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ÚVODEM 

 

 

 

Vážené studentky, vážení studenti, 

 

učební texty, které se právě chystáte pročíst, jsou určeny všem, kteří se setkávají s plaváním 

v rámci své studijní specializace či svého profesního zaměření. Jednotlivé kapitoly představují 

různé pohledy na oblast plavání a plaveckého sportu. Obsahují nejen informace, které je 

možné považovat v této problematice za nezbytné, ale i další zajímavosti, jež, jak doufáme, 

učiní celý text čtivějším. Předpokládáme také, že v něm najdete i spoustu inspirace, ať už pro 

vlastní zdokonalení v plavání, nebo pro svou budoucí tělovýchovnou praxi. 

 

Nechť jsou vám tato skripta užitečným průvodcem při studiu! 

 

 

Autoři 
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1. CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM PLAVÁNÍ 

 

 

 

Plavání jako pohybová dovednost provází člověka od nepaměti. Během historického 

vývoje lidstva získal plavecký pohyb ve vodním prostředí nezastupitelnou úlohu v rámci 

tělesné kultury. Plavání bylo nezbytnou životní podmínkou zejména pro obyvatele mořských 

pobřeží, okolí jezer a řek (obživa, hledání nových území, vojenství apod.). V dobách Platóna 

(starověké Řecko, 427−347 př. n. l.) se dokonce tradovalo označování nevzdělanců jako těch, 

kteří „neumí číst ani plavat“. Přestože dnes jsou nároky na vzdělanost poněkud odlišné, 

plavání může být bezpochyby označeno jako neopomenutelná a nutná součást „pohybové 

vzdělanosti“ každého jedince s významem biologickým (rozvíjejícím, preventivním a 

léčebným), psychologickým i sociálním. 

Využití plaveckých pohybových dovedností je velmi široké. Plavání může např. 

představovat vhodnou formu pohybové aktivity kondičního charakteru pro osoby v každém 

věku, včetně případů různých zdravotních omezení, kdy lze s úspěchem využívat specifických 

podmínek vodního prostředí. Plavat mohou lidé štíhlí i obézní, zdatní i méně zdatní, ale také 

osoby se speciálními potřebami, tedy s různými handicapy, ať už tělesnými, smyslovými či 

mentálními. Zvládnutí plaveckých dovedností je nezbytnou podmínkou pro všechny další 

pohybové aktivity spojené s vodním prostředím (např. vodní turistika, windsurfing, aktivity 

v akvaparcích apod.). 

Jako sportovní odvětví patří plavání mezi sporty s vysokou mírou popularity zejména 

v rámci olympijských her, kterých je plavání nedílnou součástí v celé jejich novodobé historii 

od roku 1896. 

Plavání specifikujeme jako pohybovou činnost cyklického (lokomočního) charakteru, kde 

zásadními faktory výkonu jsou dokonale zvládnutá technika pohybu ve vodním prostředí a 

specifická plavecká vytrvalost. Při nezvládnutí se tyto faktory stávají pro plavání 

významnými limitami. 

 

 

1. 1 VLIV VODNÍHO PROSTŘEDÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

 

Při pobytu a pohybu ve vodě je člověk vystaven působení řady vlivů tepelné, mechanické a 

chemické povahy, se kterými se v menší či větší míře musí vyrovnat. 

 

 

1. 1. 1 Vliv tepelný 

 

Tepelná vodivost vody je ve srovnání s vzduchem cca 23× větší, proto voda mnohem 

výrazněji ohřívá nebo ochlazuje tělesný povrch. Při výuce plavání se většinou setkáváme 

s vodou vlažnou, která má relativně velký teplotní rozsah (25−32 °C). Běžná teplota vody 

v krytých bazénech se obvykle pohybuje v úzkém rozmezí mezi 26−27 °C. Teplota vody 

v bazénech, kde ji lze regulovat, se řídí především věkem žáků, které učíme. Čím jsou žáci 

mladší, tím by voda měla být teplejší. U dětí předškolního věku se doporučuje teplota vody 

okolo 30 °C, u žáků 1.−3. tříd ZŠ 28−30 °C, u žáků dalších postupných ročníků 25−28 °C. Je-

li voda chladnější, je nutné plaveckou výuku přiměřeně zkracovat. Nemělo by docházet 

k poklesu teploty vyvolávající svalový třes nebo promodrání některých částí těla. Při těchto 

průvodních jevech je nutné plaveckou výuku přerušit. Pokud pocit chladu přetrvává, 

doporučuje se ve výuce nepokračovat. 
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1. 1. 2 Vliv mechanický 

 

Při plavání na povrch těla působí hydrostatický tlak vodního sloupce daný hloubkou 

ponoření těla. V plících je v klidové poloze stejný tlak jako nad hladinou, proto při vdechu 

musí dýchací svaly vnější tlak vody překonat. Při pravidelném a dlouhodobém plavání 

hydrostatický tlak příznivě ovlivňuje rozvoj ventilačních schopností organismu, zvyšuje se 

vitální kapacita plic plavce. Hydrostatický tlak také ovlivňuje funkce oběhového systému, 

neboť svým působením na (zejména) dolní končetiny usnadňuje žilní návrat, k čemuž 

napomáhá i horizontální poloha těla, která napomáhá návratu krve směrem k srdci (tzv. 

centralizace oběhu). Mechanický vliv proudění vody je v bazénech zanedbatelný. Při plavecké 

výuce v tekoucích vodách je třeba počítat s výraznějším ochlazovacím účinkem. 

 

 

1. 1. 3 Vliv chemický 

 

Různé látky užívané k desinfekci vody mohou působit dráždivě zejména na sliznici 

v dutině ústní, dále mohou způsobovat podráždění očních spojivek, dýchacích cest a pokožky. 

Jde nejčastěji o plynný chlór, jehož koncentrace nesmí přesáhnout stanovenou normu. 

 

 

1. 2 VLIV PLAVÁNÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

 

Plavání je jednou z biologicky nejúčinnějších forem pohybové aktivity. Podporuje 

všestranný rozvoj svalstva celého těla včetně svalových skupin, které jsou v běžném životě 

zanedbávány. Specifickou vlastností dobrých plavců je tzv. „pocit vody“ při záběrové fázi 

končetin, což je podmíněno komplexem informací z analyzátorů o poloze a pohybu 

jednotlivých částí těla, o vynaloženém úsilí a o dotykových a teplotních počitcích při pohybu 

ve vodě. 

Plavání ovlivňuje činnost vnitřních orgánů, zvyšuje se také rychlost látkové přeměny 

(metabolismu), nároky na dodávku kyslíku, na odstraňování oxidu uhličitého a přísunu 

energeticky bohatých látek do svalů. 

Specificky je funkčně zatěžován dýchací a oběhový systém. Při systematické plavecké 

výuce, resp. plaveckém tréninku, je příznivě ovlivňována dechová činnost. U plavců byly 

opakovaně naměřeny vysoké hodnoty vitální kapacity plic a maximální plicní ventilace. Zátěž 

oběhové soustavy při plavání vede k rozvoji „sportovního srdce“, tj. fyziologicky zvětšeného 

srdce s nižší frekvencí v klidu a k poklesu klidových hodnot krevního tlaku. 

Pohyb ve vodě má i vliv na řízení tělesné teploty. Plavání hlavně v přírodních podmínkách 

zvyšuje otužilost proti chladu. I při plavecké výuce se má pravidelně zařazovat otužování. 

Dalším specifikem je tzv. chladová polyurie, tedy chladem vyvolaná produkce většího 

množství moči při pobytu ve vodě. Příčinou je redukce vylučování antidiuretického hormonu 

(ADH) v chladném prostředí.  
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2. HISTORIE PLAVÁNÍ 

 

 

 

2. 1 SVĚTOVÝ VÝVOJ 

 

Plavání se vyvíjelo zprvu jako nezbytná existenční podmínka života. I když z období 

prvobytně pospolné společnosti známe pouze minimum dokladů o vztahu člověka k plavání, 

lze usuzovat, že v této době patřilo plavání k základním pohybovým dovednostem, které byly 

nutností člověka při jeho přežití v přírodním prostředí a v boji s nepřítelem. V těchto dobách 

pravděpodobně člověk plaval tak, že napodoboval pohyby zvířat, někdy i se střídavým 

vytahováním paží nad vodu. 

V období otrokářské společnosti dosáhla velkého významu tělesná výchova. Otrokáři jako 

představitelé vládnoucí třídy měli zájem, aby jejich děti dostaly co nejlepší vzdělání. Zvali 

proto do svých domů učitele, kteří vyučovali základům tehdejších věd, různým druhům umění 

a tělesné výchově. Ze starého Egypta existuje již několik dokladů, které ukazují na velkou 

oblíbenost plavání. Jsou to různé malby na vázách a četné sošky, které zobrazují plavajícího 

člověka. Plavání bylo v tehdejších dobách přístupné i ženám, jak také dokazují různé 

umělecké artefakty. Ze starověku pocházejí i první záznamy a zmínky o učitelích plavání, 

kteří vyučovali dětí faraónů. 

Největšího rozmachu dosáhla tělesná výchova ve starověkém Řecku. Plavání zde bylo 

považováno za jeden z nejdůležitějších vyučovacích předmětů a patřilo k základním 

předpokladům vzdělanosti. Svědčí o tom známý výrok „ute nein, ute grammata“ jako 

opovržlivé označení nevzdělance. Dle Platóna „do úřadu může být stanoven ten, kdo znalý je 

čtení, psaní a plavání“. Plavání mělo též značný podíl v přípravě řeckého vojska. Byli to 

speciálně vycvičení plavci, jejichž úkolem bylo se přibližovat pod vodou k nepřátelským 

lodím a způsobovat tím paniku ještě před vlastním zahájením boje. Z řecké mytologie je 

známa pověst o Leandrovi, který každý večer plaval přes Dardanelskou úžinu (přibližně 1400 

m) za svou milou Hérou. 

Řecký způsob výchovy vojáka byl později přenesen i do Říma, kde se na březích Tibery 

učili vojáci plavat v šatech se zbrojí. Oblíbené bylo zejména potápění. Z této epochy se 

zachovaly i zbytky starých přepychových lázní s krásnými bazény, ve kterých bývala 

pravděpodobně i ohřívaná voda. Poslední část římské epochy charakterizuje úpadek tělesné 

výchovy. Místo zdravého zápolení nastoupila éra brutálních gladiátorských zápasů. Ještě 

krvavější však byly skupinové lodní bitvy, tzv. naumachie, vzniklé patrně za vlády Julia 

Césara (obrázek 1). Konec starověké tělesné kultury provázel mimo jiné i postupný zánik 

olympijských her. 

K dovršení úpadku tělesné výchovy dochází ve feudální společnosti. Hlavní podíl na tom 

měla křesťanská ideologie, která tehdy zakazovala jakoukoliv péči o tělo (např. „čistá 

pokožka ukazovala na špinavou duši“). O plavání lze tehdy hovořit u prostých lidí, kteří 

hledali osvěžení v řekách a rybnících. Výjimku též tvořilo rytířstvo, tehdy opora feudálního 

řádu, které z branných důvodů zařadilo plavání do tzv. „sedmi rytířských ctností“. 

Až humanismus přinesl určité uvolnění z církevních dogmat. Tehdejší význační 

pedagogové jako Rabelais, Rousseau nebo Locke označovali plavání jako důležité tělesné 

cvičení a zdůrazňovali jeho význam. V tomto období se zrodila i první učebnice plavání 

Nikolause Wynmanna zvaná Colymbetes, sive de arte natandi dialogus et festivus et iucundus 

lectu (1538), která byla následována dílem De arte natandi duo, quorum prior regulas ipsius 

artis, posterior vero praxin demonstrationemque continet Angličana Everarda Digbyho 

(1587). Také J. A. Komenský (1592−1670) ve svém spise Orbis Pictus zobrazil pod heslem 
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„plavání“ různé způsoby překonávání vodních toků člověkem. Zajímavé bylo také jeho 

stanovisko, ve kterém proti plavání nebyl, ale příliš jej nedoporučoval, neboť jej považoval za 

životu nebezpečné. 

K velkému obratu dochází až v kapitalistické společnosti. Byly zakládány pedagogické 

ústavy, kde byli mladí žáci vychováváni podle nejnovějších metod. Mezi tyto ústavy patřilo i 

Basedowovo filantropinum v Dessau, kde se vyučovalo tělesné výchově v různých formách. 

Plavání zde patřilo mezi nejdůležitější předměty. Absolventi tohoto ústavu dále zakládali 

obdobné školy v dalších evropských městech. 

 

 

Obrázek 1. 

Umělecké zobrazení římských naumachií (zdroj: www.the-colosseum.net) 

 

 
 

 

2. 1. 1 Počátky sportovního plavání a mezinárodní federace 

 

Éra počátků sportovního plavání byla těsně spjata s vytrvalostními výkony. Výzvu k těmto 

výkonům dal anglický básník lord George Gordon Byron. Při svém vlastním ověření 

pravdivosti řecké báje o Leandrovi přeplaval roku 1810 Dardanelskou úžinu. V roce 1875 

zdolal anglický kapitán Matthew Webb jako první na světě kanál La Manche. Ustavující čas 

21 hodin 45 minut byl výzvou dalším následovníkům. V polovině 60. let 19. století se začaly 

zakládat první plavecké kluby. Tím byl dán základ pro další soutěžení, zejména mezi 

studentskými kolejemi i mezi jednotlivými studenty. Lze tedy říci, že kolébkou závodního 

plavání se stala Anglie, největší koloniální mocnost a vyspělá průmyslová země té doby. 

Historický čin lorda Byrona ovlivnil na dlouhá léta další vývoj světového plavání hlavně 

v tom směru, že muži i ženy různého věku překonávali mořské průlivy a účastnili se 
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distančních závodů ve městech, zejména při přeplavbách řek. Jedním z nejslavnějších byl 

závod „Napříč Paříží“. Vedle těchto vytrvalostních výkonů bylo ve velké oblibě i potápění, 

pořádaly se různé závody plavání pod vodou – na vzdálenost, rychlost i délku pobytu pod 

vodou. 

V roce 1908 byla založena mezinárodní plavecká federace FINA (Fédération 

internationale de natation amateur). Tato instituce vytyčovala jednotlivé směrnice a pravidla, 

čímž dala základ k soutěžení v mezinárodním měřítku. V průběhu vývoje byly v rámci FINA 

zřízeny další komise – skoky do vody (1928), vodní pólo (1928) a synchronizované plavání 

(1956). Tyto komise řídily jednotlivá odvětví dalších plaveckých sportů. V roce 1927 byla 

založena evropská plavecká liga LEN (Ligue européenne de natation). V těchto řídících 

orgánech mělo Československo i svého zástupce, ing. L. Hauptmana. Za zásluhy byl ing. 

Hauptman v roce 1954 jmenován čestným předsedou FINA a vyznamenán plaketou (viz 

kapitolu 2. 2. 4.). 

 

 

2. 2 DOMÁCÍ VÝVOJ 

 

 

2. 2. 1 Plavání v českých zemích do vzniku Československa 

 

O plavání, zvláště o jeho organizovaném výcviku a sportovním soutěžení na našem území, 

můžeme hovořit až od první poloviny 19. století. V této části je chronologicky uveden stručný 

výčet významných událostí v plaveckém sportu. 

 1808 – otevřena Vojenská plovárna na Vltavě, používání plovárny bylo společné 

s civilním obyvatelstvem. 

 1840 – založena na Vltavě pod Letnou Občanská plovárna. 

 1845 – při příležitosti příjezdu prvního parního vlaku z Olomouce do Prahy se v rámci 

lidových slavností konaly i první plavecké závody na Vltavě. 

 1885 – otevřeny kryté lázně Šarlotinky v Brně. 

 1890 – založen plavecký odbor v klubu AC Praha, kde bylo zavedeno i závodní 

„plování“. 

 1895 – uspořádány 1. veřejné zemské závody v plování na Vltavě mezi Střeleckým a 

Žofínským ostrovem. 

 1896 – uspořádáno první mistrovství zemí koruny České na 2000 metrů; opakovalo se 

jako mezinárodní závody každoročně až do roku 1900. 

 1907 – při 5. sokolském sletu se poprvé konal závod v plování na 100 metrů. Vítěz 

Miloslav Doucha z Prahy dosáhl času 1:24,5. 

 1910 – vznikají další plavecké odbory klubů AC Sparta a SK Podolí. 

 1911 – AC Praha uspořádal distanční závod na 1 kilometr, ve kterém zvítězil 15letý 

Emanuel Bryl, který také ve stejném roce vyhrál na mezinárodních závodech 

v jugoslávském Bledu na trati 2800 metrů. 

 1914 – založena plavecká sekce při České amateurské atletické unii (ČAAU) za účasti 

klubů AC Praha, AC Sparta a Moravská Slávia. Později se připojily i SK Podolí, ABC 

Bráník, ČVK Brno a SK Slávia. 

 1914 – sehrán první zápas ve vodním pólu mezi AC Sparta a SK Podolí. Hrálo se 

podle pravidel pro kopanou s brankami širokými 2 metry a s hrací dobou 2×30 minut. 

Ani po prodloužení nepadla branka, proto se zápas opakoval o týden později za účasti 

4 000diváků. 
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 1915 – založen plavecký odbor SK Slávia, který uspořádal první plavecké závody 

v zimních lázních v bazénu o délce 17 metrů (lázně Koruna). 

 

 

2. 2. 2 Plavání v Československu od roku 1918 do rozdělení v roce 1938 

 

 1919 – založen Český amateurský svaz (ČAS), jehož prvním předsedou byl zvolen 

Vilém Makovička za součinnosti klubů AC Praha 1890, AC Sparta, ČPK Praha, ČSK 

Vyšehrad, SK Podolí, SK Meteor Vinohrady, SK Slávia, KVS Plzeň a SK Horymír 

Příbram. 

 1919 (21. 12.) – v Bratislavě vytvořen vstupem plaveckého odboru Českého 

športového klubu Československý amateurský svaz. 

 1919 – první mistrovství Československa pro muže a ženy se koná na Vltavě 

v červenci u Císařské louky, plaváno po proudu. Plavalo se na tratích 100, 200, 400 a 

1000 metrů. Vítěz na 100 i 1000 metrů volným byl Hora z AC Sparta v časech 1:08,6 

a 14:46,4. 400 metrů volným ženy vyhrála Mejzlíková z ČŠK Vyšehrad za 6:26,0. 

 1920 – zavedena evidence československých plaveckých rekordů. 

 1921 – v rámci ČsAPS zřízeny plavecké župy, které fungovaly až do konce 2. světové 

války. 

 1923 – ČsAPS začíná vydávat svůj první oficiální časopis „Československé plavání“. 

Jarmila Müllerová (ČPK Praha) vytvořila světový rekord na 100 metrů znak časem 

1:35,0. Plavala soupažným znakem. 

 1924 – ve Vídni uspořádáno první mezinárodní utkání v plavání a ve vodním pólu 

mezi Československem a Rakouskem, které skončilo vítězstvím Rakouska. V tomto 

utkávání se pokračovalo až do roku 1931. 

 1924 – v Praze na mezinárodních závodech startoval světový rekordman Johnny 

Weissmuller (USA), dosáhl tehdy časů na 50 metrů volným 0:26,0 a na 100 metrů 

1:01,3. 

 1925 – Československá vláda předložila Národnímu shromáždění návrh zákona o 

zavedení povinného vyučování plavání ve školách pro 10−14leté žactvo. V tomto roce 

se konal v Praze kongres FINA za účasti delegátů 19 států. 

 1927 – otevřen v Praze v Klimentské ulici první regulérní krytý plavecký bazén 

v Československu dlouhý 25 metrů. V tomto roce byly také československé rekordy 

rozděleny na rekordy ve venkovních (otevřených) a krytých bazénech. Byl vypsán 

první přebor Československa kategorie dorostu. Na podnět ČsAPS bylo v Bělehradě 

uspořádáno První slovanské mistrovství, ve kterém zvítězilo Československo před 

Jugoslávií a Polskem. 

 1930 – slavnostně otevřen plavecký stadion v Praze pod Barrandovem. Bylo také 

uspořádáno mistrovství Československa na 50metrovém bazénu. 

 1933 – konalo se 2. mistrovství Československa mimo Prahu na 50metrovém bazénu 

v Brně Zábrdovicích. 

 1934 – z finančních důvodů zastaveno vydávání časopisu Československé plavání. 

 1936 – konalo se 1. zimní mistrovství Československa v Ústí nad Labem 

v 25metrovém krytém bazénu. V Mladé Boleslavi byl uspořádán 1. přebor ČSR klubů 

bez zimních lázní. 

 1936 – v Praze na Barrandově se konalo poslední mistrovství Československa před 2. 

světovou válkou. 
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 1938 – ustaven Slovenský plavecký svaz. I po rozdělení Československa zůstává 

oficiálním zástupcem pro FINA a LEN až do konce 2. světové války Český 

amateurský plavecký svaz. 

 

 

2. 2. 3 Válečné období (1938−1945) 

 

Bylo to období těžké persekuce, nesvobody a rozdělení Československa. Mnichovský 

diktát, ztráta pohraničních území v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, podstoupení 

pohraničních území Slovenska a Podkarpatské Rusi znamenaly i pro československé plavání 

nutnost řešení další činnosti a organizační struktury. Za tímto účelem byla v prosinci 1938 

svolána řádná valná hromada ČsAPS. První mistrovství v tomto období bylo konáno opět 

v Praze (na Barrandově). Stejně tomu bylo i v letech 1940 a 1941. V roce 1942 bylo 

mistrovství uspořádáno ve Zlíně. V dalších dvou letech opět na Barrandově. V roce 1945 

eviduje ČsAPS šedesát plaveckých klubů. Mezinárodní styky v těchto letech nebyly 

povoleny, náhradou bylo pořádání mezizemského utkání Čech a Moravy pro muže, ženy a 

dorost. Od roku 1940 se také rozběhla nová soutěž družstev v plavání. Mezi nejlepší plavce 

válečného období patřil Jiří Lamdkammer, který zaplaval 100 metrů volným způsobem za 

1:00,8. 

Velké úsilí je věnováno i plavecké výuce, například v roce 1939 je vyhlášena akce „každý 

hoch a dívka plavcem“, která probíhá po celé válečné období na každém vhodném místě, kde 

se dá výuka provádět – koupaliště, řeky, přehrady i rybníky. 

V roce 1942 ČAPS ruší plavecké župy a zavádí na našem území šest plaveckých okrsků. I 

přes těžké období se v roce 1944 v Praze opět na Barrandově koná mistrovství Čech a 

Moravy. Dvojnásobnými mistry Čech a Moravy se stali ve volném způsobu Lamdkammer a 

Bubník. 

S blížícím se koncem války se také postupně uzavírají zimní bazény, zakazuje se cestování 

vlakem a plavci soustřeďují svoji činnost na letní období ve svém nejbližším okolí. Což také 

znamená propagaci a rozvoj plaveckých sportů na venkově. 

 

 

2. 2. 4 Československé plavání v letech 1945−1990 

 

Následující pokračování historie domácího plavání uvádí stručný výčet událostí od 

osvobození našich zemí v květnu 1945 až do roku 1990. Čtyřicet pět let historie 

Československého plavání od osvobození republiky je historií mnoha generací plavců a 

plavkyň a vlastního funkcionářského zázemí. 

 1945 – ihned po válečných letech pomáhají plavecké kluby opravovat a uvádět do 

provozu plavecká koupaliště a bazény a tím si zajistit svoji závodní činnost. Probíhají 

už také první přebory Čech a Moravy dorostu. Slovenští plavci se zatím 

z organizačních důvodů neúčastní. Přeborů v Přerově se účastnilo 120 dorostenců a 

dorostenek z 18 klubů při účasti 2400 diváků. Zvítězili dorostenci a dorostenky 

Přerova před plavci AC Sparta Praha. V tomto roce se také koná první poválečné 

mistrovství ČR na barrandovském stadionu. Nejúspěšnějším plavcem byl 

Lamdkammer z ČPK Praha, který zvítězil ve třech disciplínách. V prosinci tohoto 

roku v Piešťanském 25metrovém krytém bazénu Eva vyrovnal Ľudovít Komadel 

světový i evropský rekord na 400 metrů prsa časem 5:43,8. Rekord ale nebyl 

příslušnými komisemi LEN a FINA uznán pro pozdní zaslání protokolu. 
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 1946 – proběhla ustavující schůze Československého amateurského plaveckého svazu 

(ČsAPS) se zastoupením šesti zástupců z Čech a Moravy a tří ze Slovenska. V tomto 

roce bylo uspořádáno také druhé mistrovství Československa v Bratislavě na 

Tehelném poli za účasti 150 plavců a plavkyň z 16 klubů. Pořadatelům se závody moc 

nevyvedly – teplota vody byla 17 °C. V tomto roce se také na Barrandovském 

stadionu uskutečnilo mezistátní utkání s Francií. Francie zvítězila v poměru 20:16 

bodů. Na startu byl i tehdejší nejlepší kraulař světa Alex Jani, který zaplaval 

v barrandovské vodě 100 kraul za 0:58,6. 

 1947 – v samostatném pokusu v lázních YMCA v Praze zaplaval Jaromír Mařík 

z ČPK Praha jako první Čechoslovák 100 metrů volným způsobem pod jednu minutu 

a časem 0:59,5 utvořil nový československý rekord. Bylo vydáno první poválečné 

číslo Plavectví za vydavatelství ČAPS. Vznikají první metodické příručky, např. „Jak 

pořádat plavecké závody?“, „Plavecká zdravověda“, „Každý Čech plavcem“, 

„Závodní plavání“ a „Registrační, organizační řády“. Mistrovství Evropy se v tomto 

roce konalo v Monaku a bylo hodnoceno pro naše plavání úspěšně (1× 3., 4. a 5. 

místo). Diplomaticky zde zapracoval i ing. Hauptman jako místopředseda LEN. 

Přičinil se o přijetí SSSR do FINA a LEN. 

 1948 – mistrovství Československa opět uspořádáno na Barrandově jako součást 

Sletových dnů (Sokol). 

 1949 – uskutečněn celostátní sjezd plavectví, na kterém byli ustanoveni krajští 

vedoucí odborů Sokola. Byl schválen zákon o státní péči o tělesnou kulturu a sport a 

zřízen Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport (SÚTVS), který stanovil, že tělesná 

výchova a sport se provádí výhradně v jednotné lidové tělovýchovné a sportovní 

organizaci Československé obci sokolské (Sokole). 

 1950 – obnovena zimní mistrovství ČSR mužů a žen i dorostu. 

 1951 – ustaveno plavecké ústředí (o rok později tzv. plavecká sekce). Předsedou byl 

zvolen JUDr. Bedřich Májovský. V tomto roce při účasti 37 frekventantů proběhla 

v Tyršově ústavu pro tělesnou výchovu a sport první škola plaveckých trenérů. Byla 

také zřízena výcviková střediska reprezentantů v Praze, Brně a Bratislavě. 

 1953 – z úřední statistiky zjištěno 829 plaveckých oddílů s 20.345 členy. Vládním 

usnesením byl zřízen Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport, jehož součástí se stala i 

plavecká sekce. Dále byly založeny ústřední a krajské tělovýchovné sportovní 

organizace (TSO), které se však postupně přejmenovaly na DSO (dobrovolné 

sportovní organizace): Slávia, Spartak, Slovan, Slavoj, Tatran, Jiskra, Lokomotiva, 

Dynamo a Baník, na vesnicích DSO Sokol, u učňovské mládeže DSO Pracovních 

záloh, v armádě Dukla a u policie Rudá hvězda. V tomto roce byly také jmenování 

první Mistři sportu, slovenští plavci Ľudovít Komadel a Vladimír Schovajsa. FINA 

rozděluje prsa a motýlek na dva samostatné plavecké způsoby. 

 1954 – zahájeno první dálkové studium dobrovolných plaveckých trenérů. 

 1957 (1. května) – v Piešťanech na otevřeném 50metrovém plaveckém bazénu Eva 

vytvořil Vítězslav Svozil za hustého deště a prudkého větru světový rekord na 100 

metrů prsa časem 1:12,7 a později na MČSR v Brně překonal evropský rekord časem 

1:12,2. 

 1959 – v Olomouci se poprvé koná „Celostátní soutěž plavání oddílů bez zimních 

lázní“. 

 1960 – nastává stabilizace všech soutěží. Mladší dorost plave v zimě pětiboj a v létě 

běžné disciplíny. Starší dorost plave v zimě i v létě běžný olympijský program. 

Stabilizovala se i soutěž družstev. První celostátní liga má šest družstev mužů a žen. 

Závodí se ve čtyřech soutěžních kolech. 
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 1969 – první zimní mistrovství ČSR mužů a žen uspořádáno v Jihlavě, první letní 

mistrovství ČSR mužů a žen v Ústí nad Labem (50m bazén). Plavecké přebory ČSR a 

SSR se stávají kvalifikačními závody pro účast na federálním mistrovství ČSSR. Na 5. 

ročníku Vánoční ceny v Gottwaldově byl uskutečněn první přímý televizní přenos 

z plaveckých závodů v ČSSR. 

 1971 – opět pravidelně vychází časopis Vodní sporty, který je společný pro plavání, 

veslování a kanoistiku. František Venclovský z Přerova jako první Čechoslovák 

překonal při svém druhém pokusu kanál La Manche v čase 15 hodin 26 minut. 

V tomto roce umírá ing. Ladislav Hauptman, který se již v roce 1931 stal členem 

předsednictva LEN a v roce 1934 byl zvolen jejím předsedou. Ve funkcích FINA a 

LEN setrval až do roku 1952. Jeho práce byla oceněna v roce 1954, kdy mu byla 

udělena zlatá medaile FINA. Na Olympijských hrách v Melbourne (1956) byl 

jmenován čestným členem předsednictva FINA. Byl také dlouholetým členem 

Československého olympijského výboru a významným mezinárodním rozhodčím na 

plaveckých a skokanských soutěžích na OH v Antverpách, Amsterodamu, Berlíně a 

Londýně. 

 1974 – na 4. sjezdu ČSTV schválen dokument „Organizace a zásady zabezpečení 

vrcholového sportu“. Nová koncepce vychází ze sítě středisek vrcholového sportu 

dospělých a mládeže, které jsou zakládány při vybraných tělovýchovných jednotách 

v ČSTV, vysokoškolských TJ, v armádě a bezpečnostních složkách. Byl také 

vypracován návrh sítě TSM (tréninkových středisek mládeže). 

 1976 – při mezistátním utkání Bulharsko vs. Československo v Praze-Podolí zaplavala 

16letá Helena Hladká jako první československá žena 100 metrů volným způsobem 

pod jednu minutu (0:59,8). 

 1982 – do výcviku v plaveckých školách zapojeno již 486.773 dětí na 82 krytých 

bazénech (pro porovnání, např. v roce 1971 to bylo 50.000 na 27 krytých bazénech). 

 1983 – v 18 městech na 18 krytých bazénech se plavala štafeta 1000×100 m. 

Nejlepšího času dosáhli v Českých Budějovicích – 25 hodin a 18 minut. Byla to 

rozsáhlá masová akce propagačního charakteru. Dle statistiky je ve 260 plaveckých 

oddílech sdruženo 220 tisíc členů. Výchova talentované mládeže je zabezpečována 

v 17 ST (sportovních třídách), 15 TSM (tréninkových střediscích mládeže) a 7 SŠ 

(sportovních školách – gymnáziích). Toto vrcholové plavání zabezpečuje 40 

profesionálních plaveckých trenérů. 

 1988 – první československá žena Ludmila Rýznerová z Pardubic přeplavala kanál La 

Manche ve směru z Anglie do Francie za 10 hodin a 28 minut. 

 1990 – československé plavání opět přichází o svůj časopis Vodní sporty (po 63 

letech, s přerušeními od 10. srpna 1923). 

 

 

2. 2. 5 Plavání v Československu a v České republice od roku 1990 po současnost 

 

Po sametových revolučních dnech (1989) a s nimi souvisejícími změnami předsednictvo 

ÚV ČSTV (Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy) vydalo tiskem 

prohlášení ke společenské rehabilitaci sportovců a funkcionářů v tělovýchově a sportu. 

Bohužel ani ČSPF (Československá plavecká federace) a ani ČSPS (Český svaz plaveckých 

sportů) obdobná prohlášení nevydaly, tudíž plavcům a plavkyním, kterým byly odebrány 

čestné tituly a zrušeny československé rekordy (někteří byli dokonce vyloučeni z řad ČSTV), 

se plavecké orgány neomluvily. 

V roce 1990 se v Brně uskutečnila mimořádná konference plaveckých sportů plaveckých 

oddílů z klubů Čech, Moravy a Slezska. Předsedou ČSPS byl zvolen ing. Miroslav Šanda 
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z Brna. Za kandidáta na předsedu federálního plaveckého svazu byl doporučen ing. Vladimír 

Srb, který se později stal předsedou ČSPS i ČSTV. V tomto roce byl také založen samostatný 

Československý svaz vodního póla (první předseda ing. Jiří Jackerson). Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR schválilo radu plaveckých škol jako poradní orgán ČSPS. Do 

plavecké výuky školní mládeže bylo v roce 1990 zapojeno 337.721 žáků a žaček. Při ČSPS 

byla založena sekce plavecké výuky a rada plaveckých škol. 

V roce 1991 byl zaveden nový způsob dlouhodobé soutěže družstev – plavecké ligy. 

Základní kola se plavala v jednotlivých oblastech na 25metrových bazénech a výkony byly 

bodovány dle bodovacích tabulek, následoval postup 8 nejlepších družstev mužů a žen do 

národního finále a z toho pak 8 nejlepších družstev postoupilo do bojů o titul mistra 

Československa družstev. V individuálních mistrovských soutěžích se postupně přechází 

k modelu zimní mistrovství na 25m bazéně/letní mistrovství na 50m bazéně. 

Na OH v Barceloně (1992) startovalo několik úspěšných plavců s českým původem, avšak 

v zahraničních barvách (J. Hladký za Německo, J. Bidrman za Švédsko a M. Géry za 

Kanadu). Nejúspěšnější domácí plavkyní tohoto olympijského cyklu byla H. Černá. V roce 

1992 byla dále za účasti představitelů středisek základního, zdokonalovacího a braného 

plavání založena Asociace plaveckých škol s vlastní právní subjektivitou (předsedou byl 

zvolen Z. Jelínek). 

Po rozdělení československé federace se v lednu roku 1993 v Brně uskutečnilo závěrečné 

zasedání Československé plavecké federace, čímž byla zakončena činnost tohoto svazu 

založeného již v roce 1919. Mezinárodní plavecké federace FINA a LEN potvrdily členství 

Českého plaveckého svazu v těchto vrcholných orgánech. Na Slapské přehradě bylo 

uspořádáno 3. mistrovství Evropy v dálkovém plavání. Mistrovský titul vybojovala na 5 km 

naše plavkyně O. Šplíchalová a bronzové medaile získali E. Nováková a A. Havránek. Zavádí 

se také pohár České republiky v plavání. Hodnotí se dle bodovacích tabulek za výkony v šesti 

plaveckých závodech. Na konci roku 1993 je vydán zákon o tělesné výchově a sportu, ve 

kterém je mimo jiné pamatováno i na finanční dotace pro reprezentaci, talentovanou mládež i 

vlastní údržbu tělovýchovných zařízení. 

V roce 1994 je dle statistik v ČSPS registrováno 13.008 osob ve 153 oddílech a klubech. 

V ČR je poprvé uspořádáno mistrovství Evropy juniorů v plavání a ve skocích do vody 

(Pardubice). 

V roce 1995 se poprvé uskutečňuje letní mistrovství ČR v plavání s mezinárodní účastí 

(„open“) a zavádí se zkušebně i mistrovství ve sprintech (padesátky, 100 m polohový závod). 

Bylo také uspořádáno první mistrovství v zimním plavání v Brně-Bystrci na řece Svratce. 

Polovina 90. let 20. století je typická nárůstem nových plaveckých zařízení, např. v roce 

1996 bylo u nás postaveno 21 krytých bazénů, čímž celkový počet regulérních krytých bazénů 

vzrostl na 133. V ČSPS vznikla samostatná sekce masters (veteráni). Na prvním mistrovství 

Evropy v krátkém bazénu v německém Rostocku se staly mistryněmi Evropy K. Kyněrová na 

400 m volný způsob a K. Pivoňková na 200 m znak, která také získala 2. místo na poloviční 

trati. 

V září roku 1997 je v Praze-Podolí pořádáno 6. mistrovství Evropy masters v plavání a ve 

skocích do vody při rekordní účasti 3112 sportovců ze 706 klubů 31 států Evropy. Plavalo se 

například 68 rozplaveb na 50 metrů volný způsob. Plavecké závody trvaly nepřetržitě od rána 

až do pozdních večerních hodin. Nejstaršími účastníky byli Karpíšek (91 let) a Gottschalková 

(86 let). V tomto roce byl také reorganizován Český pohár v plavání. Soutěž je nadále plavána 

na šesti velkých cenách (3× na 25metrovém a 3× na 50metrovém bazénu) a do konečného 

pořadí se započítávají čtyři nejlepší bodové výsledky – dva z krátkého bazénu a dva 

z dlouhého bazénu. 
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Další z plaveckých časopisů, Zpravodaj Českého svazu plaveckých sportů, zaniká v roce 

1998. Časopis vycházel v různých formách od roku 1923 (s různě dlouhými přerušeními), 

tedy celých 75 let. Ve stejném roce se na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Sheffieldu 

stala mistryní Evropy na 400 metrů polohový závod H. Černá. V roce 1999 se u nás pořádá 

mistrovství světa juniorů ve skocích do vody. Na přelomu tisíciletí je pro zabezpečení péče o 

talentovanou mládež založeno devět sportovních center mládeže (SCM). 

Na závěr kapitoly o historii domácího plavání se dostáváme až k blízké současnosti. Ve 

stručném výčtu uvádíme především úspěšná vystoupení českých reprezentantů na 

významných soutěžích. 

 2000 – mistry Evropy v krátkém bazénu (Valencia) se stali Daniel Málek na 50 m prsa 

a Ilona Hlaváčková na 50 a 100 m znak. Dvě druhá místa získala Jana Pechanová na 

400 a 800 m volný způsob. Na Olympijských hrách v Sydney získal Málek dvě pátá 

místa na 100 a 200 m prsa. 

 2001 – v Praze se v péči ČSPS koná kongres LEN. Dvojnásobnou mistryní Evropy 

v krátkém bazénu se v Antverpách stala Hlaváčková na 50 a 100 m znak. Na těchto 

tratích také vytvořila evropské rekordy. 

 2002 – na mistrovství Evropy v 25metrovém bazéně v Riese získali stříbrné medaile 

Ilona Hlaváčková na 50 metrů znak a Květoslav Svoboda na 400 metrů volný způsob. 

Hlaváčková rovněž získala 2. místo na 50 metrů znak na mistrovství světa v krátkém 

bazénu v Moskvě. 

 2003 – na mistrovství Evropy v krátkém bazéně v Dublinu se mistryní Evropy stala 

Hlaváčková na 50 m znak. Hlaváčková je také první českou plavkyní, která získala 

medaili z mistrovství světa v dlouhém bazéně (50 m znak – Barcelona, stříbro). Na 5 

kilometrů získala v Barceloně stříbro dálková plavkyně Pechanová. 

 2004 – Hlaváčková získala titul mistryně Evropy v krátkém bazénu (Vídeň) na 50 

metrů znak. Na mistrovství světa v dálkovém plavání v Dubaji vybojovala Pechanová 

stříbrnou medaili na 10 kilometrů. Na Olympijských hrách v Aténách si nejlépe vedli 

Svoboda a Hlaváčková, kteří obsadili shodně 9. místa na 200 metrů volným 

způsobem, resp. na 100 metrů znak. 

 2006 – na mistrovství světa v krátkém bazénu v Šanghaji obsadil Svoboda 4. místo na 

200 m volný způsob a 6. místo na dvojnásobné trati. Na mistrovství Evropy 

v Helsinkách v krátkém bazénu obsadil Svoboda opět 4. místo na 200 m volný způsob 

a 5. místo na 400 m volný způsob. Yvetta Hlaváčová překonala kanál La Manche 

v ženském světovém rekordu (7 hodin 25 minut). 

 2008 – na Olympijských hrách v Pekingu si nejlépe vedl Martin Verner, který ale 

obsadil až 21. místo na 100 m volný způsob. Na mistrovství Evropy juniorů 

v dlouhém bazéně (Bělehrad) vyplaval 3. místo Jan Šefl na 200 m motýlek. 

 2009 – Česká republika pořádá mistrovství Evropy juniorů v plavání (Praha). 

 2010 – na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Eindhovenu obsadila 3. místo na 50 

m znak Simona Baumrtová (na 100 m znak doplavala čtvrtá). 

 2011 – na mistrovství Evropy v krátkém bazénu byla na 50 m znak Baumrtová opět 

bronzová, na 400 m polohový závod obsadila Barbora Závadová 4. místo. 

 2012 – z mistrovství Evropy na krátkém bazéně (Chartres, Francie) česká výprava 

přivezla 7 medailí: Petra Chocová zlato na 50 m prsa a stříbro na 100 m prsa, Simona 

Baumrtová tři bronzy na 50, 100 a 200 m znak, ženská štafeta Baumrtová, Chocová, 

Svěcená a Pechancová stříbro na 4×50 m polohový závod a mužská štafeta Baďura, 

Bartůněk, Ledl a Plevko bronz ve stejné disciplíně. Na mistrovství světa v krátkém 

bazénu (Istanbul) získala Baumrtová bronz v závodě na 100 m znak. 
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 2013 – úspěšný rok pro juniora Jana Micku (první česká medaile z MS juniorů). 

Celkově Micka získal 6 medailí z významných juniorských soutěží (MEJ Poznaň: 2× 

zlato na 400 a 1500 m volný způsob, stříbro na 800 m volný způsob; MSJ Dubaj: 2× 

stříbro na 800 a 1500 m VZ, bronz na 400 m VZ). Juniorské medaile na obou 

šampionátech vybojovala i Lucie Svěcená (MEJ 2× stříbro na 50 a 100 m motýlek; 

MSJ bronz na 50 m motýlek). Na plaveckém MS v Barceloně byly poprvé zařazeny 

soutěže ve skocích do vody z extrémních výšek (muži 27 m, ženy 20 m). Zde byl 

úspěšný český závodník Michal Navrátil, který v soutěži mužů obsadil 4. místo. 
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3. FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PLAVÁNÍ 

 

 

 

Znalost fyzikálních základů plavání považujeme za nezbytnou zejména ve vztahu ke 

správné technice plavání, ať už v plavecké výuce nebo v technické přípravě v rámci 

plaveckého sportovního tréninku. V plavání se setkáme především s aplikacemi mechaniky 

(hydromechaniky). Hydrostatika pojednává o zákonitostech souvisejících s možností vznášení 

a vodorovné polohy těla ve vodě, hydrodynamika se (přeneseně) zabývá problematikou 

pohybu člověka ve vodním prostředí. Pro účelné pochopení techniky jednotlivých plaveckých 

způsobů je třeba mít základní znalosti o fyzikálních zákonitostech, které pohyb člověka ve 

vodě zásadně ovlivňují. K jejich podrobnému poznání sloužily a slouží studie biomechaniky 

pohybu ryb a ptáků, stejně jako analýzy sil působících na letící letadlo či plující loď. 

 

 

3. 1 VYMEZENÍ GEOMETRICKÉHO PROSTORU PRO POSUZOVÁNÍ POHYBU 

PLAVCE 

 

Chceme-li posuzovat pohybové akty ve vodním prostředí z hlediska účinku fyzikálních 

zákonitostí, musíme nejprve stanovit geometrický prostor, k němuž tyto pohybové činnosti 

budeme vztahovat. Lidské tělo může být zjednodušeně chápáno jako soustava jednotlivých 

segmentů vůči sobě daným způsobem vázaných. Jestliže pohyby jednotlivých segmentů 

analyzujeme v prostoru, který se posouvá společně s plavcem, hovoříme o sledování ve 

vztažné soustavě 1 (VS1). Budeme-li se zajímat o pohyby segmentů a s nimi spojených 

kinematických, statických i dynamických veličin vůči stálým (nepohyblivým) útvarům (např. 

stěnám bazénu), budeme je hodnotit ve vztažné soustavě dvě (VS2). VS 1 je geometrická 

soustava, která cvičiteli (trenérovi) umožňuje vysvětlit, ukázat nebo korigovat pohyby 

jednotlivých segmentů a těla jako celku při plaveckých pohybových úkonech. Používá se 

například při statickém nácviku dílčích pohybových aktů (průběhu záběru) horních a dolních 

končetin na suchu i ve vodě. VS 2 je ortogonální souřadnicový systém vzhledem k zemi 

nehybný, k němuž vztahujeme všechny kinematické, statické a dynamické projevy plavce ve 

vodním prostředí. Tato soustava umožňuje např. zaznamenat skutečný tvar prostorových drah 

(trajektorií) distálních částí horních a dolních končetin v průběhu lokomoce plavce, stanovit 

směry rychlostí a zrychlení těchto segmentů v těch částech trajektorií, v nichž se rozhoduje o 

vzniku hnací síly, určit směry působících hydromechanických sil apod. 

Z hlediska analýzy působících sil nezáleží na tom, zda se pohybuje těleso v prostředí (např. 

plavec v bazéně, letadlo ve vzduchu) či zda těleso stojí na místě a prostředí se pohybuje 

kolem něj (např. plavec v bazénu s protiproudem, automobil v aerodynamickém tunelu). 

 

 

3. 2 PŮSOBENÍ HYDROSTATICKÝCH SIL NA LIDSKÉ TĚLO 

 

Voda je, stejně jako ostatní kapaliny, homogenní látkou, která se vyznačuje malou 

soudržností a nepatrnou změnou objemu s tlakem. Rovněž vliv teploty se u ní významně 

neprojevuje. Fyzikální stav vody je určován dvěma veličinami: hustotou (ρ) a tlakem (p). 

Hustota vody (sladké) je ρ = 998 kg·m
-3

. Hydrostatický (měrný) tlak p je dán poměrem kolmé 

tlakové síly F na příslušný plošný prvek S; jednotkou je pascal: 

 

p = F/S [Pa = N·m
-2

 = kg·m
-1

·s
-2

] 
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Z toho tedy plyne, že hydrostatický tlak působí kolmo na povrch tělesa a zvětšuje se 

s hloubkou. Pokud se zdatný plavec pohybuje na hladině, hydrostatický tlak si neuvědomuje, 

protože jej překonává zvýšenou prací dýchacích svalů. Vzhledem k tomu, že při nádechu musí 

síla dechových svalů překonávat hydrostatický tlak působící na hrudník, dochází k rozvoji 

dechových funkcí. Ovšem pro plaveckou výuku může hydrostatický tlak představovat určitou 

zátěž při nácviku dýchání do vody, ponoření, potápění atd. Hydrostatický tlak v hloubce tří 

metrů už může plavci přinášet jisté riziko. Pohybuje-li se plavec ve větších hloubkách, 

pociťuje nepříjemný až bolestivý tlak na ušní bubínky. Při zanoření se hydrostatický tlak 

zvyšuje každý metr cca o 9800 Pa (tj. tlaková síla až dvě tuny, bereme-li v úvahu povrch těla 

dospělého muže o ploše S = 2,0 m
2
). Tlak na ušní bubínky se dá eliminovat tzv. Valsalvovým 

manévrem (výdech proti odporu), kdy dochází k vyrovnání tlaku v Eustachově trubici. 

Pro reálnou, neproudící kapalinu za působení gravitace platí tři základní zákony: 

 velikost měrného tlaku v kapalině (p) nezávisí na směru působení; 

 tlak v kapalině se šíří všemi směry (Pascalův zákon); 

 tlak v kapalině roste úměrně s hloubkou. 

Z těchto zákonů můžeme odvodit čtvrtý, s jehož účinky se setkáváme ve všech druzích 

plaveckých aktivit – zákon Archimédův, který vyjadřuje hydrostatický vztlak Fst („Těleso 

ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající se tíze kapaliny tělesem 

vytlačené. Působiště hydrostatické vztlakové síly je v těžišti objemu vytlačené kapaliny.“). 

Hydrostatický vztlak je projevem rozdílu tlaků, které působí na části těla ponořené v různých 

hloubkách. Je to síla, která je soustředěna v působišti vztlaku C (geometrický střed těla), 

působí proti gravitační síle G (ta má působiště v těžišti těla T) a její velikost je dána 

Archimédovým zákonem (závisejícím na objemu ponořeného těla). Hydrostatický vztlak 

v maximální míře snižuje účinek tíže na jednotlivé části lidského těla, čehož se využívá např. 

ve fyzioterapii, při rehabilitaci, regeneraci apod. 

Jak bylo zmíněno výše, na plavce působí ve vodě tíha těla G a hydrostatický vztlak Fst 

v geometrickém středu C objemu vytlačené kapaliny. Rozdíl mezi oběma silami má vliv na 

tzv. plovatelnost těla. Je dán vzájemným vztahem hustoty vody a lidského těla, přičemž 

mohou nastat tři případy – hustota vody je nižší, stejná anebo vyšší než hustota těla. V prvním 

případě plavec klesá ke dnu účinkem síly F = Fst – G < 0; ve druhém se volně vznáší ve vodě 

(F = Fst – G = 0); ve třetím je tíha těla menší než hydrostatický vztlak plně ponořeného těla (G 

< Fst), plavec se částečně vynoří na hladinu, až se hydrostatický vztlak ponořené části těla 

vyrovná s tíhou těla. 

Hustota lidského těla závisí především na jeho skladbě. Jednotlivé tkáně se svou hustotou 

liší. Skladba těla se mění s věkem – kojenci se mohou vznášet u hladiny díky nízkému stupni 

osifikace jejich kostí, naopak sportovci s mohutnou muskulaturou a robustní kostrou někdy 

klesají ke dnu i při nádechu. Ženy mají pro plavání lepší předpoklady než muži, neboť hustota 

jejich těla je obecně nižší. Velký význam má vitální kapacita plic. S nádechem se zvětšuje 

objem těla a klesá tedy jeho hustota, s výdechem je tomu naopak. V závislosti na dýchání se 

hustota těla pohybuje okolo ρ = 1000 kg·m
-3

. Malý rozdíl hustoty vody a lidského těla je 

příčinou, že jen nepatrná část těla (hlavy) je nad hladinou. Zvednutím horních končetin nad 

vodu se naruší rovnováha a tělo poklesne do větší hloubky. 

Hustota vody je mírně ovlivněna teplotou (s teplotou hustota klesá, ale na plovatelnost to 

nemá žádný praktický význam) a zejména obsahem rozpuštěných minerálií, který může podle 

svého množství významně ovlivnit plovatelnost lidského těla. Ve vodě s extrémním obsahem 

soli a tedy s velkou vztlakovou silou (např. Mrtvé moře) činí velké potíže již samotné 

ponoření se pod hladinu. 

Plavec se pohybuje ve vodě nejlépe, jestliže jeho tělo splývá s hladinou. Zopakujme si, že 

poloha těla plavce ve vodě je ovlivněna umístěním těžiště hmotnosti T a geometrického středu 
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objemu výtlaku C. Poloha obou bodů není vždy totožná. Závisí na hmotnosti jednotlivých 

segmentů těla, na jejich tvaru, objemu a poloze během pohybu. Např. plavec ve vodorovné 

poloze s připaženými pažemi má těžiště hmotnosti T blíže k nohám, než geometrický střed 

objemu výtlaku C. Příčinou je, že horní polovina těla (zejména v oblasti hrudníku) má menší 

hustotu než část spodní (plíce mají velký objem, ale malou hmotnost). Protože v obou bodech 

působí dvě stejně velké síly stejného směru, ale opačného smyslu, dochází k otáčení těla 

(nohy klesají ke dnu). Vysvětlení tohoto jevu je následující: v případě soustavy sil působících 

na jednom rameni vzniká tzv. silová dvojice. Rameno dvojice odpovídá kolmé vzdálenosti 

mezi oběma složkami silové dvojice. Silový účinek takovéto silové dvojice vede k rotaci 

kolem osy kolmé k rovině dvojice. Tento silový účinek se nazývá momentem silové dvojice. 

Tento jev lze ovlivnit vzpažením – při něm se přesunou části těla o poměrně značné hustotě 

před působiště hydrostatického vztlaku. Působiště obou sil se přiblíží, případně splynou 

v jednom bodě. Účinek lze zvýšit zvednutím dlaní z vody, což má za následek zmenšení 

vztlaku v této oblasti. 

Působení silové dvojice na tělo plavce (tj. otáčení) se projevuje v každé poloze, při níž 

těžiště hmotnosti T není totožné se středem objemu vytlačené vody C, nebo při němž oba 

body neleží na společné svislici. Pokud těžiště hmotnosti bude na této svislici pod středem 

objemu výtlaku, tělo se v této poloze ustálí – tzv. stabilní poloha. V opačném případě bude 

rovnost tíhy a hydrostatického vztlaku nestálá, poloha těla bude labilní. 

Splývání je forma vznášení se ve vodě, která se nejlépe provádí při pohybu těla vpřed po 

hladině. Z výše uvedeného vyplývá, že vznikající moment sil má na tělo otáčivý účinek. 

V praxi to vypadá tak, že při pokusu o splývání může dojít k poklesu nohou. Pro vyvážení 

klesajících částí těla je tedy třeba využít vzpažení s maximálním vytažením paží z ramen, 

čímž se posune těžiště těla blíže k hlavě. 

 

 

3. 3 POHYB PLAVCE ZA PŮSOBENÍ HYDRODYNAMICKÝCH SIL 

 

Plavání patří mezi cyklické lokomoční pohybové aktivity. Lokomoce plavce je výsledkem 

působení vnitřních (svalových) a vnějších (hydrodynamických) sil. Při pohybu plavce ve 

vodním prostředí vznikají hydrodynamické síly, které slouží k vytvoření propulze. Současně 

však vzniklé hydrodynamické síly plavce významným způsobem brzdí. Tato skutečnost 

(hydrodynamické síly lokomoci umožňují a zároveň i ztěžují) vede k rozlišení sil hnacích a 

brzdících. Velikost hnacích i brzdících sil se řídí stejnými vztahy, avšak směr jejich působení 

je odlišný. 

O kapalinách předpokládáme, že jsou nestlačitelné a vazké. Pro snazší pochopení 

některých vlastností proudící kapaliny jsou zavedeny pojmy „ideální kapalina“ (nevazká, bez 

tření) a „ideální proudění“. Dalším zjednodušením je představení si pohybu plavce ve vodním 

prostředí jako pohyb vody kolem něj. Důležité pojmy: proudnice – předpokládaná trajektorie 

jednotlivých částic vody, proudová trubice – myšlená trubice v proudící vodě, jejíž plášť je 

tvořen proudnicemi. Rovnice spojitosti proudění vyjadřuje hmotnost proteklé kapaliny za 

jednotku času, proudí-li trubicí o průřezu S kapalina o hustotě ρ rychlostí v (m/t = Sρv). Při 

proudění kapaliny trubicí různého průřezu protéká každým průřezem za stejný časový úsek 

stálá hmotnost kapaliny, nemá-li dojít k přerušení spojitosti proudění (S1ρv1 = S2ρv2 = konst.). 

Z rovnice vyplývá, že čím větší je průřez trubice, tím nižší je rychlost proudění a naopak. Tato 

rovnice je v podstatě zákonem o zachování hmoty, zatímco tzv. rovnice Bernoulliova 

vyjadřuje zákon zachování energie při proudění kapalin (p + ρv
2
/2 = p + q = konst., kde q = 

ρv
2
/2 znamená hydrodynamický vztlak). V souhlase s rovnicí spojitosti proudění jsou 

rychlosti proudění v průřezech opačné k velikosti průřezů, tj. ve větším průřezu je rychlost 

prodění nižší a naopak. Z toho vyplývá, že v průřezu, kde je menší rychlost, je rovněž menší 
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dynamický tlak q, ale větší statický tlak p a obráceně, kde je větší rychlost, je i větší 

dynamický tlak q a menší statický tlak p. 

Při pohybu plavce ve vodním prostředí vzniká prostorová soustava mimoběžných sil 

gravitačních, hydromechanických (hydrostatických a hydrodynamických) a setrvačných. 

Z hydrostatických sil mají pro lokomoci význam pouze takové síly, které působí ve svislém 

směru; souhrnně lze tyto síly nazvat hydrostatickým vztlakem. Hydrostatický vztlak je 

nejvýznamnější složkou bilance sil působících proti gravitaci a do určité rychlosti (okolo 1 

m·s
-1

) má vliv na polohu těla při plavání a tudíž na velikost odporu. Hydrodynamické síly 

vznikají prouděním vody a jejím účinkem na těleso, které je obtékáno. Působení 

hydrodynamických sil je rozličné: 

 na distálních částech horních a dolních končetin jsou v průběhu záběrové fáze 

pohybového cyklu zdrojem propulze, tedy pohonné složky pohybu; 

 na částech těla, které se nepodílejí aktivně na lokomoci (hlava a trup) a na částech 

horních i dolních končetin, jejichž pohyb během záběrové fáze nevytváří hnací sílu, 

jsou zdrojem odporu proti pohybu; 

 účinkem odporu a hydrodynamického vztlaku na trupu i končetinách ovlivňují 

hydrodynamické síly společně s hydrostatickým vztlakem polohu těla při plavání. 

Setrvačné síly mají vliv na zrychlování a zpomalování pohybu plavce v průběhu 

pohybového cyklu. V rámci tohoto cyklu se vyskytují fáze, při nichž dochází k nárůstu hnací 

síly, a fáze, kdy se hnací síla zmenšuje, případně se rovná nule. Každý pokles hnací síly 

znamená pokles rychlosti. V takovém pohybovém intervalu tedy převažují odporové síly. 

Pokud plavec v této pohybové fázi nevytvoří žádnou hnací sílu, pohybuje se pouze vlivem 

síly setrvačné. Odpor jeho pohyb brzdí, až ho úplně zastaví, jestliže není vytvořena nová 

hnací síla. Naopak při růstu hnací síly se rychlost plavce zvyšuje, přičemž zrychlení je 

zpomaleno nejen zvyšujícím se odporem, ale také setrvačnými silami. Protože odpor těla 

plavce při pohybu ve vodním prostředí roste s druhou mocninou jeho rychlosti, je jeho 

velikost např. při dvojnásobném zrychlení čtyřikrát vyšší. Z toho vyplývá, že specifickou 

plaveckou sílu plavce je třeba rozvíjet rychleji, než stoupá rychlost jeho plavání. 

 

 

3. 3. 1 Hydrodynamický vztlak 

 

Hydrodynamický vztlak působí na těleso pohybující se ve vodě za podmínek, při nichž je 

rychlost obtékání kolem tělesa různá. Jeho vznik lze vysvětlit aplikací rovnice spojitosti 

proudění a rovnice Bernoulliho při obtékání křídla zobrazeného z profilu (obrázek 2). Jestliže 

křídlo umístíme do proudící kapaliny pod určitým úhlem náběhu α, částice kapaliny na jeho 

spodní straně jsou povrchem tělesa brzděny. Část kinetické energie částic je přeměněna na 

statický tlak (Bernoulliho rovnice, zákon o zachování energie), vzniká tedy přetlak vůči 

tlakovým poměrům v okolí (spodní strana křídla se tudíž nazývá tlaková). Částice kapaliny 

proudící kolem horní strany křídla („vypouklé“) se pohybují po delší dráze než částice 

obtékající tlakovou stranu, jejich proudnice se při tom zhušťují, což má za následek zmenšení 

průřezu proudových trubic. V souladu s rovnicí spojitosti dochází v těchto místech ke zvýšení 

rychlosti a dle Bernoulliho rovnice ke zvýšení dynamického tlaku q a současnému snížení 

statického tlaku p. Ten je nižší než tlak v okolí, vzniká zde tedy podtlak. Tento tlakový rozdíl 

má za následek vznik sací síly na horní straně křídla (tzv. sací strana křídla). Integrací těchto 

elementárních tlaků (přetlaků a podtlaků) podél celého křídla vzniká výsledná 

hydrodynamická síla F. Tuto sílu je možné rozložit na složku rovnoběžnou se směrem 

přítokové rychlosti kapaliny (tzv. odpor FR) a složku kolmou na směr přítokové rychlosti (tzv. 

hydrodynamický vztlak FA). Hodnota součinitele vztlaku CA je závislá jednak na 
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geometrickém tvaru profilu obtékaného křídla a jednak na jeho úhlu náběhu α (úhel, který 

svírá tětiva profilu křídla, tzn. spojnice náběžné a odtokové hrany, a směr přítokové rychlosti 

v). Se zvyšováním úhlu náběhu α roste lineárně i součinitel vztlaku CA až do určité hodnoty. 

Potom začíná klesat. 

 

 

Obrázek 2. 

Vznik aerodynamického (hydrodynamického) vztlaku 

 

 

 

 

 

 

 
Vysvětlivky: v – přítoková rychlost, α – úhel náběhu, FA – vztlaková síla, FR – odporová síla, F – výslednice sil. 

 

 

3. 3. 2 Odpor vodního prostředí proti pohybu plavce (na hladině) 

 

Sílu vodního prostředí, která působí proti směru pohybu plavce, nazýváme 

hydrodynamickým odporem (nebo jednoduše odporem). Rozlišujeme působení odporu na 

hladině a pod hladinou. 

Celkový odpor vodního prostředí R proti pohybu plavce na hladině se skládá ze tří složek: 

z odporu tření RT, vlnového odporu RTV a odporu tvarového RVL, přičemž platí, že 

 

R = RT + RTV + RVL. 

 

Každá z těchto složek je tvořena jinými silami na sobě vzájemně nezávislými. 

 

 

Odpor tření 

Při pohybu tělesa v reálné vazké kapalině, tj. kapalině s vnitřním třením (např. voda), se 

projevují brzdící síly pouze v tzv. mezní vrstvě, tedy ve vrstvě přiléhající k povrchu tělesa. 

V mezní vrstvě rychlost proudění vzrůstá od nuly na povrchu tělesa až do své plné hodnoty ve 

vnějším nerozrušeném proudu. Podle charakteru proudění vody v mezní vrstvě rozlišujeme 

(oba druhy proudění se v mezní vrstvě mohou vyskytovat současně): 

 proudění laminární – proud vody obtéká ve vrstvách, které jsou rovnoběžné 

s povrchem tělesa (těla plavce); kapalina proudí ustáleně, shluky molekul se vůči sobě 

posouvají ve vrstvách rovnoběžných se směrem proudu, nenarážejí na sebe a 

nepřecházejí z jedné vrstvy do druhé; důsledkem laminárního proudění je menší 

velikost brzdících sil, tudíž i odpor tření je menší; 

 proudění turbulentní – je následkem zvyšující se rychlosti plavání, kdy se začíná voda 

odtrhávat a tvoří se víry; mezi sousedními vrstvami dochází k mísení a shlukování 

molekul; důsledkem turbulentního proudění je zvýšení brzdících sil na styku kapaliny 

s tělesem a tedy i vyšší odpor tření. 

Z uvedeného vyplývá, že na velikost odporu tření má rozhodující vliv druh proudění, který 

se vyskytuje v mezní vrstvě a ten zase závisí na tvaru tělesa, jeho rozměrech a na přítokové 

rychlosti kapaliny. U těles, která mají výhodný tvar z hlediska obtékání – tzv. proudnicovitý 

FA 

FR 

F 

v 

α 
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tvar (těla rychlých ryb, křídla letadel) – je mezní vrstva v přední části velmi tenká. Díky tomu 

na určité části tělesa zůstává proudění laminární až do místa, v němž přechází v proudění 

turbulentní (tzv. oblast přechodu). Se zvětšující se vzdáleností od přední (náběžné) hrany 

obtékaného tělesa se tloušťka mezní vrstvy (laminární i turbulentní) zvětšuje, přičemž 

rozšiřování turbulentní mezní vrstvy je podstatně větší. Oblast laminární mezní vrstvy se 

zvětšuje s posouváním maximálního průřezu tělesa od náběžné hrany směrem dozadu. Za 

maximálním průřezem se s větší pravděpodobností vytvářejí vlny. Porovnáme-li na základě 

těchto poznatků tvar těla muže a ženy, zjistíme, že ženské tělo má z tohoto pohledu 

výhodnější parametry než tělo mužské. Největší příčný profil těla mužů je totiž většinou 

v oblasti hrudníku, zatímco u žen to nebývá pravidlem, neboť v mnohých případech je u žen 

obvod gluteální (v oblasti hýždí), a tedy i příčný profil těla v této oblasti, větší nebo alespoň 

stejný jako obvod hrudníku. 

Hodnota součinitele odporu tření CT závisí tedy na tom, zda je v mezní vrstvě proudění 

laminární, turbulentní nebo oboje a na jak velké části povrchu obtékaného tělesa se jednotlivé 

druhy proudění vyskytují. Kritickou rychlost, kdy laminární proudění přechází v turbulentní, 

vyjadřuje tzv. Reynoldsovo číslo, které se řídí vztahem 

 

Re = vb/ν, 

 

kde v = rychlost pohybu, b = charakteristický rozměr tělesa a ν = viskozita vody. Pokud do 

uvedeného vzorce dosadíme jako charakteristický rozměr tělesa b tělesnou výšku plavce, pak 

můžeme vyvodit, že vyšší sportovec je oproti menšímu za jinak stejných podmínek ve 

výhodě. 

Dále hraje roli struktura povrchu tělesa, tedy v případě plavců reálná drsnost povrchu těla a 

plaveckého oděvu. Závisí např. na tom, zda jsou plavky perfektně přilnuté k tělu nebo 

odstávají. Rovněž vliv plnovousu na třecí odpor je nepříznivý. Pro plavce je běžné vyholování 

celého těla za účelem snížení této složky odporu, nicméně účinek je spíše psychologického 

charakteru. Na odpor tření připadá 8−14 % celkového odporu vodního prostředí. 

 

 

Odpor tvarový 

Je též nazýván odporem tlakovým nebo vírovým. Jeho vznik se nejčastěji vysvětluje na 

příkladu obtékání trupu se zaobleným tvarem zádě. U takového tělesa lze pozorovat odtržení 

mezní vrstvy spojené s mohutným zvířeným proudem kapaliny, tzv. vírovým souputným 

proudem. Odtržení mezní vrstvy vzniká v důsledku toho, že částice kapaliny pohybující se 

v blízkosti povrchu tělesa v mezní vrstvě postupně vydávají svoji energii na překonávání 

brzdného účinku sil vazkosti. Čím více se přibližují částice kapaliny k zádi, tím více se mění 

rozdělení rychlosti v mezní vrstvě. V důsledku zvyšování tlaku ve vnějším proudu kapaliny 

rychlost částic v mezní vrstvě (v místech přiblížení částic kapaliny k povrchu tělesa) klesá 

k nule, až jejich rychlost získává dokonce opačný směr. Vzniká tak vratný proud. Mezní 

vrstva jako by se odpoutala od povrchu tělesa, čímž se vytváří vír, který se zvětšuje až do 

určité velikosti. Pak se tento odtrhne, začíná vznik dalšího víru a děj se opakuje, přičemž 

smysl rotace vírů se střídá. Za tělesem se vytváří tzv. Kármánova řada vírů, což se projevuje 

jako odpor tvarový (vírový). Velikost tvarového odporu závisí na tvaru tělesa, jeho poloze 

vůči proudící kapalině a na jeho štíhlosti (poměr délka : šířka; u lidského těla poměr výška : 

maximální šířka např. ramen či hrudníku). 

U plavců se vznik této odporové složky výrazně projeví při plavání na prsou ve fázi 

skrčování nohou, u kraulu a u znaku při nevhodné poloze těla způsobené např. větším úhlem 

náběhu α nebo šikmou polohou těla vůči směru plavání (obrázek 3), způsobenou nevhodnými 
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příčnými silami dolních nebo horních končetin v průběhu pohybového cyklu, extrémní 

polohou trupu a dolních končetin při vlnivém pohybu motýlka apod. Úhel náběhu je úhel 

mezi osou tělesa a směrem jeho pohybu. Plavec může jeho velikost ovlivňovat. Když 

například zabere rukou v pěst, vytvoří přibližně 4−5× menší hnací sílu než při záběru ruky 

s deskovitým nebo miskovitým tvarem. Změny úhlu náběhu se projevují ve dvou směrech. Na 

jedné straně se mění velikost plochy průmětu těla nebo končetiny do roviny kolmé na směr 

pohybu a na druhé straně současně i jejich tvar z hlediska proudění. Jiný tvar je příčinou změn 

v proudění, což se promítá v hodnotách součinitele tvarového odporu CTV. 

 

 

Obrázek 3. 

Poloha těla z hlediska tvarového odporu nepříznivá (vlevo) a příznivá (vpravo) 

 

 
 

 

Odpor vlnový 

Setkáme se s ním pouze u těles, která se pohybují na vodní hladině nebo v její blízkosti. Při 

takovém pohybu vznikají vlny, na jejichž vznik je třeba určitého množství energie. 

V důsledku vlnového přetvoření vodní hladiny jsou některé části těla ponořeny více, jiné 

méně. Tím dochází na jeho povrchu k nerovnoměrnému rozdělení tlaku, a výslednice 

tlakových sil tudíž není kolmá k podélné ose, nýbrž je skloněna pod určitým úhlem. Její 

průmět do podélné osy má směr opačný, než je pohyb plavce. Nazýváme jej vlnovým 

odporem. Zdrojem vlnění na těle plavce jsou všechny části jeho povrchu, v nichž dynamický 

tlak není roven nule, zejména hlava a ramena, která dávají vznik tzv. přední vlně, a boky 

(příp. stehna), které vytvářejí tzv. zadní vlnu. V systému přední a zadní vlny pak ještě 

rozlišujeme rozbíhající se a příčné vlny. Velikost součinitele vlnového odporu CVL je funkcí 

tzv. Froudova čísla (Fr): 

 

Fr = v/gL, 
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kde v = rychlost pohybu, g = tíhové zrychlení, L = délka tělesa. Jestliže se za L dosadí tělesná 

výška plavce a za v dosahovaná rychlost, pak zjistíme, že vlnový odpor má při plavání značný 

význam a že plavci vyšších postav jsou opět ve výhodě. Do hodnoty Fr = 0,1−0,15 křivka 

vlnového odporu mírně stoupá, avšak vlnový odpor má zanedbatelnou hodnotu, neboť 

převažuje odpor tření a odpor tvarový; při Fr = 0,2−0,35 už stoupá křivka vlnového odporu 

strměji a maximum vlnového odporu u většiny křivek je v oblasti Fr = 0,5−0,55. Při větším Fr 

součinitel vlnového odporu začíná klesat. Špičkoví plavci dosahují rychlostí, při nichž vlnový 

odpor hraje významnou roli v celkové bilanci odporových složek. 

 

 

3. 3. 3 Odpor vodního prostředí proti pohybu plavce (pod hladinou) 

 

Při pohybu plavce dostatečně hluboko pod hladinou (1−1,5 m v závislosti na rychlosti 

lokomoce) odpadá ze tří složek odporu odpor vlnový. Místo něj však na těle plavce vzniká 

jiný, tzv. indukovaný odpor. Tedy i v tomto případě je hodnota celkového odporu dána 

součtem tří rozdílných složek: odporu tření, odporu tvarového a odporu indukovaného: 

 

R = RT + RTV + RI 

 

 

Indukovaný odpor 

Vznik indukovaného odporu vysvětlíme nejlépe na příkladu obtékání leteckého křídla 

konečného rozměru. Pod křídlem dochází k přetlaku a nad křídlem k podtlaku. Na konci 

křídla se tlaky vyrovnávají, přičemž vzduch (voda) proudí z místa vyššího tlaku do místa 

nižšího tlaku. Rychlost tohoto proudění se nazývá indukovanou rychlostí. Její vznik vede 

k vytváření volných vírů kolem konců křídel, což se projeví zvýšením celkového odporu o 

tzv. odpor indukovaný. 

Pohybuje-li se plavec pod vodní hladinou, vyskytují se především na trupu místa, kde jsou 

částice vody zpomalovány (tím roste jejich statický tlak) a místa s vyšší rychlostí proudění 

(statický tlak klesá – viz zákon Bernoulliův). Vyrovnáváním tlaků mezi nimi po stranách 

trupu dochází k příčnému proudění, podobně jako u křídla letadla. I v tomto případě hovoříme 

o indukované rychlosti a indukovaném odporu. Bude-li se plavec pohybovat s takovým úhlem 

náběhu, při němž tlakové rozdíly mezi přetlakovou a podtlakovou stranou trupu budou 

minimální, bude minimální i indukovaný odpor. Tudíž v celkovém odporu bude převažovat 

pouze tření a odpor tvarový. Tím lze vysvětlit, proč je plavání pod vodou rychlejší než plavání 

na hladině. 

 

 

3. 3. 4 Hnací síly vznikající při plavání 

 

Částice vody obklopující tělo plavce jsou nuceny působením jeho pohybu změnit svůj 

klidový stav. To se děje v souladu se zákonem setrvačnosti (1. Newtonův zákon), tedy pouze 

za působení síly, která na částice vody působí. Tato změna pohybu je úměrná působící síle a 

děje se ve směru působení této síly (2. Newtonův zákon, zákon síly). Každá akce pak vyvolá 

opačnou a stejně velkou reakce (3. Newtonův zákon). Tyto reakční síly se projevují 

hydrodynamickými účinky na pohybující se části těla. Síly, které pohyb plavce ve vodním 

prostředí brzdí, označujeme jako síly odporové (odpor), síly umožňující lokomoci plavce pak 

silami hnacími (propulze). Plavec by měl při svém sportovním výkonu vytvářet optimální 

hydrodynamickou sílu, jejíž průmět do směru pohybu je hnací silou pohybu vpřed. Tato síla 
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by měla působit po co nejdelší dobu, zatímco energie, která je k tomuto potřebná, by měla být 

co nejmenší. 

 

 

Hnací síly vznikající pohybem horních končetin 

Významnou hnací složkou při plavání jsou síly vytvářené pohyby horních končetin, 

z nichž nejúčinnější jsou pohyby ruky. Vznik hnací síly lze vysvětlit jednak reakcí odporu 

vody na dlaň („reakce opory“) a jednak další hydrodynamickou silou vznikající při pohybu 

ruky vodou, která je kolmá na směr odporu, tedy hydrodynamickým vztlakem. Z toho 

vyplývá, že pouhá reakce opory (při záběru, kdy je dlaň kolmá na směr pohybu ruky), nestačí 

na efektivní záběr. Výsledná hydrodynamická síla, vzniklá vektorovým součtem odporu a 

hydrodynamického vztlaku působícím na ruce, je při vhodném vedení ruky vodou schopna dát 

do směru pohybu plavce složku, jejíž velikost se blíží velikosti reakce opory, případně je 

větší. Aby se však tato složka výsledné hydrodynamické síly stala účinnější hnací silou 

plavce, je třeba dodržet tyto podmínky: 

 tvar ruky (prsty a dlaň) přizpůsobit co nejvíce tvaru křídla, 

 volit takovou dráhu pohybu ruky vodou, která umožňuje výslednici 

hydrodynamického vztlaku a odporu působit ve směru plavání po co nejdelší dobu, 

 pro docílení optimální výslednice hydrodynamické síly upravit úhel náběhu ruky α 

podle její okamžité polohy na trajektorii – při pohybu ruky palcem vpřed by velikost 

úhlu náběhu měla kolísat mezi 45−60°, při pohybu malíkem vpřed mezi 55−70°. 

Objektivní posouzení podílu vztlaku a odporu ruky lze stanovit pouze složitými 

experimentálními metodami, při nichž je nutné stanovit účinnou plochu ruky S (m
2
), velikost, 

směr a smysl (orientovaný směr) přítokové rychlosti vody na ruku v (m·s
-1

) a hodnotu 

součinitelů vztlaku CA a odporu CR. Účinná plocha ruky S je dána kolmým průmětem dlaně a 

všech prstů – ve tvaru použitém při plavání – do roviny, na níž je ruka položena. Přítoková 

rychlost vody na ruku je co do velikosti a směru totožná s výslednou (absolutní) rychlostí 

ruky, ale její smysl je opačný. Velikost součinitelů vztlaku CA a odporu CR je závislá na 

anatomické stavbě ruky a měla by být zjišťována individuálně, mění se i s její polohou 

v průběhu pohybu a s úhlem náběhu α. Pro orientaci v těchto vlivech se stanovují následující 

pojmy: 

 náběžná hrana (část ruky, na níž nabíhá proudící voda), 

 odtoková hrana (část ruky, z níž proudící voda odtéká; je opačná k náběžné hraně), 

 úhel náběhu α (úhel, který svírá spojnice náběžné a odtokové hrany se směrem 

přítokové rychlosti), 

 úhel šípovitosti ψ (udává základní geometrickou polohu ruky během jejího pohybu po 

trajektorii a současně určuje její náběžnou a odtokovou hranu). 

Vektorovým součtem hydrodynamického odporu ruky FR a hydrodynamického vztlaku FA 

vzniklého na ruce vzniká výsledná hydrodynamická síla FHD. Abychom zjistili, do jaké míry 

se tato síla FHD podílí na hnací síle či na odporu, je nutné ji rozložit do směru rovnoběžného 

se směrem plavání a do směru kolmého. Složka ve směru plavání bude hnací silou, složka 

v opačném směru bude odporem. Síla kolmá na směr plavání způsobuje nežádoucí příčný 

pohyb plavce, který musí být kompenzován účinky jiných segmentů plavcova těla. 

 

 

Hnací síly vznikající pohybem dolních končetin 

Analogicky jako u horních končetin lze popsat vznik propulze u končetin dolních. 

Segment, u něhož předpokládáme významnější vznik hydrodynamického vztlaku, je distální 

část dolních končetin (noha). Za jistých podmínek může hydrodynamický vztlak s odporem 
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na noze vytvořit výslednou hydrodynamickou sílu, která může přinést do směru plavání 

propulzní složku. Bérec ani stehno nejsou svými kuželovitými tvary příliš vhodné pro vznik 

vztlaku. Síla, která se při jejich pohybu objevuje bez ohledu na plavecký způsob, je odpor 

vody. I tato reakční síla („reakce opory“) může vytvořit hnací složku. 

Rozbor podmínek, které vedou k tvorbě propulzní síly na segmentech dolních končetin, je 

sice níže popsán pro pohyb dolní končetiny při kraulovém kopu, závěry ale platí obecně i pro 

plavecké způsoby motýlek, znak a prsa. 

Trajektorie nohy při kraulovém kopu má přibližně tvar sinusoidy. Tečny k této křivce 

v libovolných bodech udávají směr výsledné (absolutní) rychlosti nohy ve VS2. Ta vzniká 

jako vektorový součet obvodových rychlostí tří rotačních pohybů (stehna vůči kyčelnímu 

kloubu, bérce vůči kolennímu kloubu a nohy vůči hlezennímu kloubu) a postupné rychlosti 

kyčelního kloubu. Směr výsledné rychlosti je současně i směrem přítokové rychlosti na nohu, 

ale smysl přítokové rychlosti je opačný. Polohu nártu vůči přítokové rychlosti lze opět 

definovat úhlem náběhu α. Odpor vody proti pohybu FR leží ve směru přítokové rychlosti v, 

přičemž vztah je k němu kolmý. Vektorovým součtem odporu FR a hydrodynamického 

vztlaku FA dostaneme výslednou hydrodynamickou sílu FHD. Rozložíme-li ji do směru plavání 

a směru k němu kolmému, získáme složky Fx a Fy. Síla Fx může být propulzní, jestliže její 

smysl je totožný se směrem plavání, anebo může zvětšovat celkový odpor vody proti pohybu 

plavce, jestliže je její smysl opačný. Její účinek na polohu těla plavce způsobený točivým 

momentem je malý vzhledem k tomu, že i odpovídající rameno síly vůči těžišti hmotnosti T je 

malé. Síla Fy je jednou ze sil působících proti tíhové síle. Účinek jejího momentu vůči těžišti 

hmotnosti T na polohu těla plavce je naopak významný, neboť příslušné rameno síly je velké. 

Tím ovlivňuje odpor vody proti lokomoci. 

Na základě tohoto popisu lze usoudit, jak se mění velikost propulzní síly při pohybu nohy 

po trajektorii. V nejvyšším a nejnižším bodě kopu, v nichž tečna k trajektorii je rovnoběžná se 

směrem plavání, složka Fx pouze zvyšuje celkový odpor plavce. Složka Fy = FA se projeví 

pouze vertikálními účinky na navazující segmenty – bérce, stehna, popřípadě trup. V klesající 

části sinusoidy (kop dolů) je velikost propulzní složky ovlivněna vytvořením vztlaku a jeho 

velikostí a tvarem sinusoidy. Noha je z hydrodynamického hlediska méně vhodná k tvorbě 

vztlaku než ruka. Vznik vztlaku je především funkcí (krom jiných veličin) úhlu náběhu, který 

s postupujícím kopem dolů sice roste, ale tvar nohy z hlediska obtékání příznivého k tvorbě 

vztlakové síly se zhoršuje. Předpokládáme tedy, že dochází k poklesu vztlaku. Velikost i směr 

výsledné hydrodynamické síly budou proto ovlivněny především odporem, což se nepříznivě 

projeví v propulzní síle. Tvar sinusoidy je závislý na rychlosti kopu dolů a na postupné 

rychlosti plavání. Čím větší bude relativní svislá rychlost nohy a menší postupná rychlost, tím 

strmější bude tvar sinusoidy a naopak, což se odrazí ve velikosti propulzní síly. Čím bude 

trajektorie plošší, tím bude průměr výsledné hydrodynamické síly menší. 

Takto lze vysvětlit praktickou zkušenost plavců i trenérů, že se stoupající rychlostí u 

špičkových kraulařů klesá podíl hnací síly dolních končetin. Totéž vysvětlení platí i pro 

překvapivě velký rozdíl mezi relativně značnou hnací sílu samostatných dolních končetin (bez 

činnosti paží) a jejím malým spolupůsobením při zapojení propulzní síly rukou. Při kopu 

nahoru je tvar nohy pro vznik vztlaku ještě nevhodnější než při kopu dolů. Základní 

podmínkou vzniku propulzní síly na bérci a stehně je, aby alespoň na části segmentu průmět 

absolutní rychlosti do směru plavání měl smysl opačný než rychlost plavce. 
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3. 4 PRAKTICKÉ APLIKACE HYDROMECHANIKY DO TECHNIKY 

PLAVECKÝCH ZPŮSOBŮ 

 

Úspěšné pochopení biomechanických zákonitostí plavání by mělo vést k efektivnímu 

nácviku a upevňování plaveckých dovedností. Z výše popsaných zákonitostí vyplývají tyto 

znaky účinné plavecké techniky (blíže viz Čechovská & Miler, 2001; Hofer, 2000): 

 tvar ruky při záběru je miskovitý, prsty jsou lehce rozevřeny a mírně pokrčeny (nejsou 

ani plně rozevřeny, ani pevně semknuty); 

 záběr je veden pod takovým úhlem náběhu, aby opora byla co největší; 

 dráha pohybu končetin, po které plavec působí, musí být taková, aby reakce opory 

směřovala co nejvíce do směru plavání; vzhledem k tomu, že plavec při záběrech 

využívá jak odporu prostředí, tak hydrodynamického vztlaku, provádí záběrové 

pohyby horních končetin po esovitých drahách připomínajících ležatou osmičku; 

 části esovitých drah jsou z hlediska vytváření hnacích sil různě výhodné – to znamená, 

že v době, kdy záběr probíhá po výhodné části dráhy, má plavec působit co největší 

silou; 

 plavecký pohybový cyklus členíme na fázi pracovní (záběr, dochází ke zrychlení) a 

fázi pomocnou (přenos, obnova cyklu, rychlost plavání zpravidla klesá); v pracovní 

fázi působí plavec relativně co největší silou, jejíž nasazení je charakterizováno pojmy 

tah-tlak (přitahování-odtlačování), zatímco pomocná fáze se provádí uvolněně, aby při 

ní mohlo docházet k efektivní regeneraci sil; 

 rychlost plavání závisí nejen na velikosti hnacích sil, ale také na době, po kterou 

mohou působit, z čehož vyplývá, že by měl plavec při záběru působit po co nejdelší 

(optimálně) dráze; 

 v určitých částech pohybových cyklů se končetiny a jejich části pohybují ve směru 

plavání, a proto působí brzdivě; tyto pohyby se provádějí malou rychlostí a končetina 

zaujímá takový tvar a takovou polohu, aby docházelo k co nejmenším ztrátám 

rychlosti; 

 poloha těla plavce na vodě je v rámci možností vodorovná. 
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4. PLAVECKÁ VÝUKA 
 

 

 

Organizovaná plavecká výuka je realizována v rámci školní tělesné výchovy, popř. ve 

specializovaných institucích, plaveckých školách. Jedním ze zásadních úkolů plavecké výuky 

je odstraňování plavecké negramotnosti v populaci a tedy preventivní působení proti utonutí 

osob. Ročně v ČR utone cca 200−300 osob, z toho mnohem více mužů než žen. Podstatnou 

roli při zvyšování rizika utonutí hraje alkohol. Domácí statistiku počtu utonulých zobrazuje 

tabulka 1. 

Plavecká výuka a plavecké školy u nás mají dlouholetou a unikátní tradici. Na 

rozpracování teorie a metodiky i na praktické realizaci základní plavecké výuky v masovém 

měřítku měl zásadní zásluhu pedagog Miloslav Hoch. Byl prvním metodikem Svazu 

plaveckých sportů a jako jeden z prvních u nás se zabýval i problematikou plavání kojenců a 

batolat. Systematický přístup k plavecké výuce má svůj základ v 60. letech 20. století. V 70. 

letech byla prosazena výuka základního plavání jako jednoho z nosných programů celé 

domácí tělovýchovy. Plavecký svaz zorganizoval napojení plaveckých škol (dříve středisek 

základního, zdokonalovacího a branného plavání) na školské orgány prostřednictvím MŠMT. 

Tím byly vytvořeny podmínky absolvování základního plaveckého výcviku pro všechny děti. 

Ministerská směrnice k organizování základního plaveckého výcviku na prvním stupni 

základní školy z roku 1980 pak zajistila, že se plavecká výuka stala součástí vyučování 

(zakotvena v osnovách), přičemž byla organizována v rozsahu 20 vyučovacích hodin, 

nejpozději ve čtvrtém ročníku na základní škole. Do výuky bylo zapojováno podle podmínek 

stále více dětí, např. v roce 1983 to bylo 537.842 žáků. 

Na počátku 90. let dochází k rozšíření učebních plánů základních škol o třetí hodinu 

tělesné výchovy a plaveckým školám bylo na základě toho doporučeno organizovat plaveckou 

výuku ve dvou po sobě následujících ročnících v rozsahu celkem 40 hodin. V roce 1992 se 

sešla ustavující valná hromada Asociace plaveckých škol ČR. APŠ se stala organizací 

s právní subjektivitou. 

V roce 2005 se na základě nového Školského zákona změnila povinná plavecká výuka na 

nepovinnou (Vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění „O základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky“, bod 3 §2). Rozhodovací rámec je nyní plně 

v kompetenci ředitelů škol: 

 Ředitel školy (školského zařízení) odpovídá za to, že škola (školské zařízení) 

poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se Školským zákonem a 

vzdělávacími programy. 

 Školní vzdělávací program vydává ředitel školy (školského zařízení). 

 Výuku plavání lze uskutečňovat v souladu se ŠVP, ve dvou zpravidla po sobě 

následujících ročnících prvního stupně v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin 

během jednoho ročníku. 

 Výuka plavání v dané ZŠ tedy závisí na tom, zda s touto výukou počítá ŠVP dané 

školy. 

V současné době mohou dle právních výkladů MŠMT ČR výuku plavání zajišťovat: 

 plavecké školy jako školská účelová zařízení zapsaná podle Školského zákona do 

školského rejstříku; 

 jiné subjekty ve školském rejstříku nezapsané, tedy např. fyzická nebo právnická 

osoba provozující volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–

3“ Živnostenského zákona; 
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 právnické osoby, které vykonávají činnost školy, mohou poskytovat výuku plavání 

v rámci své hlavní nebo doplňkové činnosti (např. pedagogičtí pracovníci s patřičnou 

aprobací). 

 

 

Tabulka 1. 

Statistika počtu utonulých v letech 1961−2010 (www.vzs.cz, upraveno) 

 

Rok Celkem Muži Ženy Rok Celkem Muži Ženy 

1961 446 331 115 1986 632 448 184 

1962 438 307 131 1987 385 298 87 

1963 415 301 114 1988 564 402 162 

1964 464 332 132 1989 334 230 104 

1965 473 340 133 1990 340 249 91 

1966 443 299 144 1991 312 218 94 

1967 486 349 137 1992 365 250 115 

1968 449 298 151 1993 337 233 104 

1969 417 302 115 1994 408 273 135 

1970 472 342 130 1995 320 238 82 

1971 440 329 111 1996 270 191 79 

1972 394 272 122 1997 326 220 106 

1973 400 274 126 1998 277 202 75 

1974 423 302 121 1999 286 195 91 

1975 442 322 120 2000 286 210 76 

1976 354 249 105 2001 276 197 79 

1977 383 262 121 2002 280 212 68 

1978 421 284 137 2003 244 169 75 

1979 419 288 131 2004 221 149 72 

1980 462 314 148 2005 247 176 71 

1981 456 324 132 2006 256 174 82 

1982 439 316 123 2007 229 175 54 

1983 475 361 114 2008 211 159 52 

1984 331 232 99 2009 238 185 53 

1985 386 276 110 2010 259 188 71 

 

 

4. 1 DIDAKTICKÉ ASPEKTY PLAVECKÉ VÝUKY 

 

Plavecká výuka je součástí tělesné výchovy. Jako taková respektuje obecné didaktické 

zákonitosti. Z charakteru plavecké výuky pak vyplývají různá specifika, která popisujeme 

níže. V rámci výchovně-vzdělávacího (edukačního) procesu rozlišujeme tyto hlavní činitele: 

 edukant (žák, student, sportovec…), 

 edukátor (učitel, cvičitel, instruktor, trenér…), 

 projekt (kurikulum), tj. cíle výuky, učivo, organizační formy, didaktické formy, 

didaktické styly, didaktické zásady, metodické postupy, tréninkové plány apod., 

 podmínky (vnější, vnitřní). 

 

 

 

http://www.vzs.cz/
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4. 1. 1 Organizační formy v plavání 

 

Organizační formou je myšlen relativně stálý systém souvislostí edukačního procesu 

vyznačující se uspořádáním podmínek především z hlediska obsahu, místa a času. Základní 

organizační formou v plavecké výuce je vyučovací (cvičební) jednotka v délce 45 minut. 

S ohledem na teplotu vody a věk dětí lze vyučovací jednotku krátit. Je vhodné, aby výuka 

probíhala s frekvencí 2−3 cvičebních jednotek týdně, přičemž efektivnější se jeví vyšší 

frekvence jednotek o kratším trvání než spojování výuky do delších bloků. Počty lekcí u 

placených kurzů vycházejí z technických, organizačních a finančních možností a podmínek 

(plaveckých) škol. V rámci školních vzdělávacích programů by měl být efektivní počet lekcí 

stanoven na 20 v každém ze dvou po sobě následujících ročnících. 

Co se týká počtu dětí v jednotce, u předplavecké výuky (kojenci, batolata, rodiče s dětmi) 

je ideální individuální práce s dítětem, kterému se plně věnujeme. U předplavecké výuky dětí 

z mateřských škol vycházíme z jednoduchého pravidla – kolik roků dítěti je, tolik jich bude 

v družstvu na jednoho cvičitele (tři tříleté, čtyři čtyřleté atd.). Z ekonomického hlediska však 

nelze toto pravidlo vždycky dodržet, nicméně počet dětí v družstvu by nikdy v předškolním 

věku neměl překračovat 10. U povinné plavecké výuky by na jednoho cvičitele mělo 

v jednom družstvu připadat maximálně 10 neplavců nebo 16 plavců. 

 

 

Struktura plavecké cvičební jednotky 

Formální zpracování jednotky má základ ve výukovém plánu. Tento plán by měl 

obsahovat cíl výuky, metody a základní časový postup. Aby výuka směřovala k vytčenému 

cíli, musí každá cvičební jednotka svým obsahem navazovat na jednotku předcházející a musí 

být zároveň přípravou pro jednotku následující. 

Struktura plavecké cvičební jednotky se v zásadě neliší od klasické struktury běžné 

vyučovací jednotky tělesné výchovy. Specifika jsou především obsahová. V předplavecké 

výuce by mohla cvičební jednotka vypadat např. takto: 

 úvodní část – nástup (spíše neformální), prezence, seznámení s programem hodiny, 

motivace; 

 průpravná část – samostatná nebo organizovaná činnost (hračky, míče, honičky); 

 hlavní část – formou hry a správnou motivací zopakujeme již známé pohybové 

dovednosti a plynule navážeme na nové; 

 závěrečná část – skoky a pády do vody, skluzavka, samostatná činnost, nástup, 

zhodnocení, pochvala, nástin činnosti v další hodině. 

V plavecké výuce na základních a středních školách je schéma opět shodné s klasickou 

stavbou hodiny: 

 úvodní část – nástup, kontrola hygienických požadavků, prezence, seznámení s cílem 

a s programem hodiny, organizační pokyny (bezpečnost), motivace, dynamické 

rozcvičení na suchu, popř. protahovací a uvolňovací cvičení; 

 průpravná část – rozplavání ve vodě (délka dle stupně připravenosti žáků a náplně 

výuky), hry ve vodě, skoky a pády, plavecká průprava – prvkové plavání (nohy, paže), 

průpravná cvičení pro hlavní část, herní činnosti zaměřené na jednotlivé plavecké 

pohybové dovednosti; 

 hlavní část – zejména zde je plněn hlavní cíl jednotky; opakování probraného učiva 

v různých formách a způsobech (plavání s použitím různých pomůcek, soutěživé 

prvky apod.), nácvik nových prvků na suchu i ve vodě, spojování prvků v celek, 

zdokonalování techniky, rozvoj pohybových schopností (např. kondiční plavání); 
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 závěrečná část – různé hry, vodní pólo, vodní žíněnky, skoky a pády do vody, potápění 

apod., popř. samostatná činnost, dále vyplavání (zklidnění organismu), nástup, 

zhodnocení, pochvaly, nedostatky, nástin činnosti v další lekci. 

Pokud se výuka odehrává formou dvouhodinovek, je třeba adekvátně prodloužit 

průpravnou, hlavní i závěrečnou část. Vhodné je pak zařazení malé hygienické přestávky (5−7 

min) v průběhu hlavní části. 

 

Písemná příprava na plaveckou cvičební jednotku 

Písemná příprava (příloha 1) hraje důležitou roli především u začínajících učitelů a 

cvičitelů. Tím, že si cvičitel dopředu vypracovává písemný postup v hodině, dostává se mu do 

podvědomí. Potom stačí si podle přípravy nachystat pomůcky a postup v hodině zopakovat. 

Rozhodně nepůsobí profesionálně, pokud cvičitel drží při výuce přípravu v ruce. Kromě toho 

si znesnadňuje předvádění ukázek na suchu. Z praktického hlediska je vhodné psát přípravu 

tak, aby nezabrala více než dvě strany formátu A4, a nevytvářet tudíž text příliš podrobný. 

List papíru s přípravou by pak měl být vložen do folie či do průhledné složky, aby bylo 

zamezeno jeho rozmočení ve vlhkém prostředí plaveckého bazénu. 

 

 

4. 1. 2 Didaktické formy 

 

Didaktická forma je charakterizována jako relativně stálé vnitřní uspořádání výchovně 

vzdělávacího procesu z hlediska interakce subjektu a objektu. Základní didaktické formy jsou 

tyto: 

 hromadná, 

 skupinová, 

 dvojic, 

 individuální, 

přičemž všechny lze využívat ve variantě paralelní (současné) i frontální (postupné), popř. 

v kombinaci (varianta, kdy se postupně zapojují do cvičení skupinky žáků ve „vlnách“ za 

sebou). Výběr konkrétní didaktické formy vychází především z cílů výuky, dále z použitých 

vyučovacích metod, obsahu výuky, dovednostní úrovně edukantů, možností a velikosti 

výukového prostoru apod. 

Jako specifické didaktické formy jsou v tělesné výchově označovány kruhový provoz, 

variabilní provoz a doplňková cvičení. V plavecké výuce můžeme blíže využívat zejména 

doplňkových cvičení, tedy např. zařazení nespecifické pohybové činnosti s cílem zvýšení 

tělesného zatížení. 

 

 

4. 1. 3 Didaktické (vyučovací) postupy 

 

Vyučovací postupy patří k základním strategiím edukačního procesu. Obecně je vyučovací 

postup tvořen řadou přesně formulovaných dílčích cílů, které určují, co má být řešeno. 

V tělesné výchově jde o konkrétní uspořádání jednotlivých dílčích edukačních činností se 

záměrem efektivního nácviku pohybových dovedností. Patrně není možné přesně určit, který 

z postupů (a která metoda) je pro nácvik nové pohybové dovednosti nejlepší. Vždy však 

musíme brát v úvahu věk žáka, mentální předpoklady, úroveň motorické docility 

(učenlivosti), fond již získaných dovedností, motivaci a další složky, které je třeba důkladně 

promyslet před výběrem vyučovacího postupu a před započetím samotného nácviku. 
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Komplexní postup 

Komplexní postup (obrázek 4) spočívá v nácviku pohybového aktu v jeho konečné podobě 

(metoda učení v celku). Využívá se především u jednodušších pohybů a zejména u mladších 

dětí, které ještě nejsou schopny dostatečné myšlenkové abstrakce a představy dílčího pohybu. 

Důraz je kladen na „hrubé“ zvládnutí pohybu a teprve po jeho dokonalém osvojení dochází ke 

zpřesňování detailů. Komplexní postup může být vhodně uplatněn např. pro nácvik 

plaveckých způsobů znak a kraul. Variantou je tzv. „skeletní“ postup, který seznamuje žáka 

se strukturou celého pohybového celku a teprve potom následuje procvičování jednotlivých 

prvků. Postupně se přidává zaměřenost na jemnější detaily a celá dovednost se tak zpřesňuje. 

 

 

Obrázek 4. 

Schéma komplexního postupu 

 

 
 

 

Analyticko-syntetický postup 

Analyticko-syntetický postup (též smíšený postup, metoda učení po částech) je v plavecké 

výuce nejvyužívanější. Spočívá v rozložení cílové pohybové struktury na jednotlivé dílčí 

prvky, které se nacvičují samostatně (paže, nohy, dýchání) a teprve po jejich dokonalém 

zvládnutí dochází k syntéze celkového pohybu, tedy souhry pohybů horních a dolních 

končetin s dýcháním (obrázek 5). Tento postup může být doporučen při nácviku plaveckých 

způsobů prsa a motýlek. Je ovšem důležité si uvědomit, že celek je kvalitativně odlišná 

struktura než pouhý součet jeho jednotlivých částí. Příliš dlouhé setrvávání u nácviku 

jednotlivých prvků tudíž není vhodné. 
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Induktivní postup 

Induktivní vyučovací postup (obrázek 6) je charakterizován přechodem od individuálního 

provedení jednotlivých faktů k obecným závěrům a k optimálnímu provedení. Dominujícím 

činitelem v průběhu učení je žák. Induktivní postup je nejvíce používán v problémově či 

kreativně orientovaném vyučování. Podmínkou je určitá samostatnost žáků, návyk na činnost 

ve dvojicích a na spolupráci ve skupinách. Může jít např. o samostatné řešení vytčených 

problémů. Žáci sami hledají, zkoušejí a srovnávají různé varianty splnění pohybového úkolu a 

z nalezených řešení volí ta nejvhodnější. Induktivní postup lze využít pro nácvik prvního 

plaveckého způsobu, neboť tento postup vede rychleji a precizněji k pohybové zkušenosti a 

rozvíjí základní obrysy koordinačních předpokladů pro další plavecké způsoby. 

 

 

Obrázek 5. 

Schéma analyticko-syntetického postupu 

 

 
 

 

Obrázek 6. 

Schéma induktivního postupu 
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Deduktivní vyučovací postup 

Deduktivní postup znamená přístup k učivu, činnosti učitele, činnosti žáků i podmínkám 

charakterizovaný přechodem od obecně uznávaného, optimálního, nejlepšího provedení 

k individuálnímu provedení, individuální technice, stylovému provedení (obrázek 7). 

Dominujícím činitelem je učitel, i když aktivita žáků je nezbytnou podmínkou. Po zvládnutí 

nácviku prvního plaveckého způsobu induktivním postupem mohou být další plavecké 

způsoby osvojovány deduktivně. Induktivní postup usnadňuje přechod k následujícímu učení 

deduktivními postupy, které jsou dostačující k zvládnutí všeobecných i speciálních 

pohybových dovedností při zachování potřebného učebního tempa. 

 

 

Obrázek 7. 

Schéma deduktivního postupu 

 

 
 

 

4. 1. 4 Didaktické (vyučovací) metody 

 

Didaktickou (vyučovací) metodou je myšleno záměrné, plánovité uspořádání učiva, 

činnosti učitele a žáka tak, aby vzhledem ke spolupůsobícím podmínkám byl co nejefektivněji 

dosažen cíl vyučování. Přehled didaktických metod vycházejících z obecného postupu při 

osvojování pohybových dovedností a využitelných při plavecké výuce zobrazuje tabulka 2.  

 

 

Tabulka 2. 

Příklady didaktických metod 

 

Skupina 

metod 
Charakteristika a příklady 

Motivační 
slouží k tomu, aby byli žáci především vnitřně motivování k činnosti, ztotožněni s cíli 

a úkoly výuky; využití pobídek/nabídek (tzv. incentiv) apod. 

Expoziční 
využívají se k představení činnosti, vyžadují kognitivní činnost žáka; metoda popisu, 

výkladu, vysvětlení, demonstrace aj. 

Fixační 
metody nácviku/výcviku (nácvik dovedností, rozvoj schopností); metoda imitační, 

pasivního vedení pohybu, ideomotorická, mnohonásobného opakování aj. 

Kontrolní/ 

diagnostické 

jsou nezbytné pro kontrolu účinnosti a úspěšnosti edukačního procesu, z časového 

hlediska rozlišujeme diagnostiku vstupní, průběžnou a finální; metody měření a 

škálování apod. 

Výchovné 
jejich aplikace přirozeně vyplývá z tělovýchovného procesu; metoda odměn/trestů, 

přesvědčování, kladení požadavků, vlastního příkladu, kooperativní metody apod. 
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4. 1. 5 Didaktické zásady 

 

Mezi hlavní didaktické zásady respektované v plavecké výuce patří zásada systematičnosti, 

přiměřenosti, aktivity, názornosti a trvanlivosti. Obsah učiva je třeba edukantům předkládat 

systematicky a v návaznosti, postupovat od jednodušších cvičení k složitějším a respektovat 

individuální tempo učení. Výběr aktivit by měl být adekvátní tělesným (pohybovým) a 

mentálním předpokladům žáků. Plavecká výuka vyžaduje především vlastní aktivitu přímo ve 

vodě, proto se cvičení na suchu omezuje pouze na dobu nezbytně nutnou. Důležitou 

podmínkou vytvoření správné pohybové představy jsou názorné ukázky, které mohou být 

přímé (např. ukázka cvičitele nebo žáka) či nepřímé (např. výuková tabule, videozáznam). 

Pokud nácvik probíhá dle didaktických zásad a s dostatečnou vnější i vnitřní aktivitou žáků, 

výsledkem je dlouhodobá retence naučeného a výuku lze tudíž považovat z tohoto pohledu za 

úspěšnou. 

 

 

4. 1. 6 Didaktické styly 

 

Termín didaktický styl vyjadřuje postoje učitele a žáků k vybranému učebnímu modelu, 

interakci učitele s žáky, dominanci v rozhodování a řízení výchovně vzdělávacího procesu, 

vždy s ohledem na cíl vyučování. Teorii spektra didaktických stylů, vytvořenou autory 

Mosstonem a Ashworthem, v podmínkách domácí tělesné výchovy rozpracoval především 

Dobrý (1992). Didaktické styly představují uspořádání proměnných řídící činnosti učitele a 

činnosti žáka s ohledem na dosahování specifických výchovně vzdělávacích cílů. Spektrum 

zahrnuje devět základních stylů. Jednotlivé styly jsou komplementární, tedy vzájemně se 

doplňující. V abecedním pořadí stylů (A až I) se mění role, aktivita, interakce, zodpovědnost 

učitele i žáků v procesu vyučování a učení: 

 styl A – příkazový, charakterizovaný direktivním řízením učitele; 

 styl B – praktický, dílčí rozhodnutí jsou přenesena na žáka (volba tempa cvičení, místa 

cvičení a podobně); 

 styl C – reciproční, na žáka se záměrně přesunuje rozhodování o korekci a zpětné 

informaci (poskytování zpětné vazby), pracuje se většinou ve dvojicích; 

 styl D – se sebehodnocením, žák je veden k autokorekci, využívá úkolových karet či 

metodických listů; 

 styl E – s nabídkou, učitel určuje učivo, žák volí obtížnost; 

 styl F – s řízeným objevováním, učitel vede žáka k samostatnému objevování techniky 

a metodiky nácviku; 

 styl G – se samostatným objevováním, žáci skupinově či samostatně hledají efektivní 

řešení problémových situací při konzultaci s učitelem; 

 styl H – s autonomním rozhodováním žáka o učivu, žák si sám zvolí problém a hledá 

řešení; 

 styl I – s autonomním rozhodováním žáka o volbě stylu, je vyvrcholením volby 

programu i způsobu řešení. 

Tzv. kognitivní práh od sebe odděluje dvě odlišné skupiny didaktických stylů: zatímco 

styly A–E jsou zaměřeny na reprodukci úkolů (učiva), tedy na opakování známého, ve stylech 

F–I jde o objevování neznámého, učivo je proměnlivé. Do učení zde vstupují žákovy 

myšlenkové procesy a projevuje se tvořivost. Pro plaveckou výuku jsou vhodné didaktické 

styly A (má výhodu okamžitého zapojení všech žáků do výuky, např. při rozplavání), C (jeden 

žák předvádí nacvičovaný plavecký způsob, druhý mu podává zpětnou vazbu a koriguje jej), 
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E (např. při rozvoji plavecké vytrvalosti si žáci mohou zvolit různé metody dle svého 

uvážení), F (např. při využívání kreativních učebních postupů). 

 

 

4. 1. 7 Motorické učení 

 

Motorické učení je specifická forma učení charakterizovaná zejména osvojováním 

pohybových dovedností, přičemž jsou osvojovány i vědomosti o pohybové činnosti a 

rozvíjeny pohybové schopnosti. Pohybová dovednost je učením získaný motorický a 

psychický předpoklad či pohotovost úspěšně provést pohybový úkol. Složky pohybové 

dovednosti jsou tedy schopnostní, dovednostní a vědomostní. Zvládnutá pohybová dovednost 

se vyznačuje automatičností a plasticitou. 

Podobně jako učení paměťové i motorické učení doprovází křivka zapomínání, někdy 

pozvolnější, jindy strmější. Určité pohybové dovednosti, pokud jsou již jednou osvojeny 

(plavání, jízda na kole apod.), nezapomínají se, pouze se může více či méně zhoršit jejich 

kvalita. Aby však byla daná pohybová dovednost na takovéto úrovni zvládnuta, je důležité 

realizovat dostatečný počet pohybových podnětů s adekvátní frekvencí. Nelze tedy očekávat 

postupné a systematické zlepšování plaveckých pohybových dovedností (např. při nácviku 

nějakého plaveckého způsobu) při frekvenci jedné cvičební jednotky za měsíc. V takovém 

případě převládá zapomínání naučeného a dochází k neustálému návratu úrovně osvojované 

pohybové dovednosti na počátek. Jednotlivé fáze osvojování motorické dovednosti 

znázorňuje tabulka 3. 

 

 

Tabulka 3. 

Popis jednotlivých fází motorického učení 

 

Fáze Znaky 
Úroveň 

dovednosti 

Vnější 

projev 

Proces 

v CNS 

Mentální 

aktivita 
Didaktika 

I. 

počáteční seznámení 

s dovedností, vytvoření 

pohybové představy, 

instrukce, motivace 

nízká generalizace iradiace vysoká 

seznámení 

s pohybovou 

činností, 

diagnostika 

II. 

prvotní osvojování 

dovednosti, zpevnění, 

zpětná aferentace, 

slovní kontrola 

střední diferenciace koncentrace střední nácvik 

III. 
zdokonalování 

dovednosti, retence, 

koordinace 
vysoká automatizace stabilizace nízká výcvik 

IV. 
upevňování dovednosti, 

transfer, integrace, 

anticipace, výkon 
mistrovská 

tvořivá 

koordinace 

(variabilita) 

tvořivá 

asociace 

(plasticita) 

vysoká 

aplikace 

v praxi, 

evaluace 
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4. 2 ETAPIZACE PLAVECKÉ VÝUKY 

 

Plavecké a různé další vodní aktivity mohou doprovázet člověka od narození až po sklonek 

života. Jednotlivé etapy plavecké výuky do určité míry korespondují s ontogenezí jedince a 

respektují zákonitosti motorického i duševního vývoje. 

 

 

4. 2. 1 Přípravná plavecká výuka 

 

Přípravná plavecká výuka (též předplavecká výuka) by měla představovat u každého dítěte 

důležitý životní krok. Lidský život je spojen s příjemným vodním prostředím už 

v prenatálním období, pobyt a pohyb ve vodě je tedy logickým pokračováním tohoto 

přirozeného spojení. Předplavecká výuka se týká dětí ve vývojovém stadiu novorozeneckém, 

kojeneckém a batolecím. Jejím cílem je postupné seznamování dítěte s vodou a aktivitami ve 

vodním prostředí, úkolem je odstranění případné bariéry strachu. Záměrem je, aby se děti na 

základě vhodně voleného učebního postupu přirozeně pohybovaly ve vodním prostředí. 

Motorika novorozence (do 1. měsíce života) je převážně reflexní a pobyt ve vodě je vázán 

především na koupání v domácím prostředí. U kojence (od 1. do 12. měsíce) je „plavání“ opět 

realizováno v domácím prostředí, popř. ve specializovaných vanách a bazénech, kde může být 

využito dýchacího reflexu (reflexní zadržení dechu, které ovšem jako pozůstatek po 

nitroděložním vývoji vyhasíná). V tomto období učíme děti vznášet se ve vodě a splývat (tzv. 

polohování). U batolat (1−3 roky) pak můžeme přikročit k nejjednodušším formám nácviku 

základních plaveckých dovedností, potápění a skoků do vody. Přibližně okolo 3. roku dítě 

začíná spolupracovat a činnosti ve vodě již mají charakter výuky. V předškolním věku (4−7 

let) lze realizovat přípravnou plaveckou výuku v plném rozsahu a postupně přecházet na 

základní plavecký výcvik. U talentovaných dětí je možné už v 6 letech začít s přípravným 

plaveckým tréninkem. 

Obsah výuky v této etapě musí být vždy adekvátní k úrovni psychomotorického a 

somatického rozvoje dítěte. Patří sem různé aktivity pro seznámení s vodním prostředím, 

polohování, vznášení, zanořování, potápění a orientace pod vodou, splývání na břiše i naznak, 

nácvik zatajení dechu, pravidelné vydechování do vody, základní lokomoce pomocí pohybu 

dolních končetin, skoky do vody, otužování apod. S ohledem na věk svěřenců volíme 

komplexní vyučovací postup, který je pro předškolní děti vhodný zejména proto, že tyto děti 

se často učí nápodobou (imitačně) a nejsou zatím schopny myšlenkové abstrakce a pohybové 

představy. Daný pohybový úkol je tedy představen a vyučován v konečné podobě a děti by jej 

měly zvládnout v hrubé podobě bez nároku na přílišnou přesnost provedení. Hlavním 

prostředkem výuky je hra. Je to nejvhodnější forma, jak seznámit děti s vodním prostředím a 

se silami působícími ve vodě na jejich tělo tak, aby dokázaly vlastností vodního prostředí 

využít pro svůj pohyb a pobyt ve vodě. Z hlediska zaměření dělíme hry na: 

 hry pro seznámení s vodou, 

 hry pro splývání, 

 hry pro orientaci ve vodě, 

 hry pro dýchání do vody. 

V předplavecké výuce se velmi často využívá plaveckých pomůcek a dále, pro rytmizaci 

pohybu i pro motivaci, různých písní a říkadel. 
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4. 2. 2 Základní plavecká výuka 

 

Základní plavecká výuka (nebo též základní plavecký výcvik) je primárně určena dětem ve 

věku 5−10 let, resp. dětem na 1. stupni ZŠ. Zásadním záměrem je dosáhnout toho, aby si žáci 

trvale vytvořili kladný vztah k vodnímu prostředí, což je zárukou, že se budou zdokonalovat 

v dalších plaveckých dovednostech. Žáci by měli získat základy alespoň jednoho plaveckého 

způsobu, ale lépe dvou. V této etapě se již běžně využívá analyticko-syntetického postupu, 

tedy nácviku jednotlivých částí pohybového celku, které se postupně spojují ve výslednou 

pohybovou dovednost. Lze také uplatnit „skeletní“ postup (viz výše). 

 

 

Otázka volby prvního plaveckého způsobu 

Náročnost jednotlivých plaveckých způsobů je různá. Za jednodušší se považují plavecké 

způsoby kraul a znak. Jsou pro ně charakteristické střídavé pohyby končetin, které jsou pro 

člověka přirozenější než pohyby stranově souměrné. Plavecké způsoby prsa a motýlek se 

považují za koordinačně náročnější. S těmito základními charakteristikami souvisí i otázka 

volby prvního plaveckého způsobu. Je rovněž nezbytné brát v úvahu věk, individuální 

předpoklady a zvláštnosti, pohlaví (dle výzkumů chlapci preferují spíše kraul, zatímco dívky 

prsa), prostředí a materiální podmínky. Jako nejvhodnější se při volbě prvního plaveckého 

způsobu jeví rozdělení dětí podle jejich individuálních předpokladů pro určitý plavecký 

způsob. Jde o tzv. individualizaci volby prvního plaveckého způsobu, tedy zaměření 

programu dle předpokladů a pohybových tendencí/inklinací dítěte, nikoliv přizpůsobování 

dítěte danému programu. Tento přístup je ovšem náročný vzhledem k personálním, 

prostorovým a materiálním podmínkám. Lze proto doporučit nejprve vyučování různých 

plaveckých dovedností (prvků různých plaveckých způsobů) bez záměru striktní či „povinné“ 

volby prvního plaveckého způsobu a poté tyto jednodušší dovednosti aplikovat do 

konkrétního způsobu, který bude dítěti nejbližší, popř. i učit dva plavecké způsoby současně, 

např. v kombinaci kraul+znak nebo znak+prsa. Porovnání výhod a nevýhod jednotlivých 

plaveckých způsobů nabízí tabulka 4. 

 

 

4. 2. 3 Zdokonalovací plavecká výuka 

 

Na základní plaveckou výuku (základní plavecký výcvik) navazuje zdokonalovací 

plavecká výuka. Cílem této etapy je zvládnutí a zdokonalení dalších plaveckých způsobů, 

seznámení žáků s plaveckými činnostmi a dovednostmi, které zvyšují plaveckou zdatnost 

s konečným záměrem uplavat jedním plaveckým způsobem minimálně 200 metrů. Do 

programu zdokonalovacího plavání je možné zařazovat i nácvik plaveckých startů a obrátek, 

popř. dovednosti z dalších plaveckých aktivit (užitého plavání, záchrany tonoucích, základů 

vodního póla, synchronizovaného plavání a skoků do vody). 

Tato etapa je v porovnání s předešlými charakteristická zaměřením na mnohem přesnější 

provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů, vyžaduje proto efektivní motorické 

učení. Požadavky pro takové učení jsou tyto: 

 vhodná počáteční motivace vedoucí k vysoké vnitřní i vnější aktivitě, 

 znalost přesného cíle a zaměření činností ve výuce, 

 rozdělení vyučovacího postupu či metodické řady na dílčí cíle, 

 podávání adekvátní zpětné vazby, 

 zajištění vhodné kontroly motorického učení (diagnostika). 
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Tabulka 4. 

Výhody a nevýhody jednotlivých plaveckých způsobů při volbě způsobu prvního 

 

Prsa 

+ dlouholetá domácí tradice, nejrozšířenější způsob rekreačního plavání 

+ vhodné uplatnění ve starším věku (nižší nároky na intenzitu zatížení při plavání prsou) 

+ snadná orientace 

+ možnost nácviku i při nezvládnutí výdechu do vody (výhoda úspory času, nikoliv cílené 

zjednodušení nácviku) 

- vysoké nároky na koordinaci a souměrnost pohybů 

- obtížnost prsového kopu, anatomická nepřirozenost pohybů v kolenním kloubu 

- ztížené splývání při nezvládnutí výdechu do vody 

- silná fixace chyb, které se špatně odstraňují (nesouměrný kop, „křivý střih“) 

Kraul 

+ základní plavecký způsob v kondičním a sportovním plavání i v dalších plaveckých 

sportech (např. vodní pólo), v triatlonu apod. 

+ jednoduchá pohybová struktura, vhodný pro komplexní postup 

+ transfer dovedností pro znak (velmi podobný pohyb dolních končetin) 

- nutnost zvládnout výdech do vody pro symetrii způsobu, polohu těla apod. 

- přesná souhra pohybů paží, dolních končetin a dýchání může činit obtíže 

Znak 

+ pro začátečníky snadnější dýchání 

+ výhodná poloha pro opravu chyb (vizuální kontakt s cvičitelem, bezprostřední zpětná 

vazba) 

+ snadný nácvik pohybu dolních končetin 

+ podobnost s plaveckým způsobem kraul (transfer dovedností) 

+ nejmenší silové nároky 

- důležitost perfektního zvládnutí splývavé polohy na zádech 

- ztížená orientace 

- nároky na přesnost pohybu paží 

Motýlek 

pro svou náročnost není vhodný jako první plavecký způsob, učíme jej až po zvládnutí 

předchozích tří způsobů; přesto je možné zařadit i u menších dětí určité motýlkové prvky, 

jako např. snožný kop vedený nártem (se špičkami nohou vtočenými dovnitř) 

 

 

 

4. 2. 4 Kondiční plavání 

 

Plavání patří mezi pohybové aktivity s potenciálem pro celoživotní adherenci, podobně 

jako další cyklické/lokomoční aktivity vytrvalostního charakteru (běh, jízda na kole, in-line 

bruslení, běh na lyžích apod.). V případě kondičního pojetí plavání jde především o 

pravidelnou systematickou plaveckou přípravu v (převážně) aerobní zóně energetického krytí 

s cílem udržení či zvýšení tělesné kondice. Jako nejvýhodnější se jeví kombinace plaveckých 

způsobů prsa a kraul při využití metod nepřerušovaného (souvislého, střídavého) i 

přerušovaného (intervalového) zatížení. Zatížení lze různě ovlivňovat, např. změnou objemu 

či intenzity zatížení, změnou délky intervalu odpočinku nebo zařazením doplňkových cvičení.  

Program kondičního plavání může obsahovat i dechová cvičení, prvkové plavání (plavání 

paží a nohou zvlášť) i závodivé prvky. V rámci úpravy pohybového režimu, resp. úpravy 
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energetické bilance organismu, je možné uvažovat i nad velikostí energetického výdeje při 

plavání, který závisí zejména: 

 na plaveckém způsobu, 

 na intenzitě plavání, 

 na úrovni plavecké techniky, 

 na somatických předpokladech, 

 na kondičních předpokladech (na úrovni trénovanosti). 

 

 

4. 3 ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE A HODNOCENÍ 

 

Důležitou součástí plavecké výuky je základní pedagogická dokumentace, tj. záznam o 

průběhu výuky, její evidence a vyhodnocování. Správně a podrobně vedená dokumentace 

dává dostatečný obraz o výsledcích plavecké výuky, slouží jako podklad pro další zlepšování 

práce i jako podklad pro vyhodnocování výuky v rámci ČR. Mezi základní doporučené 

dokumenty patří: 

 Záznamní list třídy – obsahuje seznam žáků, vstupní dovednosti, rozdělení do skupin, 

přehled o docházce, přehled závěrečných výsledků a hodnocení. Součástí je lékařské 

potvrzení nebo písemný souhlas rodičů. Tento záznamní list dostává po ukončení 

výuky pedagogický doprovod nebo třídní učitel a list je uložen do třídního výkazu. 

 Záznamní list skupiny – obsahuje jméno cvičitele, seznam žáků, počáteční dovednosti, 

záznam o docházce, průběžné výsledky počtu uplavaných metrů a závěrečné 

hodnocení (splývání v obou polohách, počet uplavaných metrů, skok, obrátka, dýchání 

aj.). Po skončení výuky zůstává plavecké škole. 

Co se týká hodnocení dětí v plavecké výuce, v první etapě (mateřské školy a 1. třídy 

základních škol) nehodnotíme děti známkou. Při vlastní výuce používáme v co nejvyšší míře 

metod pochvaly a povzbuzování. Na konci kurzu by každé dítě mělo dostat mokré 

vysvědčení. Ve druhé etapě bývá plavecká výuka součástí školní tělesné výchovy, popřípadě 

školní tělesnou výchovu nahrazuje, tudíž je teoreticky možné děti za dosažené výsledky 

známkovat, přestože samo známkování v tělesné výchově vždy vyvolává diskuse. Konkrétní 

požadavky na klasifikaci určuje ředitel školy. Při stanovení požadavků může vyjít 

z původního návrhu používaného ve střediscích plavecké výuky, nebo si jej upravit. Odměna 

formou mokrého vysvědčení se zaznačeným osobním výkonem žáka může být důležitým 

motivačním prvkem. 

 

 

4. 4 BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI PLAVECKÉ VÝUCE 

 

Ze všeobecných pokynů pro bezpečnost při plavecké výuce vybíráme: 

 Plavecká výuka se uskutečňuje v zařízeních tomu určených. 

 Plaveckou výuku organizuje škola jako součást vyučování tělesné výchovy (pokud je 

to dáno ŠVP). 

 Pro její organizaci jsou vytvořeny směrnice, které jednoznačně stanoví postup i 

odpovědnost všech zainteresovaných na této výuce. 

 Při koupání vstupují žáci do vody ve skupinách po deseti, na školách pro mládež 

vyžadující zvláštní péči po šesti žácích. 

 Při organizované plavecké výuce se třída na základní škole dělí do skupin, v jedné 

skupině může být maximálně dvacet žáků (v praxi se osvědčují skupiny do deseti 

žáků). 
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 Do plavecké výuky mohou být zařazeni žáci jen na základě souhlasu rodičů, školního 

lékaře nebo záznamu na lékařské kartě. 

 Za bezpečnost žáků při plavecké výuce, kterou provádí organizace, odpovídají ti, kteří 

ji vedou, za bezpečnost žáků do doby jejich předávání učitelům plavání odpovídají 

učitelé, kteří žáky na plaveckou výuku doprovázejí. 

Z bezpečnostních předpisů a řádu odpovědnosti učitelů plaveckých škol zdůrazňujeme 

tyto: 

 Učitel plavecké školy přebírá žáky od pedagogického doprovodu při nástupu před 

zahájením výuky. 

 Učitel plavecké školy dbá na to, aby v celém prostoru bazénu děti neběhaly a 

pohybovaly se s maximální opatrností. 

 Před zahájením výuky je učitel plavecké školy povinen provést kontrolu výstroje, 

odstranit náramky, řetízky a jiné ozdoby, které by mohly být příčinou úrazu. 

 Nepřipustí k výuce děti, které jsou nemocné nebo jinak indisponované. 

 Před zahájením výukové hodiny je povinen seznámit svoji skupinu s náplní. 

 Po celou dobu výuky nesmí opustit skupinu svěřených dětí. 

 Je povinen organizovat výcvik tak, aby měl všechny děti neustále na očích a 

v dohledu, po celou dobu musí mít přehled o počtu dětí celého družstva. 

 Je povinen dodržovat nařízení o počtu žáků v družstvu. 

 Učitel vykonává výuku ve vymezeném prostoru a musí zajistit, aby nedocházelo ke 

smíšení družstev. 

 Při jakémkoliv přerušení výuky odvolá celé družstvo z výuky a ve výuce pokračuje až 

po odstranění příčin. 

 Při skocích do vody, které jsou součástí výukového programu, zodpovídá za dodržení 

zásady, že ve vodě smí být jen jeden člen družstva. 

 V případě nehody je povinen okamžitě přerušit výuku, odvolat družstvo z vody a 

poskytnout první pomoc. 

 Dojde-li během výuky k náhlému onemocnění nebo potřebuje-li dítě na WC, je 

povinen učitel plavecké školy předat žáka do péče doprovázejícího učitele. 

 Učitel plavání nesmí žáka nutit k provedení pohybu, jestliže žák projevuje strach a 

nedá se přemluvit. 

 S žáky jedná v klidu a s maximální trpělivostí. 

 Neposílá žáky pro pomůcky. 

 Po skončení výuky provede krátké zhodnocení, po nástupu předá děti pedagogickému 

dozoru. 

Zásadní hygienická pravidla pro pobyt v plaveckých zařízeních během plavecké výuky 

jsou následující: 

 Pro plaveckou výuku je třeba používat plavek určených pouze k tomuto účelu. 

 Před výukou je třeba navštívit WC, řádně se osprchovat bez plavek, pokud možno 

zakončit sprchování studenou vodou. 

 Před plaváním se nedoporučuje jíst (až 2 hodiny), v prostorách bazénu je zakázáno 

jíst, používat žvýkačku apod. 

 Je nutné předcházet negativním účinkům vodního prostředí a prostředí bazénu 

(prevence rizika plísňových onemocnění, ochrana očí plaveckými brýlemi, prevence 

ušních zánětů…). 

 Do vody se nesmrká a neplive. 

 Po plavání se žáci osprchují a řádně osuší, zejména vlasy. 

 V zimě je nutné vychladnout v hale a před odchodem se přiměřeně obléknout. 
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4. 5 PLAVECKÉ POMŮCKY 

 

Plavecké pomůcky jsou pro výuku v bazéně nezbytnou součástí. Usnadňují celý proces 

motorického učení, pomáhají překonávat psychické zábrany a vytvářejí pro žáky pocit 

bezpečí. Nabízejí oporu v labilním vodním prostředí a napomáhají tak lepšímu dosahování 

splývavé polohy jakožto výchozí polohy pro plavecké pohyby horních a dolních končetin. 

Plavecké pomůcky se neustále zdokonalují, mění se jejich tvar, velikost a materiál, ze 

kterých jsou vyrobeny. V současné době se nabídka pomůcek značně rozšířila díky použití 

odlehčeného polyetylénu. 

Plavecké pomůcky můžeme podle využití rozdělit do těchto skupin: 

 pomůcky sloužící k nadlehčení, 

 pomůcky sloužící k doplnění výuky, 

 pomůcky sloužící ke zpestření výuky (k zábavě a hře). 

Většina pomůcek používaných v plaveckých školách je variabilních. Jejich využití závisí 

na přístupu a kreativitě učitele. Mezi nejpoužívanější pomůcky patří plavecký pás a plavecké 

desky různých velikostí, dále rozličné plovoucí hračky, „žížaly“, vodní žíněnky, pingpongové 

míčky, hokejové puky apod. Pro urychlení nácviku a zpestření výuky je vhodné u starších dětí 

též využití ploutví. Naopak nikdy by se jako plavecké pomůcky neměly používat nafukovací 

kruhy a nafukovací křidélka. Neumožňují správnou splývavou polohu a kruh navíc není 

bezpečný, neboť dítě jím může propadnout. Nepraktické jsou i duté plastové hračky, ve 

kterých zůstává po výuce voda, což může vést k růstu plísní. 
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5. PLAVECKÝ ZPŮSOB PRSA 

 

 

 

5. 1 NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE 

 

Prsa jsou historicky velmi starým plaveckým způsobem, který se pravděpodobně stal 

základem pro všechny ostatní plavecké způsoby (obrázek 8) a který sám prošel několika 

vývojovými stupni s charakterem změn postupných i revolučních. Jde prakticky o 

nejrozšířenější plavecký způsob. Zmínky o něm najdeme již v prvních učebnicích plavání 

(proto je nazýván též nazýván „klasický“). 

 

 

Obrázek 8. 

Evoluce plaveckých způsobů dle Colwina (1991, upraveno) 

 

 
 
Pozn. aut.: underarm sidestroke with lateral breaststroke kick – bok („ouško“) se střídavým záběrem a 

přenosem paží pod vodou, bočný prsový kop (z dnešního pohledu „křivý střih“); overarm sidestroke – bok 

s přenosem paže nad hladinou; inverted breaststroke kick with double arm recovery – prsový kop v poloze 

naznak, soupažný přenos horních končetin; back crawl – „kraul naznak“; straight arm pull with bent elbow 

recovery – záběr nataženou paží, přenos s pokrčeným loktem; straight arm pull and recovery – záběr i přenos 

nataženou paží (obojí v úhlu 45° k hladině); butterfly with breaststroke kick – motýlek s prsovým kopem. 

 

 

Na olympijských hrách (OH) bylo v roce 1904 zařazeno plavání „prsním stylem“ na 400 

m. Poté byla jako hlavní prsařská disciplína 200 m prsa (disciplína 100 m prsa se na OH 

plavala až od roku 1968). Ženy poprvé plavaly na OH 200 m prsa v roce 1924. Ve 20.−30. 
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letech 20. století byla prsařská technika charakterizována vysokou polohou plavce s obličejem 

stále nad hladinou. Hlavní hnací sílu vytvářely dolní končetiny pomocí širokého záběru do 

stran a rychlého snožení. Nádech se odehrával v přípravné fázi práce horních končetin. 

Německý plavec Rademacher, nejrychlejší prsař té doby, zaplaval v roce 1927 světový rekord 

na 200 m prsa za 2:48,0. Tento plavec se též podílel na vzniku plaveckého způsobu motýlek 

tím, že v posledních tempech před cílem prodlužoval záběr a paže přenášel vpřed nad vodou. 

Motýlek dále ovlivňoval prsovou techniku, plavci jím plavali část trati nebo i trať celou. Ve 

30.−40. letech došlo k zúžení kopu a frekvence pohybů se zrychlila (vliv japonských prsařů a 

amerických motýlkařů). 

Po OH v roce 1952, kdy hrozil zánik klasického pojetí plaveckého způsobu prsa, došlo 

k oddělení plaveckých způsobů prsa a motýlek a prsaři se vrátili k původní technice. Další 

inovací bylo plavání prsou pod vodou (redukce vlnového odporu, prodloužený záběr paží – 

dnes uplatňováno při startech a obrátkách). Např. plavec Pietruszewicz plaval téměř celou 

distanci 100 m prsa pod vodou (světový rekord 1:09,8 z roku 1954). Trať na 200 m prsa 

neumožňovala takovou práci na kyslíkový dluh, plavci proto prováděli 2−3 tempa pod vodou, 

pak se nadechli a opět zanořili (představitel této techniky – Japonec Furukawa). V roce 1957 

se změnila pravidla tak, že nadále bylo prsařům umožněno vykonat pouze jedno tempo pod 

vodou po startu a po každé z obrátek. Ihned po změně pravidel zaplaval československý 

plavec Vítězslav Svozil světový rekord na 100 m prsa za 1:12,7. V 60. letech došlo ke 

zdůraznění síly paží a zvyšování frekvence pohybu, což vedlo k pozdějšímu nádechu a 

zkrácení splývání (Jastremski, Prokopenko). Vdech byl přenesen až do momentu ukončení 

záběru paží. Práce nohou byla dále zúžena a zrychlena, upřednostňovalo se silové pojetí, tzv. 

„ruská škola“ (Prozumenščikova). Rok 1987 znamenal významnou změnu v pravidlech, která 

umožnila ponoření celé hlavy, což bylo následováno vznikem tzv. „vlnivé“ techniky, 

charakterizované vlněním v pase, sklouznutím hlavy pod hladinu, rychlým přenosem 

předloktí vpřed nad vodou a krátkým splýváním (podmíněno délkou trati). V roce 2007 byl 

pravidly legalizován delfínový kop během tempa pod vodou po startu a po obrátkách. 

 

 

5. 2 POPIS TECHNIKY 

 

Pro plavecký způsob prsa je typická patrně největší variabilita stylů, tj. individuálních 

provedení plaveckého způsobu. Ovšem i tak nacházíme společné základy dokonalé prsové 

techniky u všech kvalitních prsařů: dosažení dokonalé splývavé polohy (tzv. „skluz“) 

v každém pohybovém cyklu, postupně zrychlovaný záběr využívající přesné vytáčení ruky 

v jeho průběhu, boky blízko hladině po celou dobu pohybového cyklu, dotažení dynamického 

kopu se silným stlačením vody v prostoru mezi dolními končetinami, udržení správné polohy 

hlavy s bradou přitaženou k hrudníku. 

 Poloha těla – mírně šikmá, hlava nejvýše, ramena u hladiny. Při splývání je tělo 

nataženo, zaujímá polohu s co nejmenším vnějším odporem, při ukončení záběru paží 

jsou naopak hlava a ramena v nejvyšší poloze, dochází k prohnutí v bedrech. Pak 

následuje trčení vpřed, zanoření hlavy a znovu splývání. 

 Pohyb dolních končetin – současný a symetrický. Dolní končetiny prochází v záběru 

fází přípravnou (skrčení v kolenou a kyčlích, přitahování chodidel k hýždím; kolena se 

jen mírně rozevírají, chodidla jsou na šířku boků), fází záběrovou (začíná vytočením 

chodidel do stran; záběr je dynamický, směřuje do stran, vzad a dolů, končí snožením 

a propnutím v hlezenních kloubech) a fází splývání. 

 Pohyb horních končetin – současný a symetrický. Z natažených paží (po splývání) 

začíná záběr dlaněmi vytočenými dolů zevnitř s postupným ohýbáním předloktí. 

Dráha záběru je eliptická s vysokou polohou loktů. Záběr postupně zrychluje a končí 



[47] 
 

přitažením loktů k sobě pod hrudní kostí v úrovni ramen. Následuje trčení paží těsně u 

hladiny do splývavé polohy. 

 Dýchání – nádech je prováděn po skončení hnacího pohybu paží vynořením hlavy 

z vody. 

 Souhra – pohyb zahajují paže. Kolena se začínají pokrčovat při přibližování loktů 

k sobě. Záběr dolních končetin začíná těsně před úplným napnutím paží s obličejem 

zcela ponořeným. Po dotažení záběru dolních končetin následuje splývání – „skluz“, 

jehož délka je odvislá od délky závodní tratě. 

 

 

Obrázek 9. 

Kinogram plaveckého způsobu prsa (www.sportunterricht.de) 

 

 

 
 

 

5. 3 PRAVIDLA 

 

 Po startu a po každé obrátce lze provést jeden záběr pažemi až ke stehnům, v jehož 

průběhu může být plavec ponořen. Během tohoto prvního záběru paží je povolen jeden 

delfínový kop nohama, po němž následuje prsařský kop. 

 Od začátku prvního záběru pažemi, po startu a po každé obrátce musí tělo plavce 

spočívat v poloze na prsou. Není dovoleno se kdykoliv během závodu otočit na záda. 

Od startu a po celou dobu závodu musí následovat jeden záběr pažemi a jeden kop 

nohama v tomto pořadí. Všechny pohyby pažemi musí být současné, ve vodorovné 

poloze a bez střídavých pohybů. 

 Paže musí být vytrčeny současně vpřed od prsou na hladině vody, pod ní nebo nad 

vodou. Lokty musí být ponořeny pod vodou s výjimkou posledního záběru před 

obrátkou, v průběhu obrátky a při posledním záběru v cíli. Paže se musí vracet zpět na 

hladině nebo pod hladinou. Ruce nesmí při záběru překročit úroveň kyčlí, s výjimkou 

prvního tempa po startu a po každé obrátce. 

 V průběhu každého celého cyklu (záběr paží a kop nohou) musí nějaká část hlavy 

plavce protínat hladinu vody. Hlava plavce musí protnout hladinu vody předtím, než 

se ruce plavce vytáčí směrem dovnitř v nejširší části druhého záběru. Všechny pohyby 

nohama musí být prováděny současně a ve stejné vodorovné rovině bez střídavých 

pohybů. 

 Chodidla musí být v aktivní části kopu otočena směrem ven. Nůžkový pohyb, střídavý 

kop nebo pohyb nohou směrem dolů jako při delfínovém vlnění není povolen, 

s výjimkou pravidla vymezujícího záběr pod vodou. Chodidla plavce mohou protnout 

hladinu, pokud nenásleduje pohyb směrem dolů jako při delfínu. 

 Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny bazénu oběma rukama 

současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Hlava může být po posledním záběru paží 

před dohmatem na stěnu potopena za předpokladu, že protne hladinu vody v některém 

bodě během posledního úplného nebo neúplného tempa před dotykem. 

 

 

 

 

http://www.sportunterricht.de/
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5. 4 KLÍČOVÁ MÍSTA NÁCVIKU 

 

 Základem je zvládnuté splývání a dýchání do vody. 

 Nácvik souměrného pohybu dolních končetin na suchu, popř. v sedu na okraji bazénu 

– výhoda zrakové kontroly prováděných pohybů (dorsální flexe v hlezenním kloubu – 

„fajfky“). 

 Nácvik pohybu dolních končetin ve vodě s oporou o stěnu bazénu (možnost pasivního 

vedení pohybu cvičitelem či partnerem ve výuce). 

 Prsový kop s plaveckou deskou, střídání přípravné fáze (krčení kolen, přitažení pat 

k hýždím a flexe v hleznech), záběrové fáze neboli kop (kolena držet úžeji, bérce a 

vytočené špičky více do stran) a fáze splývání (uzavření pohybového cyklu a příprava 

pro další). Přípravná fáze je vykonávána mnohem pomaleji (redukce přílišného 

zvýšení tvarového odporu) než fáze záběrová, při které je pohyb postupně zrychlován 

do švihu. 

 Načasování nádechu během kopu (paže nepracují a zůstávají ve splývavé poloze) – 

hlava se zvedá během přípravné fáze a sklápí se do vody těsně před fází záběrovou. 

Výdech probíhá během celého skluzu (splývání), dech se tudíž nezadržuje. 

 Nácvik souměrného pohybu horních končetin na suchu v mírném předklonu, popř. 

nácvik v mělké vodě. 

 Prsový záběr paží ve vodě (s možností držení plavecké desky mezi stehny), střídání 

záběrové fáze (vytočení dlaní vně, postupný pohyb po elipse vzad se snahou o 

dosažení polohy „vysokého lokte“ a úhlu 90−100° v loketním kloubu, ukončení 

záběru pod hrudníkem s dlaněmi vytočenými k obličeji), fáze přenosu (prudké trčení 

paží vpřed, na hladině či nad hladinou) a splývání. Pohyb paží se od zahájení záběru 

zrychluje – přechod mezi záběrem a přenosem je velmi dynamický. 

 Načasování nádechu během záběru paží (stejné jako u celkové souhry) – hlava se 

začíná zvedat z vody již v průběhu první třetiny záběru, zanořuje se během fáze 

přenosu. 

 Souhra – ze splývání nasazují první záběr paže, poté následuje kop nohou (během 

ukončování záběrové fáze paží probíhá přípravná fáze dolních končetin) a opět 

splývání („skluz“). 

Škálu pro posuzování techniky plaveckého způsobu prsa naleznete v přílohách (příloha 4). 
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6. PLAVECKÝ ZPŮSOB KRAUL (VOLNÝ ZPŮSOB) 

 

 

 

6. 1 NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE 

 

Plavání v poloze na prsou se střídavými pohyby paží je jedním z nejstarších způsobů 

pohybu ve vodě (malby z Egypta a Řecka). Inspirací byl pohyb zvířat – tzv. kraul bez 

vytahování paží („čubička“). Obnovení OH v roce 1896 vedlo k bouřlivému rozvoji tehdejší 

techniky, vývoj byl umožněn liberálním pojetím pravidel disciplíny „volný způsob“. Na I. OH 

bylo zařazeno pouze „plavání“ a délka tratě, jež měla být překonána. Závodníci se učili jeden 

od druhého, ti nejlepší zakládali plavecké školy. Nejrychlejší byl tzv. trudgeon (též trudgen 

nebo španělský ráz) – první olympijský vítěz Alfréd Hajós z Uher zaplaval 100 m volným 

způsobem za 1:22,2 a 1200 m volným způsobem za 18:22,2. Trudgeon byl charakteristický 

vysoko zvednutou hlavou, střídavým záběrem pažemi, které se přenášely vpřed vzduchem. 

Nohy prováděly nůžkovitý záběr ve vodorovné rovině a tělo se převracelo z boku na bok. 

Problém vznikal hlavně u pohybu dolních končetin. 

 

 

Obrázek 10. 

Alfréd Hajós, první plavecký olympijský vítěz (Atény, 1896) 

 

 
 

 

Na II. OH (1900) vítěz Lane (Austrálie) prováděl střídavé kopy ve vertikální rovině (jeden 

kop na jeden záběr paží) – tzv. australský kraul. Jiným řešením bylo plavání bez pohybu 

nohou (Halmay, Uhry). K završení techniky práce kraulových nohou došlo u havajského 

plavce Dukea Kahanamoku (OH 1912, Stockholm), který prováděl též pohyby vertikálním 

směrem, ale pohyb již vycházel z kyčelních kloubů. Kraulovou techniku dále zdokonalil 
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americký plavec Johnny Weissmuller: vyšší poloha ramen, rytmické dýchání s výdechem do 

vody, relaxovaný přenos paží, šestiúderová souhra paží a nohou, důraz na polohu téměř 

svislého předloktí při přenosu (tzv. americký kraul). Jako první člověk na světě překonal 

Weissmuller hranici jedné minuty na 100 m volným způsobem (9. 7. 1922 za 58,6 s). Později 

byl pohyb nohou dále shledáván jako neefektivní především u vytrvalců, ale i u sprinterů 

(technika čtyř- i dvouúderová). Způsob přenosu paže nad hladinou pak tvořil charakteristický 

rys kraulové techniky vycházející z různých plaveckých škol – švédský kraul (Borg), 

maďarský kraul (Csik) či japonský kraul (Furuhashi). V 50. létech 20. století se australští 

trenéři díky podvodní videotechnice více orientovali na rozbor průběhu záběru paží, což vedlo 

k triumfu Australanů na OH v roce 1956 (Melbourne). První ženou, která se dostala 

v disciplíně 100 m volným způsobem pod hranici jedné minuty, byla Australanka Dawn 

Fraser (27. 10. 1962 za 59,9 s). Rozkyv ramen umožnil plavcům zabírat v boční poloze (do té 

doby to bylo považováno za chybu). Dnes platí zásada individuálního pojetí techniky, která 

umožňuje plavci přirozený vývoj. 

 

 

6. 2 POPIS TECHNIKY 

 

Kraul je nejrychlejším plaveckým způsobem. Příčinou je stálá a vysoká poloha těla plavce 

na hladině a malé výkyvy v rychlosti lokomoce jako výsledek neustálého střídání záběrových 

pohybů horních končetin coby hlavní hnací síly, doplněné o kontinuální záběrové pohyby 

dolních končetin. 

 Poloha těla – téměř vodorovná, ramena jsou poněkud výše než boky, hrudník mírně 

prohnutý, obličej ve vodě. Vdech se provádí těsně nad vodou po otočení hlavy do 

strany, při výdechu temeno hlavy rozráží hladinu. 

 Pohyb dolních končetin – střídavé, vlnité kmitání, špičky nohou jsou vtočeny dovnitř, 

paty vytočeny vně. Pohyb vychází z kyčelního kloubu a provádí se pod hladinou. 

Dolní končetiny jsou při pohybu nahoru napnuté, při pohybu dolů mírně pokrčené. 

Rozsah pohybu 30–50 cm. 

 Pohyb horních končetin – střídavý po uzavřené křivce. Paže se zasunuje do vody 

uvolněná, natažená směrem dopředu. Postupně se zanořují prsty, předloktí a loket 

v pozici před ramenem. Ramena se vytáčejí a usnadňují protilehlé straně nádech. 

Záběr je veden po esovité křivce pod tělem. Paže se postupně pokrčuje (nejprve se 

sklání dlaň s předloktím), pod ramenem až do úhlu 90°, poté se opět natahuje při 

dokončení záběru vzad. Z vody vystupuje první loket. Paže je ve fázi přenosu 

uvolněná a ohnutá v lokti („ostrý loket“). 

 Dýchání – na stranu (nejlépe střídavě na obě strany). Začíná mírným natočením hlavy 

na konci záběru a začátku přenášení paže dopředu. Vydechujeme ihned po zasunutí 

paže do vody. 

 Souhra – na jeden záběrový cyklus paží (levá, pravá) připadá šest kopů. Začátek 

záběru jedné paže je doprovázen kopem dolů nesouhlasnou nohou. Při úplném 

pohybovém cyklu se tělo přetáčí kolem podélné osy o 35−40°. 

 

 

6. 3 PRAVIDLA 
 

Kraulovou techniku využívají plavci v disciplínách označených jako volný způsob, kde 

může závodník plavat jakýmkoliv způsobem. V polohovém závodě a v polohové štafetě 

znamená volný způsob jakýkoliv jiný způsob než znak, prsa nebo motýlek. 
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 Při dokončení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv 

částí těla. 

 Během celého závodu musí některá část těla plavce protínat vodní hladinu, plavci je 

dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé 

obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody. 

 

 

Obrázek 11. 

Kinogram plaveckého způsobu kraul (www.sportunterricht.de) 

 

 
 

 

6. 4 KLÍČOVÁ MÍSTA NÁCVIKU 
 

 Výchozí polohou je splývání na břiše, musí být zvládnutý výdech do vody. 

 Nácvik střídavého pohybu dolních končetin (kraulových kopů) v sedu na okraji 

bazénu, možnost zrakové kontroly. Palce u nohou jsou vtočeny dovnitř, paty od sebe, 

záběrovou plochou je nárt, hlezna jsou uvolněná. 

 Nácvik kraulových kopů ve vodě u stěny bazénu spojený se správným vytáčením 

hlavy pro nádech. Hlava je v prodlužení těla a pouze se vytáčí na stranu (nezvedá se a 

nezaklání). 

 Kraulové kopy s deskou a s dýcháním (desku možno držet jen v jedné ruce, ruka na 

straně nádechů je připažena). 

 Nácvik kraulových paží na suchu, rozdělení práce paží na fázi záběrovou („esovitý“ 

záběr – začíná s mírně pokrčeným loktem před hlavou, po oblouku mírně vně, pak pod 

tělo a za tělo, kde je záběr ukončen s nataženým loktem a rukou vedle stehna; 

v průběhu záběru snaha o „vysoký loket“ a pravý úhel v loketním kloubu) a fázi 

přenosu (nejprve z vody vystupuje loket, paže je uvolněná, dosahuje se tzv. polohy 

„ostrého lokte“ a jako první v dalším cyklu protínají hladinu prsty ruky). 

http://www.sportunterricht.de/
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 Kraulové kopy s deskou nebo bez a se záběrem jedné paže při správném provedení 

záběrové a přenosové fáze. Záběr paže je postupně zrychlovaný. 

 Timing dýchání během pohybu paže – hlava se vytáčí na stranu přibližně v momentě, 

kdy přitahování paže přechází v odtlačování, následuje nádech a hlava se poté vrací 

zpět do splývavé polohy již na začátku fáze přenosu. 

 Souhra pravé a levé paže s dýcháním (je možné použít desku mezi stehna a pro lepší 

soustředění vyřadit z činnosti dolní končetiny). Práce je střídavá, vždy s jednou paží 

v záběru a druhou v přenosu, paže se nikde během svého pohybového cyklu 

nesetkávají a „nedobíhají“. Postupně se přidává rozkyv ramen. Nadechovat lze na 

jednu stranu (tj. na každý druhý či čtvrtý záběr) i na strany obě (např. na každý třetí 

záběr). 

 Souhra záběrů paží a kraulových kopů. Na jeden záběr připadají obvykle tři kopy (šest 

kopů v jednom pohybovém cyklu levé a pravé paže, tzv. šestiúderový kraul). Je 

vhodné počítat si v duchu třídobý rytmus kopů a postupně přidávat kraulové záběry 

paží. 

Škálu pro posuzování techniky plaveckého způsobu kraul naleznete v přílohách (příloha 2). 
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7. PLAVECKÝ ZPŮSOB ZNAK 

 

 

 

7. 1 NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE 

 

Zpočátku sloužila poloha na zádech spíše k odpočinku plavce. Poprvé byl znak zařazen do 

programu OH v Paříži roku 1900. V tehdejší době se znak vyznačoval současnými pohyby 

paží (soupaž) i nohou (sounož). Plavci přesouvali paže do výchozí polohy pod hladinou. 

Protože paže a nohy zabíraly současně, začal se užívat název „znak soupaž soudobý“. Brzy 

však začala převládat rychlejší varianta, při níž se přenášely paže vzduchem. Název techniky 

„znak soupaž nesoudobý“ vyplynul z toho, že paže a nohy se při záběrech střídaly. Mezníkem 

ve vývoji se staly OH ve Stockholmu v roce 1912. Plavec Hebner (USA), který trénoval 

s havajskými kraulaři, se pokusil aplikovat tuto techniku na znak. Ihned měl úspěch, neboť 

zvítězil na 100 m časem 1:21,2. V dalším vývoji se prosazovaly dvě tendence záběru paží. 

Jedna část plavců se snažila napodobit kraul v poloze na znak tak, že zabírala nataženou 

končetinou pod tělem s maximálním využitím rozsahu pohyblivosti ramenního kloubu. Druhá 

část plavců prováděla záběr nataženou končetinou vedle těla. Od 50. let se již prosazuje záběr 

paží vedle těla, ale s využitím rotace osy ramenní a s končetinou postupně se pokrčující a opět 

natahující v lokti. Na začátku 80. let začali někteří plavci po startu překonávat postupně stále 

větší vzdálenost pod hladinou s využitím delfínového vlnění těla. Uplatněním této techniky 

dosahovali větší rychlosti než na hladině. 

 

 

7. 2 POPIS TECHNIKY 

 

Znak je jediným z plaveckých způsobů, který se plave na zádech. Z tohoto důvodu se do 

popředí dostává nejen významnost dokonalého technického provedení, ale též otázka 

obtížnější orientace v poloze naznak. Neméně závažné je riziko zranění a jeho prevence. 

 Poloha těla – mírně šikmá, hlava nejvýše, v prodloužení trupu a jen mírně přitažena 

bradou k hrudníku. Rozkyv ramen kolem podélné osy těla umožňuje prodloužení fáze 

záběru paže a maximální uvolnění při přenosu. 

 Pohyb dolních končetin – střídavý, podobně jako u kraulu. Začíná v kyčlích, přechází 

přes uvolněná kolena a hlezenní klouby. Rozsah pohybu nahoru – dolů je větší než u 

kraulu. Dbáme na to, aby se nohy nedostávaly nad hladinu. Zdůrazňujeme kop 

směrem vzhůru s mírným pokrčením v koleni, při kopu dolů se dolní končetina 

napíná. 

 Pohyb horních končetin – jedná se o střídavý pohyb probíhající po uzavřené křivce. 

Plavec zasouvá paži do vody napnutou, mírně vně od podélné osy těla. Ruka dopadá 

na hladinu malíkovou hranou tak, aby s sebou nestrhla vzduchové bubliny. Dlaň se 

pak vytáčí ve směru záběru. Záběr je v první části proveden téměř napnutou paží. Při 

dalším pohybu směrem dolů se paže pokrčuje v lokti. Úhel v loketním kloubu činí 

maximálně 90−100° a dosahuje se ho v polovině záběru. Od poloviny do konce záběru 

se paže postupně napíná a záběr je dokončen dotlačením ruky pod stehno. Dlaň 

opisuje esovitou dráhu. Zpět nad hlavu se paže přenáší před tělem, napnutá, ale 

uvolněná. Pro souhru práce horních končetin je typické, že jsou po celou dobu 

pohybového cyklu jakoby proti sobě. 

 Dýchání – je vhodné koordinovat s činností horních končetin; při přenášení jedné paže 

nádech, při přenášení druhé výdech. 
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 Souhra – na jeden záběrový cyklus paží (pravá, levá), připadá šest kopů. Při plném 

pohybovém cyklu se tělo přetáčí cca o 40° na obě strany. 

Excelentní provedení plaveckého způsobu znak se vyznačuje udržením vysoké polohy těla, 

zejména boků a trupu, hladkým a plynulým přenosem horních končetin nad vodou 

zakončeným vstupem paže do vody v jedné linii s ramenem, stabilní polohou hlavy, 

vytáčením boků a těla, vysunováním ramen z vody, pravidelnou a dynamickou pohybovou 

činností dolních končetin a účinným záběrem paží pod vodou. 

 

 

Obrázek 12. 

Kinogram plaveckého způsobu znak (www.sportunterricht.de) 

 

 
 

 

7. 3 PRAVIDLA 

 

 Při startu se plavci seřadí ve vodě čelem ke startovní stěně, oběma rukama se při tom 

drží startovních madel. Je zakázáno stát ve žlábku, na něm nebo se opírat ohnutými 

prsty o jeho okraj. 

 Při startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze naznak během celého závodu, 

kromě provedení obrátek. Normální poloha naznak dovoluje otáčení celého těla 

z vodorovné polohy až do 90° (nikoli však včetně). Poloha hlavy není rozhodující. 

 Během závodu musí část těla plavce protínat vodní hladinu. Je povoleno, aby se 

plavec úplně ponořil při obrátce, v průběhu posledního tempa a ve vzdálenosti ne větší 

http://www.sportunterricht.de/
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než 15 m po startu a po každé obrátce. V tomto místě (15 m) musí hlava plavce 

protnout hladinu. 

 Při provádění obrátky se musí jakákoli část těla plavce dotknout stěny bazénu. Při 

obrátce mohou být ramena podélně přetočena do polohy na prsou, potom může být 

použit plynulý záběr jednou paží nebo oběma pažemi současně k zahájení obrátky. 

Plavec se musí vrátit do polohy na zádech při odrazu od stěny ve své dráze. 

 V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v poloze naznak. 

 

 

7. 4 KLÍČOVÁ MÍSTA NÁCVIKU 
 

 Základem je precizní splývavá poloha na zádech, přičemž je nezbytné vyvarovat se 

zvedání hlavy (hlava zůstává v prodloužení těla) a propadání boků („sedání si“). 

 Nácvik střídavého pohybu dolních končetin na souši nebo na okraji bazénu. Technika 

je podobná jako u kraulových kopů (viz kapitolu 6. 4). 

 Nácvik znakových nohou ve vodě po odraze od stěny se snahou o zachování splývavé 

polohy na zádech (nohy nesmí klesat příliš pod hladinu, paže jsou maximálně 

vytažené z ramen, lokty propnuté). 

 Nácvik práce paží na suchu, rozdělení na fázi záběrovou (napnutá paže, malíková 

hrana ruky vytočena dozadu, vlastní záběr začíná nejprve nataženou paží, která se 

postupně krčí až do pravého úhlu v lokti a poté se opět natahuje směrem ke stehnu; 

průběh záběru je „esovitý“ se snahou o dosažení polohy „vysokého lokte“) a fázi 

přenosu (palcem nahoru s napnutým loktem opět na začátek dalšího záběru). 

 Spojení znakových nohou a znakového záběru jedné paže ve vodě. Práce paže je 

nepřerušovaná. Druhá (nečinná) paže může být vzpažená, připažená či předpažená. 

 Souhra pravé a levé paže – zdůrazňuje se důležitost kontinuální práce (mezi pažemi je 

stále úhel 180°, čili paže se nedobíhají) a vytáčení osy ramenní vzhledem k podélné 

ose těla (rameno zabírající paže klesá pod hladinu, zatímco rameno přenášené paže je 

vytahováno nad vodu). 

 Nácvik souhry horních a dolních končetin – podobně jako u kraulu je i u znaku běžný 

šestidobý rytmus, to znamená, že na záběr jedné paže připadají tři kopy. 

Škálu pro posuzování techniky plaveckého způsobu znak naleznete v přílohách (příloha 3). 
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8. PLAVECKÝ ZPŮSOB MOTÝLEK 

 

 

 

8. 1 NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE 

 

Motýlek je nejmladším plaveckým způsobem. První zárodky motýlka se objevily ve 

třicátých letech 20. století. Prvotní impuls nacházíme u německého prsaře E. Rademachera, 

který u plaveckého způsobu prsa prováděl poslední záběr pažemi až k bokům a paže přenášel 

vpřed nad hladinou, aby co nejrychleji dohmátl na stěnu bazénu. Postupně začali plavci 

navyšovat počet takto prováděných záběrů. Pravidla tento způsob práce horních končetin 

nezakazovala, i když např. Velká Británie jej na závodech nepovolila. V každém případě byla 

tato technika považována za velmi náročnou. Vývoj pozastavila druhá světová válka. Na OH 

v Londýně (1948) již triumfovali motýlkaři na úkor klasických prsařů (startovali stále ve 

společné kategorii). Na následujících OH v Helsinkách (1952) se do finále na 200 m 

neprobojoval už žádný prsař. Poté FINA oba plavecké způsoby oddělila, čímž vznikl 

samostatný plavecký způsob motýlek (stále se v té době plaval se zúženým prsovým kopem). 

V roce 1953 byl povolen vertikální záběr dolních končetin (delfínový kop). Průkopníkem této 

techniky byl v Evropě maďarský plavec Tumpek, který prováděl celým tělem vlnivé pohyby 

s poměrně velkým rozsahem. Na jeden záběr paží připadaly dva až tři kopy nohou, což vedlo 

k rozlišování dvou- a tříúderového delfína. Prsový kop byl v pravidlech povolen až do roku 

2001, kdy byl u motýlka zamítnut. Výjimkou je kategorie masters (veteráni), kde je povolen 

dodnes.  

Přestože se motýlek vyvinul z plaveckého způsobu prsa, má dnes strukturou a charakterem 

pohybu nejblíže ke kraulu, pokud jde o zapojení hlavních svalových skupin, práci dolních 

končetin i záběrovou fázi paží. 

Dnešní pravidla plavání nevymezují počet kopů na jeden záběrový cyklus paží. V současné 

technice však všichni plavci používají rytmu dvou kopů na jeden záběr paží. Stejně jako u 

plaveckého způsobu prsa musí být dohmat na stěnu proveden současně oběma rukama při 

každé obrátce a dohmatu v cíli. Dále je povoleno po startu a obrátce vlnit pod vodou do 

vzdálenosti 15 metrů, kde hlava musí protnout hladinu nejpozději (až do 90. let 20. století toto 

pravidlo neexistovalo – bylo možné pod vodou vlnit neomezeně).  

 

 

8. 2 POPIS TECHNIKY 

 

Při správném provedení můžeme motýlek považovat za nejelegantnější z plaveckých 

způsobů. Avšak je to zároveň plavecký způsob nejobtížnější, jehož výuka je podmíněna 

zvládnutím tří způsobů předchozích. Typické znaky dokonalé techniky: optimálně vlnivá 

práce těla, plynulý pohyb ve vodě, silná a dynamická činnost dolních končetin vycházející 

z kyčlí, správná poloha hlavy s pohledem směřujícím dolů a bradou při nádechu přitaženou 

k hrudníku, přenos paží s lokty nahoře a palci směřujícími dolů. Klíčové body plaveckého 

způsobu motýlek: 

 Poloha těla – proměnlivá, což je ovlivněno vlněním celého trupu v průběhu hnacích 

pohybů horních a dolních končetin. 

 Pohyb dolních končetin – součást delfínového vlnění. Simultánní pohyb obou dolních 

končetin ve vertikální rovině (nahoru a dolů). Důraz je kladen na explozivní kop bérci 

a uvolněnými nárty (bérce se stehny svírají na začátku kopu úhel až 90°). Pohyb 
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vychází z kyčelních kloubů a je doprovázen pohybem pánve – při kopu směrem dolů 

jde pánev nahoru a při pohybu nohou nahoru pánev klesá. 

 Pohyb horních končetin – symetrický, podobá se kraulovému záběru. Natažené paže 

se zanořují před tělem na šířku ramen, dlaně a předloktí se bez zastavení tlačí ven a 

vzad (vysoká poloha loktů), hlava je pod hladinou. Záběr pokračuje po esovité dráze 

pod tělem k vnější straně stehen. Po jeho ukončení se téměř napnuté (ale uvolněné) 

paže přenášejí švihem vpřed. Před dosažením konce přenosu dochází k zanoření hlavy. 

 Dýchání – nádech začíná na konci záběru paží. 

 

 

Obrázek 13. 

Kinogram plaveckého způsobu motýlek (www.sportunterricht.de) 

 

 
 

 

8. 3 PRAVIDLA 

 

 Od zahájení prvního záběru paží po startu a po každé obrátce musí tělo plavce zůstat 

v poloze na prsou. Kopy nohou pod vodou v poloze na boku jsou povoleny. Je 

zakázáno v kterékoli fázi se přetáčet na znak. 

 Plavec musí přenášet obě paže vpřed nad vodou a vést je vzad současně po celou dobu 

závodu s výjimkou pravidla o startu a obrátkách. 

 Všechny pohyby nohou nahoru a dolů musí být současné. Nohy nebo chodidla nemusí 

být ve stejné rovině, ale nejsou povoleny střídavé pohyby. Prsařský kop nohama není 

dovolen. 

 Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny oběma rukama 

současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Ramena musí zůstat ve vodorovné poloze až 

do okamžiku dohmatu. 

 Při startu a obrátkách může plavec provést jeden nebo více kopů a jeden záběr pažemi 

pod vodou, musí se však jimi dostat zpět na hladinu. Plavci je dovoleno být zcela 

ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a po každé obrátce. Po 

http://www.sportunterricht.de/
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dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody a plavec musí zůstat nad 

hladinou až do další obrátky nebo do dokončení závodu. 

 

 

8. 4 KLÍČOVÁ MÍSTA NÁCVIKU 
 

 Při nácviku plaveckého způsobu motýlek je vhodné vycházet z biomechanických 

podobností s plaveckým způsobem kraul 

 Základním pohybem těla pro plavecký způsob motýlek je delfínové vlnění (pro 

usnadnění lze nacvičovat s ploutvemi). Kop dolních končetin je současný, palce jsou 

vtočeny k sobě, paty od sebe, záběrovou plochou jsou především nárty. Při kopu 

směrem dolů se boky zvedají nahoru k hladině a obráceně, při pohybu pat nahoru boky 

klesají. 

 Nácvik rytmu kopů a dýchání – možno s plaveckou deskou i bez (v předpažení). 

Rytmus kopů je dvoudobý a nepřerušovaný, na první kop se zvedá hlava (nádech), na 

druhý se hlava zanořuje (výdech). 

 Nácvik souhry delfínového vlnění se záběrem jedné paže (tedy kraulová práce paže). 

Na jeden záběr připadají dva kopy, první je na začátku záběru, druhý na konci. Nádech 

se vykonává jako u kraulu. 

 Nácvik motýlkových paží na suchu v mírném předklonu – současná práce obou 

horních končetin, střídá se fáze záběru („esovité“ provedení jako u kraulu – viz 

kapitolu 6. 4) a fáze přenosu. Paže se přenášejí vpřed do dalšího záběru uvolněné, 

avšak téměř natažené, s palci směřujícími dolů (při cvičení ve vodě jsou paže 

přenášeny těsně nad hladinou). 

 Nácvik motýlkové souhry (paže, nohy, pohyb hlavy a dýchání) se splýváním, tedy 

„rozloženě“. Na jeden pohybový cyklus paží se provádějí dva kopy (jeden na začátku, 

druhý na konci záběrové fáze), rytmus pohybu paží je přerušen splývavou fází. Hlava 

se mírně zvedá pro nádech v poslední třetině záběru a zanořuje se po nádechu zpět 

těsně před ukončením přenosu paží (než ruce protnou hladinu vepředu před hlavou). 

 Nácvik motýlkové souhry v konečném provedení – jednotlivé pohybové cykly jsou za 

sebou plynule a rytmicky navazovány bez splývavé fáze. Nádech se nemusí vykonávat 

v každém cyklu, lze nadechovat na každý druhý až třetí záběr. 

Škálu pro posuzování techniky plaveckého způsobu motýlek naleznete v přílohách (příloha 

5). 
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9. STARTY A OBRÁTKY 

 

 

 

Startovní skok a obrátky jsou nedílnou součástí plaveckého výkonu. Tyto prvky se mohou 

na celkovém výsledku podílet z 25 až 50 %, odvisle od délky bazénu (25 m/50 m), délky 

disciplíny a plaveckého způsobu. Procvičování startů a obrátek (popř. dohmatů v cíli) proto 

nesmí být v plavecké přípravě podceněno. Zdůrazňuje se zejména přesnost, rychlost a 

dynamika provedení. 

 

 

9. 1 STARTOVNÍ SKOK 

 

Kvalita provedení startovního skoku má největší důležitost u sprintů. S přibývající délkou 

závodní disciplíny klesá významnost startu a zvyšuje se potřeba kvalitního provedení obrátek. 

Startovní skok se provádí buď ze startovního bloku (volný způsob, prsa, motýlek, 

polohový závod a štafety volným způsobem), nebo z vody (znak, polohová štafeta). Startovní 

signál může být proveden pomocí klaksonu, píšťalky či pistole. Samotný startovní signál 

předcházejí následující pokyny píšťalkou: krátké hvizdy (pokyn k vysvlečení do plavek), 

dlouhý hvizd (pokyn na bloky), následuje povel „Na místa!“ („Take your marks!“) a vlastní 

start. Při startu prováděném z vody se opět zahajuje krátkými hvizdy, následuje dlouhý hvizd 

(skok do vody), druhý dlouhý hvizd (uchopit madlo a opřít nohy o stěnu bazénu), povel „Na 

místa!“ a start. 

Po startu smí závodník plavat pod vodou pomocí střídavých či vlnivých pohybů dolních 

končetin do vzdálenosti 15 m, poté musí hlava protnout hladinu (volný způsob, znak, 

motýlek). U plaveckého způsobu prsa není vzdálenost dána, pravidly je vymezen jeden 

pohybový cyklus, po kterém následuje výjezd na hladinu (viz kapitolu 5. 3). 

Kvalita startu je ovlivněna řadou faktorů. Jsou to především reakční čas plavce od 

startovního signálu k zahájení skoku, velikost výbušné (explozivní) síly dolních končetin a 

kvalita technického provedení skoku. Vlastní skok z bloku můžeme rozdělit na tyto fáze: 

 základní (výchozí) postoj, 

 odraz a let vzduchem, 

 dopad (zanoření), 

 splývání a navázání prvních plaveckých pohybů. 

V dnešní době se využívají dvě varianty skoků z bloku: klasický start (nohy jsou v jedné 

rovině prsty zaklesnuty za hranu startovního bloku, těžiště plavce je předsunuto hodně 

dopředu k labilní poloze) a atletický start (za hranu startovního bloku jsou zaklesnuty prsty 

jedné nohy a druhá noha je cca 30 cm od přední hrany bloku). Atletický start může mít dále tři 

provedení: 1) těžiště je předsunuto hodně dopředu nad hranu startovního bloku, 2) těžiště je 

nad středem mezi oběma chodidly, 3) těžiště je posunuto dozadu a je spojeno se zapřením 

rukou o hranu bloku. V pravidlech poloha rukou a paží není stanovena, plavci se však obvykle 

rukama zapírají o přední hranu startovního bloku a první silový impuls po zaznění startovního 

signálu směřuje právě sem. Znakový start je specificky prováděn z vody (viz níže). 

V současnosti je takřka výhradně při závodech používáno pravidlo jednoho startu. Každý 

plavec startující před zazněním startovního povelu (signálu) je diskvalifikován. Zazní-li 

startovní povel před vyhlášením diskvalifikace, pokračuje se v závodě a všichni provinění 

budou diskvalifikováni až po dokončení závodu. Je-li diskvalifikace ohlášena před startovním 

povelem, nebude startovní povel vydán. Ostatní plavci budou vráceni a start bude opakován. 
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Přerušení startu způsobené chybou rozhodčího či selháním startovacího zařízení (pistole atd.) 

se za chybný start nepovažuje. 

 

 

9. 1. 1 Nácvik startovního skoku 

 

U startovního skoku zdůrazňujeme zejména efektivitu (účelné využití dynamiky odrazu 

pro udržení rychlosti pohybu ve vodě ihned po startu), ale i estetiku provedení. Nezbytná je 

dostatečná výbušná síla dolních končetin a koordinace pohybu celého těla při letu vzduchem a 

zanoření. 

Skok nacvičujeme v bazénu s dostatečnou hloubkou, aby nedošlo k nárazu do dna bazénu. 

Od začátku nácviku se snažíme směřovat vyplavání do dálky se zapojením prvních 

záběrových cyklů. Plavec by měl vniknout do vody v jednom bodě v pořadí ruce, hlava, 

ramena, boky, nohy. Pro správné zvládnutí startovního skoku můžeme postupovat takto: 

 začínáme ze břehu bazénu, sedíme v mírném předklonu, předpaženo povýš, ruce 

sepnuty, hlava skrytá mezi pažemi, vytahujeme se z paží směrem dopředu a postupně 

přepadáváme, zatím bez odrazu; 

 vše je stejné jako v předešlém bodě, jen na okraji bazénu provedeme hluboký dřep, 

poté podřep a na konec provedeme pád ze stoje; 

 postupně přidáváme odraz, opět z polohy hlubokého dřepu a poté podřepu, pomalu se 

převažujeme a v okamžiku, kdy se tělo dostane do labilní polohy, dochází 

k dynamickému napnutí v kolenou a k odrazu; 

 další nácvik provádíme s podřepů a se zapažením, kdy využíváme švihovou dynamiku 

paží do předpažení; hlava směřuje mezi paže, které se spojí rukama, a koncentrace 

přechází k dynamickému napnutí v kolenou a k odrazu; 

 dále nacvičujeme závodní provedení se zapřením rukou o stěnu, první impuls 

směřujeme do rukou, které se zapřou do stěny, směřují do předpažení a přidávají se 

nohy s mohutným odrazem (první pokusy samostatně, poté na signál); 

 poslední krok nácviku je stejný, jen je prováděn ze startovního bloku. 

Nejčastější chyby při nácviku startovního skoku jsou tyto: 

 pohyb hlavy do záklonu (prohnutí a dopad na vodu naplocho, většinou hrudníkem), 

 pohyb kolen směrem dolů (nedojde k napnutí v kolenou, dopad na vodu břichem či 

stehny), 

 odraz příliš do dálky, 

 odraz příliš do výšky, 

 po odraze dojde k vysazení (první jsou ve vodě nohy), 

 po odraze dojde opět k pokrčení v kolenou, 

 po zaznění signálu dojde nejprve k postavení nebo k zapažení (čili k pohybům, které 

jsou zbytečné a prodlužují reakční čas), 

 nedojde ke spojení rukou. 

Při znakovém startu (obrázek 14) se nejprve uchopíme se rukama za madlo startovního 

bloku nebo za břeh bazénu. Podle pravidel plavání na poloze nohou nezáleží; plavci je mívají 

buď v jedné rovině, nebo v atletickém postavení, kdy je jedna noha níže než druhá. Nácvik: 

 nejprve se jen pustíme rukama, paže přecházejí přes předpažení, nebo upažení do 

vzpažení a po zanoření se odrážíme v ideální splývavé poloze směrem vzad; obličej se 

zalije vodou, proto je zapotřebí vydechovat nosem; 

 vše je stejné jako v prvním bodě, jen k odrazu dojde na hladině; 
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 postupně přidáváme na síle odrazu, důležitý je dynamický přesun paží do vzpažení a 

podstatný je pohyb hlavy, která směřuje do záklonu, plavec se snaží „podívat se za 

rukama“; 

 nakonec se před vykonáním odrazu přidá přitažení hlavy k madlu a zvýšení boků co 

nejblíže k hladině; první odrazy samostatně, následující pokusy na startovní signál. 

 

 

Obrázek 14. 

Znakový start (www.sportunterricht.de) 

 

 
 

 

9. 2 OBRÁTKA 

 

Obrátka je nedílnou součástí plaveckého sportovního výkonu, přesahuje-li závodní 

distance délku jednoho bazénu. Provedení obrátky musí respektovat platná závodní pravidla. 

Obrátka by měla být provedena co možná v nejkratším čase. Správně zvládnutá obrátka 

znamená časový zisk. Výkony v krátkém bazénu (25 m) jsou proto lepší (rychlejší) než 

výkony v bazénu 50metrovém. Fáze obrátky jsou následující: 

 naplavání – cca 5 m před obrátkovou stěnou, příprava na obrátku, plavec by neměl 

ztrácet rychlost, 

 dohmat a vlastní otočení – v souladu s pravidly a technikou obrátky, 

 odraz, pohyb setrvačností (splývání) – rozhoduje okamžik, síla a technika odrazu, 

 nasazení prvních záběrových pohybů. 

I u plaveckých obrátek hraje základní roli především účelnost provedení. Obrátka plavcům 

neslouží k odpočinku, nýbrž ke zrychlení. Opět je důležitá dostatečná úroveň výbušné síly 

dolních končetin pro dynamický odraz a koordinace těla a horních i dolních končetin při 

pohybu u obrátkové stěny. Podle způsobu provedení rozlišujeme obrátky: 

 běžné nebo též „kyvadlové“ (motýlek, prsa), 

 kotoulové (kraul, znak). 

http://www.sportunterricht.de/
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Dále existují obrátky specifické pro polohový závod, tedy z motýlku na znak (tj. z polohy 

na prsou do polohy na zádech), ze znaku na prsa (z polohy na zádech do polohy na prsou – lze 

provést kyvadlově i pomocí kotoulu vzad, ale vždy musí obrátce předcházet dohmat na stěnu 

v poloze naznak) a z prsou na kraul (běžná obrátka). 

Při nácviku obrátek je důležité věnovat se přesné koordinaci pohybů těla a končetin, což 

souvisí i s odrazem v optimální hloubce (cca 50−70 cm). Začínáme proto v pomalých 

rychlostech a postupně zrychlujeme. Nemělo by docházet k předčasnému odrazu (pokud tělo 

ještě není nasměrováno do ideální splývavé pozice), k odrazu pouze z jedné nohy, k odrazu 

mimo osu plavání (příliš hluboko nebo příliš k hladině) apod. 
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10. FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY PLAVECKÉHO VÝKONU 

 

 

 

10. 1 ENERGETICKÝ METABOLISMUS A PLAVECKÝ VÝKON 

 

 

10. 1. 1 Energie a energetické zdroje 

 

Plavání je umožněno svalovými kontrakcemi. Tyto kontrakce jsou poháněny energií 

chemických sloučenin uvnitř svalu. Komplexní proces, který zásobuje tělo energií, nazýváme 

metabolismem. 

Energie se vyskytuje v mnoha formách, přičemž jedna forma energie může přecházet ve 

formu jinou. Rychlost sprinterů a schopnost středotraťařů a vytrvalců udržet dané tempo jsou 

determinovány kapacitou jejich organismů uvolňovat chemickou energii a transformovat ji do 

mechanické energie pro práci. 

Protože dostupnost energie je faktorem, který určuje rychlost a tempo plavce, záměrem 

tréninkového procesu by mělo být rychlejší zpřístupnění většího množství chemické energie 

pro svalstvo a bezprostřední nahrazování takto využité energie z dalších zdrojů. To umožňuje 

tréninkový proces prostřednictvím adaptačních mechanismů. Pokud plavec během tréninku 

kontinuálně a frekventovaně spotřebovává velké množství energie, jeho organismus skladuje 

více látek obsahujících energii ve svých chemických vazbách, přičemž tuto energii je možné 

v závodě uvolnit v kratším čase. Organismus získává též schopnost rychleji nahrazovat 

uvolněné energetické zdroje. Jinými slovy plavcovo tělo se stává odolnějším vůči únavě. 

Mezi konkrétními adaptačními mechanismy jmenujme zejména transport kyslíku a živin ke 

svalstvu a odstraňování oxidu uhličitého a kyseliny mléčné z pracujících svalů 

prostřednictvím respiračního a cirkulačního systému, dále pak látkovou výměnu uvnitř svalu a 

enzymatické reakce účastnící se na uvolňování a doplňování energie. Energie je skladována 

v těchto sloučeninách: 

 adenosintrifosfát (ATP), 

 kreatinfosfát (CP), 

 karbohydráty, 

 tuky, 

 proteiny. 

 

 

Adenosintrifosfát (ATP) 

ATP je jediným energetickým zdrojem použitelným pro svalovou kontrakci. Všechny 

ostatní energetické zdroje jsou využívány k recyklaci ATP poté, co jeho energie byla použita 

pro svalovou práci. Energie se z ATP uvolňuje při kontrakci svalového vlákna pomocí 

enzymu ATPázy, který odštěpuje fosfátovou jednotku z ATP za vzniku ADP 

(adenozindifosfátu). ATP nemůže být transportován do pracujícího svalu z jiných částí těla. 

Tudíž tento zdroj energie musí být neustále doplňován přímo v pracující svalové tkáni. 

Svalstvo obsahuje cca 6,2 mmol ATP na kilogram vlhké hmotnosti svalu, což stačí pouze na 

několik málo sekund práce po zahájení zatížení, pokud tento zdroj energie není bezprostředně 

nahrazován. Je proto pozoruhodné, že i při výrazné únavě obsahuje svalstvo plavce až 70 % 

původního obsahu ATP. Recyklace ADP zpět na ATP vyžaduje fosfátovou molekulu a další 

dostupný zdroj energie. Jako donory energie a fosfátu vystupují další čtyři chemické látky ve 

svalu: kreatinfosfát, karbohydráty, tuky a proteiny. 
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Kreatinfosfát (CP) 

Kreatinfosfát nabízí nejrychlejší zdroj pro recyklaci ATP. Enzym kreatinkináza katalyzuje 

odštěpení molekuly fosfátu od kreatinu doprovázené uvolněním energie. Tato energie spolu 

s odštěpeným fosfátem recykluje ADP na ATP. Tuto reakci katalyzuje enzym myokináza. 

Uvedené reakce probíhají natolik rychle, že v procesu uvolňování energie z ATP nevznikají 

žádné prodlevy. Sportovec tudíž může udržovat maximální svalovou kontrakci po celou dobu 

dostupnosti CP. Množství CP, které může být skladováno uvnitř svalu, je však poměrně nízké 

(cca 11−23 mmol na kg vlhké hmotnosti svalu). Lidské tělo umí využít pouze 60 % 

skladovaného CP pro recyklaci ATP předtím, než se projeví snížená dodávka tohoto 

energetického zdroje a celý proces se zpomalí. To znamená, že maximální svalovou kontrakci 

lze udržet jen asi 4−6 sekund. K původním hodnotám se množství CP navrací až v době 

zotavovací fáze. Sportovec tedy musí spoléhat na další energetické zdroje. 

 

 

Glykogen a glukóza 

Dalším rychlým zdrojem energie jsou karbohydráty ve formě svalových zásob glykogenu. 

Svalový glykogen je primárním zdrojem energie a fosfátu pro recyklaci ATP. Zejména u 

nejkratších plaveckých disciplín díky své přítomnosti přímo ve svalových buňkách 

bezprostředně nahrazuje ubývající CP. Odpadá tedy „ztrátový“ čas pro krevní transport 

glukózy do svalu. Po zahájení svalové práce je glykogen skladovaný ve svalu konvertován na 

glukózu, která je metabolizována v řetězovitém procesu zvaném glykolýza. Energie a fosfát 

uvolňující se na počátku pocházejí z anaerobní glykolýzy, která nevyžaduje pro své reakce 

kyslík. Delší a pomalejší proces vyžadující přítomnost kyslíku se nazývá aerobní glykolýza. 

Glykogen je též skladován v jaterní tkáni a v transportní formě (glukóza) je v případě 

potřeby vyplavován k pracující svalové tkáni. V klidovém stavu je krevní glukóza 

transportována do svalů a jater, kde je skladována ve formě glykogenu. Při tréninku pak 

glukóza vstupuje do metabolických procesů ve svalové tkáni, aniž by byla konvertována na 

glykogen. Krevní glukóza tak napomáhá sportovci udržet vysokou hladinu glukózy 

v pracujícím svalu. Během tréninku zabezpečuje krevní glukóza 30−40 % celkové energetické 

spotřeby. Nicméně u většiny plaveckých závodů jaterní glykogen i krevní glukóza poskytují 

pouze malé množství energie. Proces konverze jaterního glykogenu na krevní glukózu je příliš 

pomalý na to, aby dodával dostatečné množství energie pro recyklaci ATP při vysokých nebo 

dokonce i středních rychlostech plavání. Tento systém pravděpodobně zodpovídá za malé 

množství energie potřebné při delších závodech. Tudíž jaterní glykogen a krevní glukóza 

pouze doplňují, nikoli nahrazují, svalový glykogen. Jejich významnější úloha nastává při 

dlouhých tréninkových jednotkách, neboť umožňují plavci déle pracovat s vyšší intenzitou, 

než dojde k únavě vlivem poklesu dostupnosti energetických zdrojů. Nezastupitelná je pak 

funkce jaterního glykogenu a krevní glukózy při resyntéze glykogenových zásob ve svalu 

během zotavovací fáze a dále při zásobování nervové soustavy, která ve svých tkáních 

neumožňuje glykogen skladovat. 

 

 

Tuky 

Tuky jsou dalším důležitým zdrojem energie pro recyklaci ATP během svalové práce. 

Ačkoliv jsou tuky bohatším zdrojem energie než karbohydráty (70−110.000 kcal vs. 2000 

kcal u štíhlého dospělého), proces jejich metabolizace je pouze aerobní, což znamená, že takto 

dostupná energie se uvolňuje velice pomalu. Během závodu je tudíž jen minimum energie 

(pokud vůbec nějaké) uvolňováno z mastných kyselin. Dále pouze minimální množství těchto 

živin (cca 12 mmol∙kg
-1

) je dostupných přímo ze svalových zásob. Větší množství tuků je 
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skladováno v podkoží ve formě tukové tkáně. Tuky jsou uskladněny ve formě triglyceridů. 

Pro resyntézu ATP musí být molekula triglyceridu analyzována na glycerol a tři volné mastné 

kyseliny (tzv. lipolýza, enzym lipáza). Glycerol pak může být krví transportován do jater, kde 

probíhá jeho konverze na glukózu nebo glykogen. Současně krev přenáší volné mastné 

kyseliny do pracujícího svalu, kde jsou absorbovány a dále transportovány do mitochondrií 

(enzym karnitintransferáza). V mitochondriích pak probíhá proces cyklického odštěpování 

uhlíkatých zbytků zvaný beta-oxidace. Vznikající acetyl-CoA vstupuje do Krebsova cyklu. 

Zde je realizována resyntéza ATP stejně jako u glykogenu. 

Pomalá svalová vlákna jsou lépe „vybavena“ pro tukový metabolismus v porovnání 

s rychlými vlákny, neboť mají větší tukové zásoby, více mitochondrií, lepší vaskularizaci a 

mohou rychleji transportovat další tuky pocházející z tukové tkáně. Distanční plavci, kteří 

obecně mají vyšší procento pomalých svalových vláken, spalují během tréninku více tuků (a 

méně svalového glykogenu). U vytrvalců se tudíž svalový glykogen spotřebovává pomaleji. 

To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč vytrvalci lépe než sprinteři snášejí období 

zvýšeného tréninkového zatěžování. 

Hlavní role, kterou tukový metabolismus hraje v resyntéze ATP, nastává u plavců během 

tréninku. Tuky poskytují velké množství energie při dlouhých sériích plavaných střední 

intenzitou, čímž se šetří svalový glykogen a oddaluje nástup únavy. Tukový metabolismus 

pravděpodobně zaopatřuje 30−50 % celkového energetického výdeje během typické 

dvouhodinové tréninkové jednotky, která zahrnuje výrazné množství vytrvalostních motivů. 

Naopak u sprintů a rychlostní vytrvalosti je proces uvolňování energie z tuků příliš pomalý. 

Se zvyšující se rychlostí plavání se tedy podíl tuků na recyklaci ATP snižuje, zatímco vzrůstá 

úloha glukózy a glykogenu. 

 

 

Proteiny 

Proteiny jsou základními stavebními kameny svalové tkáně. Méně známá je jejich role při 

vytrvalostních výkonech. Mnohé strukturální komponenty svalu zapojené v aerobním 

metabolismu jsou sestaveny z proteinů (mitochondrie, hemoglobin, myoglobin, enzymy, 

hormony apod.), stejně jako nárazníkové systémy (regulace acidobazické rovnováhy 

tělesných tekutin během zatížení). Vedle dalších funkcí mohou proteiny dodávat i malé 

množství energie pro recyklaci ATP (zejména při metabolismu aminokyselin leucinu a 

isoleucinu, jejichž zbytky po odštěpení dusíku vstupují ve formě acetyl-CoA do Krebsova 

cyklu). Nicméně pro resyntézu ATP je proteinový metabolismus tou nejpomalejší a nejméně 

ekonomickou cestou. Proč tedy u sportovců dochází k metabolizaci proteinů pro zisk energie? 

Vysvětlení je takové, že ačkoliv tuky představují téměř nevyčerpatelný energetický zdroj, 

k jejich metabolizaci je vždy potřeba malého množství glukózy, neboť jeden ze vstupních 

produktů Krebsova cyklu je primárně produkován glukózovým metabolismem („tuky se 

spalují v plameni cukrů“). Pokud tedy poklesne zásoba glukózy pod určitou mez, nezbývá 

organismu než spoléhat se při recyklaci ATP na vlastní svalové proteiny. Protože jde o 

extrémně pomalý proces, proteinový metabolismus neznamená žádný energetický přínos 

během závodu, jeho význam však vzrůstá při tréninku. Katabolismus proteinů se účastní cca 

10−15 procenty na celkové energetické potřebě v rámci dvouhodinové tréninkové jednotky. 

Sportovci by měli během tréninku dodržovat adekvátní příjem glykogenu a glukózy tak, 

aby šetřili své vlastní svalové proteiny a neztráceli svůj silový a vytrvalostní potenciál. 

Náhrada ztracených proteinů se běžně odehrává „přes noc“, avšak pokud jsou porušeny 

zásady dostatečného doplňování svalového glykogenu, mohou se objevit negativní efekty 

(např. další spotřebovávání vlastních svalových proteinů v následující tréninkové jednotce). 

Pokud se tento problém objevuje kontinuálně, dochází k závažným ztrátám síly a vytrvalosti. 
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10. 1. 2 Tři fáze metabolismu 

 

Recyklace ATP probíhá na základě tří různých biochemických systémů. Dva z nich 

nepotřebují kyslík, jsou tedy označeny jako „anaerobní“. Třetí vyžaduje stálý přísun kyslíku, 

říkáme mu tudíž „aerobní“. 

 

 

ATP-CP systém 

Jde o systém anaerobní, alaktátový (netvoří se při něm laktát). ATP-CP fáze metabolického 

procesu se vztahuje k rychlé recyklaci ATP pomocí analýzy CP. Rozpad jedné molekuly ATP 

uvolňuje 7,3 Kalorie chemické energie. Chemická energie fosfátové vazby je částečně 

konvertována do mechanické energie svalové kontrakce. Zbytek energie se uvolňuje ve formě 

tepla. Procento celkové energie využité pro práci se nazývá „účinností“. Typická účinnost se 

při volném způsobu pohybuje okolo 14 %, tedy pouze 14 % energie je využito pro svalovou 

práci, zatímco zbylých 86 % se konvertuje na energii tepelnou. Svalová vlákna se mohou 

kontrahovat s maximální rychlostí při účasti ATP-CP systému pouze 4−6 sekund, pak nastává 

zpomalení procesu následkem nárůstu koncentrace kyseliny mléčné. CP doplňuje energii ATP 

tedy pouze v prvních sekundách zatížení. Jakmile zásob CP ubývá, mnohem důležitějším 

zdrojem energie se stává svalový glykogen. Po 10 sekundách plného zatížení jsou CP a 

glykogenové zdroje resyntézy ATP vyrovnány. Svalový glykogen se stává hlavním zdrojem 

energie pro recyklaci ATP přibližně po pěti sekundách, zatímco podíl CP se snižuje. Po 20 

sekundách zatížení je přínos CP pro recyklaci ATP zanedbatelný. 

 

 

Anaerobní metabolismus 

Přibližně pět sekund po startu závodní disciplíny se svalový glykogen stává hlavním 

zdrojem energie a fosfátu pro resyntézu ATP. Tento proces má dvě fáze. První fáze je 

anaerobní a uvolňuje energii rapidně, zatímco druhá fáze je aerobní a recykluje ATP pomaleji. 

Jakmile se anaerobní glykolýza stává hlavním zdrojem energie namísto ATP-CP systému, 

rychlost pohybu a svalová síla klesají (pokles činí cca 35 % ve srovnání s prvními pěti 

sekundami výkonu). Anaerobní glykolýzu katalyzuje a kontroluje skupina enzymů 

vyskytujících se v protoplazmě buňky (fosforyláza, hexokináza, fosfofruktokináza, aldoláza, 

pyruvátkináza apod.). Sprinterský trénink může zvýšit jejich aktivitu, tudíž i rychlost 

anaerobní glykolýzy. Na konci řetězce se formuje pyruvát a v celém procesu se uvolňují 

vodíkové ionty (elektronové přenašeče, H
+
). Obě tyto substance budou dále metabolizovány 

v aerobní fázi glykolýzy, jakmile je dostupné dostatečné množství kyslíku. Pokud však 

převládá nedostatek kyslíku (např. při intenzivním plavání), část pyruvátu a vodíkových iontů 

formuje kyselinu mléčnou. Tuto reakci katalyzuje svalová forma enzymu 

laktátdehydrogenázy. Kyselina mléčná způsobuje pokles svalového pH z neutrální klidové 

hodnoty 7,0 a zvyšuje tak aciditu (kyselost) vnitřního prostředí svalové buňky. Při akumulaci 

kyseliny mléčné ve svalu nastává jev zvaný acidóza. Ta je pravděpodobnou příčinou únavy u 

všech plaveckých disciplín delších než 20−30 sekund. 

 

 

Aerobní metabolismus 

Pokud je dostupné dostatečné množství kyslíku, konečné produkty anaerobní glykolýzy 

(pyruvát a vodíkové ionty) vstupují do aerobní fáze téhož procesu za vzniku další energie pro 

resyntézu ATP. Vodíkové ionty poskytují energii pro recyklaci ATP při jejich odstraňování 

v elektronovém transportním řetězci a pyruvát nabízí fosfátovou skupinu při jeho 

metabolizaci v Krebsově cyklu. Aerobní glykolýza je nejefektivnější cestou recyklace ATP, 
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neboť neprodukuje žádné finální metabolity způsobující únavu. Produkty aerobního 

metabolismu jsou oxid uhličitý a voda, což jsou látky snadno eliminovatelné v dalších 

metabolických procesech. Celý děj závisí na množství dostupného kyslíku. Čím více kyslíku, 

tím více pyruvátu a vodíkových iontů je oxidováno a tím méně vzniká kyselina mléčná. 

Acidóza je tudíž oddálena. Každý sportovec má svůj horní limit schopnosti metabolizace 

pyruvátu a vodíkových iontů, determinovaný hodnotou maximální minutové spotřeby kyslíku 

(VO2max). Plavec tedy může pracovat bez acidózy tak dlouho, dokud je schopen aerobně 

metabolizovat téměř všechen pyruvát s vodíkovými ionty na CO2 a vodu. Z toho vyplývají 

dva zásadní úkoly tréninkové přípravy: zdokonalit efektivitu daného plaveckého způsobu a 

zvýšit dodávku kyslíku k pracujícímu svalu. První adaptace redukuje energetickou náročnost 

plavání; plavec tudíž může zvýšit svou rychlost bez zvyšování potřeby kyslíku. Druhá 

adaptace umožňuje metabolizovat více pyruvátu a vodíkových iontů, takže plavec zvyšuje 

svou rychlost bez zvýšené produkce kyseliny mléčné. Aerobní fáze glykolýzy je mnohem 

efektivnější než fáze anaerobní (39 molekul ATP vs. 3 molekuly ATP na glukózovou 

jednotku). Nevýhodou aerobního procesu je jeho nízká rychlost, neboť sestává ze stovek 

dílčích reakcí. Jak už bylo řečeno, tuky a proteiny se také účastní aerobní resyntézy ATP, 

podmínkou je však konverze těchto látek na meziprodukty glykogenového metabolismu 

vstupující do Krebsova cyklu a elektronového transportního řetězce (ve formě acetyl-CoA).  

Aerobní metabolismus se principiálně skládá ze dvou částí: Krebsův cyklus a elektronový 

transportní řetězec. Oba procesy uvolňují velké množství energie a fosfátu pro resyntézu 

ATP. 

Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citrónové). Zde je pyruvát metabolizován na CO2. 

Vstupující acetyl-CoA se pojí s oxalacetátem za vzniku kyseliny citrónové. Rozklad kyseliny 

citrónové probíhá přes několik meziproduktů za vzniku CO2 a vodíkových atomů. Vodíkové 

atomy a jejich elektrony asociují s koenzymy NAD
+
 (za vzniku NADH) a FAD (za vzniku 

FADH2), které vstupují do elektronového transportního řetězce, kde probíhá jejich redukce na 

vodu. Vytrvalostní trénink zvyšuje aktivitu enzymů Krebsova cyklu. 

Elektronový transportní řetězec. Zde probíhá slučování vodíkových iontů (pocházejících 

z anaerobní fáze glykolýzy i z Krebsova cyklu) s kyslíkem na vodu. NADH a FADH2 

procházejí kaskádou reakcí až ke koenzymu Q a dále sérií enzymů nazývaných cytochromy. 

Při tom se uvolňuje energie obsažená ve vodíkových elektronech, která umožňuje formování 

ATP z ADP. Vodíkový zbytek se slučuje s kyslíkem za vzniku vody. Celý tento proces 

odstraňování vodíkových iontů oddaluje nástup acidózy, neboť jsou to právě vodíkové ionty 

(nikoliv kyselina mléčná), které snižují pH ve svalu. Odstraňování vodíkových iontů je 

mnohem náročnější, pokud jsou již součástí kyseliny mléčné. 

Role myoglobinu a svalových mitochondrií v aerobním metabolismu. Anaerobní 

metabolismus probíhá v cytoplazmě svalové buňky, zatímco aerobní metabolismus se 

odehrává v mitochondriích svalových buněk. Až 90 % ATP pochází z energetických dějů 

v mitochondrii. Myoglobin napomáhá transportu kyslíku do mitochondrie. Vytrvalostní 

trénink zvyšuje množství myoglobinu ve svalové tkáni stejně jako množství a velikost 

mitochondrií. 

Role kyslíku v aerobním metabolismu. Kyslík je hlavním regulátorem množství energie 

vzniklé na základě aerobního metabolismu, neboť vystupuje jako finální akceptor vodíku 

v elektronovém transportním řetězci. Dostatečné množství kyslíku v mitochondrii zabraňuje 

slučování vodíku a pyruvátu za vzniku kyseliny mléčné. Nárůst spotřeby kyslíku má tedy 

zejména u středotraťařů a vytrvalců za následek menší tvorbu kyseliny mléčné a tudíž větší 

výdrž při konstantním tempu. 
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10. 1. 3 Role kyseliny mléčné a svalového pH při únavě 

 

Pokles pH ve svalu je základní příčinou únavy ve všech plaveckých disciplínách o délce 50 

m a více. Acidóza interferuje s mentální koncentrací a energetickým metabolismem tak, že 

znemožňuje plavci udržet rychlost. 

Kyselina mléčná a únava. Obsah kyseliny mléčné ve svalu se v klidu pohybuje okolo 1−2 

mmol/kg. Při maximálním zatížení o trvání alespoň 1 min a delším narůstá až na 25−30 

mmol/kg. Podobnou dynamiku vykazuje kyselina mléčná v krvi (1−2 mmol/l v klidu, 10−20 

mmol/l při zátěži), přičemž u sprinterů se obsah kyseliny mléčné blíží k horní vymezené 

hodnotě, zatímco u vytrvalců k hodnotě spodní. Při nedostatku kyslíku se kyselina mléčná 

kumuluje ve svalu. Většina vzniklého pyruvátu se slučuje s vodíkovými ionty, které 

nevstupují do elektronového transportního řetězce, za vzniku kyseliny mléčné. Bezprostředně 

po jejím vytvoření vzniká laktát + vodíkový ion. Kumulace hydrogenových iontů tedy 

zvyšuje kyselost prostředí ve svalu (snižuje pH). Snížení pH má za následek ztrátu svalové 

síly, potažmo rychlosti. Koncentrace kyseliny mléčné ve svalech a v krvi se zvyšuje již 2 

sekundy po zahájení výkonu. Navzdory negativnímu vlivu kyseliny mléčné na svalové 

kontrakce umožňuje anaerobní metabolismus plavci pohybovat se za hranicemi rychlostí, 

které by při přítomnosti pouze aerobního metabolismu nebyly možné. 

Faktory ovlivňující kumulaci kyseliny mléčné. Množství kyseliny mléčné je determinováno 

rovnováhou její produkce a odbourávání. Tyto děje jsou při zatížení nízké a střední intenzity 

vyrovnány, zatímco při vyšších intenzitách tvorba kyseliny mléčné převažuje nad jejím 

odstraňováním. Produkce kyseliny mléčné závisí na rychlosti plavání (na intenzitě zatížení), 

na kyslíkové spotřebě a na typu zapojených svalových vláken. 

Odbourávání kyseliny mléčné. Část vytvořené kyseliny mléčné je pomocí proteinových 

přenašečů transportována z cytoplazmy (sarkoplazmy) pracujícího svalu do mitochondrií, kde 

dochází ke zpětné přeměně na pyruvát a k jeho oxidaci. Dále může část kyseliny mléčné 

přecházet mezi svalovými vlákny na místa lépe uzpůsobená jejímu dalšímu využití (tj. 

z rychlých svalových vláken do pomalých, tzv. lactate shuttle). Kyselina mléčná je k dalšímu 

zpracování odváděna i do jater a do srdce opět k oxidaci nebo i k uskladnění ve formě 

glykogenu (proces zvaný glukoneogeneze). Pro srdeční svalovinu je pak kyselina mléčná 

přímým zdrojem energie. 

Intenzita zatížení a kumulace kyseliny mléčné. Malé množství kyseliny mléčné se ve svalu 

vytváří neustále. I při zatížení nízké intenzity potřebuje sportovec 1−2 minuty na to, aby se 

plně zapojily aerobní pochody a tvorba kyseliny mléčné poklesla. Zatížení střední intenzity 

způsobuje v prvních několika minutách zatížení 2−4× vyšší úroveň kumulace kyseliny mléčné 

oproti klidu. Po zapojení aerobního metabolismu produkce kyseliny mléčné klesá až 

k hladině, která je jen mírně zvýšená ve srovnání s klidovým stavem (2−4 mmol/kg). Acidóza 

v tomto případě není hlavní příčinou únavy, omezujícím faktorem je množství dostupného 

glykogenu (glukózy) ve svalu. Při intenzivním zatížení dochází ke zvýšené kumulaci kyseliny 

mléčné (nárůst až na 22 mmol/kg v čase kratším než 1 min), což má za následek pokles pH ve 

svalové tkáni. V průběhu závodu plavec většinou dokáže rozložit své tempo tak, aby zvýšená 

acidóza příliš neovlivnila výkon. Ve všech závodech vyjma padesátek musí plavci plavat 

první část své trati v rychlostech o něco nižších, než je jejich maximum. Toto rozložení tempa 

má za následek nižší míru zapojení anaerobního metabolismu, kumulace kyseliny mléčné ve 

svalu tudíž neovlivňuje pH tak výrazně. Při následném zrychlení dochází ke zvýšení acidózy 

v době, kdy je již závod dokončován (zejména u 100 a 200m disciplín). U delších závodů je 

ze stejných důvodů doporučováno začínat ještě o něco pomaleji. 

Acidóza a únava. Acidóza je pravděpodobně hlavní příčinou únavy u disciplín delších než 50 

m. Snížení svalového pH má za následek ztrátu rychlosti plavání zejména z těchto důvodů: 
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stimulace receptorů bolesti na základě zvýšené acidity intracelulární tekutiny (někteří plavci 

snášejí bolest lépe než jiní), pokles pH k hodnotám 6,4−6,8 způsobující snížení tvorby ATP, 

vyšší potřeba vápenatých iontů (Ca
2+

) ke svalové kontrakci v době poklesu pH (kalcium 

aktivuje vazbu aktinu a myosinu), nižší aktivita ATPázy (až o 25 %), zpomalení odbourávání 

kyseliny mléčné při pH nižším než 7. Anaerobní metabolismus kompletně zastavuje svou 

aktivitu při pH nižším než 6,4. Únava způsobená acidózou není ovlivnitelná vůlí. Plavecký 

trénink by měl vytvářet podmínky pro vznik adaptací, které umožní plavci oddálit stav 

acidózy a udržet tak rychlé tempo zejména ve střední části závodních disciplín. Teprve ve 

finální části závodu rozhodují „mechanismy“ vůle a motivace. Dalším faktorem snižujícím 

negativní vliv acidózy na výkon jsou tzv. nárazníkové systémy (pufry). Pufr je látka, která se 

slučuje s vodíkovými ionty a oslabuje tak jejich vliv na snížení pH. Pufrační kapacita může 

být opět zvyšována vhodně sestaveným tréninkem. Shrnutí efektů acidózy: 

 zvýšení potřeby kalcia pro svalovou kontrakci, 

 redukovaná aktivita enzymu ATPázy, 

 redukovaná aktivita enzymu fosfofruktokinázy, 

 redukce odstraňování kyseliny mléčné ze svalu, 

 zvýšení bolesti. 

 

 

10. 1. 4 Energetický metabolismus během závodu a tréninku 

 

Jednotlivé fáze metabolismu nejsou odděleny a nepracují v návaznosti. Naopak, všechny 

tři fáze metabolického procesu se zapojují již od samého začátku zatížení (závodu). Rozdíl 

spočívá v míře zapojení toho kterého systému. U sprintů jsou hlavními zdroji energie pro 

recyklaci ATP ATP-CP systém a anaerobní metabolismus jednoduše proto, že dokážou „držet 

krok“ s vysokými energetickými nároky během rychlého plavání. Ačkoliv aerobní 

metabolismus je také zapojen, jeho průběh je příliš pomalý na to, aby splňoval dané 

energetické požadavky. Podíl aerobního metabolismu vzrůstá s délkou závodní disciplíny a se 

zpomalováním tempa. 

 

 

Podíl tří metabolických fází na závodu a v tréninku 

Obvykle označujeme sprinty jako anaerobní disciplíny a vytrvalostní trati jako disciplíny 

aerobní, avšak tato charakteristika není úplně přesná. Jak již bylo zmíněno výše, všechny fáze 

metabolického procesu se zapojují simultánně od počátku závodu nebo tréninku. Pro 

vytvoření lepší představy slouží tabulka 5. 

 

 

Faktory limitující výkon 

Faktory limitující výkon (výkonnost) v závodě a v tréninku se liší v závislosti na délce 

závodu, na době kontinuální práce a na rychlosti plavání. Množství glykogenu ve svalech 

nevystupuje jako faktor omezující výkon v závodě, neboť za běžných podmínek je ho 

uskladněno dostatečné množství. Nízké množství glykogenu ve svalu nicméně může limitovat 

výkon v tréninkové jednotce. Plavecká technika výrazně ovlivňuje rychlost plavání, resp. 

energetický výdej, v každé plavecké disciplíně. 
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Tabulka 5. 

Relativní podíl fází energetického metabolismu u různých plaveckých disciplín a v různých 

tréninkových sériích 

 

    Aerobní metabolismus 

Doba 

závodu 

Vzdálenost % ATP-CP % anaerobní 

metabolismus 

% glukózový 

metabolismus 

% tukový 

metabolismus 

10−15 s 25 m 50 50 N N 

19−30 s 50 m 20 60 20 N 

40−60 s 100 m 10 55 35 N 

1,5−2 min 200 m   7 40 53 N 

2−3 min 200 m   5 40 55 N 

4−6 min 400 m N 35 65 N 

7−10 min 800 m N 25 73   2 

10−12 min 1000 yd N 20 75   5 

14−22 min 1500 m N 15 78   7 

TRÉNINKOVÉ SÉRIE 

    Aerobní metabolismus 

Typ a 

vzdálenost 

Interval % ATP-CP % anaerobní 

metabolismus 

% glukózový 

metabolismus 

% tukový 

metabolismus 

sprint 

10−15 m 

 

1−2 min 

 

50 

 

50 

 

N 

 

N 

25 m 1−2 min 20 80 N N 

anaerobní 

50 m 

 

3−5 min 

 

15 

 

60 

 

25 

 

N 

100 m 5−10 min 10 50 40 N 

200 m 8−12 min   2 35 63 N 

aerobní 

délka série 

 

15−20 min 

 

N 

 

15 

 

80 

 

  5 

 30−40 min N   5 75 20 

 50−60 min N   2 70 28 

 90−100 min N   1 30 70 
N = nevýznamné 

Pozn.: Tabulka se vztahuje k plavcům středotraťařům. Podíl aerobních a anaerobních dějů se u sprinterů a 

vytrvalců může od prezentovaných hodnot široce lišit. Podíl anaerobních dějů může být o 10−20 % vyšší u všech 

vzdáleností u sprinterů, zatímco u vytrvalců se může o stejnou hodnotu snížit. 

 

 

25 a 50m disciplíny. Výkon v těchto disciplínách je limitován neschopností dosáhnout a 

udržet maximální možnou rychlost plavání. Výkon ovlivňuje rychlost recyklace ATP na 

základě ATP-CP systému i anaerobního metabolismu a patrně i maximální množství CP 

skladovaného ve svalových vláknech. U 50m disciplín může výkon mírně omezovat 

vznikající acidóza, avšak nikoli následkem prudkého poklesu pH (na to je závod příliš 

krátký). Mírná acidóza nicméně v pozdější části závodu zpomaluje svalové kontrakce (na 

základě rostoucího nedostatku kalcia), ATP-CP systém i anaerobní metabolismus. Toto 

zpomalení nastává až po prvních 10−12 sekundách závodu. Trénink by se v tomto případě 

měl zaměřit na zvýšení síly záběru a na zdokonalení anaerobního metabolismu. Zlepšování 

nárazníkové kapacity nebo aerobního metabolismu není podstatné. 

100 a 200m disciplíny. ATP-CP systém pokrývá většinu energetických nároků během 

prvních několika sekund závodu, poté začíná zvýšená produkce kyseliny mléčné následkem 
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nástupu anaerobního metabolismu jako hlavního zdroje energie pro resyntézu ATP. U těchto 

disciplín je hlavní příčinou únavy acidóza. Většina plavců nemůže plavat s maximálním 

úsilím déle než 40 sekund. Po této době acidóza vzrůstá natolik, že rychlost plavání se 

významně zpomaluje. Tempo v první polovině trati bývá proto obecně pomalejší z důvodu 

redukce laktátové produkce tak, aby acidóza neovlivňovala rychlost plavání až téměř do 

konce závodu. U 100m disciplín je tempo vysoké již na začátku, avšak vzhledem k trvání 

závodu nelze dosáhnout vrcholu kyslíkové spotřeby. U 200m tratí to možné je, ale až téměř ke 

konci závodu. Aerobní metabolismus tudíž hraje jen minimální roli ve snižování acidózy 

během kratších disciplín, jeho přínos se však stává důležitějším (ačkoliv stále minoritním) u 

200m vzdáleností. Mnohem větší roli hrají procesy odstraňování kyseliny mléčné ze svalu a 

nárazníková kapacita. Také míra anaerobních procesů náleží u těchto disciplín mezi limitující 

faktory, ačkoliv není tak významná jako u kratších závodních tratí. Plavci zejména na začátku 

závodu potřebují plavat rychle, avšak při snížení energetických nároků (rychlé plavání 

s rezervou, easy speed). ATP-CP systém a množství CP ve svalu ovlivňují výkon v těchto 

disciplínách pouze nepatrně. Běžné množství CP a běžná rychlost ATP-CP systému patrně 

pro udržení této počáteční rychlosti plavání postačují. Trénink by měl být zaměřen na zlepšení 

maximální rychlosti, anaerobního metabolismu a pufrační kapacity. Aerobní metabolismus je 

důležitý i pro 100m disciplíny, ve srovnání s ostatními faktory však hraje jen malou roli. O 

něco větší je přínos aerobního metabolismu pro 200m tratě, nicméně aerobní trénink by neměl 

v tomto případě probíhat na úkor adekvátního množství sprinterské přípravy. 

Střední tratě a vytrvalostní disciplíny. U středních tratí a u vytrvalostních disciplín je hlavní 

příčinou únavy acidóza. ATP-CP systém zajišťuje recyklaci ATP v několika prvních 

sekundách po startu. V této době klesá zásoba CP ve svalu a primárním zdrojem pro recyklaci 

ATP se stává anaerobní metabolismus. Rychlost plavání v těchto disciplínách vyžaduje větší 

množství kyslíku, než jaké je schopen plavec vstřebat, tudíž ačkoliv je dosaženo maximální 

spotřeby kyslíku a maximální rychlosti odstraňování laktátu již po první minutě závodu, 

podstatné množství kyseliny mléčné se stále kumuluje uvnitř svalu. Danou rychlost pak nelze 

udržet déle než 4−12 minut, tedy do doby, než se acidóza stává závažnějším problémem. 

V těchto závodech závisí schopnost plavce udržet určitou rychlost na tom, 

 jaké množství pyruvátu a vodíkových iontů může být během závodu metabolizováno 

aerobní cestou, 

 jaké množství kyseliny mléčné může být během závodu odstraněno z pracujících 

svalů, 

 jaké množství kyseliny mléčné může být během závodu neutralizováno nárazníkovými 

systémy. 

Trénink by tedy měl být zaměřen na zdokonalení jak aerobního, tak anaerobního 

metabolismu. Práce ATP-CP systému a kvantita skladovaného CP v případě středních tratí a 

vytrvalostních disciplín nejsou limitující. 

Každodenní trénink. Tréninkové jednotky zahrnují kombinaci různých intenzit plavání. 

Některé z nich jsou velmi nízké (rozplavání a vyplavání), další nízké až střední (technická 

cvičení, prvkové plavání, vytrvalostní série plavané střední rychlostí apod.). Jádro většiny 

tréninkových jednotek tvoří intenzivní vytrvalostní motivy nebo velmi rychlé série, které mají 

za následek vysokou acidózu. Dále jednotky začleňují i krátké rychlé sprinty. 

U pomalejších rychlostí pochází většina energie z tukového metabolismu, neboť 

metabolické procesy jsou natolik pomalé, že umožňují jeho zapojení. CP, svalový glykogen, 

glukóza a proteiny dodávají jen malou část energie. Kyseliny mléčné se tvoří pouze malé 

množství, které je navíc konvertováno zpět na pyruvát a oxidováno. Při zvýšení rychlosti 

plavání na 70−85 % maxima pochází větší část energie ze svalového glykogenu, nicméně 

proces zůstává stále převážně aerobní. V prvních minutách plavání se sice vytvoří malé 
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množství kyseliny mléčné, které je však později při větším přístupu kyslíku opět 

metabolizováno. Limitující je při těchto rychlostech a intenzitách množství svalového 

glykogenu a glukózového zásobování, které stačí přibližně na 2−3 hodiny práce. Při vyšších 

rychlostech jsou energetické potřeby organismu vyšší, než je aerobní metabolismus schopen 

zajistit. Tudíž se formuje větší množství kyseliny mléčné. Hlavním zdrojem energie je 

svalový glykogen. Při těchto rychlostech je hlavní příčinou únavy vznikající acidóza. Ta může 

být snižována v intervalech odpočinku mezi jednotlivými nástupy v sérii. U krátkých sprintů 

jsou hlavními energetickými zdroji svalový glykogen a CP. Jednotlivé nástupy jsou velice 

krátké, proto ačkoliv je úroveň glykogenového metabolismu vysoká, glykogenu bude 

spotřebováno pouze malé množství. Obsah CP ve svalech se značně snižuje, nicméně již 

několik minut po zatížení se navrací na původní hodnoty. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, každodenní trénink, který zahrnuje více než dvě hodiny 

dostatečně intenzivního plavání (70 a více % závodní rychlosti), spotřebovává značné 

množství svalového glykogenu. Pokud je obsah glykogenu ve svalových vláknech snížen, 

sportovec začíná vnímat, že nemůže trénovat tak intenzivně, jak by potřeboval. Výsledkem 

každodenního tréninku je tedy únava spojená s redukcí svalového glykogenu. Intenzivní 

tréninkové jednotky následující několik dní po sobě mohou téměř úplně vyčerpat zásoby 

svalového glykogenu i přes adekvátní dostupnost tuků, proteinů a krevní glukózy. Pokud 

dojde k vyčerpání svalového glykogenu, sportovec potřebuje 24−48 hodin odpočinku pro 

doplnění jeho zásob. Jestliže jsou zásoby glykogenu malé, plavci nejsou schopni absolvovat 

intenzivní a dlouhé série. Stejně tak může být ovlivněn trénink delších sprintů (50 nebo 100 

v šesti a více opakováních). 

Symptomy únavy způsobené nedostatkem svalového glykogenu se liší od příznaků 

acidózy. Bolest není tak ostrá a intenzivní. Je spíše tupá a svalstvo je pociťováno jako „líné“ a 

neschopné rychlých pohybů. V tomto stavu jsou plavci schopni absolvovat dlouhé série 

s nízkou či střední rychlostí, neboť resyntézu ATP při těchto rychlostech dostatečně zajišťují 

skladovaný tuk, proteiny a krevní glukóza. 

Týdenní tréninkové plány by měly počítat s vytvořením prostoru pro doplňování svalového 

glykogenu, např. pomocí zařazení jednotky obsahující dlouhé a pomalé plavání (resp. krátké 

sprinty) po jedné či dvou jednotkách zahrnujících intenzivní vytrvalostní a rychlostní série. 

Nízká hladina svalového glykogenu obvykle není limitujícím faktorem pro plavecké 

soutěže, pokud plavci dodržují zásady správné výživy a pokud mají za sebou jeden až dva dny 

lehkého předsoutěžního tréninku. Potenciálním limitujícím faktorem však může být poškození 

svalové tkáně jako výsledek acidózy, neboť opakované vystavování svalové tkáně extrémní 

acidóze může způsobit strukturální poškození (např. porušení mitochondriální struktury), 

které vyžaduje čas pro nápravu a adaptaci (24−48 hodin). 
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Tabulka 6. 

Shrnutí faktorů limitujících výkon v plaveckých disciplínách a v každodenním tréninku 

 

25 a 50 m  technika plaveckého způsobu 

 intenzita anaerobního metabolismu 

 množství CP uskladněného ve vláknech pracujících svalů 

100 a 200 m  technika plaveckého způsobu 

 schopnost oddálit acidózu 

 intenzita anaerobního metabolismu 

 pravděpodobně i množství CP uskladněného ve vláknech 

pracujících svalů 

střední tratě a 

vytrvalostní 

disciplíny 

 technika plaveckého způsobu 

 schopnost oddálit acidózu 

 intenzita anaerobního metabolismu 

každodenní trénink  vyčerpání svalového glykogenu 

 poranění svalové tkáně 

 

 

10. 2 VLIV TRÉNINKU NA PLAVECKOU VÝKONNOST 

 

Během zatížení se výkonnost fyziologických systémů organismu pohybuje vysoko nad 

klidovými hodnotami. Trénink umožňuje, aby tyto systémy při zatížení pracovaly během 

soutěže co nejúčinněji. Dvěma základními cíly plaveckého tréninku jsou: 

1) zvýšit množství energie uvolněné při soutěžních výkonech, 

2) oddálit únavu. 

Množství uvolněné energie a přítomnost únavy zahrnují komplexní aerobní a anaerobní 

metabolické procesy, které se odehrávají uvnitř svalových vláken. Důležitou roli hrají i 

respirační, oběhový, nervový a endokrinní systém. 

Komplikovanost tréninkového procesu vede k jeho zatím neúplnému pochopení. 

Každodenní zatěžování organismu nerozvíjí každý metabolický systém a každou fázi 

metabolismu rovnoměrně. Trénink zaměřený na jeden systém nebo jednu metabolickou fázi 

může negativně působit na systémy nebo fáze další. Tréninkový proces tudíž musí být 

plánován a veden co nejcitlivěji vzhledem k záměrům trenéra a jeho svěřence. 

 

 

10. 2. 1 Trénink ATP-CP systému 

 

Energie pro svalovou kontrakci pochází z ATP a hlavní funkcí dalších metabolických fází 

je dodávat energii pro jeho resyntézu. ATP-CP systém poskytuje energii pro svalový stah 

mnohem rychleji než jakýkoliv jiný systém, avšak pouze po dobu 4−6 sekund. Enzymy 

katalyzující tyto reakce jsou ATPáza a kreatinkináza. Je tedy logické předpokládat, že zvýšení 

aktivity těchto enzymů a nárůst zásob ATP a CP ve svalu povede ke schopnosti udržení 

maximální rychlosti pohybu po delší dobu. Nicméně možnosti ovlivnění tohoto systému 

tréninkem jsou minimální a mohou být výhodné pouze pro 25m a 50m tratě. 

Trénink pravděpodobně aktivitu uvedených enzymů nezvyšuje. Vyjma odrazových pohybů 

dolních končetin při startech a obrátkách nelze v rámci plaveckého výkonu uvažovat o plném 

využití ATP-CP systému pro vyvinutí maximální rychlosti. Pokud je technika plavání na 

dobré úrovni, plavec může nejvýrazněji zvýšit svou maximální rychlost plavání pomocí: 
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1) nárůstu průřezu a síly vláken určitých svalových skupin, 

2) zdokonalení nervosvalové koordinace při zapojování svalových vláken různého typu 

podle aktuálních požadavků plaveckého výkonu. 

Zvýšení svalové síly a nervosvalové koordinace tudíž zřejmě ovlivní plaveckou rychlost 

lépe než snaha o zvyšování aktivity enzymů regulujících ATP-CP systém. Vlivem tréninku 

lze zvýšit zásoby ATP ve svalových vláknech o 18 % a CP až o 35 %. Kromě toho se 

sportovci pokoušejí doplňovat zásoby CP pomocí externího kreatinu. Tato praktika zvyšuje 

množství volného kreatinu ve svalových vláknech podobně jako trénink (až o 20 %). Nicméně 

výsledky studií zkoumajících vliv kreatinových přípravků na plavecký sprinterský výkon jsou 

nejednoznačné. Na 50m tratích mohou vyšší zásoby ATP a CP ve svalu znamenat zlepšení 

cca o 0,2 sekundy, které je ovšem jen okrajové v porovnání se zrychlením, jež může být 

dosaženo nárůstem svalové síly, zlepšením anaerobního výkonu a zdokonalením plavecké 

techniky. Není tedy třeba uvažovat nad speciálními sériemi pro trénink ATP-CP systému, 

neboť výhodnější je věnovat čas rozvoji svalové síly a dynamiky záběru. Navíc zásoby ATP a 

CP se vlivem tréninku zvyšují v každém případě. Nesmí se ale zapomínat na to, že trénink 

síly, popř. výbušnosti, by se měl odehrávat nejenom na souši, ale zejména ve vodním 

prostředí. 

 

 

10. 2. 2 Trénink anaerobního metabolismu 

 

Anaerobní rozpad svalového glykogenu doplňuje přibližně polovinu energie nutné pro 

recyklaci ATP-CP během prvních 5−6 sekund závodu. Poté podíl anaerobní fáze narůstá tak, 

že již 10−15 sekund po začátku závodu se anaerobní metabolismus stává hlavním zdrojem 

energie pro sprinterský výkon. Energetický přínos CP naopak během 10.−20. sekundy 

intenzivní práce podstatně klesá. V souvislosti s tím (proces recyklace ATP pomocí CP je 

rychlejší než pomocí anaerobní glykolýzy) částečně po několika sekundách od startu klesá i 

rychlost plavání. Schopnost plavce vytvářet svalovou sílu se v rámci prvních 4−6 sekund 

(v době, kdy je zásoba svalového CP téměř vyčerpána a primárním zdrojem pro recyklaci 

ATP se stává anaerobní glykolýza) snižuje cca o 10 %. 

Trénink pravděpodobně zvyšuje jak kvantitu, tak i aktivitu mnoha enzymů anaerobní 

glykolýzy. Týká se to zejména sprinterských sérií, zatímco vytrvalostní trénink vede spíše 

k potlačení kvantity a aktivity těchto enzymů. Zvýšení aktivity enzymů anaerobního 

metabolismu vlivem tréninku se pohybuje mezi 2−22 %. 

Zásadní překážkou zvýšení aktivity anaerobních enzymů je množství vytrvalostního 

tréninku, kterým každý plavec musí procházet. Vytrvalostní trénink snižuje aktivitu většiny 

enzymů anaerobního metabolismu. Mezi vytrvalostním tréninkem a sprinterskou rychlostí 

však pravděpodobně existuje antagonistický vztah, což potvrzuje i zkušenost, že mnoho 

plavců dosahuje svých nejlepších sprinterských výkonů až po dlouhodobějším tréninkovém 

vysazení. 

Pro nárůst výkonnosti ve většině plaveckých disciplín je třeba zdokonalovat vytrvalost i 

rychlost, což znamená pro většinu plavců tréninkové dilema. Podíl vytrvalostního tréninku je 

natolik vysoký, že mnozí plavci si udržují alespoň vrozenou úroveň rychlosti anaerobního 

metabolismu. Častěji však možnosti anaerobního metabolismu vlivem velkého objemu 

vytrvalostního tréninku po většinu sezóny klesají a rychlost se pak navrací během tzv. 

vylaďovacího období. To by mělo být zejména u sprinterů dostatečně dlouhé. 

Především u sprinterů je nutné položit si otázku, zda by jejich trénink nebyl efektivnější, 

kdyby se zaměřoval více na zlepšení anaerobního metabolismu a sílu svalové kontrakce a 
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méně na aerobní vytrvalost. Další otázkou je, zda sprinterský trénink nezvyšuje hodnoty 

anaerobního metabolismu pouze na úroveň dědičností stanoveného maxima. 

 

 

10. 2. 3 Trénink oddálení acidózy 

 

Organismus plavce může být trénován pro oddálení acidózy třemi základními způsoby: 

 redukcí produkce kyseliny mléčné, 

 odstraňováním kyseliny mléčné z pracujících svalových vláken, 

 pufrací kyseliny mléčné. 

Další možnost představuje zvyšování tolerance k bolesti způsobené acidózou. 

 

 

Snižování produkce kyseliny mléčné 

Konečný produkt anaerobního metabolismu, pyruvát, se slučuje s vodíkovými ionty za 

vzniku kyseliny mléčné, pokud obě látky nejsou redukovány na další sloučeniny v procesu 

aerobního metabolismu. Výskyt pyruvátu a hydrogenových iontů závisí na rychlosti (resp. 

intenzitě) plavání. Vyšší rychlost vyžaduje rychlejší typ metabolismu (anaerobní) pro 

zachování konstantní dodávky ATP. Na druhou stranu dostatečné zásobení svalu kyslíkem 

produkci laktátu redukuje. Tréninkové adaptace, které vedou ke snížení produkce kyseliny 

mléčné ve svalových vláknech, tudíž souvisejí s nárůstem množství kyslíku v pracujících 

svalech. Proto je podstatným úkolem tréninku zvýšení maximální spotřeby kyslíku (VO2max). 

Další roli hrají glukózo-alaninová a malát-aspartátová spojka. 

Zvýšení kyslíkové spotřeby. Mezi velikostí VO2max a výkonností v disciplínách od 100 do 

1500 m existuje významný vztah. Trénink zvyšuje VO2max o 20−30 % během 8−10 týdnů a o 

40−50 % během jednoho roku až čtyř let. Vlivem tréninku dále dochází k rychlejšímu zvýšení 

kyslíkové spotřeby z klidových hodnot na maximum. Tréninkové efekty, které zvyšují 

kyslíkové zásobování během zatížení, můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

1) adaptace zvyšující dodávku kyslíku ke svalstvu; 

 zvýšení plicní difúze pro kyslík, 

 zvýšení celkového objemu krve v organismu, 

 zvýšení počtu červených krvinek, 

 zvýšení minutového objemu srdečního, 

 zvýšení kapilarizace okolo jednotlivých svalových vláken, 

 zdokonalení krevní redistribuce; 

2) adaptace zvyšující využití kyslíku svalovou tkání; 

 kvantitativní nárůst myoglobinu obsaženého ve svalových vláknech, 

 zvětšení mitochondrií a nárůst jejich počtu, 

 nárůst aktivity enzymů regulujících aerobní metabolismus. 

Zvýšení difúzní kapacity plic. Pulmonální difúze se vztahuje k množství kyslíku, který 

přechází z plic do krve. Dále v plicích dochází k odstraňování CO2. Pulmonální difúze se 

zvyšuje v přímém vztahu k intenzitě zatížení, primárně zvětšením inspiračního objemu 

(prohloubením dechu) při nižších intenzitách zatížení a zvýšením dechové frekvence při 

intenzitách vyšších. Vlivem tréninku se zvětšuje minutový dechový objem i množství kyslíku 

difundujícího do krve. Dechový objem u netrénované osoby běžně činí 80−140 litrů vzduchu 

za minutu. Tréninkem může dechový objem narůst až o 50 % maxima (180−240 l/min). 

Množství kyslíku, které difunduje z plic do krve, závisí na počtu (celkové ploše) plicních 

alveolů a na jejich kapilarizaci. Nicméně velikost kyslíkové difúze v plicích pravděpodobně 
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není limitujícím faktorem kyslíkového zásobení svalstva, neboť i u netrénovaných osob je 

množství kyslíku v alveolách větší, než může být vstřebáno do krve. Krev opouštějící plíce je 

plně saturována kyslíkem a téměř polovina jeho množství je vydechována zpět do vzduchu i 

při zatížení o vysoké intenzitě. Zvětšování této kapacity se tedy jeví pro zlepšování 

vytrvalostní kapacity organismu jako nedůležité. Trénink významně neovlivňuje množství 

kyslíku přecházejícího z plic do krve během submaximálního zatížení, avšak napomáhá tomu, 

že je kyslík nabízen efektivnějším způsobem, neboť při daném submaximálním zatížení klesá 

u trénované osoby dechová frekvence (ve srovnání s osobou netrénovanou). To je 

pravděpodobně nejdůležitější efekt tréninku pulmonální difúzní kapacity. 

Zvýšení objemu krve. Celkové množství krve v organismu činí cca 5 litrů. Vytrvalostní 

trénink může tento objem zvýšit až o 30 %. Trénink, který má za následek nárůst 

hemoglobinu, může též zvyšovat viskozitu krve, pokud se zároveň nezvětšuje objem tekuté 

složky krve. To vede ke znesnadnění toku krve cévami a potažmo ke zhoršení zásobení 

svalstva kyslíkem. Objem tekuté složky krve nicméně narůstá s tréninkem snadněji než 

množství hemoglobinu, tudíž viskozita krve spíše klesá. 

Zvýšení počtu červených krvinek. Zvýšení počtu erytrocytů vede i ke zvýšení množství 

hemoglobinu, tedy krevního přenašeče kyslíku. Z tohoto důvodu sportovci využívají 

k tréninku vyšších nadmořských výšek, popř. nedovoleného krevního dopingu nebo externího 

erytropoetinu. Na úrovni mořské hladiny mohou sportovci očekávat pouze malá zvýšení 

přepravní kapacity krve pro kyslík (maximálně o 8 %). 

Zvýšení minutového objemu srdečního. Pojem se vztahuje k množství krve vypuzeného do 

oběhu za jednu minutu (tepový objem násobený minutovou tepovou frekvencí). V klidu činí 

minutový objem srdeční cca 5 litrů, během maximální zátěže pak vzrůstá u netrénovaných 

osob na 14−16 litrů, u trénovaných až na 30−40 litrů. Tento důležitý tréninkový efekt je 

primárně odpovědný za nárůst kyslíkového zásobení svalových vláken. Nárůst maximálního 

minutového objemu srdečního je výsledkem zdokonalení tepového objemu, neboť maximální 

srdeční frekvence se s tréninkem nezvyšuje a srdeční frekvence během submaximálního 

zatížení se následkem tréninku snižuje. Adekvátní trénink může zvýšit tepový objem při 

maximálním a submaximálním zatížení až o 50 %. V tomto ohledu se jako nejvýhodnější jeví 

tréninkové zatížení s výraznou „dlouhou a pomalou“ vytrvalostní složkou (okolo 110−130 

tepů/min). Vyšší úroveň zatížení není pro zvětšování tepového objemu vhodná, neboť při 

vyšších tepových frekvencích nedochází k úplnému plnění srdce. Vytrvalostní série o vyšší 

intenzitě pak pozitivně ovlivňují rychlost plnění srdce. Tento druhý krok je opět nezbytný, 

neboť sportovec musí být schopen udržet vysoký tepový objem i při vyšší tepové frekvenci, 

pokud chce zvýšit svůj maximální minutový výkon srdeční a přivést tak ke svalstvu větší 

množství kyslíku. 

Zvýšení kapilarizace svalstva. Vytrvalostní trénink zvyšuje počet kapilár okolo plicních 

alveol a svalových vláken. Právě míra kapilarizace okolo jednotlivých svalových vláken má 

výraznější vliv na zlepšení vytrvalosti. Nárůst při dlouhodobém vytrvalostním tréninku může 

činit 15−50 %. Zvětšení počtu kapilár okolo svalového vlákna může významně zvýšit 

množství kyslíku difundujícího z krve do svalové tkáně. U netrénovaných osob jsou typické 

3−4 kapiláry okolo každého svalového vlákna, u vytrvalců pak 4−6. Nárůst kapilarizace se 

odehrává specificky v těch svalech, které jsou zatěžovány nejčastěji. Adaptace tedy probíhá 

jako odpověď na lokálně zvýšené kyslíkové požadavky. Plavci by tudíž měli většinu své 

aerobní zátěže absolvovat ve vodě. Další formy vytrvalostního tréninku (na souši) by pak 

měly být využívány jako doplněk, nikoli jako náhražka. 

Zdokonalení redistribuce krve. Objem krve je v klidu rovnoměrně distribuován ve všech 

tkáních. Během zatížení se však krev přesunuje do pracujícího svalstva. Zatímco v klidu 

pouze 15−20 % objemu krve prochází kosterním svalstvem, při zatížení se tato hodnota zvedá 
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až na 85−90 %. Více kyslíku a živin tedy přichází k místům jejich vyšší potřeby. Redistribuce 

dále zvyšuje množství CO2 a kyseliny mléčné, které může být během zatížení vyplaveno ze 

svalu. Vytrvalostní trénink zvyšuje podíl krve, který protéká pracujícími svaly při 

maximálním zatížení (až o 8 %) zejména vlivem větší vazodilatace. 

Nárůst množství myoglobinu. Myoglobin má ve svalových buňkách tyto funkce: absorbuje 

kyslík difundující do svalových vláken, transportuje jej do mitochondrií a může skladovat 

malé množství kyslíku (přibližně 240 ml) ve svalových buňkách. Tato rezerva je využita 

v několika prvních sekundách zatížení, než dorazí potřebná dodávka kyslíku cestou 

cirkulačního systému. Pomalá svalová vlákna obsahují asi o jednu třetinu myoglobinu více 

než vlákna rychlá. Osoby žijící ve vyšších nadmořských výškách mají až o 16 % více 

myoglobinu v porovnání s osobami žijícími v nížinách. Vliv tréninku na nárůst myoglobinu je 

zatím nejasný, dá se však očekávat pozitivní vliv pravidelného zatěžování na úrovni VO2max. 

Zvětšení mitochondrií a nárůst jejich počtu. Mitochondrie představují malé „chemické 

továrny“ uvnitř buněk. Jsou místem aerobního metabolismu a jejich hlavní složku tvoří 

proteiny. Mitochondrie jsou obsaženy v pomalých i rychlých svalových vláknech, převažují 

však v pomalých. Vytrvalostní trénink způsobuje jak nárůst velikosti mitochondrií (až 120 %) 

tak zvýšení jejich počtu (14−40 %) v obou typech svalových vláken. Tato adaptace napomáhá 

zejména redukovat produkci kyseliny mléčné. Aerobní metabolismus se tak může odehrávat 

na více místech uvnitř každého svalového vlákna. Tento efekt (vedle nárůstu myoglobinu) 

pravděpodobně umožňuje sportovci využívat vyššího procenta jeho VO2max bez zvýšení 

produkce kyseliny mléčné. Změny se odehrávají opět pouze ve svalech, které jsou adekvátně 

zatěžovány. Pro plavce je tudíž i z tohoto pohledu nejvýhodnějším podnětem samotné 

plavání, nikoli trénink na souši. Pomalý vytrvalostní trénink zvyšuje velikost a počet 

mitochondrií v pomalých svalových vláknech, zatímco střední a rychlý vytrvalostní trénink 

napomáhá nárůstu mitochondrií ve vláknech rychlých. Nicméně příliš velký podíl rychlostně 

vytrvalostního tréninku může být v tomto ohledu kontraproduktivní, neboť při zvýšené 

acidóze a vyčerpání svalového glykogenu mohou být mitochondrie poškozeny a jejich časté 

poškozování acidózou pak může vést až k přetrénování. Při nedostatku svalového glykogenu 

může být strukturální protein mitochondrií metabolizován jako energetický substrát. 

Nárůst aktivity aerobních enzymů. Jestliže narůstá počet a velikost mitochondrií, roste i 

kvantita aerobních enzymů v nich obsažených. Efektem je pak zrychlení aerobního 

metabolismu. Tato adaptace může mít větší vliv na zvýšení anaerobního prahu více než na 

hodnotu maximální minutové spotřeby kyslíku (VO2max), neboť enzymatická aktivita se dále 

zvyšuje i přes zastavení nárůstu VO2max. Zvýšení hodnoty VO2max se pravděpodobně více 

vztahuje ke kapacitě cirkulačního systému pro transport kyslíku k pracujícím svalovým 

vláknům než k předpokladům svalových vláken použít kyslík v aerobním metabolismu. 

Trénink by se v tomto případě měl odehrávat v rozmezí dynamické rovnováhy produkce a 

eliminace kyseliny mléčné tak, aby hodnota pH zůstala na své normální úrovni. Snížené 

svalové pH redukuje aktivitu určitých aerobních enzymů a způsobuje posun směrem ke 

zvýšené tvorbě kyseliny mléčné. Je však v zájmu sportovce aktivitu těchto enzymů zvýšit a 

zároveň urychlit metabolizaci pyruvátu a vodíkových iontů oxidativní cestou. Podstatná část 

tréninku zaměřeného na nárůst aktivity aerobních enzymů by pak měla být na úrovni 

individuálního anaerobního prahu nebo pod ním a pouze malý objem tréninkového zatížení by 

se měl odehrávat ve vyšších rychlostech. 

 

Zdokonalení glukózo-alaninového cyklu. Proteiny mohou hrát malou roli ve snižování 

produkce kyseliny mléčné během zatížení na základě procesu zvaného glukózo-alaninový 

cyklus. V tomto procesu se pyruvát váže s amoniakem za vzniku alaninu. Důsledkem je 

blokování reakce pyruvátu s hydrogenovými ionty, která by jinak vedla ke vzniku kyseliny 

mléčné. Alanin produkovaný v této reakci je transportován do jater, kde dochází k jeho 
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konverzi na glukózu (součást dalšího, tzv. Coriho cyklu). Tato glukóza opět vstupuje do krve 

a může být znovu použita jako energetický zdroj pro recyklaci ATP. Glukózo-alaninový 

cyklus pracuje během sprintů stejně jako při vytrvalostních disciplínách, ačkoliv je nejasné, 

zda na základě tohoto cyklu dochází k jakémukoliv pozitivnímu ovlivnění výkonu 

v disciplínách kratších než 100 m. Nicméně odstranění pyruvátu jeho konverzí na alanin může 

mít signifikantní vliv na redukci acidózy při rychlostně vytrvalostních a vytrvalostních 

disciplínách, neboť tento proces redukuje množství produkované kyseliny mléčné při 

jakékoliv rychlosti plavání (více však při vyšší intenzitě). Trénink má patrně vliv na 

zdokonalení glukózo-alaninového cyklu pravděpodobně proto, že zvyšuje aktivitu klíčového 

enzymu této reakce (alanintransaminázy). 

Zdokonalení malát-aspartátové spojky. Tento mechanismus může redukovat produkci 

kyseliny mléčné odstraňováním části vodíkových iontů před jejich sloučením s pyruvátem. 

Proces začíná v Krebsově cyklu, kde během konverze malátu na oxaloacetát vzniká aspartát. 

Tato konverze je doprovázena uvolněním vodíkových iontů z NADH a jejich vstupem do 

elektronového transportního řetězce. Dehydrogenovaná forma NAD
+
 pak může přijmout další 

vodíkový ion dříve, než se sloučí s pyruvátem. Množství hlavních enzymů malát-aspartátové 

spojky (aspartáttransamináza, malátdehydrogenáza) se vlivem vytrvalostního tréninku zvyšuje 

až o 60 %. Malát-aspartátová spojka tudíž může hrát malou, ale přesto významnou roli při 

snižování produkce kyseliny mléčné během zatížení. 

 

 

Zvýšení odbourávání laktátu ze svalů a z krve 

Podle dřívějších představ byla kyselina mléčná odpadním produktem anaerobního 

metabolismu, který zůstával ve svalech až do doby jeho odstranění během následné 

zotavovací fáze. Dnes je již objasněno, že tato sloučenina je pouze meziproduktem 

metabolických procesů, který je odstraňován průběžně během zatížení stejně jako ve fázi 

zotavení. Množství kyseliny mléčné kumulované ve svalových vláknech během zatížení je 

vlastně rozdíl mezi produkcí kyseliny mléčné a její eliminací. Při nízké produkci kyseliny 

mléčné není proces jejího odstraňování podstatný. Ale při závodních rychlostech energetické 

požadavky markantně převyšují možnosti aerobního metabolismu dodávat potřebné množství 

energie, které je tudíž doplňováno metabolismem anaerobním za výrazné produkce kyseliny 

mléčné. Jakýkoliv mechanismus, který odstraňuje část vytvořené kyseliny mléčné 

z pracujícího svalu, oddaluje snížení pH, což umožňuje sportovci udržet vyšší rychlost po 

delší dobu. 

Proces odbourávání laktátu. Odstraňování laktátu z pracujícího svalu probíhá 

pravděpodobně jak pasivní difúzí, tak i aktivním transportem. Rychlost difúze závisí na 

rozdílu koncentrace laktátu uvnitř svalového vlákna a v krvi nebo v okolních tkáních. Čím 

větší je produkce kyseliny mléčné ve svalovém vlákně, tím větší je tendence kyseliny mléčné 

sval opouštět. Nicméně koncentrace kyseliny mléčné v krvi může vzrůst na hladinu, která 

snižuje velikost koncentračního spádu a rychlost difúze tudíž klesá. Rychlé odbourávání 

laktátu v krvi udržuje vysoký koncentrační gradient mezi svalovými vlákny a krevním 

oběhem. 

Transportní mechanismus, který odčerpává laktát ze svalstva, představuje systém 

svalových a krevních proteinů identifikovaných jako monokarboxyláty. Tento systém 

odstraňuje laktát ze svalstva i proti snižujícímu se koncentračnímu spádu. Během zatížení se 

na odstraňování laktátu ze svalstva podílí laktátový transport z 50−75 %. 

Část kyseliny mléčné je transportována z protoplazmy svalových vláken přímo do 

mitochondrií stejných vláken, kde dochází ke zpětné konverzi kyseliny mléčné na pyruvát a 

k jeho následné oxidaci. Tento děj probíhá při nepřerušovaném zatížení. Většina takto 
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odstraněné kyseliny mléčné pochází z pomalých svalových vláken. Další část je 

transportována do sousedících svalových vláken, kde opět dochází k oxidaci. Tento děj se 

primárně odehrává mezi rychlými svalovými vlákny, kde dochází k nejvyšší produkci 

kyseliny mléčné, a mezi rychlými a pomalými svalovými vlákny, jejichž pomnožené a 

zvětšené mitochondrie umožňují snadnější oxidaci této substance. Určité množství kyseliny 

mléčné je transportováno do krve a přenášeno do dalších částí těla, zejména do jater nebo do 

nezapojených svalů, kde dochází k další oxidaci a energetickému využití, a také do srdce, 

které využívá kyselinu mléčnou přímo jako energetický zdroj. Zbývající podíl kyseliny 

mléčné zůstává ve svalových vláknech, kde způsobuje snížení pH. 

Všechny procesy, které odstraňují kyselinu mléčnou z pracujících svalových vláken, 

napomáhají oddálení a snížení poklesu pH, což sportovci umožňuje udržet vyšší úroveň 

anaerobního metabolismu navzdory vysoké produkci kyseliny mléčné. Plavec tak může udržet 

vyšší úroveň svalových kontrakcí, vysokou sílu záběru a tudíž vyšší rychlost plavání po delší 

dobu před nástupem acidózy a následným zpomalením. Odstraňování kyseliny mléčné 

umožňuje plavci udržet vyšší intenzitu zatížení bez zvýšení acidózy. 

Podle odhadů je v pracujících i dalších svalech 60−70 % odstraněného laktátu 

metabolizováno na CO2 a vodu. Zbývající množství odchází do jater (resp. do srdce), kde 

dochází k jeho zpětné konverzi na glykogen a k uskladnění. 

Tréninkové efekty, které zdokonalují odstraňování kyseliny mléčné z pracujícího svalu, by 

měly hrát zejména u středotraťařů a vytrvalců hlavní roli ve zlepšování výkonnosti. Tento 

efekt by však měl být signifikantní i v kratších závodech, neboť již v první minutě zatížení 

dochází k výrazné eliminaci laktátu z pracujícího svalstva. Mělo by však být zdůrazněno, že 

většina kyseliny mléčné vytvořená během rychlého a intenzivního plavání zůstává ve 

svalových vláknech. Produkce laktátu je velmi výrazná, naopak jeho odbourávání není natolik 

rychlé, aby zamezilo jeho kumulaci ve svalu (produkce laktátu v maximální míře 2−3× 

převyšuje jeho odbourávání). Ačkoliv tedy proces odstraňování laktátu ze svalu během 

zatížení může oddálit nástup acidózy, větší množství kyseliny mléčné zůstává neodstraněno 

(např. už po 30 sekundách maximálního zatížení dosahuje koncentrace kyseliny mléčné ve 

svalu 28−35 mmol/l, zatímco v krvi pouze 8−12 mmol/l). 

Maximální míra odbourávání laktátu. Výsledky studií zkoumajících rychlost transportu 

laktátu směrem z pracujících svalových vláken do krve se rozcházejí. Nicméně odbourávání 

laktátu na úrovni 10−20 mmol/min má patrně signifikantní vliv na redukování kumulace 

laktátu během zatížení. Rychlost odbourávání laktátu zjevně odráží velikost spotřeby kyslíku. 

Míra odstraňování laktátu dosahuje svého vrcholu přibližně po 1−2 minutách zatížení. Tento 

proces tedy není mobilizován okamžitě. Během krátkých sprintů tudíž mechanismy 

odstraňování laktátu ze svalstva nemohou být při oddalování acidózy efektivnější než 

mechanismy zahrnující spotřebu kyslíku. Určitě však procesy odstraňování laktátu 

napomáhají snižovat acidózu při dlouhých sprintech, u středních tratí, při vytrvalostních 

disciplínách a během tréninkových sérií. Trénink pravděpodobně mechanismy odbourávání 

laktátu zdokonaluje. 

Trénink pro zvýšené odbourávání laktátu. Takový trénink pravděpodobně vyžaduje 

především distanční plavání jak o nízké, tak i o střední a vysoké intenzitě. Pomalé a střední 

rychlosti by měly vést k této adaptaci v pomalých svalových vláknech a vláknech 

přechodného typu, zatímco rychlost na úrovni 100 % VO2max a vyšší je nezbytná pro zvýšení 

odbourávání laktátu v rychlých svalových vláknech. Tento typ tréninku je podobný 

tréninkovému zatěžování zaměřenému na zvyšování kyslíkové spotřeby ve stejných typech 

vláken. 

I když na jednu stranu vytrvalostní série plavané s vysokou intenzitou poskytují největší 

adaptační výhody pro mechanismy odstraňování laktátu, zároveň se ukazuje, že efektivita 
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laktátových transportérů klesá se snižujícím se pH. Na to by mělo být pamatováno při 

tréninku, kdy je třeba oddálit acidózu např. prodloužením intervalu zatížení v sérii nebo 

zkrácením série. 

 

 

Zdokonalení nárazníkové kapacity 

Hladina kyseliny mléčné ve svalu může vzrůst 4−5násobně nad klidové hodnoty ještě 

předtím, než významně poklesne pH. To je umožněno vlivem tzv. pufračních látek, které se 

vážou s vodíkovými ionty a oslabují tak jejich vliv na pH ve svalu. Sloučeniny, které mohou 

vystupovat jako pufry, zahrnují bikarbonáty (tzv. alkalická rezerva), svalové proteiny a 

kreatinfosfát. Pufry zpomalují nástup acidózy pravděpodobně již od začátku zatížení. Pokud 

by tyto látky nebyly přítomny, pH ve svalu by pokleslo až na 1,5 namísto typických 6,6−6,8. 

Pufry jsou obsaženy ve svalových buňkách i v krvi, jak bylo naznačeno výše, ve třech 

základních formách (bikarbonáty, fosfáty, proteiny). Bikarbonát sodný a hemoglobin (protein) 

se nejvíce vyskytují v krvi, zatímco svaly více obsahují draselné a hořečnaté bikarbonáty. 

Fosfáty se primárně vyskytují uvnitř svalových vláken ve formě fosforečnanu sodného. Avšak 

zdaleka nejvydatnějším zdrojem pufrů v těle jsou různé proteiny svalových vláken. 

Krevní pufry mohou oddálit snížení pH v krvi během zatížení, takže dochází k rychlejšímu 

přenosu laktátu z pracujícího svalu (nižší pH) do krve (vyšší pH). I CP má jistou pufrační 

kapacitu, nicméně není jasné, do jaké míry se účastní na stabilizaci svalového pH. 

Pufrační systémy tedy reagují téměř bezprostředně po zahájení zatížení, následkem čehož 

dochází k prevenci poklesu pH ve svalu. Tento proces je pravděpodobně důležitý pro úspěch 

v 100m a 200m závodech a může hrát i malou roli při udržování maximální rychlosti 

v posledních 10 metrech 50m disciplín. Vysoká rychlost a krátké trvání těchto disciplín vede 

k převažujícímu získávání energie anaerobní cestou, pufrace má tedy, vedle odstraňování 

laktátu a spotřeby kyslíku, velmi důležitý vliv na oddálení acidózy. Vliv tréninku na svalovou 

pufrační kapacitu je zjevný (nárůst až o 40 %), zatímco u pufrační kapacity krve podle 

současných zjištění o pozitivních změnách způsobených tréninkem nelze hovořit. Některé 

studie však potvrzují zlepšení výkonu při vnějším podání sodných bikarbonátů před 

rychlostně vytrvalostními disciplínami. 

Z celkového pohledu sprinterský trénink pravděpodobně může pozitivně ovlivnit pufrační 

kapacitu, zatímco vytrvalostní trénink tento proces nezlepšuje a může snad zapříčinit i snížení 

jeho efektivity. Tento druh adaptace zřejmě vyžaduje stimul ve formě tréninkové redukce 

svalového pH, popř. acidózy. Nicméně při sprinterském tréninku je na místě obezřetnost, 

neboť frekventovaný stav acidózy může poškozovat proteinové pufry namísto jejich 

zdokonalování. 

 

 

Snižování prahu bolesti 

Vedle negativního vlivu na recyklaci ATP způsobuje acidóza též ostrou bolest ve svalstvu. 

Tato bolest může ovlivnit výkon sportovce mnoha způsoby v závislosti na individuální míře 

její tolerance. Přítomnost bolesti vede ke zpomalení zejména u těch sportovců, kteří jsou na 

bolest citlivější. Většina sportovců je však dostatečně motivovaných pro to, aby navzdory 

bolesti danou intenzitu zatížení udrželi. Přesto může mít bolest na výkon velmi negativní vliv, 

jestliže se acidóza objevuje např. již v polovině závodu. Zatím není jasné, proč někteří 

sportovci tolerují bolest více než jiní. Na jednu stranu hraje důležitou roli motivace, která 

však není trénovatelná. Na druhou stranu existují jisté důkazy, že tolerance k bolesti je 

fenoménem trénovatelnosti přístupným. Jedinci, kteří testují své limity bolesti způsobené 
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acidózou, mohou být schopni trénovat sami sebe k ignoraci nebo alespoň k lepší toleranci této 

bolesti. 

 

 

10. 2. 4 Adaptace zvyšující předpoklady k tréninku 

 

Tyto adaptace jsou významné zejména z pohledu možnosti častějšího a intenzivnějšího 

tréninkového zatěžování a potažmo ke vzniku dalších tréninkových adaptací se vztahem ke 

snižování acidózy během závodu. Mezi dva hlavní tréninkové efekty zvyšující předpoklady 

sportovce k podstupování tréninkového zatěžování patří nárůst zásob svalového glykogenu a 

zvýšení úrovně tukového metabolismu. 

 

 

Zvýšení ukládání svalového glykogenu 

Svalový glykogen je hlavním energetickým zdrojem pro všechny plavecké disciplíny delší 

než 25 m. Pokud jsou dodržovány zásady správné výživy a dostatečného odpočinku, svalové 

zásoby glykogenu postačují na pokrytí energetických potřeb každé z disciplín typického 

plaveckého závodního programu (včetně 1500 m volným způsobem). Nicméně trénink 

představuje poněkud jinou oblast. K podstatnému poklesu zásob svalového glykogenu může 

dojít již po hodině tréninku. Svalstvo trénovaných vytrvalců obsahuje 120−160 g 

skladovaného glykogenu na kg vlhké svalové tkáně. Toto množství stačí cca na 90 minut 

plavání intenzivním tempem. Energie je však získávána částečně i spalováním tuků a 

proteinů, zásoby svalového glykogenu proto nejsou za uvedenou dobu spotřebovány úplně. 

Nicméně během typické dvouhodinové tréninkové jednotky jsou ze svalů vyčerpány více než 

dvě třetiny glykogenových zásob. Po jednodenním odpočinku se množství svalového 

glykogenu navrací jen asi z jedné poloviny. Dá se tedy říci, že plavci, kteří podstupují 

každodenní trénink, mají zásoby svalového glykogenu snížené. Dvoufázový trénink pak 

svalový glykogen vyčerpává ještě více, neboť doba zotavení mezi dvěma tréninkovými 

jednotkami nepřekračuje 13 hodin. Ačkoliv vytrvalostní trénink zásoby svalového glykogenu 

pravděpodobně zvyšuje (o 40−60 %), toto zvýšení je spíše jen potenciální než reálné zejména 

u plavců, kteří trénují dvě a více hodin denně. Množství glykogenu aktuálně skladovaného ve 

svalech bude tudíž nižší, než představuje daný skladovací potenciál. K naplnění tohoto 

potenciálu pak může dojít pouze tehdy, pokud plavec na několik dní přeruší svou tréninkovou 

přípravu nebo pokud se několik dní věnuje pouze lehkému vyplavání. Pak dochází 

k využívání výhod efektu superkompenzace, při které se zásoby glykogenu oproti původnímu 

množství zvyšují o 40−60 %. Co se týče výživy, minimálně 60 % kalorického příjmu by 

v tomto případě mělo pocházet z karbohydrátů. 

Dalším tréninkovým efektem vztahujícím se ke svalovému glykogenu je snížení jeho 

využívání. Po několika týdnech vytrvalostního tréninku organismus sportovce využívá 

k recyklaci ATP při dlouhých tréninkových jednotkách většího množství krevní glukózy a 

tuku. Tato adaptace tedy „šetří“ svalový glykogen, jehož zvýšené množství umožňuje plavci 

trénovat častěji a intenzivněji. 

Pro zvýšení množství svalového glykogenu není třeba speciálních tréninkových programů. 

Standardní zatěžování zahrnující sprinty i vytrvalost je adekvátním stimulem pro nárůst 

ukládání glykogenu v rychlých i pomalých svalových vláknech. Samozřejmě k nárůstu 

dochází pouze u svalů zapojených do tréninku. 
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Zvýšení úrovně tukového metabolismu 

Uvolňování energie z tuků je příliš pomalé pro naplnění požadavků resyntézy ATP při 

všech klasických plaveckých disciplínách. Podstatné množství energie však tuky nabízejí při 

dlouhých tréninkových jednotkách, čímž dochází k nižší spotřebě svalového glykogenu. Tuky 

dále šetří svalový glykogen pro jeho využití při intenzivnějších (rychlejších) částech 

tréninkové jednotky, resp. v následujících tréninkových jednotkách. 

Jednou z výhod vytrvalostního tréninku je zvyšování množství energie dostupné z tuků při 

všech submaximálních rychlostech plavání. Princip spočívá ve zvýšení tukových zásob ve 

svalech a v nárůstu svalových mitochondrií, čímž je vytvořen prostor pro intenzivnější oxidaci 

mastných kyselin. Trénink může zvýšit podíl tuků na celkové energetické spotřebě během 

dvouhodinové jednotky z 35−40 % až na 50−60 % (více u mužů než u žen). Nejlepším typem 

tréninku pro zvýšení úrovně tukového metabolismu je dlouhé a pomalé vytrvalostní plavání, 

neboť tuk je hlavním zdrojem energie právě u pomalých až středních rychlostí plavání. 

Adaptace primárně spočívá ve zvýšení aktivity enzymů tukového metabolismu a probíhá 

specificky v zatěžovaných svalových vláknech. 

 

 

10. 3 TRÉNINKOVÉ EFEKTY ZLEPŠUJÍCÍ VÝKONNOST (SHRNUTÍ) 

 

Efekty techniky. Zdokonalení techniky plaveckých způsobů redukuje potřebu energie při 

všech rychlostech plavání pod úrovní rychlosti maximální. 

Efekty síly záběru. Zvýšená síla záběru umožňuje dosažení vyšších rychlostí plavání. 

Faktory, které mohou vést k nárůstu síly záběru, jsou: 

 zvýšení svalové síly a rychlosti kontrakce, 

 zlepšená nervosvalová koordinace při zapojování svalových vláken různého typu, 

 zvýšení zásob svalového CP. 

Efekty anaerobního metabolismu. Primární tréninkový efekt spočívá v nárůstu množství 

ATP recyklovatelného cestou anaerobní glykogenolýzy s důsledkem možnosti dosažení vyšší 

rychlosti plavání po prvních pěti sekundách závodu. Tento efekt je výsledkem nárůstu aktivity 

enzymů anaerobního metabolismu, zejména fosforylázy, fosfofruktokinázy, pyruvátkinázy a 

laktátdehydrogenázy. 

Efekty aerobního metabolismu. Požadovaným tréninkovým efektem je redukce negativních 

vlivů acidózy během závodů. Tento efekt je výsledkem dvou faktorů: snížení produkce 

kyseliny mléčné uvnitř svalu a zvýšení jejího odbourávání. 

a) Tréninkové adaptace redukující tvorbu kyseliny mléčné: 

 zvýšení difúze kyslíku v plicích, které je důsledkem nárůstu objemu vdechovaného a 

vydechovaného vzduchu, potažmo zkvalitnění kapilarizace plicních alveol; 

 zvětšení krevního objemu spojené s rychlejší krevní cirkulací; 

 zvýšení přepravní kapacity krve pro kyslík vlivem vyššího počtu erytrocytů; 

 zvýšení minutového objemu srdečního spojené s rychlejším transportem krve mezi 

plícemi a svalstvem; 

 zvýšení kapilarizace svalové tkáně spojené s nárůstem difúze kyslíku do pracujících 

svalů; 

 zlepšená redistribuce krve a tudíž zlepšené krevní zásobení pracujícího svalstva; 

 nárůst množství myoglobinu spojený s větším množstvím kyslíku transportovaného 

k mitochondriím svalových buněk; 

 nárůst velikosti a počtu mitochondrií ve svalových buňkách vedoucí ke zvýšené 

kapacitě aerobního metabolismu; 
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 nárůst aktivity aerobních enzymů vedoucí ke zrychlení aerobního metabolismu; 

 nárůst aktivity glukózo-alaninové spojky odstraňující větší množství pyruvátu 

s následkem zamezení jeho reakce s vodíkovými ionty za vzniku kyseliny mléčné. 

b) Tréninkové adaptace zvyšující odbourávání laktátu z pracujících svalových vláken: 

 zvýšená aktivita laktátových transportérů v pracujících a v receptorových svalových 

vláknech; 

 zvýšený objem krve a zvýšený minutový objem srdeční s následnou rychlejší cirkulací 

a související možností rychlejšího transferu laktátu z pracujících svalových vláken 

k oblastem, kde dochází k jeho další metabolizaci; 

 nárůst kapilarizace okolo pracujících a receptorových svalových vláken, více laktátu 

tudíž může být během zatížení přemisťováno z krve a do krve; 

 zdokonalení krevní redistribuce s pozitivním vlivem na odstraňování laktátu 

z pracujících svalových vláken během zatížení. 

Tréninkové efekty zvyšující výdrž při tréninku. Díky zvýšení množství glykogenu 

skladovaného v pracujících svalových vláknech mohou plavci trénovat častěji a intenzivněji. 

Na základě zvýšení úrovně tukového metabolismu dochází k šetření svalového glykogenu pro 

větší počet intenzivních tréninkových jednotek. 
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11. SPORTOVNÍ TRÉNINK A KONDIČNÍ PŘÍPRAVA V PLAVÁNÍ 

 

 

 

Podíváme-li se na plavání z hlediska možností dlouhodobějšího přístupu, můžeme rozlišit 

různé směry, např.: 

 plavání jako hlavní (nebo jedno z hlavních) odvětví výkonnostní či vrcholové 

sportovní přípravy (plavecký sportovní trénink s cílem dosahování maximální 

výkonnosti ve zvolené disciplíně), 

 plavání jako vedlejší (doplňková) aktivita vedle hlavního sportovního zaměření 

(regenerace, rehabilitace, popř. součást tréninkového programu jako tzv. cross-

training, tedy nespecifické tréninkové zatížení), 

 plavání jako součást celoživotní pohybové aktivity (kondiční plavání s cílem 

zvyšování fyzické kondice a upevňování vlastního zdraví). 

Hlavní cíle těchto směrů jsou odlišné, avšak systém přípravy může být velice podobný. 

Hovoříme zejména o systematičnosti a pravidelnosti přípravy, o pohybovém obsahu, o 

úkolech přípravy (rozvoj tělesný, psychický a sociální, osvojování specifických pohybových 

dovedností, rozvoj pohybových schopností, formování osobnosti apod.) a také o využívání 

stejných či podobných tréninkových metod. V této kapitole se zaměříme zejména na plavecký 

sportovní trénink. 

Systém sportovního tréninku lze vymezit jako účelné, na základě určitých principů 

zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod tréninku, jehož cílem je zajistit růst 

sportovní výkonnosti. Z pohledu praktické realizace jde o pedagogický proces, který 

charakterizuje následující: 

 cíl: dosažení co možná nejvyšší sportovní výkonnosti na základě celkového rozvoje 

sportovce; 

 struktura sportovního výkonu: komplex faktorů různého obsahu (faktory somatické, 

kondiční, technické, taktické a psychické), které sportovní výkon vytvářejí a 

podmiňují; 

 úkoly: zahrnují rozvoj tělesný, psychický a sociální; spočívají v osvojování 

sportovních dovedností (jejich technické a taktické stránky), rozvíjení kondice 

sportovce (ovlivnění jeho pohybových schopností) a formování osobnosti sportovců 

ve smyslu specifických požadavků sportovního odvětví; 

 obsah: vymezuje to, co musí být vykonáno, aby byly naplněny úkoly tréninku a 

dosaženo jeho cíle (sportovní dovednosti, kondiční a koordinační pohybové 

schopnosti, vědomosti, psychické vlastnosti a schopnosti); 

 tréninkové prostředky: slouží k plnění tréninkových úkolů (tréninková cvičení, 

zařízení, náčiní, měřící zařízení, audiovizuální prostředky, zotavné a podpůrné 

prostředky a psychologické prostředky); 

 tréninkové metody (postupy): zobecněný, promyšlený a ověřený způsob činnosti, jež 

slouží k řešení určitých typů problémů a přispívá k dosažení stanoveného cíle; postupy 

v podobě určitých zásad, pravidel, které jsou záměrně naplánovány a hodí se 

k opakovanému použití; tyto metody (postupy) se dělí podle jednotlivých sportů a 

berou ohled na konkrétní úkoly jednotlivých složek tréninku (metody kondiční 

přípravy, metody osvojování sportovních dovedností…); 

 trénovanost: souhrnný stav připravenosti sportovce, charakterizující aktuální míru 

jeho přizpůsobení požadavkům příslušného sportovní specializace; 
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 sportovní forma: stav optimální specializované připravenosti, projevující se 

dosahováním maximálních sportovních výkonů; je dána vysokou úrovní kondiční, 

technické, taktické a psychické připravenosti sportovce a především jejich propojením, 

sladěním v homogenní celek, v němž psychika hraje dominantní roli; 

 výkon: jeden ze základních pojmů sportu a sportovního tréninku; sportovní výkony se 

realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů, 

které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž sportovec usiluje o 

maximální uplatnění výkonových předpokladů; lze rozlišit průběh a výsledek činnosti; 

sportovní výkon je ovlivňován faktory somatickými, kondičními, technickými, 

taktickými a psychickými. 

 

 

11. 1 TRÉNINKOVÉ METODY 

 

Tréninková metoda je záměrné uspořádání obsahu činnosti trenéra a sportovce směřující 

k plánovanému efektivnímu zvýšení výkonnosti sportovce a jeho připravenosti k dosažení 

maximálního sportovního výkonu ve zvolené disciplíně. Tréninkové metody můžeme podle 

obsahu dělit na metody: 

 kondiční přípravy, 

 technické přípravy, 

 taktické přípravy, 

 psychologické přípravy, 

 teoretické přípravy, 

 výchovného působení, 

 diagnostické, 

 sportovně medicínské a profylaktické. 

Všechny metody vytvářejí ve svém komplexu z tréninku systematický pedagogický proces. 

Jejich vhodné užití je předpokladem pro odborné řízení tréninkového procesu. 

 

 

11. 1. 1 Metody kondiční přípravy 
 

Metody kondiční přípravy rozdělujeme podle toho, zda zatížení působí nepřetržitě nebo 

zda je přerušováno intervaly odpočinku. 

 

Metody nepřerušovaného zatížení 

Tyto metody jsou charakterizovány zatížením, které působí nepřetržitě a není tedy 

přerušováno intervaly odpočinku. Rozlišujeme tyto základní varianty: 

Metoda souvislá (rovnoměrná). Cvičení probíhá bez přerušení jako ucelená dávka 

tréninkového zatížení v hlavní části tréninkové jednotky. Objem zatížení je stanoven 

kilometráží, popř. dobou provádění cvičení (pohybuje se řádově kolem desítek minut). 

Intenzita zatížení je obvykle střední až submaximální. Velikost zatížení se zvyšuje zpočátku 

nárůstem objemu a později zvyšováním intenzity při zachování objemu. Metoda slouží 

především k rozvoji aerobní kapacity, specificky k rozvoji plavecké vytrvalosti. 

Metoda střídavá. Je rovněž charakterizována nepřerušovaným prováděním cvičení, přičemž 

se střídají cvičení různou intenzitou. Pro tuto metodu je charakteristické plynulé přecházení 

z intenzity nižší do vyšší a opačně dle předem stanoveného plánu. Specifickou variantou je 

tzv. fartlek – intenzita zatížení se střídá podle subjektivních pocitů trénujícího sportovce nebo 

podle plánu. Doba trvání cvičení je 20−40 minut, intenzita zatížení je mírná až submaximální. 
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Zvyšování tréninkového zatížení se uskutečňuje jak zvyšováním objemu, tak intenzity, ale i 

kombinací obou složek. Metoda může sloužit jak k rozvoji plavecké vytrvalosti, tak i 

rychlostní vytrvalosti. 

 

 

Metody přerušovaného zatížení 

Metody přerušovaného zatížení bývají v tréninkových programech využívány daleko 

častěji než metody nepřerušovaného zatížení. Hlavním znakem těchto metod je skutečnost, že 

nedílnou součástí zatížení se stává i délka a druh odpočinku mezi jednotlivými cvičeními 

(plavanými úseky, resp. nástupy v sérii apod.). 

Interval odpočinku je zařazován mezi jednotlivé úseky zatížení. Odpočinek může být 

pasivní nebo aktivní. Podle délky trvání odpočinku mezi úseky rozlišujeme interval 

odpočinku plný, optimální a zkrácený. 

 Plný – svou délkou dovoluje relativně plné obnovení práceschopnosti na výchozí 

úroveň. Závodník je schopen opakovat předchozí výkon. Délka plného intervalu 

odpočinku se většinou pohybuje od 2 do 5 minut. Tepová frekvence se vrací na 

výchozí hodnotu při zahájení činnosti. 

 Optimální – svou délkou představuje přibližně 2/3 plného intervalu. Další cvičení je 

zahájeno ve stavu neúplného zotavení. Kyslíkový deficit, který vznikl na konci 

předchozího cvičení (úseku), není plně uhrazen a tepová frekvence nepoklesla při 

zahájení dalšího cvičení na výchozí hodnotu. Následující cvičení je zahájeno při 

tepové frekvenci kolem 130−140 tepů/min. 

 Zkrácený – délka odpočinku je ještě kratší než u intervalu optimálního. Je zařazován 

zejména do tréninku vyspělých sportovců. 

Různé varianty metod přerušovaného zatížení se volí zejména s ohledem na to, zda chceme 

u plavců rozvíjet vytrvalost, rychlostní vytrvalost či rychlost. Mezi metody přerušovaného 

zatížení patří: 

Opakovaná metoda. Používá se v tréninku rychlosti a výbušné (explozivní) síly. Cvičení 

jsou prováděna maximální intenzitou. Doba cvičení je krátká a poté následuje plný interval 

odpočinku. Jestliže jedinec není schopen vykonat následující úsek se stejnou rychlostí jako 

předchozí, je to známka přicházející únavy. Interval odpočinku by proto měl být prodloužen, 

popř. by měla být zkrácena doba cvičení či překonávaný úsek apod. Pokud ani toto nepomáhá, 

dále se již nepokračuje (nerozvíjela by se rychlost, ale spíše rychlostní vytrvalost). Tato 

tréninková metoda pomáhá nalézt plavci správné závodní tempo (zejména u krátkých 

distancí). Plave se rychlostí odpovídající rychlosti v závodě, popř. i vyšší. Při nástupu únavy, 

která se projeví poklesem rychlosti pohybů a narušením pohybové koordinace i po zařazení 

delšího odpočinku mezi úseky, je nutné trénink ukončit. 

Intervalová metoda. Její použití je vhodné především při rozvoji rychlostní vytrvalosti a 

vytrvalosti. Metodu charakterizuje střídání úseků stanovené délky a intervalů odpočinku 

daného trvání. Tento interval odpočinku obvykle neslouží k úplnému zotavení, tepová 

frekvence se nevrací do normálu (vyjma sprinterského tréninku). Z hlediska podílu metody na 

rozvoji rychlosti, rychlostní vytrvalosti a vytrvalosti můžeme rozlišit: 

 pomalý intervalový trénink – úseky se plavou pomaleji než závodní rychlostí, interval 

odpočinku je krátký a tepová frekvence je na hranici 170 tepů/min; 

 rychlý intervalový trénink – jednotlivé úseky se plavou vyšší rychlostí a s delšími 

intervaly odpočinku sloužícími k lepšímu zotavení, tepová frekvence se pohybuje 

okolo 175−185 tepů/min, organismus přivyká pracovat co nejdéle v podmínkách 
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kyslíkového dluhu, snažíme se udržet stanovenou rychlost až do úplného konce 

cvičení; 

 sprinterský trénink – je složen z krátkých úseků plavaných rychlostí maximální až 

nadmaximální (v porovnání s rychlostí v závodě), s plným intervalem odpočinku (až 

do úplného zotavení), obvykle se sprintují úseky dlouhé 25−50 metrů (výjimečně 

delší); tento typ tréninku můžeme brát i jako vhodné plavecké posilování za 

předpokladu udržení náležité techniky plavání. 

 

Aplikace a varianty intervalového tréninku v plavání 

Při modulaci tréninkového zatížení, přesněji řečeno objemu, intenzity a intervalu 

odpočinku, existuje nespočet různých dalších variant, např.: 

 straight sets – úseky v sérii jsou plavané konstantní rychlostí, 

 descending sets – následující úsek v sérii je plaván rychleji než předchozí, 

 broken sets – celkový úsek je rozložen na kratší s minimálním intervalem odpočinku 

(plavání rozložených úseků, např. 100 metrů se rozdělí na 4×25 s 5sekundovým 

intervalem odpočinku), 

 pyramida – narůstá a pak klesá délka úseků, stejně jako délka intervalu odpočinku, 

 permutace – celkový úsek je nepravidelně přerušován (např. 400 metrů rozděleno na 

200+100+50+50 nebo 50+100+150+100 atd.), 

 simulátor – simulace žádoucího tempa na rozložené závodní trati, 

 negative split – druhá polovina daného úseku je plavána rychleji než první (negativní 

mezičas). 

 

Modifikace zatížení v plaveckém tréninku 

Abychom zkompletovali informace věnované využití kondičních tréninkových metod ve 

sportovním a kondičním plavání, uvádíme ještě další modifikace tréninkového zatížení: 

 plavání nadtratí – úseky v sérii jsou 2× delší než je závodníkova hlavní disciplína, 

 lokomotivy – střídání tempa při nepřerušovaném plavání (např. 1 kolo rychle+1 

pomalu, 2+2, 3+3, 4+4, 3+3, 2+2, 1+1 apod.), 

 časovky – plavec se snaží v daném čase uplavat co nejdelší vzdálenost (rozvoj 

vytrvalosti), 

 fartlek – hra s rychlostí (viz výše), 

 plavání s vnějším odporem – využití různých expandérů, kapes připevněných na těle 

plavce, závaží apod., 

 usnadněné plavání – pro překonání rychlostní bariéry (např. při tažení na laně, na 

expandéru), 

 tapering – vylaďovací trénink před soutěží. 

 

 

11. 1. 2 Další tréninkové metody 

 

Metody technické přípravy 

Tyto metody se používají pro rozvoj koordinace a zvládnutí techniky vybrané sportovní 

specializace. V rámci metod technické přípravy nejčastěji využíváme: 

 metody seznamování s pohybovou činností – metoda ukázky, metoda slovní (výklad, 

popis, vysvětlování…) a metody napodobování; 
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 metody nácviku a metody výcviku – metody opakování pohybové činnosti, metody 

pasivního pohybu (pohyb veden trenérem, kolegou), metody pohybového kontrastu 

(nesprávné vs. správné provedení pohybu) a soutěžení. 

 

 

Metody taktické přípravy 

Tyto metody jsou zaměřeny na účelné vedení sportovního boje, používají se zejména 

metody: 

 analýzy situace a anticipace vývoje, 

 hodnocení vlastních a soupeřových možností, 

 rozvoje rychlé reakce na vývoj soutěže a výběr optimálního řešení. 

 

 

Metody psychologické přípravy 

Úzce souvisejí s metodami výchovného působení a ve sportovním tréninku se vzájemně 

prolínají, většinou sem řadíme metody: 

 morální přípravy, 

 volní přípravy, 

 regulace aktuálních psychických stavů sportovce, 

 emoční ovlivňování a motivace, 

 modelování, 

 motivační. 

 

 

Metody teoretické přípravy 

Využívají se zejména metody osvojování vědomostí, jejich cílem je zvýšit odbornou 

úroveň sportovce především v teorii sportu a sportovního tréninku. Sportovec získává 

potřebné znalosti a vědomosti o pravidlech sportovní disciplíny. Mezi další metody patří 

metody výkladu, rozhovoru, samostatné práce s literaturou apod. 

 

 

Metody výchovného působení 

Mezi tyto metody patří metody: 

 přesvědčování a vysvětlování, 

 odměn a trestů, 

 požadavku (vytýčení výchovných norem), 

 příkladu. 

 

 

Diagnostické metody 

Na tyto metody je kladen stále větší důraz v přípravě sportovců, především na důsledné 

využívání výsledků pravidelné diagnostické činnosti. Diagnostické (popř. kontrolní) metody 

se uplatňují v rámci všech obsahových složek tréninku. Hlavními diagnostickými metodami 

jsou metody: 

 pozorování, 

 dotazování, 
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 měření (měření prováděné ve standardních podmínkách nazýváme jako testování – 

rozlišujeme motorické testy pro diagnostikování pohybových schopností, motorické 

testy pro diagnostikování sportovních dovedností, psychologické testy, vědomostní 

testy, testy specifické pro konkrétní sportovní odvětví a disciplíny apod.). 

 

 

Metody sportovně medicínské a profylaktické 

Jsou zaměřeny na kontrolu zdravotního stavu, laboratorní metody stavu trénovanosti, 

vitaminizaci a prostředky zvyšující odolnost organismu. 

 

 

11. 2 ETAPIZACE A PERIODIZACE TRÉNINKOVÉHO PROCESU 

 

Sportovní trénink je typický svým systematickým uspořádáním. Tréninkový proces je 

procesem vysoce plánovitým. Celková organizace sportovního tréninku se dělí na etapy, 

cykly a jednotlivé tréninkové jednotky. Etapy umožňují dělit sportovní trénink na několik 

částí: 

 etapa sportovní předpřípravy, 

 etapa základního tréninku, 

 etapa specializovaného tréninku, 

 etapa vrcholového tréninku maximální sportovní výkonnosti. 

Uvedené etapy mají své úkoly, jejich zaměření i obsah se liší. Určujícím hlediskem je 

stupeň vývoje a postupná příprava jak na náročný trénink, tak i na dosahování výkonů v době, 

kdy sportovec potřebným způsobem dozraje. 

Periodizace znamená stanovení po sobě následujících tréninkových cyklů, jejichž obsah, 

velikost zatížení a opakování se podílejí v určitém časovém úseku na zvyšování trénovanosti a 

na vytváření sportovní formy (stav optimální připravenosti k soutěži, kterého bylo dosaženo 

na základě správně řízené sportovní přípravy). Tréninkovým cyklem rozumíme relativně 

ukončený sled, celek opakujících se dlouhých časových úseků tréninkového procesu. Časové 

úseky mohou trvat několik dnů, ale i několik měsíců až let. Jsou propojeny tréninkovými cíli, 

které jsou pro ně určující. Opakování cyklů má povahu kruhu nebo spíše spirály. Z hlediska 

časového průběhu rozlišujeme: 

 roční plán, 

 sezónní plán (v plavání se obvykle střídá zimní sezóna, spojená převážně s 25m 

bazény, a letní sezóna, kdy se hlavní závody odehrávají na 50m bazénech), 

 makrocykly – jsou to 12-, 15- nebo 24týdenní bloky, které tvoří roční a sezónní plán, 

 mezocykly – jsou základem makrocyklu, například 12týdenní makrocyklus se dělí na 

tři 4týdenní mezocykly, 15týdenní makrocyklus se dělí na tři 5týdenní mezocykly 

nebo na pět 3týdenních mezocyklů, 

 mikrocykly – zpravidla týdenní nebo i kratší, které na sebe plynule navazují, 

 tréninkové jednotky – základní stavební kameny dlouhodobějších tréninkových plánů. 

Cyklické pojetí může být nahrazeno či doplněno lehce odlišným pojetím tzv. tréninkových 

bloků (viz níže). Návaznost tréninkových cyklů/bloků vyžaduje postupný nárůst zatížení, 

čímž se zvýší úroveň trénovanosti a výkonnosti sportovce. Obsah tréninků se v rámci různých 

cyklů/bloků více či méně mění, a proto je nutné plánovité střídání velikosti zatížení, které má 

zpravidla vlnovitý charakter. Hlavní důraz se v průběhu realizace ročního plánu mění od 

plavecké vytrvalosti přes rychlostní vytrvalost až po specifickou přípravu vzhledem k vybrané 
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disciplíně. Roční tréninkový plán by měl být jednoduchý a především flexibilní, měl by být 

přizpůsobitelný sportovci a situaci. 

 

 

11. 2. 1 Typy zatížení v ročním tréninkovém cyklu 

 

Mezi základní faktory, které charakterizují tréninkové zatížení, patří objem a intenzita 

zatížení. Objem zatížení je množství tréninkové práce, vyjádřené dobou provádění cvičení, 

počtem cviků apod. Intenzitou zatížení rozumíme stupeň vypětí organismu při provádění 

tréninkového cvičení. V plaveckém tréninku lze rozlišovat tyto typy zatížení: 

Aerobní 1 (A1). Plavání v tréninkové zóně odpovídající 60−70% intenzitě zatížení. Využívá 

se při rozplavání a při technických cvičeních. 

Aerobní 2 (A2). Plavání v tréninkové zóně odpovídající 70−80% intenzitě zatížení. Trvání 

série je kolem 10−30 minut čistého času. Typická série je plavání 400 až 3000metrových 

úseků nepřerušovaně nebo přerušovaně. 

Anaerobní práh (EN1). Plavání v tréninkové zóně přibližující se 80% intenzitě zatížení. 

Trvání série kolem 40−60 minut čistého času. Odpočinek mezi úseky v sérii je 10−20 sekund, 

tepová frekvence před začátkem dalšího úseku by měla být 110−120 tepů/min. Typická série 

je 10×400, 10×200, 20×100 atp. 

Maximální aerobní výkon, VO2max (EN2). Plavání v tréninkové zóně přibližující se 90% 

intenzitě zatížení. Trvání série kolem 20 minut čistého času. Odpočinek mezi úseky v sérii je 

30 až 90 sekund, tepová frekvence před začátkem dalšího úseku v sérii by měla být 120 

tepů/min. Typická série je 15×100, 8×200 apod. Tento typ tréninku je kvůli obrovské 

náročnosti možno aplikovat na začátku sezóny pouze jednou za týden. Se stoupající 

trénovaností v průběhu sezóny lze zvýšit počet na dva za týden. Vícekrát se v průběhu týdne 

nedoporučuje. 

Laktátová tolerance (AN1). Plavání v zóně odpovídající 80−90% intenzitě zatížení. Trvání 

série kolem 10−15 minut čistého času. Odpočinek je ovlivněn délkou trvání plavaného úseku 

(1:1, 1:1,5 nebo 1:2). Delší čas odpočinku umožňuje částečnou metabolizaci laktátu. Série 

s kratším intervalem převede nemetabolizovaný laktát (kumulovanou kyselinu mléčnou) do 

dalšího opakování. Typická série je 2×400, 5×200, 6×100, 12×50 atp. 

Maximální laktátově-anaerobní (AN2). Plavání v zóně odpovídající více než 90% intenzitě 

zatížení, sportovec se snaží plavat všechny úseky „nadoraz“. Trvání série kolem 5−10 minut 

čistého času. Odpočinek mezi úseky v sérii je 2−4 minuty, tepová frekvence před začátkem 

dalšího úseku v sérii by měla být nižší než 110 tepů za minutu. Typická série je 2×200, 

5×100, 10×50. 

Maximální alaktátově-anaerobní (AN3). Plavání velmi rychlých, krátkých úseků bez 

vysoké kumulace laktátu. Tepová frekvence je maximální. Odpočinek by měl být vzhledem 

k úsekům plavaným maximální intenzitou 1:2, 1:3 až 1:4. Typická série je 4×50, 8×25. U 

vytrvalce tento typ tréninku uplatňujeme nejčastěji v kombinaci s jiným typem tréninku. 

V týdenním mikrocyklu se musí opakovat všechny výše uvedené typy zatížení. Procento 

zastoupení jednotlivých typů zatížení je však různé a závisí na mikrocyklu, v kterém se 

sportovec právě nachází. 

 

 

11. 2. 2 Tréninkový plán 

 

V současné době se ve skladbě tréninku používá mezocyklů sdružujících tréninkové bloky, 

které zahrnují několik mikrocyklů. Jsou to bloky rozvíjející, stabilizační, relaxační, 
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dolaďovací, soutěžní a opět relaxační. Sezónu můžeme rozdělit do pěti hlavních mezocyklů, 

v nichž se opakuje podobná struktura tréninkových bloků. První mezocyklus trvá nejdéle (14 

týdnů) v závislosti na nezastupitelnosti všestranné kondiční přípravy v plavecké sportovní 

přípravě. Druhý mezocyklus trvá 10 týdnů a bývá zakončen vrcholem zimní sezóny (např. 

MČR v krátkém bazénu). Třetí mezocyklus je o jeden týden delší než druhý mezocyklus (11 

týdnů). Po vyladění sportovní formy na první mezivrchol a po týdenním pasivním odpočinku 

je nutné znovuzařazení všeobecné kondiční přípravy. Konkretizace ročního tréninkového 

plánu je nastíněna v příloze 6. 

Plavci ve věku 18−20 let (nástup vrcholné sportovní výkonnosti) plavou ročně 48 týdnů, 

uplavou 2100−2500 km za 800−900 hodin tréninků. Za jeden týden by měl vrcholový plavec 

absolvovat 11 tréninkových jednotek ve vodě (kromě suché přípravy) a celkově uplavat 

kolem 50−65 km v závislosti na dominantní disciplíně. 
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12. STRUČNÝ PŘEHLED PRAVIDEL PLAVÁNÍ: 

ŘÍZENÍ ZÁVODŮ, VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ, PLAVECKÉ DISCIPLÍNY 
 

 

 

12. 1 ŘÍZENÍ PLAVECKÝCH SPORTŮ 

 

V celosvětovém měřítku je jediným oprávněným orgánem pro vrcholné řízení plaveckých 

sportů (plavání, skoky do vody, vodní pólo, synchronizované plavání, plavání na otevřených 

vodách a soutěže Masters) FINA. V Evropě je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých 

sportů LEN. V ČR má oprávnění pro řízení plaveckých sportů (plavání, skoky do vody, 

synchronizované plavání, dálkové plavání a sportovní otužování a soutěže Masters) Český 

svaz plaveckých sportů (ČSPS). Každý závodník, který se chce zúčastnit soutěží, musí být 

registrován u své národní federace. 

 

 

12. 2 ŘÍZENÍ ZÁVODŮ 

 

Při olympijských hrách, mistrovství světa a světovém poháru jmenuje FINA sbor 

rozhodčích minimálně v tomto složení: 

 vrchní rozhodčí (1), 

 startéři (2), 

 vrchní obrátkoví rozhodčí (2, 1 na každém konci bazénu), 

 obrátkoví rozhodčí (po 1 na každém konci dráhy), 

 rozhodčí plaveckých způsobů (4), 

 vrchní časoměřič (1), 

 zapisovatel (1), 

 tajemníci závodu (2), 

 obsluha u lana pro zachycení chybného startu (1), 

 hlasatel (1). 

Pro všechny ostatní mezinárodní závody jmenuje řídící orgán sbor rozhodčích o stejném 

nebo menším počtu činovníků. Není-li k dispozici zařízení pro automatické měření času, musí 

je nahradit vrchní časoměřič, 3 časoměřiči na každou dráhu a 2 další časoměřiči. 

Při soutěžích v České republice jmenuje pořadatel tento minimální sbor rozhodčích: 

 vrchní rozhodčí (1), 

 vrchní časoměřič (1), 

 startér (1), pozn.: současně jako druhý rozhodčí plaveckých způsobů, 

 časoměřiči (1 pro každou dráhu), 

 vrchní cílový rozhodčí (1), 

 cíloví rozhodčí (1 na každé straně), 

 obrátkoví rozhodčí (1 na každé 2 dráhy), 

 rozhodčí plaveckých způsobů (1). 

Plavecký bazén, kde se mají konat závody olympijských her a mistrovství světa, a jeho 

technické zařízení musí být v dostatečném časovém předstihu před konáním závodů schválen 

delegátem FINA ve spolupráci s členem technické komise plavání (Technical Swimming 

Committee). 
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12. 2. 1 Sbor rozhodčích 

 

Každý z rozhodčích rozhoduje sám za sebe a nezávisle na ostatních, pokud není 

v pravidlech plavání stanoveno jinak. 

 

 

Vrchní rozhodčí 

Vrchní rozhodčí plně řídí a kontroluje všechny rozhodčí, informuje je o všech zvláštních 

ustanoveních, včetně rozpisů, platných pro dané závody. Uplatňuje při tom pravidla a 

rozhodnutí FINA (ČSPS). Rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se vlastního průběhu 

soutěže, disciplíny nebo závodu, jejichž konečné řešení není upraveno pravidly nebo rozpisem 

soutěže. Vrchní rozhodčí je oprávněn kdykoli zasahovat do závodu s cílem zajistit dodržování 

pravidel. Posuzuje všechny protesty, týkající se probíhající soutěže, pokud tato pravomoc není 

svěřena jury. Neshoduje-li se rozhodnutí vrchního cílového rozhodčího s naměřenými časy, 

rozhoduje o umístění závodníků s konečnou platností vrchní rozhodčí. 

Před každým startem vrchní rozhodčí signalizuje krátkými hvizdy plavcům, že se mají 

svléknout do plavek, na následující dlouhý hvizd mají závodníci zaujmout svá místa na 

startovních blocích. Při závodě na znak a při polohové štafetě musí závodníci ihned skočit do 

vody a při druhém dlouhém hvizdu se neprodleně připravit ke startu (uchopit se madel). 

Jakmile jsou plavci a rozhodčí připraveni ke startu, dá vrchní rozhodčí napjatou paží znamení 

startérovi k provedení startu. Paži nechá vztyčenou do doby provedení startu. 

Vrchní rozhodčí může diskvalifikovat každého plavce za porušení pravidel, které sám 

zpozoroval. Vrchní rozhodčí může také diskvalifikovat plavce za porušení pravidel, které mu 

bylo oznámeno jiným delegovaným rozhodčím. Rozhodnutí vrchního rozhodčího podléhají 

všechny diskvalifikace. 

 

 

Startér 

Startér plně řídí závod od okamžiku, kdy mu byl vrchním rozhodčím předán, až do 

provedení startu. Startér oznámí vrchnímu rozhodčímu plavce, kteří zdržují start, svévolně 

nerespektují jeho pokyny, či se jinak nevhodně chovají na startu. Diskvalifikovat plavce za 

zdržování, svévolné neuposlechnutí pokynů nebo nevhodné chování může jen vrchní 

rozhodčí. Startér je oprávněn rozhodnout, je-li start správný; rozhodnutí podléhá pouze 

vrchnímu rozhodčímu. Jestliže při použití pravidla dvou startů nebyl podle názoru startéra 

první start proveden správně, vrátí plavce po startovním signálu zpět. Startér stojí při startu po 

straně bazénu přibližně pět metrů od startovní stěny tak, aby jej časoměřiči viděli a závodníci 

i rozhodčí slyšeli startovní povel. Při znakovém startu stojí startér na úrovni startovní stěny. 

 

 

Pomocný startér 

Pomocný startér shromáždí plavce před každým závodem a organizuje jejich příchod na 

startovní plošinu. Dále oznámí vrchnímu rozhodčímu jakékoliv porušení pravidla o reklamě a 

nepřítomnost plavce po výzvě k prezentaci. 

 

 

Vrchní obrátkový rozhodčí 

Vrchní obrátkový rozhodčí řídí obrátkové rozhodčí a sleduje správné plnění jejich 

povinností v průběhu soutěže. Vrchní obrátkový rozhodčí převezme hlášení o jakémkoliv 
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porušení pravidel, které zpozorovali obrátkoví rozhodčí a ihned je předá vrchnímu 

rozhodčímu. 

 

 

Obrátkoví rozhodčí 

Na každé straně bazénu sleduje obrátky vždy jeden obrátkový rozhodčí pro každou dráhu. 

Při ručním měření může být na startovní straně touto funkcí pověřen časoměřič. Obrátkoví 

rozhodčí sledují dodržování příslušných pravidel pro obrátky, počínaje začátkem posledního 

záběru pažemi před dotykem na stěně a konče dokončením prvního záběru pažemi po obrátce. 

Obrátkoví rozhodčí na startovní straně sledují dodržování příslušných pravidel od startu až po 

dokončení prvního záběru pažemi po startu. Obrátkoví rozhodčí na cílové straně bazénu 

sledují také ukončení závodu podle pravidel, platných pro příslušnou disciplínu. 

V závodech jednotlivců na 800 a 1500 m volný způsob obrátkoví rozhodčí na obrátkové 

straně bazénu zaznamenávají počet uplavaných délek bazénu a informují plavce o zbývajícím 

počtu délek bazénu pomocí tabulek s čísly. Obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu při 

závodech jednotlivců na 800 a 1500 m volný způsob musí dát zvukový signál (píšťalou, 

zvoncem), jakmile plavci v jeho dráze zbývají dvě délky plus pět metrů do cíle. Signál může 

být zopakován po obrátce, dokud plavec nedoplave k 5metrové značce na dělícím lanu. 

Obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu rozhoduje při štafetových závodech, zda se 

startující plavec dotýká startovního bloku v okamžiku, kdy se předcházející závodník jeho 

družstva dotkne startovní stěny. Použije-li se automatické zařízení pro měření času 

s posuzováním odskoku při štafetách, musí být v souladu s ustanovením pravidla. Obrátkoví 

rozhodčí musí ohlásit jakékoliv porušení pravidel na podepsaných lístcích s označením 

závodu, čísla dráhy a druhu porušení pravidel, které doručí vrchnímu obrátkovému 

rozhodčímu. Ten neprodleně tuto skutečnost musí ohlásit vrchnímu rozhodčímu. 

 

 

Rozhodčí plaveckých způsobů 

Rozhodčí plaveckých způsobů se v průběhu závodu pohybují po obou delších stranách 

bazénu. Sledují dodržování příslušných pravidel pro daný plavecký způsob, správnost 

provedení obrátek a odskoků při štafetách. Jakékoli porušení pravidel hlásí rozhodčí 

plaveckých způsobů vrchnímu rozhodčímu písemně s uvedením závodu, čísla dráhy, jména 

plavce a přestupku. Není-li určen zvláštní rozhodčí pro obsluhu záchytného lana, obsluhují 

záchytné lano, které spustí při chybném startu na pokyn vrchního rozhodčího. 

 

 

Vrchní časoměřič 

Vrchní časoměřič určuje časoměřičům dráhy, za něž budou odpovídat. Není-li použito 

automatické časoměrné zařízení, musí být určeni tři časoměřiči pro každou dráhu. Dále je 

třeba určit ještě dva náhradní časoměřiče, kteří nahradí časoměřiče, jehož stopky se 

nerozběhly nebo se zastavily během závodu, nebo který není z jakéhokoli jiného důvodu 

schopen měřit čas. Vrchní časoměřič u sebe soustředí tiskopisy (startovní lístky) od všech 

časoměřičů, na nichž je zaznamenán čas i mezičasy. V případě potřeby má právo kontrolovat 

stopky časoměřičů. 

 

 

Časoměřiči 

Časoměřič měří čas plavce na dráze, která mu byla přidělena, v souladu s ustanovením 

pravidla. Při soutěžích v ČR časoměřič zároveň vykonává funkci obrátkového rozhodčího na 
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startovní straně bazénu. Časoměřič spustí stopky při startovním povelu a zastaví je, jakmile 

plavec v jeho dráze ukončí závod. Při závodech delších než 100 m měří a zaznamenává 

mezičasy. Ihned po ukončení závodu zapíší časoměřiči v každé dráze časy ze svých stopek na 

startovní lístek, který předají vrchnímu časoměřiči. Na vyzvání vrchního rozhodčího nebo 

vrchního časoměřiče předloží stopky ke kontrole. Časoměřič vynuluje stopky až na dlouhý 

hvizd vrchního rozhodčího. 

 

 

Vrchní cílový rozhodčí 

Vrchní cílový rozhodčí přidělí místo každému cílovému rozhodčímu a určí, o kterém 

pořadí v cíli má rozhodovat. Po závodě shromáždí podepsané cílové záznamy s výsledky od 

všech cílových rozhodčích a stanoví výsledné umístění, které předá přímo vrchnímu 

rozhodčímu (při soutěžích v ČR vrchnímu časoměřiči). Výsledné pořadí se určí následujícím 

způsobem: 

 shoduje-li se pořadí zaznamenané všemi cílovými rozhodčími nebo jejich absolutní 

většinou, platí toto pořadí, 

 shoduje-li se pořadí alespoň relativní většiny rozhodčích, platí toto pořadí, 

 není-li dosaženo na jednotlivých místech alespoň relativní většiny, přidá vrchní cílový 

rozhodčí svůj lístek k jejímu možnému vytvoření, 

 nelze-li určit pořadí na všech místech ani podle bodu c), určí pořadí na sporných 

místech podle naměřených časů vrchní časoměřič. 

 

 

Cíloví rozhodčí 

Cíloví rozhodčí jsou umístěni na vyvýšených místech v rovině cílové stěny tak, aby měli 

vždy nerušený výhled na celý bazén a cílovou stěnu. Po každém závodě rozhodnou cíloví 

rozhodčí o pořadí a určí umístění závodníků podle toho, které dráhy jim byly přiděleny. 

Při soutěžích v ČR cíloví rozhodčí po každé rozplavbě určí umístění závodníků tak, že 

zapíší čísla drah v tom pořadí, v jakém viděli závodníky doplavat do cíle. Zakroužkováním 

označí čísla drah, kde viděli závodníky doplavat do cíle současně. 

 

 

Vedoucí protokolu 

Vedoucí protokolu odpovídá za kontrolu výsledků vydaných počítačem nebo výsledků 

naměřených časoměřiči a záznamů o umístění v každém závodě, předaných vrchním 

rozhodčím. Výsledky si nechá podepsat od vrchního rozhodčího. Vedoucí protokolu 

kontroluje odstoupení závodníků z rozplaveb nebo z finále. Zaznamenává všechny vytvořené 

rekordy, zajistí vystavení rekordních protokolů a zpracování kompletních výsledků soutěže. 

 

 

12. 3 VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ, PLAVECKÉ BAZÉNY 

 

Bazény, které se využívají pro plavecké závody, mají délku 50,0 m (tzv. dlouhý bazén, 

long course) nebo 25,0 m (tzv. krátký bazén, short course). Odchylka v délce bazénu je 

povolena plus 0,03 m (0,02 m), mínus 0,00 m ve všech bodech obou koncových stěn ve 

vzdálenosti od 0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody u 50m bazénů (resp. u 25m). 

Dráhy musí být nejméně 2,0 m široké. Na vnějších stranách krajních drah musí zbývat 

pruh o šířce nejméně 0,2 m. Dělící lana musí být natažena po celé délce dráhy a oba jejich 

konce uchyceny na držáky zapuštěné v koncových stěnách bazénu.  
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Startovní bloky musí být tuhé a nepružné. Výška startovních bloků nad hladinou vody 

musí být od 0,5 m do 0,75 m. Povrch startovních bloků musí mít plochu nejméně 0,5 × 0,5 m 

a musí být opatřen neklouzavým materiálem. Jeho sklon může dosahovat nejvýše 10°. Bloky 

mohou mít nastavitelnou zadní opěrku. Každý startovní blok musí být na všech čtyřech 

stranách výrazně označen jasně viditelným číslem. 

Lano s praporky (ukazatel znakové obrátky) musí být zavěšeno napříč bazénem ve výšce 

1,8−2,5 m nad hladinou vody na pevných stojanech, umístěných 5,0 m od obou koncových 

stěn bazénu. Ve vzdálenosti 15,0 m od obou koncových stěn musí být na obou stranách 

bazénu umístěny výrazné značky a podle možnosti i výrazné označení na dělících lanech. 

Lano pro zachycení chybného startu musí být zavěšeno napříč bazénem nejméně 1,2 m nad 

hladinou vody na pevných stojanech ve vzdálenosti 15,0 m od startovní stěny. Lano musí být 

na stojanech uchyceno takovým způsobem, aby je bylo možno rychle uvolnit. Při spuštění 

musí lano účinně pokrýt všechny dráhy. 

Teplota vody musí být 25−28 °C. Hladina vody v bazénu musí být během soutěže 

udržována na stálé úrovni. Pohyb vody nesmí být viditelný. Pro dodržení hygienických 

předpisů, platných ve většině zemí, je povoleno vtékání a odtékání vody, pokud nevyvolá 

pozorovatelné proudění nebo víření. 

 

 

12. 4 ZÁVOD 

 

Pro individuální závody a pro závody štafet platí několik společných pravidel. 

 Všechny individuální závody se musí konat odděleně pro muže a ženy. 

 V individuálním závodě musí závodník sám uplavat celou trať. 

 Plavec musí dokončit závod ve stejné dráze, v jaké startoval. 

 Ve všech disciplínách se musí plavec při obrátce dotknout obrátkové stěny bazénu. 

Obrátku musí provést na stěně, není dovoleno odrážet se při ní ode dna nebo udělat 

krok na dně bazénu. 

 Postaví-li se závodník během závodu ve volném způsobu nebo během části 

štafetového závodu plavané volným způsobem na dno bazénu, nebude 

diskvalifikován, nesmí však chodit. 

 Je zakázáno tahat se za dělící lajnu. 

 Překáží-li plavec jinému plavci křížením jeho dráhy nebo jinak, musí být 

diskvalifikován. Dojde-li k porušení pravidel úmyslně, oznámí vrchní rozhodčí tuto 

záležitost federaci, která závod organizuje, a členskému svazu, za který provinivší se 

plavec závodí. 

 Žádný z plavců nesmí při soutěžích používat nebo nosit na sobě jakýkoliv prostředek, 

který by zvyšoval jeho rychlost, vztlak nebo vytrvalost (rukavice, plovací blány, 

ploutve atd.). Může však používat plavecké brýle. Žádný druh tejpovací pásky na těle 

plavce není dovolen. 

 Každý plavec, který nepatří do probíhajícího závodu a vstoupí do vody dříve, než 

všichni závodníci závod dokončí, bude vyloučen z nejbližšího závodu, kterého se má 

v dané soutěži zúčastnit. 

 Družstvo pro štafetový závod musí být tvořeno čtyřmi závodníky. 

 Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva opustí chodidly startovní blok 

dříve, než se předcházející člen družstva dotkne stěny, bude družstvo 

diskvalifikováno. 



[97] 
 

 Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva, který není určen, aby plaval 

příslušný úsek, vstoupí do vody v průběhu závodu dříve, než všechna družstva ukončí 

závod, bude jeho štafeta diskvalifikována. 

 Sestavu družstva pro štafetový závod a pořadí, v jakém budou závodníci plavat, je 

nutno určit ještě před startem závodu. Každý člen štafety smí v jednom závodě 

nastoupit jen jednou. Složení družstva pro štafetový závod může být jiné 

v rozplavbách a jiné ve finále, pokud jsou všichni jeho členové zapsáni na seznamu 

plavců řádně přihlášených členským svazem (oddílem, klubem) pro tuto soutěž. 

Družstvo, které nepoplave v nahlášeném pořadí, bude diskvalifikováno. Změna 

sestavy štafety je možná jen v případě písemně doložené lékařské omluvy. 

 Každý plavec musí po dokončení závodu nebo svého úseku ve štafetovém závodě co 

nejdříve opustit bazén tak, aby nepřekážel jinému plavci, který závod dosud 

nedokončil. Jinak musí být provinivší se plavec diskvalifikován. V případě 

štafetového závodu musí být diskvalifikováno jeho družstvo. 

 Jestliže ohrozí chyba některého plavce naději na úspěch jiného plavce, má vrchní 

rozhodčí právo povolit poškozenému plavci start v následující rozplavbě. Dojde-li 

k provinění ve finále nebo v poslední rozplavbě, může vrchní rozhodčí nařídit 

opakování závodu. 

 Není povoleno vedení závodníka ani používání zařízení nebo upravených pomůcek 

sloužících k tomuto účelu. 

Časy jsou měřeny pomocí automatické časomíry (dotykové desky) nebo ručním měřením 

(stopky). Činnost automatické časomíry sledují pověření rozhodčí. Časy zaznamenané 

automatickým časoměrným zařízením se použijí k určení vítěze, umístění ostatních plavců a 

ke stanovení časů zaplavaných na všech drahách. Takto stanovená umístění a časy mají 

přednost před rozhodnutím cílových rozhodčích a časoměřičů. Dojde-li k poruše automatické 

časomíry, popř. je-li chyba na zařízení nebo plavec neuvedl zařízení v činnost, platí 

rozhodnutí cílových rozhodčích a záznamy časoměřičů. Při použití automatické časomíry se 

zaznamenávají výsledky s přesností na 1/100 sekundy. Pokud je k dispozici zařízení měřící 

čas s větší přesností, berou se vždy v úvahu pouze setiny sekundy. Plavci, kteří dosáhnou 

shodného času v setinách sekundy, mají i shodné umístění (např. není rozdíl mezi časem 

1:09,991 a 1:09,999 – obojí znamená stejný výsledek 1:09,99). 

Ručně naměřené časy se v soutěžích v ČR zaznamenávají podobným principem s přesností 

na 1/10 sekundy. Při závodech plavaných přímo na čas se při ručním měření postupuje takto: 

 pokud plavci plavali v téže rozplavbě a dosáhli stejných časů, avšak cíloví rozhodčí 

stanovili mezi plavci pořadí, platí toto pořadí pro sestavení celkového umístění 

v disciplíně; 

 pokud plavci plavali v různých rozplavbách a dosáhli stejných časů, v celkových 

výsledcích budou společně na stejném umístění; 

 pokud dva plavci plavali se stejným časem v téže rozplavbě (s určeným pořadím) a 

další dosáhli stejného času v jiných rozplavbách, pořadí určené v jedné rozplavbě se 

ruší a všichni plavci, kteří dosáhli stejných časů, obsadí stejná místa. 

 

 

12. 5 OFICIÁLNÍ PLAVECKÉ DISCIPLÍNY 

 

Tímto pojmem jsou myšleny ty disciplíny, ve kterých jsou v současnosti vedeny světové 

rekordy. Kromě toho může existovat bezpočet disciplín netradičních či doplňkových, např. 

v různých místních soutěžích (sprinty na 25 m, netradiční štafety), popřípadě jsou známy 
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disciplíny, jež v minulých dobách patřily do olympijského programu, ze kterého však byly 

vyřazeny (400 m prsa, plavání s překážkami apod.). 

Světové rekordy v 50m bazénu se uznávají pro následující tratě a způsoby u mužů a u žen: 

 volný způsob 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m, 

 znak 50, 100 a 200 m, 

 prsa 50, 100 a 200 m, 

 motýlek 50, 100 a 200 m, 

 polohový závod 200 a 400 m, 

 štafeta volný způsob 4×100 a 4×200 m, 

 polohová štafeta 4×100 m. 

Olympijský program neobsahuje padesátky znak, prsa a motýlek, 800 VZ mužů a 1500 VZ 

žen. 

Světové rekordy v 25m bazénu se uznávají pro tyto tratě a způsoby u mužů a u žen: 

 volný způsob 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m, 

 znak 50, 100 a 200 m, 

 prsa 50, 100 a 200 m, 

 motýlek 50, 100 a 200 m, 

 polohový závod 100, 200 a 400 m, 

 štafeta volný způsob 4×100 a 4×200 m, 

 polohová štafeta 4×100 m. 

V polohovém závodě plave závodník čtyřmi plaveckými způsoby v pořadí motýlek, znak, 

prsa a volný způsob. V polohové štafetě plavou závodníci čtyřmi plaveckými způsoby 

v pořadí znak, prsa, motýlek a volný způsob. Každou část závodu je třeba dokončit v souladu 

s příslušným pravidlem pro daný plavecký způsob. Jako novinka bývají na významných 

soutěžích zařazovány štafety MIX (volný způsob i polohová štafeta), kde závodní družstvo 

tvoří dva muži a dvě ženy z jednoho týmu. 
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14. PŘÍLOHY 

 

 

 

Příloha 1. 

Příklad formuláře pro písemnou přípravu na plaveckou cvičební jednotku 

 

 

Příprava na plaveckou cvičební jednotku 
 
Téma:  

Škola a třída:  

Počet žáků: 

Prostor: (včetně hloubky bazénu, orientace nadél či našíř) 

Pomůcky: (specifikace a počet) 

Hlavní cíl: 

Dílčí cíle 

 vzdělávací: 

 výchovný: 

 zdravotní: 

Čas 
(orientačně) 
0-3 min 
 
 
 
3-10 min 
 
 
 
 
10-35 min 
 
 
 
 
 
 
35-45 min 
 
 
 

Obsah 
 
Úvodní část 
 
 
 
Průpravná část 
 
 
 
 
Hlavní část 
 
 
 
 
 
 
Závěrečná část 
 

Poznámky 
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Příloha 2. 

Posuzovací škála pro hodnocení techniky plaveckého způsobu kraul (Svozil & Gajda, 1997) 

 

Výběrová 

charakteristika 

Provedení ANO NE 

1. Přenášení paží 

nad vodou 

Paže skrčeny v loktech, uvolněné předloktí.   

2. Vstup paže do 

vody 

Paže téměř napjatá, první vstupují do vody prsty 

v pozici před ramenem. 

  

3. Záběr paží pod 

vodou 

Záběr s „vysokou“ polohou lokte (nezatahuje první 

loket) 

  

4.  Postupné pokrčování paží v lokti (asi 90° v polovině 

záběru), esovitý záběr, ukončení záběru rukou u stehen. 

  

5. Práce dolních 

končetin 

Střídavý pohyb, který vychází od kyčle (pohybuje se i 

stehno). 

  

6.  Pohyb dolů, koleno jen mírně pokrčené, nárty natažené, 

těsně pod hladinou palci k sobě. 

  

7. Dýchání Pravidelné výdechy do vody. Nádech otočením hlavy 

na stranu (bez zvednutí). 

  

8. Souhra Pravidelná, bez přerušení práce paží po záběru u těla.   

9. Poloha těla Téměř vodorovná (hlava nejvýše), hladina po čelo, 

dolní končetiny neklesají. 

  

 

 

Příloha 3. 

Posuzovací škála pro hodnocení techniky plaveckého způsobu znak (Svozil & Gajda, 1997) 

 

Výběrová 

charakteristika 

Provedení ANO NE 

1. Přenášení paže 

nad vodou 

Paže napnutá.   

2. Vstup paže do 

vody 

Malíkovou hranou v pozici před ramenem (prodloužená 

osa). 

  

3. Záběr paží pod 

vodou 

Záběr s „vysokou“ polohou lokte (nezatahuje první 

loket). 

  

4.  Od poloviny záběru pokrčování paží v lokti (esovitý 

záběr). Ukončení záběru rukou u stehen. 

  

5. Práce dolních 

končetin 

Střídavý pohyb, který vychází od kyčle (pohybují se i 

stehna). 

  

6.  Pohyb vzhůru – koleno mírně pokrčené (nevynořuje 

se). Nárty natažené, palce k sobě. 

  

7. Dýchání Pravidelné a úplné nádechy i výdechy (ústy i nosem).   

8. Souhra Pravidelná, bez přerušení práce paží u těla po záběru.   

9. Poloha těla Téměř vodorovná (hlava nejvýše) boky nevysazené, 

dolní končetiny neklesají. 
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Příloha 4. 

Posuzovací škála pro hodnocení techniky plaveckého způsobu prsa (Svozil & Gajda, 1996) 

 

Výběrová 

charakteristika 

Provedení 

 

ANO NE 

1. Záběr paží pod 

vodou 

První se sklápí dlaně a předloktí („vysoký“ loket).   

2.  Postupné pokrčování paží v loktech, záběr po křivce.   

3.  Ukončení záběru dlaněmi pod bradou, lokty k sobě.   

4. Práce dolních 

končetin 

Po přitažení pat k hýždím vytočení chodidel špičkami 

ven. 

  

5.  Souměrný záběr vzad a dolů, kolena jen mírně od sebe.   

6. Dýchání Nádech na konci záběru paží.   

7.  Úplný výdech do vody (při přenosu paží vpřed a 

splývání). 

  

8. Souhra Splývání. Ze splývání zahajují první pohyb paže.   

9.  Současně záběr dolních končetin a trčení (přenos) paží 

vpřed. 

  

 

 

Příloha 5. 

Posuzovací škála pro hodnocení techniky plaveckého způsobu motýlek 

(Svozil & Gajda, 1996) 

 

Výběrová 

charakteristika 

Provedení ANO NE 

1. Přenášení paží 

nad vodou 

Soupaž, švihem nad hladinou.   

2. Vstup paží do 

vody 

Palcovou hranou v pozici před rameny, paže dostatečně 

napjaté. 

  

3. Záběr paží pod 

vodou 

Záběr s „vysokou“ polohou lokte (nezatahuje první 

loket). 

  

4.  Postupné pokrčování paží v loktech, (asi 90° v polovině 

záběru), esovitý záběr dlaní (od sebe, k sobě, od sebe), 

ukončení záběru rukou u stehen. 

  

5. Práce dolních 

končetin 

Současný pohyb, dva záběry dolních končetin na jeden 

záběr paží. 

  

6.  Pohyb dolů z pokrčení (asi 90−100°), do natažení, boky 

vzhůru, nárty natažené, palce k sobě, vlnění. 

  

7. Dýchání Pravidelné a úplné ústy i nosem, nádech na konci 

odtláčecího pohybu paží, výdech do vody. 

  

8. Poloha hlavy Zanoření obličeje do vody před pažemi.   

9. Souhra Plynulé pohyby bez přerušení. Jeden pohybový cyklus 

obsahuje: jeden záběr paží, dva kopy dolních končetin 

(první na začátku a druhý v druhé polovině záběru 

paží). 
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Příloha 6. 

Příklad konkretizace rozdělení ročního tréninkového plánu do mezocyklů a tréninkových 

bloků 

 

M
ez

o
cy

k
lu

s 
1

 

1a. Blok 

rozvíjející I 

Sezóna je zahájena po třítýdenním odpočinku koncem srpna. Po této zotavné fázi 

sportovní přípravy musí následovat znovunabytí kondice na úroveň nutnou a potřebnou 

pro další rozvoj funkčních kapacit sportovce. Rozvíjející blok I zahrnuje prvních 6 týdnů 

v tréninkovém plánu a sestává z všeobecné a speciální kondiční přípravy. Součástí 

všestranné kondiční přípravy je 14denní soustředění, kde by měla dominovat „suchá 

příprava“ (vysokohorská turistika, běhy s nízkou intenzitou a posilování v tělocvičně). Na 

toto soustředění navazuje 14 dní všestranné kondiční přípravy v bazéně, kde je zpočátku 

kladen důraz na rozplavání a na plaveckou techniku. Tato část rozvíjejícího bloku má svůj 

nezastupitelný význam pro získávání „pocitu vody“ v úvodní části sezóny. Pozornost je 

věnována všem plaveckým způsobům a delším tratím (800−1000 m) s nízkou intenzitou 

zatížení (A1). Náplní 14denní speciální kondiční přípravy by mělo být postupné 

zaměřování přípravy na zvolenou disciplínu. V zatížení roste zejména jeho objemová 

složka. Využíváme tréninku nadtratí (až 3000 m) a fartleku. Převládá typ zatížení A1, A2. 

1b. Blok 

stabilizačně-

relaxační 

Tento blok v trvání jednoho týdne slouží k udržení stávající úrovně kondice a zároveň 

k obnově fyzických a psychických sil. Neplavou se měřené úseky, snižuje se intenzita, 

objem zůstává na předchozí úrovni. 

1c. Blok 

rozvíjející II 

Trvání tohoto bloku je 3 týdny. Maximální důraz je kladen na růst objemu zatížení; 

objemy dosahují svého maxima v celé sezóně. Postupně přecházíme od tréninku nadtratí 

a fartleku (těchto typů tréninků se využívá při aktivním odpočinku) k intervalovému 

tréninku. Série mají celkovou délku od 1500 do 3500 m se zkráceným intervalem 

odpočinku, z čehož vyplývá zatížení na úrovní anaerobního prahu (převládající typ 

zatížení je EN1, EN2). 

1d. Blok 

stabilizační 

Trvání tohoto bloku je 14 dní. Slouží k udržení nabyté úrovně vytrvalosti, přičemž 

objemová složka zatížení poněkud klesá a vzrůstá intenzitní složka zatížení. Trénuje se 

výhradně v intervalovém typu tréninku a velký důraz je kladen na rozvoj anaerobního 

systému (převládá AN1, AN2). Na konci tohoto bloku přechází příprava k většímu 

rozvoji rychlosti. 

1e. Blok 

dolaďovací 

– soutěžní 

Trvání tohoto bloku je jeden týden. V tomto týdnu je pozornost věnována dalšímu rozvoji 

rychlosti. Objemy zatížení poněkud klesají a do popředí vystupuje funkce aktivního 

odpočinku (vyplavání) před závody. Závody na konci týdne mají výhradně kontrolní 

charakter, v zimní sezóně jsou plavány na 25m bazénech. Převládá typ zatížení A1 a A2. 

1f. Blok 

relaxační 

V tomto odpočinkovém týdnu, který následuje po kontrolních závodech, převažuje 

plavání, jehož charakter je zcela na libovůli svěřenců (alespoň jedenkrát za den). 

M
ez

o
cy

k
lu

s2
 

2a. Blok 

rozvíjející I 

Od bloku 1a se tento rozvíjející blok liší vynecháním všestranné kondiční přípravy. Doba 

trvání je 14 dní. 

2b. Blok 

stabilizační 

Tento týdenní blok slouží k udržení stávající úrovně trénovanosti při zachování zejména 

objemové složky zatížení. 

2c. Blok 

rozvíjející II 

Náplň a délka trvání tohoto bloku je obdobná bloku 1c. Doba trvání tohoto bloku je tři 

týdny. Pro zachování principů vlnovitého zatížení a postupného zvyšování zatížení je 

potřebné zvýšit objem i intenzitu zatížení ve srovnání s blokem 1c. 

2d. Blok 

stabilizační 

Náplň tohoto bloku je totožná s náplní bloku 1d. Délka trvání tohoto bloku je jeden týden. 

2e. Blok 

vylaďovací 

Obsahem tohoto 14denního bloku je vyladění sportovní formy před prvním mezivrcholem 

(např. zimní MČR na 25m bazéně). Smyslem vyladění je udržet stávající úroveň adaptace 

získané tréninkem, což umožňuje rychlejší zotavování organizmu a další práci s vysokým 

procentem maximálního fyziologického potenciálu. Zásada: čím kratší závod, tím delší 

vyladění. V tomto bloku se postupně omezuje zatížení až k celkovému odpočinku před 

hlavním závodem. Přesný návod na vylaďování neexistuje, je to většinou systém pokusů 

a omylů. Tento blok by měl vyvrcholit již výše uvedenými závody na 25m bazéně. 

2f. Blok 

relaxační 

Je to jeden týden „bez vody“, doplněný pasivním odpočinkem. 
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3a. Blok 

rozvíjející I 

Od bloku 1a se liší zkrácením všestranné kondiční přípravy na jeden týden. Příprava 

probíhá pouze v bazéně. Doba trvání tohoto bloku je tři týdny. 

3b. Blok 

stabilizačně-

relaxační 

Náplň tohoto týdenního bloku je stejná jako u bloku 1b. 

3c. Blok 

rozvíjející II 

Tento blok je totožný dobou trvání i náplní s blokem 2c. 

3d. Blok 

stabilizační 

Tento blok je stejný jako blok 1d. 

3e. Blok 

dolaďovací 

– soutěžní 

Tento týdenní blok je totožný s blokem 1e. Závody jsou kontrolního charakteru a měly by 

být na 50m bazéně. Pakliže příprava probíhá dle představ, měly by časy dosahované 

v letní sezóně na 50m bazénech dosahovat úrovně časů zaplavaných na 25m bazénech 

v předchozí zimní sezóně. 

3f. Blok 

relaxační 

Náplň tohoto bloku se shoduje s blokem 1f. 

M
ez

oc
yk

lu
s 
4 Tento mezocyklus je v celém svém rozsahu stejný jako druhý mezocyklus. Končí např. letním MČR 

(druhým mezivrcholem) a zároveň kvalifikačním závodem na soutěže evropského nebo světového typu. 

Doba trvání tohoto mezocyklu je 10 týdnů. Celková doba trvání celoročního tréninkového cyklu je 41 

týdnů. V případě nesplnění kvalifikačního limitu na letním mistrovství ČR by měl do 14 dnů následovat 

další pokus o zaplavání tohoto limitu. Příprava by se v tomto „rezervním“ bloku měla řídit aktuálními 

pocity svěřenců. V tomto případě se letní sezóna protáhne až do konce července. 

M
ez

oc
yk

lu
s 
5 V případě postupu na vrcholnou evropskou nebo světovou soutěž se bude opakovat čtvrtý mezocyklus. 

V tomto pátém mezocyklu předpokládáme účast na reprezentačním soustředění, které vyplní zbývající 

čas před soutěží. Období zahrnuje i určitý čas pro aklimatizaci v rozdílných podmínkách. Náplň bloku 

5c se liší od bloku 4c tím, že se v přípravě uplatní tzv. superfaktory (velmi silné tréninkové podněty 

vyvolávající značné narušení homeostázy, které s následným využitím zatížení stabilizačního charakteru 

vede k nárůstu trénovanosti). 

P
ře

ch
od

n
é 

ob
d
ob

í 

V tomto období je dána sportovci příležitost k odpočinku a k regeneraci sil po namáhavém, fyzicky a 

psychicky náročném soutěžním zatížení. Kromě toho by se v tomto období měly vytvářet předpoklady 

pro následující roční cyklus. Obsah tréninku by se měl lišit od závodní sportovní činnosti a měl by 

vyhovovat zájmům sportovce. Z praxe vyplývá, že toto období by nemělo být delší než 4 týdny. 
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