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GAS (General Adaptation Syndrome) 
základ pro pochopení využití mySaSy v tréninku 
GaS byl popsán již před 70 lety a popisuje univerzální princip reakce organismu na opakované působení 
StreSových faktorů vyvoláním aDaptační reakce. Jejím cílem je zabezpečit DlouhoDoBou 
roVnoVáhu v organismu a tím dlouhodobé přežití.

na zcela stejném principu funguje sportovní trénink. opakovaným stresem je trénInkoVé zatíŽení. 
aDaptace na ně je podmínkou zlepšování výkonnosti. Jak je z křivky patrné, stejně nezbytnou podmínkou 
vyvolání aDaptace je vedle zatížení také správný průběh fáze komplexní regenerace. až dnešní možnosti 
sledování reálné odezvy organismu na kombinaci zatížení a regenerační fáze ukazují, jak velké jsou v oblasti 
regenerace rezervy. především jak velkou roli v regeneračním procesu sehrává „aktivní regenerace“. V jejím 
zkvalitnění se skrývá možná větší potenciál než v dnes již detailně prozkoumaném, procesu zatížení.

Stanovení Tréninkového profilu a sledování odezvy organismu na jednotlivé typy zátěže a regenerace tak 
může přinést zásadní změnu při definování nového, optimálního tréninkového přístupu.

tréninkový profil mySASY

Zatížení Aktivní regenerace

?
Adaptace



Tréninkový profil a jeho zásadní informační hodnota:
tréninkovým profilem (trep) označujeme 
vyhodnocení a grafické znázornění aktivity řídicího 
systému lidského organismu odrážející jeho reakci 
na (tréninkový) režim v monitorovaném období. 
Vyhodnocujeme aktivitu obou větví systému 
zodpovědného za řízení a udržování rovnováhy 
organismu.  Díky tomu trep odpoví na otázku, jak 
organismus zvládá aktuální zatížení a jak přistoupit 
k jeho případné úpravě. trep je závislý na genetické 
dispozici, na dlouhodobé adaptaci organismu na 
zatížení ovlivněné dosavadním tréninkem a může být 
ovlivněn také aktuálním stavem a režimem. 

Definované tréninkové typy vychází z analýzy 
desetitisíců dosavadních měření. Stanovení 
individuálního profilu pak z přirovnání k definovaným 
typům či jejich kombinacím. 

Stabilní vysoká úroveň aktivity 
větve zodpovědné za doplňování 
a akumulaci zdrojů (výsledky 
jen vpravo) vyvážena výraznou 
odezvou větve zodpovědné za 
jejich uvolňování a spotřebu na 
zatížení/stres (výrazný vertikální 
posun výsledků „nahoru a dolů“).

Výborná dispozice pro trénink. 
Výborná adaptace po každém 
zatížení. Výborná trénovatelnost. 
nízké riziko přetížení. mySaSy 
lze používat i nárazově při 
změnách režimu či kontrole vývoje 
aktuálního stavu.

Talent

aktivita větví zodpovědných za 
uvolňování i doplňování zdrojů je 
přiměřeně dynamická (výsledky 
se pohybují z pravé horní části po 
levou spodní). Dobrá dispozice 
pro trénink s dobrou odezvou 
na zatížení umožňující kvalitní 
zpětnovazebné řízení tréninku.

mySaSy poslouží k identifikaci 
podnětů stimulujících adaptaci 
(vyvolají posun vpravo nahoru) 
a podnětů zhoršující adaptaci 
(vyvolají posun vlevo dolů). 

 

Klasik

aktivita větví zodpovědných 
za uvolňování i doplňování 
zdrojů vykazuje výraznou 
stabilitu (výsledky se pohybují 
ve velmi malém rozpětí). Stálá 
zvýšená spotřeba je průběžně 
kompenzována doplňováním 
(výsledky ve spodní části).  

nízké riziko přetížení, zároveň 
ale nízká adaptační odezva na 
zatížení. Doporučení je hledat 
podněty, které stimulují adaptační 
reakci (posun výsledků nahoru). 
mySaSy poslouží jako zásadní 
zpětná vazba o efektu jednotlivých 
podnětů.   

Držák

nízká aktivita větve zodpovědné 
za doplňování zdrojů (výsledky 
celkově spíše vlevo dole) 
doprovázená často výrazným 
zvýšením jejich spotřeby a 
uvolňování v reakci na zatížení/
stres (další posun doleva a 
zmenšení kolečka, tj. celkového 
výkonu). podněty posouvající 
výsledek výrazně vlevo jsou při 
opakovaném výskytu nebezpečné. 
V tomto stavu existuje větší 
hrozba přetížení. Je potřeba 
sledovat a najít podněty, které 
pomohou stimulovat adaptaci 
(posunou výsledek alespoň 
kamkoli vpravo).

Hrozba



Hodnocený profil

Nejbližší typ - Hrozba
nízká aktivita větve zodpovědné za doplňování 
zdrojů (výsledky celkově spíše vlevo dole) 
doprovázená často výrazným zvýšením jejich 
spotřeby a uvolňování v reakci na zatížení/stres 
(další posun doleva a zmenšení kolečka, tj. 
celkového výkonu).  

Individuální popis:

Individuální charakteristika 
profilu sportovce



rozbor profilu
Výsledky označeny modře znázorňují situace, kdy se organismus po regeneraci dostal přibližně do stejného  

 
 
 

 

Individuální popis

procesu bude pravděpodobně náročná ale velmi potřebná.    

Zatížení Aktivní regenerace

?
Adaptace

Jak číst informace 
z tréninkového profilu

Individuální popis a detailní 
vyhodnocení reakce organismu 

na tréninkový režim



komentář
V červeně označených dnech registrujeme největší zhoršení stavu.

pokud se jedná o reakci na předchozí zátěž a výsledek se v následujících dnech normalizuje lze daný trénink 

Analýza naměřených hodnot a určení extrémů

Průměr 01.01. 04.01. 05.01. 06.01. 07.01. 08.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 16.01. 

Parasympatikus

Sympatikus

Celkový výkon

Souhrnné skóre

Průměr 17.01. 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 28.01. 29.01. 30.01.

Parasympatikus -1,71 -3,06 -1,87 -1,69 0,2 -0,67 0,59 -1,71 0,54 -0,62 -1,42

Sympatikus -1,33 -3,17 -2,4 -2,03 0,31 -1,67 -1,84 -1,33 -1,87 -2,62 -2,99

Celkový výkon -1,15 -2,94 -0,93 -1,41 1,1 0,53 3,28 -1,15 2,88 1,46 -0,68

Souhrnné skóre -1,61 -3,09 -2,01 -1,78 0,23 -0,93 -0,06 -1,61 -0,1 -1,15 -1,83

Detailní popis jednotlivých výsledků. 

Definice a popis konkrétních pozitivních a negativních vlivů 
tréninkového režimu.

Individuální doporučení k využití výsledků pro úpravu 
a optimalizaci tréninkového procesu.



Aktivní regenerace/Active recovery
proces regenerace je stejně nezbytnou součástí tréninkového cyklu jako samotné tréninkové zatížení. často 
bývá jako regenerace označován především pasivní odpočinek, dostatek spánku, správná výživa, redukce 

Tipy pro Aktivní regeneraci:

moderní přístupy zaměřené na zefektivnění tréninku se soustředí na hledání zásadních regeneračních 
stimulů, které pomohou maximalizovat a zrychlit adaptační reakci v návaznosti na dny náročného zatížení. 

 

Jak se správná Aktivní regenerace projeví v mySASY?

obecný popis moderního přístupu k „aktivní 
regeneraci“, jako prostředku pro zvýšení 

adaptační reakce organismu

Doporučení jak identifikovat individuálně efektivní 
přístupy s „aktivní regeneraci“ pomocí mySaSy. 

konkrétní příklady tréninkových přístupů využívajících 
pozitivního vlivu „aktivní regenerace“.



Závěr a doporučení dalšího tréninkového postupu
Popis Typu a obecného stavu organismu a z toho plynoucí doporučení 

závěrečné shrnutí poznatků vyplývající z analýzy 
tréninkového profilu.

Identifikace vhodných a nevhodných 
tréninkových přístupů.

Doporučení k úpravě tréninkového režimu. 

tipy na nové tréninkové přístupy zefektivňující 
tréninkový proces a adaptační reakci.  

Doporučení dalšího postupu.



Poznámky
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