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Abstrakt 

Název: Analýza chyb v plavecké technice kraul u plavce ve věku 12 let 

Zpracoval: Tomáš Hnyk 

Vedoucí: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. 

Cíl: Cílem práce je provést analýzu vybrané plavecké techniky kraul u plavce ve věku 12 let a 

na základě přímého pozorování odhalit jednotlivé technické chyby, které se budeme snažit 

odstranit za pomoci specifických technických cvičení. Výsledný rozdíl vzájemně porovnáme.  

Metody: Byla provedena analýza plaveckého způsobu kraul studentem specializace Katedry 

plaveckých sportů UK FTVS. Sběr dat probíhal na plaveckém bazénu v Radlicích, kde byla 

natáčena technika z pravého boku (záběr na hladině), z pravého boku (záběr pod hladinou), 

následně z čela (záběr pod hladinou), a také z čela (záběr na hladině). Videa byla natočena 

pomocí kamery GoPro HERO 8, která má voděodolný kryt. Získané snímky byly sestříhány a 

upraveny v programu Kinovea. Poté byly porovnány s optimální modelovou technikou plavce. 

Následně byla navržena cvičení pro korekci zjištěných chyb, které jsme aplikovali v několika 

týdenní intervenci. Po intervenci znovu došlo ke kontrole chyb, které jsme diagnostikovali 

v první fázi šetření. 

Výsledky práce: V naší práci jsme se zaměřili na analýzu techniky kraul. Porovnávali jsme 

úroveň techniky před a po aplikaci technických cvičení, které vedou k odstranění chyb. V 

průběhu intervence jsme kladli důraz na opravu polohy těla, záběrové fáze horních a dolních 

končetin, koordinace a dýchání. 

Klíčová slova: plavání, analýza plavecké techniky, plavecký způsob kraul, video 

 

 

  



  

Abstract 

Title: An analysis of the front crawl swimming technique at swimmer 12 years old 

Complained by: Tomáš Hnyk 

Supervisor: Mgr. Daniel Jurák Ph.D.  

Objectives: The aim of this thesis is to analyze selected technique of the swimming method of 

the front crawl at swimmer 12 years old and the based on direct observation is to revealed 

individual mistakes, which we will try to remove through specific technique exercises. The 

resulting difference compare together. 

Methods: An analysis of the swimming method of the front crawl was carried out in the student 

specialization of the Department of Swimming Sports UK FTVS. The data collection took place 

at swimming pool Radlická, where the technique was filmed from the right side surface, from 

the right side under the surface, then from the forehead over the surface and from the forehead 

under the surface. The video clips were recorded with the camera GoPro HERO 8, which has a 

swimproof case. The obtained frames were trimed and modified at program Kinovea. These 

errors were compared with the optimal model technique of the swimmer. Subsequently, 

exercises were designed to correct the detected errors, which we applied in a several-week 

intervention. After the intervention, the errors that we diagnosed in the first phase of the 

investigation were checked again. 

Results: In our work we focused on the analysis of crawl technique. We compared the level of 

technique before and after the application of technical exercises that lead to the elimination of 

errors. During the intervention, we focused mostly on the correction of body position, stroking 

phase of upper and lower limbs, coordination and breathing. 

Keywords: swimming, analysis of swimming technique, front crawl, video clip  
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1. Úvod 

Plavání lze chápat jako jednu z možných pohybových aktivit lidského těla ve vodním prostředí. 

Umět plavat upevňuje v každém člověku pocit bezpečí, díky kterému se nebojí pohybovat 

zejména na otevřené vodě či v oblasti plaveckých bazénů. 

Mnoho lidí plavání chápe jako pohybovou aktivitu, během které dochází k zatěžování 

organismu. S vodním prostředím souvisí ale také další aktivity, jako jsou např. regenerace, 

rekondice, potápění, surfování, otužování atd. 

Výhody pravidelného pohybu ve vodě plně využijeme v případě, že na dobré úrovni zvládáme 

jednu z plaveckých technik. V současnosti jsou plaveckými pravidly vymezeny čtyři plavecké 

způsoby, mezi které řadíme motýlek, znak, prsa a kraul. Nejméně energeticky náročný je kraul 

a nejvíce prsa.   

Plavecký pohyb se realizuje ve specifickém vodním prostředí, které ve velké míře ovlivňuje 

techniku plaveckého způsobu. V odborné literatuře se setkáváme s pojmy jako je hydrostatika 

a hydrodynamika, které vnímáme ve spojitosti se zvládnutím základních plaveckých 

dovedností. Teprve na základě dostatečné adaptace na vodní prostředí, je možné se učit 

vybranému plaveckému způsobu, jehož technické zvládnutí vyžaduje dlouhodobý proces.  

Problematika plavecké techniky je zcela zásadní jak pro trenéra, tak i závodního plavce, protože 

je součástí základních faktorů, které ovlivňují plavecký výkon. Díky odhalení jednotlivých 

chyb týkající se polohy hlavy, dýchání, souhry, záběrových cyklů horních a dolních končetin 

můžeme posunout úroveň techniky plavce na zcela odlišnou úroveň. 

Cílem mé práce je provést analýzu plaveckého způsobu kraul u plavce ve věku 12 let. V úvodní 

části výzkumu tak probíhá natáčení za pomoci kamery GoPRO HERO8. Z jednotlivých videí 

jsou poté vybrány snímky, na kterých můžeme spatřit jasně prokazatelné chyby. V průběhu 

analýzy se zaměřujeme na jednotlivé odporové síly, které zásadně ovlivňují efektivitu plavání 

plavce. S aplikací konkrétních cvičení se snažíme odstranit zásadní chyby týkající se plavecké 

techniky kraul.  
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2. Teoretická část 

2.1 Plavání 

Hofer a kol., (2016) uvádí, “Plavání je cyklickou pohybovou aktivitou, při níž se pohyby v 

určitém sledu stále opakují. Účinkem těchto pohybů je lokomoce plavce, což je vlastně postupný 

pohyb plavce, eventuálně jeho těžiště, v prostoru. Časové a prostorové souřadnice postupného 

pohybu plavce ve vodě, eventuálně i jeho spojení s lokomočními pohyby, nazýváme parametry 

lokomoce plavce. Jsou to např. rychlost plavání (okamžitá, průměrná), zrychlení, zpomalení, 

doba cyklu, frekvence, krok apod.“  

Lidé v průběhu života využívají pohybové aktivity jako prevenci proti nemocím, pro specifické 

potřeby v těhotenství, při rehabilitaci nebo v seniorském věku. Výhodou aktivit ve vodním 

prostředí je, že jdou často provozovat i v případě, kdy jiné pohybové aktivity nelze realizovat. 

Plavání tedy plní funkci regenerační a relaxační. Patří mezi důležité prostředky při obnově jak 

fyzických, tak i psychických sil (Čechovská, Jurák, Pokorná, 2015; Pacholík, Vlčková, 

Blahutková, 2009; Miklánková, 2007).  

Při plavání hrozí minimální riziko poranění kostí, svalů a kloubů, protože voda nadnáší a 

usnadňuje tak pohyb. V plavání se na rozdíl od většiny aktivit na suchu používají jako hnací 

síla nejen dolní končetiny, ale i horní. Proto plavání velmi účinně posiluje svaly v oblasti 

ramenního kloubu (Emmerová, McGrathová, Blahušová, 2007). 

,,Lokomoce ve vodorovné poloze ve vodním prostředí je specifikou plavání. Základní křížený 

kvadrupedální vzor se uplatňuje i zde, ale pouze při plavání při hladině. Propulzivní cyklickou 

činnost – záběry – vykonávají nejen dolní, ale i horní končetiny. Technická dokonalost se 

projevuje účinností záběrů, kterou lze posoudit tzv. prokluzem. Platí to pro všechny plavecké 

způsoby: prsa, kraul, znak, delfín, angažovány jsou prakticky všechny svalové skupiny“ 

(Měkota, Cuberek, 2007). 

Během plavání zapojujeme všechny velké svalové skupiny, a proto je důležité, aby měl 

organismus dobře vyvinutou aerobní a anaerobní kapacitu z hlediska různorodosti jednotlivých 

disciplín. Plavání často označujeme jako rychlostně silový či rychlostně vytrvalostní sport.  



 11 

2.2 Historie plaveckého způsobu kraul 

,,Plavání v poloze na prsou se střídavými pohyby paží patřilo mezi nejstarší způsoby lidského 

pohybu ve vodě. Svědčí o tom různá zobrazení plavajícího člověka z egyptské i řecké éry. Člověk 

se pravděpodobně učil plavat tím, že napodoboval pohyby plavajících zvířat“ (Hofer a kol., 

2016). 

Samotný plavecký způsob se tak do Evropy dostal až v letech 1884. Díky obnovení novodobých 

olympijských her došlo k velkému rozvoji plavecké techniky. Do roku 1896 tak většina plavců 

plavala volným způsobem na vzdálenost, která byla předem určena. V závěru závodu se každý 

plavec musel dotknout stěny libovolnou částí těla. Nejefektivnějším způsobem učení v té době 

bylo odezírání, jelikož každý plavec plaval vlastním ojedinělým stylem. Během konce 19. 

století se kromě prsařské techniky objevila technika tzv. trudgeon (tredžn, „španělský ráz“; 

který rovněž používal i Maďar A. Hajos). Trudgeon byl prováděn s hlavou nad hladinou. Paže 

zabíraly střídavým způsobem a poté byly přenášeny vzduchem dopředu. Nohy prováděly 

nůžkovitý záběr. Ráz měl tedy označovat kraulový záběr paží (Hofer a kol., 2016). 

Postupem času došlo k jasnému definování dalších plaveckých stylů. Plavci, kteří plavali 

technikou trudgeonu zjistili, že technika není příliš dokonalá. Největší problém techniky se 

dotýkal dolních končetin. Dolní končetiny sice umožnili plavci dosáhnout vyšší rychlosti, ale 

pohyb plavce vpřed plavání často zpomaloval. Na následujících olympijských hrách se objevila 

první modifikace trudgeonu, se kterou přišli Australané (Lane, Healy). Jeho plavecký styl tak 

pojmenovali australský kraul. Hlavní změnou bylo nahrazení nůžkového kopu za střídavý, 

vertikální kop. Další modifikaci trudgeonu předvedl maďarský plavec Halmay, který vůbec 

nepoužíval dolní končetiny. Díky jeho plaveckému stylu všem ukázal, že hlavní práci při kraulu 

pokrývají paže. Následující, třetí modifikaci kopu prováděl havajský plavec reprezentující USA 

(D. Kahanamoku), jehož pohyb dolních končetin vycházel z kyčlí (Hofer a kol., 2016). 

Prvním plavcem, kterému se podařilo pokořit minutovou hranici v disciplíně 100 m kraul, byl 

J. Weissmüller. Jeho technika se lišila od ostatních tím, že jeho ramena byla položena výše. 

Mezi další důležité faktory jeho techniky následně řadíme rytmické dýchání, šestiúderovou 

souhru horních a dolních končetin, a také relaxovaný přenos paží. Od poloviny dvacátého století 

se plavání zaměřilo především na činnost končetin pod hladinou (Hofer a kol., 2016). 
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2.3 Technika plaveckého způsobu kraul 

Kraul neboli volný způsob je ze čtyř soutěžních plaveckých způsobů nejrychlejší. Jeden 

záběrový cyklus horních končetin se skládá ze záběru pravé i levé paže a různého počtu kopů 

(Maglischo, 2016). U plaveckého způsobu kraul hrají zásadní roli hnací síly. Pro jejich efektivní 

využití používáme především paže a jejich sílu. Činnost horních končetin (HK) a dolních 

končetin (DK) se poté projeví v celkové souhře techniky plavce. 

Čechovská a Miler (2019) ve své knize uvádí, že „Znalost modelové techniky je nutným 

předpokladem pro kvalitní technickou přípravu v plaveckém tréninku. Představa modelové 

techniky je ztížená o to více proto, že se jedná o fixi, není její nositel a nedá se ve své citlivé 

podobě pozorovat. Z toho vyplývá, že ani modelová technika nemůže být jediná platná.“ 

Hofer a kol., (2016), Čechovská, Miler (2008) společně rozlišují osm znaků efektivní 

plavecké techniky: 

1. náznakově miskovitý tvar ruky při záběru, prsty jsou lehce pokrčené a mírně 

rozevřené, 

2. úhel náběhu horních končetin je proveden tak, aby opora byla co největší,  

3. dráha horních končetin je taková, aby reakce opory směřovala do směru plavecké 

lokomoce, pohyb je poté veden po dráze připomínající ležatou osmičku, 

4. hnací síly, které jsou reakcí odporu vody na dlaň, se prostřednictvím celého řetězce 

segmentů horních končetin přenáší na plavcův trup a uvádí ho do pohybu,  

5. pohybový cyklus dělíme na fázi pracovní a pomocnou, které jsou zcela zásadní u 

obnovy cyklu, v průběhu pracovní fáze plavec působí poměrně vysokou silou, fáze 

pomocná je prováděna tak uvolněně, aby došlo k regeneraci sil, 

6. rychlost plavání závisí na době, po které hnací síly působí a také na velikosti 

odporových sil, jež nutí plavce zaujmout hydrodynamickou polohu, aby působil ve 

směru lokomoce po co možná nejdelší dráze, 

7. v průběhu přípravné fáze, dochází u kraulu k pohybu paže ve směru plavání, zde 

musíme dávat pozor, abychom tento pohyb prováděli malou rychlostí a zaujmuli 

takový tvar a polohu ruky, díky kterým dojde k co nejmenší ztrátě rychlosti, 
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8. co možná nejmenším úhlem mezi hladinou a polohou trupu.  

Dle Brookse (2011) je myšleno účelnou technikou efektivní plavání, při kterém plavec 

nevynaloží mnoho energie proto, aby se pohyboval ve směru lokomoce plavání za pomoci HK 

a DK. Špatná technika je tak zcela jistě projevem vysokého množství energie s minimálním 

užitkem.    

Neuls a Viktorjeník (2017) společně představují techniku jako soubor sportovních dovedností 

sportovce, který slouží jako způsob řešení pohybového úkolu vymezenými pravidly daného 

sportu. Dále hovoří také o individuálním pohybovém řešení neboli stylu plavání, který je 

ovlivněn mírou složitostí techniky, variabilitou, množstvím dovedností a podmínkami, ve 

kterých je technika realizována.  

2.3.1 Poloha těla  

Tělo plavce zaujímá u plaveckého způsobu kraul mírně šikmou polohu na hladině, u které jsou 

ramena výše než boky. Nejníže nalezneme spodní část hrudníku. Při výdechu se dívá plavec 

pod hladinou vpřed směrem dolů. Hlava má za úkol rozrážet hladinu vody svým temenem. Díky 

rychlosti plavání se mění úhel náběhu mezi hladinou a podélnou osou těla. Úhel se obvykle 

zmenšuje s rychlostí a u pomalého plavání se pohybuje od 5 až do 10 stupňů. V údolí dvou vln 

můžeme spatřit záda a část hýždí, jež se při velkých rychlostech, do kterých se plavec dostane, 

dostávají nad hladinu. První vlna bývá obvykle před hlavou a druhá v oblasti pánve (Hofer a 

kol., 2016). 

Maglischo (2016) uvádí, že plavec nemá ve vodě přílišnou oporu oproti pohybu na suchu, 

protože tělo plavce se poddává vlivu odstředivých a dostředivých sil. Boční pohyby dolních 

končetin se snaží snížit efekt odstředivých sil, a také podpořit přechod z jedné do druhé 

záběrové fáze. Tím se snaží udržet směr plavání v průběhu rotace trupu.  

Čechovská a Miler ve své knize píšou, že „Poloha těla má významný vliv na celkovou propulzi 

plavce. Snahou plavce by mělo být zaujímat takovou polohu na hladině, aby nevznikal velký 

odpor prostředí a zároveň vytvářet dobré podmínky pro záběrové pohyby končetin“ 

(Čechovská, Miler, 2019). 

Je důležité si uvědomit, že mnoho chyb týkající se plavecké techniky kraul vychází ze špatné 

polohy těla plavce. Pokud se v závodním plavání nachází opakované chyby, které opětovně 

zpomalují plavecký výkon plavce, je zcela zásadní pracovat na jejich odstranění. Za pomoci 
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jednotlivých cvičení lze tak v malé rychlosti pracovat na korekci chyb, jež později povedou 

ke zlepšení. Pokud dojde ke správnému osvojení jednotlivých pohybových vzorců, lze plavce 

učit jednotlivé dovednosti ve vyšších rychlostech. 

Maglischo (2016) uvádí, že je důležité, aby po osvojení jednotlivých pohybových vzorců trup 

plavce rotoval ze strany na stranu stejnou frekvencí, jako HK směrem nahoru a dolů. V případě, 

že by plavec později ve vyšších rychlostech omezil rotaci trupu, jeho boky by se poté společně 

s DK začaly otáčet ze strany na stranu a tím by se postupně zvyšoval odpor.        

2.3.2 Pohyby dolních končetin 

Z kyčelních kloubů vychází pohyby DK a poté se přenáší až do kloubů hlezenních. Díky tomu 

jsou tyto pohyby opožděny až za pohyby stehen. Optimální anatomická stavba dolních 

končetin, tuhost stehen, bérců a omezený pohyb v kolenním kloubu umožňují plavci dokonale 

provádět činnost. Díky tomu probíhá charakteristická vlna ve směru extenze v kolenním 

kloubu, kterou nazýváme kraulový kop (Hofer a kol., 2016). 

Maglischo (2016) považuje za začátek kraulového kopu moment, ve kterém se nachází chodidlo 

plavce nad kyčlí. V tomto okamžiku dochází k částečné flexi v kolenním kloubu, při které je 

zahájen kraulový kop stlačením stehna směrem dolů.  

Dle Hofera a kol., (2016) považujeme za začátek kopu dolní krajní polohu nohy. V této chvíli 

je DK natažená a lehce přesahuje podélnou osu těla. V následující fázi se končetina pohybuje 

směrem nahoru. Končetina se nachází v extenzi, protože čéška další pohyb neumožňuje. Noha 

se poté vytočí do everzní polohy. Svaly, které ovládají pohyb celého bérce, jsou v klidu a 

relaxují. Pohyb směrem dolů začíná flexí v kyčelním kloubu. Nejdříve jsou svaly, které ovládají 

bérec uvolněné a pokračují v pohybu nahoru. Končetina se proto začne ohýbat v kolenním 

kloubu a poté díky bičovitému pohybu dochází k velké extenzi. Nejdůležitější hnací sílu DK 

vytváří plocha nártu a spodní část bérce. 

Mnoho plavců plave zcela odlišným kraulem. Je důležité umět rozlišit, jakým kraulem plavou 

sprinteři a vytrvalci. U plavců, kteří se specializují na kratší tratě 50-200 m často hovoříme o 

šestiúderovém kraulu. Ten je specifický tím, že doba cyklu DK trvá 1/3 doby cyklu HK. Během 

této doby plavec provede jeden kop levou a následně pravou končetinou. Vytrvalci, kteří se 

specializují zejména na delší tratě, využívají pohyb DK méně. Tím že nejsou prováděné kopy 
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dostatečně intenzivní, umožňují plavci provádět dvoúderový či čtyřúderový kraul (Čechovská, 

Miler, 2019).  

Hannula a Thornton (2001) uvádí, že sprinteři často využívají při pohybu DK větší frekvenci a 

sílu záběrových pohybů, kdy na jeden záběrový cyklus HK spadá šest kopů.    

 

Obr. č. 1 Pohybový cyklus DK (Hofer a kol., 2016) 

2.3.3 Pohyby horních končetin 

Pohyb horních končetin vykonává rozhodující hnací sílu u plaveckého způsobu kraul. Paže se 

pohybují po uzavřené křivce střídavým směrem. Během jednoho pohybového cyklu HK 

provádí plavec jeden cyklus pravou a levou horní končetinou. Doba trvání cyklu HK je dána 

délkou tratě a plavcovým stylem (Hofer a kol., 2016).  

 

Obr. č. 2 Záběrový cyklus paže po esovité křivce (Čechovská, 2008)  

Pohyb HK je v celkové souhře zcela zásadní. Paže s dopomocí DK určují rychlost plavání ve 

směru lokomoce. U plavců, kteří se specializují na kratší kraulařské tratě, dochází při závodním 

výkonu k větší frekvenci pohybových cyklů HK narozdíl od vytrvalců. 

Maglischo (2016) označuje za počáteční bod záběrového pohybu cyklu horních končetin 

okamžik, při kterém HK ukončují fázi přenosu a prsty začínají protínat hladinu vody.   

Přípravná fáze je zahájena protnutím ruky hladiny po přenosu vpřed ve směru lokomoce. Ruka 

je do vody zasouvána v šíři ramen. Do vody se nejprve dostávají prsty, předloktí, a také loket. 

Ruka poté směřuje pomalu do extenze směrem vpřed. Dlaň naopak směřuje k hladině. V 
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průběhu této fáze se horní končetina pohybuje ve směru plavání. Následné zasunutí horní 

končetiny do vody a pohyb vpřed plavce zpomaluje. Prsty by měly být natažené a směřovat 

vpřed. Proto je důležité, aby se ruka nacházela v optimálním hydrodynamickém tvaru, který má 

výhodnou polohu. Svaly, které se záběrového cyklu účastní později, mezitím relaxují. Fáze 

tohoto cyklu trvá 0,1 až 0,3 sekundy. V závěrečné fázi cyklu směřuje pohyb horní končetiny 

spíše dolů než vpřed. V této chvíli voda proudí přes prsty až ke hřbetu ruky. Úhel šípovitosti je 

proto zhruba 90 stupňů (Hofer a kol., 2016). 

Přechodná fáze je kratší než 0,1 sekundy. Plavec během této fáze plní úkoly, jež jsou zcela 

zásadní pro pozdější efektivní záběr. Ruka se v průběhu přípravné fáze dostane z brzdící polohy 

do záběrové. Jednotliví plavci tak mohou zaznamenat správné “zachycení“ proudu vody, při 

kterém se mění úhel náběhu ruky. Díky optimálnímu “zachycení“ vody může plavec aktivovat 

své úsilí pro následný záběrový cyklus. Voda proudí od malíkové strany ruky až ke hřbetu ruky. 

Úhel šípovitosti je přibližně 90 až 110 stupňů (Hofer a kol., 2016). 

Záběrová fáze je často označována jako pracovní. Její součástí je vektor pohybu, který směřuje 

proti směru lokomoce plavání. Aby ruka dosáhla maximální hloubky, pohybuje se nejdříve dolů 

a nachází se vně od podélné osy těla plavce. Voda proudí od prstů ke hřbetu strany ruky. Úhel 

šípovitosti je zde 90 stupňů. Horní končetina se nachází v plné extenzi, kterou svírá maximální 

sklon hladiny s ramenní osou. Sklon by v této fázi měl být přibližně 45 až 50 stupňů. Až dosáhne 

horní končetina své největší hloubky, pomalu se začne ohýbat v loketním kloubu a směřuje tak 

k podélné ose těla plavce.  Během ohýbání dochází v loketním kloubu k vnitřní rotaci kloubu 

ramenního, a také k elevaci lopatky. Ve chvíli, kdy ruka protne svislou rovinu, dojde k 

největšímu ohnutí v loketním kloubu v úhlu 90 až 120 stupňů. Tuto první, záběrovou část 

nazýváme přitahování. Palcová strana ruky slouží zároveň jako náběhová hrana. V průběhu se 

mění úhel šípovistosti od 90 až do 0 stupňů. Druhou, záběrovou část nazýváme odtlačování. 

Končetinu během této fáze opět dostáváme do extenze. Díky tomu se ruka pohybuje směrem 

pod břicho a směřuje vně od podélné osy nazad. Záběrový cyklus končí v oblasti kyčelního 

kloubu. Při odtlačování zastává funkci náběžné hrany ruky malíková hrana. Úhel šípovitosti se 

zde nachází zhruba 180 stupňů. Ramenní osa poté opět směřuje zpět do vodorovné polohy 

(Hofer a kol., 2016).  

Fáze vytažení následuje po ukončení záběrové fáze. Ruka nejdříve směřuje vpřed, a poté 

směrem nahoru, čímž vznikají brzdící síly. Svalové skupiny, které se účastnily záběrové fáze, 
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v tuto chvíli relaxují. Předloktí a polohu ruky určuje voda, která proudí okolo plavce. Fáze 

vytažení trvá méně než 0,1 sekundy (Hofer a kol., 2016). 

Fáze přenosu probíhá 0,4 až 0,6 sekundy. Ve fázi přenosu záběrové svalové skupiny relaxují. 

Plavci, kteří mají omezený rozsah pohyblivosti v ramenním pletenci, často přenáší horní 

končetinu nataženou mírně nad hladinou. Plavci, kteří mají velkou pohyblivost v pletenci 

ramenním, usměrňují loket po vyšší dráze. Předloktí je zrelaxované a s rukou vykonává 

kyvadlový pohyb vpřed ve směru plavání. Fáze přenosu by měla být kontrolovaná a zároveň 

uvolněná (Hofer a kol., 2016). 

Maglischo (2016) píše, že souhra horních končetin je důležitá k udržování konstantní frekvence 

záběrů. Dále plavcům radí, aby během záběrového cyklu HK měnili úhel náběhu dlaně se 

zápěstím a také s předloktím. Přidává také významnou roli kraulovému záběru a jeho 

součinnosti. Aby byl kraulový záběr co nejefektivnější, dlaň a předloktí musí pracovat sehraně.   

2.3.4 Dýchání 

V průběhu plavání je podstatné provádět správně nádech a výdech. Dýchání často spojujeme s 

pohybem paží, protože plavec začíná nadechovat ve chvíli, kdy stejná paže na straně vdechu 

dokončila záběrový cyklus a přesouvá se do fáze přenosu. Včasně provedené dýchání umožní 

plavci udržet se ve splývavé poloze na hladině. Vdech bývá prováděn ústy v těsné blízkosti nad 

hladinou. V tomto okamžiku se hlava mírně otáčí ke stejné paži. Po ukončení prováděného 

vdechu dochází k výdechu nosem či ústy do vody. Hofer a kol., (2016) se ve své knize zabývají 

problematikou dýchání u závodních plavců. Plavci, kteří se specializují na sprinterské tratě 

dýchají velmi nepravidelně a omezeným způsobem, zatímco ostatní závodníci plavající delší 

tratě více než padesát metrů se orientují dle pohybových cyklů. 

Dostatečné zásobování kyslíku ovlivňuje intenzitu plavání daného plaveckého způsobu. Mimo 

sprinterský, padesátimetrový úsek je plavcům doporučováno udržovat frekvenci dýchání 

v pravidelnosti nádechu na jeden záběrový, pohybový cyklus ve směru plavání (Maglischo, 

2016). V počátku základní plavecké etapy bychom proto měli klást důraz na správné 

nadechování se na jeden a půl cyklu, které plavce naučí všestranně využívat obě strany. Díky 

pravidelnému střídání je zde menší pravděpodobnost jednostranného přetížení, jenž může 

později vyústit v různé svalové dysbalance.  
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Jakovljevic a McConell (2009) uvádí, že inspirační svaly mají větší sklon k únavě v průběhu 

plavání plaveckého způsobu kraul s vysokou intenzitou. Pokud je frekvence dýchání plavce 

snížena, dochází k větší únavě inspiračních svalů. Inspirační svalová únava může omezit 

plavcův maximální výkon ve vodním prostředí stejně jako na suchu.  

Práce s dechem bývá v závodním plavání během tréninkových jednotek často opomíjena, a 

proto se v některých případech stává, že jednotliví plavci neumí s dechem pracovat. To se poté 

odrazí do plavcova výkonu, který není zcela stoprocentní. Plavec sice během závodu věnuje 

veškeré úsilí do dané tratě, ovšem dřívější přísun kyseliny mléčné do svalů neumožní 

závodníkovi podat maximální výkon. Je tedy vhodné do průběhu tréninkových jednotek 

zařazovat hypoxická cvičení, jež rozšíří aerobní kapacitu plavce.     

2.3.5 Souhra 

Souhru techniky plaveckého způsobu kraul chápeme jako další důležitou část plaveckého 

výkonu. Optimální souhra v plavecké technice kraul znamená dokonalé sladění činnosti 

pohybových cyklů horních a dolních končetin společně s dýcháním. Výsledný pohybový cyklus 

by měl být prováděn tak, aby byl co nejvíce plynulý. Plavci, kteří plavou tratě různých 

vzdáleností, využívají odlišné počty kopů provedených během jednoho záběrového cyklu paží.  

Dle Čechovské a Milera (2019) většina vrcholových plavců využívá techniku šestiúderového 

kraulu. Během této souhry horních a dolních končetin obvykle bývá na 6 kopů DK prováděn 

jeden pohybový cyklus horních končetin. Ve chvíli, kdy se nachází pravá paže v přechodné 

fázi, provádíme kop pravou nohou, ve fázi přitahování kop levou nohou. V průběhu odtlačování 

kop pravou nohou a poté shodně na levou paži. U sprinterů bývá pohybový cyklus paží 

prováděn tak, aby se v přechodné fázi jedna paže překrývala s odtlačováním paže druhé. To 

zapříčiní vznik většího množství odporových sil a energetické náročnosti. 

2.4 Faktory ovlivňující plavecký výkon 

Dovalil (2012) uvádí, že z hlediska struktury lze sportovní výkon rozdělit na monofaktoriální a 

multifaktoriální. V případě, že se ve výkonu nachází jeden dominantní faktor, hovoříme o 

sportovním výkonu monofaktoriálním. Pakliže se v něm vyskytuje větší množství jednotlivých 

faktorů, jedná se o výkon multifaktoriální.  
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Prvním, kdo se u nás zabýval problematikou, která ovlivňuje plavecký výkon, byl Juřina (1978), 

jež ho rozdělil do dvou nezávislých rovin, ve kterých hraje podstatnou roli maximální rychlost, 

kterou musí závodní plavec během závodu překonat. Plavecký výkon popisuje v jedné rovině 

jako individuálně maximální možnosti plavce, jež jsou charakteristické pro daný sport a 

v rovině druhé, týkající se absolutně nejvyšších výkonů, které charakterizují vrcholový sport. 

Dále uvádí, že se v plavání vyskytují zhruba tři základní druhy faktorů. Do první skupiny řadí 

faktory antropometrické, jejíž součástí jsou objemové, plošné, váhové, či délkové rozměry těla 

a končetin. Do druhé skupiny zahrnuje pohybové dovednosti, schopnosti (rychlostní, 

vytrvalostní, silové) či nervosvalovou koordinaci. Tyto faktory mají funkci získaných vlastností 

nebo jsou chápány jako výsledky, jež mají vliv na výkon. Jedná se o získané adaptační 

zákonitosti dané tréninkovými podněty. Třetí skupinou faktorů jsou psychické či mentální 

vlastnosti sportovce (Juřina in Jurák, 2018).  

Čechovská (2001) poukazuje na problematiku, která se týká tréninkové individuální přípravy 

vrcholových plavců. V literatuře uvádí, jak důležitá je interakce mezi trenérem a plavcem 

v průběhu vytváření tréninkové koncepce. Díky této problematice rozděluje plavecký výkon na 

jednotlivé faktory, které se týkají techniky či kondice s funkčními, somatickými či 

osobnostními předpoklady. Součástí její struktury plaveckého výkonu jsou dále výživa, 

regenerace, taktika, trenér a realizační tým či další vnější faktory (obr. č. 3).  

 

 

Obr. č. 3 Schéma předpokladů ovlivňující plavecký výkon (Čechovská, 2001). 
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Díváme-li se na plavecký sport jako individuální, můžeme výkon chápat jako jeden celek. Je 

důležité si uvědomit, že výsledný, individuální výkon se skládá z několika faktorů. Patří sem 

faktory somatické, technické, psychické, taktické, kondiční a také další, ostatní faktory, které 

jsou zcela klíčové, protože pozitivně ovlivňují plavecký výkon. 

Funkční faktory nejsou na první pohled jasně viditelné, ačkoliv jejich funkce je velmi důležitá. 

Do této skupiny faktorů řadíme vitální kapacitu plic, maximální spotřebu kyslíku a aerobní či 

anaerobní kapacitu.  

Somatické faktory jsou jakýmsi základním kamenem předpokladů ideálního prototypu plavce. 

Ideální plavec by měl být vyšší postavy, také mít delší horní končetiny, úzkou pánev a velkou 

plochu chodidel a dlaní. U somatotypu plavce s nejvyššími předpoklady pro budoucí výkony 

by měly převažovat mezomorfní složky.   

Technické faktory hrají důležitou roli při nácviku nových dovedností. Díky nim můžeme 

poznat vlohy či talent u jednotlivých plavců. Technika je spojována se všemi plaveckými 

způsoby: motýlek, znak, prsa a kraul. Dále jí spojujeme se speciálními dovednostmi, jako jsou 

startovní skok, obrátka, dohmat nebo výjezd po obrátce. 

Psychologické faktory ovlivňují výkon u všech plavců různých věkových kategorií. Děti se 

s těmito faktory setkávají v počátcích přípravné etapy, během které se seznamují s vodním 

prostředím. V průběhu vývoje plavců dochází k rozvoji psychické odolnosti, budování 

sebedůvěry, vůle či oddanosti k samotnému sportu.  

Taktické faktory jsou nepostradatelnou součástí závodního výkonu. Jejich zásluhou si plavci 

mohou rozložit síly v závodě na rozplavby a semifinále, určit závodní strategii či rozmyslet 

postavení závodníků ve štafetě. 

Kondiční faktory obsahují několik schopností, na kterých je závislý plavecký výkon. Mezi ně 

řadíme rychlost reakční a akční, aerobní i anaerobní vytrvalost nebo explozivní či vytrvalostní 

sílu. S kondičními faktory také souvisí koordinace orientační a synaptická. Plavci by měli mít 

optimální flexibilitu ramenních, hlezenních i kyčelních kloubů.    

Výživa je součástí správného tělesného růstu a vývoje organismu plavce.  

Regenerace bývá mnohdy opomíjena, avšak u plavců vrcholové úrovně je zcela nezbytná.  



 21 

Trenér a realizační tým musí být s plavcem v neustálé interakci a řešit tak problematiku 

jednotlivých faktorů.   

Vnější faktory mají neméně důležitou roli. Součástí těchto faktorů jsou teplota vzduchu či 

vody a diváci.  

Faktory, jež ovlivňují plavecký výkon dle Pokorné a Čechovské (2009) jsou spojovány s 

publikacemi Juřiny (1978) a Čechovské (2001). Dle Pokorné a Čechovské (2009) je plavecký 

výkon závislý na jednotlivých charakteristikách, jež jsou spojeny s místem realizace výkonu a 

s podmínkami, ve kterých se výkon realizuje, tzn. krátkém (25 m) či dlouhém (50 m) bazénu, 

v jaké části ročního období je maximální výkon prováděn, se vzdáleností či dobou trvání 

výkonu, a také s počtem určených soutěžních vrcholů v určené sezóně. Model plaveckého 

výkonu, jež společně vytvořily, je vhodné používat ve sportech probíhajících ve vodním 

prostředí.   

 

 

Obr. č. 4 Předpoklady plaveckého výkonu (Pokorná, Čechovská, 2009) 
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Je důležité, abychom vždy rozlišovali vzdálenosti jednotlivých plaveckých disciplín, jež nutí 

přizpůsobit plaveckou techniku dané trati. Riewald a Rodeo (2015) považují za krátké tratě 

neboli sprinty disciplíny 50 m a 100 m. Disciplíny 200 m a 400 m nazývají střední tratě a ostatní 

delší, jako dlouhé tratě.  

Ze zdrojů, ze kterých v textu vycházíme, vyplývá, že plavecký výkon se skládá z několika 

faktorů a úkolem každého je plnit odlišnou funkci. Je třeba zdůraznit, že důležitou roli zde hraje 

vodní prostředí a vzdálenost tratě, na kterou se plavec specializuje. Proto je velmi důležité, 

abychom rozlišili v přípravě vrcholových plavců odlišnosti mezi sprintery, středotraťaři a 

vytrvalci. V případě, že chceme dosáhnout z pozice trenéra individuálně maximální výkonnosti 

plavce, je zcela zásadní, abychom rozvíjeli také faktory předpokladů, které nejsou plavcovo 

nejsilnější. Vrcholné výkony potřebují vysokou úroveň všech klíčových faktorů, jež se podílí 

na výsledném maximálním výkonu (Čechovská in Jurák, 2018).  
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3. Cíle práce, úkoly práce, výzkumné otázky  

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je provést analýzu techniky plaveckého způsobu kraul u plavce ve věku 12 let. Na 

základě hodnocení vypracujeme plán cvičení, který poté aplikujeme. Po osmitýdenním odstupu 

znovu zhodnotíme největší chyby týkající se techniky kraul.   

3.2 Úkoly práce 

1. Za pomoci podpůrných materiálů vypracovat rešerši týkající se techniky plaveckého způsobu 

kraul. 

2. Na základě provedeného videozáznamu zanalyzovat techniku plaveckého způsobu kraul 

plavce.  

3. V průběhu analýzy techniky najít jednotlivé chyby týkající se techniky plaveckého způsobu 

kraul.  

4. Vybrat vhodná plavecká cvičení, která nám pomohou jednotlivé chyby odstranit. 

3.3 Výzkumné otázky 

Nachází se poloha těla plavce v optimálním rozmezí vymezeném dle modelové techniky od 

Hofera a kol., 2016? 

Jsou všechny fáze cyklů horních a dolních končetin u plaveckého způsobu kraul v souladu s 

modelovou technikou?  

Dochází u nádechu plavce k narušení polohy těla?  

Ovlivníme pozitivně polohu hlavy, upravením polohy a souhry dolních končetin? 

4. Metodologická část 

Na základě složitosti plaveckého pohybu je vhodné analyzovat plavecký výkon jak kvalitativní, 

tak i kvantitativní analýzou, které jsou závislé na technických podmínkách pracoviště. Při 

kvalitativní analýze popisujeme a hodnotíme pohyb (např. slovně) bez měření konkrétních 
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fyzikálních veličin. V tomto případě tedy záleží zejména na odborné úrovni posuzovatele, na 

jeho zkušenostech a znalostech o sledovaném pohybu. Nevýhodou je, že kvalitativní analýza 

nám neumožňuje přesně kvantifikovat velikost výstupních veličin. Při kvantitativní analýze 

jsou výstupem číselné hodnoty, které zpravidla udávají velikost fyzikálních veličin. K jejich 

získání je nezbytné odpovídající materiální vybavení, které umožní vlastní měření s co 

nejmenší chybou (Janura a Zahálka in Jurák, 2018).  

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumným subjektem byl plavec, jenž se specializuje na kraulařské tratě. Deskripce plavce: 

12 let, výška 163 cm, váha 52 kg, délka plavecké kariéry 6 let. 

4.2 Metody sběru dat 

Videa a fotografie pro následnou analýzu byly zpracovány v softwaru Kinovea. Pořízená videa 

byla rozdělena do částí, ze kterých se prováděly snímky, jež byly později upraveny. Snímky 

obsahovaly chyby týkající se plavecké techniky kraul. Díky softwaru Kinovea mohla být do 

snímků vložena červená přímka, která přiblížila jednotlivé chyby a poukázala na hlavní rozdíly 

mezi optimálním či chybným provedením pohybových cyklů dolních končetin (DK) a horních 

končetin (HK) nebo špatné nastavení trupu ve splývavé poloze na hladině. 

4.3 Průběh a organizace sběru dat 

Data byla získána 20. 2. 2022 v 16:45 v 25 m bazénu se šířkou 15 m. Nejmenší hloubka bazénu 

je 0,9 m a největší hloubka 1,6 m. Pro sběr dat měl plavec za úkol uplavat několik 25 m úseků. 

Plavec se nejdříve 7 min. volně rozplaval a následně, po domluveném signálu, startoval bez 

startovního skoku. Provedli jsme několik videozáznamů, během kterých měl plavec za úkol 

zvýšit frekvenci záběrů horních i dolních končetin a zrychlit výsledný čas. Plavcova rychlost 

se napříč jednotlivými úseky stupňovala. Na základě stupňování frekvence záběrů tak mohl být 

proveden záznam závodní rychlosti. Videozáznam techniky plaveckého způsobu kraul probíhal 

z okraje bazénu samostatně. Nejdříve z pravého boku (záběr na hladině), z pravého boku (záběr 

pod hladinou), poté z čela (záběr pod hladinou) a nakonec z čela (záběr na hladině). Během 

natáčení bylo důležité, aby při pohledu z čela plavec plaval kolmo pod kamerou, abychom 

získali co nejlepší snímky. Při natáčení plavce z pravého boku bylo zásadní, aby se plavec 

pohyboval ve směru lokomoce plavání v levé části dráhy. Po zanoření plavce pod hladinu, jsme 

ponořili kameru vedle jeho těla v těsné vzdálenosti okraje bazénu a provedli videozáznam. Dne 
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20. 4. 2022 v 16:30 byl proveden druhý videozáznam, jež probíhal za stejných podmínek na 

stejném místě jako v prvním případě.   

5. Výsledky a diskuze 

Technika plavce je porovnávána s modelovou technikou, kterou publikoval Hofer a kol., 

(2016). Publikace se nazývá Technika plaveckých způsobů. 

Výsledková část je rozdělena do dvou subkapitol, ve kterých je detailně prováděna analýza 

techniky plavce. V průběhu první části se zaměříme na techniky provedení plaveckého způsobu 

kraul. Dílčí kapitoly jsou rozděleny dle tělesných segmentů týkající se polohy těla, pohybů 

dolních (DK) a horních končetin (HK), dýchání a celkové souhry. Na fotografiích můžeme 

spatřit chyby týkající se techniky, které jsou zde zobrazeny a stručně popsány.      

Poloha těla 

Na obrázku č. 5 a č. 6 můžeme vidět chybu, jež zásadně ovlivňuje polohu těla plavce ve směru 

lokomoce. Špatná poloha těla, je důsledkem špatné polohy hlavy. Pánev plavce se nachází níže. 

Poloha těla plavce se od vodorovné, splývavé polohy na hladině odlišuje o 10°. V průběhu 

nádechu dochází také k mírné flexi u obou dolních končetin Hofer a kol., (2016).  

 
Obr. č. 5 - Poloha těla z boku pod hladinou, chyba v průběhu nádechu, během kterého klesá 

poloha těla  
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Obr. č. 6 – Poloha těla z boku pod hladinou, chybná poloha hlavy při nádechu 

 

Obr. č. 7 – Poloha těla z boku pod hladinou, hlava se dívá směrem dopředu 

Na obrázku č. 7 vidíme chybu, jež se týká špatné polohy těla plavce. Při počátku přechodné 

fáze se hlava dívá směrem dopředu, nikoliv dolů. Nohy jsou znovu v mírné flexi a pánev se 

nachází příliš pod hladinou.   

Mezi nejčastější chyby týkající se polohy těla řadíme vysokou polohu hlavy, velký záklon či 

úklon, jež následně ovlivňuje polohu dolních končetin a kraulový kop. Dále také špatná fixace 

trupu, která ovlivňuje nesprávné provedení záběrových pohybů horních končetin Hofer a kol., 

(2016).   

Návrh technických cvičení na odstranění chyb týkajících se polohy těla. 

Dle Čechovské a Milera (2008) chyby, jež jsou spojené s polohou těla, jsou ovlivněny chybnou 

polohou hlavy, což vede k chybnému nastavení hydrodynamické či splývavé polohy.  
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Cvičení č.1: Plavec se položí v poloze na břiše do splývavé polohy na hladině ve směru 

lokomoce plavání, paže bude mít v připažení. Za podpory DK bude provádět pětkrát nádech a 

výdech nejprve na pravou a poté levou stranu s kontrolou polohy hlavy.   

Cvičení č. 2: Plavec poplave kraulovou souhru s dobíháním paží za mírné podpory dolních 

končetin s nádechem na obě strany. Po celou dobu nácviku cvičení bude důležité udržet pánev 

u hladiny. Při nádechu do boku bude mít plavec za úkol na každé straně optimálně vytočit trup. 

Hlava se vždy vytočí s rotací trupu a plavec provede nádech ústy.  

Cvičení č. 3: Plavec plave kraulové paže s pomůckou pullboy bez aktivní dopomoci DK. Je 

zásadní, aby se plavec při pohybových cyklech horních končetin soustředil na správnou polohu 

hlavy, jež se nachází na hladině a dívá se po celou dobu směrem dolů na dno bazénu.  

Cvičení č. 4: Plavec poplave kraulovou souhru, během které bude mít za úkol provádět nádech 

na každý pohybový cyklus. Nádech tak bude prováděn na obě strany pořád dokola. 

Cvičení č. 5: Plavec bude mít za úkol plavat vždy do poloviny bazénu. Ve splývavé poloze na 

hladině s levou horní končetinou v natažení a pravou horní končetinou v připažení poplave 

kraulové nohy a po 5 sekundách provede nádech na pravou stranu s rotací trupu. V polovině 

bazénu HK vymění a pokračuje tímto cvičením až do konce bazénu.   

Pohyby dolních končetin 

Na obrázku č. 8 můžeme spatřit chybu, jež se týká pohybového cyklu DK. Při aktivním pohybu 

dolních končetin dochází k větší flexi v pravém kolenním kloubu, než technika vyžaduje. Na 

obrázcích č. 9, 10, 11 jsou znázorněny chyby, které jsou spjaté s kraulovým kopem plavce. 

 
Obr. č. 8 – Poloha těla z boku pod hladinou, flexe v pravém kolenním kloubu   
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Obr. č. 9 – Poloha těla z boku pod hladinou, správná extenze chodidla v kotníku a flexe prstů 

na pravé DK 

 

Obr. č. 10 – Poloha těla z boku nad hladinou, levá dolní končetina je příliš nad hladinou 

 

 
Obr. č. 11 – Poloha těla z boku pod hladinou, při nádechu můžeme spatřit větší úhel mezi 

pravou a levou DK  

Optimální činnost dolních končetin vychází ze správné polohy těla, která zajišťuje zahájení a 

provedení kraulového kopu. Chyby týkající se dolních končetin plavce jsou spojené 

s oslabenými svaly trupu, hýždí či se špatným provedením nádechu a výdechu Hofer a kol., 

(2016). 

Návrh technických cvičení na odstranění chyb týkajících se dolních končetin. 

Cvičení č. 1: Cvičení zaměřené pouze na činnost DK, ve kterém plavec poplave kraulové nohy 

s deskou. Během cvičení se bude soustředit na kraulový kop a provádět ho tak, aby dolní 

končetiny byly v neustálé extenzi. Ve fázi, kdy kop dokončí, nechá chodidla uvolněná. 
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Cvičení č. 2: Cvičení na propnuté špičky. Plavec se chytne okraje bazénu, bude natažený na 

hladině, provede kraulové kopy po dobu 20 s a jeho úkolem bude mít propnuté špičky. Po 

dokončení kraulového kopu zůstávají chodidla uvolněná. 

Cvičení č. 3: Cvičení pouze na dolní končetiny. Plavec má ve splývavé poloze na hladině paže 

v připažení a jeho úkolem je sledovat pouze práci dolních končetin těsně pod hladinou. 

Chodidla by vždy měla protnout hladinu, ale je důležité, aby pod hladinou zůstaly nárty. 

Cvičení č. 4: Cvičení zaměřené na rotaci a kraulové nohy. Plavec se položí do splývavé polohy 

na hladině, vzpaží pravou paži a levou horní končetinou bude provádět pohybový cyklus za 

podpory DK. Po každém třetím pohybovém cyklu provede nádech, ve kterém bude mít za úkol 

zpevnit trup a udržet dolní končetiny v extenzi s propnutými špičkami a poté uvolněnými 

chodidly.  

Cvičení č. 5: Cvičení zaměřené na pohyb DK v celkové souhře. Plavec má ve splývavé poloze 

na hladině za úkol provádět pohybové cykly DK jež budou doprovázeny HK. Dále se bude 

snažit zpevnit a udržet trup u hladiny. Při pohybu DK je kladen důraz na zmenšení úhlu mezi 

pravou i levou DK menší flexi v obou kolenních kloubech.   

Pohyby horních končetin 

Maglischo (2003) uvádí, že souhra HK je klíčová pro udržení konstantní frekvence záběrových 

cyklů. Na obrázku č. 12 vidíme pravou horní končetinu plavce, která končí fází přenosu, 

vstupuje do vody a zahajuje fázi přípravnou. Je důležité zmínit, že prsty směřují do vody jako 

první a až poté dlaň, jež se musí o chvíli později přetočit do vodorovné polohy, což znamená 

časovou ztrátu. Na dalších obrázcích jsou znázorněny chyby v plavecké technice kraul, jež se 

týkají pohybového cyklu horních končetin.  

 

Obr. č. 12 – Poloha těla z boku nad hladinou, dokončení přenosu a zahájení přípravné fáze 

pravé horní končetiny 
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Obr. č. 13 - Poloha těla z čela pod hladinou, počátek přechodné fáze levé HK 

 

 

 
Obr. č. 14 a 15 – Poloha těla z boku pod hladinou, začátek záběrové fáze, nedostatečné 

nastavení vysokého lokte u levé a pravé HK 

 

Obr. č. 16 - Poloha těla z boku pod hladinou, začátek záběrové fáze, propadnutí pravého lokte 
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Obr. č. 17 – Poloha těla z boku pod hladinou, dokončení záběrové fáze pravé HK, správné 

nastavení lokte 

Horní končetiny často spojujeme s chybami, jež jsou spojené s úhlovým nastavením segmentů 

paže HK či pohybovými cykly během fáze přípravné, záběrové nebo přenosu. Jedním z dalších 

důvodů může být malá síla HK, protože záběrový cyklus s vysokým loktem je silově náročnější 

Hofer a kol., (2016).  

Návrh technických cvičení na odstranění chyb týkajících se horních končetin  

Cvičení č. 1: Cvičení zaměřené na HK zejména fázi přenosu. Plavec plave za podpory DK 

kraulové nohy a HK simulují pohyb ve směru lokomoce plavání a zpět pouze nad hladinou. 

Úkolem plavce je mít po celou dobu cyklu HK uvolněné. Je důležité, aby ve fázi přenosu 

docházelo ke flexi v loketních kloubech a k optimálnímu nastavení záběrových ploch HK. 

Cvičení č. 2: Cvičení, jež bude koncipované na přípravnou fázi HK, kdy ruka směřuje do vody. 

Plavec poplave pouze kraulové nohy a jeho úkolem bude správně nastavovat záběrové plochy 

ruky. Během tohoto cvičení je zcela zásadní, aby do vody směřovaly nejdříve prsty a poté dlaň.   

Cvičení č. 3: Cvičení zaměřené na fázi přechodnou HK, během které plavec použije pouze 

kraulové paže. Během tohoto cvičení je důležité se soustředit na správné nastavení jak úhlových 

segmentů paže HK před protnutím prstů hladiny, tak na nastavení záběrových ploch před 

počátkem přechodné fáze. Optimální nastavení paže v těchto dvou fázích zcela jasně ovlivní 

ostatní pohybové cykly HK. 

Cvičení č. 4: Cvičení zaměřené pouze na záběrovou fázi HK. V tomto cvičení plavec použije 

pouze HK a to tak, že se položí do splývavé polohy na hladině, hlava se bude dívat směrem 

dolů na pohyb HK, jež budou provádět pod hladinou pouze záběrovou fázi. Po dokončení 
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tohoto cyklu vrátí paži zpátky vodou a opakuje tento pohyb do konce bazénu. Během této fáze 

je důležité, aby došlo k nastavení vysokého lokte, nikoliv k propadu.    

Cvičení č. 5: Cvičení, během kterého se plavec soustředí pouze na nastavení vysoké lokte. 

Plavec si stoupne zády k okraji bazénu, DK bude mít na šíři ramen, poté provede flexi 

v kolenních kloubech a jeho ramena se ponoří těsně pod hladinu. Úkolem plavce je opět 

nastavení vysokého lokte v optimální poloze. Po celou dobu cvičení se hlava dívá na činnost 

paží.  

Dýchání a celková souhra  

Na obrázku č. 18 a 19 vidíme chyby, které jsou spojeny s nekvalitním provedením nádechu. 

V jeho počátku se plavec zvedá příliš vysoko nad hladinu, což způsobuje chybný záklon hlavy 

s přílišnou rotací těla. Hlava se poté otáčí směrem zpět a zvedá se od hladiny směrem vzhůru. 

Optimální nádech by měl být proveden úklonem hlavy na stranu nádechu s dostatečnou rotací 

trupu, jež umožní plavci provést celý cyklus. Nesprávné provedení nádechu zásadně ovlivňuje 

celkovou souhru plavce.  

 

Obr. č. 18 – Poloha těla z boku nad hladinou, záklon hlavy 

 
Obr. č.  19 – Poloha těla z boku nad hladinou, příliš velká rotace těla nad hladinou 
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Návrh technických cvičení na odstranění chyb týkajících se dýchání a souhry 

Cvičení č. 1: Cvičení zaměřené na optimální nádech s plaveckou deskou. Plavec poplave 

cvičení, během kterého se budou HK dobíhat v připažení bez podpory DK. Při nádechu dochází 

k mírné rotaci trupu a vytočení hlavy do strany.  

Cvičení č. 2: Cvičení zaměřené na rotaci trupu při nádechu. Plavec využije pouze kraulové nohy 

a bude se snažit při každém nádechu pouze mírně vytočit trup a hlavu. Hlava leží neustále na 

hladině a nezaklání se. 

Cvičení č. 3: Cvičení bude koncipované na nádech na pravou stranu. Plavec poplave kraulové 

nohy, levou paži bude mít v připažení a jeho úkolem bude provádět pohybový cyklus pouze 

pravou končetinou. Nádech provede na stejné straně.  

Cvičení č. 4: Cvičení zaměřené na nádech na levou stranu plavce. Plavec poplave kraulové 

nohy, pravou paži bude mít v připažení a jeho úkolem bude provádět pohybový cyklus pouze 

levou končetinou. Nádech provede na stejné straně.  

Cvičení č. 5: Cvičení koncipované na kraulovou souhru. Během této souhry HK a DK se plavec 

bude snažit provádět optimální nádech s rotací trupu na obě strany. 

Po dvou měsících, během kterých jsme aplikovali technická cvičení došlo k opětovnému 

provedení videozáznamu. Díky těmto videozáznamům můžeme porovnat efektivitu 

jednotlivých cvičení v závislosti techniky plavce.   

Poloha těla 

Na obr. č. 7 jsme zaznamenali chybu, jež souvisela se špatnou polohou těla plavce. V počátku 

přechodné fáze se hlava dívala směrem dopředu, nikoliv směrem dolů. Po aplikaci cvičení č. 3 

a 4 došlo na obr. č. 20 k jasnému zlepšení polohy hlavy během kraulové souhry. Po 

dvouměsíčním cyklu nácviku techniky můžeme říci, že všechna navrhovaná cvičení týkající se 

polohy těla měla pozitivní efekt na techniku plavce.  
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Obr. č. 20 – Poloha těla z boku pod hladinou, hlava se dívá směrem dolů 

 

Obr. č. 21 - Poloha těla z boku pod hladinou, v průběhu nádechu je hlava mírně ukloněná 

Na obr. č. 21 vidíme chybu, která souvisí s polohou hlavy. Po aplikaci jednotlivých cvičení 

nedošlo k přílišnému zlepšení techniky. V průběhu nácviku techniky se plavcovi dařilo výše 

zmíněnou chybu neopakovat zejména během cvičení č. 1 a 5. Ve chvíli, kdy měl plavec za úkol 

plavat celou kraulovou souhru, došlo během druhého videozáznamu k opětovnému výskytu 

chyby. Je však důležité zmínit, že jednotlivá cvičení měla pozitivní vliv na polohu těla pouze 

při plavání, během kterého plavec nemusel provádět nádech. Doporučuji, aby plavec nadále 

pokračoval s nácvikem cvičení č. 3 a 4, během nichž bude mít za úkol provádět nádech nejdříve 

na pravou a poté levou stranu. 

Pohyby dolních končetin 

V průběhu nácviku technických cvičení došlo k redukci chyb týkajících se dolních končetin. 

Na obr. č. 8 je zobrazena chyba, která se váže na pohybový cyklus DK. Při aktivním pohybu ve 

směru lokomoce docházelo k větší flexi v kolenním kloubu, než samotná technika vyžadovala. 

Za pomoci cvičení č. 1 a 3 se podařilo chyby na obr. č. 20 odstranit. Na obr. č. 11 vidíme větší 

úhel mezi pravou a levou dolní končetinou při nádechu. Po nácviku cvičení č. 4 došlo na obr. 

č. 22 k rapidnímu zlepšení. Zbylá cvičení nebyla tak efektivní. Po zvládnutí všech cvičení jsme 

se zaměřili na pohyb DK v celkové souhře, ve které se jednotlivé chyby dále nevyskytovaly.     
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Obr. č. 22 - Poloha těla z boku pod hladinou, extenze v kolenním kloubu 

 

Obr. č. 23 - Poloha těla z boku pod hladinou, při nádechu není velký úhel mezi DK 

 

Pohyby horních končetin 

Na obr. č. 12 jsme zaznamenali chybu, jež se týká dokončení fáze přenosu pravé horní 

končetiny. Před počátkem přípravné fáze musel plavec přetáčet ruku zpět do vodorovné polohy. 

Na obr. č. 24 směřuje pravá ruka v závěru dokončení přenosu do vody v pořadí prsty, dlaň a 

plavec tak nemusí přetáčet ruku v okamžiku, než ruka vstoupí do vody. Po aplikaci cvičení č. 

1 a 2 došlo k lepšímu nastavení záběrových ploch před počátkem přípravné fáze, a proto byla 

chyba opravena. Na obr. č. 14 jsme spatřili nedostatečné nastavení vysokého lokte levé paže 

v počátku záběrové fáze. Zejména díky zvoleným cvičení č. 5 a také 4 docházelo v průběhu 

nácviku k lepšímu nastavení polohy lokte. Je důležité zmínit, že tato chyba se na obr. č. 25 

nevyskytovala během nácviku jednotlivých cvičení, ale až později ve výsledné kraulové souhře.     
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Obr. č. 24 - Poloha těla zepředu nad hladinou, dokončení přenosu pravé HK a zahájení 

přípravné fáze 

 

Obr. č. 25 - Poloha těla z boku pod hladinou, počátek záběrové fáze levé HK 

 

Obr. č. 26 - Poloha těla z boku pod hladinou, dokončení záběrové fáze pravé HK, optimální 

postavení lokte 

Dýchání a celková souhra 

Na obr. č.  18 jsou chyby spojené s nekvalitním provedením nádechu. V jeho počátku se plavec 

zvedal příliš vysoko nad hladinu, což zapříčinil chybný úklon. Díky cvičením č. 1, 2, 3 a 4 se 

podařilo chybu na obr. č. 27 odstranit. Optimální záklon hlavy na stranu nádechu s dostatečnou 

rotací trupu pomáhá plavci překonat odporové síly, jež byly způsobené chybným provedením 
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nádechu. V průběhu nácviku cvičení č. 5 docházelo ke špatné koordinaci horních a dolních 

končetin při nádechu, což bylo zapříčiněno obtížností daného cvičení. Chyba na obr. č. 28 se 

po aplikaci cvičení dále vyskytovala v celkové souhře. 

 

Obr. č. 27 - Poloha těla z boku nad hladinou, špatná poloha hlavy při nádechu 

 

 

Obr. č. 28 - Poloha těla z boku pod hladinou, úklon hlavy při nádechu  

Pro výzkum byl vybrán plavec, jehož kariéra se nachází teprve v počátku. Důvodem bylo zjistit 

úroveň techniky, jež se zásadním způsobem podílí na plaveckém výkonu. Na základě tohoto 

výzkumu by poté mělo dojít k odstranění jednotlivých chyb. 

V průběhu tohoto odstavce budou zodpovězeny odpovědi na výzkumné otázky.  

1. Nachází se poloha těla plavce v optimálním rozmezí vymezeném dle modelové techniky od 

Hofera a kol., 2016? 

Na základě provedené analýzy můžeme říci, že poloha těla našeho plavce před provedením 

intervence nebyla dle modelové techniky. Poloha se od modelové techniky lišila přibližně o 

10°.   
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2. Jsou všechny fáze cyklů horních a dolních končetin u plaveckého způsobu kraul v souladu s 

modelovou technikou?  

Všechny fáze cyklů horních a dolních končetin nebyly v souladu s modelovou technikou. U 

horních končetin docházelo k chybám v průběhu fáze přípravné či přechodné. Během záběrové 

fáze HK se plavcovi nedařilo optimálně provádět záběrový cyklus s nastavením vysokého 

lokte, což může být zapříčiněno malou sílou HK, jelikož je záběrový cyklus s vysokým loktem 

silově náročnější. Po dobu činnosti DK docházelo k chybám, které jsou spojeny s oslabenými 

svaly trupu plavce.  

3. Dochází u nádechu plavce k narušení polohy těla?  

V průběhu nádechu docházelo k narušení polohy těla. V technice plavce se také nacházelo 

velké množství chyb, jež spojujeme s polohou hlavy, která zásadním způsobem ovlivnila 

polohu těla.  

4. Ovlivníme pozitivně polohu hlavy, upravením polohy a souhry dolních končetin?  

Poloha hlavy při nádechu se podařila zlepšit, ale stále zde můžeme vidět velký úhel mezi hlavou 

a hladinou. V průběhu výdechu se činnost DK a poloha těla zlepšila a je v pořádku. V průběhu 

nádechu můžeme spatřit patrný větší úhel mezi hlavou a hladinou vody.  

Mezi prvním a druhým provedením videozáznamu uplynulo osm týdnů. Během tohoto 

časového úseku docházelo k opakovanému nácviku techniky. Po aplikování technických 

cvičení jsme mohli zaznamenat rozdíly mezi jednotlivými segmenty těla. Při realizaci tohoto 

projektu jsme byli limitovaní časem, přílišným hlukem a prostorem, kterého nebylo mnoho. Za 

relativně krátký čas jsme museli seznámit plavce s informacemi, jež byly podstatné pro 

provedení videozáznamu. Během analýzy techniky probíhaly na zbylých drahách tréninkové 

jednotky, a tak jsme měli pro realizaci projektu pouze část jedné dráhy. V úvodu analýzy byli 

ostatní plavci natolik hluční, že jsme podávané instrukce museli vícekrát sdělit. Jinak vše 

proběhlo bez komplikací. Po dokončení tohoto projektu je důležité, aby plavec nadále pracoval 

na rozvoji techniky plaveckého způsobu kraul. 
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6. Závěr 

Technika plavce je jedním z nejdůležitějších faktorů plaveckého výkonu ve vodním prostředí. 

V průběhu této práce jsme se zaměřili na analýzu plaveckého způsobu kraul u plavce ve věku 

12 let. Během výzkumu jsme detailně pozorovali jednotlivé fáze pohybu horních a dolních 

končetin a jejich celkovou souhru. Na základě zjištěných chyb jsme poté vybrali technická 

cvičení k jejich odstranění. Po několikatýdenní intervenci se nám podařilo odstranit chyby 

v poloze trupu, dýchání, pohybu HK a DK. Stále je ale nutné, aby plavec nebo jeho trenér 

techniku kontrolovali a opravovali. Každá následující tréninková jednotka by měla obsahovat 

část, jež bude zaměřena pouze na techniku plaveckého způsobu kraul. Během počátku nácviku 

techniky by měla být vybrána nejdříve cvičení jednodušší a poté složitější vzhledem 

k obtížnosti jednotlivých plaveckých dovedností. Bylo by vhodné, aby po několikatýdenním 

nácviku techniky došlo k opětovnému provedení analýzy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Literatura 

BROOKS, M. Developing swimmers. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011a. ISBN 

978-0-7360-8935-7.  

ČECHOVSKÁ, I. Plavecký výkon. Aquasport a triatlon. Roč. 3, č. 4, 2001, s. 31 

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. PLAVÁNÍ – Pohybový trénink ve vodě. 
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