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ABSTRAKT 

Název práce 

Historie vojenského plavání 

  

Cíle 

Cílem práce je shromáždit a zpracovat dostupné informace o historickém vývoji 

vojenského plavání u nás a ve světě, a to na základě historické analýzy tematických 

pramenů a literatury.  

Dalším záměrem je doplnit předkládaný textový materiál obrazovou dokumentací. 

  

Metoda 

K chronologickému popisu vývoje vojenského plavání je využita historická metoda. 

 

Výsledky 

Vytvoření komplexního pohledu na vojenské plavání včetně popisu dějin od jeho počátků 

do současnosti. 

 

Klíčová slova 

Historie, vývoj, plavání, vojenské plavání, námořnictvo, plavecký výcvik, vojenská 

tělovýchova. 



ABSTRACT 

Title 

History of military swimming 

 

Objectives 

The aim of this bachelor thesis is to collect available information about the historical 

development of military swimming in the Czech Republic and in the world based 

on the historical analysis of thematic sources and literature. 

Another purpose is to supplement the text material with the pictorial 

documentation. 

 

Method 

The historical method is used to describe the development of military swimming 

chronologically. 

 

Results 

Providing the comprehensive view of military swimming including the description 

of history from its beginnings to the present. 

 

Keywords 

History, development, swimming, military swimming, navy, swimming training, military 

physical education. 
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ÚVOD 

Tématem předkládané bakalářské práce je historie vojenského plavání, které tvoří velmi 

podstatnou součást armádního výcviku příslušníků některých jednotek. Cílem práce 

je zmapovat historii vojenského plavání u nás a ve světě a nastínit jeho chronologický 

vývoj od pravěku až po současnost. Stanoveného záměru bude dosaženo na základě 

historické analýzy tematických pramenů a literatury. Nezbytnou součástí práce je obrazová 

dokumentace, neboť výcvik ve vojenském plavání lze doložit prostřednictvím existence 

dochovaných užitkových předmětů. 

Vzhledem k povaze bakalářské práce a za účelem dodržení správné vojenské 

terminologie bude ve spojitosti s plaváním užíván pouze termín výcvik, nikoli výuka. 

Voda na rozdíl od souše představuje pro člověka zvláštní prostředí, které vyžaduje 

zvládnutí specifického plaveckého umění. Plavání má mnohostranný význam. 

Reprezentuje jedno z nejdůležitějších sportovních odvětví. Tato tělesná aktivita 

se vyznačuje vysokou zdravotní účinností, která závisí na účelu a podmínkách, v nichž se 

provádí. Plavání, jež je výborným prostředkem tělesné výchovy a důležitou součástí 

tělesné kultury, napomáhá ke zvýšení tělesné zdatnosti, ale i pracovní výkonnosti 

a obranyschopnosti organismu. Z toho vyplývá důležitost tohoto sportu nejen v tělesné 

výchově, ale napříč společností. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. Nejdříve jsou definovány cíle, úkoly a metody 

předkládané bakalářské práce. Následuje obecné vymezení významu, úkolů a cílů 

plaveckého sportu. Těžiště práce spočívá v popisu vývoje vojenského plavání v rámci 

jednotlivých historických etap. V této kapitole je nejprve stručně charakterizován vývoj 

plavání v pravěku. Následuje popis starověkého plaveckého sportu, jenž je rozdělen 

na předantickou a antickou dobu. Součástí popisu středověkého a novověkého výcviku 

ve vojenském plavání jsou i zmínky o námořních válkách, neboť sekundární zdroje 

dokládají povinný výcvik ve vojenském plavání u všech vojsk, nejen tedy u námořních 

jednotek, a to od nejstarších dob až do současnosti. Tato rozsáhlá kapitola je završena 

vývojem vyučovacích metod v plaveckém výcviku. Následující kapitola pojednává 

o vývoji vojenské tělovýchovy a vojenského plavání od vzniku samostatného 

Československa. Nezbytnou součástí práce je i charakteristika československého lodního 

vojska. Dále je popsána činnost Mezinárodní rady vojenského sportu. Závěrečná kapitola 

se věnuje organizaci plaveckého výcviku na vojenských školách.  
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Stručný přehled použité literatury 

Ke sledování historie plavání bylo použito různorodých sekundárních pramenů, 

jež pojednávají o vývoji plaveckého sportu obecně a zejména pak o rozmachu vojenského 

plavání. Doplňující informace byly čerpány také z publikovaných časopisů a z internetu. 

Význam, úkoly a cíle plavání výstižně definoval M. Hoch. Obecná charakteristika 

historie plaveckého sportu je popsána v mnoha publikacích. Vztah pravěkých lidí k plavání 

vystihli zejména M. Hoch, V. Černušák a Č. Holeček. Postoj k plavání v období starověku 

vyobrazili H. Mandelová, E. Kunstová, I. Pařízková, V. Olivová a S. Anglim. 

Středověkým vývojem plavání se zabývali zejména F. Neuls a M. Bennett. Rozmach 

plaveckého sportu v novověku vylíčili V. Olivová, J. Pavlíček a Ch. Jörgensen. Vývojem 

vyučovacích metod v plaveckém výcviku se zabývala T. Preislerová. Vojenskou 

tělovýchovu a vojenské plavání od vzniku samostatného Československa popsali 

K. Pacner, L. Přívětivý a K. Sýkora. Vznikem a vývojem československého lodního vojska 

se zaobíral I. Pejčoch. Historii, strukturu a poslání Mezinárodní rady vojenského sportu 

přiblížili L. Přívětivý, M. Picka a J. Fedorková. Kapitola popisující plavecký výcvik 

na vojenských školách shromažďuje informace, které jsou dostupné na internetových 

stránkách jednotlivých vzdělávacích institucí. 
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Cíle, úkoly a metody práce 

Cíle práce: 

Cílem práce je shromáždit dostupné informace o historickém vývoji vojenského plavání 

u nás a ve světě. 

Dalším záměrem je rozšířit předkládaný textový materiál o obrazovou 

dokumentaci, která ho účelně doplní.  

Úkoly práce:  

1) shromáždit dostupnou literaturu o historii vojenského plavání  

2) na základě dostupných pramenů sestavit obecný přehled historie vojenského 

plavání na našem území i ve světě 

3) nastínit postavení současného vojenského plavání v rámci Armády České republiky 

4) textový materiál doplnit vhodnou obrazovou přílohou 

 Metody práce: 

Ke zmapování vývoje vojenského plavání od pravěku až do současnosti je použita 

historická metoda. Její podstata spočívá ve zkoumání jevů v širších historických 

souvislostech za účelem získání komplexního přehledu o vývoji sledovaného celku. 
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1 Význam, úkoly a cíle plavání 

Plavecký sport obecně pozitivně působí na rozvoj pohybového ústrojí a rozvoj dýchací, 

oběhové a nervové soustavy. Odborníci zastávají názor, že by plavání vzhledem 

ke své všestrannosti mělo být základem pro ostatní sporty. Hlavní význam plavání spočívá 

v pohybové všestrannosti, neboť aktivizuje velké svalové skupiny, přičemž je svalová 

práce charakteristická rytmičností a uvolněním svalstva. Tento sport udržuje, 

dokonce i zvyšuje pracovní schopnost organismu a podílí se i na zvyšování 

jeho obranyschopnosti. 1 

Plavání zahrnuje tři organizačně-metodické celky: 

1. Základní plavání – souvisí s cílem naučit neplavce plavat. Úkolem je zvládnutí 

základních plaveckých dovedností a ovládání alespoň jednoho způsobu plavání. 

2. Sportovní plavání – klade si za cíl dosažení individuálně nejvyššího výkonu 

u nadaných plavců, a to v mezinárodním měřítku. 

3. Užité plavání – je využíváno pro potřeby branné, pracovní, rehabilitační 

a pro záchranu tonoucích. Patří sem plavání za ztížených podmínek, potápění, přeprava, 

dopomoc a speciální vodní úkony. Cílem je zvýšení plavecké zdatnosti a příprava 

k pracovním činnostem ve vodě. Organizují je složky tělovýchovné, armádní, zdravotní 

a zájmové. 2 

Jednotlivé organizačně-metodické celky plavání naznačují jeho rozsáhlý význam, 

který může být doplněn výchovnými, zdravotními, brannými a rekreačními hledisky.  

 

Výchovný význam 

Plaváním, zejména potápěním a skoky do vody si člověk buduje sebedůvěru a odvahu, 

které jsou nezbytnou složkou výchovy. Závodní plavání naopak pěstuje v člověku 

ukázněnost, rychlost, přesnost, vytrvalost a trpělivost. Zásadní vliv po výchovné stránce 

pak představuje záchrana tonoucích. 

 

Zdravotní význam 

Zdravotní význam spočívá zejména v blahodárném účinku vody a slunce na lidskou 

pokožku, dále je dokázáno pozitivní působení na nervy, svaly, vnitřní orgány i trávicí 

a vylučovací soustavu. Plavec si komplexně procvičuje a posiluje celé své tělo. 

                                                 
1 HOCH, M. a kol. Základy sportovního plavání. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1963. 

2 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.  
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Branný význam 

Dovednost plavání je u vojáků nejzásadnější v době války. Během kritických chvil je třeba 

vlastní silou překonat vodní překážku a dostat se na druhý břeh. Z branného hlediska 

je klíčové tzv. šlapání vody, plavání na boku a na znaku s přenášením různých předmětů, 

dále rovněž i plavání v oděvu a obuvi. 3 

                                                 
3 KOUDELKA, J. a kol. Plavání mládeže. Praha: SPN, 1960.  
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2 Historie plavání 

Tato kapitola bude pojednávat o vývoji plavání v jednotlivých historických etapách, 

tedy od pravěku až po současnost, a to na různých místech ve světě. Součástí budou rovněž 

i zmínky o námořních válkách. V závěru bude popsán vývoj vyučovacích metod 

v plaveckém výcviku. 

2.1 Pravěk  

Z období kmenové společnosti neexistují žádné záznamy o vztahu člověka k plavání. 

Ze života lidí na úrovni prvobytně pospolného člověka, plyne, že plavání tehdy 

pravděpodobně patřilo k základním pohybovým dovednostem. Lidé plavání využívali 

v boji s přírodou i nepřítelem. 

V těchto dobách plavání zřejmě napodobovalo pohyby zvířat, jako je hrabání 

a střídavé vytahování paží. Tímto způsobem dodnes plavou domorodci ve středu Afriky 

a Jižní Ameriky. 4 

Znalost plavání se rozvinula jako životní nezbytnost během pobytu u vodních 

prostor, které leckdy sloužily k přesunům a poskytovaly lidem ochranu před dravou zvěří 

a před nepřítelem. Voda také lidem nabízela obživu v podobě ryb či mořských měkkýšů, 

což dokazují nálezy prehistorických odpadových jam. Je doloženo, že obyvatelé ostrovů 

a pobřeží, kteří byli v době historické na hospodářské úrovni prvobytně pospolné 

společnosti, ovládali nejen plavání, ale i potápění. 5 

2.2 Starověk 

Starověk označuje období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, 

v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.  

V rámci této kapitoly bude charakterizováno nejprve předantické a posléze antické 

období, které se vztahuje pouze na řecko-římskou etapu starověku.  

 

2.2.1 Předantické civilizace 

V tomto období se poprvé setkáváme s pojmem stát. Do té doby lidé žili v menších 

kolektivech – rodinách, rodech a kmenech. V čele státu stál panovník, který vedl a chránil 

zemi. K rozšíření území a moci používal vojsko. Panovník spolupracoval s úředníky, 

                                                 
4 HOCH, M., ČERNUŠÁK, V. a kol. Plavání. Praha: SPN, 1968.  
5 HOLEČEK, Č. a kol. Plavání – pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 

1964.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edomo%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
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kteří vybírali od obyvatel daně, s vojevůdci, kteří veleli vojsku, a s kněžími, kteří uctívali 

bohy a zároveň se zabývali zkoumáním přírody. Jejich práce tedy souvisela s rozvojem 

věd, neboť byli jedinými vzdělanci, kteří ovládali písmo. Obyvatelé prvních států obohatili 

naše poznání, myšlení i jazyk, a to náboženskými představami, filozofií, vědeckými 

a technickými vynálezy a uměleckými díly. 6 

První státy vznikly na území Mezopotámie, Egypta, Číny a Indie. V dalším tisíciletí 

se jednalo o státy Předního východu, Malé Asie a o ostrov Krétu. 7 

Zatímco ve střední Evropě se rolníci teprve začínali učit novým pracím, na Předním 

východě se život dále zdokonaloval. Lidé obývali nížiny, kde budovali zavlažovací stavby 

a opevňovali své osady. Rovněž vynalézali nové  a efektivnější pracovní postupy. 8 

Důležitou roli sehrávalo vojsko. Starověké vojenství se rozvíjelo od počátku 

civilizace až do roku 476, kdy došlo k pádu Západořímské říše. Vojenství bylo tehdy 

tvořeno čtyřmi složkami – pěchotou, kavalerií (vozatajstvem), obléhacími technikami 

a válečným námořnictvem. 9 

Jak ve svém díle uvádí Anglim a kol.: „Kontrola nad mořem byla ve starověkém 

světě nanejvýš žádoucí, protože ten, kdo ji získal, mohl kdykoliv posilovat, nebo zásobovat 

své vojáky a rychle se přesouvat k cíli.“ 10 

Boje na moři byly v tomto období pokračováním bojů na souši. Nejstarší doložené 

námořní bitvy proběhly v roce 2450 př. n. l., když se Egypťané prostřednictvím lodí 

dopravili do Palestiny. Jednalo se tedy o historicky první použití lodě pro účely války. 

Zejména vlivem počasí byly výsledky těchto bitev často nepředvídatelné. Mezi největší 

námořní mocnosti patřili Féničané, Řekové, Kartaginci a Římané. Po staletí byla běžnou 

válečnou lodí tzv. pentekontéra, loď pro 50 veslujících s jednou řadou lavic.  Modernizace 

válečných lodí spočívala v použití řeckého vynálezu tzv. beranu, těžkého trámu 

obloženého bronzovým plechem připevněného ke kýlu v místech pod ryskou ponoru. 

Cílem bylo napadnout a poškodit nepřátelskou loď natolik, aby se potopila. Loď 

se tak stala válečným nástrojem a prostředkem pro přepravu bojovníků. Ačkoli se berany 

používaly už kolem roku 850 př. n. l., první zaznamenaná bitva, kterou vyhrály lodě 

vybavené tímto nástrojem, proběhla v roce 535 př. n l. V tomto boji se poblíž Sardinie 

                                                 
6 MANDELOVÁ, H., KUNSTOVÁ, E. a PAŘÍZKOVÁ, I. Dějiny pravěku a starověku. Liberec: Dialog, 

2001. ISBN 80-86218-57-0. 
7 MANDELOVÁ, H. a kol. Pravěk, starověk: Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 

Praha: Kartografie Praha, 1995. ISBN 978-80-7011-340-0. 
8 MANDELOVÁ, H., KUNSTOVÁ, E. a PAŘÍZKOVÁ, I. Dějiny pravěku a starověku. Liberec: Dialog, 

2001. ISBN 80-86218-57-0. 
9 OLIVOVÁ, V. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988.  
10 ANGLIM, S. a kol. Bojové techniky starověkého světa. Praha: Deus, 2006. ISBN 80-86215-88-1. 
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utkali Fókové, což byli obyvatelé řeckých městských států, kteří přesídlili do Itálie, 

s dvojnásobným kartáginsko-etruským loďstvem. Féničané zvítězili pro svůj kvalitní 

výcvik. V 8. století bylo poprvé vytvořeno dvouúrovňové plavidlo, ve kterém byly 

dvě řady vesel. Počet veslařů zůstal stejný, ačkoli se loď až o třetinu zkrátila. Ještě lepší 

manévrovací schopnosti pak měla loď se třemi řadami vesel. Avšak takto vyspělé loďstvo 

si vzhledem k nákladům mohly dovolit jen ekonomicky vyspělé státy. Do roku 500 př. n. l. 

v tomto směru dominovaly Egypt a Sýrie. 

 

Persie 

V polovině 6. století nastal na Blízkém Východě vzestup Peršanů. 

Přestože v roce 490 př. n. l utrpěli Peršané porážku u Marathonu, Řekové si byli vědomi 

jejich síly a snahy útok zopakovat. Museli tak vytvořit spojené řecké loďstvo, aby zastavili 

perskou invazi. Nové řecké lodě byly kvůli nevyzrálosti materiálu těžké a pomalé, zatímco 

perské lodě se potýkaly s nestabilitou kvůli početné posádce na palubě. První bitva 

u Artemísia skončila nerozhodně. Peršané měli početní převahu nejméně 2:1. V bitvě 

u Salamíny utrpělo perské loďstvo značné ztráty, proto se dalo na útěk. Řecko tak slavilo 

vítězství, jelikož další perská invaze nebyla reálná. Řekové ještě porazili zbytek perské 

flotily u Mykalé na pobřeží Malé Asie. Peršané již nikdy nevybudovali významnou 

námořní flotilu. Naopak vzrostla důležitost Athén jako námořní mocnosti. V pozdních 

stadiích peloponéské války znamenala Sparta pro Athény význačnou konkurenci. Athéňané 

těžili zejména z dokonalého výcviku, přemoženi byli pouze v případě strategických chyb. 

Taková situace nastala během výpravy na Sicílii v roce 415 př. n. l. Další porážky 

se dočkali v bitvě u Aigospotamoi, která plynula z omezení lodí se třemi řadami veslařů. 

Athény podlehly spartskému obléhání poté, co se Sparta zmocnila drtivé většiny jejich 

plavidel. V dobývání Alexandra Velikého nehrálo námořnictvo hlavní roli, přestože vyslal 

flotilu prozkoumat Indický oceán. Ke konci svého života pak zřídil další flotilu, se kterou 

chtěl proniknout do severní Afriky. Po jeho smrti mezi sebou začaly helénistické státy 

soupeřit ve vyzbrojování námořní technikou. Bojové lodě byly stále větší, zejména pak 

po vzniku malých lodních katapultů, které byly těžké, lodě se tedy musely vypořádat 

s jejich váhou. Používání beranů přestalo být aktuální se zavedením střel s delším 

dostřelem a s přepravou většího počtu pěšáků. Na oblibě získaly polyrémy, 

v nichž se u jednoho vesla nacházelo více veslařů. 11 

                                                 
11 ANGLIM, S. a kol. Bojové techniky starověkého světa. Praha: Deus, 2006. ISBN 80-86215-88-1. 
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Kartágo   

Z historických pramenů vyplývá, že Féničané, což byli předci Kartaginců, organizovali 

plavecké závody. Kartaginci se proto při napadení nepřátelským vojskem v případě 

beznadějné bojové situace často vrhali do vody a plavali dlouhé vzdálenosti. Příkladem je 

střet s Dionýsem, tyranem syrakuským, který měl za následek, že nejzdatnější plavci z řad 

Kartaginců místo kapitulace doplavali až do Itálie, kde se bezpečně ukryli. 12 

Kartágo bylo mocnou obchodní říší na pobřeží severní Afriky a současně 

s Římskou republikou vládcem západního Středomoří. Tato rivalita vedla k sérii válek. 

První punská válka byla nejdelší souvisle probíhající válkou v řecko-římských dějinách, 

odehrávala se především na moři. Bitvy u Ecnomia se v roce 256 př. n. l. zúčastnilo patrně 

nejvíce lidí v historii. Překvapivý je fakt, že na počátku neměli Římané téměř žádné 

loďstvo, spoléhali tak na své spojence. Na jaře roku 260 př. n. l. senát schválil výstavbu 

flotily, která měla být připravena již v letním období. Během krátké doby byla plavidla 

postavena dle vzoru kartáginské lodi. Římané si však byli vědomi, že za Kartaginci značně 

zaostávají ve výcviku, proto své lodě uzpůsobili tak, aby na nich mohla být vedena válka 

v pozemním stylu. Tento fakt byl důvodem vynálezu nové tajné zbraně, pro kterou se ujal 

název „corpus“. Corpus neboli havran byl můstek lokalizovaný na přídích římských lodí, 

jak je patrné z obr. 2.1. Tato plošina mohla být otočena a spuštěna na palubu nepřátelského 

plavidla, přičemž velký kovový hrot zajistil loď protivníka, aby se vojáci mohli přesunout 

na palubu nepřátelské lodi. Římané tak v bojích kromě vojáků námořní pěchoty využívali 

i muže z legií. Tato taktika byla poprvé využita na podzim roku 260 př. n. l. u Mylae. Síly 

Římanů a Kartaginců byly co do počtu lodí vyrovnané. Kartaginci jisti si svým vítězstvím 

byli překvapivě zahákováni corvy a po úniku svého kapitána se ocitli bez vedení, 

proto se raději navzdory ztrátě třetiny plavidel vzdali a ustoupili. 

Bitva u Ecnomia roku 256 př. n. l. dokázala, že římské loďstvo bude promlouvat 

do výsledků bitev. Při přesouvání války do severní Afriky byl navýšen stav římského 

loďstva, které si skvělou kázní a disciplínou zajistilo vítězství. Po další porážce Kartaginci 

budovali novou flotilu dlouhých pět let. V té době se Římané potýkali s přírodními živly 

v podobě bouří, při nichž docházelo k velkým ztrátám. Důvodem byla i přítomnost 

havrana, který způsoboval nestabilitu lodi. Římské loďstvo utržilo jedinou vážnější 

porážku v roce 249 př. n. l. u Drepana, tehdy se snažilo překvapit nepřítele bez použití 

                                                 
12 WILKIE, D., JUBA, K. Il manuale del nuoto – Swimming and diving manual. Milano: Idealbri, 1987. 
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havranu. Kartaginci jejich příjezd zpozorovali a zásluhou beranů slavili vítězství. 

Římanům se podařilo o šest let později shromáždit další flotilu, která prošla speciálním 

výcvikem. Roku 241 př. n. l. se obě flotily setkaly, přičemž Řím ovládl Středomoří. 

 

Obr. 2.1 Římská válečná triréma s havranem 13 

 

Římané dále za pomoci loďstva dobyli Makedonii. Později již v námořních 

záležitostech spoléhali výhradně na podrobené řecké státy ve východním Středomoří. Celé 

Středomoří bylo zaplaveno piráty, kterých se měl zbavit Pompeius. To byl začátek 

občanské války. Pompeiův syn přebral vládu nad římským loďstvem v roce 44 př. n. l. 

po smrti Julia Caesara. Caesarův dědic, jímž byl mladý Oktavián, musel vytvořit 

námořnictvo schopné postavit se Pompeovi mladšímu. O šest let později dal dohromady 

flotilu 370 lodí, které velel jeho přítel Marcus Vipsanius Agrippa. Ten přišel s novou 

zbraní, která mu měla zajistit vítězství. Jednalo se o katapult s lodním hákem a lanem, 

které sloužily k zachycení nepřátelské lodi. V roce 36 př. n. l. porazil Pompeia u Naulochu. 

Oktavián nejprve udržoval pracovní kontakty s Markem Antoniem, Caesarovým 

nástupcem. V roce 32 př. n. l. už byli ve válečném konfliktu, jelikož Oktavián si činil 

nároky na vedoucí místo v římském světě. Jinými slovy lze konstatovat, že Řím byl 

v konfliktu s Egyptem, který vedla Kleopatra VII., Antoniova žena. Po dlouhém námořním 

tažení rozhodla v roce 31 př. n. l. bitva u Aktia, jež se stala poslední bitvou Římské 

                                                 
13 ANGLIM, S. a kol. Bojové techniky starověkého světa. Praha: Deus, 2006. ISBN 80-86215-88-1. 
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republiky. Pro Oktaviána se stala vítěznou pouze částečně. Antonius i Kleopatra unikli, 

takže byli schopni v boji pokračovat, Stejně tak zůstala bojeschopná třetina jejich lodí. 

Po námořní bitvě začala Antoniova armáda ustupovat. Oktaviánovi muži je však dostihli, 

celý konflikt nakonec skončil kapitulací. Další rok spáchali Antonius i Kleopatra 

sebevraždu, římský císař tedy ovládl celé Středomoří. Bitva u Aktia znamenala konec 

klasických námořních bojů, ve kterých se utkávaly mohutné flotily. Císař Augustus 

vybudoval stálé loďstvo. Kvůli tomu, že neexistoval žádný rovnocenný protivník, se místo 

velkých lodí začaly používat menší, např. trirémy. 14 

 

Asýrie 

Z přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. jsou dochovány fragmenty znázorňující plavání, 

a to v kontextu válečného tažení. Jedná se o plavání na nafouklých zvířecích kožích, 

které tvořily konstrukci plavidel. Jeden asyrský reliéf zobrazuje, jak tři oblečení muži 

plavou, dva z nich na měchu a třetí způsobem, který připomíná moderní kraul. Tento výjev 

je znázorněn na obr. 2.2. Na jiném reliéfu jsou tři nazí muži, přičemž jeden sedí na břehu 

a nafukuje měch, druhý na něm plave a třetí plave kraulem. 15 

Plavání na zvířecích kožích bylo pravděpodobně složkou vojenského výcviku 

a rozšířilo se po celé Přední Asii. Lze předpokládat, že tento způsob plavání byl v běžném 

životě velmi rozšířený, což dokládají i výtvarné památky. 16 

 

Obr. 2.2 Asyrští vojáci plavou k dobývanému městu na nafouklých zvířecích kožích 17 

 

                                                 
14 ANGLIM, S. a kol. Bojové techniky starověkého světa. Praha: Deus, 2006. ISBN 80-86215-88-1. 
15 OLIVOVÁ, V. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988.  
16 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
17 MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Il nuoto dalle Origini all´impero romano – Swimming from the 

beginning to the Roman Empire. Roma: Societa Editrice  Nemi, 1994. 
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Z doby Nové říše, tedy kolem roku 1500 př. n. l., pocházejí plastiky, 

které připomínají plavecký způsob prsa. Kamenné rytiny a reliéfy z Ninive zhruba 

o 500 let mladší zachycují plavce babylonské a staroasyrské. Je historicky doloženo, 

že starověké národy se pyšnily výbornými plaveckými schopnostmi. 18 

 

Indie 

Jedna z prvních zmínek o plavání v Indii pochází z období okolo roku 500 př. n. l., 

kdy si princ Siddhárta musel zasloužit ruku princezny Gópy, a to v desetiboji, 

jehož součástí bylo i plavání. 19 

 

Egypt 

Voda představovala pro obyvatele Egypta základní životní prostředí. Plávání pro ně tedy 

bylo běžnou dovedností, kterou ovládali od nejstarších dob. Lze to doložit i skutečností, 

že hieroglyfy mají speciální znak pro plavání, což dokládá  obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 Egyptský hieroglyf pro plavání 20 

Navíc ve Staré říši existovala bohyně plavání, která se nazývala Vadjet. Zprávy 

ze Střední říše pojednávají o tom, že příslušník aristokracie se spolu s princem učil plavat. 

Později bylo plavání zobrazováno prostřednictvím soch plovoucích dívek. Literatura 

podává informace i o tehdejších závodech ve výdrži pod vodou a veslařských závodech 

na člunech. 21 

                                                 
18 HOLEČEK, Č. a kol. Plavání - pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 

1964.  
19 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978.  
20 MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Il nuoto dalle Origini all´impero romano – Swimming from the 

beginning to the Roman Empire. Roma: Societa Editrice  Nemi, 1994. 
21 OLIVOVÁ, V. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988.  
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Ze starého Egypta pocházejí četné doklady, které dokazují oblibu plavání. 

Jsou to především malby na vázách a sošky zobrazující plovoucího člověka, o čemž svědčí 

obr. 2.4 . Plavání bylo v tehdejší době přístupné i ženám, neboť i ony byly na některých 

předmětech vyobrazeny. Děti faraónů měly najatého soukromého učitele, který je tomuto 

umění učil. 22 

 

Obr. 2.4 Kosmetická nádobka s držadlem plovoucí dívky 23 

 

Nejstarší obraz s plaveckou tematikou pochází z Egypta ze 4.–5. tisíciletí př. n. l. 

Vyobrazuje jasný střídavý pohyb končetin, což se podobá dnešnímu kraulu. 24 

Válečná strategie Egypťanů spočívala v přiblížení se k nepřátelům a jejich 

zneškodnění prostřednictvím mnoha střel. Poté vždy vstoupili na jejich palubu a zabili je. 

Výbavou egyptských lodí byly boční kryty, jejichž úkolem bylo ochránit veslaře 

proti střelám, a plachty.  

Jak již bylo zmíněno, Egypťané jako první na světě jednoznačně použili lodě 

pro válečné účely, když přepravovali vojáky do války v Palestině. V pozdní době bronzové 

byly běžně egyptské lodě schopny útočit proti jiným lodím, ačkoliv nebyly určené k plavbě 

po moři, neboť se v podstatě jednalo o zvětšené čluny. Příkladem je útok faraóna 

Ramesse III., který porazil loďstvo obávaných bojovníků známých pod označením Mořské 

národy. Jedná se o národy neznámého původu, které během 2. tisíciletí př. n. l. napadaly 

bohaté civilizace sídlící na pobřeží Středozemního moře. Některé kultury vyhubily, 

                                                 
22 HOCH, M., ČERNUŠÁK, V. a kol. Plavání. Praha: SPN, 1968.  
23 MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Il nuoto dalle Origini all´impero romano – Swimming from the 

beginning to the Roman Empire. Roma: Societa Editrice  Nemi, 1994. 
24 HOLEČEK, Č. a kol. Plavání - pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 

1964.  
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jiné nikoliv. Mezi tyto národy se řadí Etruskové, Lýkové, Dórové, Frýgové, Thrákové, 

Féničané, Pelištejnci a později i obyvatelé Sicílie a Sardinie. 25 

Egypťané si vydržovali silnou válečnou flotilu. Ta byla nejen prostředkem 

k prosazení a udržení moci, ale také hrála roli v bitvě o prestiž a postavení. Námořnictvo 

bylo strategicky využíváno k vytváření dojmu moci, přičemž ani nemuselo k žádné bitvě 

dojít. Boje na moři byly ovlivněny pozemními bitvami. Přestože byla stále populární 

metoda klounování (kloun – bojová ostruha na přídi), důraz se přenesl z bitevního 

manévrování na vedení pozemních válek na moři. Šlo tedy o bitvy muže proti muži. 

Plavidla byla z větší míry či zcela poháněna veslaři. Lodě byly konstruovány tak, 

aby se na palubu vešlo co nejvíce námořníků schopných vést pozemní bitvy. 26 

 

Severní národy a národy západní Evropy 

Přestože o vztahu severních národů k plavání neexistuje příliš dokladů, bylo prokázáno, 

že tato dovednost tvořila součást jejich vojenského výcviku. Germánští hrdinové 

dosahovali úspěchů nejen v plavání, ale i v potápění. Jedním z příkladů jsou Batavové, 

kteří osidlovali oblast od ústí řeky Rýn. 27 

 

2.2.2 Antické civilizace 

Nejpodrobnější informace o starověkém plavání antických národů pocházejí 

ze středomořské oblasti, především z Řecka a Říma. Plavání bylo součástí řecké 

předvojenské výchovy a těšilo se zájmu ženského pohlaví. Z dochovaných písemných 

i výtvarných památek vyplývá, že již v tehdejší době existovaly dnešní základní techniky, 

a to kraul, prsa i znak. Součástí olympijských slavností však plavecké soutěže nebyly. 28 

 

Řecko 

V 5. století př. n. l. vznikaly v Athénách bazény, parní lázně, místnosti určené 

pro masírování a natírání mastmi. Neexistují informace o tom, že by plavání bylo součástí 

tělesné výchovy, nicméně tato dovednost byla považována za základní, řadila se na úroveň 

čtení. 29 

                                                 
25 ANGLIM, S. a kol. Bojové techniky starověkého světa. Praha: Deus, 2006. ISBN 80-86215-88-1. 
26 SHAW, I. Dějiny starověkého Egypta. Praha: BB art, 2003. ISBN 80-7257-975-4. 
27 MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Il nuoto dalle Origini all´impero romano – Swimming from the 

beginning to the Roman Empire. Roma: Societa Editrice  Nemi, 1994.  
28 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. 
29 OLIVOVÁ, V. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988. 
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Ve starověkém Řecku bylo plavání rovněž považováno za samozřejmé. Důvodem 

byl fakt, že moře spojovalo Řecko s četnými řeckými osadami na území dnešní Francie, 

jižní Itálie, Sicílie, dále v oblasti Egejských ostrovů, na maloasijském pobřeží 

i v Černomoří. Znalost plavání byla základním předpokladem tehdejších řeckých 

námořníků, obchodníků, poutníků, kteří cestovali do vyhlášené delfské věštírny, 

ale i olympijských sportovců. Díky svým plaveckým schopnostem zvítězili řečtí bojovníci 

roku 480 př. n. l. v námořní bitvě u Salamíny, mnoho jejich protivníků se v moři utopilo. 

Dochovaly se nejen zmínky o různých technikách plavání (znak, prsa, splývání, kraul), 

ale i o skocích do vody a potápění. Tyto scény byly vyobrazovány na vázách, dále byly 

námětem plastik a mincí i tématem zachyceným na nástěnných malbách. 30 

 Ve starém Řecku dosáhla tělesná výchova velkého rozkvětu. Plavání patřilo 

mezi nejdůležitější vyučovací předměty na gymnáziích. Za nevzdělance byl 

tedy považován ten, kdo neovládal dvě základní dovednosti – čtení a plavání. Kupříkladu 

Platón se ve svém díle Zákony ptá: „Mohou lidé, kteří podle přísloví – neumějí číst 

ani plavat, zastávat nějaký úřad?“ 31 

Součástí tělovýchovných slavností k uctění řeckých bohů byly plavecké 

a skokanské přehlídky. Plavání hrálo klíčovou roli v tělesné přípravě řeckého vojska. 

V námořních bitvách bylo úkolem speciálně vycvičených plavců přiblížit se pod vodou 

k nepřátelským lodím a vyvolat zmatek ještě před zahájením boje. 32 

Vybudování rozsáhlého loďstva se v 5. století př. n. l. promítlo do peloponéských 

válek, které probíhaly mezi athénským námořním spolkem a peloponéským spolkem, 

jehož vedení se ujala Sparta. V důsledku vážných strategických omylů Athény nezúročily 

dokonalý výcvik svých posádek a byly přemoženy. 33 

 

Řím 

Stejně jako Řekové, tak i staří Římané holdovali plaveckému umění a nutno podotknout, 

že v něm slavili úspěchy. Plavání bylo oblíbeným sportem, kterému se učily i ženy. 34 

Součástí etruských her byly veřejné hry, které měly náboženský charakter a tvořily 

součást kultu. Jejich účelem bylo uctít bohy a zemřelé aristokraty. Jejich náplní se staly 

fyzické aktivity jako tanec, zápas, box, běh, hod diskem a oštěpem, skok, plavání či skoky 

                                                 
30 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
31 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987. 
32 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.  
33 ANGLIM, S. a kol. Bojové techniky starověkého světa. Praha: Deus, 2006. ISBN 80-86215-88-1. 
34 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978.  



25 

 

do vody. Tyto náměty, které většinou pocházejí ze 6. století př. n. l., byly vyobrazeny 

na náhrobních nástěnných malbách, vázách, reliéfech, soškách a jiných užitkových 

předmětech, viz obr. 2.5 . 35 

 

Obr. 2.5 Plavec ve vodě – římská sarkofága 36 

 

Římská kultura byla charakteristická neustálou vojenskou expanzí. Profesionální 

vojáci procházeli speciálním výcvikem. Byli připravováni na dlouhé vojenské pochody, 

cvičeni v běhu, ve skoku a v plavání. Rovněž museli umět bojovat různými zbraněmi. 

S rozšířením profesionální armády souvisí vyřazování římských mužů z fyzického 

výcviku. 37 

Římané, kteří spatřovali důležitost plavání především ve vojenství, se ve způsobu 

výchovy vojáka inspirovali od Řeků. Je známo, že se na březích řeky Tibery vojáci učili 

plavat v oděvu i zbroji. Velké oblibě se těšilo potápění, námořníci dokonce měli speciální 

potápěčské oddíly. Nejzdatnější plavci se ponořovali do potopených lodí a zachraňovali 

odtud drahé a vzácné předměty. 38 

Vegetius, který se ve 4. stol. n. l. zabýval prací o vojenském umění, popsal plavání 

jako jednu z forem vojenského výcviku námezdního vojska. Každý nováček se musel 

během léta naučit plavat, neboť ne vždy bylo možné přejít řeky po mostech. Mnohokrát 

bylo nutné zdolat řeku plaváním, a tak se v něm cvičili nejen pěšáci, ale i jezdci, koně, 

či dokonce poháněči od vozatajstva. V té době rovněž fungoval speciální vojenský 

potápěčský oddíl, který dokazuje existenci potápěčů z povolání. K výcviku sloužily 

speciální ochranné pásy z rákosí či korku, popřípadě i nafouknuté zvířecí měchýře, 

které byly básníkem Horaciem pojmenovány „vodní křídla“. V literatuře jsou dochovány 

                                                 
35 OLIVOVÁ, V. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988.  
36 MAIELLO, D., CUCCIOLETTA, C. Il nuoto dalle Origini all´impero romano – Swimming from the 

beginning to the Roman Empire. Roma: Societa Editrice  Nemi, 1994.  
37 OLIVOVÁ, V. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988.  
38 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.  
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mnohé zmínky o tomto umění. Důvodem, proč se delfín stal symbolem zvládnuté plavecké 

dovednosti, byl fakt, že lidé narození ve znamení delfína výborně a odvážně plavali, 

přičemž ovládali různé plavecké styly. 39 

V období 1.–5. století n. l. byly součástí veřejných lázní i plavecké bazény, 

které se v té době již objevovaly i v lázních soukromých vil. Oblíbenou zábavou byla 

plavecká vystoupení, která se často odehrávala v amfiteátrech. Kvůli zcela nahým či stroze 

oděným účinkujícím si tyto scénky zasloužily kritiku církve. 40 

 

Obr. 2.6 Římská rekonstrukce námořní bitvy – tzv. naumachie 41 

 

Během poslední části římské epochy tělesná výchova skomírala. Zdravé soutěžení 

bylo nahrazeno gladiátorskými zápasy, které většinou končily smrtí jednoho z bojovníků. 

Obdobu gladiátorských zápasů ve vodě představovaly tzv. naumachie, rekonstrukce 

námořních bitev, viz obr. 2.6. 42 

Mezi slabší stránky římské armády patřila nejen jízda, ale i námořnictvo. 

Během první punské války (264–241 př. n. l.) byli Římané doslova donuceni vytvořit 

                                                 
39 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
40 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
41 Naumachie d'Auguste. In: Wikipedie [online]. [cit. 2018-11-1]. Dostupné z :https://fr.wikipedia.org/wiki/ 

Naumachie_d%27Auguste 
42 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.  
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válečné loďstvo. Boje o převahu v západním Středomoří svádělo severoafrické Kartágo 

se Římskou republikou. Římané po dlouhých letech zvítězili.   

První stálou námořní flotilu vytvořil římský císař Gaius Octavius Augustus 

(63 př. n. l.–14 n. l.). 43 

2.3 Středověk 

Středověkem označujeme období mezi zánikem západořímské říše a objevením Ameriky. 

Centrem středověké civilizace se stala Evropa, která byla ohniskem veškerého dění. 

Významnou roli v tomto období hrálo křesťanství. V souvislosti s tím došlo k úpadku 

tělesné výchovy ve feudální společnosti, a to z důvodu zákazu jakékoli péče o tělo, 

neboť čistá pokožka poukazovala na špinavou duši. Plavání se věnovali prostí lidé, 

kteří se tímto způsobem osvěžovali v řekách a rybnících. Výjimku tvořilo rovněž rytířstvo, 

tehdejší podpora feudálního řádu, protože plavání bylo z branných důvodů zařazeno 

mezi tzv. „sedm rytířských dovedností“.  

Jisté uvolnění od církevní upjatosti nastalo v období humanismu. Učenci studovali 

klasickou řeckou kulturu, ve které náleželo plavání významné místo. Proslulí pedagogové 

jako Rabelais, Rousseau či Locke považovali plavání za důležité tělesné cvičení 

a vyzdvihovali jeho význam. Nejstarší tištěná učebnice plavání s názvem Colymbetes byla 

vydaná humanistou Nicolasem Wynmanem roku 1538 v Augsburku. Po ní v roce 1587 

následovalo dílo De arte natandi duo, jehož autorem byl Angličan Everard Digby. 44 

 

Germánská oblast – Vikingové 

Na základě četných literárních zmínek víme, že plavání bylo mezi Germány velmi 

rozšířené, mimo jiné tvořilo nezbytnou součást života válečných kmenů, 

které se rozšiřovaly v Evropě a napadaly římské kmeny. I z vlastních pramenů jednotlivých 

kmenů pocházejí informace o tom, jak hrdinové vynikali nejen silou, ale byli i zdatnými 

plavci. Vikingové, slavní válečníci a mořeplavci, excelovali nejen v plavání, 

ale i v soubojích muže proti muži, jež probíhaly na moři. Jejich plavecké umění 

je vyobrazeno v miniatuře z 10. století, která zachycuje nejstarší středověké plavecké 

scény. Tématem je námořní boj Vikingů, během něhož jeden z nich spadl do vody a snažil 

se doplavat k lodi a dostat se zpět na ni. 

                                                 
43 ANGLIM, S. a kol. Bojové techniky starověkého světa. Praha: Deus, 2006. ISBN 80-86215-88-1. 
44 NEULS, F. a kol. Plavání –  příručka pro studující tělovýchovné obory. Univerzita Palackého v Olomouci, 

2013. ISBN 978-80-244-3805-4.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že asi do 11. století bylo plavání povšechně rozšířeno 

a vysoce ceněno. S modernizací válečné techniky, která je spjata s rytíři a bojovníky 

na koních oděných do těžkého brnění, došlo k upozadění plavání. To přestalo být součástí 

vojenského výcviku, a tak postupem času v evropských aristokratických vrstvách 

jeho znalost upadla. Plavání nebylo pozitivně přijato ani tehdejší křesťanskou ideologií, 

přestože k němu oficiálně nezaujala odmítavý přístup. Ze strany církve bylo plavání vždy 

spojováno s nebezpečím, utrpením, zkázou a prokletím.  

S oživováním dědictví antické literatury došlo k opětovnému objevení Vegetiova 

díla o vojenství, které bylo hojně rozšířeno a oceňováno. Ten mimo jiné zdůrazňoval 

význam plaveckého umění. Latinsky psaná literární díla, která byla postupně překládána 

do národních jazyků, přesvědčovala evropské rytířstvo o užitečnosti této dovednosti. 

Přesto se však plavání nikdy nestalo právoplatnou součástí rytířského výcviku. Nebyl 

tak naplněn obraz ideálního rytíře, který měl ovládat celkem sedm svobodných umění. 

Kromě zmíněného plavání měl být cvičen v boji mečem, dýkou, kopím a sekyrou, 

dále v lukostřelbě, tanci, jízdě na koni, ve hře v šachy a ve skládání veršů a písní. 

Mezi obyčejným vesnickým lidem bylo plavání považováno za běžnou a oblíbenou 

zábavu, kdežto u měšťanů nebylo ani doceněno, ani pěstováno. 45 

Zatímco na území severovýchodní Evropy bylo plavecké umění rozvíjeno 

nepřetržitě, na Západě byl jeho rozvoj ve středověku přerušen. V některých evropských 

zemích bylo dokonce ještě v 18. století chápáno koupání a plavání jako nebezpečné 

a pohoršující. 46 

 

2.3.1 Námořní války 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, součástí výchovy námořníků byl výcvik v plavání, 

o čemž svědčí mnohé dochované malby. 

Bennett a kol. uvádí: „Námořní války v období středověku často nepředstavovaly 

více než poněkud nemotorné bitvy vybojované na stejných principech jako na zemi – tedy 

bojem muže proti muži – s loděmi, které sloužily především jako plovoucí plošiny pro 

námořní pěchotu.“ 47 

Ve středověké době plnily lodě významnou roli v severních vodách 

i ve Středomoří. Válečné lodě byly používány nejen k napadení nepřátelského loďstva, 

                                                 
45 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
46 HOLEČEK, Č. a kol. Plavání – pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 

1964.  
47 BENNETT, M. a kol. Bojové techniky středověkého světa. Praha: Deus, 2007. ISBN 978-80-86215-96-9.  
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ale i k přepravě mužů na nepřátelské pobřeží za účelem překvapivých útoků. 

Kromě vojáků přepravovaly i koně a zásoby. Zcela běžnou záležitostí byl obojživelný 

útok. 

 

Byzanc a počátek muslimská expanze 

Římské loďstvo bylo ve Středomoří udržováno s cílem potlačovat pirátství a rychle 

přepravovat vojáky či zprávy do různých částí impéria. Berany byly nahrazeny zobci 

umístěnými nad hladinou, a to zejména z toho důvodu, že nedocházelo k velkým 

námořním bitvám. Postupem času se z těchto plavidel vyvinul dromon, hlavní válečná loď 

byzantské říše. Dromon představoval galéru s jednou či dvěma řadami vesel, 

za které usedalo zhruba 50 veslařů. 

Římská nadvláda skončila v 5. století, kdy pouhá údržba loďstva přestala být 

dostačující. Vandalové totiž vytvořili velké loďstvo, které drancovalo pobřeží. V 6. století 

tak byzantská říše, východní polovina říše římské, opět začala budovat trvalé loďstvo. 

Císař Justinián zamýšlel opětovné dobytí severní Afriky a Itálie. Vniknutí do severní 

Afriky v roce 533 bylo úspěšné. Naléhavější hrozbu představovali muslimové, 

kteří v roce 633 začali dobývat nové oblasti. Po úspěšné okupaci Kypru 

v roce 654 pokračovaly byzantsko-muslimské námořní bitvy po další tři století. Cílem bylo 

ovládnout hlavní námořní trasy. Nejefektivnější zbraň středověkého loďstva představoval 

„řecký oheň“, jehož přesné složení bylo tajemstvím. Šlo o hořlavou směs, která byla 

pod tlakem zahřívána a vystřikována z plechem pokryté trubky umístěné na přídích lodí. 

Účinek této zbraně byl nepředvídatelný, byzantské lodě ho příležitostně používaly 

až do poloviny 15. století, kdy došlo k pádu říše. Od 9. století ho začalo využívat 

i muslimské námořnictvo, když se jim podařilo zjistit princip fungování této zbraně. 

O století později se jevilo mnohem podstatnější použití lodí podporujících obojživelné 

operace. Hlavním úkolem loďstva tak byla přeprava jezdectva a pěchoty. 

Prostřednictvím lodních ramp bylo možno vylodit koně osedlané vojáky.  

 

Vikingové 

Na severu byly bitvy sváděny především na souši. Lodě tedy sloužily zejména 

jako dopravní prostředek pro bojovníky, jak znázorňuje obr. 2.7. Prvním doloženým 

nájezdem Vikingů se stalo drancování ostrovního kláštera v Lindisfarne na severovýchodě 

Anglie v roce 793. I v průběhu následujících dvou století útočili, a to na britské ostrovy, 
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Francii, Německo a Španělsko. Karel Veliký, vládce severní Evropy, se snažil zastavit 

nepřátelské lodě ještě na moři. Kromě toho nechal vybudovat pobřežní pevnosti, 

které měly jeho říši uchránit. 

Vikingové často používali moment překvapení, neboť pozemní síly bránící 

své území nebyly složeny z profesionálních vojáků. Docházelo k tomu, že dříve 

než tyto jednotky stačili v případě nouze povolat do služby, Vikingové vydrancovali celou 

oblast a opustili místo činu. 

Nájezdy Vikingů byly v 8.–10. století směřovány na pobřeží severní Evropy. 

Své lodě využívali k obojživelným útokům, pozemní síly je však mnohdy úspěšně 

zastavily. Prvním cílem se stalo Irsko, dále Anglie a Francie. V roce 885 započalo obléhání 

Paříže plavbou po Seině. Hlavní město pak necelý rok neúspěšně obléhali, 

aby poté pokračovali v drancování Burgundska. Střední Francii (později severní Francii) 

následně plenili více než čtyři roky. V závěru jim bylo zaplaceno výkupné, proto se stáhli. 

Později se opakoval útok na Paříž a jiná severská města.  

 

Anglie 

Loupení Vikingů bylo zastaveno vybudováním trvalé flotily, která jim překazila další 

zamýšlené nájezdy. Tak tomu bylo kupříkladu v Anglii, kde se o to zasloužil král Edgar. 

Bylo však třeba schopného velení. Při Knutově podrobení Anglie v roce 1016 vyšla najevo 

výhoda dánských (vikingských) lodí, které proti proudu pronikly až k londýnskému mostu 

a ten obešly. K jediným bojům loďstva z doby Vikingů došlo v letech 1044 a 1062 

v případě střetů dvou skandinávských flotil. 

Severské flotily byly využívány zejména jako dopravní prostředek. Nejdůležitějším 

severním nájezdem, který se konal na moři, byl vpád Viléma Dobyvatele do Anglie 

roku 1066. Jelikož anglický král Harold nedokázal shromáždit flotilu proti Normanům, 

Vilémovo vojsko se nesetkalo s odporem. 

 

Křížové výpravy  

Křížové výpravy představují největší aktivity loďstva evropského středověku. Přesuny 

křižáků probíhaly za podpory západního loďstva, zejména italských států. Nejpodstatnější 

námořní intervencí se stala benátská křížová výprava v letech 1123–1124, která stála 

u konce muslimského námořního loďstva. Cílem benátské moci (křižáků) se na východě 

stal přístav města Tyre. 
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Obr. 2.7 Vikingská veslice 48 

 

Čtvrtá křížová výprava představovala obsazení křesťanského města 

Konstantinopole v letech 1203 a 1204. Útok benátských námořníků, kteří pomáhali 

francouzským vůdcům křížové výpravy, přišel z moře. Město totiž bylo obklopeno vodou 

ze tří světových stran. Jeho první dobytí spočívalo v útoku na dvou frontách. Francouzští 

rytíři útočili z pevniny, kdežto benátští námořníci měli na starost hradby směřující k moři, 

jak znázorňuje obr. 2.8. Následovalo obsazení věže a vplutí do přístavu Zlatý roh. 

Odtud už mířili do města. Jejich cesta nemohla pokračovat, neboť museli spěchat 

na pomoc svým francouzským spojencům, kteří se ocitli pod tlakem. Druhý námořní útok 

absolvovali francouzští křižáci na jaře roku 1204. Vítězství znamenalo pro Benátky 

výhodnější pozici při obchodování s východním Středomořím.  

Změny bojových metod na severu lze nejlépe sledovat v častých bojích mezi Anglií 

a Francií ve 13. a 14. století. Anglie pocítila potřebu válečného loďstva v době vlády Jana, 

kdy přišla o Normandii. Francouzský panovník Filip II. Augustus se zmocnil přístavů, 

které mu dovolily bojovat v průlivu La Manche a za ním. Počátkem 13. století tento boj 

                                                 
48 BENNETT, M. a kol. Bojové techniky středověkého světa. Praha: Deus, 2007. ISBN 978-80-86215-96-9. 
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skončil vítězstvím Angličanů, kteří nepřítele zneškodnili použitím práškového nehašeného 

vápna. Francouzi byli donuceni uzavřít mír a stáhnout se.  

Začátkem 14. století se vztahy znovu vyhrotily, v roce 1337 začala válka trvající 

déle než sto let. Rozhodující byla bitva u Sluys, která se odehrála roku 1340. Angličané 

zvítězili nejen díky schopnostem členů námořnictva, ale i dlouhým lukům. Na francouzské 

straně, kde byl používán samostříl, došlo k obrovským ztrátám na životech.  

 

Obr. 2.8 Francouzské a benátské síly obsazují Konstantinopol 49 

 

Anglo-francouzské války 

Ze stejných důvodů jako v bitvě u Sluys zvítězili Angličané i roku 1350 v průlivu 

u Winchelsea. O dvacet dva let později přišli z důvodu nepřipravenosti o několik lodí, 

když je kastilští spojenci Francouzů překvapili a jejich plavidla zapálili. 

Na počátku 15. století využívalo severské válečné námořnictvo téměř výhradně 

plachetnice. Novou výbavou byla palubní děla, teprve o sto let později začaly být 

budovány lodní střílny a dělové paluby.  

                                                 
49 BENNETT, M. a kol. Bojové techniky středověkého světa. Praha: Deus, 2007. ISBN 978-80-86215-96-9. 
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V 15. století došlo v Severním moři k mnoha bojům, z toho však k žádné významné 

bitvě. Ve Středomoří byla situace opačná. Jednotlivé státy bojovaly nejen mezi sebou, 

ale i s Osmanskou říší. Námořními velmocemi Středozemí byly Benátky a Janov, 

tato města si navzájem konkurovala, co se v obchodu týče. Sílil vliv dělostřelectva, 

i když dělo schopné zničit loď se objevilo až na konci 16. století. Cílem tedy bylo loď 

obsadit, nikoli zničit. 50 

 

2.4 Novověk 

Novověk, jenž se nejčastěji symbolicky datuje od objevení Ameriky, charakterizuje 

přechod od zemědělství k průmyslu. V souvislosti s tím došlo ke zvyšování životní úrovně 

a úrovně vzdělání, k technologickému a vědeckému pokroku. 

Z důvodu obsáhlosti se v této podkapitole zaměříme pouze na plavání 

na evropském území. 

 

2.4.1 Evropa 

Umění plavat v předchozích staletích upadalo, znovu byla tato dovednost obnovována 

až v novověku, a to vlivem renesance a humanismu. Začaly se měnit názory nejen 

na plavání, ale na tělesnou výchovu jako takovou. Díky studiu starověké vzdělanosti byl 

hlásán požadavek svobodného rozvoje všech lidských schopností. Potřebu oživení tělesné 

výchovy – i plavání – zastává Francois Rabelais i Jean Jacques Rousseau. 51 

I když církev k plavání zaujímala stále odmítavější postoj, jeho zastánci bojovali 

za lepší podmínky v městské kultuře. Odůvodněno to bylo zejména zdravotními 

a rekreačními hledisky. Kromě literárních zmínek existují o vzrůstající popularitě plavání 

i výtvarné doklady. Kupříkladu na dřevorytu z poloviny 16. století je zobrazen oblečený 

plavec nesoucí na zádech připevněný náklad, viz obr. 2.9 . Pravděpodobně se jednalo 

o vojáka námezdní armády. Z toho by jasně vyplývalo, že se plavání stalo součástí 

vojenského výcviku žoldnéřů. 

                                                 
50 BENNETT, M. a kol. Bojové techniky středověkého světa. Praha: Deus, 2007. ISBN 978-80-86215-96-9.  
51 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
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Obr. 2.9 Žoldnéř plovoucí s nákladem 52 

 

V 17. století se vlivem třicetileté války zbrzdil vývoj plaveckého umění v Evropě. 

Mezi obyčejným lidem však jeho obliba neupadala. Jedním z těch, kdo nedocenili 

jeho význam, byl Jan Amos Komenský. Ten ve svém spise Orbis Pictus považuje plavání, 

které je znázorněno na obr. 2.10, za zbytečné, škodlivé a tudíž zakázané. V tomto názoru 

pravděpodobně hrálo klíčovou roli jeho náboženské smýšlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.10 Znázornění plavání v díle J. A. Komenského Orbis Pictus 53 

                                                 
52 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989. 
53 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987. 
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Nový zájem o plavání byl vyvolán až koncem 18. a počátkem 19. století. Pozitivně 

se o něm vyjadřovali nejen spisovatelé, ale i osvícenští lékaři, kteří mu přisuzovali 

blahodárný vliv na lidský organismus. Plavání začalo pronikat do školského systému 

jako vhodná forma fyzické výchovy a stále systematičtěji bylo řazeno i jako součást 

vojenského výcviku. Nejprve se jednalo o námezdní armády a později především o národní 

armády. Na přání neapolské vojenské akademie byla koncem 18. století vynikajícím 

způsobem rozpracována technika plavání, a to Oronziem de Bernardim. Tato příručka 

se stala základním materiálem pro plavecký výcvik. 54 

Mnich de Bernardi při sestavování učebnice vycházel z Archimédova zákona, 

který ověřil při plavání lidského těla. „Tělo živého člověka plave ve vodě samo o sobě, 

aniž by bylo třeba nějakého pohybu; při přímém postavení zůstávají hlava a krk 

nad vodou, takže nic nebrání dýchání.“ 55 Jeho práce obsahuje moderní myšlenky a hlásá, 

že podstatou plavání je vztlak vody a že tělo je lehčí než voda. Na začátek výcviku řadí 

splývání a cviky využívající vztlaku, přičemž vůbec nepoužívá pomocné nářadí. 

 

Německé země  

S plaveckým výcvikem napomáhali i filantropisté, kteří jej realizovali 

v tzv. „filantropinech“. Tady pracoval i Guths-Muths, který stojí za zrodem první německé 

příručky plavání Kleines Lehrbuch der Schwimmkunst (Malá učebnice umění plaveckého 

pro samouky). Tu vypracoval na základě zásad Oronzia de Bernardiho, 

přičemž v ní zdůrazňuje pohybovou přípravu na suchu a užívá lavice pro nácvik 

plaveckých pohybů na počítání. Guths-Muths mimo jiné obhajoval plavání žen. 56 

 

Francie 

Roku 1760 byla založena veřejná plavecká škola v Paříži a roku 1777 v Mannheimu. 

Plavectví se však šířilo pouze mezi šlechtickou a bohatou městskou mládeží. Lid byl stále 

ovlivněn nevolnictvím a později robotou, nemohl tedy pomýšlet na tělesnou výchovu. 

S rozvojem průmyslové výroby souvisí vznik nových společenských tříd – buržoazie 

a proletariátu. Se zahájením francouzské revoluce na konci 18. století se dostává k moci 

buržoazie. Prostřednictvím tělesné výchovy je proletariát vykořisťován, protože továrny 

i armády potřebují lidi zdravé a pohybově schopné. Plavání se v té době začíná rozvíjet 

                                                 
54 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
55 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978. 
56 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978.  
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především jako součást vojenského výcviku. V polovině 19. století zavedl ve Francii 

generál d´ Argy plaveckou výcvikovou metodu s využitím suché přípravy, což je patrné 

z obr. 2.11 . V té době rovněž vznikaly plovárny nejen pro vojsko, ale i pro občanstvo. 57 

 

Obr. 2.11 Přístroj k plaveckému výcviku francouzských vojáků 58 

 

Anglie 

Během 19. století pronikala plavecká dovednost z Anglie do celé Evropy, a to zejména 

prostřednictvím škol, všeobecného vojenského výcviku, různých tělovýchovných spolků 

i jako způsob zábavy a relaxace. Vlivem existence profesionálních plaveckých závodů 

ve 2. polovině století nově vznikaly amatérské plavecké kluby. 59 

Počátky sportovního plavání byly spojeny s vytrvalostními výkony. Vyzyvatelem 

k lepším výkonům se stal anglický básník lord George Gordon Byron, 

který kvůli vlastnímu ověření pravdivosti řecké báje přeplaval roku 1810 Dardanelskou 

úžinu. V následujících letech tak po jeho vzoru muži i ženy nejrůznějšího věku zdolávali 

mořské průlivy a zúčastňovali se distančních závodů ve městech, především přeplaveb řek. 

Kromě vytrvalostních závodů se těšilo oblibě i potápění, dokonce byly pořádány i závody 

v plavání pod vodou, a to na vzdálenost, rychlost i délku pobytu pod vodou. V roce 1875 

                                                 
57 HOLEČEK, Č. a kol. Plavání – pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 

1964.  
58 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989. 
59 OLIVOVÁ, V., Odvěké kouzlo sportu. Praha: Olymp, 1989.  
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pokořil anglický kapitán Matthew Webb jako první člověk na světě kanál La Manche. 

Lze tedy konstatovat, že za kolébku plavání je považována Anglie. 60 

Vývoj plaveckých způsobů byl zapříčiněn rozvojem sportovního plavání, 

které se šířilo od roku 1867, kdy byl v Anglii otevřen první plavecký klub. Roku 1896 bylo 

plavání zahrnuto do programu prvních moderních olympijských her v Athénách. 

K velkému rozvoji plaveckého sportu došlo po 1. světové válce. 61 

 

Sovětský svaz 

Slovanské národy v oblasti bývalého Sovětského svazu užívaly od nepaměti plavání 

nejen v běžném životě, ale i při zaměstnání na vodě i ve vojenství. Počátkem 19. století 

probíhal pečlivý plavecký výcvik ve speciálních útvarech ruské armády (dnešní ženisté). 62 

 

Plavání na našem území 

Historický vývoj v naší zemi probíhal zcela odlišným způsobem, než jak tomu bylo 

v Řecku a Římě. Otrokářství u nás nebylo plně rozvinuto. 63 

O oblibě plavání mezi Slovany nás informují byzantští spisovatelé a později i ruské 

letopisy a národní pověsti. Byla zdůrazňována především plavecká lehkost a vytrvalost, 

kterou se slovanští vojáci lišili od západních. O plaveckých dovednostech českých 

bojovníků píše Kosmas. Ti se cestou ze Sas spolu s knížetem Břetislavem osvěžovali 

v horkém počasí plaváním v řece. 64 

V Dějinách národu českého charakterizuje autor František Palacký Slovany 

následovně: „… byli podle starých zpráv středně vysocí…, ve vodě, zvláště co plovači 

a potápěči, se dobře znali.“ 65 Byzantský Mauricius pochválil slovanskou vynalézavost 

ve způsobu boje v souvislosti s rychlou přepravou přes řeky takto: „…předčíce 

z toho hlediska všecky lidi.“ 66 

Z historie víme, že české vojsko mnohokrát dosáhlo vítězství díky tomu, 

že přeplavalo řeku a zvítězilo nad šokovaným protivníkem. Tak tomu bylo kupříkladu 

v bitvě krále Vladislava II. roku 1158 před Milánem. Ve feudálním období u nás plavání 

                                                 
60 NEULS, F. a kol. Plavání –  příručka pro studující tělovýchovné obory. Univerzita Palackého v Olomouci, 

2013. ISBN 978-80-244-3805-4.  
61 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978.  
62 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978.  
63 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.  
64 HOLEČEK, Č. a kol. Plavání – pro studující tělesné výchovy na pedagogických institutech. Praha: SPN, 

1964.  
65 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987. 
66 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.  
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kvůli křesťanství skomíralo stejně jako jinde za hranicemi. O organizovaném plaveckém 

výcviku se objevují první zmínky až v 1. polovině 19. století. 67 

Stejně jako jinde ve světě, tak i u nás začali s výcvikem plavání vojáci. 

První vojenská plovárna, která je znázorněna na obr. 2.12, byla založena roku 1810 v Praze 

generálem Ernstem von Pfuelem. Ten rovněž organizoval plavecké závody a zejména 

v armádě vyvolal velký zájem o plavání. V době okupace naší republiky německou 

armádou plavecký sport upadal. Vzestup této sportovní disciplíny nastal až po skončení 

2. světové války, zejména pak po roce 1948. 68 

 

Obr. 2.12 Vojenská plovárna v Praze 69 

 

Plavecký výcvik byl v našich zemích organizován už v 1. polovině 19. století, 

jelikož Německo a Rakousko-Uhersko byla známá evropská centra plaveckého sportu. 

Za počátek plaveckého sportu můžeme považovat rok 1895, kdy se v Praze uskutečnily 

první plavecké závody. Naši plavci se zúčastňovali olympijských soutěží, ve kterých však 

nedosahovali významných úspěchů. Po 1. světové válce začali naši reprezentanti zaostávat 

za světovou i evropskou špičkou. Svou roli sehrál nedostatek bazénů a nemožnost 

celoročního tréninku. Výraznější zlepšení se dostavilo po roce 1951. Důvodem bylo 

efektivnější využití plaveckých zařízení a odborný růst trenérů. 70 

                                                 
67 HOCH, M. a kol. Plavání – teorie a didaktika. 2. vydání. Praha: SPN, 1987.  
68 KOUDELKA, J. a kol. Plavání mládeže. Praha: SPN, 1960.  
69

 POKORNÝ, V. Občanská plovárna. In: Extrastory.cz [online]. 19.6.2018 [cit. 2018-11-1]. Dostupné 

z:http://extrastory.cz/obcanska-plovarna-nejstarsi-prazske-ricni-lazne-kam-se-chodival-koupat-franz-

kafka.html. 
70 PAVLÍČEK, J. Plavání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978.  

http://extrastory.cz/obcanska-plovarna-nejstarsi-prazske-ricni-lazne-kam-se-chodival-koupat-franz-kafka.html
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Během 2. světové války, kdy panovala těžká perzekuce a nesvoboda, byla 

plaveckému výcviku věnována velká pozornost. Ten probíhal po celé válečné období 

na vhodných místech, kterými byly koupaliště, řeky, přehrady i rybníky. Bezprostředně 

po válce začaly plavecké kluby opravovat a uvádět v činnost plavecká zařízení, aby mohla 

být opět co nejdříve obnovena závodní činnost. 71 

 

2.4.2 Námořní války 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, součást výchovy námořníků tvořil plavecký 

výcvik, což dokládají mimo jiné i mnohé dochované malby. 

O tehdejších námořních bitvách se Jörgensen vyjadřuje takto: „O případném 

úspěchu či neúspěchu bojů na moři rozhodovala taktika, technika a terén. Bylo to období 

inovací v technice a taktice, hlavních oblastech, které člověk mohl svou inteligencí změnit, 

a taktika a technika ovlivnily také působení třetího faktoru – terénu.“ 72 

V období novověku se bojovalo v neznámých vodách, kam se předchozí generace 

nedostaly. Cílem bylo zmocnit se vzdáleného území. Součástí nových válečných plavidel 

byla děla. Ještě v polovině 18. století však dělo bylo zbraní nevypočitatelnou, a to jak 

pro obsluhu, tak pro protivníka. Z technického hlediska byly bezpochyby lepší válečné 

plachetnice s množstvím děl než lodě s vesly, které obsahovaly minimum děl. Novým 

vynálezem byly dělové lafety, které umožňovaly rychlejší střelbu.  

Bitva u Lepanta roku 1571 představovala střet dvou náboženství, jednalo se 

o osmansko-benátskou válku. Benátská republika na jednu stranu chtěla udržet dobré 

obchodní vztahy s Turky, na druhou stranu se však musela bránit jejich rozpínavosti. 

Tajnou zbraní Benátčanů byla přestavba šesti největších obchodních galér. Ty byly 

vybaveny těžkým dělostřelectvem, speciálními bojovými konstrukcemi na přídi, zádi 

a bocích, jak je patrno z obr. 2.13. Ačkoli lodě byly kvůli své hmotnosti téměř 

nepohyblivé, v benátské flotile velkých galér to nebyl problém. Většina turecké flotily 

tak byla zničena nebo zajata. 

Další významná bitva se odehrála u Gravelines roku 1588 a přinesla vítězství 

anglického námořnictva zapříčiněné selháním mnohem početnější španělské armády. 

Ta byla kvůli špatným dodávkám zásob a nulové koordinaci vydána napospas 

dělostřelecké palbě nepřítele. Anglická děla byla lehká a pohyblivá, navíc střílela rychleji. 

                                                 
71 NEULS, F. a kol. Plavání –  příručka pro studující tělovýchovné obory. Univerzita Palackého v Olomouci, 

2013. ISBN 978-80-244-3805-4.  
72 JÖRGENSEN, Ch. a kol. Bojové techniky raného novověku. Praha: Deus, 2007. ISBN 978-80-87087-06-0. 
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Bitva, která byla svedena v kanálu La Manche, započala období anglické nadvlády 

nad světovými oceány.  

Při střetu Angličanů se Španěly nebyli Holanďané pouhými pozorovateli, 

ale snažili se pomoci Anglii. Angličané byli nositeli pokroku v námořních plavbách 

a zároveň i v objevech obchodních tras. Nicméně se jim nepodařilo podrobit Holanďany, 

kteří bránili svou nezávislost. V roce 1639 došlo ke střetu u Downs v kanále La Manche. 

Holanďané prokázali lepší koordinaci a komunikaci než protivníci. Výsledkem bylo 

jejich vítězství a zhroucení španělské námořní moci. V reakci na tuto událost začal 

anglický panovník Karel I. vybírat lodní poplatky na vybudování silného námořnictva, 

které by bylo v budoucnu oporou monarchie.  

 

 

Obr. 2.13 Benátská galéra po přestavbě 73 

 

Od poloviny 14. století, kdy byli Francouzi poraženi u Sluys, se jejich země stala 

dominantní námořní velmocí. Kardinál Richelieu zajistil nákup nových lodí od Holanďanů, 

jejichž plavidla se pyšnila velkými dělovými palubami. Později je začali francouzští loďaři 

kopírovat a vylepšovat. Cílem bylo navýšení počtu zbraní. Nespornou výhodou byla 

                                                 
73 JÖRGENSEN, Ch. a kol. Bojové techniky raného novověku. Praha: Deus, 2007. ISBN 978-80-87087-06-0. 
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rychlost a výkonnost těchto lodí. Anglickým loďařům se vlastními silami podařilo 

od poloviny 17. století v konstrukci lodí pokročit, mohli se tak nově rovnat Francouzům. 

Jedním z důkazů je i vítězství v bitvě v Quiberon Bay, kde Angličané porazili zaskočenou 

francouzskou armádu. Jejich nespornou výhodou bylo mimo jiné i rychlé a přesné 

dělostřelectvo. 

V období francouzské revoluce a napoleonských válek (1789–1815) byly lodě 

opatřeny zároveň plachtami i vesly, což vyžadovalo přítomnost velkého počtu zkušených 

námořníků. K boji byla využívána děla schopná zaměřit cíl ve velké vzdálenosti, dále 

řetězové střely (dva těžké předměty spojené několika články řetězu) a krátká lodní děla. 

Na počátku 19. století použil velitel námořnictva zápalné lodě, jejichž prostřednictvím 

zničil nepřátelské loďstvo.  

Napoleon Bonaparte (1769–1821) dosáhl mnoha úspěchů jako velitel armády 

v Itálii a později i při invazi do Egypta v roce 1798, o níž Britové neměli přesné informace. 

Proto Francie získala kontrolu nad španělskou flotilou, následně tak Britové museli 

vyklidit Středomoří. Po vypátrání francouzské flotily u Abukiru Nelson zaútočil 

a nepřipravená Napoleonova armáda byla zničena. Napoleon však unikl a vrátil se 

do Francie.  

V bitvě u Trafalgaru se Britům pod vedením Nelsona podařilo vybojovat 

proti spojenému francouzsko-španělskému loďstvu doposud nejdůležitější vítězství 

v historii. Ačkoli ztráty na životech byly na britské straně velké, co se týče lodí, neutrpěli 

žádné škody. Naopak se jim podařilo zajmout dvě třetiny nepřátelských lodí. Dokázali 

tak svou převahu na moři a stali se nejvlivnější námořní velmocí světa.  

Na začátku 19. století se začaly Spojené státy americké rozpínat a bojovaly s Brity 

o nadvládu. Bitva na Erijském jezeře na podzim roku 1813 přinesla kapitulaci Britů, 

když kapitán Perry prorazil britskou bojovou linii. Po dvou dnech následovalo vítězství 

Američanů na jezeře Champlain. Jednalo se o bitvu s účastí dělových člunů, 

jejichž předností byla zejména rychlost, obratnost a malý ponor. Nespornou nevýhodou 

byla zranitelnost. V případě zásahu dělem mohla být loď zničena a posádka smrtelně 

zraněna. Válečný konflikt mezi Brity a Američany pokračoval až do roku 1815. Britové 

pluli podél amerického pobřeží, kde se v případě potřeby vylodili za účelem ničení lodí, 

dělostřelecké baterie či velkých budov. 74 

                                                 
74 JÖRGENSEN, Ch. a kol. Bojové techniky raného novověku. Praha: Deus, 2007. ISBN 978-80-87087-06-0. 
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2.5 Vývoj vyučovacích metod v plaveckém výcviku 

 

2.5.1 Samouci 

Mezi samouky se řadili obyvatelé přímořských oblastí a povodí řek, popřípadě jiných 

vodních ploch, kteří byli z ekonomických a bezpečnostních důvodů nuceni osvojit si 

a zvládnout pohyb ve vodě. Mimo jiné vycházeli i z první učebnice plavání Colymbetes, 

jejímž autorem byl Mikoláš Wynemann z Ingolstadtu. Povětšinou se však učili plavat 

nahodile. 

 

2.5.2 Metoda individuální (povrchová – metoda „bidla“) 

Otcem této metody je německý pedagog Guts-Muts, který ve filantropinu 

ve Schneefenthalu roku 1700 zavedl organizovaný výcvik plavání. Rozpracoval metodické 

postupy při nácviku a vytvořil různé mechanismy sloužící k výcviku neplavců na suchu. 

Jeho přínos spočívá v tom, že se jako jeden z prvních zabýval didaktickými problémy 

plaveckého výcviku. Na druhou stranu přeceňoval nácvik mechanických pohybů na suchu 

a podcenil nezbytnost adaptace na vodní prostředí. 

Roku 1798 vydal příručku s názvem Kleines Lehrbuch der Schwimmkunst. 

Tato metoda byla nejprve využita v armádě při vojenském výcviku. Počátkem 19. století 

byla rozpracována především v Německu.  

V této oblasti na sebe upozornil zejména generál Ernest von Pfuel, který roku 1810 

v Praze a roku 1817 v Berlíně nechal postavit tzv. pontonové (vorové) plovárny na řekách. 

Ty sloužily k nácviku plaveckého způsobu prsa v zavěšení v pevném bodě. 

Kvůli efektivnosti výcviku více neplavců zároveň byly konstruovány různé přístroje 

a pomůcky, např. pojízdné kladky. Z finančních důvodů byl však v civilních podmínkách 

realizován převážně systém „bidla“, kdy na jednoho neplavce připadal jeden instruktor. 

Nevýhodou této metody byla značná neekonomičnost. 75 

Tento výcvik vůbec nedbal na psychickou stránku procesu, neboť se nesnažil 

odstranit nedůvěru k vodnímu prostředí a opomíjel adaptaci lidského těla na vodu. Zároveň 

byly ignorovány požadavky pedagogického procesu. Výcvik byl řízen jako bezobsažný 

dril, během něhož instruktor a plavčík většinou v jedné osobě pouze usměrňoval pohyby 

                                                 
75 PREISLEROVÁ, T. Didaktika plavání. Praha: Univerzita Karlova, 1987.
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neplavce, a to zejména v nesprávném technickém pojetí. Pozornost se soustředila 

na mechanický nácvik vnější struktury pohybů.  

Pohyby byly nacvičovány analogickou formou gymnastickým prostným, 

tzn. na doby a postrádaly tedy pro plavání typickou plynulost a rytmus. Výsledkem byl 

nedokonalý plavec či poloplavec, který se na vodní hladině uměl pohybovat, ale samo 

vodní prostředí pro něj zůstalo neznámým. Jednalo se o plavce, který neuměl správně 

dýchat do vody a nedovedl se adaptovat na dočasný pobyt pod vodou. Tyto okolnosti často 

vedly k tragickým následkům. 76 

2.5.3 Metoda nadlehčení pomocí různých nadlehčovacích pomůcek 

Výhodou této metody, při níž docházelo k nadlehčení pomocí nejrůznějších pomůcek, 

nejčastěji korkových pásů, byla vyšší ekonomičnost a efektivita, ale i aktivita neplavce. 

Ten měl na počátku možnost seznámit se s vodním prostředním. Negativa spočívala 

v absenci osvojení si správné polohy a nácviku plaveckého dýchání. Tato metoda byla 

většinou kombinovaná s metodou „bidla“. 77 

2.5.4 Kolektivní metoda důvěry a sebedůvěry 

Metoda má svůj počátek v USA, v širším měřítku byla v armádě opět zavedena 

z vojenských důvodů, když bylo v průběhu 1. světové války potřeba rychle naučit velký 

počet amerických vojáků plavat. Do Evropy se dostala v polovině 20. let, převládala 

však teprve až od konce 40. let, kdy vystřídala metodu „bidla“.   

V reakci na ni kolektivní metoda odmítá analyzování pohybu na mnoho dílčích 

pohybových aktů a také mechanickou stylizaci pohybu. Dále respektuje požadavky 

všestranné adaptace člověka na vodní prostředí, čímž dodržuje psychologickou složku 

základního plaveckého výcviku a řídící roli pedagoga.  

Orientuje se na přirozené pohyby, z toho důvodu preferuje jako první plavecký 

způsob kraul. Metoda přináší rozdílný přístup k výcviku dospělých a dětí. Vychází z dětské 

mentality, tedy z přirozeného smyslu dětí pro hry a napodobivá cvičení. Za účelem negace 

předchozích metod je však často fáze seznamování s vodou přeceňována. Na úkor nácviku 

techniky správného pohybu je věnováno příliš mnoho času herní činnosti ve vodě. 

                                                 
76 PREISLEROVÁ, T. Didaktika základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku na školách. Praha: SPN, 

1983. 
77 PREISLEROVÁ, T. Didaktika základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku na školách. Praha: SPN, 

1983. 
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Tato metoda odsuzuje používání jakýchkoli nadlehčovacích pomůcek. Zároveň se objevují 

tendence k vytváření přesně vymezených metodických řad výcviku, jejichž přísné 

dodržování mělo za následek mechanickou činnost plaveckých pedagogů. 78 

2.5.5 Současná kolektivní metoda základního plaveckého výcviku 

Tato metoda přebírá pozitivní zkušenosti z předešlého vývoje a obohacuje je o nové 

teoretické poznatky. Vychází z poslední jmenované metody, přičemž neuznává ustrnulé 

a dogmatické metodické řady. Přistupuje ještě individuálněji k věkovým zvláštnostem 

neplavců, jejich individuálním schopnostem a materiálním podmínkám realizace 

základního plaveckého výcviku. Neodmítá využití vhodných nadlehčovacích pomůcek, 

pokud je to účelné a užitečné.  

 Cílem je snaha o maximální efektivitu celého procesu, přičemž se předpokládá 

odstranění všeho, co je v rámci výcviku formální a samoúčelné. 

Základní plavecký výcvik je chápán zejména jako pedagogický proces. Z hlediska 

motorického učení pak jako proces senzorickomotorické adaptace, přičemž v jednotlivých 

etapách převládá určitá jeho složka. 

V první etapě, která je nazývána přípravná, jsou kladeny vysoké nároky zejména 

na různé analyzátory a jejich adaptační schopnosti. Cílem je tedy dosažení určitého 

optimálního stupně senzorické adaptace na vodní prostředí. 

Přestože výsledkem této etapy ještě není schopnost lokomoce ve vodě, je důležité 

pochopit, že v jejím průběhu dochází v centrální nervové soustavě k důležitým 

dynamickým procesům, které vytvářejí nezbytné předpoklady ke zvládnutí plaveckých 

dovedností na požadované úrovni.  

Ve druhé etapě se koncentrujeme na nácvik vlastních plaveckých pohybů, 

tudíž dominuje složka motorická. Proces přizpůsobení se vodnímu prostředí 

je permanentní a je ukončen teprve v okamžiku dosažení techniky správného způsobu 

plavání a využití v nejrůznějších životních situacích a podmínkách. 79 

                                                 
78 PREISLEROVÁ, T. Didaktika plavání. Praha: Univerzita Karlova, 1987. 
79 PREISLEROVÁ, T. Didaktika základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku na školách. Praha: SPN, 

1983. 
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3 Vojenská tělovýchova a vojenské plávání od vzniku 

samostatného Československa 

V této kapitole je definován pojem vojenská neboli služební tělovýchova, a to včetně 

historického vývoje a popisu současného stavu. 

3.1 Vznik Československa 

Dne 28. října 1918 byla zahájena jednání vedoucí ke vzniku samostatného 

československého státu. Delegace Národního výboru v čele s Karlem Kramářem 

se s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem dohodla 

na tom, že nově vznikající stát bude republika v čele s T. G. Masarykem a dále Kramářem 

na pozici předsedy vlády. Zpráva o uznání podmínek míru Rakouskem-Uherskem vyvolala 

vlnu oslavných demonstrací. Československá republika byla oficiálně vyhlášena 

14. listopadu 1918. 80  

3.2 Vojenská tělovýchova 

Vojenská tělovýchova (služební tělovýchova) zahrnuje činnosti spojené se službou 

v armádě a uskutečněné v rámci resortu obrany. Ty se pak uplatňují při plnění úkolů 

v různých situacích nasazení, ať už přímo (běh, skoky, lezení atd.) nebo zprostředkovaně 

jako základ pro provádění činností jiných vojenských specialistů (ženista, výsadkář, řidič 

atd.) Zároveň se jedná o studijní obor, který je spojený s kinantropologií, jež se zabývá 

strukturou a funkcí účelně zaměřených pohybových činností, přičemž zkoumá 

i jejich rozvoj a léčebné účinky v definovaných podmínkách prostředí, tzn. v tělesné 

výchově, ve sportu a fyzioterapii. 

Vojenská tělovýchova se zaměřuje na podmínky vojenského prostředí. Její definice 

není jednoznačná z důvodu rozlišných přístupů v rámci armády. Nejvhodnější se jeví užití 

definice pohybových aktivit. Pohybovou aktivitou rozumíme pohyb člověka, 

který realizuje v určitém prostředí. Dovednostní charakter je vymezen cílem a účelem. 

Na základě záměrů a předpokládaných efektů může mít pohybová činnost funkci 

adaptačního podnětu psychického, sociálního či biologického. Při zátěži, která je součástí 

pohybových činností, vznikají rozdílné nároky na orgánové funkce, a to včetně 

metabolických procesů, výkonné somatické funkce, funkce hybné soustavy, řídící činnost 

centrální nervové soustavy atd.  

                                                 
80 PACNER, K. Osudové okamžiky Československa. Praha: Brána, 2012. ISBN 978-80-7243-597-5.  
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Vojenská tělovýchova zahrnuje rozmanitou škálu pohybových činností od povinné 

tělesné přípravy až po výběrovou tělovýchovu. Pro dokreslení jednotlivých vztahů slouží 

schéma, které je na obr. 3.1. 

 

Služební tělesná výchova 

(řídí tělovýchovný orgán MO) 

         

     Základní 

tělesná příprava 

  
Výcvik podle programů přípravy 

Ukázková a metodická 

zaměstnání 

Kurzy a výcviková soustředění  

Komplexní zaměstnání 

Kontrolní činnost 

Řízené výzkumné programy 

       

  Tělesná 

příprava 

     

       

     Speciální 

tělesná příprava 

  

       

         

     

Armádní sportovní hry a přebory 

Dlouhodobé soutěže 

Krátkodobé soutěže 

Sportovní dny velitelů 

Preventivní rehabilitace s tělovýchovným programem 

Jednorázové mimorezortní akce 

Jednorázové zahraniční akce 

     

     

  Výběrová 

tělesná výchova 

  

    

     

     

     

 

Obr. 3.1 Členění služební tělesné výchovy 81 

 

Služební tělovýchova je: „Velitelem řízená tělovýchovná činnost vojáků v činné 

službě a posluchačů a žáků vojenských škol, prováděná v pracovní době a považuje se 

za výkon povolání. Zahrnuje oblast související s výcvikem vojsk včetně kompenzačních 

a doplňkových programů (výběrové tělovýchovy). Služební tělovýchova v sobě zahrnuje 

tělesnou přípravu a výběrovou tělovýchovu.“ 82 

Úkolem tělesné přípravy je zajištění tělesné připravenosti příslušníků AČR 

ke splnění profesních úkolů a zátěží během služby v mírových situacích i při vojenském 

nasazení. K tomu slouží programy výcviku, které jsou určovány jednotlivými druhy vojsk. 

Dle zaměření rozlišujeme základní tělesnou přípravu a speciální tělesnou přípravu.  

                                                 
81 VĚSTNÍK MINISTERSTVA OBRANY Č. 7/2011: Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva 

obrany. 
82 PŘÍVĚTIVÝ, L. Vojenská tělovýchova. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0805-7. 
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Základní tělesná příprava pečuje o vybudování všeobecného tělesného a pohybového 

základu tělesné připravenosti příslušníků armády. Speciální tělesná příprava si klade za cíl 

tělesnou a psychickou připravenost k plnění pohybově specializovaných úkolů v rámci 

vojenské odbornosti.  

Výběrová tělovýchova nabízí další tělovýchovné a sportovní aktivity příslušníkům 

AČR nad rámec povinné tělesné přípravy, a to dle zájmu či možností daného útvaru. 

Výběrová tělovýchova může být organizována jako soutěž. 

Ve starších materiálech lze dohledat také mimoslužební nebo individuální 

tělovýchovu. Ta zaštiťuje jiné tělovýchovné a sportovní aktivity, které voják realizuje 

ve svém volném čase. Od roku 1990 nemohou být aktivity mimo službu součástí systému, 

který je uskutečňován řízeným procesem.  

Na naplňování úkolů vojenské tělovýchovy dohlíží tělovýchovní pracovníci. 83 

 

3.2.1 Historie  

Služební výchova od první republiky 

Na počátku 1. světové války se český národ pyšnil silným průmyslem, vyspělým 

zemědělstvím, rozvinutou kulturou, uměním a školstvím. Chybělo mu jediné, a to vlastní 

stát. O jeho vznik se 28. října 1918 kromě předních politických představitelů významně 

zasloužily československé legie působící ve Francii, Rusku a Itálii. Na vybojování svobody 

participovalo mnoho legionářů z řad Sokola. Tento spolek, jenž byl založen počátkem 

roku 1862, se neorientoval jen na tělovýchovnou činnost, ale i ideové a politické 

směřování národa. Členové Sokola zároveň měli vliv na vytváření a směřování vojenské 

tělovýchovy v tomto období. 

V nově vzniklém Ministerstvu národní obrany zaujímali přední pozice členové 

Sokola, což se odrazilo v procesu budování armády. Na základě zkušeností z 1. světové 

války bylo cílem utvořit silnou, zdravou a fyzicky zdatnou armádu. Tělesná výchova 

a sport tedy tvořily nezbytnou součást armádního výcviku vojáka. I kvůli tomu byl 

na ministerstvu národní obrany založen výchovný odbor, který se zaměřoval na tělesnou 

výchovu, výcvik vojska, organizaci vojenského školství, organizaci mravní a osvětové 

výchovy a vytvoření nového vojenského názvosloví. Výsledkem tohoto snažení bylo 

pozdější založení první vojenské tělovýchovné školy v Praze. 

                                                 
83 PŘÍVĚTIVÝ, L. Vojenská tělovýchova. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0805-7.  
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Hlavními dokumenty pro řízení vojska byly služební předpisy československé 

branné moci. Do začátku 2. světové války tvořily základ vojenské tělovýchovy 

tyto dokumenty: Tělesná výchova vojska československého a Tělesná výchova vojska, 

Tělocvik ranní a Vojenský tělocvik. Shodně tyto předpisy uváděly, že tělesná zdatnost 

je podmínkou pro úspěšný odborně vojenský výcvik, že tělesná výchova je součástí 

vojenského výcviku a že úkolem vojenského tělocviku je přizpůsobovat vojáka zdolávání 

překážek v poli a připravovat ho na válku po mravní i tělesné stránce. 

Vojenský tělocvik byl členěn na tělocvik v době služební a tělocvik po zaměstnání. 

Tělocvik v době služební se dělil na tělocvik základní, ranní a polní. Vzhledem k zaměření 

této bakalářské práce nás zajímá zejména tělocvik polní, neboť jeho nedílnou součástí bylo 

právě plavání, dále záchrana tonoucích, umělé dýchání a hry. Tento tělocvik se zaměřoval 

na výcvik vojáka za účelem zdolávání překážek v poli s co nejmenší námahou, 

a to způsobem co nejrychlejším a nejadekvátnějším. Vždy byl uskutečňován ve vojenské 

uniformě. Náročnost byla zvyšována vzhledem k vyspělosti cvičících. 

Základem vojenského tělocviku byla v této době Tyršova soustava tělocvičná, 

jež byla obohacena o činnosti charakteristické pro armádu.  

Cílem byl harmonický rozvoj osobnosti, ke kterému mělo dojít prostřednictvím 

propojení základního tělocviku a specifik polního tělocviku, a to dle druhu zbraní. Výcvik 

byl zaměřen nikoliv na jednotlivce, ale záměrem byl dokonalý celek. Jeho vedením 

byli pověřeni výborní cvičenci, kteří disponovali odpovídajícím tělovýchovným 

vzděláním. Součástí tělocviku byly také drobné pohybové hry, honičky a závody. 

Sportovní hry dnešního charakteru byly prováděny až po zaměstnání.  V rámci polního 

tělocviku byl kladen důraz na sebeobranu, která zahrnovala různorodé obranné techniky 

proti rozličným typům útoků, stejně jako vlastní útok na neozbrojeného a ozbrojeného 

protivníka a rovněž i rohování, jehož součástí byly dle potřeb boje kromě úderů i kopy. 

Dále se sem řadilo také plavání různými technikami a lezení na skalách. 

Navzdory limitovaným prostředkům po období hospodářské krize plnil významnou 

roli nejen během budování československého vojska, ale i v jeho dalším fungování 

v poválečné době. 84 

 

                                                 
84 PŘÍVĚTIVÝ, L. Vojenská tělovýchova. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0805-7.  
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Služební výchova po 2. světové válce 

Osvobozením naší země po 2. světové válce započal samostatný rozvoj v oblasti politické, 

hospodářské i v oblasti budování vlastních ozbrojených sil. Politické konflikty 

vygradovaly v únoru 1948 a důsledkem bylo podvolení se KSČ, tedy politice Sovětského 

svazu. Tyto události pochopitelně ovlivnily i rozvoj tělovýchovy v armádě.  

V roce 1945 byla československá armáda budována dle zkušeností z období 

předmnichovské republiky a fungování našich vojsk za hranicemi země. Výcvik, výchova 

a tělesná a bojová příprava vznikající československé armády se řídily poznatky 

z fungování 1. československého armádního sboru a československých letců působících 

v Anglii. Podstatnou změnou bylo v červnu 1945 rozhodnutí, že Hlavní správa výchovy 

a osvěty (HSVO) bude vést vojenskou tělovýchovu, čímž došlo k jejímu posílení. 

Na podzim téhož roku bylo na „Informačním kursu“ ujednáno, že vojáci z povolání 

budou povinně skládat zkoušky tělesné výkonnosti. S tím souvisela nutnost vypracovat 

tělovýchovné směrnice. Vojenská tělovýchova měla tyto organizační formy: ranní 

půlhodinka, základní tělovýchova, polní tělocvik a závody. Kvůli nejednotnosti v obsahu 

i metodice u jednotlivých druhů vojsk byly prostřednictvím HSVO v listopadu 1945 

vydány Zatímní osnovy tělesné výchovy, které měly platnost až do roku 1950, kdy byl 

vypracován první poválečný Předpis pro tělesnou přípravu československé branné moci. 

Jeho obsahem byly: ranní rozcvičení, základní tělocvik, jehož součástí bylo plavání, 

dále tělesný výcvik při taktickém a speciálním výcviku, tělocvik a sport v době 

mimoslužební, tělesný výcvik důstojníků a rotmistrů.  

Vojenská tělovýchova se v tomto období shodovala se systémem z období 

první republiky. Lišilo se pouze názvosloví, kdy namísto slova tělocvik se pracovalo 

s pojmem tělovýchova, přesněji tělesná výchova.  

Tělesná příprava byla na základě služebních předpisů z roku 1950 a 1955 zařazena 

mezi základní druhy bojové přípravy. V tomto období tvořily tělesnou přípravu: 

každodenní ranní tělesná cvičení, základní tělesná příprava, jejíž součástí bylo plavání, 

tělesná příprava při pořadových, taktických a jiných cvičeních, různé druhy sportů a her 

a sportovní soutěže. Za tělesnou přípravu byl zodpovědný velitel.  

Vzhledem ke stoupajícímu počtu cvičení a vojenských útvarů bylo třeba 

na konci 60. let zajistit pravidelnou tělesnou přípravu, která obsahovala: každodenní ranní 

cvičení, tělesnou přípravu, tělesný trénink při bojové přípravě a tělesná cvičení za omezené 

pohyblivosti a v neposlední řadě sportovní činnost. Navzdory zdůrazňování významu byla 

tělesná příprava realizována v omezeném rozsahu. Ačkoli se její rozsah v průběhu let 
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měnil, většinou pro ni měli vojáci z povolání vymezeny 4 hodiny týdně, příslušníci letectva 

pak o dvě hodiny týdně více. Povinné přezkoušení se konalo jednou ročně. Normy 

pro tělesnou přípravu byly poprvé zmíněny v předpise z roku 1961. Kromě hodnocení 

tvořily součást i testy včetně zrychlených přesunů, překážkových drah, sebeobrany a boje 

zblízka, lyžování a plavání, a to i v ústrojí se samopalem. I díky kvalifikovanému vedení 

si tělesná příprava přes nepříznivou situaci na konci 80. let uchránila potenciál, 

na který se navázalo po listopadu 1989. 

 

Služební výchova současnosti 

Na přelomu 80. a 90. let se v důsledku politických změn v Evropě proměnil přístup 

k tělesné zdatnosti, a to jak ve společnosti, tak i u velitelů, kteří zodpovídali za fyzickou 

připravenost vojáků. Tento trend pak dále pokračoval. Od rozdělení České a Slovenské 

federativní republiky byla až do dnešního dne vydána řada rozkazů a nařízení, 

které zajišťují legislativní rámec fungování tělesné výchovy a sportu v AČR.  

Významnou změnou je přijetí koncepce speciální tělesné přípravy, která měla vliv 

na výcvik vojsk v reálnějších situacích. 85 

 

3.2.2 Kontrola tělesné přípravy 

Cílem hodnocené kontroly tělesné přípravy je udržování trvalého přehledu: 

 o průběhu a účinnosti tělovýchovného procesu 

 o úrovni připravenosti jednotlivců 

 o připravenosti organizačních celků 

 

Kontrola tělesné přípravy se koná prostřednictvím základních a rozšiřujících 

kontrolních testů.  

Základní kontrolní testy zjišťují stav výcviku v základní úrovni. Řadí se sem silové 

testy, dále testy rychlosti, obratnosti a koordinace, které zahrnují disciplínu plavání 

na 100 metrů, a také vytrvalostní testy, mezi něž se řadí plavání na 300 metrů. 

Obě plavecké disciplíny probíhají libovolným způsobem v 50 metrů nebo 25 metrů krytém 

či otevřeném bazénu s vyznačenými oddělenými drahami. Během testu je měřen čas 

s přesností na 1 sekundu.  

                                                 
85 PŘÍVĚTIVÝ, L. Vojenská tělovýchova. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0805-7.  
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Rozšiřující kontrolní testy slouží ke zjištění úrovně zvláštních dovedností a návyků 

jednotlivců, skupin a složek organizačního celku z tematiky speciální tělesné přípravy.  

 

Vedoucí organizačního celku je povinen každoročně organizovat kontrolu tělesné 

přípravy formou: 

 výročního přezkoušení 

 profesního přezkoušení 

 kontrolních cvičení podle programu a osnov 

 

Výroční přezkoušení z tělesné přípravy 

Výročním přezkoušením se určuje základní úroveň tělesné výkonnosti. Organizuje sekaždý 

kalendářní rok v řádném termínu od 1. května do 30. června. V tomto čase určí velitel 

organizačního celku několik řádných termínů. Pokud voják nedosahuje požadované tělesné 

výkonnosti nebo se nemůže přezkoušení ze služebních či zdravotních důvodů zúčastnit, 

určí velitel organizačního celku náhradní termín v září. Celé výroční přezkoušení je nutné 

splnit v jednom dni. 

 

Voják se v rámci tělesné přípravy přezkušuje: 

 ze silového testu (leh-sed, klik), nebo z testu (shyb na hrazdě), 

 z vytrvalostního testu (běh na 12 min, nebo plavání na 300 m), 

 nad 51 let je přezkoušení pouze z vytrvalostního testu (běh na 12 min, 

nebo plavání na 300 m). 

 

Vojákyně se v rámci tělesné přípravy přezkušují: 

 ze silového testu (leh-sed), nebo z testu (výdrž ve shybu na hrazdě), 

 z vytrvalostního testu (běh na 12 min, nebo plavání na 300 m), 

 nad 46 let je přezkoušení pouze z vytrvalostního testu (běh na 12 min, 

nebo plavání na 300 m). 

 

Každý test výročního přezkoušení se hodnotí známkou: 

 1 – výtečně 

 2 – dobře 

 3 – vyhovující 
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 4 – nevyhovující 

Vojáci jsou zařazeni do jednotlivých kategorií podle pohlaví a věku. Normy 

a kategorie jsou stanoveny, jak uvádí tabulka 1 a tabulka 2. Celkové hodnocení jednotlivce 

z výročního přezkoušení se stanovuje jednou výslednou známkou, viz tabulka 3. 

Zpracované hlášení o výročním přezkoušení je odesláno náčelníkovi tělovýchovy 

Ministerstva obrany do 10. října téhož kalendářního roku. 

 

Tabulka 1 Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků z tělesné 

přípravy 86 

 

 

Tabulka 2 Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojákyň z tělesné 

přípravy 87 

 

 

Tabulka 3 Celkové hodnocení jednotlivce z výročního přezkoušení z tělesné přípravy 88 

 
 

 

                                                 
86 VĚSTNÍK MINISTERSTVA OBRANY Č. 7/2011: Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva 

obrany.  
87 VĚSTNÍK MINISTERSTVA OBRANY Č. 7/2011: Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva 

obrany. 
88 VĚSTNÍK MINISTERSTVA OBRANY Č. 7/2011: Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva 

obrany. 
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Profesní přezkoušení z tělesné přípravy 

Profesní přezkoušení má za úkol přezkoušet z pohybových schopností a zvláštních 

dovedností, které se liší podle odbornosti a typu organizačního celku.  

 

Profesním přezkoušením z tělesné přípravy se zjišťuje: 

 rozsah a úroveň speciálních pohybových dovedností a návyků z výcviku 

jednotlivce z tematiky speciální tělesné přípravy pomocí rozšiřujících 

kontrolních testů, 

 stav pohybových schopností jednotlivce pomocí základních kontrolních 

testů. 

Organizační celky se zařazují do výkonnostních skupin A, B a C podle fyzické 

připravenosti a vycvičenosti. Kontrolní testy se vybírají tak, aby prověřily veškeré 

pohybové schopnosti vojáka.  

 

Profesní minimum u vojenského plavání je: 

 přebrodit řeku, 

 uplavat 50 m v oděvu vz. 95 a v obuvi vz. 2000. 

3.3 Speciální tělesná příprava 

Vojáci Armády České republiky se v rámci speciální tělesné přípravy (dále jen STP) 

na základě potřeb svého služebního zařazení připravují ke zvládnutí činností plynoucích 

z taktického předurčení jednotek. 

 

 Výcvik vojáka v STP zahrnuje řadu témat, a to: 

 přesuny 

- pěší přesuny 

- přesuny na sněhu a ledu 

- přesuny na vodě a v bažinách 

 házení 

 překonávání překážek 

 základy přežití 

 boj zblízka 

 vojenské plavání 



54 

 

 vojenské lezení 

 vojenský víceboj 89 

 

3.3.1 Vojenské plavání 

Vojenské plavání je nezbytnou součástí speciální tělesné přípravy v Armádě 

České republiky. Jde se o soubor znalostí a dovedností nezbytných k efektivnímu 

překonání vodních překážek s minimalizací možných rizik. 

Vojenské plavání zahrnuje riziková témata výcviku, proto je jeho vedení 

podmíněno získáním osvědčení instruktora speciální tělesné přípravy.  

Důvody konání výcviku ve vojenském plavání jsou: 

 nepředvídané ocitnutí se ve vodním prostředí  

 vysazení do vodního prostředí 

 ukrytí se ve vodním prostředí 

 překonání vodní překážky 

 vodní záchrana. 

 

3.3.2 Cíle, úkoly a obsah výcviku ve vojenském plavání 

Cílem výcviku ve vojenském plavání je naučit vojáky pohybu ve vodě během vojenských 

činností a připravit je tak na zdárné překonávání vodních překážek plaváním 

nebo broděním, a to se zvládnutím nebezpečí, která jsou s tím spojená.  

Hodiny vojenského plavání si kladou za cíl vytváření a rozvíjení pohybových 

dovedností a návyků umožňujících účelný pohyb ve vodním prostředí při plnění bojových, 

záchranných nebo výcvikových úkolů bez ohrožení vlastního života či zdraví. 90 

Jak uvádí Sýkora: „Úkoly vedoucích výcviku ve speciální tělesné přípravě, v tematice 

vojenského plavání jsou: 

  seznámit cvičence s charakteristikami vodního prostředí a nebezpečím, 

které pobyt v něm přináší; 

 rozšířit pohybové dovednosti cvičenců v plavání a naučit je uplatnit 

tyto dovednosti při řešení úkolů vojenského nasazení ve vodě; 

                                                 
89 VĚSTNÍK MINISTERSTVA OBRANY Č. 7/2011: Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva 

obrany. 
90 SÝKORA, K. K teorii vojenského plavání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-

3604-7. 
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 vybavit cvičence znalostmi, praktickými dovednostmi a návyky, potřebnými 

k úspěšnému překonání vodní překážky plaváním; 

 upravit na optimální úroveň přirozené psychické zábrany, vznikající 

u cvičenců při nezvyklých a nepříjemných činnostech ve vodě; 

 naučit cvičence základy poskytování pomoci při řešení krizových situací 

ve vodě. 

Obsahem výcviku ve vojenském plavání jsou tematické celky: 

 přezkoušení plaveckých dovedností; 

 základy hydrologie; 

 zdokonalovací výcvik plaveckých dovedností; 

 zásady překonávání vodní překážky; 

 brodění a plavání za ztížených podmínek; 

 plavání a přeprava s pomocí improvizovaných nadlehčovacích prostředků; 

 plavání ve skupině a dopomoc indisponovanému; 

 záchrana tonoucího a první předlékařská pomoc; 

 základy ovládání plavidel; 

 využití horolezeckého materiálu a technik; 

 bezpečnostní opatření. 

Výcviku ve vojenském plavání se mohou účastnit pouze plavci, kteří prokázali 

schopnosti: 

 uplavat 300 m libovolným způsobem bez přerušení; 

 uplavat 20 m pod vodou; 

 skočit do vody z výšky alespoň 1 m.“ 91 

 

S těmi, kteří nesplňují některý z těchto požadavků, se doporučuje realizovat výcvik 

plavání odděleně, a to se zaměřením na doplnění chybějících základních dovedností 

potřebných pro jeho úspěšné absolvování. 92 

                                                 
91 SÝKORA, K. a kol. K teorii vojenského plavání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3604-7. 
92 SÝKORA, K. a kol. K teorii vojenského plavání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-

246-3604-7. 
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4 Československé lodní vojsko 

Již v dobách Rakouska-Uherska bylo možné na Dunaji zhlédnout poměrně velké množství 

hlídkových plavidel. Nejinak tomu bylo po vzniku samostatného Československa. 

Navíc zde bylo situováno ústředí československého lodního vojska, neboť na dunajské 

hraniční linii Maďarsko usilovalo o zisk slovenského teritoria.  

Námořní oddíl, který byl založen legiemi na Dálném východě, měl v roce 1918 

ve Vladivostoku k dispozici dva parníky a posléze i ledoborce, obojí sloužilo především 

k přepravním účelům. Legionáři disponovali dvěma malými parníky na jezeře Bajkal, 

které byly nouzově vyzbrojeny houfnicemi.  

Po vzniku Československa přešli členové rakousko-uherské maríny k dělostřelcům 

do řad běžné armády.  

V roce 1919 vznikly dva oddíly, které shromažďovaly československou lodní 

výzbroj. Jeden byl situován na Labi s posádkou v Litoměřicích, druhý pak na Dunaji 

s posádkou v Bratislavě. Litoměřický útvar sloužil k dopravním, průzkumným a ženijním 

účelům. Počátkem 20. let došlo k reorganizaci, při níž byl založen samostatný vodní prapor 

s posádkou v Bratislavě. Důsledkem bylo zrušení litoměřického útvaru.  

Bratislavský vodní prapor byl tvořen velitelstvím, mostní rotou, lodní rotou, 

minovou rotou, náhradní rotou a arsenálem. Předmětem tréninku byla plavba na lodích, 

signalizace, odstraňování překážek, minování i odminování, stavba přehradních baráží, 

palba z těžkých kulometů a další činnosti. 

Nesnadnou situaci po roce 1918 z hlediska složení válečné flotily popisuje 

Ivo Pejčoch následovně: „Po skončení první světové války se poměrně mohutná  

rakousko-uherská říční flotila stáhla do Budapešti. V roce 1920 byla většina plavidel 

rozdělena mezi nástupnické státy na Dunaji, tedy Maďarsko, Jugoslávii, Rumunsko 

a Rakousko. Československá republika projevovala rovněž zájem o získání některých 

člunů, ale z různých důvodů vyzněly tyto snahy naprázdno. V prvních letech tak hlavního 

dodavatele představovala loděnice v Ústí nad Labem, kde se nacházely rozestavěné říční 

čluny ještě z let války.“ 93 

Nejvýznamnější československou válečnou lodí z hlediska velikosti byla hlídková 

loď nesoucí název President Masaryk. Toto plavidlo, které je znázorněno na obr. 4.1., 

poprvé služebně vyplulo v roce 1932. Jelikož se jednalo o velkou loď, většinou se 

při cvičeních nacházela v čele flotily. Po mnichovské dohodě tato loď z hlediska 

                                                 
93 PEJČOCH, I. Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2012, 61(4). ISSN 0018-2583. 
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obranyschopnosti již pozbyla významu. K dalším změnám došlo po rozpadu 

Československa.  Nově vzniklý tzv. Slovenský štát  (vznikl 14. 3. 1939) musel předat 

všechny větší lodě Říši. Výše zmíněná loď byla přejmenována na Bechelaren. V říjnu roku 

1944 si v důsledku leteckého útoku vyžádala četné opravy. O rok později ji dobyly 

americké jednotky. Zpět do Bratislavy se dostala až v roce 1947, nedlouho poté byla 

přejmenována na Hlídkovou loď PM. 

Říční flotila během fungování Slovenského štátu neexistovala, jejích plavidel 

se zmocnily německé jednotky. Válečná flotila na Dunaji znovu vznikla koncem 

roku 1946, kdy byl v Bratislavě založen samostatný 14. ženijní prapor.  

V polovině roku 1950 vznikl v Bratislavě 52. pontonový pluk, v jehož rámci 

fungoval i stávající 14. ženijní prapor s dislokací v Bechyni. V roce 1957 byla lodní rota 

přejmenována na rotu říčního zatarasování. Její fungování však nemělo dlouhého trvání, 

neboť v roce 1958 byla vojenská obrana Dunaje převzata sovětskou Dunajskou flotilou. 

Čluny Pohraniční stráže již neměly za úkol účastnit se bojových operací v rámci obrany 

území Československa, ale snažily se zabránit občanům v útěku do Rakouska. 

 

Obr. 4.1  Hlídková loď Prezident Masaryk při přehlídce v roce 1938 94 

 

Říční vojenské čluny a lodě, které slouží především k hlídkování a střežení, mají 

v dnešní době k dispozici zejména země s významnými toky, jako je Rusko, některé státy 

Afriky a Jižní Ameriky. 95 

                                                 
94 PEJČOCH, I Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2012, 61(4). ISSN 0018-2583. 
95 PEJČOCH, I Historie a vojenství. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2012, 61(4). ISSN 0018-2583.  
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5 CISM – Mezinárodní rada vojenského sportu 

Mezinárodní rada vojenského sportu (Conseil International du Sport Militaire CISM) 

je třetí největší multisportovní organizací světa, jež byla založena v roce 1948 ve Francii. 

Česká armáda je jejím členem od roku 1991. V současnosti organizace sdružuje 

133 armád. 96 

Jak uvádí L. Přívětivý: „Hlavním posláním CISM je rozvíjet přátelské vztahy 

mezi armádami členských národů, podporovat tělesnou výchovu a sport, zajišťovat 

vzájemnou technickou pomoc, pomáhat rozvojovým zemím ve jménu přátelství a solidarity, 

přispívat k vyrovnanému a harmonickému rozvoji vojenského personálu a napomáhat 

mezinárodním snahám o celosvětový mír.“ 97 Tomu odpovídá i motto CISM: „Sportem 

k přátelství“ (Friendship through Sport). 

Ke splnění výše uvedených cílů pořádá CISM jednou za čtyři roky světové armádní 

hry, každoročně organizuje 10–12 mistrovství světa a zhruba 100–120 kontinentálních 

a regionálních mistrovství, dále připravuje trenérské a odborné stáže, programy solidární 

pomoci pro potřeby rozvojových zemí, výměny zkušeností a informací, studijní pobyty, 

pravidelná roční Valná shromáždění, kontinentální zasedání (Evropa, Amerika, Asie, 

Afrika) a zasedání výkonného výboru. To vše je střídavě zajišťováno členskými státy 

CISM. 

5.1 Historie 

CISM vzniklo 18. února 1948 v Nice ve Francii. Mezi zakládající státy se kromě Francie 

řadí Belgie, Dánsko, Lucembursko a Nizozemí. Přestože jde pouze o evropské země, 

zakládající státy zamýšlely globální projekt. Impulzem k založení bylo přání potkávat se 

při sportovních utkáních místo bitevních polí.  

První spojenecké hry se uskutečnily vzápětí po 1. světové válce, a to z podnětu 

generála Pershinga a jeho doprovodu. Celkem se této akce zúčastnilo 18 národů ze všech 

pěti kontinentů. Na pařížském předměstí soutěžilo 1500 atletů ve 24 disciplínách. 

Myšlenka sportovní rady spojeneckých sil byla obnovena po 2. světové válce. 

Druhé spojenecké hry byly zorganizovány v Berlíně roku 1946. Byly však pořádány pouze 

atletické soutěže, přičemž potřeby vojáků byly silnější než dosahování skvělých 

sportovních výkonů za každou cenu. Téhož roku vznikla Sportovní rada spojeneckých sil, 

                                                 
96 PŘÍVĚTIVÝ, L. Vojenská tělovýchova. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0805-7. 
97 PŘÍVĚTIVÝ, L. Vojenská tělovýchova. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0805-7. 



59 

 

o dva roky později založil plukovník Debrus a major Mollet CISM s představou 

celosvětového dopadu. 

Postupem času CISM sdružovala státy ze všech kontinentů. V roce 1950 se k devíti 

evropským státům přidaly Argentina a Egypt, dále pak v roce 1951 USA, Irák, Libanon, 

Pákistán a Sýrie. Snaha o rozšiřování byla přerušena studenou válkou a založením 

Varšavské smlouvy, jejíž vlastní sportovní organizace zabránila CISM zisku statusu 

nezbytného k uznání Mezinárodním olympijským výborem. Avšak politický obrat 

na konci 80. let a zejména pád Berlínské zdi zapříčinily rychlé rozšíření CISM. V průběhu 

let 1991–1995 se organizace rozšířila o 31 nových členských zemí.  

Armáda České republiky podala žádost o přijetí do Mezinárodní rady vojenského 

sportu v roce 1990. V květnu 1991 pak byla přijata jako 84. člen organizace. 

AČR od počátku patřila k aktivním členům, v hodnocení aktivity se pravidelně umísťovala 

do 20. místa. Její hodnocení bylo rovněž pozitivní vzhledem k účasti na MS CISM a akci 

CISM – regional pořádané v ČR. Rychlý vývoj organizace vedl k jejímu uznání různými 

mezinárodními institucemi, konkrétně Mezinárodním olympijským výborem byla uznána 

v roce 1994. 

Dalším mezníkem v historii CISM bylo uspořádání prvních vojenských světových 

her v Římě v roce 1995. Bylo rozhodnuto organizovat je pravidelně vždy rok 

před konáním olympijských her. V roce 2003 se v rámci CISM sdružovalo 127 členských 

zemí. Vzhledem ke každoročnímu pořádání kontinentálních i světových mistrovství 

za účasti závodníků dosahujících vynikajících výsledků se stala třetí největší 

multisportovní organizací na světě, a to po MOV a FISA. Do této organizace mohou 

vstoupit armády všech národů. Je založena na dobu neurčitou, může být tedy kdykoli 

rozpuštěna hlasováním valného shromáždění.  

5.2 Struktura a sport 

V čele CISM stojí prezident, který spolupracuje s generálním sekretářem, dále je pro každý 

kontinent určen viceprezident. V rámci této organizace fungují komise, které spravují 

oblast jim náležející. Sportovní komise v čele s prezidentem zodpovídá za rozvoj 

sportovních aktivit. Náplní její práce je optimalizace organizace všech mistrovství. Sporty 

je možno rozdělit do čtyř základních skupin. 

 vojenské sporty – letecký pětiboj, námořní pětiboj, vojenský pětiboj, 

parašutismus a střelba 

 individuální sporty 
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 bojové sporty 

 kolektivní sporty 

 

V současnosti tato mezinárodní armádní sportovní organizace sdružuje již 

133 členských armád, vyjma Velké Británie pak všechny členské armády NATO. 

5.3 Vojenské sporty  

Vojenské sporty neboli vojenské soutěže doplňují výcvik a tvoří složku výběrové 

tělovýchovy spolu s dalšími sportovními soutěžemi. Jejich náplní jsou pohybové aktivity, 

které kopírují vojenské činnosti nebo se jim podobají, případně alespoň napomáhají jejich 

rozvoji. 

V následující kapitole budou vzhledem k povaze práce charakterizovány 

dva vojenské sporty, a to vojenský pětiboj a letecký pětiboj. 98 

 

5.3.1  Vojenský pětiboj 

V roce 1946 francouzský důstojník a kapitán Henri Debrus, později plukovník a předseda 

CISM, zorganizoval sportovní soutěže pouze pro vojáky. Jednotlivé disciplíny se skládaly 

ze seskoku padákem, pochodování, překonávání překážek a předvádění bojových operací 

lehkými zbraněmi a granáty. Později Debrus odstranil seskok padákem a upravil další testy 

tak, aby tvořily ucelený systém výcviku na zemi. První soutěž uspořádal v srpnu 1947 

ve Freibergu a účastnily se jí belgické, francouzské a nizozemské týmy. Vylepšené 

předpisy jednotlivých disciplín schválily francouzské vojenské orgány, přičemž disciplíny 

zařazené do soutěže byly v rámci francouzských ozbrojených sil přijaty pod názvem 

Vojenský pětiboj. 

 

Vojenský pětiboj zahrnuje: 

 střelbu ze standardní pušky (200 m) 

 překážkový běh, dráha NATO (500 m) s 20 překážkami 

 překážkové plavání (50 m) s 5 překážkami 

 házení granátem (na přesnost a na vzdálenost) 

 cross-country (běh na 8 km pro muže) 

 

                                                 
98 PŘÍVĚTIVÝ, L. Vojenská tělovýchova. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0805-7. 
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Mezinárodní radu vojenského sportu tento projekt zaujal a na základě toho začala 

každý rok organizovat mezinárodní šampionát. Postupem času se mezinárodní vojenský 

pětiboj rozvinul v jednu z nejdůležitějších vojenských soutěží v rámci této organizace 

a rozšířil se. Každoročně jsou organizovány závody s hlavním zaměřením na Evropu. 

Mezi neprestižnější soutěže patří mistrovství světa. V posledním desetiletí ovládla první 

příčku v kategorii mužů Čína, z týmů žen excelují zejména Čína, Dánsko a Korea. 

Vojenský pětiboj je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí 

organizovaných armádou. 99 

 

Překážkové plavání v rámci vojenského pětiboje 

Vojenský pětiboj jako soutěžní disciplína měl v době svého vzniku mnohem více 

společného s polním výcvikem než dnes. V 50. letech se na mistrovství světa soutěžilo 

v polním ústrojí, ke střelbě byly používány služební zbraně, konkrétně vojenské pušky, 

dále se házelo dobovými kopiemi granátů a překážková dráha byla vytvořena z přírodních 

materiálů. Totéž platilo o vojenském plavání, neboť se závodilo na otevřené vodě, 

překážky byly vyrobeny ze dřeva a závodníci plavali v polním ústrojí. 

Za 65 let své existence se vojenský pětiboj proměňoval, nikoliv však co se složení 

disciplín týče. Jeho současná podoba je ovlivněna snahou dosahovat stále lepších 

výsledků – nových rekordů. Nejoblíbenějším sportem na mistrovství světa, které pořádá 

Mezinárodní rada vojenského sportu, je právě vojenský pětiboj. Co se týče překážkového 

plavání, tak vedle vojenského plavání v polní uniformě existuje např. mezinárodní soutěž 

All Rounder, kterou organizuje Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši 

na Slovensku. Soutěž spočívá ve štafetě 6 × 50 m v polní uniformě v bazénu. 

Dále se pořádají závody vojenských záloh, tzv. Milcomp. Obsahem disciplíny je souběžná 

plavba tříčlenného družstva v polních uniformách přes stejné, ale vzhledem k počtu plavců 

širší překážky. 100 

 

5.3.2  Letecký pětiboj 

K leteckým pětibojařům přibylo družstvo Vzdušných sil Armády České republiky 

v roce 1995. Od té doby vojáci úspěšně participují na vybraných mezinárodních soutěžích 

a mistrovstvích světa CISM. 

                                                 
99 PUB - 75-85-01. Vojenské pětiboj. Praha: Správa doktrín ŘeVD, 2006. 
100 PICKA, M. Metodika plavání s překážkami. Praha, 2014. Diplomová. FTVS UK v Praze. Vedoucí práce 

doc. PaedDr. L. Přívětivý, CSc. 

 



62 

 

Přestože jde o pětiboj, disciplín je sedm – střelba, plavání, šerm, basketbalové 

dovednosti, překážková dráha, orientační běh a letecká navigace. Disciplíny pětiboje 

respektují potřeby bojového nasazení pilota a pomáhají mu zvládnout vypjaté situace. 

Jedním z úkolů je navedení letounu na tři cíle, nad nimiž je nutno přeletět v určeném čase, 

a to bez odchylky směru. To odpovídá součinnostním bojovým akcím pozemních 

a vzdušných sil, které musejí být přesně časově a územně sladěny. Překážková dráha 

a orientační běh školí piloty na nouzové opuštění letounu v terénu. Šerm napodobuje 

vzdušné boje, kdy letci musí kromě rychlého rozhodnutí k akci vyhodnotit i její úspěšnost. 

Míčové dovednosti ověřují rychlost, obratnost, přesnost, koordinaci a načasování pohybů. 

Příslušníci AČR účastnící se leteckého pětiboje kladně hodnotí nově nabyté 

zkušenosti a příležitost porovnat síly s kolegy ze zahraničí. 101 

                                                 
101 FEDORKOVÁ, Jolana. Armádní sport je také letecký pětiboj [online]. 29.1.2014 [cit. 2018-7-12]. 

Dostupné z: http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-sport-je-take-letecky-petiboj-

93760/ 
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6 Plavecký výcvik na vojenských školách 

V této kapitole bude předložena obsahová náplň a časová dotace plaveckého výcviku 

na jednotlivých vojenských školách v České republice.  

6.1 Vojenské školy 

V České republice fungují tyto vojenské školy:  

 Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské 

Třebové (viz Tabulka 7) 

 Univerzita obrany v Brně 

- Fakulta vojenského leadershipu (viz tabulka 4) 

- Fakulta vojenské technologie (viz tabulka 4) 

- Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (viz Tabulka 8) 

 Katedra vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy v Praze (viz tabulka 5 a tabulka 6) 

 

Tabulka 4 Časová dotace výcviku vojenského plavání, plavání a ovládání plavidel na Fakultě 

vojenského leadershipu a Fakultě vojenské technologie Univerzity obrany v Brně 

 

Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenské technologie Univerzity obrany 

v Brně 

Vysokoškolské studium – magisterský studijní program 

 

Název 

předmětu 

 

Studium 

R
o
čn

ík
 

S
em

es
tr

 

Č
a
so

v
á
 

d
o
ta

ce
  

Požadavky  

Vojenské 

plavání 

prezenční I. letní 5 hod. - ovládání plavidel 

Plavání prezenční II. letní 15 hod. - aktivní účast na přímém výcviku 

Vojenské 

plavání 

prezenční II. letní 16 hod. - ovládání plavidel na tekoucí 

vodě 

Vojenské 

plavání 

prezenční IV. letní 3 hod. - plavání za ztížených podmínek 

- dopomoc indisponovanému 

plavci 

- skoky a pády 

- plavání s břemenem a dopomoc 

indisponovanému 

- záchrana tonoucího 

Kurz STP prezenční  IV. letní 8 hod. - plavání za ztížených podmínek 

- plavání s INP 
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Tabulka 5 Časová dotace výcviku vojenského plavání, plavání a ovládání plavidel na Katedře 

vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 

 

Katedra vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze 

Vysokoškolské studium – bakalářský studijní program 

 

Název 

předmětu 

 

Studium 

R
o
čn

ík
 

S
em

es
tr

 

Č
a
so

v
á
 

d
o
ta

ce
  

Požadavky  

Plavání I prezenční I. zimní 28 hod. - aktivní účast na výcviku (85 %) 

- 50 m prsa  

- 27 m znak – dolní končetiny 

(25 m s obrátkou a odrazem pod 

hladinou) 

- 25 m motýlek 

- 25 m plavání pod hladinou 

- 200 m kraul (s pádem vzad) 

kombinované I. zimní 6 hod. - aktivní účast na výcviku (100 %) 

- 50 m prsa  

- 27 m znak – dolní končetiny 

(25 m s obrátkou a odrazem pod 

hladinou) 

- 25 m motýlek 

- 25 m plavání pod hladinou 

- 200 m kraul (s pádem vzad) 

Plavání II prezenční I. letní 28 hod. - aktivní účast na výcviku (85 %) 

- 100 m polohový závod 

dle platných pravidel plavání 

v limitu (muži 1 min 40 s, 

ženy 1 min 53 s) 

- 400 m kraul v limitu (muži 

8 min, ženy 9 min) 

- záchranná akce 

kombinované I. zimní 6 hod. - aktivní účast na výcviku (100 %) 

- 100 m polohový závod 

dle platných pravidel plavání 

v limitu (muži 1 min 40 s, 

ženy 1 min 53 s) 

- 400 m kraul v limitu 

(muži 8 min, ženy 9 min) 

- záchranná akce 

Kurz 

kanoistiky a 

vodní 

turistiky 

prezenční  II. 

 

letní 

 

56 hod. 

 

- ovládání plavidel na řece Ohři 

(24 hod., C2) 

- ovládání plavidel, kanál Troja 

(32 hod., C2 a K1) 

kombinované 

Vojenské 

plavání I 

prezenční  II. 

 

letní 

 

32 hod. - aktivní účast na přímém výcviku 

(100 %) 

- 300 m volný způsob 

- 20 m pod vodou 

- výdrž pod vodou 30 s 

kombinované 
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Tabulka 6 Časová dotace výcviku vojenského plavání a plavání na Katedře vojenské tělovýchovy 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 

 

Katedra vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze 

Vysokoškolské studium – magisterský studijní program 

 

Název 

předmětu 

 

Studium 

R
o
čn

ík
 

S
em

es
tr

 

Č
a
so

v
á
 

d
o
ta

ce
  

Požadavky  

Didaktika 

plavání 

prezenční I. zimní 28 hod. - aktivní účast na přímém výcviku 

(85 %) 

- Cooperův test 12 min (muži 

nejméně 575 m, ženy nejméně 

525 m) 

- 300 m plavecké všestrannosti 

v časovém limitu (muži  

7 min 30 s, ženy 8 min 30 s) 

kombinované I. zimní 6 hod.  - aktivní účast na přímém výcviku 

(100 %)  

- 300 m plavecké všestrannosti 

v časovém limitu (muži  

7 min 30 s, ženy 8 min 30 s) 

Vojenské 

plavání II 

prezenční I. 

 

letní 

 

24 hod. 

 

- aktivní účast na přímém výcviku 

(100 %) 

- instruktorský kurz 

- 300 m volný způsob  

- 20 m pod vodou 

- výdrž pod vodou 30 s 

kombinované 

 

 

Tabulka 7 Časová dotace vojenského plavání a plavání oboru Vojenské lyceum na Vojenské 

střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové 

 

Vojenské lyceum na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva 

obrany v Moravské Třebové  

Středoškolské studium 

 

Název 

předmětu 

 

Studium 

R
o
čn

ík
 

S
em

es
tr

 

Č
a
so

v
á
 

d
o
ta

ce
  

Požadavky  

Management prezenční II. - 6 hod. - 100 m volný způsob 

Kurz 

vojenského 

plavání 

prezenční III. - 8 hod. - 50 m skryté plavání  

ve vojenském oděvu 
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Tabulka 8 Časová dotace vojenského plavání, plavání a ovládání plavidel na Fakultě vojenského 

zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové 

 

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové 

Vysokoškolské studium – bakalářský studijní program 

 

Název 

předmětu 

 

Studium 

R
o
čn

ík
 

S
em

es
tr

 

Č
a
so

v
á
 

d
o
ta

ce
  

Požadavky  

Plavání prezenční I. zimní 12 hod. 

- aktivní účast na přímém 

výcviku (80 %) 

-100 m volným způsobem 

- plavání pod vodou 

Plavání prezenční I. letní 12 hod. 

 - aktivní účast na přímém 

výcviku (80 %) 

- 300 volným způsobem 

- záchrana tonoucího na 25 m 

- plavání pod vodou 

Kurz 

plavání 
prezenční II. letní 40 hod. 

- plavání za ztížených podmínek 

- plavání s INP 

- ovládání plavidel na řece 

Orlice (kanoe, kajaky) 

- ovládání plavidel na řece Úpa 

(kanoe) 

- překonání vodního toku 

- dopomoc unavenému plavci 

- svlékání ve vodě  

- plavání 300 m ve vojenském 

oděvu 

 

 

V této kapitole je formou tabulek prezentován obsah plaveckého výcviku, jeho 

časová dotace a studijní požadavky na jednotlivých vojenských školách v naší republice. 

Plavecký výcvik v rámci středoškolského studia v Moravské Třebové probíhá 

ve dvou po sobě jdoucích ročnících. Ve druhém ročníku je realizován výcvik v bazénu 

s časovou dotací 6 hodin a ve třetím ročníku navazuje jednodenní blok speciální tělesné 

výchovy na stojaté vodní ploše ve vojenském oděvu vz. 95. 

Univerzita obrany je rozdělena na tři fakulty, dvě sídlí v Brně a třetí v Hradci 

Králové. Obě brněnské fakulty uskutečňují stejný výcvik. V prvním ročníku probíhá 

v letním semestru na mírně tekoucí vodě výcvik zaměřený na ovládání plavidel. 

Ve druhém ročníku stráví studenti 15 hodin v bazénu a 16 hodin na tekoucí vodě. 

Ve čtvrtém ročníku se nejprve seznámí s učivem speciální tělesné přípravy se zaměřením 

na vojenské plavání a následně absolvují jednodenní základní kurz s časovou dotací 

8 hodin. 
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 Co se týče Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, 

v prvním ročníku probíhá výcvik v krytém bazénu v zimním i letním semestru se 

shodnou časovou dotací, a to 12 hodin. Následuje týdenní kurz plavání obsahující všechna 

témata speciální tělesné přípravy se zaměřením na vojenské plavání.  

K nejsystematičtějšímu výcviku dochází na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy v Praze. Studium Vojenského oboru na Katedře vojenské tělovýchovy 

je realizováno jak prezenční, tak i kombinovanou formou v bakalářském i navazujícím 

magisterském studijním programu.  

 V obou semestrech prvního ročníku prezenční formy bakalářského studia probíhá 

výcvik v krytém bazénu se shodnou časovou dotací 28 hodin. V rámci kombinovaného 

studia je dotace 6 hodin. Ve druhém ročníku je organizován kurz kanoistiky a vodní 

turistiky, který je rozdělen na dvě samostatné části. Zatímco kurz třídenní vodní turistiky je 

prováděn na mírně tekoucí vodě, při výcviku ovládání plavidel stráví studenti 32 hodin 

ve vodním kanále, a to v tekoucí vodě a v peřejích. Ve druhém ročníku je součástí rozvrhu 

ještě čtyřdenní základní kurz vojenského plavání. 

 Navazující magisterské studium je zaměřeno zejména na didaktiku plavání. 

V prvním ročníku prezenčního studia je realizován výcvik v krytém bazénu s dotací 

28 hodin. V případě kombinovaného studia je dotace 6 hodin. V posledním ročníku 

následuje třídenní instruktorský kurz vojenského plavání zakončený získáním platné 

licence instruktora speciální tělesné výchovy. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že na Vojenské střední škole a Vyšší odborné 

škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové i na Univerzitě obrany v Brně je výcvik 

základní, kdežto na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy je obsáhlejší a 

směřuje k zisku licence instruktora vojenského plavání. 
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7 Závěr 

Tématem předkládané bakalářské práce byla historie vojenského plavání. Cílem bylo 

shromáždit dostupné informace o historickém vývoji vojenského plavání u nás a ve světě 

a nastínit jeho chronologii od pravěku až po současnost. Toho bylo dosaženo na základě 

historické analýzy tematických pramenů a literatury. Dalším záměrem bylo účelně rozšířit 

předkládaný textový materiál o obrazovou dokumentaci. Vzhledem k cílům práce byly 

stanoveny dílčí úkoly a metody pro její vypracování.  

Práce byla rozdělena do šesti kapitol. Nejdříve byly uvedeny cíle, úkoly a metody 

předkládané bakalářské práce. Následovalo obecné vymezení významu, úkolů a cílů 

plaveckého sportu. Těžiště práce spočívalo v popisu počátků plavání a s tím souvisejícím 

vývojem vojenského plavání v rámci jednotlivých historických etap, a to od pravěku 

až do současnosti. Součástí byly i zmínky o středověkých a novověkých námořních 

válkách, neboť u všech vojsk byl zaveden povinný výcvik ve vojenském plavání. V závěru 

této nejrozsáhlejší kapitoly byl popsán vývoj vyučovacích metod ve výcviku plavání. 

V další části byl uveden vývoj vojenské neboli služební tělovýchovy a vojenského plavání 

od dob vzniku samostatného Československa. Součástí práce byla i charakteristika 

československého lodního vojska. Dále byla vymezena činnost Mezinárodní rady 

vojenského sportu. Závěrečná kapitola přiblížila organizaci plaveckého výcviku 

na jednotlivých vojenských školách v České republice. Sebraná data byla pro přehled 

zpracována do připravených tabulek a náležitě okomentována. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AČR    Armáda České republiky 

C2    dvoumístná kanoe  

CISM    Mezinárodní rada vojenského sportu 

FISA    Mezinárodní veslařská organizace 

FTVS UK   Fakulta vojenské tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy 

HSVO    Hlavní správa výchovy a osvěty 

INP    improvizovaný nadlehčovací prostředek 

K    kraulová technika 

K1    jednomístný kajak  

MOV    Mezinárodní olympijský výbor 

NATO    Severoatlantická aliance 

PZ    polohový závod 

STP    speciální tělesná příprava 

VZ    volný způsob 

vz. 95    uniforma používaná od roku 1995 v AČR 

vz. 2000   obuv používaná od roku 2000 v AČR 
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