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Abstrakt 

 

Název:  Využití regenerace studenou vodou v plaveckém tréninku. 

 

Cíle: Cílem práce je zjistit, zda plavecké oddíly České republiky v rámci tréninkového 

procesu využívají regeneraci studenou vodou. 

 

Metody:  Výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkové metody. Sběr dat byl 

proveden v rámci plaveckých oddílů České republiky registrovaných pod 

Českým svazem plaveckých sportů. Metoda matematicko – statistická byla 

využita pro zpracování získaných dat. K usnadnění jejich vizuální analýzy 

a k celkovému posouzení bylo použito grafického a tabelárního znázornění. 

 

Výsledky: Výsledky dotazníkové metody naznačily, jakým způsobem je využívána 

regenerace studenou vodou v plaveckých oddílech České republiky. Bylo 

zjištěno, že plavečtí trenéři v České republice využívají regeneraci studenou 

vodou zcela minimálně. Potvrdilo se, že důvodem je nízká informovanost 

o uvedené regenerační metodě. Jako dalším důvodem se potvrdila 

nedostatečnost prokazatelných účinků dané regenerační metody pro plavání. 

Výpovědní hodnota výsledků byla snížena nízkou návratností dotazníků.  

 

Klíčová slova: Plavecký trénink, zotavení, studená voda, regenerace. 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Use of the cold water regeneration in swimming training. 

 

Objectives: The aim of the thesis is to find out whether the cold water regeneration is used in 

training process by swimming clubs of the Czech Republic. 

 

Methods: The research was implemented through the questionnaire method. The data 

collection was carried out within the Czech Republic's swimming clubs registered 

under the Czech Association of Swimming Sports. The mathematical - statistical 

method was used to process acquired data. Visual and tabular representations were 

used to facilitate their visual analysis and overall assessment. 

 

Results: The results of the questionnaire method indicated how the cold water regeneration 

is used by swimming clubs of the Czech Republic. It has been found that 

swimming coaches in the Czech Republic use cold water regeneration to 

a minimum. It has been confirmed that the reason is low awareness of the 

regeneration method. Another reason was the inadequacy of the demonstrable 

effects of a given regeneration method for swimming. The noticeable value of the 

results was reduced by low returns of the questionnaires. 

 

Keywords: Swimming training, recovery, cold water, regeneration. 
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1. Úvod 

 

Život současné společnosti je významně zaměřen na výkon. Ať už se jedná o sport či 

zaměstnání, tlak na dosahování co nejlepších výsledků je znatelný, ba co více, je společností 

očekáván jako něco naprosto samozřejmého. Dosahování maximálních výkonů je nejvíce znát 

ve sportu, tedy i v plavání. 

Maximální fyzická i psychická připravenost je v současnosti podmínkou pro dosažení 

nejlepších výkonů. Fyzická příprava v plaveckém tréninku pro vrcholný výkon zahrnuje 

minimálně deset let sportovní přípravy, tisíce naplavaných kilometrů a stovky hodin opakování 

a drilu. Psychická příprava zahrnuje nespočet dnů strávených soustředěním a samozřejmě 

i soutěžením, aby plavec zvládl psychický tlak. 

Po fyzické stránce je dokonale připravený každý vrcholový plavec. Všichni mají 

naplaváno podobné množství kilometráže. Po technické stránce jsou na tom vrcholoví plavci 

také podobně, většina z nich mistrně ovládá plaveckou techniku. O tom, kdo bude stát na stupni 

vítězů ale najednou začínají rozhodovat ty „méně důležité“ faktory. Do popředí se tak dostává 

například výživa a regenerace. 

Původně takřka opomíjené regeneraci se v posledních letech přikládá velký význam. 

Pasivní regeneraci využívá každý člověk pomocí spánku. Sportovci všech odvětví z aktivní 

regenerace nejraději využívají masáže jako regeneračního prostředku. Využívají ovšem i jiné 

známé regenerační prostředky, jako je sauna, elektrostimulace atp. 

Existuje ovšem i celá řada dalších, méně známých či méně používaných způsobů 

regenerace. Jedním z nich je i regenerace studenou vodou, která je v posledních letech velmi 

populární a často propagována například ve vrcholovém hokejovém sportu. V plaveckém 

prostředí se tato metoda také veřejně objevuje, ovšem velmi zřídka, a to jen díky světovým 

vrcholovým plavcům, jako je Michael Phelps a Ryan Lochte, mezi kterými se rozšířilo aktivní 

využívání studené vody k urychlení regeneračních procesů. Téma diplomové práce se proto 

zaměřilo na praktické využití uvedené regenerační procedury mezi plaveckými oddíly České 

republiky. 

Vrcholoví plavci ve světě používají speciální ochlazovací regenerační bazénky 

například značky iCoolSport aj., jejichž cena je poměrně vysoká. Podobné vlastnosti ovšem 

nabízí i saunový bazének se studenou vodou (8-12 °C), který je součástí téměř každého 

bazénového zařízení.  
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Cílem této práce je zjistit, zda plavecké oddíly České republiky aktivně využívají 

regeneraci studenou vodou v plaveckém tréninku. Hlavním záměrem je realizovat 

celorepublikovou rešerši pomocí dotazníkové metody adresované českým plaveckým oddílům. 

Dále nastínit vhled do problematiky regenerace studenou vodou a případně rozšířit 

informovanost o této stále více využívané regenerační metodě. 
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2.   Teoretická část 

 

2. 1. Plavání 

 

„Sport je jedním z nejpozoruhodnějších společenských fenoménů dvacátého 

a jednadvacátého století. Stal se významnou oblastí lidské činnosti a vyznačuje se vnitřními 

zákonitostmi a dynamickým vývojem. Je komplexně a mnohostranně propojen se všemi vrstvami 

společenského života, ať již v úrovni světové nebo regionální.“ (Kubíček, 2012, s 4). 

K nejstarším a základním pohybovým dovednostem člověka patří plavání. Už Platon ve 

svém výroku považuje za negramotného člověka každého, kdo „neumí číst ani plavat“ 

(Štumbauer a kol., 2013). Plavání je pohybová aktivita, kterou lze v současné době realizovat 

od narození až po úplné stáří. Vodní prostředí a pohyb v něm přináší lidskému organismu 

bezpočet benefitů. Mezi ty nejznámější patří např. podpora zdraví, udržení pohyblivosti 

a svalové síly i udržení či zlepšení obecné tělesné zdatnosti. Přínos plavání je všeobecně natolik 

známý a využívaný, že patří mezi nejčastěji provozované a vyhledávané sporty vůbec 

(Čechovská, Miler, 2008; Bělohlávek, Hofer, 1992). 

Bělohlávek a Hofer (1992) uvádí, že plavání lze doporučit prakticky každému z důvodu, 

že samotný pobyt ve vodě má fyziologický vliv na lidský organismus. Čechovská a Miler 

(2008) uvádějí, že využívat vodního prostředí můžeme i přenesením různých pohybových 

cvičení, která jsou díky působení odporu prostředí mnohem intenzivnější, zároveň však pro 

lidský pohybový aparát šetrnější než na suchu. 

Ve využívání vodního prostředí se člověk může neustále zdokonalovat. Jak ve své práci 

píše Wright a Coplandová (2004), má plavání kromě fyzické stránky vliv i na psychiku člověka. 

Cítí se spokojenější sám se sebou a sebejistěji při plavecké lokomoci. Díky plavání a osvojeným 

plaveckým dovednostem lze předcházet nebezpečí poškození zdraví, případně i nebezpečí 

utonutí (Bělohlávek, Hofer, 1992). 

Plavání je mechanicky složité a zdokonalování plavecké lokomoce zahrnuje několik 

kroků. Prvním aspektem je soustředění na provádění správných pohybových operací. Dalším 

aspektem je zaměření plné pozornosti na techniku plavání než na množství naplavaných metrů. 

Nedílnou součástí je pravidelnost. Zdokonalování plavecké lokomoce je dlouhotrvající proces 

(Lucero, 2009). 

Je těžké představit si populárnější sport nežli plavání. To je olympijským sportem již od 

počátku moderních her v roce 1896 a již více než sto let přitahuje soutěžní plavání ty nejlepší 
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plavce, trenéry i nadšené fanoušky. Od samého začátku na olympijských hrách byly disciplíny 

100 metrů, 400 metrů i 1500 metrů volným způsobem, a navíc ještě disciplína 100 metrů 

volným způsobem určená pro námořníky. S technologickým rozvojem a větší přístupností 

plaveckého sportu jak mužům, tak i ženám, zaznamenalo plavání postupné rozšiřování 

a zdokonalování plaveckých způsobů, a s tím i rozšíření závodních tratí. Sportovní plavání tak 

stále láká čím dál tím více mladých lidí (Lohn, 2010). 

 

2. 1. 1. Charakteristika plaveckého sportu 

 

Plavání je individuální sport a z časového i energetického hlediska patří mezi velmi 

náročné sporty. Je v něm kladen velký důraz na výkonnost jedince. Typickým pohybem pro 

plavecký sport je cyklický pohyb ve vodním prostředí. Na plavce ve vodě kromě odporu 

prostředí působí i další fyzikální veličiny, jako je hydrostatický tlak, vztlak vody i zvýšená 

tepelná vodivost prostředí. Cílem sportovního výkonu je uplavat danou trať v co nejkratším 

čase. Pravidla sportovního plavání definují plavecké způsoby: motýlek, znak, prsa a kraul. 

Zatížení během plaveckého výkonu je kontinuální, ale intenzita se mění podle délky tratě. 

Plavání je olympijským sportem od roku 1896 (ženy na OH od roku 1912). První mistrovství 

světa se konalo v roce 1973. Soutěží jednotlivci nebo štafety ve vzdálenostech od 50 metrů do 

1500 metrů. Konají se také závody na delší tratě, ty jsou ale zařazeny do dálkového plavání ve 

vzdálenostech od 1 do 25 kilometrů i více (Čechovská a kol., 2012). 

Z hlediska somatotypu je pro plavání výhodné, pokud plavci disponují vyšší postavou 

se širokými rameny a dlouhými pažemi. Mezi jednotlivými disciplínami i vzdálenostmi ovšem 

existují ale i výrazné rozdíly stavby těla vrcholových plavců. Specifika kraulových specialistů 

na sprint bývají především vyšší postava, delší nohy, kratší paže ale dlouhá předloktí. Typicky 

dlouhý trup a relativně kratší nohy mívají specialisté na plavecký způsob znak. Největší rozpětí 

paží u plavců je specifické pro motýlkové specialisty. Velkou výbušnou sílou stehen, poměrně 

nižší postavou s relativně nejlépe vyvinutým svalstvem horní poloviny těla se vyznačují 

specialisté na plavecký způsob prsa (Janíček, 2015). 

Z pohledu podílu rychlých a pomalých vláken ve svalech mívají plavci sprinteři ve 

srovnání se sprintery běžci více pomalých svalových vláken. Naopak je tomu ale u plavců na 

delší tratě, kteří mají více rychlých svalových vláken než běžci (Čechovská 
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a kol., 2012; Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol 2011). 

Plavecký trénink ovlivňuje rozvoj celé škály pohybových dovedností. Dle Čechovské 

a kol. (2012) se jedná především o flexibilitu ramenních kloubů, hlezenních kloubů a kyčlí. 

Dále přispívá ke zvýšení rychlosti (reakční a akční), síly (explozivní, vytrvalostní), vytrvalosti 

(aerobní, anaerobní) a koordinace. 

V tréninkovém procesu může docházet i k negativnímu působení a celkovému 

přetěžování organismu. V závodním plavání se velmi často setkáváme se zdravotními riziky 

spojenými s nadměrným fyzickým zatížením v tréninku, nebo s onemocněními, která jsou 

způsobená vlivem prostředí, ve kterém se plavci nacházejí. Při plavání dochází k přetěžování 

svalových skupin v oblasti ramen, kolen, zad i třísel. K úrazům může dojít i při startovních 

skocích. Nezanedbatelná jsou také onemocnění způsobená vlivem vodního prostředí, mezi 

která patří především záněty očních spojivek, plísňová onemocnění, záněty zevního zvukovodu 

a dermatologická onemocnění (např. ekzém, mykóza). Velmi častá je i alergie na chlor 

(Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol., 2011). 

Plavecká výkonnost je ovlivněna anatomickými faktory (např. tělesnými rozměry, 

odporem těla), přiměřenou silou, výbušností a vytrvalostními schopnostmi. Dalšími 

proměnnými jsou dokonale zvládnutá technika a koordinace pohybů. Podstatným faktorem je 

i flexibilita kotníku, trupu, ramenních a stehenních kloubů. Kromě vypsaných faktorů je 

důležitý význam psychiky, taktiky, technologie plavek, výživy a regenerace (Cacek 

a Grasgruber, 2008). 

Vrcholový trénink je dvoufázový – probíhá ráno i odpoledne, s pravidelnými 

intervencemi silového tréninku. Martínková (2016) uvádí, že za týden plavci uplavou přibližně 

40–90 kilometrů, podle toho, v jakém tréninkovém období se aktuálně nacházejí.  

U plavců se závodní sezona rozděluje na dvě části, zimní a letní. Dle Gargulákové 

(2015) zimní sezona trvá od konce srpna do poloviny prosince. Tato sezona končí vrcholným 

podnikem, kterým může být Zimní mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy či 

Mistrovství Světa. Letní sezona probíhá od začátku února do poloviny července (někdy až do 

poloviny srpna). V této sezoně je vrcholným podnikem Letní mistrovství České republiky, 

Mistrovství Evropy či Mistrovství Světa, Letní olympijské hry nebo Letní univerziáda. 

Bedřich a Dovalil (2009) rozdělují jednotlivé sezony do období. Jsou jimi: přípravné, 

soutěžní a přechodné období. Velká část plavecké sezony je zaměřena na velký objem, který se 
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plave především kraulem, jako nejrychlejším plaveckým způsobem. Je však plaván nízkou až 

střední intenzitou. Tato část je proložena menší částí, ve které plavci plavou menší objemy, 

především vlastním hlavním závodním plaveckým způsobem, avšak mohou i ostatními 

plaveckými způsoby. Pro tuto část je typická vysoká intenzita. Ze všech uvedených nejmenší 

část tvoří malé objemy vysokou až závodní intenzitou. Tato část je typická tím, že se převážně 

plave hlavním plaveckým způsobem a zařazuje se před vrcholné závody. Plavci mohou 

provádět i jiné sporty, ale největší část tréninkových jednotek je ve vodě.  

 

2. 1. 2. Charakteristika plaveckého výkonu 

 

Stejně jako jiná sportovní odvětví se i plavání jako sport s výkony plavců v posledních 

letech pravděpodobně přibližuje hranicím lidských možností. Vědci velmi vyhledávanou 

tématikou je sportovní trénink. Dostálová (2015) uvádí, že již bylo zkoumáno a publikováno 

velké množství studií, které výrazně napomohly sportovcům zkvalitnit jejich výkony 

a posunout tím národní, kontinentální i světové rekordy. 

V plaveckých sportech je společné propojení výkonů – a to jejich realizací ve vodním 

prostředí. To představuje pro podávání sportovních výkonů prostředí zcela specifické. 

Lokomoce plavce je ve vodě brzděna, ale zároveň plavci umožňuje pohyb vytvářením hnacích 

sil činností horních a dolních končetin. Hofer (2011) uvádí, že z důvodu efektivity a účelnosti 

pohybu se plavci snaží ve vodě zaujímat ve směru pohybu hydrodynamickou polohu. Pro plavce 

je tak důležité i tzv. vnímání vodního prostředí (pocit vody), které bezprostředně ovlivňuje 

samotný výkon. Z hlediska charakteristik výkonů jsou mezi historicky nejstaršími plaveckými 

sporty obrovské rozdíly. Jedná se o tyto plavecké sporty: sportovní plavání, synchronizované 

plavání, skoky do vody a vodní pólo. Sportovní plavání je individuální sport, který je založený 

na lokomoci cyklického charakteru. Skoky do vody a synchronizované plavání jsou 

esteticko – koordinační sporty a u vodního póla se jedná o týmovou sportovní hru. Všechny 

tyto plavecké sporty, kromě společného vodního prostředí, spojuje ještě nutnost zvládnutí 

plavecké lokomoce (Pokorná a Čechovská, 2009). 

Podstatou plaveckého výkonu je překonat závodní trať co nejrychleji pomocí plavecké 

lokomoce. Musí to být v souladu s pravidly daného plaveckého sportu a konkrétním plaveckým 

způsobem. Z hlediska časového se jedná o plavecké výkony na vrcholové úrovni v délce trvání 

od 21 vteřin do několika hodin. Konkrétní plavecký výkon je výsledkem řady dílčích faktorů, 
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které jsou propojeny ve vzájemných vazbách, ať již jednodušších či velmi složitých. Specifika 

plaveckých výkonů jsou následující: soutěže sportovního plavání probíhají 

v pětadvacetimetrových a padesátimetrových bazénech, krytých i otevřených. Během soutěže 

nedochází k bezprostřednímu kontaktu závodníků. V ročním tréninkovém cyklu 

zaznamenáváme až tři vrcholné mezinárodní soutěže a cyklus závodů Světového poháru. 

Sportovní plavání jako individuální sport klade specifické nároky nejenom na vysokou úroveň 

techniky plavání, ale i technického provedení acyklických pohybových činností, jako jsou starty 

a obrátky. Dalšími nároky jsou i funkční připravenost plavce pro danou disciplínu (ve vztahu 

k délce trati a délce bazénu) a psychická odolnost plavce v tréninku a v soutěži. Plavec musí 

být schopen opakovaně podávat maximální výkony na soutěžích (Pokorná, Čechovská, 2009). 

Z hlediska metabolické charakteristiky výkonu se jedná o kontinuální zátěž. Délka 

trvání výkonu se může lišit od 20-30 vteřin v závodě na 50 metrů, 45 vteřin – 2 minut a 10 vteřin 

(do 4 minut a 20 vteřin) v závodě na 100 a 200 metrů (až 400 metrů) až po 8–16 minut v závodě 

na 800 až 1500 metrů. S délkou trvání výkonu od 20 vteřin po přibližně 15 minut se jedná 

o intenzitu zatížení od maximální až po střední. Odpovídá tomu také metabolické krytí výkonu. 

Od 50metrových tratí je metabolické krytí výkonu zajištováno ATP – CP systémem a anaerobní 

glykolýzou až po 1500 metrů závodu, kdy už je metabolické krytí zajišťováno aerobní 

fosforylací. Organismus získává energii z ATP, CP a glykogenu. Energetický výdej může být 

až 3500 % náležitého bazálního metabolismu. Při závodě na 100 metrů kraulem se výdej 

pohybuje kolem 185 kJ/min (Janíček, 2015). 

Z energetického hlediska je nejefektivnější disciplínou kraul. Vyžaduje jen 71 % energie 

vynakládané na plavecký způsob prsa. Specifickou adaptací organismu na zátěž je adaptace 

energetických zásob, a to konkrétně zvýšením zásob glykogenu. Mezi funkční adaptace se řadí 

zvýšení aerobní kapacity čili zefektivnění práce srdce a plic. U krátkých tratí dochází ke zvýšení 

anaerobní kapacity (Bartůňková, 1993). 

Z morfologického hlediska dochází k excentrické hypertrofii srdce (zvětšení objemu) 

a hypertrofii svalových vláken. U plavců na dlouhé tratě navíc dochází i k vaskularizaci svalů 

a ke zvýšení počtu mitochondrií. Prostřednictvím plaveckého tréninku dochází k rozvoji celé 

škály pohybových schopností, především k rozvoji flexibility ramenních kloubů, hlezenních 

kloubů a kyčlí. Dochází ke zvýšení reakční a akční rychlosti, ke zvýšení explozivní 

i vytrvalostní síly, k rozvoji aerobní i anaerobní vytrvalosti a také k rozvoji koordinace 

(Čechovská a kol, 2012; Bernaciková, Kapounková, Novotný a kol, 2011). 

Jak uvádí Pokorná s Čechovskou (2009), doba podávání plaveckých výkonů 

a podmínky realizace se primárně i zpětně projevují ve vlastním tréninku. Přestože většina 
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výkonů má vytrvalostní charakter, má tréninková příprava v každém plaveckém sportu svá 

vlastní specifika.  

Vytrvalostní trénink rozvíjí aerobní kapacitu, která přispívá k posunutí anaerobního 

prahu (ANP). Plavec si tak zvyšuje toleranci na laktát a oproti netrénovanému jedinci dokáže 

plavat o velmi vysoké intenzitě po delší dobu. Vytrvalostní trénink se dá rozdělit do 3 zón. Zóna 

1 zahrnuje základní vytrvalostní trénink. Ten se plave rychlostí nižší, než je rychlost ANP. 

V zóně 2 se jedná o prahový vytrvalostní trénink, který se plave rychlostí přibližující se ANP. 

Zóna 3 je tzv. přetěžovaný trénink. V přetěžovaném tréninku se plave vyššími rychlostmi, než 

je rychlost ANP (Janíček, 2015). 

Cílem sprinterského tréninku je dosáhnout maximální sprinterské rychlosti bez narušení 

techniky individuálního plaveckého stylu. Kromě tréninků ve vodě se v plaveckém tréninku 

zařazují i tréninky na suchu. Trénink na suchu zahrnuje zvyšování anaerobního výkonu, zvýšení 

svalové síly, silové a rychlostní vytrvalosti a také kloubní pohyblivosti (Bernaciková, 

Kapounková, Novotný a kol, 2011). 

Plavecký sportovní výkon je komplexním projevem plavce a odráží celou jeho osobnost. 

Strukturu plaveckého výkonu ve sportovním plavání ovlivňují změny organizačního řádu 

a pravidel plavání. Plavecké sporty, ve kterých sportovec překonává danou vzdálenost co 

nejrychleji pomocí plavecké lokomoce, neumožňují předložit obecnou charakteristiku 

plaveckého výkonu. Pro všechny plavecké výkony ovšem zůstává společná a zároveň 

specifická vysoká úroveň techniky plavecké lokomoce pro daný výkon. Samotná plavecká 

lokomoce vyžaduje neustálé zdokonalování a rozvíjení po celou dobu sportovní kariéry plavce. 

V průběhu dlouhodobého tréninku dochází k postupné stabilizaci především těch faktorů, 

jejichž přítomnost je pro dosažení vysokého sportovního výkonu nenahraditelná (Pokorná, 

Čechovská, 2009). 

Thompson (2015) připisuje podstatnou část ovlivnění výkonu tzv. individuálnímu 

pacingu (z angl. stimulace, strategie). Tvrdí, že role, kterou mozek hraje ve strategii stimulace, 

je nezastupitelná. Podle něj samotné myšlení poskytuje opěrný rámec pro zdokonalení metod, 

které dále zvyšují výkonnost. Prakticky každý typ atletického úsilí, stimulace neboli pacingu, 

je nezbytným předpokladem úspěchu. Závody jsou někdy vyhrané či naopak ztracené během 

milisekund, takže velmi malé vylepšení závodní taktiky a stimulace může přinést obrovské 

výsledky. 

Pacing souvisí nejenom s taktikou v průběhu samotného výkonu, ale prolíná se do všech 

ostatních faktorů podmiňujících výkon. Vyžaduje speciálního sportovce, aby zvládl optimální 

stimulační strategii na velmi vysokých úrovních soutěží, jako jsou například olympijské hry 
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nebo hlavní finále šampionátu, kdy jsou emoce jen těžko ovladatelné. Na vrcholové úrovni 

plavání jsou rozdíly ve výkonnosti mezi soutěžícími naprosto minimální, takže 0,4 % změna 

výkonu buď pozitivně nebo negativně je změna významná. Během každého dne a ze dne na 

den se výkonnostní časy mohou mírně měnit v reakci na faktory, jako jsou rozdíly ve fyziologii 

nebo v motorické koordinaci, stejně jako na vnější faktory, jako je prostředí bazénu 

a spolehlivost měřících zařízení (Thompson, 2015). 

Současná úroveň výkonnosti v plaveckých sportech vyžaduje systémový přístup 

zabezpečený týmem pracovníků a talentovaného jedince, který disponuje rozhodujícími 

předpoklady pro dosažení vrcholného výkonu. Pochopení mechanismu zlepšení atletického 

výkonu také umožňuje trenérům lépe pracovat. S pečlivým pochopením pacingu neboli 

stimulace mohou trenéři a vědci plánovat závodní strategie tak, aby odpovídaly individuálním 

fyzickým a psychologickým profilům sportovce a podmínkám prostředí (Thompson, 2015). 

 

2. 1. 3. Struktura plaveckého výkonu  

 

Sportovním tréninkem se rozumí komplexní organizovaný proces, při kterém si 

sportovci osvojují a zdokonalují speciální dovednosti a rozvíjí své schopnosti. Pojem sportovní 

trénink se používá především ve spojení s procesem cvičení, opakování a zdokonalování 

vybraných pohybových činností. Z tohoto pohledu je sportovní trénink tedy chápán jako složitý 

a účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném 

sportovním odvětví nebo disciplíně (Pavliš a kol., 1995). Dovalil (2009) posuzuje sportovní 

trénink jako druh biologicko-sociální adaptace. 

Sportovní trénink je tedy chápán jako proces adaptace. Jedná se o proces biologického 

přizpůsobení se zvýšené tělesné námaze a dochází k vytváření energetických rezerv a distribuci 

energie. Dochází také k morfologické a funkční přestavbě tkání a orgánů, které se tak 

přizpůsobují zvýšeným požadavkům daného sportovního výkonu. Interakční aspekty 

sportovního tréninku jsou určovány reálnými vztahy účastníků tréninku i soutěží a jejich 

chováním vycházejícím z individuální psychiky (Dovalil, 2009).  

Dovalil (2009) dále definuje sportovní výkon jako projev a aktuální míru trénovanosti 

sportovce, jehož obsahem je vědomá pohybová činnost, která je vymezená pravidly sportovní 

specializace. Trénovanost lze charakterizovat jako komplex adaptačních změn dosahovaných 

v průběhu tréninku. Těch sportovec dosáhne pomocí adaptačních podnětů. V oblasti 

sportovního tréninku se tyto podněty označují jako zatížení. Vlivem zatížení dochází 

k mobilizaci četných funkcí organismu, kterými se organismus snaží zajistit novou rovnováhu 
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systému a adaptovat se. Procesy adaptace mají své zákonitosti. Opakují-li se zátěžové situace 

poté, co jsou organismem již zvládnuty, reakce organismu se při působení podnětu zmenšují. 

Znamená to tedy častěji měnit adaptační podněty pro zamezení stagnace a pro zajištění 

dostatečného progresu. Zmenšená reakce je důsledkem řady změn, k nimž dochází vlivem 

opakovaného působení podnětu a reakcí na něj. Organismus si zvyká na podnět a upravuje své 

parametry podle těchto podnětů. Změny mohou být např. morfologické (zvětšení průřezu 

svalu), funkční (zvýšená schopnost vázat kyslík) apod.  

Aby k adaptačním změnám došlo, musí se příslušné podněty opakovat dostatečně často 

a po delší dobu. Adaptační podněty musí být přiměřené, současně však nesmí překročit funkční 

hranici systému. Neopakují-li se podněty dostatečně často a v potřebné míře, dosažené změny 

mizí a nastává návrat k původnímu stavu. Jedná se o tzv. proces desadaptace (Kutek, 2006). 

Dovalil (2009) uvádí, že se u sportovce postupně vytváří skladba psychofyzických 

předpokladů k různým typům sportovních činností. Dochází k tomu díky působení vlivu 

vrozených dispozic, vlivu prostředí a záměrným tréninkem. 

Význam jednotlivých faktorů pro následný sportovní výkon se liší v závislosti na 

sportovním odvětví a zvolené specializaci. Goldsmith (2004) řadí mezi faktory nutné pro 

plavecký výkon pouze čtyři: kondiční faktory, faktory techniky, faktory taktiky a faktory 

psychické. Dovalil (2009) dělí faktory sportovního výkonu do následující struktury (obr. 1):  
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Obrázek 1: Struktura sportovního výkonu (Dovalil, 2009) 

Plavecký sportovní výkon je komplexním projevem plavce. Jednotlivé stránky výkonu 

a jejich požadavky na kondiční, technickou, taktickou a psychickou přípravu se promítají do 

složek sportovního tréninku plavce ve vodě i na suchu. Úspešnost v plaveckém sportu znamená 

schopnost udržet technickou bezchybnost i při maximální rychlosti, únavě a pod tlakem. Aby 

byla tato úspěšnost dosažena, je potřeba kontinuální práce na zdokonalování široké škály 

faktorů, které ovlivňují sportovní výkon, a to jak ze strany samotného plavce 

specialisty – závodníka, tak i trenéra. 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. Závodní 

podmínky po sportovci vyžadují, aby zvládl situační taktiku během závodu (Goldsmith, 2004). 
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Somatické faktory 

 

Dle Dovalila (2009) jsou somatické faktory ve značné míře geneticky podmíněné 

a relativně stálé. Mezi hlavní faktory se řadí výška, váha, délkové rozměry a poměry těla, 

tělesné složení a tělesný typ. Rozbor tělesného složení poskytuje informace o obsahu tukové, 

kostní a svalové tkáně. Poměrové zastoupení typů svalových vláken se dá zjistit pomocí svalové 

biopsie. Podíl svalových vláken je ve značné míře určen genetickými předpoklady a díky tomu 

se dají do značné míry vytvářet předpoklady pro možnou sportovní specializaci. Heathová 

a Carter (1990) uvádějí, že v roce 1940 rozdělil Sheldon tělesný typ na tři základní komponenty: 

endomorfní, mezomorfní, ektomorfní. Dle nich Sheldon ke stanovení tělesného typu využíval 

fotografií zepředu a z boku, které následně porovnával s atlasem a tabulkou. Výsledky pak byly 

zaznamenávány do tzv. sférického trojúhelníku. Tento způsob stanovení somatotypu 

zdokonalili Heathová a Carter v roce 1967, kteří Sheldonovu tabulku zpřesnili na 0,5 bodu 

(Heath, Carter, 1990). 

Optimálním somatotypem pro plavce je ektomorfní mezomorf, protože pro plavce je 

velmi důležitá složka síly (především pro specialisty na sprint). Světově úspěšný plavec 

Michael Phelps je reprezentativním představitelem optimálního somatotypu v plaveckých 

sportech. V nich je výhodou nadprůměrná výška, dlouhý trup s dlouhými pažemi, kratší dolní 

končetiny a dlouhá chodidla.  

 

Kondiční faktory 

 

Kondiční faktory jsou závislé na fyziologických aspektech ovlivňujících výkon. 

Kondiční faktory se dají dělit z hlediska fyziologických funkcí, na kterých je výkon závislý, 

nebo z hlediska rozdělení na pohybové schopnosti. Měkota (2005) pohybové schopnosti 

rozdělil na kondiční (vytrvalostní a silové), hybridní (rychlostní) a koordinační schopnosti, ale 

popisoval spojitosti u jejich jednotlivých složek. Dovalil (2009) uvádí, že pohybové schopnosti 

se dají rozlišit podle fyzikálních charakteristik převažujících v pohybovém projevu, a to na 

silové, rychlostní a vytrvalostní. 

Z hlediska fyziologických funkcí se mezi kondiční faktory řadí kardiovaskulární systém, 

respirační systém, koncentrace laktátu, složení svalových vláken, úroveň VO2 max., 

energetické krytí, aj. (Kostohryz, 2012). Jednou z možností trenéra, jak hodnotit plavcovo úsilí, 

je měření srdeční frekvence (SF) v tréninku. Srdeční frekvenci vyjadřuje počet srdečních stahů 

za minutu. Základní vzorec pro výpočet maximální SF je "220 - věk". Čechovská a Miler (2008) 
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dodávají, že srdeční frekvence je ve vodním prostředí přibližně o 10 úderů za minutu nižší. 

Klidová srdeční frekvence sportovce se pohybuje nejčastěji mezi 40–50 tepy za minutu. Tato 

hodnota může dle Bartůňkové (2007) do jisté míry vyjadřovat i míru trénovanosti sportovce. 

Hodnoty srdeční frekvence se při měření však mohou velmi lišit, proto je vhodné, aby každý 

jedinec absolvoval zátěžový test. Pomocí zátěžového testu se vypočítají pásma, ve kterých by 

se měl plavec při tréninku pohybovat. Pro vhodně sestavený trénink i pro minimalizaci rizika 

přetrénování je znalost tréninkových pásem důležitá (Dostálová, 2015). 

Pro zachování parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého roste při pohybové aktivitě 

dechová frekvence i respirační objem (Bartůňková, 2007). Podle výzkumu, který provedl 

Cordain a kol (1990) se vzorkem plavců, běžců a kontrolní skupinou, se ukázalo, že významně 

vetší vitální kapacitu plic, reziduální objem vzduchu a inspirační kapacitu plic vykazují právě 

plavci. Z hlediska fyziologických funkcí souvisí s výkonností i hodnota VO2 max. Hodnota 

VO2 max. vyjadřuje předpoklad k dlouhotrvající aerobní aktivitě ve vyšších rychlostech 

a s menší únavou. O předpoklad se jedná proto, že vysoká naměřená hodnota automaticky 

nezaručuje vrcholovou výkonnost. Maximální hodnota VO2 max. je z velké části podmíněna 

genetickými předpoklady. Měření VO2 max. u plavců je obvykle potřeba realizovat 

v laboratorních podmínkách, kde je potřeba speciálních měřících pomůcek, a především tzv. 

plaveckého „flumu“. Měření hodnoty VO2 max. u plavců na ergonomickém bicyklu nebo 

běžeckém pásu není ve většině případů validní alternativou, protože při plavání jsou zapojovány 

jiné svalové skupiny (Dostálová, 2015). 

V důsledku nedostatečného okysličování krve vzniká jako metabolický produkt laktát. 

Ten se tvoří i při delší dobu trvajícím aerobním výkonu, kde je však zároveň odbouráván. 

Vychází se z toho, že aerobní práh se nachází na úrovni 2 mmol laktátu na 1 litr krve. Anaerobní 

práh se nachází na hranici 4 mmol na 1 litr krve. Dostálová (2015) uvádí, že není výjimečná ani 

situace, kdy je závodník schopen udržet stálý stav koncentrace laktátu i nad touto hranicí při 

neměnné rychlosti plavání.  

Ovlivnění plaveckého výkonu je dáno i složením svalových vláken sportovce. Dovalil 

(2009) rozlišuje tři druhy svalových vláken. Jedná se o svalová vlákna červená neboli pomalá. 

Červená svalová vlákna pomalu reagují na podněty, ale jsou déle odolnější proti únavě. Tímto 

typem svalů jsou vybaveni především vytrvalci. Bílá neboli rychlá svalová vlákna jsou rychleji 

unavitelná. Tato rychlá vlákna k výkonu potřebují sprinteři a výkony vyžadující explozivní sílu. 

Posledním typem jsou svalová vlákna přechodná (rychlá). Poměr zastoupení těchto vláken 
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v lidském těle je z velké části ovlivněn genetickými předpoklady, a proto se tréninkem dá 

ovlivnit jen velmi omezeně (Dovalil a kol., 2009).  

Plavání není ryze rychlostní sport. Lze to říci na základě energetického krytí 

v plaveckém sportu. Jednotlivé typy energetických zdrojů se v průběhu sportovního výkonu 

zapojují postupně. Dovalil (2009) dělí energetické krytí dle doby, po kterou je sportovec 

schopen závodit, na zdroje: adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát (CP), jejichž zásoby během 

výkonu vydrží na 5–15 vteřin. Dále se energie získává z jaterního a svalového glykogenu, který 

je využíván po 2-3 minuty během výkonu. Jako další zdroj je využíváno štěpení cukrů (do 

15 min), štěpení tuků (do 6 hod) a štěpení některých bílkovin (nad 6 hod). Nejkratší plavecká 

závodní vzdálenost je 50 m, jejíž uplavání zabere elitním plavcům přibližně 20–30 vteřin. Ani 

na tento výkon však nestačí samotné zásoby ATP, CP. Proto se o plavání hovoří jako 

o rychlostně vytrvalostním sportu. Výkon o délce trvání do 50 vteřin probíhá za pomoci 

energetického krytí dvěma na sebe navazujícími systémy. ATP, CP systém, který po 

15 vteřinách přechází do anaerobní glykolýzy, doprovázené tvorbou laktátu. Po déletrvající 

výkony, mezi které se dá zařadit i samotný plavecký trénink, je výkon kryt aerobním způsobem. 

Většina plavců závodí v kombinaci různých vzdáleností a každá vzdálenost vyžaduje odlišné 

zdroje energetického krytí (Dostálová, 2015).  

 

Faktory techniky 

 

Trénink techniky je zaměřen na získávání, udržování a pozitivní transfer pohybových 

dovedností. Tato komponenta souvisí se specifickými sportovními dovednostmi a jejich 

technickým provedením (Dovalil, 2009). V plavání mezi tyto dovednosti řadíme korektní 

techniku pohybu paží, trupu a dolních končetin. Řadí se sem i technika startovních skoků, 

obrátek, dohmatů apod. Plaveckou techniku v reálném čase hodnotí trenér v tréninku pohledem 

na závodníkovo provedení daných úkolů. Využít pro analýzu plavecké techniky se dá 

i videozáznam z prostředí tréninku nebo závodu, které mohou odhalit případné slabé stránky 

v technickém provedení daných plaveckých způsobů. Pro analýzu i případnou další korekci 

techniky je možno využít i speciálního bazénového zařízení s protiproudem, tzv. plaveckého 

"flumu". 
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Faktory taktiky 

 

Dovalil (2009) uvádí, že taktika spočívá ve výběru optimálního strategického řešení. 

Taktické faktory sportovního tréninku se tedy zaměřují na různé možnosti, kterými je v závodě 

možné dosáhnout nejlepšího výsledku. Důležitou roli zde hraje strategie neboli předem 

vytvořený plán, který zahrnuje postup k možnému dosažení vítězství. Jeho realizace už je 

samotná taktika. V plaveckém prostředí se mezi faktory taktiky řadí závodní strategie, závodní 

taktika, taktika v rozložení sil mezi rozplavbami, semifinále a finále. 

 

Psychické faktory 

 

Dovalil (2009) uvádí, že výkon je závislý na schopnostech a motivaci. Schopnosti dělí 

na senzorické, pohybové a intelektuální. Motivace je chápána jako podněcující příčina chování, 

která rozhoduje o vzniku, směru a intenzitě jednání jedince. Psychické faktory zahrnují 

poznávací, rozhodovací, emoční a motivační procesy podílející se na sportovním výkonu. 

Všechny tyto faktory vycházejí z osobnosti sportovce. Charakterové vlastnosti pro podávání co 

nejlepších plaveckých výkonů jsou především motivace, ať už vnitřní či vnější, vytrvalost, 

cílevědomost, sebedůvěra, ale také důvěra v trenéra. 

Čechovská (2001) konkretizuje strukturu pro plavecký výkon do následujícího 

schématu (obr. 2):  
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Obrázek 2: Komplex činitelů, které podmiňují plavecký výkon (Čechovská, 2001) 
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Vnější podmínky 

 

Čechovská (2001) do struktury plaveckého výkonu zařazuje i vnější podmínky. Mezi 

vnější podmínky ovlivňující plavecký sportovní výkon se řadí všichni činitelé, kteří se určitým 

způsobem podílejí na výsledku sportovního výkonu. Řadí se sem sociální status rodiny, 

materiální vybavenost plavce (vysoká pořizovací cena závodních plavek), případně účast či 

neúčast na vybraných plaveckých závodech, kde hrají roli i náklady s tím spojené (doprava, 

strava, ubytování). Patří sem i dostupnost, podmínky a zabezpečení sportoviště, resp. 

plaveckého bazénu, ve kterém plavec trénuje. Značnou výhodou sportoviště je přítomnost 

atletických odrazových můstků i praporků, které značí konec bazénu apod. Limitujícím 

faktorem může být neznámé prostředí v případě plaveckých závodů konajících se v jiném městě 

či státě. Neočekávané, resp. odlišné podmínky od domácího tréninkového bazénu, jako je 

například studená voda, odlišná teplota vzduchu, případně jinak zorganizované zázemí atd. 

Mezi vnější podmínky se řadí i vliv tréninkové skupiny a trenéra, který se svým přístupem, 

chováním a tvorbou tréninkového plánu podílí na dalším výkonnostním vývoji (Dostálová, 

2015). 

 

2. 2. Regenerace ve sportu 

 

Bernaciková, Kapounková a kol. (2013) charakterizují regeneraci jako biologický 

proces obnovy přechodného poklesu funkčních schopností organismu. Je to proces, který 

probíhá v každém organismu a který vede v organismu k úplné obnově psychických a tělesných 

sil narušených předchozím zatížením. Pokles funkčních schopností organismu je způsoben 

únavou. Aby mohlo dojít k regeneraci, je třeba uvést organismus do určitého stupně únavy. 

Únavu lze rozdělit na fyzickou a psychickou. Tato únava narušuje v našem organismu 

homeostázu neboli stálost vnitřního prostředí. Regenerace tedy znamená návrat fyziologických 

ukazatelů do normálního, výchozího stavu. Toto narušení může při nedostatečném zotavení 

vyústit v únavu chronickou. Regenerace je proces, který probíhá v organismu neustále. Nelze 

regeneraci popsat jako proces, který nastává až po ukončení zatížení. Vypořádání lidského 

organismu s únavou probíhá dvěma základními formami regenerace, aktivní a pasivní. Pasivní 

regenerace zahrnuje fyziologické pochody organismu probíhající neustále bez vnějšího zásahu. 

Aktivní regenerace závisí na zásahu prostředí nebo na vůli jedince. Regenerace ve sportu kromě 
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návratu funkčních schopností organismu do výchozích hodnot zahrnuje také preventivní 

opatření přetížení pohybového aparátu (Jirka, 1990). 

Pojem regenerace zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k plnému a rychlému 

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

předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. U sportující populace hraje 

regenerace významnější roli než v režimu u nesportující populace (Jirka, 1990). 

Úkoly regenerace jsou eliminace změn v organismu vzniklé fyzickou aktivitou, a dále 

prevence přetížení nebo poškození organismu. V rámci sportovní praxe je nutné regeneraci 

pojímat jako integrální součást tréninkového procesu. Slouží k urychlení doby, která je 

potřebná k obnově sil, a tím je umožněno zvýšit nejen frekvenci, ale také intenzitu dalšího 

zatížení (Bernaciková, Kapounkové a kol., 2013). 

Dle Jirky (1990) zahrnuje regenerace všechny snahy o rychlý a plnohodnotný návrat 

energetických ztrát, tkáňových změn a fyzických i psychických sil. Dále uvádí, že základním 

regeneračním postupem je aktivní zotavení po fyzickém zatížení, které směřuje k udržení 

průtoku krve v předtím zatěžovaných oblastech. To vede k rychlejšímu vyplavování metabolitů 

i jejich zpracování (např. oxidaci laktátu). Mach a Borkovec (2013) to doplňují na příkladu 

tzv. „cooldown“ série po silovém tréninku, ve které se cvičící jedinec se sníženou intenzitou 

zatížení snaží rozproudit krev a podpořit rychlost odbourávání metabolitů ze svalů. Pavliš a kol. 

(1995) ještě dodává, že kvalitní regenerace může zvýšit intenzitu tréninkového procesu až 

o 15 %. Podpoření a urychlení regenerace se dá dosáhnout i vhodně zvolenou formou 

jídelníčku, případných doplňků stravy, psychickým naladěním, odpočinkem a pohybem 

(Krajňák, 2017). 

Ve sportovní praxi je nutné zohlednit to, že tréninkový i závodní výkon sportovce se 

velmi často pohybuje na hranici metabolických a psychických možností. Snaha o dosažení 

maximálního výkonu tedy vyžaduje odlišný přístup v regeneraci oproti běžné nesportující 

populaci. Je třeba k otázkám regenerace přistupovat důkladněji a důsledněji. Snaha 

o maximalizaci sportovního výkonu vyžaduje dokonalé využití všech forem činností vedoucích 

k dalšímu přirozenému zvyšování výkonnosti. Jirka (1990) uvádí, že vhodnými regeneračními 

metodami se také prokazatelně snižuje počet mikrotraumat a chronických poškození. 

Dle Hoškové, Majorové a Novákové (2010) je každá činnost doprovázena únavou 

a následným procesem zotavení. Při sportovní činnosti je potřeba zkrátit čas, který je nutný pro 

zotavení organismu pomocí přirozených regeneračních procesů, a to pomocí metod komplexní 

regenerace. 
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Hošková a kol. (2015) upozorňuje na nutnost rozlišení pojmů regenerace a léčebná 

regenerace i přesto, že existují shodné metody a postupy používány oběma termíny. Regenerace 

je neoddělitelnou součástí tréninku a zaměřuje se na zdravého jedince. Hlavním cílem 

regenerace je urychlení přirozených zotavovacích procesů a likvidace únavy, která vzniká 

důsledkem zátěže. Naopak léčebná regenerace se zaměřuje již na nemocného jedince a je 

součástí zdravotní péče. Hlavním cílem léčebné rehabilitace je urychlit, případně doplnit léčbu, 

zkrátit dobu rekonvalescence a zpomalit postup onemocnění. Výběr optimální formy 

regenerace ve sportovní praxi závisí na typu zatížení, délce trvání, intenzitě, frekvenci 

a trénovanosti sportovce (Drdošová, 2017). 

Hošková a kol. (2015) a Jirka (1990) rozeznávají základní dělení regenerace na pasivní 

a aktivní. Vilikus a kol. (2004) pasivní regeneraci popisuje jako neuvědomělou, zato intenzivní. 

Základní formou pasivní regenerace je odpočinek v klidu a spánek. Lidské tělo si pasivní 

regeneraci zajišťuje samo bez vnějšího zásahu. Je to přirozená činnost organismu, která probíhá 

již v průběhu zátěže a po zátěži. Dochází k vychýlení rovnovážného stavu všech fyziologických 

funkcí včetně vnitřního prostředí. Pomocí pasivní regenerace se vychýlený rovnovážný stav 

vrací na úroveň výchozích hodnot před zátěží. Dochází například k obnově zásob energetických 

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

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

a k likvidaci metabolické acidózy. Hošková a kol. (2015) a Jirka (1990) se shodují na tom, že 

pasivní regenerace je pro běžnou nesportující populaci zpravidla dostačující. 

Aktivní regenerace představuje souhrn všech prostředků, které napomáhají rychlejšímu 

zotavení po výkonu. Jedná se o plánovitě aplikované činnosti a procedury, které jedinec 

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

Aktivní regenerace se používá vždy, když dojde k překročení určité hranice a kdy pasivní 

regenerace už nestačí k úplnému zotavení organismu do dalšího zatížení. Urychlení 

regeneračních procesů umožňuje zvýšení tréninkového úsilí a tím možnost dosažení vyšších 

a kvalitnějších sportovních výkonů (Vilikus a kol., 2004). 

Vilikus a kol. (2004) uvádí další dělení aktivní regenerace z hlediska časového vztahu 

k zátěži na regeneraci časnou a pozdní. Ty by měly doprovázet všechny tréninkové procesy 

sportovce. Časná regenerace je součástí každodenního režimu sportovce a neustále prostupuje 

tréninkovým procesem nebo na tento proces bezprostředně navazuje. Hlavní cíl časné 

regenerace je rychlá likvidace aktuální a akutní únavy. Hošková a kol. (2015) dělí časnou 

regeneraci na I. fázi, která trvá přibližně do 90 minut bezprostředně po skončení zátěže. II. Fáze 

trvá od konce první fáze až do začátku dalšího zatížení. 
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Dle Vilikuse a kol. (2004) nastupuje pozdní regenerace po delším období intenzivního 

zatížení a týká se delšího časového úseku. Hošková a kol. (2015) uvádí, že pozdní regenerace 

nastupuje například po skončení závodního období. Jedná se spíše o formu aktivního 

odpočinku, kdy intenzita aktivit je podstatně nižší než v přípravném a hlavním období. Tato 

část je charakteristická soustředěním se na celkovou regeneraci fyzických i psychických sil 

sportovce. 

Pozdní regenerace sil je součástí přechodného tréninkového období a týká se celkové 

regenerace po skončení hlavního závodního období, tj. po skončení sezóny. Tato forma 

regenerace je často vyjádřena termínem rekondice. Sportovcům je nutno poskytnout dostatečný 

časový prostor pro relativní odpočinek po maximálním fyzickém i psychickém úsilí. 

Dlouhodobá kumulace únavových prvků zapříčiňuje určité projevy na psychické i fyzické 

úrovni, jako například sníženou chuť k tréninku, pokles výbušnosti, případně i pokles síly. Řadí 

se sem i neschopnost koncentrovat výkonnostní schopnosti nabyté dlouhodobým tréninkem do 

časově žádaného maximálního výkonu. Během období dlouhodobého přetěžování a chronické 

únavy hrozí riziko neadekvátního přetížení a přetrénování, v extrémním případě i úplného 

vyhoření. Sportovec v tomto období potřebuje změnu prostředí, aktivit atp. Rekondice se týká 

především zdravých sportovců, kteří jsou unaveni celoroční náročnou přípravou a závodní 

činností. Jejím hlavním účelem je udržet výkonnost na určitém požadovaném stupni a zotavit 

se z předcházející náročné činnosti. Dalším cílem je psychická relaxace sportovce. Pro tyto 

účely nejlépe slouží rekondiční lázeňské pobyty. V některých případech je vhodné spojovat 

rekondiční pobyty s účinky vysokohorského prostředí (Jirka, 1990). 

Jedním z nejdůležitějších prostředků aktivní regenerace je pohyb, a proto se do aktivní 

regenerace řadí i kompenzační cvičení. Ta mohou mít podobu například jiné sportovní činnosti, 

která vyžaduje zapojení především těch svalových skupin, které při výkonu hlavní sportovní 

disciplíny sportovec zatěžuje méně (Jirka, 1990). 
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2. 2. 1. Prostředky regenerace 

 

Regenerační prostředky se dělí do čtyř základních skupin: na prostředky pedagogické, 

psychologické, biologické a farmakologické. Uvedené prostředky se bezprostředně vzájemně 

prolínají. Výběr jednotlivých prostředků je nutný zohlednit individuálním potřebám 

a odlišnostem každého sportovce. Zvolení regeneračních prostředků by vždy mělo odpovídat 

aktuální situaci a potřebám sportovce. Jelikož se jedná o komplexní výběr, je při volbě vhodná 

spolupráce trenéra s fyzioterapeutem nebo lékařem (Hošková a kol., 2015). 

Prostředky regenerace velmi úzce souvisí s tréninkovým procesem a jsou tedy plně 

v kompetenci trenéra. Jedná se o volbu nejúčelnější metodiky, volbu tréninku s přesným 

stanovením cílů, individualizaci tréninku, různorodost podmínek a tréninkového prostředí, 

variabilitu zatížení, vytvoření přesného tréninkového plánu a optimální stavbu mikrocyklů, 

mezocyklů a makrocyklů. Individualizace tréninku a variabilita zatížení jsou základními 

metodickými prostředky. Jednostranné zatížení má zpočátku velký výsledný efekt, ovšem 

s rychlým nástupem negativních adaptačních vlivů. Nelze opomenout výchovu sportovce 

ke správnému dennímu režimu a pomoc sportovci při sestavování denního programu i výchovu 

ke správným formám pasivního odpočinku (Lehocký, 2006). 

Všechny pedagogické prostředky mají úzkou návaznost na psychologické prostředky. 

Vzájemné vazby všech regeneračních prostředků vedou k opravdu komplexnímu přístupu 

v celé otázce regenerace (Jirka, 1990). 

 

Pedagogické prostředky 

 

Pedagogické prostředky spočívají ve vhodné volbě tréninkových metod a celého 

tréninkového plánu ve všech souvislostech a individuálních odlišnostech. Tyto prostředky jsou 

pravomocí trenéra, který by měl při volbě tréninkového modelu brát v úvahu věk, vlastnosti, 

schopnosti a zdravotní stav sportovce. Pedagogické prostředky zahrnují postupy k odstranění 

únavy, ale i opatření v rámci prevence únavy. Důležité je správné zvolení poměru tréninkové 

zátěže, aby mohlo docházet k pasivní i aktivní regeneraci. Hošková a kol. (2015) upozorňuje, 

že je nutné dbát na správnou životosprávu sportovce, respektovat jeho biorytmus a upozornit 

ho na důležitost dostatku kvalitního spánku. 
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Psychologické prostředky 

 

Mezi psychologické prostředky se řadí především ovlivnění prostředím, harmonizace 

mezilidských vztahů sportovce, relaxační metody i časový management. Psychologické 

prostředky jsou součástí prevence depresivních stavů a pocitů frustrace a jsou využívány 

k duševnímu odpočinku a odbourávání stresu a tlaku, které na sportovce působí ve sportovním 

i běžném životě. Mezi nejčastěji využívané techniky a metody pro uvolnění organismu 

a relaxaci mysli jsou autoregulační cvičení, autogenní trénink podle Johannese Heinricha 

Schultze, progresivní svalová relaxace podle Edmunda Jacobsona nebo jóga. Využít se dá 

i různých druhů meditací aj. (Hošková a kol., 2015). 

V rámci tréninku jsou interpersonální vazby a vztahy k trenérovi a kolektivu již na 

rozhraní pedagogiky a psychologie. Snaha trenéra je budovat svým pedagogickým působením 

pozitivní vztahy a sociální klima. Mimo to musí umět rychle vystihnou situaci a psychický stav 

sportovce a reagovat vhodným způsobem vůči sportovci či celému kolektivu. Z motivačních 

činitelů se sem řadí například pochvala, výtka i trest. Zajímavostí je, že vhodně volené formy 

pochvaly také ovlivňují rychlost regenerace (Jirka, 1990). 

 

Biologické prostředky 

 

Biologické prostředky jsou velmi rozsáhlou skupinou. Dají se rozdělit do dvou 

podskupin. První podskupinu tvoří výživa, rehydratace a remineralizace. Druhá podskupina 

zahrnuje regeneraci pohybem a fyzikální a balneologické prostředky. Do druhé zmíněné 

podskupiny spadají vodní, tepelné a světelné procedury, elektroprocedury, aktivní pohybová 

cvičení a masáže (Hošková a kol., 2015). 

 

Farmakologické prostředky 

 

Farmakologické prostředky jsou doplňkovou složkou k předcházejícím třem skupinám 

prostředků. Jsou to uměle vytvořené látky, které se využívají na podporu regenerace organismu. 

Měly by být vždy užívány až po konzultaci s lékařem. Pro výběr látek, jejich kombinaci 

a zařazování do tréninkového procesu je vhodná spolupráce trenéra s lékařem. Nedílnou 

součástí je zvážení individuální charakteristiky sportovce a typu zátěže. Je třeba respektovat 

antidopingové směrnice (Hošková, 2015).  
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2. 2. 2. Specifická regenerace v plavání 

 

Plavání patří mezi časově i energeticky velmi náročné sporty a je v něm kladen velký 

důraz na výkonnost jedince. Pro zvyšování sportovní výkonnosti je nezbytná řízená regenerace, 

která je součástí tréninkového procesu a je stejně důležitá, jako zatěžování. Úkolem je 

vyrovnání a obnova přechodného poklesu funkčních schopností organismu. Je důležité zabývat 

se v tréninku jak fyzickou, tak i psychickou stránkou regenerace. V tréninkovém procesu může 

docházet k negativnímu působení a celkovému přetěžování organismu. Aby tomu sportovec 

mohl předejít, je nutné do tréninkového procesu zařazovat kompenzační pohybové aktivity, 

doplňkové sporty a regenerační prostředky (Lehocký, 2006).  

K základním prvkům aktivní regenerace patří regenerace pohybem. Záměrně se volí 

koordinačně jednodušší cvičení o nižších intenzitách, např. procházky, vyklusání, v případě 

plaveckých sportů vyplavání. Dochází k útlumu centrální nervové soustavy. Naopak se zvyšuje 

úroveň metabolismu a dochází k rychlejšímu odstraňování metabolických odpadních látek 

(laktátu) nahromaděných v průběhu svalové činnosti. 

 

Kompenzační cvičení 

 

V tréninku se rozlišují dva druhy pohledu na kompenzační cvičení, jeden z pohledu 

trenéra, druhý z pohledu fyzioterapeuta. Do regenerační péče patří obě složky a podle potřeby 

by měly být zařazovány do komplexního tréninkového plánu. Z pohledu trenéra se pod 

kompenzačním cvičením rozumí téměř veškerá doplňková sportovní činnost. Specifickou 

formou kompenzace může být správně zvolená jiná sportovní činnost. Výběr doplňkové 

sportovní činnosti není snadný a většinou nemůže plně nahradit specifické kompenzační cviky. 

Jiná sportovní činnost je zároveň součástí psychologické regenerace. Dochází k uvolnění 

velkého duševního napětí vzniklého z jednotvárnosti tréninkového úsilí. Kompenzační cvičení 

jsou součást tělovýchovného procesu a v rámci regenerace optimální cestou, která může zajistit 

správnou funkci pohybového systému (Lehocký, 2006). 

Z pohledu fyzioterapeuta se jedná o přesně vymezené cvičební postupy zaměřené 

specificky k jednotlivým svalovým skupinám. Zdravotně-kompenzačním cvičením se 

v tréninku rozumí soubor vhodně zvolených cviků pro zlepšení zdravotního stavu aktivního 

sportovce, který je cíleně zaměřen na jednotlivé oblasti těla (klouby, vazy, šlachy, svaly apod.) 

(Polívková, 2017). Bursová (2005) uvádí tři druhy kompenzačních cvičení: kompenzační 

cvičení uvolňovací, protahovací a posilovací. Zaražení kompenzačních a uvolňovacích cviků 
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po tréninku nebo po závodě napomůže k celkovému uvolnění zatíženého svalstva a k odstranění 

únavy. 

V ostatních sportech hraje jako kompenzační cvičení významnou úlohu plavání právě 

proto, že zatěžuje pohybový systém symetricky a klade i odpovídající nároky na 

kardiovaskulární systém. V případě plaveckých sportů se musí najít jiná alternativa. Prevence 

zdravotních komplikací je multifaktoriálním fenoménem, stejně tak jako jejich vznik. 

V tréninkovém procesu je především ze strany trenérů nutné úzkostlivě dbát na dodržování 

správné plavecké techniky. V objemovém období je nutné zařazovat do tréninku všechny 

plavecké způsoby. Mimo tréninkových jednotek je potřebný důraz především na regeneraci a na 

kompenzační cvičení zaměřená především na oblast ramenního kloubu a horních zad (horní 

zkřížený syndrom), střed těla (tzv. core) a u prsařů především na oblast kolenního kloubu 

a chodidla (Janíček, 2015). 

Dle Bursové (2005) patří k významným aspektům kompenzačních cvičení počet 

opakování, doba vykonávaní cviku a frekvence vykonávání cvičení. V literatuře se uvádí 

nejlépe každodenní cvičení, v rámci sportovního tréninku alespoň po jedné tréninkové jednotce 

denně, a to po dobu alespoň 30 minut. Bursová (2005) dále uvádí, že k posilovacímu cvičení je 

nutné zvolit adekvátní zátěž, se kterou jedinec dokáže vykonat deset technicky správných 

opakování daného cviku. Dále doporučuje vykonat tři technické série daného cviku. Při 

protahovacích cvičení doporučuje výdrž v krajní poloze (kdy jedinec cítí znatelné pnutí) 

minimálně 30 vteřin a cvičení opakovat nejméně třikrát. 

Kompenzační cvičení nejsou 100 % zárukou předcházení tréninkových zranění. Je proto 

nutné v rámci tréninkového procesu dbát především na precizní techniku a na využívání 

rozmanitých druhů regenerace – především spánek, ale také využívat možnosti regeneračních 

procedur. Nemalou roli hraje také strava a stravovací návyky sportovce (Janíček, 2015). 

 

Suchá příprava 

 

Mezi kompenzační cvičení lze v plaveckých sportech zařadit i suchou přípravu. 

Takzvaná „suchá příprava“ je neustále diskutovaným tématem. Obsah suché přípravy je daleko 

širší než pouhé posilování s přírůstkem absolutní síly a nelze přijmout zkratkovitou asociaci, 

ve které voda znamená plavání a suchá příprava pouhé posilování. Jednotlivé činnosti suché 

přípravy lze vnímat jako prostředky kultivace biologického potenciálu člověka ve všech jeho 

funkcích. Jedná se o rozvoj senzorických funkcí, tedy vnímání poloh a pohybu, rozhodovacích 

funkcí, kde dochází k tvorbě programů pro adekvátní reakci a funkcí motorických, kde dochází 
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k produkci pohybu. Cílem suché přípravy není svalová hypertrofie. Ta je v plaveckých sportech 

naopak nežádoucí a lze ji volbou vhodné metody eliminovat. Za cíl suché přípravy se považuje 

rozvoj schopnosti vnímání a řízení pohybu těla a jeho částí v čase a prostoru, a naučit se 

používat pohybový aparát ve všech jeho funkcích (Krištofič, 2013). 

Dokonalé ovládání a kontrola nad vlastním tělem zahrnuje i schopnost udržet zpevněné 

tělo v obtížných polohách. To svědčí o funkční připravenosti nervosvalového aparátu a souvisí 

i s pro plaváním velmi důležitým předpokladem účelného využití respirační kapacity, jejíž 

předpokladem je tzv. „individuálně optimální držení těla.“ Krištofič (2013) vylučuje tvrzení, že 

v plaveckých sportech není žádoucí zpevněné držení těla, protože zvýšený svalový tonus je 

z energetického hlediska kontraproduktivní. Naopak uvádí, že zpevněné držení těla je odrazem 

schopnosti vnímat a ovládat pohyb jednotlivých tělesných segmentů a prostorové vztahy mezi 

nimi. Tato činnost je vědomá a časově omezená, po které následuje svalová relaxace. Schopnost 

udržet zpevněné tělo v obtížných polohách je prevencí vzniku zdravotních, především 

vertebrogenních problémů. 

Nelze souhlasit s tvrzením, že plavecké pohyby jsou natolik specifické, že je nelze 

v suchém prostředí simulovat, a tedy jakékoliv jiné činnosti pouze odčerpávají energii. Každý 

pohyb prochází celým tělem, proto je předpokladem realizace správné plavecké techniky 

obecná funkční připravenost nervosvalového aparátu jako celku. Předpokladem účelné 

techniky, která zabrání nežádoucím souhybům, a prostředkem zdravotní prevence je vytvoření 

funkčního svalového korzetu. Zvládnutí specifické pohybové zátěže vychází z obecné 

pohybové připravenosti. Specifická pohybová zátěž by měla být kompenzována, proto by 

pohybový aparát měl být procvičován ve všech funkcích (Krištofič, 2013). 

 

Zpevňovací cviky 

 

Do suché přípravy i do kompenzačních cvičení se dají zařadit zpevňovací cvičení. Jsou 

to cviky komplexního charakteru a jsou cíleny na tělo jako celek (ne na jednotlivé svalové 

skupiny) a na zachování biomechanicky účelného postavení tělesných segmentů v obtížných 

polohách a pohybech. Jedná se především o eliminaci hyperlordotického držení těla, 

tj. stabilizaci polohy dolních končetin vůči trupu. Příkladem takovýchto cvičení je např. vzpor 

či podpor ležmo, obměny ve dvojicích, kolíbka na zádech i v obměnách na břiše, boku 

aj. (Krištofič, 2013). 
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Balanční cviky 

 

Cílem balančních cviků je koordinovanou svalovou aktivitou vyvažovat (balancovat) 

polohu těla v prostoru. Krištofič (2013) uvádí, že pro tyto cviky, kde je cílem naučit se vnímat 

své tělo, je výstižné motto „unésti se“. Balancování lze vnímat jako posilování nemaximální 

silou, které je zaměřené na rozvoj mezisvalové koordinace. V průběhu vlastního pohybu, 

balancování, je zatěžován senzorický systém (vnímání polohy – zpětnovazební kontrola poloh 

a pohybů), řídící systém (koordinovaná aktivizace příslušných svalů svalové smyčky) i systém 

motorický (adekvátní tonizace příslušných svalů, produkce pohybu). Pro vetší zatížení 

senzorického systému lze cviky provádět se zavřenýma očima. Příkladem jsou různé výdrže 

a obměny v labilních polohách. 

 

Cviky na posílení břišního svalstva 

 

Břišní svalstvo lze účinně a zdravotně nezávadně posilovat jen tehdy, je-li jedinec 

schopen v lehu na zádech pokrčmo přitisknout celou plochu zad (především bederní páteř) 

k podložce. Krištofič (2013) doporučuje břišní svalstvo posilovat ve všech svých funkcích. 

Například známé sedy lehy (kdy se žebra pohybují směrem k pánvi) je vhodné kombinovat se 

cvičením, kdy se ze stejné výchozí polohy pohybuje pánev k žebrům. Příkladem cvičení mohou 

být kolíbka, hodiny na podložce i modifikace na hrazdě apod. 

Vodní prostředí je specifické, proto proces rozvoje plaveckých dovedností nelze 

suplovat žádnou jinou činností mimo bazén. Je ale možné vytvořit podmínky, které tento proces 

zefektivňují. Tento účel naplňuje obsah suché přípravy. Suchá příprava a kompenzační cvičení 

se prolínají. Kompenzovat znamená vyrovnávat, a to lze pomocí protahovacích cvičení, 

posilovacích cvičení, relaxačních a jiných. Samotná suchá příprava má také kompenzační 

význam s cílem rozvíjet a zachovat funkční způsobilost nervosvalového aparátu. Tím se dá 

předcházet vzniku svalových dysbalancí a s tím souvisejících dalších zdravotních problémů 

(Krištofič, 2013). 

 

2. 3. Nejčastější poruchy pohybového systému v plavání 

 

Řízená regenerace je nezbytná pro zvyšování sportovní výkonnosti. Sportovní 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 
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přetěžování organismu. Regenerace sil unaveného sportovce je biologický proces, který 

nastupuje bezprostředně po skončení náročné pohybové činnosti. Nejjednodušším způsobem 

zotavení je klid a pasivní odpočinek. Ten je pro současný způsob tréninkového a závodního 

zatížení z časového hlediska nevýhodný, jelikož trvá příliš dlouho. V případě, že sportovec 

neurychlí proces zotavení různými regeneračními prostředky, nemusí vždy dojít k plnému 

zotavení a obnově sil mezi jednotlivými tréninky či závody. Únava se začíná v organismu 

kumulovat a konečným důsledkem je pokles výkonnosti (Lehocký, 2006). 

Při zanedbání regeneračního procesu však nemusí zůstat u pouhé únavy. Mohou se začít 

objevovat příznaky přetrénovaní či dokonce organické poruchy zejména pohybového aparátu, 

které mohou vyústit až chronickým onemocněním. Nevěnuje-li se regeneraci sportovce 

dostatečná pozornost, může růst výkonnosti značně poklesnout, naopak náchylnost ke zraněním 

značně vzroste Zatěžování ve sportovním tréninku bez dostatečné regenerace může časem 

vyvolat až degenerativní změny pohybového systému. Výsledkem jsou chronická poškození. 

Pokud trénink ve vodě nebude kompenzován protahovacím cvičením zbytnělých svalů a šlach 

a posilováním oslabených svalů a šlach v přiměřeném rozsahu, potom nebude možné dosáhnout 

světových výkonů pro poškození pohybového aparátu plavců. Fázické svaly s tendencí ke 

zkracování a posturální svaly s tendencí k ochabování musí být v rovnováze. Jestliže není 

o pohybový systém pečováno, dochází ke svalové nerovnováze, k tzv. svalové dysbalanci 

(Janíček, 2015). 

Žádná sportovní aktivita nemůže zaručit stoprocentní bezpečnost. Jako řada dalších 

sportů, ani plavecký trénink se neobejde bez zdravotních rizik. Některé sportovní aktivity mají 

riziko zranění větší, při jiných sportech je nebezpečí úrazu menší. Ve sportovním plavání hrozí 

především poranění ramenního kloubu, který je u plavců přetěžován. Mezi nejčastější příčiny 

přerušení nebo dokonce předčasného ukončení sportovní kariéry patří chronická zranění kloubů 

(Libá, 2015). 

V současné literatuře je upozorňováno na skutečnost, že vrcholové plavání opakovaným 

zatěžováním může celoživotně poškodit pohybový aparát plavců. Motyčka a Pátková (2001) 

uvádí, že vrcholové plavání již dávno překročilo únosnou hranici zatěžování pohybového 

aparátu plavců.  

Dodržováním regeneračních postupů je možné prodloužit závodní období sportovce 

o několik let a nedopustit, aby musel předčasně ukončit závodní kariéru v důsledku chronických 

obtíží. Janíček (2015) poukazuje na to, že častým zdravotním komplikacím je možné se 

vyvarovat díky dodržování jednoduchých principů a tréninkových doporučení. Důležité je to 

zejména pro mladé plavce, kteří často vykazují nechuť plnit tréninkové rozkazy trenéra. 
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2. 3. 1. Mikrotrauma 

 

Pozátěžová bolest svalů (delayed onset muscle soreness, DOMS) nebo také 

mikrotrauma či mikrozměny definuje Cheung (2003) jako bolest kosterního svalstva po 

nadměrném nebo neobvyklém zatížení. Podle National Posture Institute (2014) bolestivost 

svalů není v tréninku měřítkem úspěchu. Zatímco se sportovec pohybuje na hranici sportovních 

výkonů, je nebezpečné, pokud dojde k přílišnému zatížení či častému opakování extrémní 

zátěže. V takovém případě může dojít k vážnému zranění a následné pauze v tréninku. Svalová 

bolest je právě to, co neznamená, že trénink či cvičení bylo účinné k dosažení cílů. 

Americká rada na cvičení (ACE) tvrdí, že agresivnější trénink nezaručuje rychlejší 

výsledky. Zatímco tělo potřebuje určitý stupeň přetížení ke zlepšení své kondice, příliš náročný 

trénink probíhající příliš často může způsobit nedostatek motivace, přecházení zranění 

a syndrom přetrénování (National Posture Institute, 2014). 

Intenzita DOMS narůstá během prvních 24 hodin a setrvává až do 48 hodin. Dle 

Polívkové (2017) klesá intenzita bolestivosti až mezi pátým a sedmým dnem. Tímto typem 

bolesti trpí sportovci nejvíce na začátku sportovní sezóny, kdy začínají opět intenzivně trénovat 

po období snížené aktivity. Cheung (2003) uvádí, že bolavé svaly jsou vnímány jako tuhé 

a bolestivé na dotek nebo při určitém typu pohybu.  

Pain Science (2017) popisuje pozátěžovou bolest svalů jako tzv. „svalovou horečku“. 

Dle Pain Science (2017) je to výrazná svalová bolest, kterou téměř všichni zažijí po intenzivním 

nebo novém cvičení či tréninku, která často vrcholí až o den nebo dva později. Vzhledem 

ke zpoždění je nejlépe známá jako DOMS. Pain Science (2017) ji uvádí jako „zpožděnou 

náhlou svalovou bolestivost“. 

Tzv. „svalová horečka“ je výstižným termínem, jelikož DOMS způsobuje, že jsou svaly 

pocitově hrubé a organismus pociťuje, že je něco špatně – stejně jako je tomu s bolestí. Svalová 

slabost je dalším závažným příznakem. Pocítění narušení (mikrotrauma) začíná opožděně, často 

po spánku, a pak pokračuje po dobu 24 až 72 hodin (Pain Science, 2017). DOMS je velice 

nepříjemné, zvlášť pokud sportovec začíná nebo znovu začíná cvičební či tréninkový režim, 

především silový trénink. Plavání se řadí do silově vytrvalostních sportů. Plavci tak pociťují 

DOMS zejména na začátku sportovní sezony.  

Dle Pain Science (2017) nelze DOMS odstranit ani pomocí masáží. Popisují to jako daň 

za tréninkovou zátěž. DOMS způsobuje jakýkoli fyzicky náročný trénink či jen fyzická 

námaha, na kterou jedinec není zvyklý. Dokonce i vrcholový sportovec může trpět DOMS, 

pokud bude trénovat intenzivněji než obvykle. Pozátěžová svalová bolest je velmi individuální 
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a její vznik a individuální reakce se u každého liší. Co je ale dle Pain Science (2017) jisté, je, 

že excentrické kontrakce – řízené prodloužení svalu – způsobují DOMS mnohem snadněji než 

soustředné kontrakce. DOMS může být zhoršena jinými zátěžemi pro organismus. Pokud se 

například jedinec stane významně dehydratovaným, bude DOMS horší.  

Ve skutečnosti může být vyvolána prakticky jakýmkoli významným fyzickým nebo 

metabolickým stresem. Nejzajímavějším příkladem je silná masáž. Přesná příčina DOMS není 

známá, i když je obecně popsána jako důsledek mechanického a metabolického stresu. DOMS 

může být mírnou formou metabolické otravy nazývané rhabdomyolýza. Pravá rhabdomyolýza 

je zdravotní stav, při kterém jsou ledviny otráveny myoglobinem. Mnoho fyzických 

a metabolických stresů včetně intenzivního cvičení a tréninku způsobuje mírnější 

rhabdomyolýzu a jí podobné stavy. Pozátěžovou bolest svalů a mikrotrauma lze tedy popsat 

jako mechanický stres (Pain Science, 2017). 

Dle Hilberta (2003) existuje obecný předpoklad, že příčinou bolesti jsou mikroskopická 

poškození svalových vláken. Pozátěžová bolest svalů (DOMS) dle něj souvisí se strukturálním 

poškozením svalu, které vzniká iontovou nerovnováhou a zánětem. Po náročném tréninku nebo 

činnosti dochází k porušení svalové sarkolemy, T-tubulů, myofibril, cytoskeletu bílkoviny 

a sarkoplazmického retikula. DOMS vzniká jako následek nahromadění kyseliny mléčné ve 

svalech. Bolest po zatížení je pravděpodobně vedlejším účinkem procesu opravy, který vzniká 

reakcí na mikroskopické poškození svalů (Polívková, 2017). 

Jako příznaky DOMS uvádí Braun (2011): bolest, citlivost na dotek, otok postižené 

končetiny, tuhost spoje doprovázeného dočasným snížením kloubního rozsahu, dočasné snížení 

pevnosti postižených svalů a ve vzácných a těžkých případech odbourání svalů do té míry, že 

mohou být ohroženy ledviny. Dalším příznakem je zvýšená kreatinkináza enzymu v krvi 

upozorňující na možnost svalového poškození tkáně.  

Dle Brauna (2011) se pozátěžové bolesti lze vyvarovat, a to pomalým postupem ve 

cvičení či jinou zvolenou sportovní aktivitou. Platí zde ovšem předpoklad kvalitní regenerace 

svalstva, na kterou je potřeba dostatek času.  

 

2. 3. 2. Funkční poruchy 

 

Dle Beránkové a kol. (2012) se za funkční poruchy pohybového systému označují 

poruchy funkce kloubů, svalů a nervů, ostatních měkkých tkání, orgánů, orgánových soustav 

a celého organismu. U funkčních poruch pohybového systému není primárním důvodem 

projevu onemocnění strukturální organická příčina. Funkční porucha je projevem chybné řídící 
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funkce. Funkční poruchy pohybového aparátu se nejzřetelněji projevují ve třech systémových, 

vzájemně propojených úrovních, a to v oblasti funkce svalů (svalová rovnováha), v oblasti 

centrální regulace (poruchy pohybových stereotypů) a v oblasti funkce kloubů (omezení 

kloubní pohyblivosti nebo druhý extrém – hypermobilita). 

Pohybový režim značně ovlivňuje funkci svalů. Nejčastěji uváděné příčiny nežádoucích 

funkčních změn svalového systému jsou hypokinéza, jednostranné zatížení a psychické napětí. 

Vznikající nadměrně silné a zkrácené svalové skupiny a nadměrně oslabené svalové skupiny 

jsou důsledkem jednostranného zatěžování. Bylo prokázáno, že tyto změny mají hlubší 

fyziologický základ spočívající v odlišnosti svalů. Poruchy funkce pohybového aparátu bývají 

častou příčinou bolestí. Při delším trvání způsobují prokazatelné morfologické změny 

vyvolávající centrální změny, které lze identifikovat a účinně ovlivňovat. Porucha funkce 

vystupuje jako příčina i důsledek morfologických poruch pohybového aparátu. Každá porucha 

posturální funkce se projeví patologickou změnou některé části pohybového aparátu. Tato 

změna však není spojena se změnou jeho struktury (Beránková a kol, 2012). 

Pohybový stereotyp představuje dočasně neměnnou soustavu podmíněných 

a nepodmíněných reflexů. Ta vzniká na podkladě stereotypně se opakujících podnětů. 

Pohybové stereotypy podléhají vývoji v průběhu času (z vnitřních příčin i jako reakce na změny 

zevního prostředí). Pohybové stereotypy se rozdělují na stereotypy prvního řádu, které jsou 

dány anatomicky a představují základní pohybovou matrici shodnou pro všechny jedince, a na 

stereotypy druhého řádu, které vznikají na podkladě individuálního vypracovávání funkčních 

spojení, což vysvětluje velkou pohybovou variabilitu a specificitu. Pohybový stereotyp 

odpovídá spinálnímu řízení a je popisován jako činnost svalů na principu reciproční inervace, 

tedy facilitace či inhibice antagonisty. Dochází k zapojení více svalových skupin, nejen těch, 

které vytvářejí aktuální pohyb. Dochází k aktivaci jednotlivých svalů ve skupinách či řetězcích 

dle intenzity překonávaného odporu a aktuální posturální situace. Opakováním se vytvořené 

vztahy svalových skupin utvrzují a fixují v dynamických stereotypech, ovšem i v těch 

patologických. Intenzivnější pohyb vyžaduje větší aktivitu fixačních svalových skupin 

(Beránková a kol, 2012). 

V závodním plavání lze dosáhnout technické dokonalosti a vysokého stupně 

trénovanosti až po deseti až patnácti letech tréninku. V současné literatuře je upozorňováno na 

skutečnost, že vrcholové plavání může opakovaným zatěžováním celoživotně poškodit 

pohybový aparát plavců. Mezi nejčastější příčiny přerušení tréninku či dokonce předčasné 

ukončení sportovní kariéry patří chronická zranění kloubů. V tréninku je proto nutné 

kompenzovat zatížení ve vodě pomocí protahovacích cvičení zbytnělých svalů a šlach a pomocí 
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posilování oslabených svalů a šlach v přiměřeném rozsahu. Pokud trénink ve vodě nebude 

dostatečně kompenzován, nebude možné dosahovat světových výkonů kvůli poškození 

pohybového aparátu plavců (Libá, 2015). 

Plavci jsou schopni uplatnit velkou sílu již v krajních polohách záběrů horními 

končetinami díky tomu, že mají za tisíce hodin tréninku ve vodě mimořádný cit pro odpor vody. 

Člověk je ale vývojem pohybového aparátu dokonale adaptován na pohyb na suchu a k tak 

velkému zatížení při záběrech ve vodě nemá přizpůsobené ramenní klouby (Motyčka 

a Pátková, 2001). 

Ve sportovním plavání hrozí poranění ramenního kloubu, který je u plavců přetěžován. 

Tento specifický zdravotní problém, který se může objevit během sportovní kariéry plavce, je 

obecně znám jako syndrom plaveckého ramene. Toto zranění se projevuje bolestmi v oblasti 

ramenního kloubu a paže a je potřeba ho vždy řešit se sportovními lékaři specializujícími se na 

plavecké sporty. Onemocnění ramenního kloubu se objevuje u sportovních plavců poměrně 

často a výrazně omezuje tréninkový proces. Následkem onemocnění ramenního kloubu může 

být nejen snížená výkonnost, ale také psychické problémy plavce. Orientační průzkum mezi 

plavci dle Libé (2015) poukazuje na skutečnost, že syndrom plaveckého ramene se vyskytuje 

již u plavců v základní etapě tréninku. Kromě plaveckého ramene je častým zdravotním 

problémem způsobeným jednostranným zatížením v plavání i tzv. prsařské koleno. 

 

Plavecké rameno 

 

Pojem plavecké rameno představuje bolest, kterou plavec pociťuje v ramenním kloubu 

či jeho okolí během provádění pohybů souvisejících s plaváním. Syndrom plaveckého ramene 

je důsledkem opakovaného pohybu v tomto kloubu ve velkém rozsahu a běžně postihuje 

plavce, kteří se vystavují tréninku ve velkém objemu. Stager a Tanner (2005) i Ciullo a Stevens 

(1989) se shodují na tom, že plavci vrcholové výkonnosti udělají až 2 miliony záběrových 

pohybů za rok. Dále uvádí, že z tohoto objemu je 75–90 % plaváno kraulovou technikou. 

Výzkumy ukazují, že z 90 % případů, kdy plavci vyhledávají odbornou pomoc, je 

důvodem právě bolest v rameni (Janíček, 2015). V plaveckých sportech je bolest v rameni 

převládajícím problémem, který způsobuje tréninkové výpadky. Dle Maglischa (2003) může 

být příčinou bolesti chybná technika plavání. Zdůrazňuje opravit chyby v technickém 

provedení plaveckých způsobů a předejít tak poranění kloubu. 

Bolest v rameni se dá dle Janíčka (2015) z velké části přičítat zánětu musculu 

supraspinatu (nadhřebenový sval) nebo zánětu šlachy bicepsu v subacromiálním prostoru 
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(prostor mezi pažní kostí a nadklíčkem). Může docházet ke spojení symptomů s nesprávnou 

konfigurací ramenního kloubu, jeho nestabilitou, nedostatečnou nervosvalovou kontrolou 

případně nesprávným zapojením svalů. U mnoha plavců se objevuje také hypermobilita 

v ramenním kloubu, která způsobuje vetší nestabilitu kloubu a tím vetší nežádoucí pohyby 

(Weldon III a Richardson, 2001). 

Kromě zmíněných příčin je tu i jednostranné zatížení u plavců, které způsobuje 

nadměrný rozvoj adduktorů a vnitřních rotátorů ramene. Vnější rotátory a stabilizátory lopatky 

jsou naopak oslabené z důvodu, že se zapojují v odpočinkové fázi záběru. Při spojení faktorů 

jednostranného zatížení, nadměrného objemu v tréninku a případné špatné techniky vzniká 

nestabilita v ramenním kloubu. Projev této nestability je v posunu hlavy humeru směrem 

dopředu a nahoru, kde vyvíjí tlak na sub akromiální prostor, kterým procházejí šlachy musculu 

supraspinatu (svalu nadhřebenového) a musculu biceps brachii (dvouhlavého svalu pažního). 

Tímto tlakem dochází k zánětu výše jmenovaných šlach, případně může docházet i ke vzniku 

horního zkříženého syndromu (Weldon III a Richardson, 2001). 

Onemocnění plaveckého ramene je nutné předcházet. Problém plaveckého ramene je 

závažné onemocnění již v základní etapě tréninku. Libá (2015) uvádí studii, ve které poukazuje 

na to, že pokud plavci začnou s kompenzačním cvičením již na začátku plavecké kariéry, 

mohou velmi významně přispět k tomu, aby tomuto onemocnění předešli. Pokud se již 

u sportovce některé příznaky syndromu plaveckého ramene projevují, je nutné snížit objem 

tréninku ve vodě. Co se týče tréninku na suchu, je nutné přerušit trénink silových dovedností 

a zaměřit se na kompenzační cvičení. Z hlediska poklesu trénovanosti Stager a Tanner (2005) 

nedoporučují zcela přerušit trénink. Dle nich by měl takto indisponovaný plavec v tréninku 

plavat alespoň samostatné dolní končetiny. Pokud obtíže přetrvávají, je nutné vyhledat 

lékařskou pomoc. 

 

Prsařské koleno 

 

Tzv. prsařské koleno neboli patelofemorální syndrom se může definovat jako bolest, 

svalová disbalance či nestabilita v oblasti extenzorového aparátu kolene. Jedná se o přetížení 

mediálního kolaterálního vazu, které vzniká při opakovaném nepřirozeném vytáčení kolen, ke 

kterému může docházet při špatné plavecké technice.  

Patelofemorální syndrom vzniká v důsledku slabých či nesymetricky rozvinutých svalů, 

případně při nedostatečné flexibilitě v kolenou. Stejně jako u plaveckého ramene, i zde se 

spojuje několik příčin, jako je nadměrný trénink, špatná technika a nerovnoměrný rozvoj svalů 
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na přední a zadní straně stehna z hlediska síly a flexibility. Název prsařské koleno je odvozen 

od problémů s kolenními klouby, které trápí v plaveckých sportech především plavce 

specialisty na plavecký způsob prsa (Janíček, 2015). 

Pokud plavec nechce, aby docházelo k výše zmíněným funkční poruchám a aby 

působení sportovní aktivity na lidský organismus bylo v souladu s vývojovými zákonitostmi, 

je nutné do tréninkového procesu zařazovat kompenzační pohybové aktivity, doplňkové sporty 

a regenerační prostředky (Lehocký, 2006). 

 

2. 4. Regenerace studenou vodou 

 

Ve všech sportech se neustále navyšuje intenzita zatížení. Problematika udržení 

sportovního výkonu po delší čas je neustále diskutovanou tematikou pro sportovce napříč všemi 

sportovními odvětvími, a proto roste zájem o metody podporující zrychlování zotavných 

procesů během závodních období. Jednou ze zajímavých metod je aplikace ochlazovaní po 

zatížení. 

Jako prostředek regenerace měkkých tkání se často užívají různé druhy fyzikální terapie, 

jako jsou mechanoterapie, hydroterapie, termoterapie, elektroterapie, magnetoterapie a další 

(Poděbradský a Poděbradská, 2009). Podmínkou pro vhodně zvolenou terapii je znalost 

kontraindikací pacienta. V případě termoterapie se pacient dostává do kontaktu s teplem nebo 

chladem prostřednictvím např. plynu nebo kapaliny. Do termoterapie se ředí celková 

termoterapie, kdy se pacient účastní celým tělem vybrané procedury (např. sauna), a lokální 

termoterapie, kdy podstupuje terapii pouze částí těla (např. ledování stehna). Při spojení 

termoterapie s vodou se jedná o hydroterapii. Vodní prostředí patří mezi populární prostředek 

při zotavení. Při hydroterapii se jedná o ponořování celého nebo částí těla do vodního prostředí 

o různé teplotě. Hydroterapie se využívá ihned po tréninku nebo po závodě. V případě negativní 

hydroterapie se jedná o regeneraci studenou vodou. 

Působící studená voda na organismus nebo změny chladu a tepla ovlivňují autonomní 

nervový systém. To stimuluje samoléčebné mechanismy lidského těla a významně zlepšuje 

celkovou odolnost organismu vůči infekcím, fyzickému a psychickému stresu. Změna teploty 

stimuluje zejména krevní oběh, dýchání a funkce vnitřních orgánů. Pravidelné opakování 

postupů přináší dlouhodobé nebo dokonce trvalé zlepšování zdraví (en.priessnitz.cz, 2017). 

Tělo citlivěji reaguje na kontakt s chladem než s teplem, protože má 250 000 chladových 

receptorů oproti 30 000 tepelných receptorů (Krajňák, 2017). Pomocí studené vody dochází 

k urychlení zotavných procesů, jelikož studená voda ovlivňuje charakteristické procesy ve 
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vnitřním prostředí prokrvených tkání (vazokonstrikce a vazodilatace cév). Zvyšuje se srdeční 

činnost, dochází ke zvýšení průtoku krve, který urychluje odplavování odpadních látek ze svalu 

a tím snižuje svalový otok (Bleakley a Davison, 2011). 

Za hlavní účinky jsou v termoterapii považovány účinky nepřímé, které se projevují na 

změnách prokrvení. Při aplikaci tepelných podnětů a procedur jsou změny prokrvení v celém 

organismu nejednotné. Tzv. Daster-Moratovo pravidlo pro reakci cév různých orgánů platí při 

celkových aplikacích pozitivní či negativní termoterapie. Cévy vnitřních orgánů reagují opačně 

než cévy kůže, a to nutí organismus změnit distribuci velkého krevního objemu při reakcích 

kožních cév. Celková aplikace chladu vyvolává vazokonstrikci v kůži a vazodilataci v ostatních 

orgánech včetně svalů, naopak celková aplikace pozitivní termoterapie vyvolává vazodilataci 

v kůži a vazokonstrikci ve splanchnické (útrobní; vegetativní nervový systém) oblasti a ve 

svalech (Poděbradský a Vařeka, 1998).   

Je-li správně používána, může být chladová terapie podle Wurm-Fenkla a Fischerové 

(2011) jedním z nejspolehlivějších léčebných prostředků. Celotělová terapie chladem 

způsobuje vzestup koncentrace kyslíku v krvi, zlepšuje se funkce a pohyblivost degenerací 

postižené kloubní a vazivové tkáně a vyplavují se nejen hormony ze skupiny endorfinů. 

Dochází ke stimulaci krevního oběhu a při opakované aplikaci dochází také k adaptační reakci 

na tento podnět, což přispívá ke zvýšení výkonnosti organismu a snížení náchylnosti 

k infekcím. Lokální i celková terapie chladem se hodí k léčbě chorobných stavů provázených 

zánětem, bolestí, otoky, omezením pohyblivosti a zvýšeným svalovým tonem (Drdošová, 

2017). 

Sportovci obvykle používají ponoření do horké nebo studené vody spíše než kombinace 

těchto dvou. Hypotézy pokročily k vysvětlení zvýšení kvality regenerace nebo snížení doby 

potřebné k zotavení při použití ponoření a jsou spojeny hlavně se třemi faktory, a to 

s hydrostatickým tlakem, analgetickými jevy a protizánětlivým postupem spojeným s lokální 

vazokonstrikcí (zúžením cév) v případě ponoření do studené vody. Vazokonstrikce stimuluje 

krevní oběh a tím snižuje jak rozsah, tak dobu zánětu. Toto čerpání krve může být jedním 

z mechanismů umožňujících posun metabolických látek, opravu svalů po zátěži a snížení 

metabolických procesů (Human Kinetics, 2013). Při náhlé aplikaci chladového podnětu dochází 

k vazokonstrikci cév především v povrchových vrstvách těla (kůže a podkoží). Tento 

mechanismus brání organismus před únikem tepla. Intenzita vazokonstrikce závisí na výchozím 

stavu organismu.  

Pod vodou je hydrostatický tlak vyšší než ve vzduchu (na hladině moře) po celém 

povrchu těla. To způsobuje, že se plyny, látky a tekutiny pohybují směrem k hrudníku. To 
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umožňuje lepší zotavení a snižuje se otok způsobený cvičením. Pokles tělesné teploty má díky 

ponoření do studené vody také přínos pro nervový přenos a zánětlivé jevy. Mohou být zahrnuty 

i další jevy, jako je lokální vazokonstrikce, která omezuje jak metabolické vedlejší produkty, 

tak rozsah zánětu, čímž se snižuje bolest a nepohodlí při pohybu. Navíc vystavení se účinkům 

ochlazení snižuje srdeční frekvenci a zvyšuje odolnost periferních orgánů, protože tělo usiluje 

o vyrovnání poklesu tělesné teploty. Upřednostňuje se zavlažování jádra spíše než končetin 

(Human Kinetics, 2013). 

Human Kinetics (2013) dále uvádí, že ponoření do studené vody se historicky nejprve 

používalo k léčebným procesům pro svůj analgetický potenciál, protože hraje hlavní roli při 

léčbě akutního svalového poškození. Skládá se z ponoření části těla, která má být ošetřena, ve 

vodě mezi 4 ° C a 16 ° C po dobu 5 až 20 minut (v závislosti na studii). 

V procesu regenerace zaujímají studené procedury zásadní místo, protože následná 

reakce na chladnou vodu je prakticky okamžitá. Polívková (2017) navzdory jiným studiím, 

které pracují s delší dobou ponoření, uvádí, že proces trvá většinou kolem jedné minuty a má 

skvělé výsledky. Bohužel výsledky trvají kratší dobu, než jak je tomu např. u tepelných 

procedur. Studené procedury mají velice pozitivní dopad na většinu orgánů v těle.  

Už Javůrek (1982) popsal jako jednu z metod chladové terapie koupel ve studeném 

bazénku. Při této koupeli je část či celé tělo vystaveno studené vodě. Délka aplikace metody 

přímo závisí na odolnosti jednotlivých pacientů, sportovců. Zde platí, že čím je voda studenější, 

tím kratší dobu pobytu v ní organismus vydrží. Během koupele ve studeném bazénku dochází 

k regeneraci svalů a ke zvětšení pohyblivosti kloubů. Proto se sportovec cítí lépe fyzicky 

i psychicky připraven na výkon. 

Při aplikaci studené vody metodou chladného bazénku probíhá reakce ve dvou fázích. 

Během první fáze dochází ke zbělání kůže. K této reakci dochází stažením kapilární cévní síně, 

arteriol a k vasokonstrikci (dochází ke zrychlení krevního oběhu). Tělo se chrání před přílišnou 

ztrátou tepla. Během druhé fáze se barva kůže mění a zbarvuje se dočervena. K tomuto efektu 

dochází několik vteřin po první fázi. Nastává vasodilatace (rozšíření cév). Lidské tělo má snahu 

udržet svou teplotu na správném stupni. Je-li tělo vystaveno nízké teplotě delší dobu, než je 

vhodné, nastoupí cyanóza (zmodrání kůže). Právě doba strávená ve studené vodě má velký 

podíl na tom, jak lidské tělo zareaguje (Polívková, 2017). 

Dle Drdošové (2017) je známkou úspešnosti negativní termoterapie tzv. Kneippova 

reakce. Jedná se o výrazné prodloužení reaktivní hyperémie neboli překrvení. Aktivní 

hyperémie vzniká zvýšeným krevním přítokem do dané oblasti. Vazodilatace dosahuje maxima 
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přibližně dvacet minut po aplikaci a klesá dalších čtyřicet minut. Touto reakcí organismus 

vyrovnává lokální deficit tepla.  

Jedním z účinků negativní termoterapie je analgetický účinek, který je vysvětlován 

lokálním zpomalením vedení senzitivních nervů, což způsobuje snížení bolestivé aference. 

Analgetický účinek je vysvětlován i jako snížení intenzity chemických reakcí, které jsou nutné 

ke vzniku vzruchu na receptorech a volných nervových zakončení, které vedou ke snížení 

dráždivosti  receptorů.  Analgetický účinek ještě umocňuje tzv. rátková teorie „Gate kontrol“ 

dle Melzacka a Walla – pomocí mechanismu  presynaptické inhibice míšních interneuronů, 

které vedou bolestivé podněty do  CNS. Dalším účinkem je omezení vzniku otoku v akutní 

fázi zánětu   (Drdošová, 2017). 

Použití ponoření do studené vody – cold water immersion (CWI) pro zotavení po zátěži 

se v posledních letech stále více rozšířilo, ale existuje nedostatek silných vědeckých důkazů, 

které by podpořily optimalizaci protokolů pro výkonnostní výhody. Zatímco nárůst v praxi 

a popularitě CWI vedl k mnoha studiím a recenzím v oblasti ponoření do vody, výzkum se 

zaměřil převážně na výkonnostní výsledky spojené s CWI po zátěži. Dosavadní studie obecně 

ukazují pozitivní výsledky s vylepšenou návratností výkonu. Existuje však malý počet studií, 

které ukázaly, že CWI nemá žádný účinek nebo nepříznivý účinek na obnovení výkonu. 

Odůvodnění takových protichůdných reakcí bylo věnováno jen málo pozornosti, ale může 

souviset s nuancemi spojenými s jednotlivci, které by mohly být zapotřebí při optimalizaci 

předepisování protokolů. Pro zlepšení sportovního vyléčení musí výzkum lépe porozumět 

fyziologii, která je základem pro změnu výkonu a faktorům, které mohou přispět k různým 

reakcím, které jsou v současnosti pozorovány (Stephens a kol., 2017). 

Trénink a atletické soutěže často vedou k poškození svalů. Barber a kol. (2017) 

zkoumali ve svém výzkumu účinnost opakování ponoření do studené vody na zotavení po 

simulovaném zápase v ragby. Hráči byli náhodně rozděleni do dvou skupin, a to skupinu CWI, 

která byla po simulovaném zápase podrobena 2 x 5 min ponoření při teplotě vody 

10 ° C (odděleno 2,5 min při pokojové teplotě), a na kontrolní skupinu CON, která zůstala sedět 

15 min v šatně. Kreatininkináza (CK), vnímavá bolestivost svalů, skok proti pohybu (CMJ) 

a maximální dobrovolná izometrická kontrakce (MVIC) extenzorů kolen byly měřeny před 

cvičení, po výkonu, po 24 hodinách a 48 hodin po cvičení. Velké účinky byly pozorovány při 

svalové bolesti po 24 a 48 hodinách po cvičení s nižšími hodnotami bolesti pozorovanými ve 

skupině CWI. Velké efekty byly pozorovány u CMJ ve všech časových bodech a 24 a 48 hodin 

po MVIC se zlepšenou obnovou svalové funkce pozorované ve skupině CWI ve srovnání se 

skupinou CON. Konečně byla zjištěna středně závažná účinnost u CK bezprostředně po cvičení, 
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po níž následovala velká velikost účinku po 24 a 48 hodinách po cvičení, přičemž koncentrace 

CK byla v CWI skupině zaostalá. Celkově tyto nálezy poskytují určitou podporu pro používání 

CWI k posílení zotavení z poškození svalů. 

 

2. 4. 1. Historie regenerace studenou vodou 

 

Již odedávna se chladová terapie využívala při léčbě bolesti v nejrůznějších formách. 

První zprávy o pozitivním působení nízkých teplot na zklidnění, útlum bolestí, snížení krvácení 

a následků poranění pocházejí ze starověkého Egypta, kdy se vojákům přikládal na rány led. 

Své rány si chladili ledem i římští vojáci během válečných tažení, a dokonce v Napoleonských 

válkách si vojáci po amputaci končetin chladili své bolavé pahýly právě v ledu (Drdošová, 

2017; Polívková, 2017). 

Tato terapie byla používána i k místní léčbě zánětů a byla neodmyslitelnou součástí 

lidové medicíny, stejně jako léčba teplem. Účinků chladu na zklidnění, útlum bolestí, snížení 

krvácení a následků poranění se odedávna běžně využívá v rámci laické první pomoci, a to od 

přitlačení chladného nože na ječné zrno, přes studené zábaly při horečce, až ke klasickému 

sáčku s ledem přiloženému na zraněné místo (Drdošová, 2017; Polívková, 2017). 

Ještě na počátku 60. let, kdy byl nedostatek prací zabývajících se problematikou lokální 

kryoterapie, němečtí revmatologové více než 25 let úspěšně nasazovali do terapie zánětlivých 

revmatických chorob ledové obklady. Z jejich letitých zkušeností, které se dnes opírají o řadu 

studií vyplývá, že aby bylo dosaženo trvalejšího efektu, je nutno použití ledu nebo ledových 

zábalů opakovat několikrát denně a v terapii pokračovat až několik týdnů (Drdošová, 2017; 

Polívková, 2017). 

K cílenému využití chladové terapie v moderní době a podrobnému vědeckému 

zkoumání jejích principů došlo až koncem 70. let 20. století v Japonsku, kdy lokální kryoterapii 

a celotělovou terapii chladem zavedl prof. Toshiro Yamauchi k léčbě zánětlivých onemocnění 

kloubů a páteře. Použil teplotu -175 °C, kterou získal směsí vzduchu s tekutým dusíkem a roku 

1978 tak sestavil první kryokomoru na světě. V Evropě došlo k rozšíření a následnému 

zdokonalení tohoto druhu terapie díky německému revmatologu a profesoru Reinhardu 

Frickemu. Ten prokázal, že extrémní chlad dokáže léčit kožní a zánětlivá onemocnění 

(Drdošová, 2017; Polívková, 2017). Drdošová (2017) dodává, že se v současné době používá 

různých modifikací lokální kryoterapie. Příkladem je plastový „pytlík s tajícím ledem“, který 

má teplotu 0–2 °C a který představuje klasickou variantu s dobou aplikace okolo 30 min. 
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Vliv chladu na člověka poprvé u nás laicky zkoumal německý léčitel Vincenc Priessnitz. 

Na počátku 19. století se objevuje nový fenomén léčitelství pomocí vodních procedur. Jejich 

prvním propagátorem se stal jesenický rodák Vincent Priessnitz (1799–1852), který na sobě 

i na zvířatech kolem sebe pozoroval příznivé účinky studené vody a vytvořil tak základ 

vodnímu léčitelství. Je považován za průkopníka přírodního lékařství. Sám prožil příznivé 

účinky hydroterapie s vlastním tělem. Pomocí studené vody se dokázal zotavit z vážných 

zranění. Priessnitz na sobě aplikoval zábaly a studené komprese a uzdravil se (Claridge, 1843). 

 

2. 4. 2. Využití regenerace studenou vodou ve sportech  

 

Intenzivní trénink vede k mnoha fyziologickým poruchám, jako je poškození svalů, 

hypertermie, dehydratace a deplece (úbytek) glykogenu. Nedostatečná obnova těchto 

fyziologických změn může vést k suboptimálnímu výkonu během následných tréninků, zatímco 

chronická nerovnováha mezi tréninkovým stresem a zotavením může vést k syndromu 

přetrénování (Ihsan a kol., 2016). 

Zotavení a regenerace jsou jedním z nejdůležitějších prvků atletického tréninku, protože 

je to doba růstu a opravy systému po předchozím zatížení. Je to okamžik, kdy je tělo zúročeno 

tvrdou prací. Zlepšení zotavení a regenerace sportovců znamená, že mohou trénovat tvrději, 

častěji a budou schopni při závodech podávat vysoké výkony. 

Využívání metody ponořování do studené vody (Cold Water Immersion, CWI) po 

tréninku získává značnou popularitu mezi sportovci, aby se minimalizovala únava a urychlilo 

zotavení po tréninku. CWI, díky své primární schopnosti snížit teplotu tkáně a průtok krve, má 

za cíl usnadnit zotavení zlepšením hypertermie a následnými změnami centrálního nervového 

systému (CNS) snížit kardiovaskulární deformaci, odstranit nahromaděné vedlejší metabolické 

produkty svalů, zmírnit cvičením vyvolané svalové poškození (EIMD – exercise-induced 

muscle damage) a zlepšit funkce autonomního nervového systému (Ihsan a kol., 2016). 

Sportovci obvykle používají ponoření do horké nebo studené vody spíše než kombinace 

těchto dvou (Human Kinetics, 2013). Ponořování do studené vody je stále více využíváno 

elitními sportovci, kteří chtějí minimalizovat únavu a urychlit zotavení po výkonu. Zrychlená 

krátkodobá návratnost (hodiny až dny) může zlepšit soutěžní výkon, umožnit větší zatížení 

v tréninku nebo zvýšit jeho účinek. Avšak optimální protokoly pro ponoření do vody, které 

napomáhají krátkodobému obnovení výkonu zůstávají nejasné (Versey a kol., 2013). Úroveň 

ponoření, trvání a teplota vody jsou stále předmětem mnoha vědeckých debat 

(Australiansportsconditioning.com, 2011). 
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Dle Verseyho a kol. (2013) četné vědecké články uvádějí, že CWI (≤ 20 ° C) může 

zlepšit obnovu výkonu v různých sportovních oblastech, přičemž ponoření do vody o teplotě 

10-15 ° C po dobu 5-15 minut je nejúčinnější při urychlení obnovy výkonu. Avšak optimální 

doba trvání CWI může záviset na teplotě vody a zdá se, že i doba mezi CWI a následným 

zatížením ovlivňuje výkon. Dle nich CWI i kontrastní vodoléčba (střídání studené a horké vody, 

CWT) pravděpodobně pomohou obnovit výkon cvičení více než ponoření do horké vody (HWI; 

≥36 ° C) a ponoření do termoneutrální vody (TWI; ;> 20 až <36 ° C). Nicméně není jasné, která 

technika je nejúčinnější. Zatímco literatura o použití ponoření do vody pro oživení výkonu se 

zvyšuje, je třeba dalšího výzkumu, aby bylo dosaženo úplnějšího pochopení vlivů na 

výkonnost. 

Morton (2007) zkoumal vliv ponoření do studené vody na regeneraci po intenzivním 

anaerobním cvičení. Bylo zjištěno, že po intenzivním cyklickém testu navrženém tak, aby 

produkoval významné množství kyseliny mléčné, ponoření za studena významně zlepšilo 

hladinu obnovy kyseliny mléčné během 30 minut po cvičení. Dospěl k závěru, že ponoření do 

studené vody je platným způsobem, jak urychlit zotavení po intenzivní anaerobní aktivitě. 

Vědci z University v Minnesotě zkoumali účinky ponoření do studené vody (CWI) na 

zotavení a obnovu sil sportovce v bojovém sportovním tréninku. Bojové sporty, jako jsou 

smíšené bojové umění (MMA), jsou neuvěřitelně intenzivní formou cvičení se sportovci, kteří 

se často setkávají s fyziologickými traumaty během každodenního tréninku. To klade důraz na 

zotavení, které je pro zlepšení výkonu zapotřebí konzistentně, trvale a permanentně. Se 

zjevným dopadem na výkon byly vyvinuty všechny způsoby, které pomáhají obnově, zotavení 

a regeneraci funkčních mechanismů organismu. Jednou z technik pro obnovu je CWI, kdy jsou 

části těla nebo celé tělo ponořeny do ledu nebo ledové vody po stanovenou dobu po intenzivním 

tréninku. CWI byla s úspěchem široce přijata sportovci fyzicky náročných a kontaktních sportů, 

jako je rugby union a rugby league. Spolehlivost vědeckých důkazů je však částečně omezena 

kvůli neexistenci standardizovaného protokolu a nedostatečnému výzkumu fyziologické 

odpovědi organismu. Navíc byl zanedbáván účinek CWI ve sportu, který zahrnuje opakované 

přímé dopady a působení vysokých sil na tělo. Výsledky ukázaly, že ve sportu, jako je MMA, 

kde je závažný strukturální a zánětlivý stres častý, může CWI poskytnout jednoduchou 

záchrannou intervenci, která snižuje prodloužený nástup bolesti svalů (redukce delayed onset 

muscle soreness – DOMS) a prodloužený zánět, aniž by narušila následné tréninkové výkony 

(Chromatographyonline.com, 2017). 

Velká část literatury naznačuje, že CWI usnadňuje krátkodobé zotavení skrz zlepšení 

hypertermie, následné snížení únavy CNS a snížení kardiovaskulární deformace. Naproti tomu 
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existují omezené důkazy o tom, že CWI může zlepšit akutní zotavení tím, že usnadní odstranění 

svalových metabolitů. Bylo prokázáno, že CWI zvyšuje parasympatickou reaktivaci po cvičení. 

Zatímco CWI – zprostředkovaná parasympatická reaktivace se zdá být škodlivá pro výkonnost 

cvičení s vysokou intenzitou, když byla provedena krátce poté, bylo prokázáno, že je spojena 

se zlepšeným dlouhodobým fyziologickým zotavením a každodenním tréninkovým výkonem 

(Ihsan a kol., 2016). 

Účinnost CWI pro zmírnění sekundárních účinků cvičením vyvolaného svalového 

poškození (EIMD) se zdá závislá na použitém způsobu cvičení. Aplikace CWI například 

ukazuje, že vykazuje omezené přínosy zotavení, když byla EIMD vyvolána jednostrannými 

a jednokloubovými excentricky zkreslenými kontrakcemi. Naproti tomu se CWI zdá být 

účinnější při zlepšování účinků EIMD vyvolaných celkově dlouhým vytrvalostním 

i intermitentním cvičením (Ihsan a kol., 2016). 

Parouty a kol. (2010) provedli studii vlivu CWI na výkon 100 m ve sprintech 

u trénovaných plavců v simulovaných soutěžních podmínkách. Deset dobře trénovaných plavců 

(5 mužů, 5 žen, 19,0 +/- 3,9 let) provedlo dva 100 m plavecké sprinty (S1 a S2) rozptýlené 

30minutovým pasivním obdobím zotavení, během kterého byli atleti náhodně přiděleni do 

5 minut CWI (14 °C) nebo do kontrolních podmínek na suchu (CON 28 °C). CWI bylo spojeno 

s "pravděpodobným" snížením plaveckého výkonu stejně jako s "pravděpodobně" nižším 

vrcholem srdeční frekvence. Subjektivní vnímání námahy bylo vnímáno jako lepší. Navzdory 

subjektivnímu vnímání zlepšeného zotavení po CWI, tento zotavný zásah vedl k pomalejšímu 

času plavání u dobře trénovaných sportovců, kteří plavali v simulovaných podmínkách soutěže.  
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3.  Cíle práce, úkoly a hypotézy 

 

Cílem práce je zjistit, zda oddíly České republiky využívají v rámci plaveckého tréninku 

regeneraci studenou vodou. Zjištěné výsledky statisticky zpracovat a vyjádřit pomocí grafů 

a tabulek. 

 

Dílčí úkoly: 

-  Definovat a zdůvodnit danou problematiku. 

-  Prostudovat odpovídající zdroje k dané problematice. 

-  Charakterizovat výzkumný soubor. 

-  Vypracovat dotazník. 

-  Sběr dat a jejich interpretace 

 - Vyvodit závěry a případná doporučení pro praxi. 

 

Hypotézy: 

Hypotéza 1: Plavečtí trenéři v České republice využívají regeneraci studenou vodou zcela 

minimálně. 

Hypotéza 1.1: Plavečtí trenéři v České republice využívají regeneraci studenou vodou zcela 

minimálně, z důvodu nízké informovanosti a povědomí o uvedené regenerační metodě. 

Hypotéza 1.2: Plavečtí trenéři v České republice využívají regeneraci studenou vodou zcela 

minimálně, z důvodu absence technické vybavenosti pro uvedenou regenerační metodu. 

Hypotéza 1.3: Plavečtí trenéři v České republice využívají regeneraci studenou vodou zcela 

minimálně, z důvodu nedostatečných a prokazatelných kladných účinků dané metody pro 

plavání. 
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4.  Metodika výzkumu 

 

Teoretická část je opřena o relevantní rešerši domácích i zahraničních textů. Je podána 

charakteristika a struktura plaveckého výkonu a jeho faktory. Je zmíněna regenerace ve sportu 

se svými specifiky v plavání. Také jsou ve stručnosti zmíněny nejčastější poruchy pohybového 

systému v plavání a je nastíněna problematika pozátěžové bolesti svalů (DOMS). Dále je 

vysvětlena problematika regenerace studenou vodou, její stručná historie a její současné využití 

a přínos ve sportovní oblasti. 

• Popisná statistika je využita pro analýzu získaných dat o používání metody 

regenerace studenou vodou plaveckými oddíly České republiky. Sběr dat byl 

proveden prostřednictvím dotazníkové metody. Metoda matematicko – statistická 

je využita pro zpracování získaných dat. K usnadnění jejich vizuální analýzy 

a k celkovému posouzení je použito grafického a tabelárního znázornění. 

K vytvoření grafů byl použit statistický program R (R Core Team, 2017). 

K vytvoření tabulek byl využit program Microsoft Office Word 365. 

Použité metody – Dotazník 

Pro získání údajů je použit explorační sběr dat, který byl provedený rozesláním 

dotazníků v internetové podobě pomocí hypertextového odkazu všem plaveckým oddílům 

registrovaným pod Českým svazem plaveckých sportů. 

Výzkumný prostředek byl vytvořen po prozkoumání dotazníkových šetření dostupných 

na internetu, pomocí obecných dotazníkových šetření a ve spolupráci s vedoucím práce. Pro 

potřeby výzkumného šetření byl sestaven na základě níže uvedených zaměření. 

Skupina otázek zajišťující charakteristiku respondentů: 

• Profese v plaveckém sportu, věk, pohlaví, roky praxe  

Skupina otázek zaměřená na výkonnostní etapu oddílu: 

• Úroveň oddílu, výkonnostní etapa, věková kategorie. 

• Počet plaveckých tréninků týdně, tréninkové plány. 

Skupina otázek zaměřená na regenerační procedury: 

• Zda probíhají regenerační procedury organizovaně, kolikrát týdně. 

• Jaké regenerační procedury v rámci oddílu využívají. 

• Použití kompenzačních cvičení. 
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Skupina otázek zabývající se problematikou regenerace pomocí studené vody: 

• Zda využívají metodu regenerace studenou vodou, jak často a po jak dlouhé době 

po tréninku. 

• Jaké zařízení mají k dispozici a kolik °C má užívaná voda. 

• Kdo všechno z oddílu danou regenerační proceduru využívá. 

• Zda vnímají regeneraci pomocí studené vody jako účinnou. 

Celkově má dotazník 32 otázek (viz příloha č. 4). Pro potřeby internetového rozeslání 

bylo třeba otázky rozštěpit do 47 otázek. Dotazník zahrnuje 20 uzavřených otázek, 

1 multiple choice a 26 otevřených otázek, které se týkají číselného vyjádření (věk, počet 

členů oddílu atd.). Možnosti odpovědí na uzavřené otázky jsou dvě až pět, kromě multiple 

choice (až sedm možností na výběr). Elektronicky bylo rozesláno 171 kopií hlavním 

představitelům plaveckých oddílů uvedených na webových stránkách Českého svazu 

plaveckých sportů. 

 

Sběr dat 

Po schválení dotazníku Etickou komisí UK FTVS byl dotazník rozeslán 9.10.2017 

s prosbou k respondentům o vyplnění nejdéle do 31.10.2017. Spolu s dotazníkem a prosbou 

o vyplnění byl rozeslán i průvodní dopis (viz příloha č. 3). Díky elektronické podobě 

dotazníku mohli respondenti během pěti minut odpovědět na všechny otázky s okamžitou 

návratností k řešiteli. Po obdržení odpovědí byly následně vyplněné dotazníky 

shromážděny a proběhlo zpracování dat. 
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5.  Výsledky 

 

Získání dat proběhlo prostřednictvím dotazníkového šetření. Statisticky bylo hodnoceno 

47 otázek, z nichž 1 byla multiple choice, 20 otázek bylo uzavřených a byly na ně předem 

připravené, kategorizované odpovědi. Na ostatní otázky byla otevřená číselná odpověď. 

Celkem bylo rozesláno 171 kopií dotazníkového formuláře. Osloveno bylo 171 respondentů 

nezávisle na pohlaví. Návratnost vyplněných dotazníků byla 42 kusů, tedy 24,5 %. Vzor 

dotazníku před rozštěpením do elektronické podoby viz příloha č. 4. 

Statistické vyhodnocení: 

• Vyčištění a uspořádání dat. 

• Tvorba deskriptivní statistiky pro numerické proměnné. 

• Tvorba deskriptivní statistiky pro kategoriální proměnné. 

• Tvorba histogramů u kvantitativních proměnných. 

• Tvorba sloupcových grafů, tzv. barplotů u většiny proměnných. 

• Tvorba tabulek pro numerické proměnné 

• Tvorba tabulek pro kategoriální proměnné 

 

Charakteristika respondentů 

Z těchto 42 dotazníků jsou v primárním zastoupení trenéři plavání v 37 případech (88 %), 

manažeři pouze v 5 případech (12 %). Při rozdělení na pohlaví spolupracujících respondentů jsou muži 

z celkového zastoupení ve 26 případech (62 %) téměř dvojnásobně ochotnější než ženy, které 

odpověděly ve 14 případech (33 %).  

Průměrné stáří respondentů je 48 let, přičemž nejnižší věk respondenta je 27 let 

a nejvyšší věk respondenta je 72 let.  

Nejzkušenější ve své profesi vázané na plavecký trénink je respondent, který má 60 let 

praxe, nejméně zkušený pak s 5 lety praxe. 

Při rozdělení, jaké výkonnostní etapě se oddíly primárně věnují, uvedlo 14 respondentů 

(33 %) základní etapu tréninku, 8 respondentů (19 %) přípravnou etapu tréninku, 

10 respondentů (24 %) specializovanou etapu tréninku a 2 respondenti (5 %) vrcholnou etapu 

tréninku. 
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Graf č. 1 Základní statistické charakteristiky – profese 

 

 

 

Z grafu č. 1 je patrná převaha trenérů plavání mezi hlavními představiteli českých 

plaveckých oddílů. Trenérů plavání je z celkového vzorku respondentů 37 (88 %), manažerů 

5 (12 %). Průměrné věkové zastoupení hlavních představitelů oddílů je uvedeno v příloze č. 6. 

 

 

Tabulka č. 1 Základní statistické charakteristiky – pohlaví 

Pohlaví Muž Žena 

Počet odpovědí 26 14 

% 62 33 
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Graf č. 2 Základní statistické charakteristiky – roky praxe 

 

 

Graf č. 2 popisuje, kolik mají respondenti let praxe v oboru plavání z pozice trenéra či 

manažera, a jak dlouho se specializují na plavecké sporty.  

 

Graf č. 3 Základní statistické charakteristiky – výkonnostní etapa 
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Na grafu č.3 (viz výše) je uvedeno rozdělení, na jakou etapu tréninku se daný oddíl 

primárně zaměřuje. Největším počtem odpovědí respondenti uvedli, že se věnují základní etapě 

tréninku, a to celkem ve 14 případech (33 %). Druhou nejčastější etapou tréninku, které se 

oddíly České republiky dle výsledků věnují, je v deseti případech (24 %) etapa specializovaná. 

Celkem v osmi případech (19 %) je uvedena přípravná etapa. Vrcholové etapě tréninku se 

primárně věnují pouze dva oddíly ČR (dle spolupracujících respondentů). Vrcholová etapa je 

v našem výzkumu zastoupena pouze z 5 %. První sloupec v grafu, který není popsán, uvádí 

počet respondentů, kteří na danou otázku neodpověděli (R Core Team, 2017). 

 

Graf č. 4 Základní statistické charakteristiky – úroveň oddílu 

 

 

 

Celková úroveň oddílů je dle grafu č. 4 rozčleněna takto: primárně se jako volnočasový 

oddíl uvádí 12 respondentů (29 %). Výkonnostně zaměřených oddílů dle odpovědí respondentů 

je 24 (57 %). Celkem 3 respondenti (7 %) uvedli svůj oddíl zaměřený reprezentačně. Bez 

odpovědi na tuto otázku zůstaly 3 dotazníky. 
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Graf č. 5 Základní statistické charakteristiky – věková kategorie 

 

 

 

Graf č. 5 uvádí primární věkové kategorie, na které se jednotlivé oddíly zaměřují. Jsou 

členěny následovně: celkem 19 oddílů (45 %) je zaměřeno především na práci s dětmi. 

Juniorským kategoriím se věnuje 8 respondentů z celkového počtu odpovědí (19 %). Plavání 

zaměřenému na dorost se dle odpovědí respondentů věnuje 5 plaveckých oddílů (12 %). 

S dospělými plavci pracují 3 plavecké oddíly (7 %). Tato otázka zůstala nezodpovězena sedmi 

respondenty ze všech navrácených dotazníků. 

 

Na grafu číslo 6 (viz dále) je graficky znázorněn počet členů jednotlivých oddílů. Na 

tuto otázku odpovědělo celkem 29 dotazovaných respondentů. Nejméně členů mají oddíly 

s 15 plavci, naopak maximální počet plavců v oddílu je až 320 členů. 
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Graf č. 6 Základní statistické charakteristiky – počet členů oddílu 

 

 

 

Časová náplň činnosti oddílů 

Otázky 10 až 12 byly zaměřené na přiblížení aktivit a času stráveného v oddíle. Na 

otázku, která se týkala počtu plaveckých tréninků za týden odpovědělo celkem 31 respondentů. 

V závislosti na etapě tréninku, které se jednotlivé oddíly aktuálně věnují, bylo uvedeno, že za 

týden stráví plavecké oddíly jedním až jedenácti plaveckými tréninky. Průměrně tak mají 

plavecké oddíly kolem 5–6 plaveckých tréninků týdně pro danou výkonnostní úroveň. Přehled 

počtu plaveckých tréninků je uveden v grafu číslo 7. 
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Graf č. 7 Počet plaveckých tréninků týdně 

 

 

Počet tréninků je podrobněji rozebrán v grafu č. 8, kde jsou uvedeny počty hodin 

naplavaných za týden. 

 

Graf č. 8 Počet hodin – plavání 
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Na otázku počtu hodin strávených plaváním v rámci oddílu odpovědělo celkem 

29 respondentů. Průměrně plavci v plaveckých oddílech naplavou v rámci jednoho týdne 

8 hodin. Rozkolísanost mezi jednotlivými oddíly je ale veliká, v závislosti na jednotlivých 

úrovních oddílů a výkonnostních etap. Jako maximální počet uplavaných hodin bylo uvedeno 

16 hodin, nejméně pak 1 hodina. 

 

Graf č. 9 Počet hodin – suchá příprava 

 

 

 

Na otázku, zda oddíly používají suchou přípravu a kolik hodin týdně jí stráví, 

odpovědělo celkem 31 respondentů. V závislosti na aktuální etapě a zaměření tréninku je tu 

znatelný rozptyl 11 hodin.  
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Regenerace 

Na otázku, zda oddíly používají regeneraci v rámci oddílu a kolik hodin týdně jí stráví, 

odpovědělo celkem 26 respondentů.  

 

Graf č. 10 Regenerace v rámci oddílu 

 

 

Tabulka č. 2 Průběh regeneračních procedur 

Průběh regeneračních 

procedur 

Individuálně Organizovaně 

Počet odpovědí 32 3 

% 76 7 

 

Dle odpovědí respondentů je jakýkoli průběh regeneračních procedur především 

v rukou samotných plavců. Pouze 3 zástupci (7 %) plaveckých oddílů uvedli, že regenerační 

procedury probíhají organizovaně. 32 respondentů (76 %) uvedlo, že regenerace probíhá 

individuálně. 7 respondentů (17 %) na tuto otázku neodpovědělo. 
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Graf č. 11 Průběh a organizace regeneračních procedur 

 

 

 

Graf č. 12 Regenerační procedury v rámci oddílu za týden 
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Graf č. 13 Kompenzační cvičení za týden 

 

 

 

Graf č. 14 Využívaná kompenzační cvičení 
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Na otázku: „Které kompenzační cvičení nejvíce využíváte?“ celkem odpovědělo 

30 respondentů. Největší využití z kompenzačních cvičení mají dle respondentů zpevňovací 

cvičení, která využívá 11 zástupců (26 %) plaveckých oddílů. Druhou nejvyužívanější oblastí 

pro kompenzační cvičení je dle odpovědí respondentů posilovna, kterou využívá 19 % ze 

spolupracujících plaveckých oddílů. Balanční cvičení využívá 6 (14 %) respondentů a atletická 

cvičení 5 (12 %) respondentů. 

Tabulka č. 3 Využívaná kompenzační cvičení 

Kompenzační 

cvičení 

Atletická cvičení Balanční cvičení Posilovna Zpevňovací 

cvičení 

Počet odpovědí 5 6 8 11 

% 12 14 19 26 

 

 

Využívání regenerace studenou vodou 

Otázky 17 až 32 (v nerozštěpeném dotazníku viz příloha č. 4) byly zaměřené na 

využívání regenerace studenou vodou. Na otázku, zda oddíl aktivně využívá regeneraci 

studenou vodou byly téměř samé negativní odpovědi. Pouze jeden oddíl uvedenou metodu 

aktivně využívá (2 %). 33 respondentů (79 %) odpovědělo, že danou metodu vůbec nevyužívá. 

Konkrétní výsledky jsou uvedeny níže v tabulce č. 4 a v grafu č. 15. 

 

 

Tabulka č. 4 Aktivní využívání regenerace studenou vodou 

Využití 

regenerace 

studenou vodou 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Počet odpovědí 1 1 6 33 

% 2 2 14 79 
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Graf č. 15 Využití regenerace studenou vodou v rámci oddílu 

 

 

 

Graf č. 16 Zařízení k regeneraci studenou vodou 
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Na otázku, jaké mají oddíly k dispozici zařízení pro regeneraci studenou vodou 

odpověděli 3 respondenti (7 %), že mají k dispozici saunový bazének a 16 respondentů (38 %) 

odpovědělo, že mají k dispozici studenou sprchu. Speciální regenerační bazének nemá žádný 

ze spolupracujících plaveckých oddílů. 

 

Graf č. 17 Hodnocení regenerace studenou vodou 

 

 

Zajímavé je hodnocení uvedené regenerační metody respondenty. Žádný z respondentů 

neshledává regeneraci pomocí studené vody negativní. 14 respondentů (33 %) uvedlo, že 

metodu shledává přínosnou. 16 respondentů nechalo otázku bez odpovědi. Podrobněji viz 

tabulka č. 5. 

 

Tabulka č. 5 Hodnocení regenerace studenou vodou 

Vnímání 

regenerace 

studenou vodou 

Účinná Přínosná Zbytečná Negativní 

Počet odpovědí 4 14 8 0 

% 10 33 19 0 
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Graf č. 18 Důvod pro nevyužití regenerace studenou vodou 

 

 

 

Jako důvod nevyužívání regenerace studenou vodou uvedlo 16 respondentů 

(38 %) absenci technického vybavení pro uvedenou metodu. 11 respondentů (26 %) uvedlo, že 

danou regenerační metodu nezná. 7 respondentů (17 %) uvedlo, že pro regeneraci studenou 

vodou není prostor a 4 respondenti (10 %) zdůvodnili nevyužívání uvedené regenerační metody 

kvůli neprokázaným účinkům. 

 

Tabulka č. 6 Důvod pro nevyužití regenerace studenou vodou 

Důvod 

nepoužívání 

regenerace 

studenou 

vodou 

Časově 

náročné 

Finančně 

nákladné 

Nechuť 

plavců 

Není 

prostor 

Není 

vybavení 

Nejsou 

prokázané 

účinky 

Neznám 

ji 

Počet 

odpovědí 

0 0 0 7 16 4 11 

% 0 0 0 17 38 10 26 
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Graf č. 19 Využití regenerace studenou vodou plavci 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 Využití regenerace studenou vodou plavci 

Využití 

regenerace 

studenou vodou 

Řízeně Doporučeně Individuálně Nevyužívají 

Počet odpovědí 0 3 2 27 

% 0 7 5 64 

 

Dle odpovědí respondentů se plavci individuálně využívající regeneraci studenou vodou 

najdou celkem ve 2 (5 %) odpovídajících plaveckých oddílech. Danou regenerační metodu mají 

plavci doporučenou od 3 respondentů (7 %) a celkem 27 respondentů (64 %) odpovědělo, že 

jejich plavci regeneraci studenou vodou nepoužívají vůbec. 
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Tabulka č. 8 Rozdílnost v nemocnosti 

Rozdílnost v nemocnosti Ano Ne 

Počet odpovědí 3 19 

% 7 45 

 

 

Rozdílnost v nemocnosti mezi plavci, kteří regeneraci studenou vodou využívají a kteří 

ne, spatřují 3 respondenti (7 %). 19 respondentů (45 %) žádný rozdíl v nemocnosti plavců 

nespatřuje a 20 plaveckých oddílů na danou otázku neodpovědělo. Výsledky jsou patrné 

v tabulce č. 8 a na grafu č. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 20  Rozdílnost v nemocnosti 
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Graf č. 21 Rozdíl ve výkonnosti 

 

 

 

Rozdíl ve výkonnosti z celkového počtu odpovídajících respondentů spatřují pouze 

2 respondenti (5 %). 50 % z odpovídajících respondentů (21) uvedlo, že rozdíl ve výkonnosti 

plavců, kteří metodu využívají a mezi těmi, kteří danou regenerační metodu nevyužívají, rozdíl 

nespatřují. 

 

 

Tabulka č. 9 Rozdíl ve výkonnosti 

Rozdílnost ve výkonu Ano Ne 

Počet odpovědí 2 21 

% 5 50 
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6.   Diskuse 

 

Výběr a řešení problematiky pro zpracování diplomové práce bylo zvoleno na základě 

osobního kontaktu se skupinou plavců, kteří regeneraci studenou vodou využívají v rámci 

svého tréninkového procesu. Vlastní praxe trenéra plavání na Strahovském stadionu umožnila 

seznámit se s technickým zázemím určeným pro uvedenou regenerační metodu v podobě 

malého bazénku umístěného v bezprostřední blízkosti tréninkového 25metrového bazénu. 

Jednalo se o nafukovací bazének značky iCool sport naplněný studenou vodou o teplotě 

v rozmezí 8-12 °C. 

Výše uvedený bazének využívali k regeneraci plavci Vysokoškolského sportovního 

centra, mezi nimiž byla většina plavců členy reprezentačního výběru České republiky 

trénujícími na Strahovském stadionu. Osobní kontakty i rozhovory s trenéry i plavci vedly 

k otevření zajímavé a nepříliš probádané problematiky regenerace pomocí studené vody 

u plavců. Do té doby byla tato regenerační metoda osobně nejvíce známá a vnímána 

v souvislosti s tréninkem atletů. 

V červnu roku 2016 byl s plavci Vysokoškolského sportovního centra na Strahovském 

stadionu realizován předvýzkum pomocí anonymního dotazníku, který obsahoval otázky 

týkající se osobní charakteristiky zahrnující pohlaví, věk, výšku a plaveckou specializaci, zda 

je plavec specialista sprinter, specialista středotraťař či specialista vytrvalec.  

Dalším okruhem otázek byly osobní zkušenosti s regenerací studenou vodou, zahrnující 

otevřené otázky ohledně první zkušenosti a setkání se s metodou ponořování do studené vody 

(kdy, kde, zda o ní slyšeli či ji viděli). V rámci tohoto okruhu sem byly zařazeny otázky typu, 

jak dlouho osobně využívají uvedenou regenerační metodu a jak často. 

Další okruh otázek tvořily otázky polouzavřené a zahrnovaly možnosti využívání 

uvedené regenerační metody. Otázky se zaměřovaly na to, zda plavci využívají regeneraci 

studenou vodou, zda ji využívají po každém tréninku či pouze po náročnějším tréninku – se 

specifikací náročnosti tréninku pomocí zón energetického krytí (maximální 

intenzita = anaerobní alaktátové krytí ATP-CP, submaximální intenzita = anaerobní laktátové 

krytí LA, střední intenzita = aerobně – anaerobní krytí LA-O2, nízká intenzita = aerobní krytí). 

Dále sem patřily otázky, v jaké poloze probíhá ponořování do studené vody, zda se poloha 

mění, jakou má užívaná voda teplotu, zda se teplota vody mění či je konstantní. Zda mohou 

plavci uvedenou regenerační metodu využít kdykoli potřebují nebo pouze tehdy, kdy určí 

trenér, a zda by chtěli zmiňovanou regenerační metodu využívat častěji. 
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Další okruh otázek byl zaměřen na samotný průběh ponořování do studené vody 

a zahrnoval otázky, zda plavci používají danou metodu bezprostředně po ukončení zátěže, 

specifikaci doby ponoření, za jak dlouho subjektivně pociťují chlad, dle čeho ví, po jak dlouhou 

dobu mají zůstat ponořeni a jaký je průběh po ukončení užívání regenerace studenou vodou. 

Poslední okruh otázek byl zaměřený na subjektivní pocity, zda plavci vnímají 

ponořování do studení vody jako pozitivní, zda cítí, že jim uvedená regenerační metoda 

pomáhá, zda cítí úlevu již během samotné procedury či s časovým odstupem a zda pociťují 

úlevu ještě během dalšího tréninku. 

Současně byla provedena rešerše literatury týkající se dané problematiky z různých 

pramenů. Cílem práce bylo zjistit, zda uvedená regenerační metoda dopomohla výše jmenované 

tréninkové skupině k vylepšení plaveckých výsledků. Pro získání relevantních dat mělo 

s ročním odstupem proběhnout další zkoumání opakováním dotazníku včetně kontroly 

výsledků a úspěšnosti.  

Uvedený výzkum byl přerušen z důvodu reorganizace vysokoškolského sportovního 

centra včetně výměny trenérského vedení a odchodu plavců, se kterými byl výzkum zahájen. 

Výše uvedené skutečnosti vedly k vytyčení jiného výzkumného cíle, ale řešená problematika 

byla zachována a do té doby získané informace byly ku prospěchu uvedené problematiky. 

Hlavním motivem pro pokračování v dané problematice byla zpětná vazba od 

reprezentantů i jejich trenérů, že účinky regenerace studenou vodou vnímají pozitivně. Dalším 

motivem pro pokračování ve výzkumu dané problematiky byla myšlenka, že pokud uvedenou 

regenerační metodu využívají nejlepší plavci České republiky, lze očekávat, že bude tato 

metoda využívána po vzoru těch nejlepších plavců z reprezentačního výběru i dalšími 

plaveckými oddíly či plavci v České republice. 

Současně se dalo očekávat, že ne všechny plavecké oddíly budou uvedenou regenerační 

metodu v souvislosti s plaveckým tréninkem znát. Také se dalo očekávat, že ne každý plavecký 

oddíl bude mít k dispozici odpovídající regenerační zařízení z důvodu finanční náročnosti 

a také z důvodu, že vyžaduje prostor v bezprostřední blízkosti tréninkového bazénu. 

Uvedené domněnky daly vzniknout hypotézám uvedených v této práci. Pro získání 

relevantních dat byla zvolena dotazníková metoda v elektronické podobě, jejíž prostřednictvím 

byly osloveny všechny plavecké oddíly České republiky registrované pod Českým svazem 

plaveckých sportů. Dotazník byl rozeslán s pomocí databáze ČSPS (Českého svazu plaveckých 

sportů), kde byly uvedeny kontaktní údaje jednotlivých plaveckých oddílů. 
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Dotazník tvořily příslušné okruhy otázek: skupina otázek zajišťující charakteristiku 

respondentů, která zjišťovala profesi v plaveckém sportu, věk, pohlaví a roky praxe 

respondenta. 

Dalším okruhem byla skupina otázek zaměřená na výkonnostní etapu celého oddílu, 

která zjišťovala úroveň oddílu, výkonnostní etapu i věkovou kategorii. Daný okruh zahrnoval 

otázky týkající se počtu plaveckých tréninků týdně i otázky týkající se tréninkových plánů. 

Skupina otázek zaměřená na regenerační procedury v dalším okruhu zjišťovala, zda 

probíhají regenerační procedury organizovaně či individuálně. Dále zjišťovala, jaké 

regenerační procedury plavecké oddíly využívají a kolikrát týdně. Zjišťované bylo i používání 

kompenzačních cvičení. 

Poslední okruh zahrnoval skupinu otázek zabývající se problematikou regenerace 

pomocí studené vody. Vybrané otázky zjišťovaly, zda plavci využívají metodu regenerace 

studenou vodou, jak často a po jak dlouhé době po tréninku. Bylo zjišťováno, jaké zařízení mají 

plavci k dispozici pro regeneraci studenou vodou a kolik °C má užívaná voda. Dále bylo 

zjišťováno, kteří z oddílových plavců danou regenerační proceduru využívají, zda všichni, nebo 

jen někdo a zda plavci vnímají regeneraci studenou vodou jako účinnou.  

Celkově dotazník tvořilo 32 otázek (viz příloha č. 4). Pro potřeby rozeslání dotazníků 

v elektronické podobě bylo třeba otázky rozštěpit do 47 otázek. Koncepce elektronického 

dotazníku umožnila respondentům po otevření obdrženého hypertextového odkazu okamžitě 

odpovídat na otázky týkající se problematiky regenerace studenou vodou. Zároveň umožnila 

řešiteli bezprostředně po vyplnění dotazníku respondentem obdržet příslušné odpovědi a data. 

Překvapením byla nízká návratnost dotazníků, neboť technologie dotazníku byla 

koncipována tak, aby otázky byly jednoduché, srozumitelné a předpokladem bylo, že celý 

proces vyplnění dotazníku i s odesláním výsledků řešiteli nezabere více než 5 minut času. Díky 

využití internetové technologie bylo možno v relativně krátkém časovém úseku oslovit 

plavecké oddíly po celé České republice. Zároveň díky využití internetu nebylo nutné přidělávat 

respondentům práci při obdržení dotazníku poštou s jeho odesíláním zpátky řešiteli. Stačilo 

pouze otevřít obdržený hypertextový odkaz přiložený v emailu se základními informacemi 

a pokyny, prosbou o vyplnění a průvodním dopisem, vyplnit příslušné odpovědi a jedním 

stisknutím všechny odpovědi a data odeslat řešiteli, který bezprostředně všechny odpovědi 

obdržel. 

Lze se jen domnívat, zda důvodem nízké návratnosti byla jen pohodlnost či neochota 

jednotlivých trenérů či vedoucích oddílů, neboť některé dotazníky byly nejen vyplněny 

a zaslány obratem, ale doplněny i dalšími informacemi specifikujícími praktiky plaveckého 
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oddílu. Dotazníky byly anonymní, ale ty, které byly zodpovědně a prakticky obratem zaslány 

zpět, byly prokazatelně od odborníků, kteří dané problematice velmi dobře rozumí a zajímají 

se o ni. 

Výsledky dotazníkové metody potvrdily všechny hypotézy uvedené v práci. Výsledné 

odpovědi respondentů potvrdily, že plavečtí trenéři v České republice využívají regeneraci 

studenou vodou zcela minimálně. Potvrdilo se, že hlavním důvodem je nízká informovanost 

a povědomí o uvedené regenerační metodě. Jako dalším důvodem nevyužívání uvedené 

regenerační metody se potvrdila absence technické vybavenosti. Dalším potvrzeným důvodem 

byla nedostatečnost prokazatelně kladných účinků dané metody pro plavání.  

Na otázku, zda oddíl aktivně využívá regeneraci studenou vodou byly téměř samé 

negativní odpovědi. Pouze jeden oddíl uvedenou metodu aktivně využívá (2 %). 33 respondentů 

(79 %) odpovědělo, že danou metodu vůbec nevyužívá. Konkrétní výsledky jsou uvedeny 

v tabulce č. 4 a v grafu č. 15. 

Na otázku, jaké mají oddíly k dispozici zařízení pro regeneraci studenou vodou 

odpověděli 3 respondenti (7 %), že mají k dispozici saunový bazének a 16 respondentů (38 %) 

odpovědělo, že mají k dispozici studenou sprchu. Speciální regenerační bazének nemá žádný 

ze spolupracujících plaveckých oddílů (viz graf č. 16). 

Zajímavé je hodnocení uvedené regenerační metody respondenty. Žádný z respondentů 

neshledává regeneraci pomocí studené vody negativní. 14 respondentů (33 %) uvedlo, že 

metodu shledává přínosnou. 16 respondentů nechalo otázku bez odpovědi (viz tabulka 

č. 5 a graf číslo 17). 

Jako důvod nevyužívání regenerace studenou vodou uvedlo 16 respondentů 

(38 %) absenci technického vybavení pro uvedenou metodu. 11 respondentů (26 %) uvedlo, že 

danou regenerační metodu nezná. 7 respondentů (17 %) uvedlo, že pro regeneraci studenou 

vodou není prostor a 4 respondenti (10 %) zdůvodnili nevyužívání uvedené regenerační metody 

kvůli neprokázaným účinkům (viz graf č. 18 a tabulka č. 6). 

Dle odpovědí respondentů se plavci individuálně využívající regeneraci studenou vodou 

najdou celkem ve 2 (5 %) odpovídajících plaveckých oddílech. Danou regenerační metodu mají 

plavci doporučenou od 3 respondentů (7 %) a celkem 27 respondentů (64 %) odpovědělo, že 

jejich plavci regeneraci studenou vodou nepoužívají vůbec (podrobněji v grafu č. 19 a tabulce 

č. 7).  

Pro plavce nemusí být zcela příjemné k regeneraci využívat vodní procedury. Vždy to 

znamená jít opětovně z vody do vody. 
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Dalo se očekávat, že regenerace studenou vodou nebude využívána oddíly, které 

zaštitují plavání dětí. Dále se dalo očekávat, že byť má většina oddílů v rámci struktury všechny 

etapy plaveckého tréninku, třebaže i jen jednotlivce, že regeneraci studenou vodou v základní 

etapě tréninku nebudou potřebovat. Z těchto důvodů byla důležitá otázka týkající se frekvence 

plaveckých tréninků. 

U některých plaveckých oddílů se dalo očekávat, že odpoví negativně, to znamená, že 

danou regenerační metodu nepoužívají, neboť členové jejich oddílů nedosahují ani úrovně 

specializovaného tréninku. Je otázkou, proč jsou takové plavecké oddíly registrované pod 

Českým svazem plaveckých sportů, když jejich činnost je jednoznačně zaměřená na výuku 

plavání či spíše na volnočasový „hobby“ trénink a výstupem jejich činnosti nejsou plavecké 

soutěže. 

Výsledek uvedené práce nelze považovat za zcela prokazatelný z důvodu nízké 

návratnosti dotazníků. Osloveno bylo 171 plaveckých oddílů. Návratnost vyplněných dotazníků 

byla 42. Jedná se o 24,5 % návratnost. 

Téma regenerace studenou vodou u plavců je problematikou, jejíž řešení v podmínkách 

České republiky je pilotní prací. I to mohlo být důvodem, že si řada respondentů nevěděla rady 

a zvolila variantu nevyplnit dotazník. Dále je možné uvažovat, že pokud by se podobný výzkum 

měl opakovat, byl by vzhledem k problematice pravděpodobně vhodnější osobní kontakt 

s trenéry či závodníky a osobní předání dotazníků v rámci závodů a soutěží. Osobní kontakt 

s trenéry by mohl být podnětnější pro návratnost dotazníků. Navýšila by se tím však časová 

náročnost práce, protože závodů a soutěží pro předání dotazníků alespoň většině plaveckých 

oddílů České republiky by muselo být několik. 

Tato práce se může stát východiskem pro další šetření a výzkum regenerace studenou 

vodou v plaveckém prostředí s odstupem času, až bude tato problematika více vědecky 

probádaná, případně budou vědecky prokázány jednoznačně pozitivní účinky pro plavce. 
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7.  Závěr 

 

Cílem práce bylo zjistit, zda plavecké oddíly České republiky využívají regeneraci 

studenou vodou v rámci plaveckého tréninku.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že plavečtí trenéři v České 

republice využívají regeneraci studenou vodou zcela minimálně. Byla potvrzena nízká 

informovanost a povědomí o uvedené regenerační metodě. Také se potvrdily domněnky 

o předpokládané absenci technické vybavenosti pro příslušnou regenerační metodu. Jako 

dalším důvodem minimálního využití uvedené regenerační metody v praxi se potvrdila 

nedostatečnost prokazatelných účinků dané regenerační metody pro plavání. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že na aktivní využívání regenerace 

studenou vodou byly téměř samé negativní odpovědi. Pouze jeden oddíl uvedenou metodu 

aktivně využívá (2 % z celkově spolupracujících respondentů). 33 respondentů (79 % z celkově 

spolupracujících respondentů) odpovědělo, že danou metodu nevyužívá vůbec.  

Dle odpovědí respondentů se plavci individuálně využívající regeneraci studenou vodou 

najdou celkem ve 2 (5 %) odpovídajících plaveckých oddílech. Danou regenerační metodu mají 

plavci doporučenou od 3 respondentů (7 %) a celkem 27 respondentů (64 %) odpovědělo, že 

jejich plavci regeneraci studenou vodou nepoužívají vůbec. 

Výpovědní hodnota výsledků byla snížena nízkou návratností dotazníků, která byla 

pouze 24,5 %. 

Pro zlepšení a zvýšení využití regenerace studenou vodou v plavání je třeba lépe 

porozumět fyziologii, která je základem pro zlepšení výkonu, a faktorům, které mohou přispět 

k různým reakcím, které jsou v současnosti pozorovány. Bylo by potřeba využívání regenerace 

studenou vodou více vědecky podložit a podpořit speciálně u plavání, i proto, že se jedná 

o vodní proceduru. 
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