoží. Perličková koupel má výrazný kladný efekt při velké celkové 

únavě až vyčerpání, pomáhá při nespavosti, tlumí neurotické projevy a 

nejrůznější formy depresivních stavů, s nimiž se u sportovců setkáváme poměrně 

často, ale věnujeme jim bohužel málo pozornosti.

10. Vířivá koupel

Podle Jirky (1990) je vířivá koupel mimořádně oblíbená. Používá se na celé 

tělo, teplota vody je lehce nad indiferentní teplotou, tj. kolem 37 °C. Víření vody 

způsobují jemné trysky s měnitelnou hloubkou, přes něž pod tlakem cirkuluje 

voda. Vana pro koupel musí být dostatečně veliká, aby se do ní vešlo pohodlně 

celé tělo. Trvání vhodné vířivé koupele je 10 až 15 minut. Jde v podstatě o 

účinek potencovaný lehkou povrchovou masáží, kterou způsobuje víření vody. 

Nejvýraznější je relaxační vliv. V koupeli tohoto typu dochází k uvolnění 

svalových spasmů, a to jak systému fázického, tak i posturálního. Z těchto 

důvodů je její použití vhodné zejména před reflexní masáží zaměřenou na 

blokády páteře.

11. Podvodní masáž 

Není již typickou vodní procedurou, poněvadž jde o kombinaci koupele a 

masáže. Používáme teploty vody podle požadovaného efektu. Voda o 

indiferentní teplotě má výraznější účinek relaxační, tj. nejčastěji žádaný, vlažná 

voda o teplotě 30 až 33° C má účinek více tonizující.

12. Regenerační bazén

Podle dosavadních zkušeností je nejvýhodnější forma kombinovaných vodních 

procedur. Má řadu velkých výhod, z nichž je nutno vyzvednou především 

možnost současného nástupu většího počtu sportovců. Nejvýraznější vliv má na 

uvolnění vysokého svalového napětí.

13. Parní lázeň

Na rozdíl od klimatu v sauně se u parní lázně jedná o vlhkou teplou lázeň. 

Vysoká vlhkost vzduchu (až 100%) vytváří s teplotou (40 –55°C) jedinečné 

klima, které velmi příznivě působí na lidský organismus. V parní lázni, podobně 
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jako v sauně dochází k otevírání pórů a k výraznému pocení, ale vysoká vlhkost 

vzduchu znemožňuje odpařování potu a potlačuje tak následné ochlazování 

organismu, přičemž pot z těla stéká. Každý stupeň tělesné teploty navíc oproti 

přirozenému stavu, má za následek zvýšení metabolismu tzn. spalování o cca 15 

%. To znamená že v parní lázni můžeme zanechat i nějaká kila navíc a nebude 

se jednat pouze o ztrátu tekutin. Pod vlivem parní lázně stoupá spotřeba kyslíku, 

zvětšuje se vylučování oxidu uhličitého a dochází k celkové stimulaci životních 

funkcí.

Sauna

Sauna již není čistě vodní procedura, poněvadž jde především o manipulaci 

s teplem. Je to kombinovaná procedura, jejíž princip spočívá v přehřátí celého 

organismu a jeho následném různě rychlém zchlazení. Sauna má rozsáhlé účinky, 

z nichž některé nejsou ještě zcela objasněny. (Jirka, 1990)

Po dobu saunování působí na tělo střídavě ohřátí a ochlazení. Přitom jde o různé 

působení, přehled poskytuje následující tabulka:

Fáze ohřátí

Nárůst tělesné teploty

(pokožka +10o C, nitro +1o C)

Zvýšení látkové výměny v kůži

Vylučování potu

Vylučování nečistot z pokožky

Normalizace krevního tlaku

Zlepšení překrvení pokožky

Uvolnění svalů a psychické uvolnění

Fáze ochlazení

Normalizace tělesné teploty

Okysličení krve

Povzbuzení funkce ledvin

Zklidnění srdečního tepu

Posílení okrajových krevních cév

Psychické povzbuzení

Pocit osvěžení
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Na silné teplo reaguje lidské tělo roztáhnutím krevních cév v kůži (zčervenání 

kůže) a vylučováním potu. Tělo tak reaguje proto, aby dosáhlo normální hodnoty 

teploty vnitřních orgánů 37o C. Tato námaha je v sauně jen částečně úspěšná. Přestože 

se z rychle zvlhčeného povrchu těla odpaří každou minutu pobytu v sauně 10 ml vody, 

takovéto ochlazení nestačí na dosažení normální teploty na povrchu a uvnitř těla. 

Teplota kůže, která je za normálních pokojových podmínek jen kolem 30o C, stoupne o 

víc jak 10o C na asi 40o C. Nitro těla dosáhne teplotu 38 až 38,5o C. Hodně tepla vnikne 

i dovnitř těla, a to prostřednictvím tepelného záření ze stěn a kamen, ze vzduchu na 

povrchu kůže a vdechovaného vzduchu sliznicemi dýchacích cest. Tehdy působí tepelné 

záření nejvíce, protože se zabrzdí přechod tepla z horkého vzduchu pomocí 

vzduchovodu. Toto je i příčina, proč se díky suchému vzduchu v sauně nevypaří 

všechen pot, ale na kůži se z něho vytvoří kapky. 

Krevní cévy se na celé kůži rozšíří a tím se vyprázdní zásoby krve. Obíhané 

množství krve se zvýší a krev teče rychleji. Zvýšený krevní tlak zásobuje potní kapiláry 

Společné účinky

Vyčištění pokožky a povzbuzení tvorby nových buněk

Otužení organismu, posílení ochrany vůči infekcím

Posílení srdce a úprava krevního tlaku

Povzbuzení hypofýzního a ledvinového systému

Trvalé účinky pravidelného saunování

Odstranění infekcí dýchacích cest

Prevence pro přizpůsobení a úpravu krevního tlaku

Zlepšení prokrvení kůže, sliznic a dýchacích cest a cév krevního oběhu

Ošetření a péče o pokožku
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dostatkem materiálu a rozděluje teplo z kůže dovnitř těla. Vzhledem ke krevnímu tlaku 

způsobí změny krevního oběhu určitou úpravu nejprve na vyšší anebo nižší hodnotu.

Ve fázi ochlazení se mají zvýšené teploty těla snížit opět na původní hodnoty. 

Přitom se znovu zvyšuje obsah kyslíku v krvi. V důsledku střídání studené koupele na 

kůži a teplé koupele nohou se urychluje obnovení pružnosti cév v kůži. Když se 

pociťuje působení tepla fyzicky a psychicky jako uvolnění, pak aplikace ochlazení 

způsobí pocit osvěžení a vytvoří ve vegetativním nervovém systému a v důležitých 

nervových orgánech výkonné impulsy, které se mohou označit jako malý stres ve 

smyslu uklidňujícího stresu.

Všeobecně saunování velmi prospěšně působí na tělesné orgány, systém 

krevního oběhu a hospodaření těla s vodou. Zvyšuje odplavování odpadových látek jako 

i připravenost organismu bránit se proti infekcím. (http://www.dolni-

nemci.cz/skola/sauna/saunovani.htm)

Elektroprocedury

Účinek elektroprocedur pro regeneraci unaveného i poškozeného svalového 

vlákna nebo i neuronu je nesporný. Jejich použití podléhá řadě bezpečnostních předpisů 

a jejich aplikaci může provádět jen odborně školený střední zdravotnický pracovník. Při 

nesprávné aplikaci je nebezpečí poškození zdraví. Vzhledem k těmto závažným 

okolnostem je jejich používání v regenerační oblasti vyhrazeno specializovaným 

pracovištím. Tyto skutečnosti značně omezují jejich praktické využití. 

Elektrostimulace

Elektrostimulace využívá účinků nízkofrekvenčních proudových impulsů 

stejnosměrného proudu na nervové vlákno a sval. V regenerační praxi se někdy využívá 

tzv. diadynamik, což je kombinace dvou druhů proudu. Hlavní efekt v regeneraci je 

v jeho analgetickém efektu a velkém zvýšení prokrvení. Dále se využívají Trabertovy 

proudy, které likvidují myogelózy a některé typy svalových bolestí. A také 

http://www.dolni-nemci.cz/skola/sauna/saunovani.htm
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elektrogymnastika, která se využívá pro posílení oslabených svalů a ve vrcholovém 

sportu jako doplněk ke zvýšení svalové síly méně zatěžovaných svalových skupin. ( 

Jirka, 1990 )

Akupunktura a akupresura

Akupunktura - akupresura je jedna ze souboru metod komplexní tradiční lidové 

medicíny východních zemí. Používá k léčení specifických postupů - dráždění přesně 

určených míst kožního povrchu těla, která se nazývají účinnými nebo také aktivními 

body akupunktury. Způsobů, jakými akci spouštějící akt vyvoláváme, je celá řada. 

Akupunktura ve vlastním slova smyslu je tedy léčebná metoda, při níž lékař zavádí jehlu 

(jehly) do některého z přesně lokalizovaných míst na povrchu těla. Pravidla jsou velmi 

přesně určena a vyžadují stálého studia i praxe. Jde totiž o tisíciletou disciplínu, 

podloženou naprosto odlišným filozoficko-přírodovědným názorem, než je názor, z 

něhož při pohledu na lidský organismus vychází klasická evropská medicína.

Akupresura je obdobou akupunktury, která používá místo vkládání jehel pouze tlaku, 

což ostatně vyplývá i z kombinace slov v jejím názvu. Je ovšem pravda, že je to 

kombinace trochu nepovedená, neboť „acus" znamená „jehla" a „presura" se dá přeložit 

jako „tlak". Naproti lomu „punctura" značí zabodávání, takže akupresura je tak trochu 

slovní zkomolenina. Důležitější je ovšem to, že obě metody (aku - punktura i presura) 

užívají pro zákrok týchž míst na těle - aktivních bodů. Akupresurně tlačit na aktivní 

body můžeme celou řadou způsobů, např. prstem, nehtem, sirkou, hlavičkou špendlíku, 

obrácenou pletací jehlicí, propisovačkou, větévkou, kamínkem, zavřeným kapesním 

nožem ... prostě čímkoliv, co je právě po ruce. (Marek, Kyralová, 1989)

Masáže

Sportovní masáž je možno pokládat za jeden z nejstarších regeneračních 

prostředků. Účinky masáže jsou dnes dostatečně prozkoumány a spolu s řadou 

empirických zkušeností má masáž ve sportu nezrušitelné místo.

Různé formy sportovní masáže se používají především u sportovců. Nejúčinnější 
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je masáž, která má celkově posílit organismus trénujícího sportovce, aby dosáhl lepších 

sportovních výkonů - masáž přípravná. Těsně před závodem nebo namáhavým

tréninkem se používá zvláštní masáž jako součást vlastní přípravy na následující zatí-

žení - masáž pohotovostní. Zlepšuje prokrvení a prohřátí organismu. Podle situace ji 

lze upravit jako povzbuzení nebo naopak jako uklidnění - masáž pohotovostní dráždivá 

nebo uklidňující. Nejčastěji používaná masáž u sportovců - masáž odstraňující únavu,  

má sloužit k urychlenému odplavování tzv. únavových látek ze svalstva a k uspíšení 

celkové regenerace. V přestávkách mezi rozplavbami, jednotlivými sportovními disci-

plínami je možné použít kombinaci obou předešlých masáží ve formě tzv. masáže v 

přestávkách mezi výkony. V poslední době se začíná uplatňovat u některých sportov-

ních disciplín (zejména u sportovkyň) účinek masáže na celkový vzhled - masáž 

sportovně kosmetická. Dosud méně využívaná je masáž používaná k urychlení léčení 

nebo doléčování obtíží, vznikajících někdy při sportovní činnosti, popřípadě k úpravě 

stavů po sportovních úrazech apod. - masáž sportovně léčebná. Tuto masáž musí 

ordinovat vždy lékař a může být prováděna pouze pod jeho dohledem. Všechny 

uvedené druhy sportovních masáží vykonává zpravidla odborně školený sportovní 

masér jako dobrovolný tělovýchovný pracovník zdarma nebo za finanční odměnu, 

kterou mu může poskytnout příslušný sportovní oddíl, tělovýchovná jednota či 

sportovní klub.V současné době je sportovní masáž již velmi podrobně propracovaná a 

její jednotlivé formy mohou dobře posloužit nejen aktivním sportovcům, kteří si chtějí 

upevnit zdraví, posílit organismus, zlepšit celkový vzhled nebo urychleně odstraňovat 

únavu po tělesné či duševní námaze.(Pavlů, Kvapilík, 1994)

Je nesporné, že nejvýhodnější je ruční masáž od odborně školeného maséra. 

Mnoho lidí však nemá možnost, někdy ani čas navštěvovat maséra. Všichni však mohou 

používat automasáže, při níž se masírují sami. Automasáž má sice zásobu hmatů 

poněkud chudší, některé hmaty jsou částečně přizpůsobené a horní končetiny si 

můžeme masírovat jen druhou rukou. Nevýhodou je i okolnost, že horní část zad je pro 

ruční automasáž nepřístupná. To však lze do jisté míry nahradit masáží zad pomocí 

kartáče na dlouhé rukojeti nebo použitím některých masážních přístrojů. Výhodou 

automasáže je snadná dostupnost a především skutečnost, že každý si může sám řídit 

její intenzitu, hloubku hmatů, dobu trvání. Jinak má automasáž stejná pravidla jako 
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ostatní druhy sportovní masáže. Není ovšem vhodná po přílišné únavě a po takové 

práci, při níž byly převážně zatěžovány svaly horních končetin, neboť automasáž je 

sama o sobě vydatným cvičením. Proto ji většinou nepoužíváme jako celkové masáže 

odstraňující únavu, ale doporučujeme masáž různých krajin těla denně podle potřeby 

střídat. Naopak výhodně ji používáme jako masáž přípravnou, kondiční nebo 

pohotovostní před vlastním výkonem nebo v přestávkách mezi výkony.(Kvapilík, 1989)

Ke snadnějšímu provádění některých masérských hmatů, zejména tření, hnětení 

a roztírání a k celkově vyššímu účinku manuální masáže mohou přispět - jsou-li vhodně 

použité — pomocné masážní prostředky. Vedle mechanického usnadnění masérských 

hmatů mohou tyto prostředky být nosiči řady účinných látek, které podstatně znásobují 

celkový účinek masáže. Nejčastěji se k celkovým dlouhotrvajícím masážím - přípravné 

a odstraňující únavu - používají emulzní přípravky. (Pavlů, Kvapilík, 1994)

Jóga

Nejstarší metoda zvyšování odolnosti organismu a kompenzování rušivých vlivů 

prostředí. Je to kombinace regenerace pohybem s regenerací psychologickou.

Dechová cvičení

Sestávají z pomalého nádechu nosem, delšího zadržení dechu v maximálním 

nádechu a následného pomalého kontrolovaného výdechu. Důležitá je vhodná poloha, 

výběr cvičení, která uvolní ty největší svalové skupiny.

Světelné procedury

Manuální masáž nebo automasáž se může případně doplňovat i s některými 

světelnými procedurami.Nejčastěji se masáž kombinuje se sluněním. Nejen v létě, ale i 

v zimě doporučujeme trávit co nejvíce času venku při vhodné pohybové činnosti. 

Současně však dbáme — zvláště v letních měsících — aby slunění nebylo nadbytečné, 
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aby nedocházelo k předávkování, což naopak zdravotní stav i výkonnost zhoršuje. V 

poslední době se uvádí i zvyšující se riziko výskytu kožní rakoviny při nadměrných 

dávkách slunečního záření, což se vysvětluje snížením ozónové vrstvy atmosféry, která 

jinak tvoří určitou ochranu.

Sluneční záření se dělí na tři složky:

1.Viditelné světlo — je přijímáno nejen kůží.

2.Infračervené paprsky — zachycují se již v pokožce a oteplují ji. Jen malá část proniká 

do podkoží.

3.Ultrafialové paprsky — mají výrazný účinek popudový. Po ultrafialovém záření 

vzniká na kůži erytém (zčervenání), který se objevuje po 1—3 hodinách, několik 

hodin se rozvíjí a dosahuje maxima po 24 hodinách.

Poměrně dlouhá doba od ozáření k objevení se „opálení" svádí při slunění často k 

předávkování, což je nežádoucí. Po nadměrné dávce vzniká intenzivní zarudnutí, 

doprovázené zduřením a prosáknutím kůže, zvýšenou kožní teplotou, bolestivostí na 

dotyk, pocitem horka, pálení a napětí kůže.(Pavlů, Kvapilík, 1994)

Infračervené záření

Jde o elektromagnetické vlnění o frekvenci 1012 Hz a vlnové délce 1mm.

Zvyšuje prokrvení kůže cestou vazodilatace kožních a podkožních cév, ovlivňuje 

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

Má analgetický a spasmolytický účinek.

Ultrafialové záření

Jedná se  o elektromagnetické vlnění o frekvenci 1015 Hz  až 1017 Hz a vlnové 

délce 1 až 100 um. Zlepšuje látkovou výměnu, zvětšuje i obsah hemoglobinu 

v krvinkách, zvyšuje aktivitu řady enzymů.
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2.2.3.7 Regenerace pohybem

K základním prvkům aktivní regenerace patří regenerace pohybem, volí se  

koordinačně jednodušší cvičení (procházky, vyklusání, vyplavání atd.) nižší intenzity a 

zaměstnávají se svaly, které nebyly předchozí činností namáhány. Dochází k útlumu 

CNS, zvýšení úrovně metabolismu, to vede k rychlejšímu odstraňování metabolických

odpadních látek, nahromaděných v průběhu svalové činnosti (laktát). Efekt aktivního 

odpočinku se zvyšuje s trénovaností, ve stavu vysoké únavy naopak klesá. Zařazuje se 

převážně po vysokém zatížením, většinou anaerobním.

Kompenzační cvičení

Pohled na kompenzační cvičení je různý z hlediska rehabilitačního pracovníka 

nebo trenéra. Trenér vidí většinou po tímto pojmem doplňkovou sportovní činnost, 

rehabilitační pracovník přesně vymezené cvičební postupy zaměřené specificky 

k jednotlivým svalovým skupinám. Do regenerační péče patří obě složky a podle 

potřeby by měly být zařazovány do komplexního tréninkového plánu. Specifickou 

formou kompenzace může být správně zvolená jiná sportovní činnost, tj. taková, při níž 

jsou zapojeny především ty svalové skupiny, které při sportu nejsou vytíženy. Výběr 

doplňkové sportovní činnosti není snadný a většinou nemůže plně nahradit specifické 

kompenzační cviky. Jiná sportovní činnost je zároveň součástí psychologické 

regenerace, dochází při ní k uvolnění velkého duševního napětí vzniklého 

z jednotvárnosti tréninkového úsilí. Významnou úlohu hraje plavání, jež zatěžuje 

pohybový systém většinou symetricky a klade i odpovídající nároky na 

kardiovaskulární systém. Kompenzační cvičení jako součást tělovýchovného procesu 

v rámci regenerace jsou jedinou optimální cestou, která může zajistit správnou funkci 

pohybového systému. Pro mladé rostoucí sportovce je pak jedinou zárukou, že se 

funkce pohybového systému bude rozvíjet správně. Bez použití kompenzačního cvičení 

dochází k nejrůznějším odchylkám v rozvoji, které zůstanou trvale fixovány. Dojde ke 

změnám nejen funkčním, ale i ke vzhledovým změnám stavby těla, podle nichž dokáže 

zkušený tělovýchovný lékař nebo pedagogický pracovník dosti spolehlivě odhadnout, 

kterému sportovnímu odvětví se dorůstající věnuje nebo se dříve věnoval. Tyto 

zpočátku naprosto němé deformity mohou v pozdějším věku být příčinou nejrůznějších 
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neodstranitelných potíží. Při kompenzačních cvičeních se používají pohyby řízené, které 

musí sportovec provádět velmi pomalu, v jejich průběhu je neustále kontrolovat, 

zpětnou vazbou opravovat a pro jejich realizaci i postupně zapínat správné svalové 

skupiny. Mimořádný důraz je kladen na přesnost pohybu a v některých případech i na 

dobu trvání pohybu, tj. na vzájemné vztahy doby napětí a doby relaxace příslušné 

svalové skupiny.  (Jirka, 1990)

Zařazení kompenzačních a uvolňovacích cviků po tréninku nebo po závodě 

napomůže k celkovému uvolnění zatíženého svalstva a k odstranění únavy.

Strečink 

Termín strečink pochází z anglického slova stretch, které v doslovném překladu 

znamená natažení, protažení nebo roztažení. V posledních dvou desetiletích se označení 

strečink stále častěji objevuje v souvislosti se svalovým protahováním. Postupně dostal 

strečink tento specifický obsah a termín zdomácněl ve svém novém významu ve 

sportovních a tělovýchovných kruzích na celém světě. (Knížetová, Kos, 1998)

Protahovací cvičení ovlivňuje svalové napětí a naplňuje tak jednu z podmínek 

rychlého průběhu zotavných procesů- dosáhnout poklesu svalové tenze.

Strečink, který se často nesprávně zaměňuje za rozcvičení, je taktéž důležitým prvkem 

v tréninkovém programu. Správně by měl být zařazován hned po zahřátí svalů. Je jasné, 

že strečink musí být přizpůsoben sportovci a jeho možnostem a je rozdílný pro 

jednotlivá sportovní odvětví, v závislosti na nejvíce namáhaných svalových skupinách. 

Je třeba však dodat, že základní protahovací cviky by měl na začátku a konci svého 

tréninku absolvovat každý sportovec.
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Podle Altera (1999) strečink dělíme na:

Statický strečink

Statický strečink znamená protažení svalu do krajní polohy a její udržení. Dobrým 

příkladem statického strečinku je rozštěp. Tato metoda strečinku je nejbezpečnější a navíc 

je prověřena mnoha staletími praktikováním hathajógy s cílem zvýšení pohyblivosti. 

Další výhody spočívají v tom, že:

• metoda je jednoduchá z hlediska učení a provádění,

• nevyžaduje velké vynaložení energie,

• poskytuje dostatek času k „posunutí" hranice napínacího reflexu,

• dovoluje dočasnou změnu délky svalu,

• může při dostatečně intenzivním strečinku navodit svalové uvolnění cestou impulsů z 

Golgiho šlachových tělísek. (Alter, 1999; Matznerová,2004)

Dynamický strečink

Dynamický strečink zahrnuje skoky, odrazy, nekoordinované a rytmické pohyby. 

Jak jsem již uvedl, při dynamickém strečinku je hnací silou pohybu těla nebo končetiny 

jejich pohybová energie, vedoucí ke zvýšení rozsahu pohybu. Tato technika představuje 

nejdiskutovanější strečinkovou techniku, protože bývá spojena s nejvyšším výskytem 

bolestivosti svalů a poranění. Další nevýhody spočívají v tom, že neposkytuje tkáním 

dostatek času k přizpůsobení na strečinkovou polohu a spouští napínací reflex, což vede 

k zvýšení svalového napětí a ztěžuje protahování vazivových tkání. Na základě výše 

uvedených výhod i nevýhod se sportovci mohou při plánování svého tréninkového 

programu rozhodnout pro zařazení dynamického strečinku. Výzkumné práce prokazují, 

že dynamický strečink vede k rozvoji optimální pohyblivosti, nezbytné pro všechny druhy 

sportů. Připomínám, že trénink pohyblivosti musí být přizpůsoben speciální rychlosti 

pohybových celků daného sportu. (Alter, 1999)
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Pasivní strečink

Pasivní strečink je technika s využitím vnější síly. Pasivnímu strečinku je dávána 

přednost tehdy, kdy pružnost svalů a vazivových tkání omezuje pohyblivost; druhou 

oblastí použití jsou svaly nebo tkáně v období jejich rehabilitace. Výhody pasivního 

strečinku:

• Je účinný tehdy, je-li agonista (vykonavatel pohybu) příliš slabý k provedení                                  

protažení.

• Je účinný tehdy, jsou-li pokusy uvolnit ztuhlé svaly neúspěšné.

• Je mu dávána přednost tehdy, omezuje-li elasticita svalů celkovou pohyblivost.

• Umožňuje strečink přesahující aktivní rozsah pohybu sportovce.

• Je rezervou pro zvýšení aktivní pohyblivosti kloubu.

• Při použití modernějších přístrojů a prostředků fyzikální terapie v rámci rehabilitace 

je možno měřit směr, trvání a intenzitu pohybů.

• Může prohloubit přátelství v týmu při provádění strečinku s partnerem.

Sportovci si musí uvědomit také několik nevýhod pasivního strečinku. Je zde 

především větší riziko rozvoje bolesti a vzniku poranění, zejména tehdy, když partner 

aplikuje vnější sílu nesprávným způsobem. Pasivní strečink může navíc spustit napínací 

reflex, a sice tehdy, je-li natažení provedeno příliš rychle. Další důležitou nevýhodou je, 

že se při větších rozdílech mezi rozsahem aktivní a pasivní pohyblivosti zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku poranění. (Alter, 1999)

Aktivní strečink

Aktivní strečink se provádí zapojením svalů bez dopomoci (působení vnější síly). 

Aktivní strečink je možné rozdělit na dvě hlavní skupiny: volný aktivní a proti odporu. O 

volný aktivní strečinkový cvik se jedná tehdy, když svaly nejsou při pohybu omezovány 

vnějším odporem. Příkladem volného aktivního strečinku je vzpřímený stoj a pomalé 

přednožování dolní končetiny do úhlu 100°. Při odporových aktivních cvicích používá 

sportovec volní svalové kontrakce k pohybu proti odporu. Při použití výše uvedeného 

příkladu je možné použít odpor ruky druhé osoby nebo závaží na zvedanou dolní konče-

tinu. Aktivnímu strečinku dáváme přednost tehdy, omezuje-li pohyblivost slabost svalů 
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vykonávajících pohyb (agonistů). Aktivní strečink je pro sportovce důležitý proto, že 

vede k rozvoji aktivní (případně také dynamické) pohyblivosti, která ovlivňuje sportovní 

výkonnost více než pasivní pohyblivost. Aktivní strečink může být i snadněji zapracován 

do tréninkového plánu, protože nevyžaduje přítomnost partnera. Hlavní nevýhodou 

aktivního strečinku je možnost spuštění napínacího reflexu, který nemusí být vždy 

účinný při některých poruchách a poraněních pohybového aparátu (např. těžší podvrtnutí, 

zánět nebo zlomenina). V posledních letech si získala oblibu upravená verze nazývaná 

aktivní strečink s dopomocí. Při aktivním strečinku s dopomocí je rozsah pohybu při 

dosažení meze vlastní pohyblivosti dokončen partnerem nebo pomůckou (gumová 

hadice nebo ručník). Výhoda této modifikované techniky spočívá v tom, že může vést i 

k posílení slabého agonisty; další výhodou je pomoc při vytvoření koordinovanějšího 

pohybového vzorce a umožnění strečinku až za hranici vlastní aktivní hybnosti. Je 

potřeba provést další výzkumné práce s cílem kvantifikace a potvrzení objevujících se 

tvrzení, že tato upravená verze vede ke zvýšení výkonnosti sportovců. (Alter, 1999)

Proprioceptivní nervosvalová facilitace

Proprioceptivní nervosvalová facilitace  představuje další metodiku, kterou je 

možno použít ke zlepšení rozsahu pohybu. (Alter, 1999)

Proč protahovat:

- před výkonem:  

 prevence zranění

 zahřátí a prokrvení

 příprava organismu na fyzickou zátěž

- po výkonu:

 snížení bolestivosti namožených svalů

 rychlejší regenerace svalstva

 zvýšení flexibility

 rychlé vstřebávání kyseliny mléčné a dalších odpadních látek
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 předcházíme nebo napravujeme svalové nerovnováhy

 snížení svalového napětí

Uvedenými metodami je možno zvýšit pohybový rozsah v kloubech až o 10% a 

zvýšená pohyblivost přetrvává beze změn po dobu asi 90 minut. Aby se zvýšila 

účinnost, je vhodné opakovat každý cvik asi třikrát bez další modifikace výchozí polohy 

a s intenzitou výchozího napětí svalu. Každou intenzívní svalovou činností se postupně 

snižuje rozsah kloubního pohybu, protože dochází k určitému zkrácení zapojených 

svalových skupin. Adekvátním a správným prováděním protahovacích cviků se toto 

zkrácení odstraňuje a schopnost i rozsah pohybu se zlepšuje na dobu nejméně 24 hodin. 

(Jirka, 1990; Matznerová, 2004)

Protahovací cvičení by mělo být pravidelnou součástí každého rozcvičení a 

podle potřeby by strečinkem a kompenzačním cvičením měl trénink i končit. Jde o 

nejjednodušší a nejzákladnější formu regenerace pohybového systému. Časově to 

znamená 5 až 15 minut na jednu tréninkovou jednotku. 

Spinální cvičení

Jejich základem je postupný rotační pohyb  jednotlivých obratlů, který by však 

neměl vyvolávat bolesti v oblasti páteře. Tato cvičení jsou přísně kontraindikována při 

akutních postiženích páteře. Uvolňují a protahují zádové svalstvo a zvětšují rozsah 

pohyblivosti obratlů, jsou výbornou prevencí proti blokádě.

Na dlouhodobé používání regeneračních prostředků si organismus zvyká a jejich 

účinnost se tak snižuje. Proto se doporučuje je střídat, kombinovat, modifikovat, 

diferencovat podle druhu zatížení a brát v úvahu též individuální zvláštnosti. Vždy se 

vyplácí systematicky používat hodnocení  a sebehodnocení, registrovat osobní pocity 

jako chuť trénovat, nutnost odpočinku, nemoc nebo odchylky od obvyklého režimu dne.
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3. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY, VÝZKUMNÉ OTÁZKY

Diplomová práce analyzuje problematiku regenerace v plaveckém sportu. Ze 

struktury plaveckého výkonu je patrné, že úspěšnost sportovce není závislá pouze na 

jeho technicko-taktické či kondiční přípravě, ale také na dlouhodobé i krátkodobé 

psychologické přípravě, kompenzačních cvičeních, výživě apod. Při vhodném použití 

regeneračních postupů můžeme zvýšit intenzitu tréninku až o 30 % (Choutka, Dovalil 

1991). Stejně jako zátěž je i regeneraci nutno důsledně individualizovat. 

Obecně můžeme říci, že regeneraci není věnována dostatečná pozornost, což 

může časem vyvolat poruchy nebo degenerativní změny pohybového, ale i jiného 

systému.

Touto prací se chceme pokusit co nejvíce seznámit trenéry i závodní plavce 

s možnostmi regenerace a její nutností.

Cíle práce

Pomocí dotazníkové akce zjistit informovanost a názory na potřebnost 

regenerace a jejího využívání. Podat ucelený přehled o oblasti regenerace v plaveckém 

sportu. Zjistit poskytované regenerační prostředky ve vybraných plaveckých klubech.

Úkoly práce

- popsat možnosti regenerace, analyzovat odbornou literaturu a další zdroje

- realizovat dotazníkovou akci, rozhovory, hospitace

- statisticky zpracovat výsledky a vyhodnotit je 

- vypracovat písemnou zprávu
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Výzkumné otázky

1. Předpokládáme, že závodníci nemají dostatečné znalosti o pojmu a 

obsahu regenerace.

2. Předpokládáme že plavecký klub poskytuje závodníkům nedostatečné

množství regeneračních prostředků.

3. Předpokládáme, že není kladen dostatečný důraz na zásady racionální 

výživy.
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4. METODOLOGICKÁ ČÁST

Metodika výzkumu

Pro výzkum jsme použili explorativní metodu prostřednictvím techniky 

nestandardizovaných dotazníků s uzavřenými a otevřenými otázkami. Dotazník je 

nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů, to je dáno jeho zdánlivě lehkou 

konstrukcí. Je to způsob písemného kladení otázek a získávání písemných 

odpovědí.

Záměrem výzkumu bylo zjistit, zda mají závodníci dostatečné znalosti o 

regeneraci,  informovat o regeneraci, formách jejího využití a druzích regeneračních 

prostředků, které jim poskytuje plavecký klub.

Charakteristika souboru

Výzkum byl prováděn v rámci  Zimního mistrovství České republiky 

v plavání v prosinci 2005. Dotazník jsme rozdali čtyřiceti plavcům ve věku 15 –

33 let. Řádně vyplněných a použitelných pro výzkum se nám vrátilo 30 dotazníků.

Předpokládali jsme, že účastníci mistrovství ČR mají výkonnost na vrcholové 

úrovni a v jejich tréninkovém procesu je samozřejmostí zařazení regeneračních 

prostředků. Respondenty jsme se snažili motivovat informačním pohovorem, ve 

kterém jsme vysvětlili důležitost pravdivého a zodpovědného vyplnění dotazníku. 

Na promyšlení a  zodpovězení otázek měli plavci dostatek času. Požadovali jsme 

odevzdání dotazníků do dvou dnů. K dobré spolupráci přispěly i osobní vztahy

autora s některými dotazovanými.
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Popis dotazníku

Dotazník jsme tvořili s pomocí odborné literatury, je sestaven z uzavřených a 

otevřených otázek. Odpovědi každého respondenta jsou zaznamenány do dotazníku. 

Dotazník obsahuje 11 otázek. Otázky 1 a 2  zjišťují pohlaví a  věk respondentů, 

otázka 3 se týká velikosti zatížení, otázky 4 a 5 zjišťují informovanost o pojmu 

regenerace, otázky 6 – 9 zjišťují jakou z forem regenerace respondenti využívají a 

otázky 10 a 11 sledují výskyt zranění.

Statistické zpracování získaných dat

Všechny dotazníky byly vyhodnoceny. Pro přehlednost jsme data vložili do 

tabulek a grafů v programu Microsoft Excel. Pomocí jeho funkcí byly zjištěny základní 

charakteristiky jako průměr či procento výskytu sledované veličiny.
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Dotazník

Jmenuji se Jan Lehocký a jsem studentem 4. ročníku Fakulty tělesné výchovy a

sportu v Praze, oboru TVS. Dovoluji si Vám předložit dotazník s prosbou o jeho 

vyplnění, které Vám nezabere více než 15 minut. Údaje, které mi poskytnete, využiji ve 

své diplomové práci.

Vyplňte prosím následující dotazník. Můžete zaškrtnout i více odpovědí nebo 

doplnit vlastní odpověď u otázek, kde není možný výběr z více odpovědí nebo pokud 

vám žádná z uvedených možností nebude vyhovovat.

Za Vaši ochotu a čas Vám předem velice děkuji.

S pozdravem Jan Lehocký

1. □ muž               □  žena

2. Věk: 

3. Kolik hodin týdně věnujete tréninku?

………………………………………………………………………………………

4. Co pro Vás znamená pojem regenerace?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..
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5. Myslíte si, že je regenerace důležitá? 

 Ano

 Ne

6. Které ze způsobů regenerace využíváte?

 Masáž

 Vířivé masáže

 Vodní střiky

 Podvodní masáže

 Sauna

 Elektroprocedury

 Světelné procedury

 Relaxace

 Farmakologické prostředky

 Zájmová činnost

 Sprcha

 Úprava stravy

 Kompenzační cvičení

 Pasivní odpočinek (spánek)

 Aktivní odpočinek- jiné sporty

 Volný čas- zájmová činnost, koníčky

 Dodržování spánkového režimu

 Psychická relaxace, jaká?....................................
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7. Které z výše uvedených způsobů regenerace Vám poskytuje Váš klub? A jak 

často jich můžete využít?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

8. Je pro Vás regenerace dostačující?

 Ano

 Ne

9. Kterou z forem regenerace, které zatím nevyužíváte byste rád/a vyzkoušel/a?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

10. Musel/a jste kvůli zranění přerušit kariéru? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

11. Myslíte, že to bylo způsobeno nedostatečnou regenerací?

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



70

5. VÝSLEDKOVÁ ČÁST

5.1 

Výsledky dotazníkového šetření

Otázka č. 1

Touto otázkou jsme zjišťovali pohlaví respondentů.

Závěr: Dotazníkového šetření se zúčastnilo 19 mužů a 11 žen.

Pohlaví
Počet 

respondentů

Muž 19

Žena 11
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Otázka č. 2 : Věk?

Druhá otázka zjišťuje věkový profil dotazovaných plavců.

Graf 2

Věkový profil respondentů

Závěr: Nejvíce dotazovaných plavců je ve věku 19 až 22let. Nejmladší dotazovaná byla 

žena- 15 let a nejstarší muž- 33 let. Věkový průměr všech dotazovaných je 20,3 let.

Poměrně velké věkové rozpětí jsme volili záměrně. Cílem bylo shromáždit data od 

širokého spektra závodníků. Předpokládali jsme, že s věkem bude potřeba častější a 

kvalitnější regenerace vyšší, než u mladších sportovců.

5

4

7

4

4

3

3

0

0

2

4

6

8

10

12

počet

15
 - 

18

19
 - 

22

23
 - 

26

26
 a

 v
íc
e

věk

ženy

muži



72

Otázka č. 3: Kolik hodin týdně věnujete tréninku?

Otázka číslo 3 sleduje, kolik hodin týdně závodníci věnují tréninku plavání.

Graf 3

Kolik hodin týdně věnujete tréninku?

Závěr: Nejvíce dotazovaných plavců věnuje tréninku 12 až 15 hodin týdně. Nejvyšší 

počet tréninkových hodin jsme zaznamenali 27 a naopak nejnižší 3 hodiny týdně. 

Průměrná velikost zatížení všech dotazovaných je 16,8 hodin. Zjistili jsme velké rozdíly 

v počtu tréninkových hodin. Domníváme se, že čas věnovaný tréninku je ovlivněn 

věkem a způsobem života. Nejméně tréninků (3 hodiny týdně) absolvuje nejstarší 

plavec věnující se pouze sprinterským disciplínám. Je zaměstnán a v současné době již 

považuje plavání jako doplněk udržování fyzické kondice nutnou při výkonu jeho 

povolání. 27 tréninkových hodin týdně uvádí dlouholetý reprezentant ČR. Jeho 

zaměřením se stali středotraťařské disciplíny a plavání se stalo jeho celoživotní náplní i 

zaměstnáním.
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Otázka č. 4: Co pro Vás znamená pojem regenerace?

Tato otázka zjišťuje informovanost o pojmu regenerace a co si pod tímto slovem

sportovci přestavují.

Graf 4

Co pro Vás znamená pojem regenerace?

Závěr: Nejčastěji si dotazovaní pod pojmem regenerace představují odpočinek a to ve  

36,5 %. 31,7 % dotazovaných chápe regeneraci jako uvolnění. V této otázce bylo možné 

napsat více pojmů. Výsledky této otázky jsme očekávali. Potvrdil se náš názor, že 
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plavci mají nepřesné vědomosti o významu a využití regeneračních prostředků. 

Pozorovali jsme jen malé rozdíly mezi názory žen a mužů, dotazované ženy považují 

regeneraci více jako uvolnění (8 žen) a nekladou důraz na regeneraci jako součást 

tréninku(0 žen).

Otázka č. 5: Myslíte si, že je regenerace důležitá? 

Pátou otázkou sledujeme názor na to, zda je regenerace potřebná a důležitá.

Důležitost 
regenerace

Počet respondentů

ano 30

ne 0

Závěr: Všichni dotazovaní si myslí, že je regenerace důležitá.
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Otázka č. 6: Které ze způsobů regenerace využíváte?

Touto otázkou zjišťujeme, které regenerační prostředky sledovaní plavci využívají.

Graf 5

Které ze způsobů regenerace využíváte?

Závěr: 26 dotazovaných uvedlo jako nejčastější formu regenerace sprchu. Je to dáno 

její snadnou dostupností a nízkými finančními nároky. Na druhém místě jsou masáže a 
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spánek- 25 respondentů. U masáží tento výsledek odpovídá našim předpokladům. 

Domníváme se, že spánek by mělo jako regeneraci uvést 100% sportovců, ale 16,6% si 

zřejmě neuvědomilo, že i spánek řadíme do prostředků regenerace. Jako třetí nejčastější 

regenerační prostředek je uváděn aktivní odpočinek (jiné sporty).Výsledek odpovídá 

časové náročnosti plavání, kdy sportovci jiné pohybové aktivity nemohou stihnout.

Nejhorší výsledky jsou ve využívání podvodních masáží (0 ), elektroprocedur 

(2), světelných procedur (2) a vodních střiků (2). Tento stav je zapříčiněn 

nedostatečným vybavením a vysokou finanční náročností přístrojů. Tyto formy 

regenerace se spíše používají v rehabilitaci a některé mohou provádět jen zdravotničtí 

pracovníci.

Překvapivé bylo zjištění, že pouze 16,6% závodníků využívá úpravu stravy jako 

regenerační činitel. Domnívali jsme se, že úpravu stravy bude využívat většina 

sportovců.  
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Otázka č. 7: Které z výše uvedených způsobů regenerace Vám 

poskytuje Váš klub? A jak často jich můžete využít?

Otázka číslo 7 sleduje, které formy regenerace poskytuje závodníkům jejich klub a jak 

často je mohou využívat.

Graf 6

Které z výše uvedených způsobů regenerace Vám poskytuje Váš klub? A jak často jich můžete 

využít?

Závěr: Nejčastější formou regenerace využívanou prostřednictvím klubu je sprcha. 

Denně ji využívá 100 % plavců. Je to dáno její snadnou dostupností a malými 

finančními nároky. Druhý celkově nejrozšířenější prostředek regenerace poskytovaný 
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klubem je masáž. Tu může využívat celkem 21 dotazovaných. Z toho 5 denně, sedm  

sportovců 2 až 3 krát týdně a devět 1 až 2 krát měsíčně. Prostřednictvím sauny může 

regenerovat denně pět , 2 až 3 krát týdně tři a 1 až 2 krát měsíčně dva sportovci. Za 

pozornost ještě stojí vířivé masáže, které může denně využívat  6 dotazovaných plavců.

3 závodníci uvedli, že v rámci klubu provádějí kompenzační cvičení denně a tři 2 až 3 

krát týdně. Tento výsledek je zarážející. Kompenzační cvičení by sportovci i trenéři 

měli znát a důsledně je zařazovat do každodenního tréninku. Vodní střiky, 

elektroprocedury, světelné procedury a farmakologické prostředky poskytují kluby 

svým svěřencům jen sporadicky. Do grafu jsme neuvedli podvodní masáže, úpravu 

stravy ani aktivní odpočinek (jiné sporty), které neposkytuje ani jeden z klubů. Ostatní 

regenerační činnosti nebyly uvedeny v odpovědích respondentů, neboť jsou pro 

poskytování plaveckými kluby nevhodné.
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Otázka č. 8: Je pro Vás regenerace dostačující?

Osmou otázkou jsme zjišťovali, zda jsou pro sportovce regenerační procesy dostačující.

Graf 7

Je to pro Vás regenerace dostačující?

Závěr: Padesát procent dotazovaných je spokojena s regeneračními procesy, které 

využívá a padesát procent respondentů uvádí, že pro ně není regenerace dostačující.    

Z časových i finančních důvodů jsme dále nezjišťovali příčinu spokojenosti či 

nespokojenosti s regenerací.
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Otázka č. 9: Kterou z forem regenerace, které zatím nevyužíváte byste 

rád/a vyzkoušel/a?

Touto otázkou zjišťujeme, které formy regenerace by si sportovci přáli vyzkoušet.

Graf 8

Kterou z forem regenerace, které zatím nevyužíváte byste rád/a vyzkoušel/a?

Závěr: Nejčastější formu regenerace, kterou by si plavci přáli vyzkoušet, jsou podvodní 

masáže a to ve dvanácti případech.  Druhou nejvíce žádanou formou regenerace jsou 

elektroprocedury, dále světelné procedury a vířivé masáže. Požadavky mužů i žen jsou 

vyvážené. O ostatní formy regenerace sportovci nejeví velký zájem.
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Otázka č.10: Musel/a jste kvůli zranění přerušit kariéru? 

Otázka číslo 10 sleduje výskyt zranění u vrcholových plavců s následným přerušením 

kariéry.

Musel/a jste kvůli zranění 
přerušit kariéru? 

Počet respondentů

ano 3 muži a 5 žen

ne 16 mužů a 6 žen

Závěr: 15,8% dotazovaných mužů a 45,4% žen uvedlo, že museli v důsledku zranění 

přerušit svoji závodní kariéru. 84,2% mužů a 54,6% žen nebyli nuceni přerušit svoji 

závodní kariéru z důvodu zranění. Výsledek nás vede k myšlence, že muži jsou 

odolnější vůči nárokům plaveckého tréninku, ale domníváme se, že tuto hypotézu by 

bylo zajímavé ověřit na vyšším počtu respondentů.

Otázka č.11: Myslíte, že to bylo způsobeno nedostatečnou regenerací?

Poslední otázka zjišťuje názor zraněných plavců, zda nedostatek regenerace považují za 

příčinu jejich zranění.

Závěr: 100 % zraněných se domnívá, že zranění, kvůli kterému museli přerušit svoji 

závodní kariéru, bylo způsobeno nedostatečnou regenerací. Ověřili jsme si tak, že 

využití všech dostupných prostředků regenerace má své opodstatnění.



82

6.  DISKUSE

Pro výběr tohoto tématu mě vedlo přesvědčení, že i když by regenerace sil 

měla být součástí každého tréninkového procesu a v podstatě i v literatuře je jí 

věnován důležitý význam, v praxi se jí dostatečné pozornosti nedostává.

      Předpokládali jsme, že závodníci mají nedostatečné znalosti o pojmu 

regenerace, což se potvrdilo. 36,5 % dotazovaných vnímá regeneraci pouze jako 

odpočinek. Z toho vyplývá, že většina plavců má pouze povrchní a neúplné 

informace o možnostech regenerace. Neuvědomují si, že do regeneračních 

prostředků řadíme i kompenzační cvičení, strečink, dodržování spánkového režimu, 

zásady zdravé výživy nebo využívání farmakologických a potravinových doplňků.

      Dále jsme předpokládali, že plavecké kluby poskytují závodníkům jen malé 

možnosti pro účinnou regeneraci. Tato domněnka se potvrdila. Jedinou formou 

regenerace, kterou mohou využívat denně všichni dotazovaní plavci, je sprcha. 

Sprcha je nejjednodušší regenerační procedura a samotnou ji nepovažujeme za 

plnohodnotnou formu regenerace. Téměř ve všech klubech se zapomíná na 

kompenzační cvičení. Pouze 10 % závodníků může využívat tuto formu regenerace 

denně. 27% respondentů nemůže vůbec využívat masáže prostřednictvím klubu. 

Sedmdesáti třem procentům dotazovaných neposkytuje klub vířivé masáže nebo 

saunu.

      Nakonec jsme předpokládali že není kladen dostatečný důraz na zásady 

racionální výživy. Zjistili jsme, že pouze 16,6% závodníků využívá úpravu stravy 

jako regenerační činitel. Domnívali jsme se, že úpravu stravy bude využívat většina 

sportovců. Myslíme si, že je to způsobeno nedostatečnou informovaností o důležitosti 

racionální výživy a stravovacích návyků. 

      Všeobecně je známo, že ve vrcholovém či závodním sportu se díky 

kompenzačním cvičením a regeneraci zvyšuje pravděpodobnost delší sportovní 

kariéry. Myslíme si, že by měly být zařazeny do každého tréninkového procesu. A to 
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nejen u dospělých a výkonnostně lepších družstev, ale také již u dětí začínajících 

s plaváním.

Pokud bychom měli více času a chtěli v tomto výzkumu pokračovat, zaměřili 

bychom se na sledování typu zranění, příčiny jeho vzniku a následných chronických 

obtíží. Dále jsme mohli zjišťovat důvody, které vedou k zanedbávání regenerace. Pro 

ověření výsledků výzkumu bychom doporučili pohovory s trenéry i závodníky a  

hospitační činnost v plaveckých klubech.
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7.  ZÁVĚR

Plavání je jednou z pohybových aktivit, která je stále atraktivnější pro možnosti 

spojit pohyb ve vodě s podporou svého zdraví a s prevencí řady zdravotních potíží. 

Plavání v tomto smyslu vnímáme nejčastěji jako programy zaměřené na pozitivní 

ovlivňování tělesné zdatnosti a k široce pojaté regeneraci sil po pracovní zátěži. 

Plavecký trénink na rozdíl od plaveckých programů pro širší veřejnost není bez 

zdravotních rizik. Ta se zvyšují se zanedbáním některých zásadních principů 

sportovního tréninku. Mezi časté prohřešky patří nerespektování dostatečného zotavení 

a navozování regeneračních procesů po tréninkové i soutěžní zátěži. Vlivem 

nekompenzovaného vysokého zatížení nesmí docházet k negativnímu celkovému 

působení na organismus.

       Plavci by měli být důkladněji seznámeni s obsahem regenerace. Měli by si 

uvědomit její důležitost. Pokud nemají možnost prostřednictvím klubu využít 

jakékoli formy regenerace, mělo by být v jejich zájmu pokusit se o to ve svém 

volném čase. Zejména u mladších dětí, u kterých ještě není dokončen růst, by se touto 

problematikou měli zabývat i rodiče.

      Úkolem každého trenéra je dokázat sladit technické požadavky daného sportu 

se znalostí biologických zákonitostí. Jedním z hlavním úkolů je zařazování 

kompenzačních a regeneračních aktivit do tréninkového procesu a pochopení jejich 

důležitosti. Trenér by si měl uvědomit, že tyto aktivity nejsou zbytečností, ale naopak 

nezbytnou nutností. Rezervy nejsou jen v práci trenérů, ale také ve výchově 

samotných jedinců ke správné životosprávě a vedení k dostatečnému využívání všech 

dostupných forem regenerace.

      Cílem práce bylo zjistit informovanost a názory na potřebnost regenerace a 

jejího využívání. Podat ucelený přehled o oblasti regenerace v plaveckém sportu. 

Zjistit poskytované regenerační prostředky ve vybraných plaveckých klubech.
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      Domnívám se, že se nám podařilo shromáždit, zpracovat a přehledně 

vyhodnotit všechna získaná data. Doufám, že se práce stane přínosem v oblasti 

plaveckého sportu.

Z výsledku lze konstatovat, že se bohužel potvrdilo, že závodníci nemají 

dostatečné znalosti o pojmu a obsahu regenerace. Dále se potvrdilo, že plavecký klub 

poskytuje závodníkům nedostatečné množství regeneračních prostředků a že není 

kladen dostatečný důraz na zásady racionální výživy.

Doporučení pro praxi:

Trenérům i závodník bychom chtěli doporučit navázání spolupráce a využívání 

konzultací s rehabilitačními pracovníky. Zaměřit se na dodržování zásad racionální 

výživy. Zvýšit informovanost sportovců o obsahu, formách a důležitosti regenerace.

Na závěr bychom chtěli apelovat i na funkcionáře a předsedy klubů a doporučit jim 

přidělování více finančních prostředků z rozpočtu klubu na poskytování regenerace.
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