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Cíle práce: 

Cílem práce je sledování účinku intenzivního posilovacího tréninku na následnou 

úspěšnost v plavání u konkrétního dospělého plavce. Dále potvrzení či vyvrácení předpokladu 

o vhodnosti zařazení posilovacího programu na suchu v rámci plavecké přípravy a případné 

stanovení míry a četnosti této tréninkové zátěže. 

Předmětem výzkumu je sledování změn v úrovni trénovanosti plavce, do jehož 

tréninkového plánu byl zařazen intenzivní posilovací program. N a základě výkonů v 

kontrolních testech, které monitorovaly změny silových schopností a změny tělesného složení 

probanda, a výsledků soutěžní činnosti, zhodnotit vliv vybraného posilovacího programu na 

plavcovu výkonnost. 

Metoda: 

Parametry tréninkové zátěže sledovaného plavce byly zaznamenávány v letech 2002-

2006. Samotný výzkum detailně mapující intenzivní posilovací program probíhal po dobu 23 

týdnů v letní častí sezóny 2005/2006. V tomto období se formou laboratorního a terénního 

měření realizovaly vstupní, kontrolní a závěrečné testy. Veškeré výsledky se porovnaly se 

soutěžní činností probanda. 

Sledovaný sportovec plavecký trénink absolvoval na bazénu v Praze - Vršovicích pod 

vedením kvalifikovaného trenéra SK Slavia Praha. 

Z důvodů sledování pouze jedné osoby nelze výsledky práce generalizovat, ale je 

potřeba je vztahovat pouze k této studii. 



Výsledky: 

V celkových výsledcích intenzivního posilovacího programu, speciálního posilování a 

v neposlední řadě soutěžní činnosti, je na základě měření prokazatelný posun výkonnosti 

sledovaného sportovce v daných disciplínách. Proto můžeme zařazení posilovacího programu 

hodnotit jako úspěšný krok vedoucí ke zlepšení výkonu sledovaného plavce. 

Mii.žeme konstatovat, že pokud je závodník správně motivován, lze zařazením 

silového tréninku v míře a frekvenci uvedené v této práci významně ovlivnit speciální silovou 

připravenost, a tím i výsledný plavecký výkon. 
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Plavání se řadí mezi vytrvalostní sporty. Jak vyplývá ze struktury výkonu 

(Čechovská, 2001), je rozvoj pohybových předpokladů vedle zdokonalování dovedností 

jednou z důležitých částí plaveckého výkonu. Základní pohybové předpoklady jsou 

dnes chápany jako komplexy silových, rychlostních, vytrvalostních a obratnostních 

kvalit, které v přirozených podmínkách sportovních výkonů neexistují jako samostatné 

fenomény, nýbrž vstupují do různých vzájemných spojení. Tato spojení (např. silová 

vytrvalost) mají v každém sportovním odvětví výrazně specifický charakter podle 

povahy sportovního výkonu. Ze stejných důvodů pozorujeme různé významové pořadí 

pohybových schopností a různou hierarchii jejich důležitosti v jednotlivých sportovních 

výkonech. 

Při plaveckém výkonu dochází k přemísťování těla v prostoru po dráze plavání. 

Tělo je ve vodním prostředí nadlehčováno. Zároveň plavec musí stabilizovat svou 

polohu a překonávat odpor v tomto prostředí vznikající. Tento odpor překonává úsilím 

vynaloženým v každém mnohonásobně se opakujícím záběrovém pohybu. Nejde tedy o 

jednorázový silový výkon, nýbrž o opakované silové úsilí v čase. Z toho vyplývají dva 

důležité závěry: 

• s podstatou plaveckého výkonu nejvíce korespondují silové a silově vytrvalostní 

schopnosti, 

• hodnota vynaložené svalové síly nemůže být v plavání hodnotou maximální, 

neboť taková by nemohla být mnohonásobně opakována. 

Při této skutečnosti je pro posilování na suchu nutné zvažovat vhodnost vybraných 

metod posilování. 

Plavání na závodní úrovni se aktivně věnuji od devíti let a právě vývoj vlastního 

výkonnostního růstu mne vedl k výběru tématu posilování a jeho vlivu na plavecký 

výkon. Moji plaveckou kariéru provázel po celou dobu větší či menší výkonnostní růst, 

v plavání tedy konkrétně zlepšování časů. Výkonnostní progres se zastavil v devatenácti 
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letech po nástupu na denní studium vysoké školy. Nastalo období tříleté výkonnostní 

stagnace. 

V současnosti je považován věk sportovce - muže kolem dvaceti let za optimální 

období pro začátek vrcholové kariéry. Na vrcholných soutěžích (ME, MS, OH) je 

průměrný věk mužů - finalistů v disciplínách 50 m a 100 m prsa 24 let. Z tohoto 

vyplývá, že nejlepších výkonů v disciplíně, na kterou se specializuji i já, tak bývá 

dosahováno v pozdějším věku. S vyučujícími Katedry plaveckých sportů Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (KPS FTVS UK) jsem 

konzultoval možné důvody neadekvátních výsledků a dospěli jsme k rozhodnutí 

pozměnit charakter přípravy. 

Po třech letech plaveckého tréninku v Praze, jsem na jaře roku 2006 do svého 

tréninkového plánu zařadil intenzivní posilovací program. Vliv posilování na plavecký 

výkon obecně i na vlastní plaveckou výkonnost bych v této diplomové práci rád 

hodnotil. 
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2. PREHLED DOSAVADNICH POZNATKU A TEORETICKA 

VÝCHODISKA 

2. 1. SPORTOVNÍ TRÉNINK 

2.1.1. Systém sportovního tréninku 

Sportovní trénink je podle Dovalila (2002) složitý a účelně organizovaný proces 

rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo 

disciplíně. Poznatky o dynamice změn probíhajících v tréninkovém procesu a o 

nezbytnosti jejich racionálm'ho řízení vedly k rozdělení teorie sportovního tréninku na 

dvě relativně samostatné oblasti: 

• první charakterizuje sportovní trénink jako systém, v němž jsou jednotlivé části 

hierarchicky uspořádány v příslušných vzájemných proporcích a vztazích, 

• druhá charakterizuje sportovní trénink jako proces, v němž interakce trenér -

sportovec představuje dynamickou soustavu činnostních podnětů, zaměřených 

k cílevědomému vytváření výkonnostních předpokladů sportovce nebo sportovních 

kolektivů. 

Systém sportovního tréninku je komplexní, vnitřně uspořádaný funkční celek, 

jehož obsahem je účelné a zdůvodněné uspořádání forem, prostředků a metod, 

zajištěných odpovídajícími organizačními formami. Východiskem k tvorbě 

tréninkového systému je analýza soutěžního výkonu, která obsahuje v podstatě dvě 

oblasti: analýzu subjektivních předpokladů k soutěžní činnosti sportovce a analýzu 

vnějších podmínek (Choutka, Dovalil, 1991). 

2.1.2. Cíle a úkoly sportovního tréninku 

Cílem sportovního tréninku je dosahování individuálně nejvyšší sportovní 

výkonnosti ve vybraném sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje 

sportovce. V tomto pojetí má sportovní trénink následující úkol: osvojování techniky a 
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taktiky příslušného sportovního odvětví nebo disciplíny na základě osvojení příslušných 

sportovních dovedností a rozvoje speciálních pohybových schopností (Dovalil, 2002). 

2.1.3. Složky sportovního tréninku 

Sportovní trénink se podle Dovalila (2002) člení podle povahy na tyto složky: 

• kondiční přípravu, 

• technickou přípravu, 

• taktickou přípravu, 

• psychologickou přípravu. 

Vzhledem k cíli práce se podrobněji zaměříme pouze na kondiční přípravu, která 

Je nejdůležitější složkou sportovního tréninku, neboť je zaměřena na vytváření 

základních předpokladů pro vysokou sportovní výkonnost. 

Kondiční příprava 

Kondiční příprava se primárně zaměřuje na ovlivnění pohybových schopností 

sportovce. Úroveň pohybových schopností patří k významným faktorům většiny 

sportovních výkonů. Obecná kondiční příprava komplexně působí na všechny pohybové 

schopnosti a jejím cílem je dosáhnout všestranného pohybového rozvoje. Naproti tomu 

se speciální kondiční příprava odvozuje od specifiky sportu a obtížnost spočívá v 

maximálním uplatnění pohybových schopností ve sportovních dovednostech, ve 

speciálně vytvářené struktuře pohybu. Mezi úkoly kondiční přípravy patří stimulace 

silových schopností. Svalová síla je jednou ze základních pohybových schopností, 

rozvíjených při plaveckém tréninku. U plavců dochází k výraznému nárůstu síly, 

zejména svalů paže a pletence ramenního, síla dolních končetin se uplatňuje většinou 

méně (Havlíčková, 1993). 

V plavecké lokomoci se projevuje dynamická síla a její uplatnění je závislé na 

plaveckém způsobu a délce trati. Čím je plavaná trať kratší, tím více se uplatňuje silová 

složka výkonu (Zítek, 1982). 

Adaptační změny, podmiňující zvyšování úrovně silových schopností, se 

dotýkají všech limitujících biochemických, fyziologických a morfologických činitelů. 
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Účinek silového tréninku se tak spojuje se zvětšením příčné plochy svalu, se změnami 

energetických zásob svalu a jeho enzymatickou aktivitou (Dovalil, 1986). 

Při stimulaci silových schopností na suchu se plavec musí chovat obezřetně. Je 

nutné sledovat charakter posilovacích cviků tak, aby získané vlastnosti bylo možné 

přenést a využít v plaveckém výkonu (Dovalil, 1986). 

Další neméně důležitou složkou tréninkového procesu Je stimulace 

vytrvalostních a rychlostních schopností. Rozvoj rychlostních schopností patří 

k nejobtížnějším tréninkovým úkolům, protože má ze všech pohybových schopností 

nejvyšší stupeň dědičnosti. Další přírůstek rychlosti lokomoce se objasňuje zlepšením 

silových schopností, zlepšením techniky a zvýšením aerobních schopností (Dovalil, 

1986). 

Technická příprava 

Osvojování sportovní techniky je proces, který má počátek v době, kdy se 

jedinec učí prvním záběrovým pohybům, jeho vrcholu nemusí být dosaženo ani v etapě 

vrcholné výkonnosti. Z tohoto důvodu jsou využitelná technická cvičení ve všech 

etapách sportovní přípravy s ohledem na motorickou úroveň plavce. Zařazení cvičení do 

všech výkonnostních etap plaveckého tréninku má odůvodnění ve vztahu k potřebě 

plavce vykonávat plaveckou lokomoci účelně a racionálně, k potřebě plavce plavat co 

nejrychleji při malém výdeji energie. Za tímto účelem je nutno pohlížet na technické 

dovednosti plavce jako na velmi důležitý předpoklad využití funkční připravenosti 

plavce při samotném plaveckém výkonu (Pokorná, Felgrová, Smolík, 2001). 

V plaveckém tréninku se na základě zdokonalené techniky dále zvyšují funkční 

možnosti organismu, rozvíjí se síla a vytrvalost, morálně volní vlastnosti, což zpětně 

ovlivňuje techniku na vyšší úrovni. Nelze tedy rozvoj, usměrňování a kontrolu techniky 

opominout v žádném období, protože nedostatky a chyby v technice se velmi těžko 

odnaučují a vždy omezují výkon, i když mohou být na určitou dobu kompenzovány 

dalšími faktory, které limitují plaveckou výkonnost ( Juřina, 1973; Makarenko, 1978). 

Taktická příprava 

Ryška (1991) píše: "Pro plavce - závodníky má taktická příprava velkou váhu. 

Soustředí se na nácvik, jak hospodařit s energií a silami během plaveckého výkonu. 
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Výdej energie by měl být v průběhu výkonu rovnoměrný. Správné rozložení tempa 

zabrání předčasné akumulaci laktátu, která vede ke snížení rychlosti glykolýzy, snížení 

činnosti energetického metabolismu a v konečném důsledku ke snížení rychlosti 

plavecké lokomoce". 

Kolísání rychlosti a výdeje energie v průběhu výkonu vede k dřívějšímu nástupu 

únavy (únava je přirozeným obranným mechanismem). Důležitá je volba rychlosti 

v prvních metrech závodu bezprostředně po startu. Nezkušený nebo přemotivovaný 

závodník vydá příliš mnoho energie na začátku výkonu. V další části výkonu, nástupem 

předčasné únavy, dochází k výraznému zhoršení technických parametrů a výkonu jako 

celku (Jordánová, 1990). 

Psychologická příprava 

Psychologická příprava znamená cílevědomé využití psychologických poznatků 

k prohloubení efektivity tréninkového procesu. Cílem psychologické přípravy je na 

základě psychologických poznatků zvýšit účinnost ostatních složek sportovního 

tréninku a stabilizovat výkonnost na úrovni dosaženého stavu trénovanosti, regulovat 

aktuální psychické stavy, motivační strukturu, meziosobní vztahy (Dovalil, 2002). 

2.2. POHYBOVÉ SCHOPNOSTI 

Podle Choutky, Dovalila (1986) se pohybové schopnosti nejčastěji definují jako 

relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové 

činnosti. V pohybové činnosti se také projevují. Mezi pohybové schopnosti se zahrnují 

ty stránky motoriky, které se projevují v obdobných parametrech pohybu, jsou totožným 

způsobem měřitelné, mají analogické fyziologické a biochemické mechanismy a 

vyžadují shodný projev psychických vlastností. 

Teoretické i praktické přístupy k identifikaci a rozvoji pohybových schopností 

rozlišují obvykle jako základní tyto pohybové schopnosti: 

• síla, 

• vytrvalost, 

• rychlost, 
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• obratnost, 

• pohyblivost. 

V každé pohybové činnosti lze rozpoznat projevy rychlosti, síly, vytrvalosti, 

obratnosti a pohyblivosti. Jejich poměr je v konkrétních případech různý, závisí přitom 

na pohybovém úkolu, který je plněn. V tomto ohledu je vhodné rozlišovat pohybové 

schopnosti: 

• kondiční, jenž výrazně podmiňují metabolické procesy, tedy schopnosti 

dominantně související se získáváním a přenosem energie pro vykonávání pohybu. Řadí 

se sem schopnosti vytrvalostní, silové a zčásti i rychlostní. 

• koordinační, související především s procesy řízení a regulace pohybu -

schopnosti obratnostní a zčásti rychlostní (Choutka, Dovalil, 1986). 

2.3. SÍLA, SILOVÉ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ 

2.3.1. Struktura a funkce kosterního svalu 

Pohybový aparát člověka rozlišujeme na aktivní a pasivní část. Aktivní částí 

rozumíme svalovou tkáň, pasivní část tvoří tkáň pojivová tj. kosti, chrupavky a vazivo. 

V této práci se podrobněji budeme věnovat pouze tkáni svalové. 

Největší jednotkou svalové tkáně je kosterní sval, který je tvořen svalovými 

vlákny. Uvnitř svalového vlákna je protoplasma, v níž je řada jemných vláknitých 

útvarů, myofibril, dále četné mitochondrie a dva druhy kanálků (tubulů) - příčné a 

podélné (sarkoplasmatické retikulum) (Keul, 1972). 

Myofibrily jsou stažlivé struktury a jsou tvořeny vlákny aktinu a myosinu. Úsek 

fibrily ohraničený dvěma tzv. Z liniemi, tvoří nejmenší jednotku stažlivosti- sarkomer. 

Stah celé fibrily nastává stahem jednotlivých sarkomerů. Samotný pohyb svalového 

vlákna způsobuje posun vláken aktinu a myosinu proti sobě za vzniku příčných můstků. 

Velikost tenze závisí na počtu vzniklých můstků. Jako energetický zdroj pro tvoření a 

pohyb příčn)'ch můstků slouží adenosintrifosfat (ATP) (Keul, 1972). 
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Svalový metabolismus 

Svalovým metabolismem se myslí chemické reakce, při nichž vznikají z látek 

složitějších látky jednodušší. Reakce probíhají buď za přístupu kyslíku- aerobně, nebo 

bez přístupu kyslíku- anaerobně. 

Aerobní štěpení je pomalejší, ale může probíhat po dlouhou dobu. Naopak 

anaerobní štěpení je pouze krátkodobé, ovšem uvolněná energie je mnohonásobně 

vyšší. Přímým zdrojem energie je, jak je napsáno výše, ATP. Ostatní makroergní 

fosfáty jako adenosinfosfat (ADP) a creatinfosfat (CP), nebo makroergní substráty 

cukry, tuky, bílkoviny neslouží jako přímý zdroj energie. Mají význam především pro 

resyntesu ATP (Čihák, 2001; Keul, 1972). 

V průběhu svalové kontrakce nastávají tři základní chemické reakce, jejichž 

produktem je ATP (Keul, 1972): 

1. Štěpení ATP a CP bez přístupu kyslíku (reakce důležitá na počátku každého 

výkonu, zejména u výkonů maximální a vysoce submaximální intenzity) - daný systém 

se velmi rychle aktivizuje, CP se však za poměrně krátkou dobu vyčerpá (10 - 20s). Má

li činnost trvat déle, zapojují se postupně další systémy. 

10 20 t (sec) 

Graf č. 1: 
Podíl energie (v %) uvolňované ,,ATP - CP systémem" při intenzivní pohybové 
činnosti v závislosti na délce trvání (Keul, 1972; převzato z Janík, 2004) 

2. Štěpení cukrů bez přístupu kyslíku (tato reakce umožňuje získávání energie 

po dobu několika minut, zpravidla 2- 3 min.)- jedná se buď o anaerobní glykolýzu tj. 

štěpení glukózy z krve, nebo o anaerobní glykogenolýzu tj. štěpení glykogenu, 
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uloženého jako zásoba ve svalové buňce. Během této reakce vzniká laktát, který se 

rychle vyplavuje do krve, jehož likvidace je pomalejší a tím dochází k jeho akumulaci 

ve vnitřním prostředí. To způsobuje acidosu organismu, což vede k poruchám 

koordinace až k nutnému přerušení činnosti. 

100 

50 

1 2 3 4 tl min 

Grafč. 2: 
Podíl energie (v %) uvolňované "LA systémem" při pohybové činnosti v závislosti 
na délce trvání (Keul, 1972; převzato z Janík, 2004) 

3. Štěpení cukrů a tuků, bílkovin za přístupu kyslíku (pomocí této oxidativní 

reakce může vznikat energie po dobu několika hodin- uplatňuje se při dlouhotrvajících 

výkonech mírné až středně submaximální intenzity) - velmi ekonomický systém 

získávání energie, při jehož aktivaci se netvoří laktát. 

1 2 3 4 5 t/min 

Grafč. 3: 
Podíl energie (v %) uvolňované "oxidativním způsobem" při pohybové činnosti 
v závislosti na délce trvání (Keul, 1972; převzato z Janík, 2004) 

Kontinuita energetických systémů (Keul, 1972) 

Ani jeden z těchto systémů nepracuje při pohybové činnosti izolovaně. Podíl 

jednotlivých systémů na energetickém krytí je ovlivněn intenzitou a dobou trvání 
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činnosti. To při vytváření celkové energie způsobuje preferování jednoho systému před 

ostatními. 

Časová posloupnost nástupu jednotlivých systému vypadá následovně: 

• nejdříve je vyčerpána svalová rezerva ATP (5 - 9 s) a téměř současně je 

nárokován "ATP- CP systém", 

• později (po 20 s) se uvolňuje energie prostřednictvím anaerobní glykolýzy 

s maximem uvolňovaného množství okolo 30. - 40. s, přičemž její podíl poté 

postupně klesá a úlohu začíná přejímat oxidativní systém. Tento systém 

umožňuje sice delší, ale oproti předcházejícím systémům méně intenzívní 

činnost. · 

E ATP ATP-CP ATP-LA 02 

100°/o 

50 

o 1 10 15 t/min 

Grafč. 4: 
Schéma aktivity jednotlivých energetických systémů při pohybové činnosti 

(Keul,1972; převzato z Janík, 2004) 

Typologie svalových vláken 

Svalová vlákna jsou rozdělena z hlediska funkčnosti na dva základní typy - bílá 

a červená. Červená vlákna obsahují několikrát více hemoglobinu než bílá a jsou díky 

tomu lépe uzpůsobena pro oxidativní způsob získávání energie. Jsou proto vysokou 

měrou zastoupena ve svalech činných po dlouhou dobu s nízkou intenzitou. Naproti 

tomu vlákna bílá jsou přizpůsobena pro rychlostní výkony o vysoké intenzitě s krátkou 

dobou trvání (Čihák, 2001). 
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U člověka jsou vždy v určitém poměru zastoupeny oba druhy svalových vláken, 

podle činnosti, kterou sval převážně vykonává. Procentuelní zastoupení vláken ve 

svalechje geneticky vrozené a u každého člověka jiné (Čihák, 2001). 

Pro sport s převahou rychlostních výkonů je důležité, aby sportovec měl ve 

svalech převahu bílých vláken. Bylo zjištěno, že anaerobním tréninkem nelze ovlivnit 

počet jednotlivých druhů svalových vláken ve svalu. Je proto zřejmé, že rychlostní 

předpoklady jsou podmíněné geneticky (Janík, 2004). 

Typy svalových kontrakcí (Janík, 2004) 

Z hlediska svalové práce rozlišujeme ve fyziologii tři typy svalových kontrakcí: 

• pozitivní, koncentrickou, při které převažuje izotonická kontrakce a sval dává 

energii nějakému břemenu, 

• statickou, izometrickou, při které je udržována poloha nějakého břemene, 

• negativní, excentrickou, při které je pohyb břemene bržděn. 

Faktory ovlivňující kontrakci (Janík, 2004): 

• teplota svalu (vyšší teplota zkracuje dobu trvání stahu, proto je důležité sval 

před zátěží dostatečně rozcvičit), 

• velikost a frekvence podnětu (současné zapojení více motorických jednotek do 

stahu), 

• únava svalu Ge způsobená změnou v iontové rovnováze svalu, acidózou, či 

nedostatečnou schopností organismu krýt vzrůstající energetické nároky svalu). 

Adaptační změny 

Fyzická zátěž je podnět - stresor působící na lidský organismus. Velikost 

(intenzita) a čas (doba trvání) fyzické zátěže jsou rozhodující faktory, které způsobují 

složité reakce jednotlivých subsystémů. 

Pokud jedinec stresové situace opakovaně zvládá, odpovědi organismu na zátěž 

postupně slábnou a nastává stav adaptace. 

Ve svalu, který je zatěžován určitým typem tréninku, dochází k mnoha změnám 

v oblasti strukturní i biochemické (Choutka, Dovalil, 1979). 
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Adaptace při rozvoji silových schopností (Choutka, Dovalil, 1979): 

• hypertrofie svalových vláken, hlavně rychlého typu (u plavání nežádoucí), 

• rozvoj silových schopností, 

• vyšší aktivita enzymu myokinázy (reguluje tvorbu ATP ze dvou molekul ADP). 

Mechanismy adaptační odpoYědi 

Adaptační odpověď je snaha o udržení konstantního vnitřního prostředí 

v rozsahu limitovaném genetickým potenciálem buňky. Za základní mechanismus 

považujeme tvorbu nových bílkovin, hlavně strukturních, funkčních a metabolických. 

Za stimul pro tyto adaptační procesy jsou považovány změny v poměru ATP/ADP, 

hypoxie, ionty Ca a fragmenty bílkovin vznikající při jejich zvýšené degradaci 

v důsledku zatížení organismu (Semiginovský, Vránová, 1992; Havlíčková a kol., 1997; 

Seliger, Vinařický, 1980). 

2.3.2. Klasifikace forem projevu svalové aktivity a jejich testování 

Podle Choutky, Dovalila (1991), lze z kvalitativního hlediska rozlišit sílu na: 

a. statickou - schopnost působit silou proti odporu, přičemž působení není 

charakterizováno pohybem. Jedná se o kontrakci izometrickou. 

b. dynamickou - zde je působení síly charakterizováno pohybem hybného 

aparátu, kontrakce je izotonická, excentrická. 

Podle velikosti překonávaného odporu a zrychlení vykonávaného pohybu dále 

diferencují Choutka, Dovalil (1991) sílu na: 

• výbušnou sílu spojujeme s překonáváním odporů nedosahujících hraničních 

hodnot a s maximálním zrychlením, 

• rychlá síla se projevuje při překonávání odporů nedosahujících hraničních 

hodnot, s nemaximálním zrychlením, 

• pomalá síla se projevuje při překonávání vysokých až hraničních odporů 

nevelkou a stálou rychlostí, 

• vytrvalostní sílu charakterizuje schopnost mnohonásobně překonávat odpor 

opakováním pohybu. 
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Kvantitativně se projevy síly člení na absolutní sílu (nejvyšší možná úroveň 

statické či dynamické pomalé síly, je charakterizována maximální velikostí odporu) a 

relativní sílu, která vzniká přepočtem absolutní síly svalových skupin na 1 kg tělesné 

hmotnosti (Choutka, Dovalil, 1991). 

Obecné zásady pro testování silových schopnosti (Choutka, Dovalil, 1986) 

Silové schopnosti lze relativně dobře kvantifikovat, testy jsou sestaveny 

z různých standardizovaných cvičení s odpory. V rámci diagnostiky se hodnotí velikost 

překonávaného odporu, někdy také rychlost pohybu a počty opakování cvičení. 

Cvičení pro testovací účely nemají být technicky příliš náročná, aby dosažený 

výkon bylo možné přičítat skutečně silovým schopnostem. Zcela nezbytný je přesný 

popis pohybového úkolu včetně příslušných poloh. 

Jednotlivé silové schopnosti posuzujeme dle určených standardizovaných 

cvičení. 

1. Úroveň absolutní síly můžeme posuzovat a porovnávat podle: 

• nejvyšší hmotnosti přemístěného břemene v motorickém testu, 

• nejvyšší hodnoty mechanické síly Fmax zjištěného dynamometrem, 

• nejvyššího počtu opakování standardního cvičení s odporem větším než 70 % 

maxima. 

2. Zdrojem informací o výbušné síle jsou: 

• výsledky motorických testů, dosažené na základě projevu této silové schopnosti, 

• hodnoty impulsu síly z dynamometrie, 

• hodnoty rychlosti a zrychlení příslušného pohybu z jeho kinematické analýzy 

• údaje získané pomocí akcelerometru. 

3. Rychlou sílu charakterizujeme nejvyšším možným počtem cyklických cvičení ve 

stanoveném čase nebo v čase potřebném ke splnění požadovaného počtu cvičení. 

4. Při hodnocení vytrvalostní síly můžeme Yyužít následujících možností: 

• nejvyšší možný počet opakování cvičení s břemenem, 

• nejvyšší možný počet opakování cvičení ve vymezeném čase /déle než 30 sl, 
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• čas potřebný k vykonávání stanoveného počtu cvičení, celková doba delší než 

30 s, 

• výpočet veličiny práce v Nm /např. na ergometru/, 

• změny fyzikálních charakteristik dynamografické křivky při opakovaných 

cvičeních, 

• čas výdrže proti určitému odporu, většinou se stanoví určité procento z maxima. 

2.3.3. Rozvoj silových schopností 

Podle Vaculy, Dostála (1983), je třeba v posilovacím tréninku v souladu s teorií 

neuromotorické specifičnosti rozlišovat a plnit vždy dva hlavní úkoly: 

1. Rozvíjet pracovní kapacitu svalového systému obecně, tzn. působit především na 

svaly, na růst jejich síly. Úkolem posilování je způsobit určitou hypertrofii či 

zmohutnění svalstva vyšším kvantem svalové práce (tradiční pojetí posilování). 

V tréninku se tento úkol plní postupně zvyšováním hmotnosti činky. 

2. Rozvíjet pracovní kapacitu svalového systému speciálně, tzn. sledovat 

především funkci, kterou má svalová síla vykonávat. 

Dalším úkolem posilování je zdokonalit spolupráci (koordinaci) různých 

svalových skupin, především těch, které mohou sportovní výkon nejvíce podpořit, tak, 

aby byl dosažen pohyb žádoucí kvality. K tomu je zapotřebí zapojit do posilování velice 

intenzivně nervový systém a zvláště pak jeho řídící část CNS (centrální nervovou 

soustavu). Takové posilování vytváří příslušné funkční vztahy mezi systémy (zvláště 

mezi svalovým a nervovým) a zároveň se tyto vztahy postupně formují ve speciální 

dovednost, která je k dosažení maximálních sportovních Yýkonů nezbytná. 

V tréninku se tento úkol plní spráYnou volbou odporu (zátěží), optimálního 

počtu opakování a způsobu provedení vybraných cviků. Velmi důležité je sledovat 

průběh pohybu zátěže v čase i prostoru, a to zvláště v souvislosti s nastupující únavou, 

která mění žádoucí průběh pohybu a nepříznivě ovlivňuje formování a upevňování 

speciální dovednosti. 

S posilovacím tréninkem souvisí přímo i úkol vhodně a správně uvolňovat 

(relaxovat) a regenerovat svalový systém v průběhu tréninku i mezi jednotlivými 

tréninky. 
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Metody posilování (Choutka, Dovalil, 1991) 

Ke zvýšení silových schopností je nutné sval stimulovat určitým podrážděním. To 

můžeme provést buď mechanicky nebo elektricky a s různou intenzitou. Z toho 

vyplývají různé možnosti a metody posilování: 

Metoda maximálních úsilí 

Překonává se maximální možný odpor břemene (95- 100 %), počet opakování 1 

- 3x, s malou rychlostí pohybu. Nevede k větší hypertrofii svalu. 

Metoda opakovaných úsilí 

Volně definována jako několikrát opakované cvičení, s nemaximálním odporem 

a nemaximální rychlostí. Je rovněž nazývána jako metoda kulturistická, protože se 

vyznačuje velkou hypertrofií svalstva. Má několik možností provedení např. 

pyramidová metoda, u které zátěž postupně zvyšujeme nebo snižujeme, společně se 

změnou počtu opakování. Dochází zde také ke zlepšení vnitrosvalové koordinace. 

Optimální počet opakování 8- 15x. 

Metoda rychlostní 

Velikost odporu je střední (30 - 60%) se snahou o co nejrychlejší provedení 

pohybu. Posiluje se tak dlouho, dokud neklesne rychlost prováděného pohybu. 

Metoda kontrastní 

Kombinuje metodu opakovaných úsilí s metodou rychlostní. Změny odporu 

v jedné tréninkové jednotce zdokonalují pozitivní kinestetické pocity: těžko - lehko, 

rychle - pomalu. Výsledkem je zlepšení vnitrosvalové koordinace. Obvyklá zátěž je 30 

- 80 % maxima a 5 - 1 O opakování. 

Metoda izometrická 

Cvičení je vykonáváno bez pohybu, tedy staticky. Doporučuje se setrvat 

v zatížení 5 - 12s, přičemž odpor by se měl postupně zvyšovat. Počet opakování není 

pevně vymezen. Předností této metody je možnost lokálního působení a jednoduché 

použití bez nákladného vybavení. 

Metoda intermediární 

Tato metoda v sobě spojuje statickou a dynamickou práci. Pohyb je v určitém 

bodě přerušen a následuje izometrická kontrakce po dobu asi 5 s. Následuje dokončení 
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pohybu. Váha břemene musí umožnit krátkodobou výdrž v izometrické kontrakci. 

Ostatní parametry jsou podobné jako u metody izometrické. 

Metoda brzdivá 

Pracuje se s větším odporem, než jaký lze překonat. Dochází k brzdivé 

kontrakci, při níž je sval násilně protahován. Používají se břemena o hmotnosti 120 -

150% maxima. Velmi důležitá je zde proto kvalitní dopomoc. Zásady jsou přibližně 

stejné jak u metody izometrické. 

Metoda izokinetická 

Posilování probíhá na speciálních zařízeních, které umožňují klást odpor podle 

vyvíjeného úsilí (větší úsilí = větší odpor). Svaly tedy vyvíjejí v každém okamžiku 

maximální napětí, při konstantní rychlosti pohybu. Počet opakování 6 - 8. 

Metoda plyometrická 

Tato metoda je založena na vytváření podmínek pro maximálně mohutnou 

kontrakci. Podmínky se vytvářejí dvěma způsoby: 

a. první způsob je založen na zbrzdění pádu břemena a následné kontrakci, 

b. druhý způsob využívá pohybu břemene z předcházející izometrické kontrakce. 

Jedná se o princip využití protažení svalu k jeho větší následné kontrakci (při 

protažení svalu dochází k podráždění nervosvalových vřetének a prostřednictvím zpětné 

vazby následuje kontrakce- zabraňuje se přetržení svalu). 

Metoda silově - vytrvalostní a metoda kruhová 

Dominujícím parametrem je vysoký počet opakování (20 - 50 x) až "do 

vyčerpání". Cvičí se s nižší váhou- cca 30- 40% maxima. Cílem je vyvolat odezvu i 

v systému srdečně oběhovém. U metody kruhové se postupně zatěžují různé svalové 

skupiny. 

Metoda elektrostimulace 

U poslední metody je vyloučena volní složka. Kontrakce Je podněcována 

elektrickými impulsy. Metoda je považována za spíše doplňkovou. 
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2.3.4. Pravidla posilování 

Pro charakteristiku pravidel posilování jsme využili informací z internetového 

serveru zaměřeného na posilování (http:/ /www.cvicime.cz (31.1.2008)). 

1. Obecně platí - při posilování vždy postupujeme od středu těla k periferii. 

Nejdříve je třeba zpevnit svaly hluboko okolo páteře (hluboký stabilizační 

systém) a funkčně související (břišní svaly) a teprve později přecházíme na svaly 

končetin. Naopak snaha ovlivnit nejdříve nejvíce povrchní viditelné svaly vede k 

riziku zdeformování postavy (zhoršení stability páteře) a zranění (bolesti páteře, 

výhřez meziobratlové ploténky, kýla ... ). 

2. Nejdříve je potřeba naučit se správné provedení cviku, teprve potom je možné 

stupňovat zátěž. 

3. Nejdříve posilujeme svaly s tendencí k oslabování. Svaly se sklonem ke 

zkracování cvičíme opatrněji, jen s velmi mírným nasazením a někdy musíme v 

počátcích jejich posilování zcela vynechat. Např. posilujeme břicho, šetříme 

svaly beder. Pozor, individuálně se může míra svalové nerovnováhy hodně lišit. 

4. Vybíráme vždy vhodné kombinace partií, které posilujeme v jednom tréninku-

podle jejich funkční souvislosti: 

svaly působící proti sobě (antagonisté - vedou k opačnému pohybu). 

Dohromady se budou posilovat například biceps a triceps paže, svaly 

přední a zadní strany stehna, biceps a prsní svaly, triceps a záda. 

svaly spolupracující na pohybu (synergisté). Společně se při tréninku 

posilují např. biceps paže a zádové svaly, triceps paže a prsní svaly, 

ohýbače kolena (hamstringy) a hýždě, všechny tři oblasti břicha (horní/ 

střední/ dolní). 

začátečníci a méně zkušení by měli posilovat současně zejména 

antagonisty. Volíme taky vhodné rozložení cvičebních jednotek během 

týdne (dne). 

5. Slabé svalové skupiny je vždy třeba posilovat na začátku tréninku. Řadíme cviky 

tak, aby měl procvičovaný sval v dostatečném množství a frekvenci zátěž i čas 

potřebn)· k regeneraci. V cvičební jednotce dodržujeme správný sled a intenzitu 

technik. 
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6. Každý, i ten nejlépe sestavený trénink je potřeba vždy po čase obměnit za nový. 

Měřítkem udávajícím potřebu změny tréninku je stagnace výkonu. Tj. - nedaří se 

nám dále zlepšovat (udržet) potřebnou míru posílení danými cviky, přestože 

byly dobře sestaveny a na počátku byly s nimi výsledky dobré. 

2.3.5: Význam silových schopností a jejich rozvoje v plaveckých disciplínách 

Posuzujeme-li dynamiku výkonnosti v jednotlivých plaveckých disciplínách za 

posledních 20 let, vidíme, že bývalé vrcholné výkony na úrovni světových rekordů se 

stávají běžnými až průměrnými výkony současných špičkových (výkonnostních) plavců 

včetně našich. Podle Horčice (1994) lze trendy, které mají vliv na progresivní posun 

výkonnosti v plavání lze zjednodušeně rozdělit do dvou oblastí: 

a) optimalizace techniky jednotlivých plaveckých způsobů (snížení odporu 

vody, optimalizace dynamicko-časoprostorových charakteristik), 

b) zvýšení propulzní složky pohybu plavce ve vodě. 

Zvýraznění silové přípravy v celkovém pojetí plaveckého tréninku v poslední 

době mělo pozitivní vliv především na zvýšení propulzní složky pohybu plavce ve vodě. 

Prodloužení plaveckého kroku a pokles frekvence záběrů finalistů světových soutěží od 

roku 1972 charakterizuje především posun v rozvoji speciálních silových předpokladů. 

Rozvoj silových předpokladů na suchu i ve vodě se stal nedílnou součástí 

tréninku výkonnostních plavců. Hodnoty objemu silové přípravy v etapě vrcholového 

tréninku se podle specializace pohybují v rozmezí 15-25 % celkového objemu 

tréninkového zatížení v ročním tréninkovém cyklu (200-350 hodin), z toho příprava na 

suchu dosahuje 70-90% (Horčic, 1994). 

Z hlediska charakteristiky tréninkového zatížení lze trénink síly rozdělit do 

oblastí zaměřených na: 

• rozvoj všeobecné kondice na suchu 

• rozvoj speciálních silových předpokladů (dále SSP) na suchu 

• rozvoj SSP ve vodě 

Pod rozvojem SSP je třeba rozumět svalovou sílu, která je nutná pro propulzi -

pohon vpřed, ale současně také pro vztlak, překonávání odporu vodního prostředí a 
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stabilizaci polohy. Rozvoj je závislý na kondičních a koordinačních předpokladech, na 

stavu jejich vývoje a změně vztahů. 

Předností tréninku na suchu je možnost využívat a realizovat v modelových 

podmínkách odpory a rychlosti pohybu vyšší než při tréninku ve vodě. Jako 

tréninkového prostředku se využívají především různé druhy izokinetických 

posilovacích zařízení. 

Diagnostika speciálních silových předpokladů /dále SSP/ v plavání 

Podle Horčice, Boswart (1993) můžeme diagnostiku SSP v plavání provádět dvojím 

způsobem, na suchu nebo ve vodě: 

• sledování úrovně rozvoje SSP ve vodě má řadu variant podle jednotlivých 

období tréninku a akceptování rozvoje konkrétních SSP. Jako základní parametry se 

využívají čas, dráha, frekvence záběru, hodnoty dodatečného odporu, atd. 

• pro sledování úrovně rozvoje SSP na suchu se využívají posilovací zařízení 

umožňující modelovat záběr pod hladinou nebo celý cyklus záběru. Pro měřící účely 

jsou speciálně upravovány. Nejčastěji používaným zařízením v poslední době je 

izokinetický trenažér Biokinetic. Jako základní parametry jsou k dispozici čas, 

frekvence záběru, celková práce, "stupeň" odporu, atd. 

2.3.6. Tréninkové prostředky pro rozvoj silových schopností ve vodě a na suchu 

Horčic (1996) dělí tréninkové prostředky do tří komplexů: 

1. Rozvoj speciálních silových předpokladů ve vodě - v oblasti tréninku zaměřeného 

na rozvoj SSP ve vodě jsou zahrnuta cvičení, která rozvoj SSP kombinují s rozvojem 

koordinačních a senzomotorických regulačních schopností (stabilizace splývavé polohy 

těla, pocit vody, atd.). 

Rozlišují se tréninkové prostředky: 

• zvětšující záběrovou plochu (různé druhy "pacek"), 

• vyvolávající dodatečné odpory (plavecké brzdy - kbelíky, závěsy, molitany, 

odporové pásy, plavky, atd.), 

• působící ve smyslu vnějšího donucení (urychlovače- závěsy na gumovém laně, 

proudové kanály, atd.), 

• zaměřené na rozvoj rychlostní síly a silové vytrvalosti při volném plavání. 
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2. Rozvoj všeobecné kondice na suchu - v tomto komplexu tréninkových cviků se 

opouští zcela pohybová struktura závodního pohybu. Jako příklad lze uvést takové 

cviky, které jsou aplikovány v rámci všeobecného atletického tréninku pro rozvinutí 

základního silového potenciálu např. posilování se závažím (Witt,l994). 

3. Rozvoj speciálních silových předpokladů na suchu - v tomto komplexu jsou cviky 

zaměřené na rozvoj svalových skupin podílejících se na propulzi. Rozvoj je závislý ve 

stejné míře na kondičních a koordinačních předpokladech, na stavu jejich vývoje a 

změně vztahů. Jako tréninkového prostředku se využívají různé druhy izokinetických 

posilovacích zařízení. 

Silový trénink s pomocí speciálně upravených posilovacích přístrojů se pak 

stává trvalou součástí moderního tréninku. Metodicky se začleňuje jak mezi speciální 

silový trénink zohledňující časoprostorovou a dynamickou strukturu plaveckého záběru, 

tak i do základního silového tréninku. Podstatným znakem specifického silového 

tréninku s posilovacími přístroji je tedy úzký vztah k závodním cvičením. Tím lze 

jednotlivé prvky sportovní techniky zdokonalit při výrazně zvýšené intenzitě zatížení a 

tak využít pozitivních účinků silového tréninku. 

Ve specializované a vrcholové etapě přípravy se postupně zvyšuje podíl 

speciální silové přípravy oproti všeobecné silové přípravě. V průběhu ročního 

tréninkového cyklu se jejich poměr mění, od převažujícího všeobecného zaměření v 

začátku přípravného období po dokončení speciální silové přípravy převážně ve 

vylaďovacím období. SSP tedy zabezpečuje návaznost od čistě obecného zatěžování ke 

specifickému. Cílem SSP je vytvoření silových předpokladů na úrovni zabezpečující 

zvládnutí časoprostorové a dynamické struktury pohybu v podmínkách adekvátních 

závodním. 

Trenažéry využívané ve sportovní přípravě v plavání a ostatních vodních sportech 

Horčic (1996) dělí trenažéry do následujících skupin: 

• trenažéry sestrojené na základě principu standardní zátěže 

• univerzální trenažéry s pevnými stanovišti 

• trenažéry se setrvačníkem 

• trenažéry s třecí spojkou 

• trenažéry s elektromotorem (dynamem) - do této skupiny patří také plavecký 

trenažér Biokinetic, využívaný při našem měření. 
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Využití Biokineticu v tréninku plavců 

Problematikou rozvoje speciálních silových předpokladů u závodníků ve věku 

optimálním pro závodní výkon, se zabývala řada autorů (Becerra, 2001; Holtke, 1994; 

Horčic, 1994; 1995; 1995 až 1997; Kolmogorov, 1992; Mc Ardle, 1991; Reiss, 1995; 

Strass, 1990; Vítů, 1999). 

Ve sportovním plavání se již po mnoho let absolvuje velká část posilovacího 

tréninku na suchu, s pomocí přístrojů na posilování paží. Nejrozšířenějším přístrojem 

právě na posilování paží je Biokinetic vyvinutý v USA, který se ve svých 

modifikovaných verzích používá dlouhá léta při tréninku plavců (Witt, Kuchler, 1994). 

Na základě analýzy současných informací lze tvrdit, že schopnost horních 

končetin vytvářet specifický vnější mechanický výkon, je jedním z limitujících faktorů 

určujících plavecký výkon. Tréninkem vykazuje značné zlepšení a snižuje se při 

netrénování. Toussaint (1990) konstatuje, že realizace "vnějšího" mechanického výkonu 

v plavání především u výkonů na 50 - 400 m, ale i špičkových výkonů na delší tratě 

800 - 1500 m není limitována ani tak úrovní centrálního oběhového a dýchacího 

systému, jako spíše množstvím a kvalitou. 

Využití Biokineticu jako speciálního posilovacího tréninkového přístroje horních 

končetin se ve sportovním plavání plně osvědčilo. Pokud jde o adekvátnost zatížení 

mohou být simulovány dostatečným způsobem pracovní podmínky pro skupiny 

záběrových (propulzních) svalů všech plaveckých způsobů (Witt, Kuchler, 1994). 

Posilovací trénink se zřetelně zvýšenou intenzitou zatížení a požadavek 

vysokého počtu opakování cvičení, který je nezb}1ný ve vytrvalostních sportovních 

disciplínách, jsou spolu slučitelné jen v omezené míře. Zejména pak v případě, kdy se 

má udržet kvalita pohybového provedení na vysoké úrovni. Spojení obou požadavků 

(využití pozitivních účinků vysoké intenzity zatížení pohybu a energetické náročnosti 

cvičení s velkým počtem opakovaní) je možné metodicky zajistit v intervalovém 

tréninku. Krátké přestávky mezi jednotlivými úseky umožňují při zatížení téměř 

plynulou resyntézu kreatinfosfátu a rozšiřují tím způsoby resyntézy kreatinfosfátu 

v aerobně alaktátovém režimu práce, zejména na úrovni svalové tkáně (Witt, Kuchler, 

1994). 

Během pohybového cyklu na Biokineticu se objevuje při zatěžování zejména u 

sprinterů výrazná ztráta kvality provedeného pohybu již po 20-30vteřinách. Snížení 
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těchto ztrát představuje podle názoru odborníků podstatnou výkonnostní rezervu 

především pro sprintérské tratě (Witt, Kuchler, 1994). 

Formou opakovaných sérií zatížení (cvičení) se dosahuje objemu zatížení 

typického pro vytrvalostní sportovní disciplíny a splňuje se zároveň i požadavek vysoké 

intenzity a kvality provedení pohybu. Tréninková jednotka utvářená na Biokineticu by 

měla zdůrazňovat vytrvalostní charakter posilovacího tréninku. Struktura intenzity a 

objemu zatížení musí vycházet z individuální úrovně výkonnosti, kterou zjišťujeme 

formou testování (Witt, Kuchler, 1994). 

2.4. PLAV ÁNÍ 

2.4.1. Charakteristika sportovního výkonu 

Sportovní výkon je charakterizován jako aktuální projev specializovaných 

schopností jedince v činnosti zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen 

pravidly daného sportovního odvětví nebo disciplíny. Sportovní výkon je výsledkem 

dlouhodobé adaptace (Choutka, Dovalil, 1991). 

2.4.2. Charakteristika plaveckého výkonu 

Podstatou plaveckého výkonu je překonat danou vzdálenost v co nejkratším čase 

při současném respektování soutěžních pravidel. 

Toto se děje za předpokladu správně zvládnuté techniky. Podle Hofera (2006) 

představuje sportovní technika pohyby člověka jako nástroj, který mu umožňuje plnit 

určitý pohybový úkol. V plavecké sportu spočívá pohybový úkol za již dříve zmíněných 

podmínek daným plaveckým způsobem. 

Při řešení pohybového úkolu člověk využívá svého pohybového aparátu 

v souladu se zákony mechaniky a veškeré jeho pohyby nesmějí být v rozporu 

s požadavky sportovních pravidel (Hofer, 2006). 

Technika plavání vychází z pravidel, která v současné době vymezují čtyři 

plavecké způsoby: prsa, motýlek, znak a volný způsob. Kromě toho zahrnuje starty, 
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obrátky a štafetové předávky. Plavecký způsob, což je pravidly vymezený pohyb 

člověka ve vodě, má vzhledem k pojmu techniky obecnější charakter. Individuální 

zvládnutí techniky jedincem nazýváme stylem. Ve stylu se uplatňují individuální 

předpoklady plavce, a proto je vždy chápán jako projev jedinečný (Hofer, 2006). 

Účinnost plavecké techniky lze v nejširším slova smyslu pojímat jako podíl 

plaveckého výkonu a stupně rozvoje některé z pohybových schopností, jež s výkonem 

souvisí (např. svalové síly a vytrvalosti). V těchto souvislostech se využívá 

biochemických analýz a motorických testů na plaveckých trenažérech a ergometrech. 

Porovnání výkonu na trenažéru a plaveckého výkonu může přispět k poznání, do jaké 

míry je plavec schopen realizovat své silově vytrvalostní schopnosti ke své propulzi. 

Propulze je definována jako síla, která je potřeba k dopřednému pohybu (Hofer, 2006). 

2.4.3. Technika plavání 

Technika je podstatnou složkou plaveckého výkonu. Technikou se rozumí 

účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu s možnostmi jedince, 

s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na základě 

neurofyziologických mechanismů řízení pohybu.Využívají se přitom i další 

předpoklady sportovce, především kondiční, somatické a psychické (Dovalil, 2002). 

Plavecká technika je definována jako způsob řešení daného pohybového úkolu 

člověkem, na základě jeho všeobecných anatomicko-fyziologických a psychologických 

předpokladů v souladu s mechanickými zákony platnými v průběhu pohybu a 

v souhlase s mezinárodními pravidly závodění (Motyčka, 1991). 

Technika plavání vychází ve svých hrubých rysech z pravidel, která v současné 

době vymezují 4 plavecké způsoby: prsa, motýlek, znak a volný způsob. Kromě toho 

zahrnuje starty, obrátky a štafetové předávky (Hofer, 2000). 

Zafixované chyby v technice jsou omezující složkou sebelépe fyzicky 

vybaveného závodníka. Narušení techniky nebo ztráta kondice znamená zhoršení 

výkonu (Zítek, 1982). 

Technika zprostředkovává projev schopností ve výkonu plavce. Přiměřená 

technická úroveň a dostatečně rozvinuté pohybové schopnosti snižují velikost brzdících 

sil a umožňují využití podmínek pro zvýšení hnacích sil. Vyšší výkonnost pramení ze 
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souladu mezi dokonale zvládnutou technikou a úrovní kvality pohybových schopností 

(Beckmann, 1987). 

Je zřejmé, že parametry techniky jsou determinovány i faktorem vytrvalosti. Vliv 

únavy plavce se projevuje do techniky ve třech základních směrech: 

• zkrácení délky záběru, 

• zvýšení počtu záběrových cyklů, 

• ve snížení průměrné rychlosti plavání. 

Plavci s účinnější technikou překonávají svoji trať menším počtem záběrů, to 

znamená delším plaveckým krokem. Délka kroku v plavání může tedy být kritériem 

účinnosti plavecké techniky obecně (Beckmann, 1987). 

Reischle (1988) tvrdí o vzájemných vztazích parametrů techniky: "Se 

zvyšováním rychlosti plavání se zrychluje frekvence pohybů, přičemž délka kroku se 

poněkud zkracuje. Tyto tendence setrvávají, až do určité hranice intenzity. Po 

překročení této hranice se frekvence může ještě zrychlovat, avšak za cenu neúměrného 

zkracování kroku. Rychlost plavání se proto již nezvyšuje, někdy dokonce i snižuje. 

Překročení této hranice je též spojeno s velkým výdajem energie. Tato situace je typická 

pro nezkušené plavce." 

Vyhledáváním kritické hranice frekvence a optimální délky kroku jsou 

předmětem sledování řady autorů (Reischle, 1988; Hofer, 2000; Counsilmann, 1974). 

Jestliže se měří délka plaveckého kroku, za účelem kontroly účinnosti plavecké 

techniky, je třeba brát intenzitu plavání v úvahu. Délka plaveckého kroku je výsledkem 

složitého působení činitelů nejen z oblasti dovedností, ale i mnoha somatických a 

fyzikálních faktorů. Zdá se, že vynikající plavci dokáží nejen vytvářet velké hodnoty 

hnacích sil, ale i maximálně redukovat síly brzdící optimálním tvarem svého těla i jeho 

polohou. Značnou roli v těchto vztazích mají parametry těla, jež se podílejí na brzdících 

silách a také na propulzi (Reischle, 1988; Hofer, 2000; Counsilmann, 1974). 

Výzkumy potvrzují, že délka plaveckého kroku a frekvence, jsou determinujícím 

faktorem průměrné rychlosti. 
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2.4.4. Aspekty plaveckého výkonu ve sprintu 

Obecně je za sprint považován výkon na trati 50 m. Z fyziologického hlediska je 

toto označení zavádějící, neboť za sprint je považován výkon maximálním úsilím po 

dobu max 10 s, což splňuje například atletická disciplína běh na 100m. Plavcům ovšem 

jejich "sprint" trvá více jak dvakrát tak dlouho. Název sprint zde spíše vystihuje taktiku 

závodníka: ,,mít ze všech soupeřů nejvyšší rychlost, udržet ji po celou délku tratě a 

dohmátnout první". Jde tedy o maximální výkon po celou dobu trvání závodu, plavec

sprinter nemá možnost plavat pomaleji, než je maximální rychlost (Janík, 2004). 

Somatické a věkové předpoklady 

V minulosti i současnosti zaznamenávají úspěchy na vrcholových soutěžích ve 

sprinterských disciplínách převážně starší, vysocí a svalnatí závodníci. Pro názornost 

několik příkladů úspěšných sprinterů: Popov, A. (50, 100 VZ) 198 cm, na vrcholu do 

věku 32 let věku; Foster, M. (50 VZ, 50 M) 195 cm, na vrcholu do věku 32 let; Borges, 

G.F. (100, 200 VZ) 202 cm, na vrcholu do věku 29 let; Lezak, J. (50, 100 VZ) 193 cm, 

na vrcholu ve 33 letech ... 

Psychické předpoklady 

O povahových rysech sprinterů se špičkoví trenéři (např. trenéři univerzitních 

týmů USA Bottom, 2006, Busch, 2007, Davis, 1999) vyjadřuje následovně: "Průbojní, 

často vysoce inteligentní, bystří. Jsou nositelé humoru, ale i citliví, někdy povýšení, 

dokonce i zlomyslní, dělají šprýmy, ale i naschvály. Chtějí upoutat zájem, vyžadují 

pozornost. Rádi závodí, umí se na momentální výkony soustředit, jsou odolní k bolesti, 

nikoliv však ke stereotypu". 

2.4.5. Plavecký způsob prsa 

Plavání na prsou patří mezi nejstarší plavecké způsoby. Jeho technika je 

popisována již v nejstarších učebnicích plavání. Plavání prsou připomíná plavání žáby. 

Z hlediska biomechaniky je technika plavání tohoto způsobu málo efektivní, neboť 

pomocné fáze cyklu se provádějí ve vodě ve směru lokomoce (Očenášková, 2004). 
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Současná plavecká technika způsobu prsa 

Hlavní cíl všech metod plavání je velmi jednoduchý - získat co nejvyšší rychlost 

při co nejplynulejším a nejúčinnějším pohybu. Maďarský trenér a průkopník vlnivé 

techniky v plaveckém způsobu prsa Nagy, v článku "From a technical angle" z roku 

1989, poukazuje na skutečnost, že východiskem k tomuto cíli je poznatek z geometrie. 

Nejkratší spojnicí mezi dvěma body je přímka, proto každé odchýlení od přímky 

prodlužuje vzdálenost a zpomaluje rychlost předmětu. V plavání by tedy bylo nejlepší, 

kdyby plavec plaval po přímé dráze a částečně nad vodou. 

Pravidla plavání zakazují prsařům plavat pod hladinou, zároveň spolu 

s technikou, rychlostí a specifickou vahou omezují jejich pohyb nad vodou. Navíc 

nadbytečné plavání nad vodou vyžaduje více energie, kterou lze jinak využít pro vyšší 

rychlost. Plavci tak zbývá druhé nejlepší řešení- vlnění. Tato technika se blíží k ideálu, 

k nejrychlejšímu pohybu po přímce (Nagy, 1989). 

Při pohybu po symetrické vlně se rychlost zvyšuje tím, že se plavec snaží o 

pohyb po přímce. To znamená, že čím delší je vlna a čím menší její amplituda, tím lépe. 

Prsař tedy musí plavat vlnivým pohybem s co největší délkou vlny v závislosti na 

anatomické stavbě těla, vytrvalosti a vlastní síle. Ramena a myšlené body trupu tvoří 

symetrický vlnivý pohyb. Ten je výsledkem sladěných aktivních pohybů horních i 

dolních končetin a také trupu a ramen To je základní myšlenka, pokud jde o vlnivou 

techniku plavání prsou (Nagy, 1989). 

Fyzika a živočišná říše nám poskytují nesčetné příklady vlnivého pohybu. Tím 

nejzřejmějším je ve fyzice světlo. Stejně tak je v živočišné říši instinktivním pohybem, 

který má být co nejrychlejší, pohyb ve vlnách co nejbližší pohybu po přímce. Zřejmým 

příkladem je pohyb kočkovitých šelem a některých druhů ryb. Vrátíme-li se zpět k 

plavání, zjistíme, že vlnivá technika dominuje již dlouhou dobu v motýlku (Nagy, 

1989). 
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2.5. FAKTORY PODMIŇUJÍCÍ PLAVECKÝ VÝKON 

Podstatou plaveckých výkonů je překonat závodní trať dlouhou 50-1500 metrů 

co nejrychleji, způsobem vymezeným pravidly sportovního plavání, tedy konkrétním 

plaveckým způsobem. Každý konkrétní výkon je podmíněn řadou dílčích faktorů i 

skupinami determinant, které jsou ve vzájemných vazbách Gednoduchých nebo 

složitějších). Představa struktury těchto faktorů bývá pojímána pro svou složitost velmi 

často pouze schematicky nebo se zaměřením na jen určitou oblast. Přestože se 

strukturou plaveckého výkonu zabývala řada autorů (Juřina, 1973, Čechovská, 2001, 

Toussaint, 1990, Platonov, 1986 a další), komplexní a ověřený model struktury nemáme 

v odborné literatuře k dispozici. 

Znalost struktury výkonu zasahuje do oblastí řízení plaveckého sportovního 

tréninku v různých etapách rozvoje plavecké výkonnosti. Jde o volbu obsahu, zaměření, 

metod a prostředků sportovního tréninku plavců. Spolu s mnohostranným rozvojem 

činitelů odehrávajícího se mezi trenérem a závodníkem zasahují do sféry biologické, 

psychické i sociální, a podmiňují tak růst plaveckého výkonu (Čechovská, 2001). 

Sportovní plavecká výkonnost se zvyšuje během poměrně dlouhé sportovní 

kariéry sportovce a je v podstatě souhrnem projevů vrozených dispozic, vlivů prostředí 

(vlivy neznámé) a tréninkového procesu (vlivy záměrné) (Čechovská, 2001). 

Soubor požadavků determinant, určujících složek sportovního, tedy 1 plaveckého 

výkonu je shrnut v jiném přístupu do skupin: 

• bioenergetických determinant, které podmiňují schopnosti mobilizovat výkonu 

odpoYídající bioenergetické systémy 

• biomechanických determinant, které zahrnují činnost celého pohybového 

systému, koordinační kvalitu 

• psychických determinant, které zahrnují psychické procesy, osobnostní 

charakteristiky, motivaci a další faktory 

• deformačních determinant, které představují rušivé momenty vnitřní povahy 

(napětí, strach, únava) a vnější povahy (soupeři, podmínky závodní činnosti) (Dobrý, 

Semiginovský, 1988). 
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Struktura plaveckého výkonu, komplex činitelů, které podmiňují plavecký výkon 
(Čechovská,2001) 

Mezi faktory plavecké techniky se řadí plavecké dovednosti, technika plaveckých 

způsobů a technika startů a obrátek. 

Somatickými předpoklady jsou tělesné rozměry, forma a složení tělesné stavby. 

Funkčními předpoklady jsou aerobní a anaerobní kapacita, funkční a zdravotní stav. 

Mezi faktory kondice se řadí vytrvalostní schopnosti, silové schopnosti, koordinační a 

senzomotorické schopnosti a flexibilita. 

Mezi psychické předpoklady se řadí motivačně emoční faktory, temperament, 

vlastnosti osobnosti, intelekt atd. 
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2.6. SYSTÉM TRÉNINKU PLAVCŮ V RŮZNÝCH ZEMÍCH 

2.6.1. Austrálie 

Prvním krokem k navázání na úspěchy z roku 1956, kdy se v Melbourne konaly 

Olympijské hry, byl vznik nové organizace nazvané "Australské plavání" v roce 1985. 

V této struktuře dostali profesionální australští trenéři první větší příležitost k využití 

svých vědomostí v tvorbě moderní organizace. O pár let později vzniká organizační 

systém tvořený několika programy, jejichž výsledky jsme mohli vidět už na OH 

v Sydney 2000. Jedním z programů je tzv." Plán vedení a monitorování mladých plavců 

ve všech etapách plaveckého vývoje" (Richards, 1996, převzato z Jurák, 2005). 

V tomto systému jsou nadaní plavci vybíráni do tzv. přípravných kempů (u nás 

"soustředění"), které se konají v každém státě 3 - 5 krát do roka v rozsahu 4 - 6 dnů 

během školních prázdnin. Mimo to se jednou do roka pořádá národní přípravný kemp 

pro všechny vybrané plavce. Každý plavec se v ideálním případě účastní všech těchto 

kempů po dobu tří let. Tím trenéři získávají přehled o postupném psychickém, fyzickém 

a technickém rozvoji plavce. Dosáhne-li vybraný plavec seniorské kategorie, mají 

k dispozici veškerou dokumentaci o jeho plaveckém vývoji (Richards, 1996, převzato 

z Jurák, 2005). 

Program kempů pro plavce ve věku 13- 16 let je zaměřen především na jejich 

výchovu, zatímco program plavců ve věku 16 - 18 let se zaměřuje téměř výhradně na 

trénink. Tím se plavci učí, jak se vyrovnávat s problémy, zvládnutí sebe sama a získají 

tak postupně dovednosti, které jim umožní úspěšně se připravit na svůj první start na 

OH (Richards, 1996, převzato z Jurák, 2005). 

Jednotlivé kempy jsou určeny k plnění specifických úkolů: 

• cílem prvního kempu je přivyknutí na skupinové tréninky, plavci JSOU 

zatěžováni jen mírně, 

• druhý kemp je zaměřen na rozvoj plavecké techniky a dovedností, 

• ve třetím kempu dochází ke specifickému testování, které spočívá na výkonech 

v polovině sezóny a specializuje se na rozvoj vytrvalosti; rovněž jsou testovány 

základní energetické systémy za použití národních testovacích protokolů, 
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• čtvrtého a pátého kempu se mohou zúčastnit jen plavci, kteří prošli všemi 

předcházejícími kempy, 

• pátý kemp je jediný, kde je kladen největší důraz na četnost a intenzitu trénování 

(Richards, 1996, převzato z Jurák, 2005). 

2.6.2. Spojené státy americké 

Americký program věkových skupin se poprvé objevil na začátku padesátých let 

minulého století, kdy velkou měrou vzrostl zájem americké veřejnosti o plavání. 

Národní plavecký svaz USS (United States Swimming, dnes USA Swimming -

americký plavecký svaz) vytvořil organizaci "Plavání spojených států, Inc.", rozdělil 

plavecké soutěže na čtyři věkové kategorie: do 10let, 11-12let, 13-14let a 15-171et 

(Counsilman, 1974). První výsledky se dostavily již na Olympijských hrách 

v Melbourne, avšak plná síla tohoto programu se projevila až na OH v Římě, kde USA 

vyhrála více medailí než Austrálie (Richards, 1996, převzato z Jurák, 2005). 

Výsledky amerického systému byly postupně studovány na výkonech nejlepších 

amerických plavců od jeho vzniku až do poloviny devadesátých let. Sportovní institut 

mládeže na státní Michiganské univerzitě pak společně s Radou pro rozvoj 

dospívajících ve Washingtonu D.C. doporučují, aby v tvorbě dlouhodobého 

tréninkového plánu mládeže byl brán zřetel především na rozvoj plavecké techniky, 

psychiky a rozvoj kondice. V současné době Američané kladou velký důraz na delší 

plaveckou kariéru, která se (při správně vedeném tréninku) stává zárukou využití 

plavcova potenciálu k dosažení jeho maximální výkonnosti (Richards, 1996, převzato 

z Jurák, 2005). 

Středoškolské plavání v USA 

Plavání ve věkových skupinách se neomezuje jen na plavecké oddíly, ale také na 

plavecké kluby při základních a středních školách. Zvláštní předpisy platí pro střední 

školy. Tyto se nevztahují jen na výběr sportu, ale i na systém soutěžení. Systému se 

studenti musí podřídit a po dobu 16týdnůjsou povinni trénovat a závodit za školní tým. 

Teprve splněním všech školou předkládaných podmínek mohou trénovat a soutěžit za 

38 



oddíl. Ten existuje současně se školním klubem (Richards, 1996, převzato z Jurák, 

2005). 

Univerzitní plavání v USA 

Dawson in Colwin (1992) píše, že po založení systému plavání ve věkových 

skupinách se univerzitní plavání potýkalo s nedostatkem mladých plavců. Po krátkém 

čase, kdy tato věková kategorie překročila hranici 18let, se situace obrátila. Tito "mladí 

plavci" nastoupili do univerzitních klubů a následně vypukla doslova revoluce. Týkala 

se početnosti vysokoškolských týmů, velikosti závodů a počtu výborných plavců. Tímto 

obrovským zájmem byl dán první impuls k vytvoření vysokoškolské plavecké ligy. 

Týmy mezi sebou soutěží formou každý s každým nebo organizují soutěže 4 univerzit 

dohromady. Tomu odpovídá počet 15-20 závodů za sezónu. Tato liga končí Americkým 

mistrovstvím všech univerzit. Na něm mohou jednotliví plavci plnit limity dané USS. 

Pak následuje období volna, jež trvá 3 - 4 týdny. Na ně navazuje trénink v plaveckých 

oddílech, které jsou jen dočasné a jejich název je fiktivní, jelikož od roku 1991 NCAA 

(National Collegiate Athletic Association- národní vysokoškolská sportovní federace) 

vypracovala nová pravidla, která omezují činnost univerzitních klubů. 

Plavecké kempy v USA 

Struktura plaveckých kempů v USA je zcela odlišná od australských, státem a 

sponzory dotovaných, kempů. V amerických kempech si trenér se svým realizačním 

týmem stanoví rozpočet kempu. Z toho je určena cena pro jednotlivce, který má zájem 

se tréninkového programu zúčastnit. Danou cenu platí sám plavec nebo spíše rodiče. 

Programy všech pořádaných kempů jsou víceméně totožné. Je v nich zahrnut trénink ve 

vodě s nahráváním na video a následnou počítačovou analýzu techniky a záběrových 

pohybů. Dále trénink na suchu se strečinkem a rozvojem síly. Z další nabídky si plavci 

mohou vybrat kromě natáčení na video a analýzy techniky plaveckých způsobů i 

přednášky o správné výživě, mentálním tréninku, psychologické přípravě (motivaci a 

závodní taktice). Z neplaveckých aktivit jsou to především jazykové programy a široké 

sportovní a kulturní vyžití. Většina z kempů má nástupní termíny stanoveny na přelom 

května a června a pokračují přes prázdniny až do konce srpna (Richards, 1996, převzato 

z Jurák, 2005). 
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2.6.3. Německo 

Podle serveru http://www.dstv-online.de (27 .1.2008) řídí veškeré záležitosti 

týkající se sportovních činností na národní úrovni Německý sportovní svaz (DSB). 

Usměrňuje finanční podporu od spolkové vlády mezi sportovní soutěže, sportovní 

federace (například plavecká federace) a autonomní krajské sportovní federace. 

Systém výkonnostního plavání v Německu 

Systém se řídí programem "Struktura pro postupnost tréninku mladých plavců 

(skupiny Dl-4, DC, C) směrem k vrcholovému tréninkovému programu": 

• pro děti do věku Slet na místní úrovni - výuka základů plavání a základní učební 

program. Od tohoto věku pokračuje progresivní program doporučený pro kluby 

a státní plavecké organizace. 

• "skupina D" 

- 8 až 1 O-letí chlapci a děvčata 

- 3letý zdokonalovací instruktážní program a základní tréninkový program 

mládeže 

-přístup založený na progresivní kontrole pomocí "testování dětí" 

- důraz na všestrannost dětského soutěžení 

- zodpovědnost leží na místní komunitě, školách, klubech nebo místních 

tréninkových střediskách 

• "skupina D2" 

- ll a 12-ti letí chlapci, ll-ti letá děvčata 

pokračuje tréninkový program mládeže, nástup progresivního 

tréninkového programu 

- kontrola progrese je zajištěna pravidelnými měřenými testy 

- soutěžení vytváří vícenásobné příhody a z toho vyplývající stresy 

- sezónním cílem je dosáhnutí všestranné zručnosti na soutěžích místní a 

národní úrovně 

- zodpovědnost leží na místní komunitě 

• "skupina D3" 

- 13 a 14-ti letí chlapci a 12-ti letá děvčata 

- budovací tréninkový program 
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- přístup založený na časových limitech 

- pokrok je pravidelně kontrolován cíleně zaměřenými testy 

- sezónním cílem je účast na německých mládežnických mistrovstvích 

- zodpovědnost leží na místní komunitě 

• "skupina D4" 

- 15 a 16-ti letí chlapci, 13 a 14-ti letá děvčata 

- budovací tréninkový program postupující k juniorským tréninkovým 

programům 

- přístup založený na časových limitech a výsledcích na národních 

mládežnických šampionátech 

-zodpovědnost leží na krajském plaveckém svazu společně s kluby 

- cílem je účast na EOYD (Evropský olympijský festival mládeže), MEJ 

(mistrovství Evropy juniorů) a vstup do národního juniorského týmu 

• "skupina DC" 

- 15 a 16-ti letí chlapci, 13 a 14-ti letá děvčata 

-juniorský tréninkový program 

- přístup založený na časových limitech a výsledcích na německých 

juniorských nebo seniorských mistrovstvích 

- zodpovědnost leží na krajském plaveckém svazu, národní plavecký svaz 

může plavce zařadit do svého programu 

-cílem je účast na MEJ a integrovat se do národního juniorského týmu 

• "skupina C" Guniorský národní tým) 

- 16 a 17 -ti letí chlapci, 14 a 15-ti letá děvčata 

- juniorský tréninkový program, při intenzivním tělesném rozvoji můžou 

plavci přestoupit k vrcholovému tréninkovému programu 

- přístup založený na časových limitech, výsledcích na německých 

juniorských a seniorských mistrovstvích a MEJ 

- zodpovědnost leží na národním plaveckém svazu, elitních tréninkových 

centrech a klubech 

- cílem je účast na přípravě na MEJ, ME, MS, OH a vstup do národního 

družstva 

• "skupina C" (přechod do seniorské kategorie) 

- 15 až 20 plavců - 18-ti letí chlapci a 16-ti letá děvčata 
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- vrcholový tréninkový program 

- přístup založený na časových limitech a výsledcích na německých 

mistrovstvích a MEJ 

- zodpovědnost leží na národním svazu, elitních tréninkových střediscích a 

klubech 

-cíle jsou vstup do národního B nebo A týmu a účastnit se přípravy na ME, 

MS,OH. 

N árodní plavecké týmy v Německu 

Juniorský a dorostenecký tým 

Centrálně se vybere 50 plavců dorostenců a 60 plavců juniorů z přibližně 40-ti 

klubů podle časů dosažených v soutěžích a umístěních na národních a mezinárodních 

šampionátech. Dle těchto norem jsou plavci rozřazeni do příslušných věkových skupin. 

Fluktuace probíhá každoročně. Je způsobena individuálním zlepšením a akcelerovaným 

nebo retardovaným vývojem. Vedením týmů je pověřený jeden národní trenér. 

A a B seniorské týmy 

Centrálně je do A a B týmů vybráno 50 a 60 plavců. Výběr je podobně jako u 

juniorů a dorostenců založen na časech dosažených v soutěžích, umístění v národních a 

mezinárodních soutěžích. Jedná se o značně homogenní skupinu, bez velké fluktuace v 

olympijském cyklu. Dohled nad tímto týmem má jeden až dva národní trenéři. 

2.6.4. Česká republika 

Dle vyjádření metodika Českého svazu plaveckých sportů pana Tippmana 

(2008), řídí veškeré záležitosti týkající se sportovních činností v plaveckých sportech na 

národní úrovni Český svaz plaveckých sportů (ČSPS). 

Jednotlivá období sportovního růstu si rozdělíme do několika skupin: 

• plavecká výuka 

• přípravný plavecký trénink 

• základní plavecký trénink 

• specializovaný trénink 

• vrcholový trénink 

• masters 
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Samostatnou kapitolou jsou jednotlivá reprezentační družstva, kam svou výkonností 

spadají plavci v etapě vrcholového tréninku. 

Plavecká výuka, přípravný plavecký trénink (přípravky, plavecké kurzy, kondiční 

plavání) 

Kurzy určené pro děti předškolního a školního věku a mládež. Tyto nespadají 

pod kompetenci ČSPS. Řídí je Asociace plaveckých škol. Probíhají buď v rámci 

plaveckých oddílů jako tzv. "přípravky", v rámci školní výuky (dle individuálních 

tématických plánů školy) nebo formou komerčních aktivit. 

Základní plavecký trénink 

V rámci závodního plavání jsou plavci rozděleni do věkových kategorií (viz. 

tabulka č. 1) Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok, ve kterém 

závodník dovrší uvedený věk. Přechod do vyšší věkové kategorie se provádí k 1.1. 

příslušného roku. Plavci věkových kategorií žactva a dorostu mohou startovat ve své, a 

pokud to neomezí rozpis soutěže, také ve vyšší věkové kategorii, v rozsahu závodění 

své věkové kategorie. 

Tabulka č. 1: 
Rozdělení do věkových kategorií dle pravidel plavání (http://plavani.cstv.cz, 2008) 

Kategorie Mužské, ženské složky 

Masters 25 let a starší 

Dospělí 19 let a starší 

Starší dorost 17- 18let 

Mladší dorost 15 -16let 

Zactvo starší Kategorie A 13 a 14let 

Zactvo mladší Kategorie B ll a 12let 

Kategorie C 10 let 

Kategorie D 9let 
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Základní plavecký trénink je v České republice realizován v rámci základních a 

středních škol, nebo v rámci plaveckých oddílů: 

• v rámci základních škol je v České republice vyčleněno 17 škol se zaměřením na 

plavání. Tyto financuje ČSPS z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Plavecké třídy mají plavání uveden jako vyučovaný předmět, na jehož 

výuku zaměstnávají profesionální plavecké trenéry. 

• v rámci středních škol mohou plavci navštěvovat sportovní gymnázia, jejichž 

sportovní třídy sdružují vždy několik sportovních odvětví. Těchto gymnázií je u nás 

7 (Praha, Kladno, České Budějovice, Pardubice, Zlín, Ostrava a Brno). 

• podmínky pro úspěšný individuální rozvoj poskytují také plavecké oddíly. Podle 

úspěšnosti závodníků mladších ročníků jsou nejlepší podmínky pro trénink ve 

velkých oddílech Kometa Brno, KPS Ostrava, Slavia Plzeň, TJ Znojmo, USK Praha. 

Specializovaný a vrcholový trénink 

Dle výkonnosti se plavci mohou dostat do výběrových center. Ta jsou podle 

věkových kategorií rozdělena následovně: 

• Sportovní centra mládeže 

-sportovní centra mládeže jsou výběrová družstva, která sdružují nejlepší plavce 

ve svých kategoriích 

- kritériem pro zařazení do družstva je výkonnost, konkrétně umístění na 

mistrovství ČR 

-vedoucím každého centra je plaveckým svazem placený trenér 

- dále se dělí na "1. stupeň" 

- na úrovni kategorií 9 - 13-ti letí 

- v ČR 6 sportovních center 

- plavci splňující podmínky pro zařazení do těchto center 

v těchto centrech každodenně trénují 

" 2. stupeň" 

- na úrovni kategorií kadeti a junioři 

- kritériem pro výběr je umístění do 6-tého místa na 

mistrovství ČR dané kategorie 

44 



- v ČR 3 centra (Jižní Morava, Severní Morava 

(dohromady cca 80lidí), Čechy (90 lidí - z kapacitních 

důvodů se dělí na 2 části)) 

- plavci splňující podmínky pro zařazení do center mají 

možnost 

zúčastnit se cca 4x/ sezonu týdenních výcvikových 

soustředění 

• Centra vrcholového sportu 

V České republice 2 centra dotovaná jednotlivými ministerstvy, pod jejichž 

resort spadají: 

1. Vysokoškolské sportovní centrum ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR - dříve Středisko vrcholného sportu Ministerstva školství. Plavci, kteří 

trénují na bazénu v Praze na Strahově, patřili hned od počátku ke špičce československé 

a později české plavecké reprezentace. V roce 1991 bylo tehdejší Středisko vrcholového 

sportu reorganizováno a přizpůsobeno změněným společenským podmínkám. Kdysi 

početně mocnou plaveckou sekci tvoří nyní pouze několik plavců. Současně má ve své 

péči i plavce, připravující se mimo Prahu, kteří dojíždějí na tréninkové konzultace do 

pražského centra. 

2. Resortní sportovní centrum ministerstva vnitra ČR - Oddělení plavání 

Resortm'ho sportovního centra odboru sportu MV soustřeďuje ve svém působišti v Brně 

(Kometa) a také v Praze (Olymp) nejlepší české plavce. Současně má ve své péči i 

plavce, připravující se mimo Brno (Znojmo, Zlín, Kopřivnice, Plzeň). Zařazení 

sportovci vždy tvořili a tvoří i dnes páteř reprezentačního družstva České republiky. 

Oddělení plavání, založené v roce 1975, jako Středisko vrcholového sportu MV, 

v dnešní podobě poskytuje špičkové tréninkové podmínky nejen nejlepším bazénovým 

plavcům, ale i vynikajícím dálkařům a nejlepším českým akvabelám. 
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Reprezentační družstva 

• Kadeti 

Do reprezentačního družstva kadetů jsou zařazeni plavci, kteří na vybraných 

závodech na 50m bazéně splní limit vypsaný ČSPS dle bodových tabulek FINA. 

Věkové hranice pro tuto kategorii jsou 13-14 let pro dívky a 15-16 let pro chlapce. 

Plavci splňující podmínky pro zařazení do tohoto výběru se účastní výcvikových 

soustředění a mezistátních plaveckých utkání. 

• Junioři 

Do reprezentačního družstva juniorů jsou zařazeni plavci, kteří na vybraných 

závodech na 50m bazéně splní limit vypsaný ČSPS dle bodových tabulek FINA. 

Věkové hranice pro tuto kategorii jsou 15-16 let pro dívky a 17-18 let pro chlapce. 

Plavci splňující podmínky pro zařazení do tohoto výběru se účastní výcvikových 

soustředění a mezistátních plaveckých utkání. 

• Dospělí 

Do seniorského reprezentačního družstva jsou zařazeni plavci, kteří na 

vybraných závodech na 50m bazéně splní limit vypsaný ČSPS dle bodových tabulek 

.FINA. Plavci splňující podmínky pro zařazení do tohoto výběru se účastní výcvikových 

soustředění a kontrolních startů. 

Projekt přípravy reprezentačního družstva dospělých vychází ze dvou principů, a 

to kolektivnosti přípravy většiny družstva a individuální podpory nejlepších. Z toho 

vychází vnitřní rozdělení reprezentačního družstva do 3 skupin A, B, C. Závodníkům 

kategorie A bude umožněna individuální příprava s diferencovanou ekonomickou 

podporou svazu. 

Současné rozdělení do skupin je dle následujících kritérií: 

- skupina A: závodníci, kteří splnili limit ČSPS pro OH 2008 

- skupina B: závodníci, plnící limit 810 bodů FINA na 50 m bazénu v OH 

disciplínách 

- skupina C: ostatní reprezentanti 
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Dle poskytnutých údajů se přibližná naplavaná kilometráž seniorských reprezentantů 

pohybuje v následujících hodnotách (v km/sezónu): 

• plavec I.B. (50 VZ, 100 VZ): sezóna 200112002 - 930 km 

: sezóna 2002/2003- 1135 km 

• plavec J.H. (100M, 200M)): sezóna 2000/2001 - 2121 km 

: sezóna 200112002 - 2001 km 

• plavec J.J. (200 P, 200 PZ, 400 PZ): sezóna 2000/2001-2374 km 

: sezóna 200112002 - 1723 km 

• plavec D.M. (50 P, 100 P, 200 P): sezóna 2000/2001- 1070 km 

:sezóna 2003/2004- 1576 km 

• plavec M.V. (50 VZ, 50 Z, 100VZ): sezóna 2000/2001 - 1328 km 

: sezóna 2003/2004 - 1609 km 

• plavec J.V. (100M, 200 PZ): sezóna 2001/2002-973 km 

: sezóna 2002/2003 - 1061 km 
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3. CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

3. 1. 
, , o , 

VYMEZENI CILU PRACE 

Cílem práce Je sledování účinku intenzivního posilovacího tréninku na 

následnou úspěšnost v plavání u konkrétního dospělého plavce. Dále potvrzení či 

vyvrácení předpokladu o vhodnosti zařazení posilovacího programu na suchu v rámci 

plavecké přípravy a případné stanovení míry a četnosti této tréninkové zátěže. 

Předmětem výzkumu je sledování změn v úrovni trénovanosti plavce, do jehož 

tréninkového plánu byl zařazen intenzivní posilovací program. Na základě výkonů v 

kontrolních testech, které monitorovaly změny silových schopností a změny tělesného 

složení probanda a výsledků soutěžní činnosti, zhodnotit vliv vybraného posilovacího 

programu na plavcovu výkonnost. 

3.2. ÚKOLYPRÁCE 

Pro dosažení vymezeného cíle musejí být splněny následující úkoly: 

1. Analyzovat a shrnout teoretické poznatky z odborné literatury zabývající se 

plaveckým tréninkem a speciálním plaveckým posilováním v průběhu ročního 

tréninkového cyklu plavání. 

2. Zkompletovat sportovní anamnézu sledované osoby ze sezón 2002/2003 -

2005/2006. 

3. Sestavit experimentální tréninkový program vhodn)' pro vybraného plavce 

zaměřený na intenzivní posilování a speciální plavecké posilování. 

4. V rámci časového vymezení šetření provést úvodní testování sledované osoby 

(tj. metodou multifrekvenční bioimpendance zjistit hodnoty tělesného složení, 

pomocí standardizovaných testů na přístroji Biokinetic otestovat úroveň 

speciální síly, u zvolených cviků v posilovně otestovat silové schopnosti 

závodníka). 
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5. Realizovat experimentální tréninkový proces, sbírat data z průběhu posilovacího 

programu a soutěžní činnosti probanda. 

6. V polovině časového rozvrhu intenzivm'ho posilovacího programu provést 

průběžná měření probanda (tj. metodou multifrekvenční bioimpendance zjistit 

hodnoty tělesného složení, pomocí standardizovaných testů na přístroji 

Biokinetic otestovat úroveň speciální síly, u zvolených cviků v posilovně 

otestovat silové schopnosti závodníka). 

7. Na závěr časového rozvrhu intenzivního posilovacího programu provést 

závěrečná měření probanda (tj. metodou multifrekvenční bioimpendance zjistit 

hodnoty tělesného složení, pomocí standardizovaných testů na přístroji 

Biokinetic otestovat úroveň speciální síly, u zvolených cviků v posilovně 

otestovat silové schopnosti závodníka). 

8. Analyzovat a zpracovat data získaná v průběhu experimentálního tréninkového 

programu a soutěžní činnosti probanda. 

9. Sepsat závěrečnou zprávu o absolvovaném experimentálním tréninkovém 

programu. 

3.3. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

1. Jak se experimentální tréninkový program absolvovaný sledovaným plavcem 

promítne při úvodních, průběžných a závěrečných standardizovaných testech 

tělesného složení metodou multifrekvenční bioimpendance? 

2. Jak se experimentální tréninkový program absolvovaný sledovaným plavcem 

promítne při úvodních, průběžných a závěrečných standardizovaných testech na 

přístroji Biokinetic určených k otestování úrovně speciální síly? 

3. Jak se experimentální tréninkový program absolvovaný sledovaným plavcem 

promítne při úvodních, průběžných a závěrečných testech u zvolených cviků 

v posilovně? 

4. Které svalové skupiny jsou podle výsledků úvodních, průběžných a závěrečných 

testů vybraných cviků v posilovně nejvíce/ nejméně ovlivněné zvoleným 

posilovacím programem? 
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5. Jaký vliv má dle subjektivního vnímání sledovaného plavce zvolený intenzivní 

posilovací program na jeho psychiku? 

6. Ovlivní experimentální tréninkový program soutěžní výkon sledovaného plavce 

v jeho hlavních disciplínách 50 mP, 100m P (sprint nebo střední trať)? 

7. Ovlivní experimentální tréninkový program soutěžní výkon sledovaného plavce 

v doplňkových plaveckých disciplínách? 
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4. METODIKA VÝZKUMU 

4.1. ZÁKLADNÍ POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY 

Z potřeb plnění výše uvedeného cíle jsme vycházeli i při výběru metod. 

Pro tuto práci byla nutná analýza osobní dokumentace sledovaného plavce 

(tréninkové deníky, záznamy trenéra), zachycující tréninková data a výsledky soutěžní 

činnosti. 

K důležitým činnostem patří hodnocení účinnosti tréninkového procesu. 

Čelikovský (1984) vysvětluje hodnocení jako měření v širším slova smyslu. Při 

hodnocení přiřazujeme výkonu ve sportovní činnosti nějakou hodnotu podle předem 

určených pravidel. Vycházíme z konečných výsledků motorické činnosti nebo z jejího 

průběhu. Čelikovský dělí hodnocení na odborné posuzování a měření. V našem případě 

jsme zavedli pojmenování podle Blahuše (1976) na kvantitativní (měření) a kvalitativní 

(odborné posuzování) testy. Popis použitých motorických testů je uveden v metodické 

části. 

Zásadní informací pro stanovení úspěšnosti tréninku je měření úrovně 

mechanického ( ergometrického) výkonu záběrov)·ch svalů. Metodika testů měřících 

ergometrický výkon záběrových svalů a jejich hodnocení je vyvinutá a používána 

v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK. Umožňuje dlouholeté sledování změn 

úrovně svalové síly sledovaných závodníků. Přesněji o metodice hodnocení 

ergometrického výkonu plavců na trenažéru Biokinetic se dočteme v kapitole 4.4.4. 

4.2. OSOBNÍ "ANAMNÉZA" SLEDOVANÉHO PLAVCE 

4.2.1. Sportovní přípraya v letech 1992 - 2006 

Základní zkoumaný soubor tvoří Petr Pokorný, v době výzkumu 22letý 

několikanásobný finalista Mistrovství České republiky v plavání. Plavání a jiným 

sportovním aktivitám se věnuje od raného mládí. 
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Během své dosavadní plavecké kariéry prošel několika etapami sportovní 

přípravy v systému tréninku. 16let dosavadní přípravy bych rozdělil do 4 etap: 

• Přípravný plavecký trénink 1992/1993 - 1993/1994 

• Základní etapa RTC (ročního tréninkového cyklu) 1994/1995-1997/1998 

• Specializovaná etapa RTC I 1998/1999-2002/2003 

• Specializovaná etapa RTC II 2003/2004 - současnost 

Přípravný plavecký trénink (plavecká "přípravka") 

Ve věku 9let začíná Petr, který je od mládí veden rodiči ke sportu, pravidelně 

docházet na plavecké tréninky oddílu TJ Stadion Teplice. Tréninkový proces v RTC 

1992/1993 - 1993/1994 odpovídal adekvátně jeho věkové kategorii. Trénuje 

v Teplicích, v místní plavecké hale (bazén 25 m). Hlavním trenérem je Vladimír Málek, 

nyní úspěšný trenér juniorských reprezentantů ČR, vedoucími družstva "přípravky" (cca 

15 dětí na 2 plavecké dráhy) jsou slečna Iveta Nováková a pan Stanislav Dlouhý. 

Jednofázové tréninky ve vodě jsou v této etapě trénování 3x týdně po 60-

90minutách. K těmto plaveckým tréninkům se přidávají všeobecně rozvíjející 

individuální pohybové aktivity (cca 2 hod týdně), jako cyklistika v letním a sjezdové 

lyžování v zimní období. Celkově jde o 6 hodin tréninku týdně. 

Základní etapa 

Tréninky v RTC 1994/1995 - 1997/1998 probíhají ve stísněných podmínkách 

plavecké haly v Krupce (25 m, 4 dráhy) cca 10 km od Teplic, kam se plavecký oddíl 

přesouvá po demolici teplické plavecké haly. Petr je zařazen do prvního týmu a spolu 

s jeho dalšími cca 20 členy má k dispozici 2 dráhy. 

Tréninky v této etapě jsou 4x týdně po 120-ti minutách ve vodě a 1 x týdně 90 

minut suché přípravy (posilování s vlastní vahou těla, míčové hry) v tělocvičně, k 

čemuž se přidávají individuální pohybové aktivity na rozvoj všeobecné vytrvalosti 

(cyklistika, běh) po 120minutách/t)·den. V prvním týmu působí nejlepší plavci oddílu ve 

věku mezi 14-18roky, přibližně stejné výkonnosti. Měsíčně je plaveckému tréninku 
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věnováno okolo 32 hodin, za kterých se naplave 70 kilometrů, k čemuž se přidává 

dalších přibližně 14 hodin suché přípravy. 

Specializovaná etapa I. 

Nové tréninkové prostředí v plaveckém klubu Litvínov v R TC 1998/1999 -

2002/2003 s sebou přináší nového hlavního trenéra trenéra Pavla Kadlece, kterému 

zpočátku pomáhá Alexandra Adlerová. Doprava z Teplic na tréninky do 20 km 

vzdáleného bazénu v Litvínově (délka 25 m, 6 plaveckých drah) přináší vyšší časovou 

náročnost, což je spojeno s větší únavou. K pravidelným sportovním tréninkům proto do 

svého časového plánu Petr zařazuje regeneraci formou každodenního 15minutového 

strečinku. 

Týdenní četnost tréninků se zvyšuje na 4 odpolední (po 120minutách) 

v Litvínově a 2-3 ranní individuální (po 60minutách) v teplickém Aquacentru. Plavecké 

tréninky doplňuje suchá příprava (2-3 x týdně), kterou představuje běh v terénu, 

posilování, jízda na horském kole, v zimním období sjezdové lyžování. Každoročním 

startem do nové sezóny je pro všechny členy plaveckého klubu 14denní letní 

soustředění v Písku, zajišťující optimální přípravu na celou sezónu. V Litvínově Petr 

trénuje ve skupině spolu s dalšími čtyřmi chlapci stejného věku, z nichž výkonnostně 

nejvýše stojí Ondřej Fleischmann, později několikanásobný mistr ČR v disciplíně 50 m 

VZ. Stejná výkonnostní úroveň umožňuje vysoké nasazení na trénincích a ještě větší 

touhu po dosažení úspěchu na závodech. Měsíčně je ve vodě odtrénováno v průměru 42 

hodin, za které se zvládne okolo 100 km. To je doplněno dalšími 20hodinami tréninku 

na suchu. 

Díky dosaženým výsledkům je od jara 2000 Petr po následující 3 sezóny 

opakovaně zařazen do výběru Sportovního centra mládeže, kde má možnost zúčastnit se 

několika tréninkových soustředění (průměrně 2/sezónu), která se konají ve Sportovním 

centru ČSTV v Nymburce. Po dobu 6dní se tu během třífázov)Tch tréninků (2,5 a 3 hod 

v bazénu, 2 hod suchá přípravy představující běh, posilování a míčové hry) stihne 

natrénovat přes 80 kilometrů ve vodě za řádově 33 hodin spolu s dalšími IOhod suché 

přípravy. Závěr působení v Litvínově ovlivňuje maturita na teplickém gymnáziu. Kvůli 

studijním povinnostem nižší počet odtrénovaných hodin narušuje výkonnost v letní části 

RTC 2002/2003. 
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Specializovaná etapa II. 

Změna tréninkového prostředí na podzim v roce 2003 způsobená nástupem na 

vysokou školu - Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. I přes předchozí dohodu 

Petrovi hlavní trenér strahovské pobočky plaveckého klubu USK Praha ing. J. Strnad 

neumožňuje trénovat ve svém klubu. V souladu s touto nepříjemností a celkovou 

změnou životního stylu následuje několikatýdenní tréninková pauza, která končí v 

prosinci 2003, kdy Petr přestupuje k tréninkové skupině Dany Kočovské trénující pod 

hlavičkou SK Slavia Praha. Do skupiny jsou zařazeni nejstarší a výkonnostně nejlepší 

plavci SK SLAVIA PRAHA ve věku 18 - 22 let. Všichni se specializují na krátké tratě 

(50-100m), rozdílné jsou způsoby, ve kterých dosahují největších úspěchů- jsou zde 

sprinteři plavající kraul, znak, prsa i motýlek. Pravidelnou tréninkovou docházku má 5 

chlapců, celkově má skupina 1 O členů. Ambicemi všech je účast ve fmále MČR. 

Nejlepším plavcem skupiny i oddílu je Zdeněk Františák, reprezentant ČR a 

několikanásobný mistr republiky v disciplínách 50 m a 1 00 m prsa. 

Trénuje se na bazéně ve Vršovicích (o délce 25 m, 6 plaveckých drah), oproti 

Litvínovu zlepšené tréninkové podmínky jsou podpořeny venkovním bazénem (délka 

50 m, 8 plaveckých drah), který je otevřen od května do srpna a posilovnou v areálu 

Eden. Překvapivá je četnost tréninků. Snad jako jediná v ČR tato skupina netrénuje 

ráno, ale společná příprava probíhá pouze odpoledne, kdy je týdně plánováno 5 tréninků 

a, pokud nejsou závody, jeden ranní v sobotu. Dlouhodobý průměr kilometrů, 

naplavaných za 1 tréninkovou jednotku (90 minut), je 4 km, což v měsíčním součtu 

znamená 80 km. Náplň tréninků se liší dle části sezóny. V úvodu naplavání kilometrů 

převážně kraulem nebo znakem. Postupně se přechází k prvnímu způsobu (každý 

individuálně) a zkracování délky plavaných úseků a intervalu určeného k odpočinku. 

Blíže k vrcholu sezóny se častěji objevuje prvkové plavání, technická cvičení, plavání 

pod hladinou a sprinty. K tréninkům ve vodě se opět přidává individuální trénování na 

suchu 2-3 x týdně (běh, posilování, jízda na kole, kolečkových bruslích, sjezdové nebo 

klasické lyžování), dohromady cca 500 minut suché přípravy měsíčně. Zátěž je u Petra 

kompenzována obdenním protahováním a jin}mi způsoby regenerace (masáž, 

whirpool), kterým měsíčně věnuje cca 150 minut. 

Po výkonnostní regresi v RTC 2004-2005 se Petr rozhodl změnit charakter 

přípravy. Po letech intenzivního plaveckého tréninku v letní části této sezóny do 
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tréninkového plánu zařadil intenzivní posilovací činnost. Prostředí, trenérka a charakter 

tréninků ve vodě zůstaly beze změn. Změnil se pouze jejich počet ( 4 x týdně), čímž se 

snížil počet naplavaných kilometrů na cca 60 km/měsíc. Oproti předchozím sezónám 

došlo ke změně charakteru suché přípravy. Do tréninkového plánu bylo zařazeno 

pravidelné posilování 3x týdně po cca 70 minutách, doplněné o speciální posilování na 

plaveckém trenažéru Biokinetic. 

Tabulka č. 2: 
Z 'tvv J d 'b J a ez se ovane o plavce v RTC 2002/2003 2005/2006 -

DZ/ TJ Min. TJ Min. 
dny TJ Min. Km sucho sucho sucho sucho Min. 

RTC RTC JZ voda voda voda v v s s rege 
2002/ 214/3 
2003 65 279 176 13441 655 65 5 621 38 2 185 3 135 
2003/ 225/3 
2004 66 261 128 7955 344 116 6 495 17 1 060 2 255 
2004/ 237/3 ll 
2005 65 326 141 10430 472 148 865 37 2 215 1 705 
2005/ 271/3 
2006 65 368 165 10385 448 124 9 750 86 4 615 2 790 

Vysvětlivky: DZ/dny RTC- počet dnů zátěže/celkový počet dnů v RTC 
: JZ- celkový počet jednotky zátěže (všechny tréninkové jednotky) 
:TJ voda- tréninkové jednotky voda · 
:TJ sucho S- tréninkové jednotky sucho síla 
: TJ sucho V -tréninkové jednotky sucho vytrvalost 
: Min. rege -minuty regenerace 

4.2.2. Dynamika výkonnosti v letech 1992 - 2006 

Záv. 
di!Y_ 

19 

12 

16 

27 

S organizovaným plaváním se Petr setkává od l.třídy (6 let věku), kdy začíná 

navštěvovat kurzy pořádané plaveckou školou v Teplicích. Od začátku sezóny 

1992/1993 dochází na plavecké tréninky klubu TJ Stadion Teplice. Bez výraznějšího 

úspěchu se zúčastňuje závodů v severních Čechách. 

Školní rok 1994/1995 s sebou přináší přesun tréninků do plavecké haly v 

Krupce. Další účasti na závodech krajské úrovně. 

V následujícím RTC 1995/1996 - 1997/1998 se Petr začíná specializovat na 

plavecký způsob kraul. První výraznější úspěchy kariéry: umístění na stupních vítězů na 

závodech regionální úrovně, včetně několika vítězství na krajských přeborech. 
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Začátkem roku 1998 přicházejí neshody s trenérem, které vyúsťují v přestup do 

Plaveckého klubu Chemopetrol Litvínov. Změna zažitého tréninkového rytmu se 

pozitivně projevuje především ve výkonnosti, což dokazuje první účast na Mistrovství 

České republiky v plavání dorostu v létě roku 2000. Neilepší umístění na MČR: Brno, 

Mistrovství ČR dorostu: 9. místo 400 VZ, 10. místo 200 VZ. 

Vzestupný výkonnostní trend pokračuje i v dalším RTC 2000/2001 při 

premiérové účasti na seniorském Mistrovství ČR, kde se Petr 2 x dostává do finále B. 

Díky dosaženým vý~ledkům je zařazen do výběru Sportovního centra mládeže s 

možností zúčastnit se několika tréninkových soustředění. Neilepší umístění na MČR: 

Chomutov, zimní Mistrovství České republiky: 14. místo 200 VZ, 15. místo 400 VZ; 

Plzeň, zimní Mistrovství ČR dorostu: 4. místo 400 VZ, 6. místo 200 VZ; České 

Budějovice, letní Mistrovství ČR dorostu: 10. místo 400 VZ, ll. místo 50 P, 12. místo 

100 P; Praha, letní Mistrovství ČR: 18. místo 50 P, 20. místo 100 VZ. 

V RTC 200112002 kvůli věkovému omezení poslední účast na dorosteneckém 

MČR. Přechod na plavecký způsob prsa přináší dosud největší úspěch kariéry -

finálovou účast v disciplíně 50 m P na zimním mistrovství ČR seniorů. Na jaře 

opětovná účast na soustředění Sportovního centra mládeže, výsledkem tréninkové píle 

je první umístění na stupních vítězů v závodě Českého poháru. Forma se nepotvrzuje na 

letním mezinárodním MČR na dlouhém bazénu, kde Petr končí těsně za osmičkou 

postupující do finále. Po důkladné analýze je vina na neúspěchu přikládána přetrénování 

a psychickému nezvládnutí situace, což se v budoucnu ještě několikrát zopakuje. 

Neilepší umístění na MČR: Plzeň, zimní Mistrovství ČR: 7. místo 50 P, 9. místo 100 P; 

Chomutov, zimní Mistrovst\'Í ČR dorostu: 5. místo 100 P, 6. místo 50 P; České 

Budějovice, letní Mistrovství ČR: 9. místo 50 P, ll . místo 100 P. 

RTC 2002/2003 - opětovná účast na soustředěních SCM plavání. Letní sezóna 

ovlivněná maturitou na gymnáziu, přesto jsou splněny limity na účast na MČR, kde je 

zaplaváno bez valnějších úspěchů. Neilepší umístění na MČR: Chomutov, zimní 

Mistrovství ČR: ll. místo 50 P, 14. místo 100 PZ, 15. místo 100 P; Pardubice, letní 

Mistrovství České republiky: 18. místo 50 P, 28. místo 100 P. 

Na podzim roku 2003 v R TC 2003/2004 nástup na FTVS UK v Praze. Po 

překonání problémů způsobených změnou životního stylu a hledáním nového 
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tréninkového působiště začíná od 1.12.2003 trénovat v plaveckém klubu SK Slavia 

Praha. Bohužel na jaře 2004 přichází nepříjemné zranění, luxace ramene, a nucená 3 

měsíční tréninková pauza. Přesto se zúčastňuje MČR, opět bez výraznějšího úspěchu. 

Neilepší umístění na MČR: Pardubice, letní Mistrovství ČR: 14. místo 50 P, 17. místo 

100 P. 

RTC 2004/2005 - i přes nedostatečné tréninkové zatížení, způsobené časovou 

náročností a požadavky při studiu FTVS se zúčastňuje zimního i letního MČR. V dubnu 

2004 absolvování půlmaratonu v Praze v čase 1:30,38 min. Neilepší umístění na MČR: 

Chomutov, zimní MČR: 16. místo 50 P, 21. místo 100 P; Praha, letní MČR: ll. místo 

50P. 

R TC 2005/2006 přináší zlom ve výkonnosti i v uvědomění Sl nutnosti 

koncepčnější tréninkové práce. Výsledkem je opětovná účast ve finálových závodech 

MČR. Na začátku letní části sezony zahájena spolupráce s KPS UK FTVS, odkud 

přichází pomoc především v otázkách techniky plaveckých způsobů a s přípravou na 

suchu. Sezóna zakončena dosud nejlepším výsledkem - 5. místem a překonáním 

osobního rekordu na 50 m prsa a 9. místem na 100m prsa, rovněž v osobním rekordu, 

na Mistrovství České republiky. V rámci výuky absolvování atletického desetiboje 3 

týdny před startem na MČR. Nejlepší umístění na MČR: Plzeň, 1. zimní MČR: 7. místo 

50 P, ll. místo 100 P; Pardubice, 2. zimní MČR: 7. místo 50 P, 9. místo 100 P; Praha, 

letní MČR: 5. místo 50 P, 9. místo 100 P. 

Díky intenzivnímu posilovacímu tréninku v předešlém RTC Petr v následujícím 

ročníku 2006/2007 opět postupuje do finále na zimním i letním MČR. 
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Tabulka č. 3: 
Přehled nejlepších časů sledovaného plavce dosažených v jednotlivých RTC 

Bazén 25m 50m 
RTC/Disciplína SOP 100 p SOP 100P 
199411995 X 01:37,5 X X 

1995/1996 00:38,8 01:27,6 00:41,7 01:31,4 
1996/1997 00:36,6 01:22,5 00:38,1 01:24,6 
1997/1998 00:35,6 01:17,8 X 01:21,6 
1998/1999 X 01:15,1 00:35,5 01:18,3 
1999/2000 00:33,83 01:13,4 X 01:17,2 
2000/2001 00:32,72 01:12,6 00:32,77 01:12,68 
2001/2002 00:30,23 01:06,27 00:30,98 01:09,11 
2002/2003 00:30,42 Ol :07,05 00:32,43 Ol :13,03 
2003/2004 X X 00:31,40 Ol :11,54 
2004/2005 00:31,31 01:08,57 00:31,39 X 

2005/2006 00:29,50 01:04,59 00:30,54 Ol :09,14 
2006/2007 00:32,28 01:07,00 00:30,43 01:08,37 

Pozn.: tučně jsou zvýrazněny osobní rekordy 

4.3. PRACOVNÍ/ČASOVÝ ROZVRH EXPERil\1ENTÁLNÍHO 
TRÉNINKOVÉHO PLÁNU 

Samotný výzkum probíhal v letní části RTC 2005/2006. Po 3 letech plaveckého 

tréninku v Praze byl do tréninkového procesu sledovaného plavce zařazen intenzivní 

posilovací program. 

Předmětem výzkumu je období 23 týdnů mezi 2. zimním mistrovstvím ČR 

v únoru 2006 a letním mistrovstvím ČR v červenci 2006. Období si rozdělíme do 

několika částí: 

1. Volno po MČR 

- 2 týdny (1 .-2. sledovaný týden) 

-regenerace, lehké sportování (výklus, vyjetí na kole) 

2. Lehký trénink 

- 2 týdny (3.-4. sledovaný týden) 

- nenáročný plavecký trénink (max 3 km nízkou intenzitou), 

opětovná adaptace na vodu 
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3. Lyžařský výcvikový kurz 

- 1 týden (5. sledovaný týden) 

4. Klasický trénink 

- 3 týdny (6.-8. sledovaný týden) 

- trénink ve vodě bez dalších fází silové složky na suchu 

5. Přípravné období 

- 4 týdny (9.-12. sledovaný týden) 

- "zahřívací kolo" - adaptace na posilovací program - posilování 

s vlastní vahou těla, využití plavecké gymnastiky 

6. Intenzivní posilování 

- 6 týdnů (13.-19. sledovaný týden) 

- poslední týden navíc zařazujeme speciální posilování na 

plaveckém trenažéru 

7. Speciální posilování 

- 3 týdny (20.-22. sledovaný týden) 

- zahrnuje 5-ti denní atletický kurz (2 fázový atletický trénink 

směřovaný k absolvování atletického desetiboje) 

- speciální posilování na plaveckém trenažéru 

8. Vylad'ování před MČR 

- 2 týdny (22.-23. sledovaný týden) 

4.4. VYPRACOV ÁNÍ PROGRAMU POSILO V ÁNÍ 

Samotný posilovací program k rozvoji silových a silově vytrvalostních 

schopností byl vypracován na období 12-ti týdnů. Tento program bylo nutné spolehlivě 

dodržovat, aby měření na konci jednotlivých posilovacích etap bylo objektivní a 

perspektivní k vytyčeným cílům tohoto projektu. Tento program si rozdělíme 

následujícím způsobem: 

1. "Zahřívací kolo" 

- 4 týdny (9.-12. sledovan)· týden) 
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- adaptace na posilovací program - posilování s vlastní vahou těla, využití 

plavecké gymnastiky 

-frekvence: 2 dny cvičení po 30 minutách+ následný strečink, 3. den bez 

cvičení 

- poslední týden období (12. sledovaný) probíhají úvodní kontrolní 

měření v posilovně, měření tělesného složení a speciálních silových 

schopností 

- plavecké tréninky zůstávají v individuálním rozsahu tak, jak byl 

proband zvyklý, bez doporučení a změn. 

2. Intenzivní posilovací program 

- 6 týdnů (1 3.-19. sledovaný týden) 

- frekvence posilování 4x týdně 

- v polovině období (16. sledovaný týden) probíhají průběžná kontrolní 

měření v posilovně, měření tělesného složení a speciálních silových 

schopností 

- plavecké tréninky zůstávají v individuálním rozsahu tak, jak byl 

proband zvyklý, bez doporučení a změn 

- viz. kapitola 4.4.1. 

3. Speciální posilování 

- "prolínání" intenzivního a speciálního posilování 

- v posledním týdnu intenzivního posilování navíc zařazujeme 2 

tréninkové jednotky speciálního posilování na plaveckém trenažéru 

Biokinetic (viz. kapitola 4.4.2.) 

- stejné posilování následuje i ve 20. - 22. sledovaném týdnu (celkem 

tedy 19.-22. sledovaný týden), přičemž četnost posilování ve fitness se ve 

sledovaném 20. týdnu snižuje na polovinu, tedy 2 x týdně, při stejných 

podmínkách 

- poslední týden (23. sledovaný) probíhají závěrečná kontrolní měření 

v posilovně, měření tělesného složení a speciálních silových schopností 

- plavecké tréninky zůstávají v individuálním rozsahu tak, jak byl 

proband zvyklý, bez doporučení a změn. 
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4.4.1. Parametry programu posilování 

Úvodní otestování v posilovně proběhlo ve 12. sledovaném týdnu. Byly 

schváleny parametry posilování, tzn. metoda posilování, vhodné cviky, váha a 

četnost/frekvence cvičení. 

Pro náš cíl byla vybrána metoda silově-vytrvalostní. 

Takovéto posilování je charakteristické cvičením až "do vyčerpání". Počet 

opakování je pokaždé maximální (mezi 20- 50 x). Cílem je vyvolat odezvu i v systému 

srdečně oběhovém. Cviky se provádí ve 3 sériích. Interval mezi sériemi je 1 '30". Váha 

zvedaného břemene je určena prvním cvičením, při kterém by určená zátěž měla být 

zvednuta 8-10 x. Po celou další dobu cvičení je zátěž konstantní. 

Svalovou partií, která stojí mimo tento vzorec, je břišní svalstvo. Protože svaly 

břicha jsou nejrychleji regenerující svalovou partií, v našem programu se budou 

procvičovat na závěr každého tréninku v 10-ti sériích v maximálním počtu opakování. 

Cviky do tohoto posilovacího programu vybíral fitness trenér p. Dolejš po 

předchozích zkušenostech s vedením suché přípravy plavkyně S.K. (viz kapitola 4.5). 

Jednotlivým svalovým partiím byl vybrán určený počet cviků, které byly 

rozděleny do dvou tréninkových jednotek. Rozdělení cviků probíhalo podle 

následujícího klíče: 

1. trénink: 

• zaměřen na svaly dolních končetin, svaly ramen, biceps a břicho 

1. Hacken dřep - cvik, který zatěžuje přední stranu stehen- kvadricepsy. Do 

pohybu jsou zapojeny i svaly zadní části stehen a vzpřimovače trupu. Cvičí 

se oběma nohama najednou. Ve stoji rozkročném na šířku ramen uvolníme 

závaží a snižujeme se až do podřepu. (http://www.e-kulturistika.cz, 

31.1.2008). 

2. Leg press - cvik, který procvičuje hlavně kvadricepsy a hýžďové svaly. 

Zapojují se i hamstringy. V sedě s nataženýma nohama, zády opřeni o 

podložku uvolníme závaží a kolena kontrolovaným spádem pustíme až na 

hrudník. Vytlačujeme zpět. (http://www.e-kulturistika.cz, 31.1.2008). 

3. Předkopávání - izolovaný cvik (tzn. určen)· výhradně na jednu svalovou 

skupinu). Cvik pro posilování přední části stehen- kvadricepsů. Na stroj se 

posadíme tak, aby záda byla celá opřená o opěrku. Okraj sedátka by měl 
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končit přesně pod koleny. Polstrovaný válec si upravíme, aby se opíral o 

holeně těsně nad vašimi chodidly. Po dobu cvičení se přidržujeme madel po 

stranách sedačky. Předkopáváme nohy do natažení (http://www.e

kulturistika.cz, 31.1.2008). 

4. Zakopávání - cvik je určen na procvičování zadní strany stehen -

hamstringů. Cvičí se oběma nohama najednou. Lehneme si na břicho na 

lavici. Nohy zapřeme nad patami za opěrku přístroje. Chytíme se madel nebo 

lavice. Cvik začneme přitahováním pat k hýždím půlobloukovitým 

pohybem. Zpět paty spouštíme plynule a pomalu (http://www.e

kulturistika.cz, 31.1.2008). 

5. Tlaky za hlavou (multipress) - cvik zapojující deltový sval, sval trapézový a 

triceps. V sedu se zády opřeme o lavičku. Pomalým, kontrolovaným 

pohybem spustíme tyč na multipressu za hlavu a vytlačujeme zpět 

(http:/ /www. vseokulturistice.cz, 31.1.2008). 

6. Zapažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu - cvik zapojující 

sval deltový a triceps. Postavíme se mírně rozkročně proti spodní kladce tak, 

abychom měli lano přímo před rukou, kterou budeme cvičit. U chopíme 

adaptér, napřímíme se. Pohyb v lokti mírně pokrčené ruky vedeme plynule 

vzad, mírně za tělo a zpět (http://www.vseokulturistice.cz, 31.1.2008). 

7. Upažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu -ve cviku je 

zatěžována boční hlava deltového svalu. Postavíme se mírně rozkročně vedle 

spodní kladky opačnou stranou než na které je procvičované rameno tak, 

abychom měli lano při pohybu před sebou. Uchopíme adaptér, napřímíme se. 

Poloha ruky je křížem před tělem. Pohyb v lokti mírně pokrčené ruky 

vedeme plynule obloukem nejdřív před tělo, pak obloukem nahoru až do 

polohy rovnoběžné s podlahou, nebo mírně vyšší, kde vydechneme 

(http://www.e-kulturistika.cz, 31.1.2008). 

8. Bicepsové zdvihy s jednoručkami střídavě v sedě - hlavními zapojenými 

svaly jsou sval pažní a sval vřetenní. V sedu se zády opřeme o lavičku. 

Lokty jsou mírně pokrčeny, dlaně směřují dopředu. Po nádechu současně 

zdvihneme obě činky, lokty přitom držíme u těla. Spouštění činek do 

počáteční polohy je pomalé a kontrolované, probíhá střídavě levou a pravou 

paží (http:/ /w\\-w.vseokulturistice.cz, 31.1.2008). 

9. Břicho - různé cviky. 
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2. trénink: 

• zaměřen na prsní svaly, svaly zádové, triceps a břicho 

10. Tlak v leže na rovné lavici - známý jako benchpress. Zatěžuje prsa 

komplexně, nejvíce však střední a spodní vlákna prsních svalů. Jako vedlejší 

jsou zatěžované přední část deltových svalů a tricepsy. V lehu jsou záda 

přitlačena na rovné lavici, chodidla celou plochou na podlaze. Úchop 

zvolíme tak, aby při dotyku činky hrudníku předloktí svírala s tyčí pravý 

úhel. Lokty máme do stran, abychom tyč spouštěli na úroveň bradavek. 

Pohyb začíná nahoru po zvednutí činky ze stojanů. Tu následně spouštíme na 

hrudník. Zde se zlehka dotkneme a okamžitě ji vytlačíme nahoru. Lokty 

nahoru nepropínáme. Ramena držíme dole a hrudník máme vypnutý, tak 

prsní svaly procítíme (http:/ /www.e-kulturistika.cz., 31.1.2008). 

l l. Motýlek - cvik na posilování prsního svalstva. Sedneme si na přístroj a 

položíme ruce na opěrky tak, aby úhel mezi hrudníkem a ramenem byl 90°. 

Stlačíme ruce k sobě a zároveň vydechujeme. Ruce by se měly dotknout, aby 

se plně zatížila i vnitřní část prsou. S výdechem ruce pomalu oddalujeme až 

do polohy kam nás tělo volně pustí (http://wv. w.vseokulturistice.cz, 

31.1.2008). 

12. Rozpažování jednoručkami na šikmé lavici - izolovaný cvik procvičující 

prsní svalstvo. Lehneme si na šikmou lavičku, činky držíme rovnoběžně 

v obou rukách. Ty jsou po celou dobu pohybu mírně pokrčené v loktech. 

Zvolna spouštíme činky v širokém oblouku do stran a dolů pouze do výše 

ramen. Dlaně směřují po celou dráhu oblouku dopředu, v horním bodu je 

otočíme k sobě. Činky ze spodní pozice zvedáme nazpět opět v širokém 

oblouku. Nahoře se pokuste prsa ještě více stlačit k sobě a dosáhnout 

vrcholnou kontrakci (http://www.e-kulturistika.cz, 31.1.2008). 

13. Shyby širokým úchopem k hrudníku- zapojuje se zejména široký zádový a 

velký oblý sval (horní vnější část zad), okrajově mezilopatkové svaly, zadní 

delty a pomáhají i bicepsy. Náročný cvik, protože nejmenší hmotnost, kterou 

zvedáme, je hmotnost těla. Uchopíme hrazdu, můžeme použít tzv. 

bezpalcový úchop, tj. palce neobepínají rukojeť, ale jsou vedle prstů. 

Zavěsíme se, povolíme lopatky a kontrakcí zádových svalů a stažením 

lopatek dolů, ne silou ohybačů paží, se přitáhneme nahoru. Snažíme se 

hrudníkem dostat co nejvýš (http://V\.ww.e-kulturistika.cz, 31.1.2008). 
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14. Přítahy na stroji vsedě s paralelním úchopem - cvik známý jako "veslování" 

je zaměřený na dolní část širokého zádového svalu a na oblast kolem 

vzpřimovačů. V mírném rozkročení se posadíme na sedačku, současně 

uchopíme držadla stroje. Ramena držíme na místě, nezvedáme je, při 

kontrakci táhneme lopatky k sobě a dolů, nadloktí podél těla dozadu 

(http://www.e-kulturistika.cz, 31.1.2008). 

15. Extenze zad- pro posílení vzpřimovačů páteře. Na speciální (extenzní) lavici 

s fixací nohou se položíme hlavou k zemi. Uvolníme trup, ten směřuje kolmo 

k zemi. Zapojením vzpřimovačů zdviháme trup do rovnoběžné polohy 

s dolními končetinami (http://www.vseokulturistice.cz, 31.1.2008). 

16. Francouzský tah vleže s jednoručkou - cvik známý jako pullover zapojuje 

triceps, sval deltový a prsní svaly. Uchopíme činku oběma rukama, lehneme 

si na rovnou lavičku s nohama mírně od sebe. Činku zvedneme nad hlavu a 

spouštíme k temeni hlav, aby se lokty dostaly mírně pod úhel 90°. Pohyb 

otočíme tahem směrem nahoru (http://www.vseokulturistice.cz, 31.1.2008). 

17. Břicho - různé cviky. 

4.4.2. Speciální posilování na plaveckém trenažéru 

K rozvoji speciálních silových předpokladů byl pro náš případ použit plavecký 

trenažér Biokinetic. Speciální posilování bylo realizováno v 19.-22. sledovaném týdnu, 

celkem tedy po dobu 4 týdnů. 

Frekvence speciálního posilování na plaveckém trenažéru byla v 19. - 21. 

sledovaném týdnu 3 tréninkové jednotky za týden a v 22. sledovaném týdnu se v rámci 

celkového vylaďování formy snížila na 2 tréninkové jednotky. 

Detailní popis tréninkových motivů na plaveckém trenažéru si můžeme prohlédnout 

v příloze č. 8. 

V první tréninkové jednotce (19. sledovan)· týden) speciálního posilování byl 

zařazen "adaptační" trénink, jehož smyslem bylo přivyknutí si nezvyklému způsobu 

zatížení. 

V následujících 5-ti tréninkových jednotkách v 19.-20. sledovaném týdnu se střídaly 

následující 2 speciální posilovací programy: 
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• 1. speciální trénink - 6x 20'' ostře (do vyčerpání), mezi sériemi interval 5 ', 

střídání zátěží 1 (nejtěžší) a 2 (2. nejtěžší), 

• 2. trénink- 3x (2 x 20", i 20"), maximální zátěž -1, maximální zátěž -2. 

Trénink na trenažéru ve sledovaných týdnech 21.-22. probíhal podle následujícího 

vzorce: 

• 4x (2 x 20", i 20"), maximální zátěž -1, maximální zátěž -2. 

4.4.3. Charakteristika plaveckého trenažéru Biokinetic 

Popisem plaveckého trenažéru Biokinetic se ve své práci zabývají Horčic, 

Boswart (1997): "Plavecká lavička Biokinetic je trenažér vhodný na rozvoj síly a 

zdokonalování techniky záběrových pohybů, především v plaveckém způsobu kraul. 

Biokinetic je bržděn izokineticky. To znamená, že brzdná síla vzrůstá nade všechny 

meze při snaze překročit nastavenou rychlost". 

Pro měření na Biokineticu a zpracování dat byl vyvinut automatizovaný systém 

sběru dat do počítače a jeho komunikace s nadřazeným počítačem. Tím byla zajištěna 

poměrně vysoká přesnost měření a možnost velkého rozsahu zpracování údajů. 

V současné době lze použít těchto měřených údajů: 

• čas, 

• síla, 

• rychlost, 

• celková dráha, 

• dráha levé ruky, 

• dráha pravé ruky (Horčic, Bo swart 1997) 

Na základě těchto vstupních údajů je možný dopočet času, frekvence, dráhy, 

diference dráhy, sumy dráhy, poměru dráhy, rychlosti, síly, práce, energie a dalších 

odvozen)'ch parametrů. Programové vybavení umožňuje komunikaci s interfacem, sběr 

dat, dopočet základních možných parametrů v reálném čase, grafické a numerické 

zobrazení aktuálních hodnot v průběhu testu, okamžitý výstup všech informací formou 

tabulky po ukončení testu, archivaci a možnost tištění následných výsledků (Horčic, 

Boswart 1997). 
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4.4.4. Hodnocení ergometrického výkonu plavců na trenažéru Biokinetic 

Hodnocením ergometrického výkonu plavců na plaveckém trenažéru Biokinetic se ve 

své práci zabývali Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek (2003). 

Pro možnost posuzovat a srovnávat jednotlivé výkony na trenažéru Biokinetic byly 

standardizovány následující 2 testy: 

"Test I"- 10 x plavecký záběr nejprve současně oběma pažemi (imitace delfinového 

záběru /dl 0/) s maximální intenzitou cvičení 

- následně po 10-15 minutách odpočinku sportovec absolvoval dalších 1 O 

plaveckých záběrů svým vlastním způsobem, buď střídavě pravou a levou paží 

(imitace kraulového či znakového záběru /k10, zlO/), nebo opět současně oběma 

pažemi (imitace prsařského záběru /p 1 0/) 

- charakter testu je zaměřen na posouzení úrovně a rozvoje neoxidativních 

alaktátových předpokladů propulzních svalů horních končetin 

-doba zatížení se pohybuje mezi 10-15 s 

"Test II"- 100 x plavecký záběr střídavě pravou a levou paží (k100, zlOO) či současně 

oběma pažemi (dlOO, plOO) s maximální intenzitou cvičení pro posouzení 

úrovně a rozvoje neoxidativních laktátových předpokladů propulzních svalů 

horních končetin 

-doba zatížení se pohybuje mezi 100-140 s. 

- mezi testem I a testem II je interval odpočinku minimálně 30 minut. 

V období let 1993 - 2000 bylo v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS na 

upraveném plaveckém trenažéru Biokinetic testováno ll O špičkových plavců a plavkyň 

(66 mužů - věk 18,87/±3,13, hmotnost 76,25 kg/ ±9,77 a 44 žen - 17,30/±2,56, 

60,93/±6,22). 

Pro potřeby hodnocení dlouhodobých změn výkonnosti a trénovanosti 

jednotlivců, ale i sledovaných věkových kategorií, jsme převedli vybrané parametry na 

standardizované hodnoty (T- body), které názorněji ukazují intra- a interindiYiduální 

rozdíly vzhledem k určenému modelu- normě. Použili jsme transformaci normované 

náhodné veličiny (Mc Callovo kritérium), kde norma, tj. průměr celé skupiny, odpovídá 

50 T-bodům a pásmo jedné směrodatné odchylky 10 T-bodům. Oblast normy je tak 

vymezena pásmem 45 až 55 T-bodů. 
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Vzorec výpočtu T-bodů: T = [(Xi- M) I SD * 10] +50 

xi - aktuální naměřená hodnota 

M - aritmetický průměr celé skupiny (norma) 

SD - směrodatná odchylka 

Pro názornost uvádíme v následující tabulce č. 4 škálu hodnocení průměrného 

ergometrického výkonu v testu K10 a D10 u věkové kategorie vrcholových plavců (18,5 

let a více, z hlediska českého plavání). 

Tabulka č. 4: 
Průměrné hodnoty(+- SD) ergometrického výkonu v testu KlO a DlO u věkové 
kategorie vrcholo,jch plavců (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 2003) 

Plavání Muži 
v 

Zeny 
K10 (W.kg"1

) 3,88 2,67 
SD 0,36 0,56 
D10 (W.kg-1

) 4,07 3,25 
SD 0,44 0,48 

4.4.5. Standardy pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického výkonu 

v testu "K10" a "D10" u kategorie vrcholových plavců 

K porovnání výkonnosti probanda s vrcholovými plavci nám poslouží 

následující srovnávací tabulky, které vycházejí ze standardů (Horčic, Bunc, Zima, 

Strnad, Formánek, 2003) pro hodnocení relativního, průměrného ergometrického 

výkonu, vypracovanými na základě testování plavců v letech 1993 - 2000 v Laboratoři 

sportovní motoriky UK FTVS na upraveném plaveckém trenažéru Biokinetic. 

Tabulka č. 5: 
Hodnocení ergometrického výkonu (W.kg-1) ("K 10", "D 10") vrcholových plavců 
mužů, věková kategorie 18,5let a více (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 2003) 

Test KlO DlO 
Hodnocení Výkon (W.kg-1

) 

Vynikající 4,50 4,95 
Vysoce nadprůměrný 4,35 4,73 
Nadprůměrný 4,19 4,51 
Mírně nadprůměrný 4,04 4,29 
Průměrný 3,88 4,07 
Mírně podprůměrný 3,73 3,85 
Podprůměrný 3,57 3,63 
Vysoce podprůměrný 3,42 3,41 
Nedostatečný 3,26 3,19 
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4.5. MĚŘENÍ V TERÉNU 

Testování sledované osoby v terénu, v našem případě v posilovně, probíhalo na 

úvod (1., 2.5.2006- 12. sledovaný týden), v průběhu (23.5.2006- 16. sledovaný týden) 

a na závěr (15.6.2006- 19. sledovaný týden) posilovacího programu v posilovně Fitness 

DD ve Velehradské ulici v Praze pod vedením pana Ivana Dolejše. 

Z celkového počtu 17-ti cviků byly vybráno následujících 8: 

• hacken-dřep 

• leg press 

• tlaky za hlavou 

• leh sed s nohama na lavici 

• tlaky v leže na rovné lavici 

• motýlek 

• shyby širokým úchopem k hrudníku 

• přítahy na stroji vsedě s paralelním úchopem 

Porovnávanými hodnotami byl počet opakování. Při úvodním kontrolním měření 

byly stanoveny základní hodnoty u každého cviku, které se následně porovnávaly 

s dalšími měřeními. 

Objektivnost kontrolních testů byla zaručena přítomností fitness trenéra, kter}

dohlížel na správnost provedení a počet opakování. Rovněž čas a místo při kontrolním 

testování byly ve všech případech shodné. 

4.6. LABORATORNÍ MĚŘENÍ 

Pro laboratorní měření, tedy to, ve kterém byly zajištěny neměnné podmínky pro 

úvodní, průběžné i závěrečné testování, byly vybrány metody měření speciálních 

silových předpokladů a měření tělesného složení. 
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4.6.1. Měřeni speciálních silových předpokladů 

K trénování a testování speciálních silových předpokladů byl poskytnut 

plavecký trenažér Biokinetic z laboratoře sportovní motoriky FTVS UK Praha. 

Úvodní měření speciálních silových předpokladů probíhalo 28.3.2006 - 8. 

sledovaný týden, průběžné 12.6.2006 - 19. sledovaný týden a závěrečné 10.7.2006- 23. 

sledovaný týden). 

Metody měření, sledované parametry: 

"Test "D 1 O", "K 1 O" 

• podle standardizovaných testových cvičení na plaveckém trenažéru (viz kapitola 

4.4.4.) 

• sledovan)mi hodnotami byly frekvence, celkový čas, celková dráha, celková a 

průměrná práce, průměrný výkon a výkon/kg váhy 

"Test "D 50" 

• podle standardizovaného testu "K 100" (viz. kapitola 4.4.4.) - pro naše účely 

jsme test upravili na poloviční počet opakování (50 záběrů) současně oběma 

rukama, tedy soupaž 

• sledovanými hodnotami byly frekvence, celkový čas, průměrná dráha, celková a 

průměrná práce, průměrný výkon a výkon/kg váhy 

4.6.2. Stanovení tělesného složení 

Stanovení tělesného složení, hlavně tělesného tuku, celkové tělesné vody a 

nejnověji i intracelulámí a extracelulámí vody a množství buněk zpracovávajících 

kyslík- buněk zabezpečujících přednostně svalovou činnost, se stává rutinní součástí 

hodnocení tzY. zdravotně orientované zdatnosti na straně jedné a posouzení nutričního i 

zdravotního stavu na straně druhé (Bunc, 1998). 

Studie tělesného složení se v této době soustřeďují na změny složení těla 

v průběhu růstu, vývoje a stárnutí, změny pod vlivem fyzické zátěže a sportovního 

tréninku, dále při obezitě ajejím léčení (Pařízková, 1998). 

Laboratorní metody pro zjišťování tělesného složení (Pařízková, 1998): 

Referenční metody: 

• celková densita těla, 
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• měření celkové tělesné vody - hydrometrie, 

• DXA - Duální rentgenová absorpciometrie, 

• měření celkového tělesného draslíku (K). 

Metody pro vyšetření tělesného složení v terénu a lékařské praxi: 

• antropometrie, 

• měření tloušťky kožních řas, 

= bioelektrická impedance (BIA), 

• NIRl (Near infrared interactance ). 

Hodnocení vícesložkového modelu tělesného složení 

• in vivo neutronová aktivační analýza (IVNAA), 

• zobrazovací techniky např. computerová tomografie {CT), 

• magnetická resonance (Magnetic resonance imaging - MRl), 

• kreatinová exkrece. 

Z řady metod, které jsou v reálných podmínkách využitelné pro stanovení 

složení těla, jsme vzhledem k její dostupnosti a především schopnosti poměrně přesně 

stanovit jednotlivé tělesné komponenty v této práci přistoupili k využití metody 

multifrekvenční bioimpendance. 

4.6.3. Multifrekvenční bioimpedance 

Multifrekvenční bioimpedance je novou technologií měření impedance, která 

využívá většího počtu frekvencí (1, 5, 50, 100 kHz) pro určení tělesného složení, 

rozložení tělesné vody a stavu hydratace organismu (Segal, 1991). 

Princip multifrekvenční BlA spočívá v tom, že budící proud o nízké frekvenci tj. 

1 a 5 kHz neproniká do intracelulámího prostoru, lze jím měřit pouze hodnoty ECW a 

naopak proud o vysoké frekvenci tj. 50 a 100 kHz, již proniká přes buněčnou membránu 

do buňky a lze tak měřit hodnoty TBW (Bunc, 1998). Při měření může být použito buď 

konstantní nebo proměnlivé frekvence (viz. dále). 

Je nutné odlišit, zda je měřena pouze odporová složka impedance nebo 

impedance celková (tedy její odporová i kapacitní složka). 
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Při měření odporové složky : 

je využito konstantní frekvence 50kHz, 

je měřeno procento tělesného tuku, aktivní tělesná hmota, TBW. 

Při měření celkové impedance: 

je využito proměnlivé frekvence 1 - 200kHz, 

kromě výše uvedeného lze stanovit množství ECW, ICW, dále fázový úhel, 

BCM, ECM a jejich vzájemný poměr (Bunc, 1998). 

Bylo ukázáno, že při frekvenci 50kHz je měření celkové tělesné impedance 

výraznější na paži (46%) a na dolní končetině (44%). Hrudník, který reprezentuje 

průměrně 46% celkové tělesné váhy, čítá pouze 10% celkové tělesné impedance 

(Hannan, Cowen a kol., 1994). 

Celková tělesná impedance je determinována impedančními hodnotami paže a 

dolní končetiny, zatímco značná část tělesné vody je lokalizována do hrudníku. 

Relativní (k tělesné výšce) délka končetin může být odlišná mezi populacemi a také 

v populacích mezi věkovými skupinami (senilní kyfóza) a může mít vliv na vztah mezi 

impedancí a tělesnou vodou (Deurenberg, 1995). 

Praktické poznatky k použití bioimpedance 

Bioimpedanční metoda, jak vyplývá z jejího principu, je citlivá na stav hydratace 

organismu, což může být nevýhodou, ale i výhodou. Je schopna zachytit příjem nebo 

ztrátu tekutiny v objemu nižším než 0,5 1 (Bunc, 1998). 

Při měření je třeba počítat s denní biologickou variabilitou, která se pohybuje na 

úrovni cca 2% z naměřené hodnoty (Roche, 1996). 

V reálných podmínkách lze za kontrolovaného stavu hydratace a při použití 

"správných" predikčních rovnic počítat s chybou okolo 5 - 7% z naměřené hodnoty, 

což je v pásmu tolerovaných chyb při měření biologických veličin (Roche, 1996). 
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4.6.4. Měření tělesného složení 

Měření tělesného složení sledované osoby metodou multifrekvenční 

bioimpendance probíhalo v laboratoři sportovní motoriky FTVS UK v Praze na přístroji 

BIA2000-M. 

Úvodní měření proběhlo 27.4.2006 (12. sledovaný týden), průběžné 12.6.2006 

(19. sledovaný týden) a závěrečné 10.7.2006 (23. sledovaný týden). 

Při měření bylo dbáno na zajištění stejných podmínek. Vše probíhalo v tiché 

místnosti, teplota se pohybovala v rozmezí 22 až 24 °C. Proband byl při měření vždy ve 

stejné poloze -v leže. Měření vždy prováděla jen jedna a tatáž osoba. 

Sledovanými parametry byly: 

• výška, 

• hmotnost, 

• BIO- odpor těla, 

• ECMIBCM - poměr hodnot: ECM charakterizuje množství buněk schopných 

využívat kyslík/ BMC charakterizuje část tukuprosté hmoty mimo buňky, 

• TBW - celkové množství vody v organismu, 

• ICW- intracelulámí/vnitrobuněčná voda, 

• ECW - extracelulární/mimobuněčná voda, 

• BMR - klidový metabolismus, 

• % tělesného tuku, 

• TPH - tukoprostá hmota. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

5 .1. MĚŘENÍ V POSILOVNĚ 

Detailní popis jednotlivých cviků zmiňovaných v těchto výsledcích najdeme 

v kapitole 4.4.1. 

Porovnání výsledků testů v posilovně si můžeme zhodnotit na základě tabulky 

č.6, kde je uvedena hmotnost břemene a počet opakování, kolikrát bylo dosaženo 

zvednutí zátěže. Při konstantní hmotnosti zvedaného břemene je vidět pokrok v počtu 

opakování. 

Tabulka č. 6: 
Porovnání výsledků testů v posilovně - počet opakování 

Hacken Tlaky Tlak 
Shyby 

Přítahy 
Datum/S 

dřep 
Leg Břicho v leže na Motýle 

širokým 
na 

T/Cvik za 
(za min) rovné k stroji v Kg/x 

press 
hlavou úchopem lavici sedě 

1.5./13- 60kg 130 kg 30 kg 
51 X 

test 1 20 X 20 X 8x 
X X X X 

2.5./13- 70kg 45 kg 
10 X 

65 kg 
test 1 

X X X X 
7x 7x 12 X 

23.5./16- 60kg 130 kg 30 kg 
60 X 

70kg 45 kg 
15 X 

65 kg 
test 2 30x 34 X 12x ll X 13x 20x 

15.6./19- 60 kg 130 kg 30 kg 
62x 

70 kg 45 kg 
20 X 

65 kg 
test 3 41 X 43 X 16 X 18x 19 X 26 X 

Vysvětlivky: ST- sledovaný týden 

V naprosté většině se počet opakování u jednotlivých cviků za 6 týdnů pravidelného 

intenzivního posilování zvýšil o více než 100 % - viz. tabulka č. 7: 
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Tabulka č. 7: 
Porovnání výsledků testů v posilovně -změny v počtu opakování vyjádřené v % 

Hacken Leg Tlaky Tlak v leže Shyby Přítahy na 
Datum/Test 

dřep 
za Břicho na rovné Motýlek širokým stroji v press hlavou lavici úchopem sedě 

1.5./test 1 -
50% 70% 50% 18% 

23.5./test 2 X X X X 

2.5./test 1 -
57% 86% 50% 67% 

23.5./test 2 
X X X X 

23.5./test 2-
37% 27% 33% 3% 64% 46% 33% 30% 

15.6./test 3 

CELKEM 105% 115% 100% 22% 157% 171% 100% 117% 

Největší pokrok dle procentuálního zvýšení počtu opakování v jednotlivých 

testech je vidět u cviků "tlak v leže na rovné lavici" a "motýlek". Oba cviky jsou 

zaměřeny především na prsní svalstvo a svaly horních končetin, je tedy pravděpodobné, 

že se v těchto případech pozitivně projevilo i speciální posilování na plaveckém 

trenažéru, zaměřené rovněž na posilování svalstva horních končetin. 

Dle procentuálního zlepšení uvedeného v tabulce č. 7 se výsledkem vymyká 

posilování břišního svalstva. Přestože bylo trénováno nejvíce (každá tréninková 

jednotka obsahovala 10 sérií do vyčerpání), byl zaznamenán nejmenší pokrok. To si 

vysvětlujeme tak, že při plaveckém tréninku je svalstvo břicha neustále zapojováno, 

např. při obrátkách a vyrovnávání stability ve vodním prostředím. Proto je posíleno více 

než ostatní svalové skupiny a pokrok při intenzivním posilování není tak výrazný. 

Pokrok je vidět i v následující tabulce č. 8, kde je počet opakování jednotlivých cviků 

převeden na navzpírané kilogramy/I sérii: 

Tabulka č. 8: 
Porovnání výsledků testů v posilovně - navzpírané kilogramy/maximální výtlak 
v jedné testovací sérii 

Tlak 
Tlaky v leže na Shyby Přítahy 

Datum/ST/ Hacken Leg za rovné širokým na stroji 
Číslo cviku dřep press hlavou Břicho lavici Motýlek úchopem v sedě 

1.5./13- 1 200 2 600 
test 1 k_g kg 240kg 51 X X X X X 

2.5./13-
test 1 X X X X 490kg 315 kg 820kg 780 kg 

23.5./16- 1 800 4 420 
test 2 kg kg 360 kg 60 X 770kg 585 kg 1 230 kg 1 300 k_g 

15.6./19- 2460 5 590 
test 3 kg kg 480 kg 62x 1 260 kg 855 kg 1 640 kg 1 690 kg 
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Ačkoliv se podle četnosti a namáhavosti posilovacích tréninků předpokládalo, že 

se brzy projeví fyzická únava, její příznaky se až na celkovou bolest svalů, která 

probanda trápila především v prvních 2 týdnech neprojevily na testech v posilovně. 

5.2. MĚŘENÍ NA PLAVECKÉM TRENAŽÉRU 

Porovnání výsledků testů na plaveckém trenažéru Biokinetic vidíme v tabulkách 

č. 9., č. 10. ač. ll. Vysvětlení k jednotlivým parametrům: 

• frekvence - udává počet záběrů za minutu, 

• celkový čas- čas za 10 nebo 50 záběrů, 

• průměrná dráha- průměrná dráha na 1 záběr, 

• celková práce- celková práce za 10 nebo 50 záběrů, 

• průměrná práce -průměrná práce 1 záběru, 

• průměrný výkon- průměrný výkon 1 záběru, 

• výkon/kg váhy -výkon 1 záběru na kg hmotnosti. 

Tabulky č. 9 a č. 1 O ukazují hodnoty naměřené při testech "K 1 O" a "D 1 0": 

Tabulka č. 9: 
Porovnání výsledků testů speciální síly na plaveckém trenažéru - test "K 1 0" 

Test "K 10" 
Celková Průměrná Průměrný 

Datum/ Celkový Průměrná práce práce výkon Výkon/kg 
Výstup Frekvence čas (s) dráha (m) (Nm) (Nm) (W) váhy (W) 

28.3.2006 44,1 13,598 1,262 4 067 407 299 3,65 
12.6.2006 43,4 13,815 1,285 4148 415 300 3,66 
10.7.2006 44,5 13,496 1,333 4 371 432 320 3,9 

Tabulka č. 10: 
Porovnání výsledků testů speciální síly na plaveckém trenažéru - test "D 10" 

Test "D 10" 
Celková Průměrná Průměrný 

Datum/ Celkový Průměrná práce práce výkon Výkon/kg 
Výstup Frekvence čas (s) dráha (m) (Nm) (Nm) (W) váhy (W) 

28.3.2006 57,3 10,478 0,61 3 406 341 325 3,96 
12.6.2006 54,5 ll 0,652 3 401 340 309 3,77 
10.7.2006 58,4 10,281 0,666 3 622 362 352 4,3 
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V tomto případě můžeme porovnávat obě tabulky současně. Charakter testu se 

v obou případech shoduje, podobná je i doba zatížení. Výstupy z jednotlivých měření 

nám ukazují následující fakta: 

• frekvence - hodnota udávající počet záběrů za minutu. Čím vyšší hodnota, tím 

lépe. V porovnání jednotlivých měření je vidět pokrok mezi 1. a 3., tedy 

závěrečným měřením, kdy tato hodnota narostla. Pokles u měření č.2 si 

vysvětlujeme celkovou únavou organismu, způsobenou namáhavým 

posilovacím tréninkem. Průběžné měření č. 2 probíhalo v posledním týdnu 

posilovacího programu v posilovně a vše nasvědčuje tomu, že právě únava 

z tohoto cvičení byla příčinou jak poklesu frekvence záběrů, tak nárůstu 

celkového času, který byl potřeba k vykonání 1 O záběrů. 

• celkový čas za 1 O záběrů - čím nižší hodnota, tím lépe. Podobně jako u 

frekvence i zde je vidět pokles mezi prvním a posledním měřením a nárůst u 

testu č. 2, který je nejpravděpodobněji způsoben únavou organismu z práYě 

vrcholícího posilovacího tréninku. Zajímavé je porovnání obou testů. Narozdíl 

od plavání, kde je kraul (volný způsob) nejrychlejším plaveckým způsobem před 

druhým delfínem, je v našem posilování na plaveckém trenažéru Biokinetic 

rychlejším způsobem delfín, při jehož posilování bylo 10 měřených záběrů 

vykonáno v menším čase. Rozdíl na 1 O záběrů je v našem případě okolo 3 

vteřin. 

• průměrná dráha na 1 záběr- hodnota, která dle mého názoru nejlépe vypovídá o 

účinnosti posilovacího programu, protože vyjadřuje, o jakou vzdálenost jsme se 

díky jednomu záběru posunuli. Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe. V našem 

případě vzdálenost v každém testu vzrůstala. Rozdíly hodnot u testů "D 1 O" a 

"K 10" si vysvětlujeme tak, že u testu "KlO", který je prováděn střídavě levou 

pravou paží se dráhy obou paží během jednoho záběru sčítají, proto je výsledná 

hodnota jednoho záběru vyšší, než při delfínových záběrech u testu "D 1 O". 

• celková práce za 1 O záběrů - čím vyšší hodnota, tím lépe. Další průkazná metoda 

nárůstu síly horních končetin. Její hodnoty vzrůstaly při každém měření. Opět 

zde vidíme velký rozdíl mezi hodnotami "K IO"a "D 10", který způsobuje 

rozdílná práce paží u kraulových záběrů. V tomto případě musí 1 paže vykonat 

práci, na kterou jsou u současných záběrů u delfína paže 2, proto je hodnota u 

kraulu vyšší. 
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• průměrná práce za 1 záběr- přepočteme-li hodnoty celkové práce na 10 záběrů, 

vyjdou nám výsledky ukazující průměrnou práci, kterou jsme vykonali na 1 

záběr. V těchto případech vidíme rovněž nárůst během jednotlivých měření. 

• průměrný výkon záběru na tempo- podobně jako celková práce i tato hodnota 

ukazuje nárůst celkové síly v průběhu posilovacího programu. 

• výkon záběru na 1 kg hmotnosti - hodnota ukazující výkon přepočtený na 1 kg 

hmotnosti v průběhu posilování rovněž stoupala. 

K porovnání výkonnosti pro banda v testech "D 1 O" a "K 1 O" s vrcholovými 

plavci nám poslouží srovnávací tabulka č.5, která vychází ze standardů (Horčic, Bunc, 

Zima, Strnad, Formánek, 2003) zmíněných v kapitole 4.4.4. (Hodnocení 

ergometrického výkonu plavců na trenažéru Biokinetic) pro hodnocení relativního, 

průměrného ergometrického výkonu. V tabulce jsou uvedeny hodnoty výkonu na kg 

váhy. 

Tabulka č. 5: 
Hodnocení ergometrického výkonu (K 10, D 10) vrcholových plavců mužů, věková 
kategorie 18,5let a více (Horčic, Bunc, Zima, Strnad, Formánek, 2003) 

Test K10 D 10 
Hodnocení Výkon (W.kg-1

) 

Vynikající 4,50 4,95 
Vysoce nadprůměrný 4,35 4,73 
Nadprůměrný 4,19 4,51 
Mírně nadprůměrný 4,04 4,29 
Průměrný 3,88 4,07 
Mírně podprůměrný 3,73 3,85 
Podprůměrný 3,57 3,63 
Vysoce podprůměrný 3,42 3,41 
Nedostatečný 3,26 3,19 

Nejprve porovnáme test "K 10". V úvodním měření, kdy jsme sledovanému 

naměřili hodnotu 3,65 W.kg"1
, tento výsledek v porovnání s vrcholovými plavci 

odpovídá hodnocení podprůměrný. Při závěrečném měření se hodnota zv)·šila na 3,9 

W.kg"1
, což odpovídá hodnocení průměrný a zlepšení o 2 kategorie. 

V úvodním měření testu "D 10" byla probandovi naměřena hodnota 3,96 W.kg-1
, 

což v porovnání s vrcholovými plavci odpovídá hodnocení mírně podprůměrný. Při 
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závěrečném měření se hodnota zvýšila na 4,3 W.kg·1
, což odpovídá hodnocení mírně 

nadprůměrný stejnému zlepšení o 2 kategorie. 

Ve srovnání s vrcholovými plavci tedy vycházejí lépe hodnoty testu "D 10", kdy 

bylo dosaženo hodnocení mírně nadprůměrný oproti hodnocení průměrný, tedy o 

kategorii méně, které bylo dosaženo při testech ,,K I O". 

Tabulka č. ll ukazuje výsledné hodnoty testu "D 50", který byl zaměřen na sledování 

výkonu po dobu 1 minuty, tedy simulující závodní trať 100m prsa: 

Tabulka č. ll: 
Porovnání výsledků testů speciální síly na plaveckém trenažéru - test "D 50" 

Test "D 50" 
Celková Průměrná Průměrný 

Datum/ Celkový Průměrná práce práce výkon Výkon/kg 
Výstup Frekvence čas (s) dráha (m) (Nm) (Nm) (W) váhy (W) 

28.3.2006 57,4 52,27 0,736 10 381 208 199 2,43 
12.6.2006 54,4 55,13 0,759 10 940 219 198 2,42 
10.7.2006 58,1 51,61 0,788 ll 166 223 216 2,63 

Výstupy z jednotliYých měření nám ukazují následující fakta: 

• frekvence - hodnota udávající počet záběrů za minutu. Čím vyšší hodnota, tím 

lépe. Stejně jako při testech "D 10" a "K 10" je vidět pokrok mezi I. a 3., tedy 

závěrečným měřením, kdy tato hodnota narostla. Pokles u měření č.2 si 

vysvětlujeme celkovou únavou organismu, způsobenou namáhavým 

posilovacím tréninkem. Průběžné měření č. 2 probíhalo v posledním týdnu 

posilovacího programu v posilovně a vše nasvědčuje tomu, že právě únava 

z tohoto cvičení byla příčinou jak poklesu frekvence záběrů, tak nárůstu 

celkového času, který zabralo vykonat 50 záběrů. V porovnání s testem "D 10" 

vidíme podobné hodnoty, značící schopnost udržet tempo po dobu cca 1 minuty. 

V závěrečném měření je vidět menší rozdíl mezi 1 O-ti a 50-ti záběry. 

• celkový čas za 50 záběrů - čím nižší hodnota, tím lépe. Podobně jako u 

frekvence i zde je vidět pokles mezi prvním a posledním měřením a nárůst u 

testu č. 2, který je nejpravděpodobněji způsoben únavou organismu z právě 

vrcholícího posilovacího tréninku. 

• průměrná dráha na 1 záběr- hodnota, která dle mého názoru nejlépe vypovídá o 

účinnosti posiloYacího programu, protože vyjadřuje, o jakou vzdálenost jsme se 
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díky jednomu záběru posunuli. Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe. V našem 

případě vzdálenost v každém testu vzrůstala. Ve srovnání s testem "D 10" jsou 

zde vyšší hodnoty. To si vysvětlujeme snahou o co nejrychlejší provedení při 

testu na 1 O záběrů, kdežto u testu na 50 temp nebyl čas tolik podstatnou 

hodnotou. 

• celková práce za 50 záběrů - čím vyšší hodnota, tím lépe. Další průkazná metoda 

nárůstu síly horních končetin. Její hodnoty vzrůstaly při každém měření. 

• průměrná práce 1 záběru- přepočteme-li hodnoty celkové práce na 50 záběrů, 

vyjdou nám výsledky ukazující průměrnou práci, kterou jsme vykonali na 1 

záběr. V těchto případech vidíme rovněž nárůst během jednotlivých měření. 

• průměrný výkon 1 záběru- podobně jako celková práce i tato hodnota ukazuje 

nárůst celkové síly v průběhu posilovacího programu. 

• výkon záběru na 1 kg hmotnosti - hodnota ukazující výkon přepočtený na 1 kg 

hmotnosti v průběhu posilování rovněž stoupala. 

5.3. MĚŘENÍ MUL TIFREKVENČNÍ BIOIMPENDANCÍ 

V tabulce č. 12 jsou uvedeny hodnoty výstupů z měření tělesného složení 
pro banda. 

Tabulka č. 12: 
Porovnání výsledků měření tělesného složení 

Datum/ Hmotnost Výška BIO ECM/ TBW ICW ECW BMR % TPH 
Výstup (kg) (cm) (Ohm_)') BCM (1) (1) (1) (kcal) tuku (kg) 

27.4.2006 80,1 185,4 396 0,64 54,3 31,3 23 2 050 11,1 71,2 
12.6.2006 81,6 185,8 399 0,61 54,7 31,7 23 2 090 11,6 72,1 
10.7.2006 82,4 185,5 374 0,64 56,7 32,2 24,5 2 110 11,9 72,7 

Při porovnání jednotlivých výsledků sledovaných parametrů dojdeme k následujícím 

porovnáním: 

• výška zůstává neměnná. 

• hmotnost se za 1 O týdnů, které dělily úvodní a závěrečné měření, zvýšila o 2,3 

kg. Z hlediska nárůstu hmoty a podle výsledků TPH (tukoprostá hmota) lze 

určit, že šlo o nárůst hmoty svalové. 
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• BIO (odpor těla). Hodnota důležitá pro další výpočty, sama o sobě o ničem 

podstatném nevypovídá. 

• ECMIBCM vyjadřuje poměr mimobuněčné a vnitrobuněčné hmoty, 

charakterizuje kvalitu svalové hmoty - platí, že čím je tato hodnota nižší, tím je 

hmota "kvalitnější". ECM charakterizuje množství buněk schopných využívat 

kyslík/ BMC charakterizuje část tukuprosté hmoty mimo buňky. Hodnoty nižší 

0,65 vyjadřují velice kvalitní svalovou hmotu. Ve všech našich měřeních toto 

bylo splněno. Zajímavé je, že údaj z průběžného měření je ze všech 3 hodnot 

nejnižší. 

• TBW (celkové množství vody v organismu) - platí, že u zdravých jedinců je 

obsah vody v těle u mužů v rozmezí 55-65% (TBW /hmotnost x 1 00), což je ve 

všech našich případech překročeno, když hodnoty u 1 .měření činí 67,79, u 

měření č. 2: 67,03 a u měření č. 3: 68,81. 

• ICW (intracelulární/vnitrobuněčná voda). 

• ECW (extracelulární/mimobuněčná voda). 

• BMR (klidový metabolismus). Udává energii nutnou pro zajištění základních 

"životních" funkcí. 

• souběžně s nárůstem celkové hmotnosti minimálně vzrostlo % tělesného tuku. 

• s nárůstem celkové hmotnosti vzrostla i váha TPH (tukoprostá hmota). 

5 .4. POROVNÁNÍ PŘEDEŠLÝCH SEZÓN A SLEDOV ANÉ SEZÓNY 
S VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍ ČINNOSTI 

V této části diskuse porovnáme zátěž předešlých 3 sezón se sledovaným 

obdobím. Aby toto srovnání bylo co nejobjektivnější, jednotlivé sezóny jsme rozdělili 

na zimní (č. 1 jako 1. polovina sezóny) a letní (č. 2 jako 2. polovina sezóny) část. Námi 

sledovaným obdobím byla letní část, tedy 2./2 RTC 2005/2006. 

Můžeme konstatovat, že po rozdělení na poloviny tvoří každou část sezóny 26 

týdnů. Sledované období v této práci tvoří 23 týdnů. Třítýdenní rozdíl v tomto případě 

představuje 1. únorový t)·den (poslední týden !.poloviny RTC 2005/2006), tedy 

vylad'ovací týden před zimním MČR. Zbylé 2 týdny tvoří 14 dní volna následující po 

letnímMČR. 
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V následující tabulce č. 13 vidíme jednotlivá data ze sezón, které mezi sebou 

budeme porovnávat, přičemž tučně je, kromě popisků jednotlivých výstupů, zdůrazněna 

sledovaná sezóna. 

Tabulka č. 13: 
Zátěž sledovaného plavce po částech RTC 2002/2003 - 2005/2006 

I DZ/ I 
d 

I TJ I Min. I TJ I Min. 
h h h h M" I '7á dI ny .._ ... ID. m suc o suc o suc o suc o m . L VO 

ČástRTC RTC JZ voda voda voda v v s s rege . dny 
1./2 2002 129/184 184 108 8366 406 52 5186 24 1370 1995 ll 
2./2 2003 85/181 95 68 5075 249 13 435 14 815 1140 8 
1./2 2003 1021184 115 38 1455 83 77 4750 o o 860 o 
2./2 2004 123/182 146 90 6500 261 39 1745 17 1060 1395 12 
1./2 2004 136/184 202 78 6505 282 104 9305 20 1230 970 8 
2./2 2005 101/181 124 63 3925 190 44 2560 17 985 735 8 
1./2 2005 132/184 186 74 4965 207 76 4500 38 2235 945 10 
2./2 2006 139/181 182 91 5420 241 48 5250 43 2250 1845 17 

Vysvětlivky: DZ/dny RTC - počet dnů zátěže/celkový počet dnů v ročním 
tréninkovém cyklu 

: JZ- celkový počet jednotky zátěže (všechny tréninkové jednotky) 
:TJ voda- tréninkové jednotky voda 
: TJ sucho S - tréninkové jednotky sucho síla 
: TJ sucho V -tréninkové jednotky sucho vytrvalost 
: Min. rege -minuty regenerace 

Pokud zohledňujeme 1. sledovaný údaj, dny zátěže za dané období, v celkovém 

součtu všech 4 RTC, ve kterých byly dané údaje zaznamenávány, dosáhneme čísla 65 

%. To vyjadřuje poměr dnů, ve kterých byla vykonávána tréninková činnost v poměru 

k celkovému počtu dnů v daném období. Nejmenší denní zátěže bylo dosaženo v období 

léta 2003, kdy byl poměr 47%. Toto období bylo u probanda poznamenáno maturitní 

zkouškou, proto se tréninkový výpadek promítne i v dalších sledovaných výstupech. 

Naopak nejvyšší poměr, 74 %, je z období zimy 2004. 

V porovnávané sezóně je poměr 77 %, můžeme tedy konstatovat, že z celkového 

hlediska se jedná o nadprůměrné zatížení v porovnání s ostatními sezónami, 

v porovnání s nejvyššími poměry tento údaj nevybočuje z řady. 

Počet dnů, ve kterých byla zaznamenána tréninková zátěž Sl můžeme 

v rozpracování do jednotlivých týdnů prohlédnout i v následujícím grafu č. 6. Rozpis 

jednotlivých týdnů a jejich přiřazení ke konkrétnímu datu si můžete prohlédnout 

v příloze č 4. 
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Grafč. 6: 

Číslo sledovaného týdne 
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Počet dnů zátěže probanda v jednotlivých týdnech sledovaného období letní části 
RTC 2005/2006 

Dalším sledovaným výstupem jsou jednotky zátěže. Průměr v zaznamenávaných 

4 RTC činí 154 tréninkových jednotek za "polovinu RTC", přičemž nejnižší hodnotou 

je 95 tréninkových jednotek v letní části RTC 2002/2003 a nejvyšší hodnotou je 202 

jednotek v zimní části RTC 2004/2005. 

Ve sledované části RTC, jejíž přesný rozpis jednotek zátěže najdeme v grafu č. 

7, dosáhl počet jednotek čísla 182, což je nadprůměr. V přepočtu na počet dnů v této 

konkrétní části RTC to dělá v průměru 1 tréninkovou jednotku/den. 
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Grafě. 7: 
Počet jednotek zátěže probanda v jednotlivých týdnech sledovaného období letní 
ěásti RTC 2005/2006 
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Následujícím sledovaným výstupem je počet tréninkových jednotek plavání. 

Průměr v zaznamenávaných 4 RTC činí 76 plaveckých tréninků za "polovinu RTC", 

přičemž nejnižší hodnotou je 38 jednotek v zimní části RTC 2003/2004 a nejvyšší 

hodnotou 108 jednotek v zimní části RTC 2002/2003. 

Ve sledované letní části RTC bylo dosaženo hodnoty 91 tréninkových jednotek 

plavání, což dává průměr 1 plavecký trénink obden. Detailní rozpis frekvence 

plaveckých tréninků ve sledované části RTC si múžeme prohlédnout v grafu č. 8. 

Počet TJ voda I týden 

8 8 
7 7 7 

6 6 6 6 6 
5 
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3 

I T 

7 9 11 13 15 17 19 21 23 

L __ Číslo sledovaného týdne 

Grafě. 8: 
Počet tréninkových jednotek probanda ve vodě v jednotlivých týdnech 
sledovaného období letní části RTC 2005/2006 

Dalším výstupem je počet minut ve vodě. Průměr v zaznamenávaných 4 RTC 

činí 5 276 minut, v přepočtu 88 hodin plaveckých tréninků za "polovinu RTC", přičemž 

nejnižší hodnotou je 1 455 minut (25 hodin) plaveckého tréninku v zimní části RTC 

2003/2004 a nejvyšší hodnotou 8 366 minut (140 hodin) plaveckého tréninku v zimní 

části RTC 2002/2003. 

Ve sledované části RTC bylo odplaváno 5 420 minut (90 hodin), což je lehce 

nadprůměrný údaj v porovnání s průměrem ostatními RTC". V dalším přepočtu, kde 

zohledníme počet tréninkových jednotek nám vyjde, že 1 tréninková jednotka trvala 

v průměru 60 minut. Detailní časový rozpis plaveckých tréninků ve sledované části 

RTC si můžeme prohlédnout v grafu č. 9. 
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Grafč. 9: 
Počet minut strávených probandem plaveckým tréninkem ve vodě v jednotlivých 
týdnech sledovaného období letní části RTC 200512006 

Následujícím výstupem je počet kilometrů naplavaných ve vodě. Průměr 

v zamamenávaných 4 RTC činí 240 km za "polovinu RTC", přičemž nejnižší hodnotou 

je 83 km natrénovaných v zimní části RTC 2003/2004 a nejvyšší hodnotou 406 km v 

zimní části RTC 2002/2003. 

Ve sledované sezóně bylo dosaženo 241 km, což je téměř přesně průměrná 

hodnota dosažená v ostatních "polovinách RTC". V přepočtu s ostatními výstupy nám 

vyjde, že 1 km plaval sledovaný sportovec v průměru za 22,5 minut a za 1 tréninkovou 

jednotku plavání byla uplavána vzdálenost 2, 7 km. Detailní rozpis naplavaných 

kilometrů ve sledované části RTC si můžeme prohlédnout v grafu č. 10. 
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Dalším výstupem je počet tréninkových jednotek a počet minut vytrvalostního 

tréninku na suchu. Průměr v zaznamenávaných 4 RTC činí 57 jednotek a 4 216 minut, 

v přepočtu 70 hodin vytrvalostního tréninku za "polovinu RTC", přičemž nejnižší 

hodnotou je 13 jednotek a 435 minut (7 hodin) vytrvalostního tréninku v zimní části 

RTC 2002/2003 a nejvyšší hodnotou 104 jednotek a 9 305 minut (156 hodin) 

vytrvalostního tréninku v zimní části RTC 2004/2005. 

V letní části sledovaného RTC bylo odtrénováno 48 jednotek za 5 250 minut (88 

hodin), což je téměř podprůměrný údaj průměru ostatních "polovin RTC". V letní části 

sledovaného RTC se dostáváme na hodnotu 110 min/tréninkovou jednotku vytrvalosti. 

Detailní časový rozpis vytrvalostního tréninku na suchu ve sledovaném RTC si můžeme 

prohlédnout v grafu č. ll. 
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Počet minut vytrvalostního tréninku probanda na suchu v jednotlivých týdnech 
sledovaného období letní části RTC 2005/2006 

Dalším výstupem je počet tréninkových jednotek a počet minut silového 

tréninku na suchu. Průměr v předešlých 4 RTC byl 22 jednotek a 1 243 minut (21 

hodin) silového tréninku za "polovinu RTC", přičemž nejnižší hodnotou je O v zimní 

části RTC 2003/2004 a nejvyšší hodnotou 24 jednotek a 1 370 minut (23 hodin) 

silového tréninku v zimní části RTC 2002/2003. 

V letní části sledovaného RTC bylo odtrénováno 43 jednotek za 2 250 minut (38 

hodin), což je vysoce nadprůměrný údaj v ohledu k ostatním "polovinám RTC". Ve 

sledovaném RTC se dostáváme na hodnotu 53 min/tréninkovou jednotku síly. Detailní 

časový rozpis silového tréninku na suchu ve sledované sezóně si můžeme prohlédnout 

v grafu č. 12. 
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Grafč.ll: 

Počet minut silového tréninku probanda v jednotlivých týdnech sledovaného 
období letní části RTC 2005/2006 

Následujícím výstupem je počet minut věnovaných regeneraci. Průměr 

v zaznamenávaných 4 RTC čini 1 236 minut (21 hodin) za "polovinu RTC", přičemž 

nejnižší hodnotou je 735 minut (12 hodin) regenerace v letní části RTC 2004/2005 a 

nejvyšší hodnotou 1 995 minut (33 hodin) regenerace v zimní části RTC 2002/2003. 

V letní části sledovaného RTC bylo regeneraci věnováno 1 845 minut (31 

hodin), což je hodnota nadprůměrná V souladu s počtem tréninkových jednotek 

dostaneme zajímavý údaj, který nám říká, že průměrně bylo po každé tréninkové 

jednotce věnováno 1 O minut regeneraci. Detailní časový rozpis regenerace ve 

sledovaném RTC si můžeme prohlédnout v grafu č. 13. 
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Grafč.13: 

Počet minut regenerace probanda v jednotlivých týdnech sledovaného období letní 
části RTC 2005/2006 
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Nejdůležitějším výstupem jsou bodové hodnoty výkonů ve sledovaných 

disciplínác~ v našem případě 50 m prsa a 100m prsa V tabulce č. 14 jsou uvedeny 

nejlepší výkony v zaznamenávaných RTC a jejich bodová hodnota (BH), přičemž tučně 

jsou zvýrazněny osobní rekordy. Vývoj bodového ohodnocení výkonů v disciplínách 50 

m prsa a 100 m prsa ve sledované části RTC 2005/2006 si můžeme prohlédnout 

v grafech č. 14 a 15. Pro porovnání s osobními rekordy uvádíme i RTC 2001/2002. 

Tabulka l. 14: 
Přehled nejlepších časů probanda a jejich bodová hodnota v jednotlivých RTC 

Bazén 25m 50m 
Disciplina SOP lOOP 50P lOOP 

RTC/Čas/BH Cas BH Cas BH Cas BH Cas BH 
2001/2002 00:30,23 690 01:06,27 677 00:30,98 700 01:09,11 659 
2002/2003 00:30,42 677 01:07,05 654 00:32,43 610 01:13,03 559 
2003/2004 X X X X 00:31,40 672 01:11,54 594 
2004/2005 00:31,31 621 01:08,57 611 00:31,39 673 X X 

2005/2006 00:29,50 742 01:04,59 732 00:30,54 731 01:09,14 659 
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Grafč.14: 

Přehled bodové hodnoty výkonů probanda na 50 m prsa v jednotlivých týdnech 
sledovaného období letní části RTC 2005/2006 
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Grafč.15: 

Přehled bodové hodnoty výkonů probanda na 100m prsa v jednotlivých týdnech 
sledovaného období letní části RTC 2005/2006 

5.5. SOUHRNNÁ DISKUSE 

V . případě dlouhodobější výsledkové stagnace sportovce se nabízí několik 

variant, jak tuto krizi řešit. Každá varianta má svá specifika, klady a zápory, které je 

třeba brát v potaz. Stejně tak se musí individuálně zohlednit příčiny výsledkového 

propadu a v neposlední řadě i to nejpodstatnější - samotný sportovec a jeho věk, 

pohlaví, fyziologická stavba a volní vlastnosti. Jinak by měla být řešena stagnace u 

dívky- dorostenky a jinak u muže v seniorské kategorii. 

V našem případě jsme jako řešení zvolili experimentální tréninkový program, 

který tvořily 2 složky - intenzivní posilovací program a speciální posilování. 

Výkony v průběhu intenzivního posilovacího programu a především výsledky 

průběžných a závěrečných testů prokazují úspěšnost tohoto programu, jehož výsledek 

byl pozitivním překvapením i pro fitness trenéra pana Dolejše, který měl zkušenosti 

s plněním obdobného programu s již zmiňovanou plavkyní S.K. Dle svých slov 

původně probandovi prognózoval maximálně 50 procentní zlepšení ve výkonech (v 

počtu opakování zvednutí břemene) v posilovně. 

V celkovém hodnocení měření na plaveckém trenažéru je u každé zkoumané 

hodnoty vidět prokazatelný pokrok mezi úvodním a závěrečným měřením. U některých 
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výstupů je vidět regrese výkonů v průběžném měření (měření č. 2), což si vysvětlujeme 

končícím posilovacím programem a jím způsobenou fyzickou únavou. 

Dalším ukazatelem úspěšnosti určeného tréninkového plánu je měření tělesného 

složení. Ze sledovaných hodnot zaznamenáváme přírůstek celkové hmotnosti a s ním 

spojený nárůst hmotnosti TPH (tukoprostá hmota). Další důležitou hodnotou je poměr 

ECMIBCM (poměr mimobuněčné a vnitrobuněčné hmoty), charakterizující kvalitu 

svalové hmoty. Hodnoty nižší 0,65 vyjadřují velice kvalitní sYalovou hmotu. Ve všech 

našich měřeních se tento údaj dostal pod hranici 0,65, což vyjadřuje velice kvalitní 

svalovou hmotu. 

Pokud porovnáme hodnoty odvedené práce ve sledované sezóně s ostatními 

sezónami, ve kterých byly dané údaje zaznamenávány, dojdeme k závěru, že 

výkonnostního zlepšení se opravdu dosáhlo přidáním počtu tréninků . silových 

schopností v rámci suché přípravy. Ostatní hodnoty udávající počet dní zatížení, počet 

tréninkových jednotek, počet naplavaných kilometrů, atd. v našem sledovaném období 

vykazují v porovnání s ostatními sezónami průměrné hodnoty. 

Samozřejmě nechceme tvrdit, že za výkonnostním zlepšením sledovaného 

plavce stojí pouze intenzivní silová příprava. Z důYodu větší fyzické únavy 

z absolvované zátěže bylo ve sledované sezóně věnováno dost času také regeneračním 

procedurám, které tak představují další potencionální složku, která vedla k dosaženému 

zlepšení. 
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6. ZÁVĚRY 

Předmětem výzkumu, který je podstatou této práce, bylo hodnocení vlivu 

posilovací přípravy na výkon 23-ti letého plavce. Po nástupu na vysokou školu 

sportovního zaměření a 3 letech specializovaného plaveckého tréninku v Praze byla na 

výsledcích posledních sezón patrná stagnace výkonnosti. Pro překonání výkonnostního 

propadu jsme se rozhodli změnit charakter suché přípravy. Po zohlednění možných 

příčin výsledkového propadu a v souladu s respektováním všeobecných biologických 

ukazatelů a vyzrálostí plavce byl na jaře roku 2006, tzn. v letní části RTC 2005/2006, 

do tréninkového plánu probanda zařazen intenzivní posilovací program. 

V závěrečném ohlédnutí za výzkumem lze zařazení intenzivního posilovacího 

programu hodnotit následovně: nejdůležitějším měřítkem úspěšnosti byly výkony ve 

sledovaných disciplínách. Podle tabulek zaznamenávajících výkony v soutěžní činnosti 

v průběhu sezóny je vidět, že posilovací cvičení výkony ve vodě pozitivně ovlivnilo. 

Účinky experimentálního tréninkového programu se projevily zlepšením osobního 

rekordu v disciplíně 50 m prsa a vyrovnáním maximální bodové hodnoty dosažené 

sledovaným plavcem v disciplíně 100 m prsa. Zlepšení výkonů sledovaného plavce je 

tedy prokazatelné jak v hlavních disciplínách, tak v disciplínách doplňkových. 

Vliv intenzivního posilovacího programu byl zaznamenán také u celkových 

fyzických projevů. Podle úvodních, průběžných a závěrečných měření v posilovně 

došlo v naprosté většině cviků k prokazatelnému posunu výkonnosti sledovaného 

sportovce, když zvýšil počet opakování o více než 100 %. Podobného výsledku jsme 

dosáhli také při porovnání úvodních, průběžných a závěrečných testu na plaveckém 

trenažéru Biokinetic. Ten je určen pro speciální plavecké posilování a zlepšení 

sledovaného sportovce je i zde dobře prokazatelné. 

Pozitivní přínos experimentálm'ho tréninkového programu můžeme doložit také 

úvodním, průběžným a závěrečným měřením tělesného složení, které bylo prováděno 

metodou multifrekvenční bioimpendance. Hodnoty všech důležitých sledovaných 

ukazatelů se v průběhu Yybraného tréninkového plánu zlepšily. 

Při výběru cYiků zařazených do posilovacího programu byl kladen důraz na 

posílení celého těla, tzn. všech velkých svalových skupin. Proto nelze přesně určit, které 
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svalové partie byly posilováním nejvíce ovlivněny. Zhodnotíme-li posilovací program 

dle procentuálního nárůstu počtu opakování u jednotlivých sledovaných cviků, dojdeme 

k závěru, že nejvíce ovlivněnými skupinami svalů jsou prsní svalstvo a svaly horních 

končetin. Je pravděpodobné, že se v těchto případech pozitivně projevilo i speciální 

posilování na plaveckém trenažéru, zaměřené rovněž na posilování svalstva horních 

končetin. Naopak nejmenší posun v počtu opakování byl zaznamenán, přestože bylo 

narozdíl od ostatních svalových partií trénováno při každém posilovacím tréninku, u 

břišního svalstva. Vysvětlujeme si to tak, že tato svalová skupina je nejvíce posílena 

z předchozího plaveckého tréninku, kdy je břišní svalstvo neustále zapojováno, proto 

není pokrok při jeho intenzivním posilování tak výrazný. 

Podle subjektivního názoru a následné výpovědi sledovaného plavce, lze 

prokázat vliv intenzivního posilování na psychický stav jedince. S nárůstem pocitu 

únavy a počtu tréninkových jednotek zaměřených na posilování dochází ke zhoršování 

plaveckých výkonů, jak na tréninku, tak při závodech. To má samozřejmě negativní vliv 

na plavcovu psychiku. Avšak motivací je prokazatelný nárůst síly, který v průběhu 

cvičení dává naději ke zlepšení výkonnosti ve vodě. Pozitivně hodnotíme i pocit většího 

rozsahu kloubní pohyblivosti. V důsledku intenzivního posilování byl dáván větší 

prostor na regeneraci, na níž měl největší podíl strečink. Právě časté protahování tak 

umožnilo větší rozsah pohybů, což v konečném důsledku opět prospívá plaveckému 

výkonu. 

V celkových výsledcích intenzivního posilovacího programu, speciálního 

posilování a v neposlední řadě soutěžní činnosti je na základě měření prokazatelný 

posun výkonnosti sledovaného sportovce v daných disciplínách. Proto můžeme zařazení 

posilovacího programu hodnotit jako úspěšný krok vedoucí ke zlepšení výkonů 

sledovaného plavce. 

Můžeme konstatovat, že pokud je závodník správně motivován, lze zařazením 

silového tréninku v míře a frekvenci uvedené v této práci významně ovlivnit speciální 

silovou připravenost, a tím i výsledný plavecký výkon. Stanovené cíle diplomové práce 

byly splněny. 

Obecný model tohoto projektu, jeho zadání, je platný a použitelný po přihlédnutí 

k všeobecných biologickým ukazatelům, věku a výkonnosti sportovce. Trenéři by se 

měli z této práce dozvědět, jaký model kondiční přípravy zvolit pro své svěřence 

především z hlediska didaktického a organizačního zabezpečení přípravného období. Je 
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třeba upozornit, že z důvodů jediné sledované osoby nelze výsledky studie 

generalizovat, ale je potřeba je vztahovat pouze k této studii. 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Měsíční sumář tréninkové zátěže probanda v jednotlivých RTC 

RTC 2002/2003 
DZ/ TJ Min. TJ Min. 
dny TJ Min. Km sucho sucho sucho sucho Min. Závodní 

Měsíc RTC JZ voda voda voda v v s s rege dny 
Srpen 27/31 56 26 2150 108 24 3348 6 285 330 o 
Záři 24/30 38 16 1250 60,7 16 1335 6 395 345 o 
Říjen 23/31 37 22 2456 121 9 428 6 365 405 2 
Listopad 27/30 24 21 1275 49,4 2 55 1 65 495 8 
Prosinec 10/31 10 10 255 12,1 o o o o 195 1 
Leden 18/31 19 13 980 54,3 1 20 5 260 225 o 
Únor 19/28 18 ll 705 35,8 1 20 6 340 180 2 
Březen 25/31 36 26 2855 134 5 150 5 295 360 1 
Duben 26/30 25 17 915 39,2 5 145 3 180 300 2 
Květen 5/31 6 4 150 10 2 120 o o 150 1 
Červen 10/30 10 10 450 30 o o o o 150 2 
Červenec 0/31 o o o o o o o o o o 
CELKEM 214.'365 2'79 176 13441 655 65 5611 38 2185 3135 19 

RTC 2003/2004 

DZ/ TJ Min. TJ Min. 
dny TJ Min. Km sucho sucho sucho sucho Min. Závodní 

Měsíc RTC JZ voda voda voda v v s s rege dny 
Srpen 15/31 26 10 300 15 16 800 o o 180 o 
Září 20/30 20 10 450 30 10 300 o o 200 o 
Říjen 15/31 15 5 150 10 10 300 o o 120 o 
Listopad 15/30 15 5 150 10 10 300 o o 120 o 
Prosinec 15/31 15 5 150 10 10 300 o o 120 o 
Leden 22/31 24 3 255 8,1 21 2750 o o 120 o 
Únor 15/29 15 6 300 15,6 8 395 1 75 210 o 
Březen 26/31 31 16 1295 46,7 12 500 3 135 150 o 
Duben 22/30 26 18 1235 51 5 245 3 190 210 2 
Květen 26/31 26 15 1175 45 5 300 6 360 255 4 
Červen 27/30 41 32 2405 99,8 5 185 4 300 510 3 
Červenec 7/31 7 3 90 3 4 120 o o 60 3 
CELKE-M 225!366 261 128 7955 344 116 6495 17 1060 .t255 12 

97 



RTC 2004/2005 

DZ/ TJ Min. TJ Min. 
dny TJ Min. Km sucho sucho sucho sucho Min. Závodní 

Měsíc RTC JZ voda voda voda v v s s rege dny 
Srpen 27/31 55 13 lll5 50,6 39 4300 3 120 150 o 
Září 29/30 47 24 2330 115 18 1590 5 360 240 o 
Ří.ien 25/31 32 15 1000 42,8 14 985 3 180 180 1 
Listopad 22/30 27 13 1015 32,4 9 410 5 320 150 5 
Prosinec 11/31 14 5 280 10 7 320 2 120 100 2 
Leden 22/31 27 8 765 31,9 17 1700 2 130 

I 
150 o 

Únor 12/28 26 10 725 33,7 9 295 7 355 90 o 
Březen 27/31 33 17 925 45,7 ll 390 5 320 225 2 
Duben 16/30 17 6 275 10,5 10 520 1 60 60 o 
Květen 21131 22 14 1000 50 6 555 2 150 150 4 
Červen 22/30 23 16 1000 50 5 440 2 100 150 2 
Červenec 3/31 3 o o o 3 360 o o 60 o 
CELKEM 237/3(>5 326 141 1043ú 472 148 11865 37 2215 1705 16 

RTC 2005/2006 

DZ/ TJ Min. TJ Min. 
dny TJ Min. Km sucho sucho sucho sucho Min. Závodní 

Měsíc RTC JZ voda voda voda v v s s rege dny 
Srpen 16/31 40 12 435 19,5 25 1650 3 130 75 o 
Září 19/30 22 6 410 10,9 15 930 I 60 60 o 
Říjen 19/31 27 ll 835 34,9 15 865 3 180 60 o 
Listopad 27/30 33 17 ll45 49,3 ll 670 5 320 285 7 
Prosinec 25/31 38 15 995 47,8 8 280 15 945 195 1 
Leden 26/31 26 13 ll45 44,1 2 105 ll 600 270 2 
Únor 16/28 17 14 830 37,2 1 25 2 50 165 3 
Březen 27/31 36 16 1040 45 17 2370 3 140 315 3 
Duben 22/30 31 17 1010 41,4 9 390 5 150 195 2 
Květen 29/31 43 17 1020 43,9 8 465 18 1225 315 3 
Červen 27/30 41 18 1000 44,6 9 1430 14 655 525 3 
Červenec 18/31 14 9 520 29,1 4 570 2 60 330 3 
CI:LKEM 271/365 368 165 10385 448 124 9750 86 461.5 2790 27 

Vysvětlivky: DZ/dny RTC - počet dnů zátěže/celkový počet dnů v ročním 

tréninkovém cyklu 

: JZ- celkový počet jednotky zátěže (všechny tréninkové jednotky) 

:TJ voda- tréninkové jednotky voda 

:TJ sucho S- tréninkové jednotky sucho síla 

:TJ suchoV-tréninkové jednotky sucho vytrvalost 

: Min. rege - minuty regenerace 
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Příloha č. 2: Souhrn nejlepších výsledků probanda dosažených v jednotlivých RTC 

Kategorie RTC Místo - druh závodů Disciplína Umfstěnf 

12-ti letí 1995/1996 Roudnice/Labem-Olympiáda ml. 50 p 3. 
13-ti letí 1996/1997 Roudnice/Labem-krajské př. 100 p 2. 

200VZ 2. 

400VZ 2. 

14-ti letí 1997/1998 Bílina-Olympiáda ml. 100PZ 3. 
Jablonec/Nisou-kraj_sképř. 200VZ 1. 

1500 vz 3. 
Tachov-Velká cena celkově 1. 

Dorost 1998/1999 Ústí/Labem-Mezinárodní záv. 200VZ 1. 

100VZ 2. 
Nymburk-Vánočnf cena 100 p 2. 

1999/2000 Most-Velká cena 200VZ 3. 
Jablonec/Nisou-krajské př. 200VZ 1. 

400VZ 1. 

1500 vz 2. 

50VZ 3. 
Ústí/Labem-Mezinárodní záv. 200VZ 3. 

400VZ 3. 

Brno-MČRD 400VZ 9. 
200VZ 10. 

50VZ 13. 

2000/2001 Marienberg (Německo )-pohár 50M 2. 
Roudnice/Labem-Podřipský pohár 50 p 3. 
ústí/Labem-Mezinárodní záv. 50VZ 2. 

200VZ 2. 

200P 3. 

200PZ 3. 
100 p 3. 

Most-Velká cena 200VZ 2. 
400VZ 3. 

Roudnice/Labem-krajské př. 200VZ 1. 

400VZ 1. 
100 vz 2. 

50VZ 3. 
Litoměřice-Krajské př. 200VZ 2. 
Chomutov-MČR senioři 200VZ 14. 

400VZ 15. 

IOOVZ 28 . 

Plzeň-MČRD 400VZ 4. 

200VZ 6. 

100VZ 10. 

50VZ 14. 
České Budějovice-MČR 400VZ 10. 

50 p ll. 
100 p 12. 

200VZ 12. 
Praha-MČR senioři 50 p 18. 
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Kategorie RTC Místo- druh závodů Disciplína Umístěni 

Praha-MČR senioři 100VZ 20. 
200VZ 24. 

Dorost 2000/2001 Praha-MČR senioři 400VZ 34. 
2001 zima Chomutov-ČP 100 PZ 3. 

Litoměřice-Krajské př. 100 p 1. 
200 p 2. 

Plzeň-Vytrvalec lOOP 2. 

Roudnice/Labem-Mem.J.BoubeHka 100 p 2. 
Most-Velká cena 200VZ 1. 
Plzeň-MČR senioři 50 p 7. 

IOOPZ 12. 
100 p 9. 

Chomutov-ČP 100 p 5. 
50 p 6. 
lOOVZ 19. 

Senioři 2002 léto Praha-ČP 50 p 2. 
České Budějovice-MČR 50 p 9. 

100 p ll. 
2002/2003 Louny-krajské př. 100M 1. 

Marienberg_Q.!_ěmecko )-Pohár lOOP 3. 
Litoměřice-kra,jské př. 100 p 2. 
Chomutov-MČR 50 p ll. 

100 PZ 14. 
100 p 15. 
200P 25. 

Pardubice-MČR 50 p 18. 
100 p 28. 

2003/2004 Praha-Akad.MČR 50 p ll. 
100M 12. 

Pardubice-MČR 50 p 14. 
100 p 17. 

2004/2005 Chomutov-MČR 50 p 16. 
100 p 21. 

Olomouc-Akad.MČR 50P 7. 
Praha-MČR 50 p ll. 

2005/2006 Plzeň-MČR 50P 7. 
100 p ll. 

Pardubice-MČR 50 p 7. 
100 p 9. 

Praha-Kraj .př. 50 p 3. 
Brno-Akad.MČR 100 p 8. 

50 p ll. 
Praha-MČR 50 p 5. 

100 p 9. 
2006/2007 Pardubice-MČR 50P 5. 

100 p 13. 
Příbram-Velká cena 100M 1. 

100 p 3. 
Praha-MČR 50 p 6. 

100 p 7. 

100 



Příloha č. 3: Přehled soutěžní činnosti probanda ve sledovaném období 

Bazén 25m 50m 
Místo, druh Datum Disciplína Čas Mezičas Body Discipl. Čas Mezičas Body 

Chomutov-
MČR 4.2.2006 100P 01:05,98 00:30,41 686 

100P 01:04,59 00:30 18 732 
5.2.2006 50P 00:30,32 684 

50P 00:29,76 723 
50P 00:29,50 742 

Jihlava-ČP 4.3.2006 50P 00:31,79 593 
100 p 01:10,01 00:32 34 574 
lOOPZ 01:06,66 511 

Pardubice-
MČRD 18.3.2006 200 p 02:45,63 01:18,69 475 

100 vz 00:59,50 535 
19.3.2006 100 p 01:17,39 470 

100M Ol :06,01 481 
Praha-KP 29.4.2006 50P 00:32,85 587 

50M 00:28,56 560 
100 p 01:13,77 542 
100M 01:05,38 495 

Brno-AMČR 3.5.2006 100P 01:12,29 522 
50M _QQ_:28,5 522 _______ , __ . . 

4.5.2006 50P 00:33 09 526 
100M 01:03,29 509 

Č.Budějovice-
ČP 20.5.2006 50VZ 00:26,96 535 

50P 00:32,72 594 
100P 01:15,00 516 

Praha-ČP 2.6.2006 50P 00:31,92 640 
50M 00:28,13 586 

4.6.2006 100 p 01:11,43 00:32,40 597 
lOOVZ 00:58,96 550 

Karlovy 
Vary-VC 10.6.2006 100P 01:11,66 592 
Praha-MČR 15.7.2006 100P 01:09,50 00:32,32 649 

100P 01:09 14 00:31,80 659 
16.7.2006 50P 00:31,03 697 

50P 00:30 58 728 
50P 00:30,54 731 

Pozn.: tučně jsou zvýrazněny disciplíny, na které se sledovaný plavec specializuje 
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Příloha č. 4: Týdenní přehled tréninkové zátěže probanda ve sledované části RTC 

TJ Min. 
ST DZ JZ voda voda 

l.ST (6.-12.2.) 2 2 2 150 
2.ST (13.-19.2.) 3 3 3 165 
3.ST (20.-26.2.) 5 7 4 265 
4.ST (27.2.-5.3.) 4 4 4 260 
5.ST (6.-12.3.) 7 12 o o 
6.ST (13.3.-19.3 .) 7 8 7 420 
7.ST (20.-26.3.) 5 8 5 270 
8.ST (27.3.-2.4.) 7 ll 4 240 
9.ST (3.-9.4.) 5 6 3 150 
lO.ST (10.-16.4.) 4 5 4 270 
ll.ST (17.-23.4.) 5 7 4 265 
12.ST (24.-30.4.) 6 ll 8 355 
13.ST (1.-7.5.) 7 ll 6 180 
14.ST (8.-14.5.) 6 12 7 395 
15.ST (15.-21.5.) 6 12 6 340 
16.ST (22.-28.5.)_ 7 12 6 315 
17.ST (29.5-4.6.) 7 10 7 320 
18.ST (5.-11.6.) 6 10 6 300 
19.ST (12.-18.6.) 6 9 4 320 
20.ST (19.-25.6.) 6 13 3 130 
21.ST (26.6.-2.7.) 6 8 4 190 
22.ST (3.-9.7.) 6 8 8 480 
23.ST (10.-16.7.) 7 7 6 295 

Vysvětlivky: ST- sledovaný týden 

: DZ - dny zátěže 

: JZ -jednotky zátěže 

TJ 
Km sucho 
voda v 

7 o 
7,8 o 
ll,7 1 
11,2 o 
o 12 

19,2 1 

10,3 3 
8,5 2 

7,5 1 
8,8 2 

10,1 2 
12 3 
5 1 

16,6 2 

13,1 2 

13,2 3 
11,7 o 
11,9 o 
12,5 o 
5,5 6 

8,5 2 

15,9 o 
ll 7 o 

: TJ voda- tréninkové jednotky voda 

Min. 
sucho 

v 
o 
o 

30 
o 

2160 

60 
120 

60 

30 
100 

85 
145 

160 
120 

60 
125 

o 
o 
o 

1190 

240 
o 
o 

: TJ sucho S -tréninkové jednotky sucho síla 

TJ 
sucho 

s 
o 
o 
2 

o 
o 
o 
o 
5 

2 

o 
1 

o 
4 

4 
4 

3 
3 
4 

5 
5 

3 
2 

1 

:TJ suchoV-tréninkové jednotky sucho vytrvalost 

: Min. rege - minuty regenerace 
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Min. 
sucho Min. Závodní 

s rege dny 
o 20 

o 10 
60 20 

o 30 1 
o 70 

o 30 2 

o 10 
200 40 

60 10 1 

o 20 

30 30 

o 50 1 

300 30 

305 50 
280 60 2 

235 30 
205 120 2 

300 60 1 

160 70 
185 180 

100 100 

60 90 

10 120 3 



Příloha č. 5: Sumář práce v posilovně probanda ve sledované části RTC 

Datum/ST/ 
Číslo 
cviku 1 2 

1.5./13- 130kg-
test 1 60kg-20x 20x 

50 kg- 140kg-
5.5./13 8,10,14x 14,11,14x 

60kg- 140kg-
8.5./14 8,7,8x 16,14,14x 

60kg- 140kg-
11.5./14 8,8,10x 18,18,18x 

60kg- 140kg-
16.5./15 15,12,10x 20,23,23x 

60kg- 140kg-
18.5./15 8,8,8x 22,22,22x 

23.5./16- 130kg-
test2 60k2-30x 34x 

60kg- 140kg-
27.5./16 16,16,16x 20,20,20x 

60kg- 140kg-
29.5./17 16,16,16x 22,21,21x 

60kg- 140kg-
31.5./17 22,20,20x 22,21,20x 

60kg- 140kg-
6.6./18 22,22,23x 24,22,22x 

60kg- 140kg-
8.6./18 22,23,22x 25,22,22x 

15.6./19- 130kg-
test 3 60kg-41x 43x 

Vysvětlivky: 

ST- sledovaný t}-den 
cvik č.l - Hacken dřep 
cvik č.2- Leg press 
cvik č.3 - Předkopávání 
cvik č.4- Zakopávání 

Posilovacf trénink číslo 1 

3 4 5 

X X 30k2-8x 
25kg- 30kg- 30kg-

10,9,9x 12,9,9x 8,8,6x 
25kg- 30kg- 30kg-
9,9,9x 9,10,9x 8,8,7x 
25kg- 30kg- 30kg-

10,10,10x 12,10,10x 9,8,6x 
20kg- 30kg- 30kg-

15,14,14x ll,ll,llx 11,8,7x 
25kg- 30kg- 30kg-

lO,lO,lOx 12,11 ,9x 11,9,6x 
30kg-

X X 12x 
25kg- 30kg- 30kg-

10,10,10x ll,lO,lOx 11,8,7x 
25kg- 30kg- 30kg-

12,12,12x IO,lO,IOx 12,10,8x 
30kg-

X X 12,11,9x 
25kg- 30kg- 30kg-

13,12,12x 12,11,10x 13,10,8x 
25kg- 30kg- 30kg-

12,12,12x 12,11,10x 15,11,9x 
30kg-

X X 16x 

cvik č.5 - Tlaky za hlavou (multipress) 

6 7 

X X 
5kg- 5kg-

11,12,12x 8,8,8x 
5kg- 5kg-

12,12,12x 8,8,8x 
5kg- 5kg-

15,15,15x 10,8,8x 
5kg- 5kg-

15,15,15x 10,10,10x 
5kg- 5kg-

15,15,15x 10,10,10x 

X X 
5kg- 5kg-

15,15,15x 10,10,10x 
5kg- 5kg-

15,15,15x IO,IO,IOx 

X X 
5kg- 5kg-

16,15,15x IO,IO,IOx 
5kg- 5kg-

16,16,16x 10,10,10x 

X X 

cvik č.6.- Zapažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu 
cvik č.7- Upažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu 
cvik č.8 - Bicepsové zdvihy s jednoručkami střídavě v sedě 
cvik č.9 - Břicho 
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8 9 
10kg-
20x 51xlmin 

12kg-
6,6,4x X 
12kg-
6,6,4x X 
12kg-
8,7,6x X 
12kg-
9,8,7x X 
12kg-
9,9,8x X 

X 60x/min 
12kg-

10,8,9x X 
12kg-
9,9,8x X 

X X 
12kg-

10,9,9x X 
12kg-

12,10,10x X 

X 62x/min 



Posilovací trénink číslo 2 
Datum/ST/ 
Číslo cviku 10 ll 12 
2.5./13 - test 

1 70kg-7x 45kg-7x X 
70kg- 12,5kg-

6.5./13 7,6,6x X 8,8,6x 
70kg- 45kg- 14kg-

10.5./14 12,12,10x 8,8,8x 8,8,8x 
70kg- 45kg- 14kg-

12.5./14 14,13,12x 10,9,8x 8,8,8x 
70kg- 45kg- 13kg-

17.5./15 14,12,10x 12,12,12x 14,14,14x 
70kg- 45kg- 14kg-

19.5./15 14,12,12x 12,10,10x lO,lO,lOx 
23.5./16-

test 2 70k2-11x 45k2-13x X 
70kg- 55 kg- 14kg-

28.5./16 14,10,8x 16,16,16x 15,14,14x 
70kg- 45kg- 14kg-

30.5./17 18,14,llx 12,10,11x 14,12,12 
70kg- 45kg-

31.5./17 14,11,10 12,11,10x X 
70kg- 45kg- 14kg-

7.6./18 15,13,12x 14,13,13x 16,15,14x 
70kg- 55 kg- 14kg-

11.6./18 20,16,13x 15,15,16x 15,15,15x 
15.6./19-

test 3 70kg-18x 45kg-19x X 

Vysvětlivky: 

ST - sledovaný týden 
cvik č.l O - Tlak v leže na rovné lavici 
cvik č.ll - Motýlek 

13 

10x 

10,8,6,4x 

12,9,7,6x 

12,11,9,5x 

10,10,10,6x 

12,11,10x 

15x 

14,11,9x 

12,10,10x 

13,11,10x 

16,13,11,6x 

18,13,10x 

20x 

14 

65kg-12x 
80kg-
8,8,8x 
65kg-
8,8,8x 
65kg-

12,10,10x 
65kg-

14,14,14x 
65kg-

14,12,12x 

65kg-20x 
80kg-

11,11,10x 
65kg-

15,15,15x 
65kg-

14,14,12x 
65kg-

16,16,14x 
80kg-

13,13,13x 

65kg-26x 

cvik č.l2- Rozpažováníjednoručkami na šikmé lavici 
cvik č.l3 - Shyby širokým úchopem k hrudníku 
cvik č.l4 - Přítahy na stroji vsedě s paralelním úchopem 
cvik č.l5 - Extenze zad 
cvik č.l6 - Francouzský tah vleže s jednoručkou 
cvik č.l7 - Břicho 
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15 16 

10kg-18x 25kg-19x 
10kg- 26kg-

20,15,15x 11,11,9x 
5kg- 24kg-

20,20,20,20x 9,8,7x 
5kg- 26kg-

20,20,20,20x 12,12,10x 
5kg- 26kg-

20,20,20,20x 14,12,10x 
5kg- 26kg-

20,20,20,20x 12,10,10x 

X X 
5kg- 26kg-

20,20,20,20x 14,14,14x 
5kg- 26kg-

20,20,20,20x 14,12,12x 

X X 
5kg- 26kg-

20,20,20,20x 17,15,14x 
5kg- 26kg-

20,20,20,20x 15,15,14x 

X X 



Příloha č. 6: Sumář navzpíraných kilogramů v posilovně probanda ve sledovaném 

RTC 

Datum/ST /Císlo 
cviku 1 

l.S./13 - test 1 1200 
S.S./13 1600 
8.5./14 1380 
11.5.114 1560 
16.5./15 2220 
18.5./15 1440 

23.5./16- test 2 1800 
27.5./16 2880 
29.5./17 2880 
31.5./17 3720 
6.6./18 4020 
8.6.118 4020 

15.6./19- test 3 2460 

Cvik č.l - Hacken dřep 
č.2 - Leg press 

2 
2600 
5460 
6160 
7560 
9240 
9240 
4420 
8400 
8960 
8820 
9520 
9660 
5590 

č.3 - Předkopávání 
č.4 - Zakopávání 

Posilovací trénink číslo 1 

3 4 s 
o o 240 

700 900 660 
675 840 690 
750 960 690 
860 990 780 
750 960 780 
o o 360 

750 930 780 
900 900 900 
o o 960 

925 990 930 
900 990 1050 
o o 480 

č.5- Tlaky za hlavou (multipress) 

6 7 
o o 

175 135 
180 135 
225 130 
225 150 
225 150 
o o 

225 150 
225 150 
o o 

230 150 
240 150 
o o 

č.6.- Zapažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu 
č.7- Upažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu 
č.8- Bicepsové zdvihy s jednoručkami střídavě v sedě 
č.9 - Břicho 
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8 9 
200 o 
192 o 
192 o 
252 o 
300 o 
312 o 
o o 

324 o 
312 o 
o o 

336 o 
384 o 
o o 



Posilovací trénink číslo 2 
Datum/ST/Císlo 

cviku 10 ll 12 

2.5./13 - test 1 490 315 o 
6.5./13 1330 o 275 
10.5./14 2380 1080 336 
12.5./14 2730 1215 336 
17.5./15 2520 1620 546 
19.5./15 2660 1440 420 

23.5./16- test 2 770 585 o 
28.5./16 2240 2640 602 
30.5./17 3010 1485 532 
31.5./17 2450 1485 o 
7.6./18 2800 1800 630 
11.6./18 3430 2530 630 

15.6./19 - test 3 1260 855 o 

Cvik č.l O - Tlak v leže na rovné lavici 
č.ll - Motýlek 

13 
820 
1968 
2296 
2624 
2460 
2706 
1230 
2788 
2624 
2788 
3280 
3362 
1640 

14 

780 
1920 
1560 
2080 
2730 
2470 
1300 
2560 
2925 
2600 
2990 
3120 
1690 

č.l2 - Rozpažování jednoručkami na šikmé lavici 
č.l3 - Shyby širokým úchopem k hrudníku 
č.l4 - Přítahy na stroji vsedě s paralelním úchopem 
č.l5 - Extenze zad 
č.l6 - Francouzský tah vleže s jednoručkou 
č.l7 - Břicho 
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15 16 
180 475 
500 806 
300 576 
300 884 
300 936 
300 832 
o o 

300 1092 
300 988 
o o 

300 1196 
300 1144 
o o 



Příloha č. 7: Sumář maximálního výtlaku v posilovně probanda ve sledovaném 

RTC 

Datum/ST/Císlo 
cviku 1 

1.5./13 - test 1 1200 
5.5./13 700 
8.5./14 480 
11.5./14 600 
16.5./15 900 
18.5./15 480 

23.5./16 - test 2 1800 
27.5./16 960 
29.5./17 960 
31.5./17 1320 
6.6./18 1380 
8.6./18 1380 

15.6./19- test 3 2460 

Cvik č.l - Hacken dřep 
č.2 - Leg press 

2 
2600 
1960 
2240 
2520 
3220 
3080 
4420 
2800 
3080 
3080 
3360 
3500 
5590 

č.3 - Předkopávání 
č.4 - Zakopávání 

Posilovací trénink číslo 1 

3 4 5 
o o o 

250 360 240 
225 300 240 
250 360 270 
300 330 330 
250 360 330 
o o 360 

250 330 330 
300 300 360 
o o 360 

325 360 390 
300 360 450 
o o 480 

č.5- Tlaky za hlavou (multipress) 

6 7 
o o 

60 45 
60 45 
75 50 
75 50 
75 50 
o o 

75 50 
75 50 
o o 
80 50 
80 50 
o o 

č.6.- Zapažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu 
č. 7 - Upažování pomocí spodní kladky jednoruč v předklonu 
č.8 - Bicepsové zdvihy s jednoručkami střídavě v sedě 
č.9-Břicho 

107 

8 9 
200 o 
72 o 
72 o 
96 o 
108 o 
108 o 
o o 

120 o 
108 o 
o o 

120 o 
144 o 
o o 



Posilovaci trénink číslo 2 
Datum/ST/Císlo 

cviku 10 ll 

2.5./13 - test 1 490 315 
6.5./13 490 o 
10.5./14 840 360 
12.5./14 980 450 
17.5./15 980 540 
19.5./15 980 540 

23.5./16- test 2 770 585 
28.5./16 980 880 
30.5./17 1260 540 
31.5./17 980 540 
7.6./18 1050 630 
11.6./18 1400 880 

15.6./19 - test 3 1260 855 

Cvik č.l O - Tlak v leže na rovné lavici 
č.ll - Motýlek 

12 13 

o 820 
100 820 
112 984 
112 984 
182 820 
140 984 
o 1230 

210 1148 
196 984 
o 1066 

224 1312 
210 1476 
o 1640 

č.l2 -Rozpažování jednoručkami na šikmé lavici 
č.l3 - Shyby širokým úchopem k hrudníku 

14 
780 
640 
520 
780 
910 
910 
1300 
880 
970 
910 
1040 
1040 
1690 

č.l4 - Přítahy na stroji vsedě s paralelním úchopem 
č.l5 - Extenze zad 
č.l6- Francouzský tah vleže sjednoručkou 
č . l7 - Břicho 
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15 16 
180 475 
200 286 
100 216 
100 312 
100 364 
100 312 
o o 

100 364 
100 364 
o o 

100 442 
100 390 
o o 



Příloha č. 8: Sumář tréninků probanda na plaveckém trenažéru ve sledovaném 

RTC 

Stupeň Odpočinek Počet Práce Průměr 

Datum Motiv Způsob zátěže (sec) Čas (sec) záběrů (W) W/1záběr 

p 9 30 o 10 29 2,9 
p 7 30 o 10 46 4,6 
p 5 30 o 10 53 5,3 

lOx ostře p 4 30 o 10 93 9,3 
každá p 3 30 o 10 122 12,2 
zátěž, i p 2 30 o 10 137 13,7 

12.6.200 30"; na p 1 30 o 10 155 15,5 6 3 
středních 

p 3 180 30 29 339 11,7 

2x30";i M 3 180 30 28 433 15,5 
3' p 3 180 30 30 352 11,7 

M 3 180 30 29 467 16,1 
p 3 180 30 30 357 11,9 

M 3 180 30 30 487 16,2 
p 2 180 20 21 298 14,2 

6x20" M 2 180 20 20 362 181 

15.6.200 
ostře, p 2 180 20 21 292 13,9 

6 
dlouhý 

M 2 180 20 20 368 18,4 int mezi 
sériemi p 2 180 20 21 288 13,7 

M 2 180 20 21 383 18,2 
p 2 20 20 22 305 13,9 
p 2 180 20 22 295 13,4 

18.6.200 
3x(2x20' 

M 2 20 20 21 372 17,7 
6 

',i 20"), 
M 2 180 20 21 390 19,5 max -1-2 
p 2 20 20 22 315 14,3 
p 2 180 20 22 297 13,5 

6x20" M 3 180 20 20 346 17,3 

ostře, p 3 180 20 22 296 13,5 

19.6.200 dlouhá M 2 180 20 20 408 20,4 
6 pauza, p 2 180 20 21 355 16,9 

střídání 2 M 3 180 20 20 367 18,4 
zátěží p 3 180 20 22 328 14,9 

p 2 20 20 21 376 17,9 
p 2 180 20 20 333 16,7 

21.6.200 
3x(2x20' 

M 2 20 20 20 426 21,3 
6 

',i 20"), 
M 2 180 20 19 396 20,8 max -1-2 
p 2 20 20 21 377 18 
p 2 180 20 20 348 17,4 

6x20" M 2 180 20 19 X 17,5 

ostře, 
p 2 180 20 21 X 21,4 

24.6.200 dlouhá M 2 180 20 19 X 18,5 
6 pauza, p 2 180 20 21 X 21 

střídání 2 M 2 180 20 19 X 19,1 
zátěží p 2 180 20 21 X 21,2 
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Stupeň Odpočinek 

Datum Motiv Způsob zátěže (sec) Čas (sec) 
p 3 20 20 
p 3 20 ' 20 I 

M 3 20 20 
26.6.200 

4x(2x20' 
M 3 20 20 

7 
',i20"), 

p 3 180 20 max -1-2 
p 3 20 20 
M 3 20 20 

M 3 20 20 
p 3 20 20 
p 3 180 20 

M 3 20 20 

27.6.200 
4x{2x20' 

M 3 180 20 
7 

',i 20"), 
p 3 20 20 max -1-2 
p 3 180 20 

M 3 20 20 

M 3 180 20 
p 2 20 20 
p 2 180 20 

M 2 20 20 
4x(2x20' 

M 2 180 20 
1.7.2007 ',i 20"), 

max -1-2 
p 2 20 20 
p 2 180 20 

M 2 20 20 

M 2 180 20 
p 2 20 20 
p 2 180 20 

M 2 20 20 
4x(2x20' 

M 2 180 20 
3.7.2007 '' i 20"), 

max -1-2 
p 2 20 20 
p 2 180 20 

M 2 20 20 

M 2 180 20 
p 2 20 20 
p 2 180 20 

M 2 20 20 
4x(2x20' 

M 2 180 20 
6.7.2007 ',i 20"), 

max -1-2 
p 2 20 20 
p 2 180 20 

M 2 20 20 

M 2 180 20 

Vysvětlivky: 

Způsob - plav. způsob, kterým bylo posilováno 
- P- prsa 
- M- motýlek 
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Počet Práce Průměr 

záběrů (W) W/1záběr 

22 361 16,4 

22 343 15,6 
20 409 20,5 

20 402 20,1 
22 348 15,8 

21 347 16,5 

20 395 19,8 

20 388 19,4 

22 390 17,7 

22 372 16,9 

20 423 21,2 

20 404 20,2 

22 398 18,1 

22 360 16,4 

19 397 20,9 

19 373 19,6 

22 409 18,6 

22 386 17,6 

20 456 22,8 

20 402 20,1 

22 402 18,3 

22 378 17,2 

20 421 21,1 

20 396 19,8 

21 372 17,7 

21 338 16,1 

20 412 20,6 

20 393 19,7 

22 388 17,6 

22 360 16,4 

21 400 19,1 

21 372 17,7 

22 410 18,6 

22 381 17,8 

20 433 21,7 

20 406 20,3 

22 394 17,9 

22 380 17,3 

20 412 20,6 

20 394 19,7 


