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Anotace: 

Cílem práce je vyhledat bazény s hlubokou a mělkou vodou, ve kterých probíhá přípravná 

a základní plavecká výuka dětí předškolního a mladšího školního věku, a získat informace 

o používaných pomůckách. 

Analýzou veškerých dostupných informací (literární, elektronické zdroje, zkušenosti) 

a prostřednictvím hypotéz vytvořit jasnou vlastní představu o správném a účelném používání 

plaveckých pomůcek. 

Výzkumnými metodami (dotazník,interwiev, pozorování) zjistit skutečný stav dané 

problematiky. 
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Anotation: 

The target of my work is choose some basis with deep and shallow water, where wage 

the prepare and basic swimming training with children preschool age and children younger 

shool age, and get some information about using aids. 

Make a clear idea about right and efectivity use a swim aids by hypothesi and by profiling all 

accessible informations about this problem. 

The stage of this problem is detected by research methods - questionaire, interwiev, 

observation. 
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ÚVOD 

Plavání je cyklická motorická činnost, kterou můžeme uplatňovat v každém věku 

od narození až do smrti. I když se na suchu pohybovat ještě nebo už nemůžeme, přesto 

můžeme plavat a pohyb ve vodě si užít. Plavání patří mezi nejzdravější pohybové aktivity, 

jejichž prostřednictvím upevňujeme své zdraví. Plavání je balzámem pro lidské tělo i duši. 

Pohyb ve vodě je pro mne samotnou tak přirozený, jako pohyb po souši a rekreačnímu 

plavání se věnuji již od útlého dětství. Od patnácti let se aktivně zapojuji do činností Českého 

svazu plaveckých sportů a získávám mnohé kvalifikace v této oblasti. 

Postupem času jsem zjistila, že ze všeho nejraději předávám své vědomosti,dovednosti 

a zkušenosti s plaváním dál - dětem. 

Je známo, že některé bazény mají pro učení plavání lepší a jiné horší podmínky. 

Některé plavecké školy vyučují v překrásném prostředí s pohádkovým vybavením. Současně 

existují i takové, které učí děti plavat v bazénech ne moc hezkých s téměř žádným vybavením. 

Mnohdy se stává i to, že plavecká škola má nakoupené pomůcky pro plaveckou výuku, ale její 

instruktoři je neumí správně používat, někteří je také proto raději moc nepoužívají. Děti jsou 

však z různých druhů plaveckých pomůcek nadšené, rády s nimi plavou, jsou oblíbené 

pro četné vodní hry a při správném použití pomáhají zvýšit efektivitu plavecké výuky. 

Tento fakt byl podnětem к provedení šetření ve vybraných plaveckých školách s cílem 

zjistit kde, jak často a jakým způsobem pořádají předplaveckou a základní plaveckou výuku 

a které pomůcky využívají při její realizaci. 
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1. PROBLÉM A CÍL PRÁCE 

1.1. PROBLÉM 

V současné době se na našem trhu objevuje velké množství plaveckých pomůcek 

z různých materiálů, mnoha barev a tvarů. Problém však je, že ne vždy cvičitelé plavání ví, 

jak tyto pomůcky použít, jak s takovýmito pomůckami pracovat а к jakému účelu byly 

vyrobeny. Proto se můžeme čas od času setkat s nevhodným používáním některých pomůcek 

z hlediska věku, pohybových schopností a plaveckých dovedností a hloubky vody. 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření seznamu dostupných plaveckých 

pomůcek, jejich rozdělení, definování podle účelnosti a bazénových podmínek (mělká, 

hluboká voda) s ohledem na plaveckou zdatnost dětí předškolního a mladšího školního věku. 

1. 2. CÍL 

Cílem práce je zjistit míru používání plaveckých pomůcek jednotlivými plaveckými 

školami, ve kterých probíhá předplavecký a základní plavecký výcvik dětí předškolního 

a mladšího školního věku v podmínkách mělčina-hloubka a pouze na hloubce, a získat 

o způsobu jejich využití co nejvíce informací. 

Z uvedeného cíle vyplývají následující úkoly: 
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2. PLAVANÍ 

Umět plavat znamená, umět se pohybovat ve vodě, a to i ve stresových situacích. 

Plavání je základní pohybová dovednost, která je prostředkem к záchraně vlastního 

života i života druhého člověka, který potřebuje pomoct. 

Plavání je dovednost, kterou můžeme uplatňovat v každém věku. Čím dříve se dítě 

naučí plavat, tím dříve získá jistotu při pohybu ve vodě a tím méně hrozí nebezpečí utonutí. 

Plavání přispívá к upevňování zdraví. Harmonicky zatěžuje celý pohybový aparát a 

všestranně rozvíjí všechny základní funkce lidského organismu. 

Cílem základního plavání je zvládnout technicky obstojným způsobem pohyb ve vodě. 

Jde o pedagogický proces související s adaptací celého organismu na vodní prostředí (Hoch, 

Plavání (teorie a didaktika), str. 66) 

2. 1. STRUČNÁ HISTORIE PLA VANI 

ЗоШГ 

l e s 

W 
SOOODl 
IO I f f l 
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lÁ 
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Už za doby prvobytně pospolné společnosti patřilo plavání к základním pohybovým 

dovednostem. Člověk se ve vodě pohyboval po vzoru suchozemských savců. Jednalo o 

přirozené pohyby kvalifikované jako „hrabání". 

Dochované záznamy dokazují, že i příslušníci starých národů plavali jakýmsi 

neumělým kraulem.Plavání patřilo к oblíbeným sportům i ve starém Egyptě, což dokládají 

malby na vázách, četné sošky zobrazující plavajícího člověka, i písemné záznamy. V plavání 

a potápění vynikali také staří Asyřané, Peršané, Féničané a původní obyvatelstvo ostrovních 

států. Největšího rozmachu dosáhla tělesná výchova ve starověkém Řecku,kde byl za 

nevzdělance považován člověk, který neuměl číst a plavat.. Právě z řecké mytologie je známa 

pověst o Leandrovi, který každý večer plaval přes Dardanelskou úžinu (asi 1400m) za svou 

milenkou Hérou. Řecký způsob výchovy se později přenesl i do Říma, kde se vojáci učili 

plavat v šatech a zbroji. O oblíbenosti plavání svědčí fakt, že se ze starořímské doby 

dochovaly zbytky přepychových lázní a bazénů. Poslední část římské epochy je 

charakterizována úpadkem tělesné výchovy, který završila feudální společnost. 

Křesťanská víra byla neslučitelná s péčí o blaho tělesné schránky, a tím spíše s kultem 

obnažování těla. Výjimku tvořilo rytířstvo, které se cvičilo v „sedmi rytířských ctnostech" 

mezi něž patřilo i plavání. J. A. Komenský plavání podporoval a ve svém slovníku Orbis 

pictus zobrazil pod pojmem plavání různé způsoby překonávání vodních toků člověkem. 
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V období humanismu lidé znovuobjevili tělesnou kulturu a uznávali tělesná cvičení. 

Opravdové vzkříšení tělesné výchovy provedli až němečtí fílantropisté v 18. století. Ve svých 

školách „filantropiích" dopřávali žákům dostatek příležitostí к přirozenému pohybu a tím se 

dostala do otázka plavání zpět do popředí zájmu. Zapomnělo se však na dosavadní tradici 

přirozeného plavání a základem plaveckých pohybů se stal nový záběr odkoukaný vodního 

živočicha - žáby. Střední Evropa se tak stala hlavní šiřitelkou sounožného způsobu, kdežto 

přímořské oblasti zůstaly věrny původnímu způsobu plavání. 

V důsledku prudkého rozvoje plaveckých sportů vznikla potřeba plavání zrychlit. 

Angličané dovezli do Evropy nově objevený způsob plavání - bočné plavání, kdy paže 

zabírají jako při hrabání a nohy jako při „žabím plavání".. 

Kraul (crawl - hrabání) se do Evropy dostal až na sklonku 19. století. Rychle 

zdomácněl. Přesto i po válce Evropa upřednostňuje pro výuku začátečníků plavecký způsob 

prsa, zatímco ostatní svět se soustředí na kraulové tempo. 

2. 2. PŘEDPOKLADY ČLOVĚKA PRO PLAVÁNÍ 

Člověk se ve vodě vyvíjí. Po celou dobu prenatálního období je lidské embryo, později 

plod uložen v plodové vodě. Po narození si vysokou adaptabilitu na vodní prostředí 

uchováváme. Rodíme se s plavacím reflexem. Novorozenci se vody nebojí - umí zadržet 

dech, jejich nízká specifická hmotnost těla umožňuje, aby se dokázali udržet na hladině 

vznášením či splýváním a při zanoření končetin do vody jimi začnou hýbat. Jsou tedy schopné 

i lokomoce ve vodě (hrabání). Postupem času se plavací reflex vytrácí, pokud není 

podporován a udržován, mizí i předpoklady vysoké adaptability na vodní prostředí. Děti si 

začínají uvědomovat nebezpečí, se kterým je pobyt ve vodě spojen a přirozené pohyby jsou 

nahrazovány pasivně-obrannými. Rozdíl je patrný v kvalitě pohybu. Zatímco v prvním 

případě jde o pohyb pravidelný, celkem lehce prováděný, ve druhém případě jde o pohyb 

trhaný, nepravidelný až křečovitý. Nejistoty plynoucí z pobytu ve vodním prostředí jdou 

v mladém věku poměrně snadno odstranit. Čím je člověk starší, tím hůře se na vodní prostředí 

adaptuje, překonání nejistot trvá déle. Dospělý člověk navíc nikdy nedosáhne stavu, který se 

charakterizuje jako pocit vody. 
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2. 3. PROCES NABÝVÁNÍ DOVEDNOSTÍ V PLAVÁNÍ 

Plavecký výcvik má několik etap, ve kterých žáci získávají specifické dovednosti. 

Jednotlivé etapy na sebe navazují a není dobré některou z nich přeskočit, zejména první -

etapu, kdy se dítě adaptuje na vodu, seznamuje se s ní a osvojuje si základní plavecké 

dovednosti. 

Tělo je ve vodě zcela ponořeno a na receptory kůže působí neustálé vjemy, které 

způsobují pocit úzkosti a nejistoty.Úkolem první etapy základního plaveckého výcviku je 

tento pocit překonat, přivyknout vodnímu prostředí. 

Každá dovednost prováděná ve vodě potřebuje přípravu po stránce motorické i 

psychické. Provedení některých cvičení je spíše záležitostí psychiky, proto musí cvičitel 

hledat vhodné způsoby, jak dítěti pomoci - psychická podpora, přímá dopomoc ve vodě, 

používání nadlehčovacích pomůcek. Jestliže má dítě obtíže se zvládnutím pohybu musí 

cvičitel určit, zda podstata problému dítěte je záležitostí psychickou, či motorickou. 

Při nácviku musíme vycházet ze schopností dítěte, ujasnit si cíl nácviku a znát účinek 

každého cvičení. Špatný postup ochuzuje dítě o radost z pobytu ve vodě, jeho pohyby jsou 

křečovité a nepřesné. Nácvik by se neměl proměnit v dril. Nejde pouze o dokonalost techniky 

plaveckých pohybů, ale i o pěstování vztahu к vodě. Když chybí souznění s vodou, pozitivní 

vztah к ní, není ani pohyb po hladině uvolněný a radostný. 

Věnuje-li cvičitel dostatečnou pozornost fázi seznamování s vodou, zaostává sice 

nácvik vlastních plaveckých pohybů, ale dítě se při hrách naučí využívat vztlaku vody, naučí 

se splývat, orientovat se pod hladinou, některé děti se naučí i pod hladinou i plavat. Když dítě 

pozná, že se pomocí pohybu končetin dostane z místa, začíná plavat i na hladině. 

Při výcviku musíme počítat s tím, že při plavání je značně omezen nebo vyloučen 

zrakový analyzátor, nej důležitějším smyslem se stává hmat. U dětí je hmatové vnímání velmi 

rozvinuté a jeho vyšší úroveň trvá přibližně do třinácti let, pak tato vnímavost klesá. 

Při nácviku ve vodě vzniká značný hluk způsobený šploucháním a stříkáním vody, 

často i špatnou akustikou, která je v bazénech běžná. Spojení mezi cvičitelem a žákem je tak 

velmi obtížné. Plavec těžko koncentruje svoji pozornost. Důvodem je novost prostředí, z toho 

pramenící nejistoty, a rušnost tohoto prostředí. К nácviku plaveckých pohybů lze přistoupit až 

tehdy, když si žák na prostředí zvykne, překová počáteční nejistoty a je schopen reagovat na 

pokyny cvičitele. Pro výuku plavání je tedy směrodatné chování neplavců ve vodě, jejich 

předpoklad soustředit se na výuku a schopnost reprodukovat nacvičovaný pohyb. Pode toho 

se musí odlišovat postup, metody a prostředky nácviku. 
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Pohyb ve vodě je jiný než na suchu. Na části těla ponořené ve vodě působí 

hydrostatický tlak. Voda nás nadlehčuje tak, že v ní vážíme přibližně desetinu své reálné 

hmotnosti. Vztlaková síla snižuje účinky síly gravitační. Hydrodynamický vztlak působí na 

těleso, které se ve vodě pohybuje, přičemž ke svému pohybu využívá odporu, který voda 

klade. Hydrodynamické a hydrostatické síly tedy významně ovlivňují činnosti realizované ve 

vodě. 

Musíme si uvědomit, že úroveň reprodukce pohybu ve vodě je podstatně nižší než na 

suchu. „Neplavec subjektivně provádí pohyb správně, ale objektivně je nepřesný. Teprve, 

když se vytvoří pohybový analyzátor, zpřesní se i provádění pohybu. Nejvíce postiženou 

partií jsou dolní končetiny. Je to proto, že na noze umístěné receptory jsou z hlediska citlivosti 

vnímání pocitů z vodního prostředí na malé úrovni." (Hoch, M„ Některé problémy didaktiky 

plavání, str. 14). Dobře provedený pohyb na suchu je dokladem správné představy o 

plaveckém pohybu, ale není zárukou správného provedení ve vodě. Koordinovaný pohyb ve 

vodě znemožňuje strach, vyřazený zrakový analyzátor a omezený sluchový receptor. Děti jsou 

schopné reprodukovat pohyb ve vodě pouze tehdy, když jsou s vodou dostatečně seznámeny a 

tudíž se nenalézají ve stresové situaci. 

Dítě se během výcviku nesmí dostat do situace, kterou nervově neunese, průběh 

nácviku plavání by pak mohl být vážně ohrožen. 

Je-li neplavec bázlivější, musíme pečlivě volit výukové strategie i metody. Dbáme na 

to, abychom zamezili vyvolání pocitů strachu a úzkosti, které mohou vzniknout z negativní 

zkušenosti při výcviku a to z důvodu neopatrnosti či nízké schopností empatie cvičitele 

plavání. Necitlivé zásahy cvičitele mohou mít i trvalé následky (násilím stlačená hlava pod 

hladinu, odstrkování od kraje bazénu, strčení při skoku). U bázlivých dětí je nutné přihlížet 

mimo jiné к jejich aktuálnímu psychickému stavu. U odvážnějších jedinců nesmíme podléhat 

jejich okamžitým rozmarům. 

Odvážnější děti nemívají problém s nabýváním základních plaveckých dovedností. 

Nevadí jim se potopit, skočit, ponoří obličej, nebojí se zaujmout horizontální polohu těla. 

U opatrných a bázlivých je to složitější. Cvičení musíme často opakovat, procvičovat známé 

věci v různých obměnách a jen opatrně přidávat věci nové. Samostatnosti dosahujeme 

postupně. Jestliže se nová dovednost častěji neopakuje, zapomíná se. 

Při nácviku plaveckých dovedností, nemůžeme příliš počítat s vysokou úrovní volních 

procesů dětí. Vůle není rozvinutá, děti nerady překonávají překážky, nejsou schopné se 
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upnout na dlouhodobý cíl - naučím se plavat. К udržení pozornosti dětí je nutné, aby byl 

výcvik dostatečně pestrý, zábavný. Když jsou činnosti pestré, děti jsou soustředěnější, lépe 

vnímají a lépe se učí novým dovednostem. Když jsou činnosti zábavné, děti se na plavecký 

výcvik rády vrací a na hodiny se těší. Když se nám podaří děti zaujmout, překonají tak mnoho 

překážek, na které by jejich vůle nestačila. 

Dítě musí často čelit strachu z nové situace, když se mu ji ale podaří zvládnout, 

stoupne jeho sebevědomí a sebedůvěra. To pak pomáhá dítěti při plnění dalších zvyšujících se 

požadavků.Cvičitel musí rozvoj těchto kladných charakterových vlastností podporovat, ale 

musí také včas zasáhnout, začnou-li děti své síly přeceňovat a příliš riskují. 

Velký význam má také pochvala, obdiv nad zvládnutým úkolem. Na místě je ale i 

ocenění toho, co dítě nezvládlo, ale co se zvládnout snažilo, o co usilovalo. 

2. 4. ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVITU PLAVECKÉ VÝUKY 

Bě!ková(1991) dělí činitele systému plavecké výuky ovlivňující její efektivitu takto: 

1. Pedagog 

a) odborné znalosti 

b) pedagogické schopnosti 

c) vlastnosti osobnosti 

d) organizační schopnosti 

2. Neplavec 

a) věk 

b) psychické vlastnosti 

c) koordinační schopnosti 

d) specifické dovednosti 

3. Činnost. 

a) vlastnosti prostředí 

b) složitost pohybové struktury 

c) vědecké poznatky 

4. Podmínky 

a) materiální základna 

b) organizační systém plavecké výuky 

c) personální zajištění 
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2. 5. PLAVECKÁ MOTORIKA 

Rozvoj základních pohybů (nelokomočních i lokomočních) je fylogenetický 

daný,samozřejmý, každý si jím projde. Základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby 

(nelokomoční a lokomoční dovednosti ve vodě) si však osvojujeme učením. Je ale pravdou, 

že do určité míry lokomoce ve vodě předchází lokomoci na souši. Kojenec se dokáže ve vodě 

pohybovat díky plavacímu reflexu spontánně a přirozeně bez předcházející motorické 

zkušenosti. Plavací reflex (nikoli plavání) však není rozvinutá dovednost a mizí, když ho 

neudržujeme. Naučená plavecká motorika se ale nezapomíná. 

Plavecká motorika se velkou měrou odvíjí od úrovně koordinačních schopností 

neplavce. Zároveň však vodní prostředí a plavecká motorika tyto schopnosti stimuluje. Pro 

plavání jsou důležité zejména tyto složky: rovnováha (pro udržení splývavé polohy), 

prostorová orientace (pro potápění a orientaci ve vodě), kinestetická diferenciace,rytmická 

schopnost (pro získání rytmu dýchání, jednotlivých plaveckých pohybů i celé souhry). 

Základní motorické a základní plavecké dovednosti se vzájemně částečně ovlivňují a 

doplňují, vzájemně se podporují. 

Pro děti může být pobyt a pohyb ve vodě příjemnou změnou a cvičení, která na souši 

nerady provádějí se jim ve vodě mohou zalíbit. Děti trpící různými druhy oslabení se mohou 

ve vodě často plně a bez omezení realizovat. Dětem, které se na souši mnohdy obtížně 

pohybují voda umožní uspokojit tuto základní životní potřebu. 

„Průběh učení se plaveckým pohybům má mít zpočátku jednoznačně stoupající 

tendenci, pak se ustálí v horizontální rovině - kvalita provedení dovednosti stagnuje - a za čas 

opět zvolna stoupá. Jde i kvantitativní nashromáždění prvků pohybového návyku. Po 

překonání tohoto stavu opakovaným cvičením v různých formách a s patřičnou motivací, 

nastane změna kvantity v kvalitu - vývojový skok "(Bělková 1991) 

Pestrá plavecká výuka a využívání rozmanitých forem nácviku snižuje délku trvání 

„plató" (stagnace), zvyšuje opět zájem o činnost a její kvalitu. 
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graf průběhu učení se plaveckým pohybům 
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3. PŘEDPLAVECKÝ A ZÁKLADNÍ PLAVECKÝ VÝCVIK 

„Plavecká výuka je proces motorického učení, který probíhá na 

základě aktivní motorické interakce člověka s vodou "(Bělková 1991) 

Plavecký výcvik můžeme rozdělujeme na všeobecný (přípravný, základní, zdokonalovací) a 

výběrový (výběr sportovních talentů, etapa všestranné přípravy; péče o talentovanou mládež, 

etapa speciální přípravy; rozvoj individuálních schopností, etapa maximální výkonnosti) 

V ČR zajišťují předplavecký i základní plavecký výcvik plavecké školy, kterých je 

dostatek na to, aby měly všechny děti možnost absolvovat základní plavecký výcvik, naučit se 

plavat a chránit tak své zdraví. 

Jednotlivé etapy všeobecného plaveckého výcviku od sebe v praxi nelze zcela rozdělit. 

Není jasně určeno, kdy končí etapa předplavecká a kdy zahajujeme základní výcvik. 

Jednotlivé etapy se prolínají. Základní plavecké dovednosti cvičíme jak ve fázi základního, 

tak i zdokonalovacího výcviku, zatímco základy plaveckých způsobů učíme již ve fázi 

předplavecké. 

3. 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ (PŘEDPLA VECKÈ) PLAVECKÉ VÝUKY 

Úkolem předplavecké etapy je především senzomotorická adaptace na kvality nového 

prostředí a přizpůsobení se jim. Této adaptace docílíme, když věnujeme dostatek času hrám 

pro seznámení s vodou a cvičení základních plaveckých dovedností. 

Hlavním prostředkem výuky v přípravném plaveckém výcviku je hra. Hraje tou nejvhodnější 

formou jak seznámit děti s vodním prostředím, se silami, působícími ve vodě na jejich tělo 

tak, aby dokázaly vlastnosti vodního prostředí využít pro svůj pobyt a pohyb ve vodě. 

Z hlediska zaměření dělíme používané hry pro děti při plaveckém výcviku na: 

a) Hry pro seznámení s vodou, které si kladou za cíl odstranění strachu z vody a hlavní 

konečnou dovedností je potopení hlavy. 

b) Hry pro dýchání, jež mají za cílovou dovednost stanoven základní návyk na plavecké 

dýchání, krátký intenzivní vdech do vody ústy i nosem. 

c) Hry pro vznášení a splývání, jejichž cílem je zvládnout plaveckou polohu na prsou i na 

zádech a návrat do vertikální polohy. 

d) Hry pro potápění a orientaci ve vodě, které mají za cíl zvládnout orientaci ve vodě 

v různých polohách nad i pod hladinou 
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e) Hry pro vnímaní vody, jejichž cílem je dospět к poznání, že voda klade odpor a můžeme se 

od ní odrazit. 

Přípravný plavecký výcvik může začínat v rodině individuálním plaváním (koupáním 

se) s dětmi. Když děti od kojeneckého pobývají často ve vodě, získají к ní kladný vztah, 

dokáží se v ní uvolněně pohybovat, nemají strach. Organizovaný výcvik mohou navštěvovat 

rodiče s dětmi od raného věku až do čtyř až šesti let dítěte. 

Děti často navštěvují plavecký výcvik v rámci mateřské školy. Účastní se tedy 

kolektivní výuky, do které dle schopností dítěte a dohody mezi plaveckou a mateřskou školou 

mohou být zařazeny děti od tří let. Při cílených hrách se děti adaptují na vodní prostředí a 

připravují se tak na další výuky. 

Pokud děti začnou navštěvovat plaveckou výuku až v době školní docházky, 

zařazujeme do výuky nejen hry, ale i účelná specifická cvičení v podobě jednoduchých úkolů 

či překonávání překážkových drah. 

3. 2. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ VÝUKY 

Didaktickým úkolem této etapy je zvládnout pohybovou strukturu jednoho plaveckého 

způsobu, eventuelně základních prvků způsobů dalších. 

Učení se plaveckým pohybům není z kinematické stránky náročné, zato osvojení si 

dynamiky pohybu vyžaduje dlouhodobý a specializovaný proces motorického učení. Při 

výuce dětí předškolního i mladšího školního věku volíme komplexní vyučovací postup.Malé 

děti (zejména předškolní)se učí převážně napodobováním, čím jsou starší, tím více jsou 

schopny pochopit jednotlivé pohybové prvky. Komplexní postup znamená učení se pohybu 

v jeho konečné formě. Při ukázce i prvních pokusech neplavců se nezdůrazňují podobnosti, 

jde o zvládnutí pohybu v jeho hrubé základní podobě bez nároku na přesnost. 
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4. SPECIFIKA PLAVECKÉHO VÝCVIKU VZHLEDEM К PODMÍNKÁM, ZA 

KTERÝCH JE VEDEN 

Při nácviku je nejdůležitější přihlížet k tomu, v jakých podmínkách nácvik probíhá -

mělká či hluboká voda; zda se jedná o neplavce či jedince, který má s pobytem a pohybem ve 

vodě již nějakou zkušenost a zdaje či není hydrofobní. Nácvik plavání a jeho výsledky závisí 

na více faktorech, které se vzájemně ovlivňují: poměr к vodě, úroveň pohybových schopností, 

schopnost překonávat stresové situace, osobnost cvičitele, materiální podmínky nácviku. 

První tři faktory jsou ovlivněny věkem. 

Osvojení techniky plavání je do značné míry ovlivněno pohybovou zkušeností dítěte. 

Plavání má sice tu zvláštnost, že je při něm možné provádět zcela přirozené, spontánní 

pohyby, ovšem takové technicky nedokonalé plavání je málo produktivní a neekonomické. 

Tímto způsobem „plavou" kojenci a zvlášť odvážné starší děti. Ponechá-li se tento způsob bez 

povšimnutí, vzniká pohybový návyk. Který se později jen stěží opravuje. {Hoch M.; Učte děti 

plavat, str. 15,16). 

Proto by začátečník neměl být ponechán sám sobě, ale od začátku veden к rozvoji 

přirozených pohybů a formování plavecké techniky. 

4. 1. SPECIFIKA VZHLEDEM К VĚKU 

U dětí do tří let je výhodou jejich velká adaptabilita na vodu a přirozené pohyby v ní. 

Takto malým dětem však chybí jakákoli schopnost učení v pravém slova smyslu. Nácvik 

v tomto stadiu výuky má specifický charakter. Neučíme dítě totiž novému pohybu , pouze se 

snažíme přirozený pohyb rozvíjet. 

Novorozenec přichází na svět pasivně adaptován na vodní prostředí a pobyt 

v přiměřeně teplé vodě mu nedělá potíže. Proto je vhodné s plaváním začít co nejdříve. 

Způsob nácviku musí plně odpovídat dětské mentalitě a pedagog musí mít dostatek 

trpělivosti. Jestliže dochází к udržování kojenecké adaptability na vodní prostředí, nácvik 

plaveckých pohybů probíhá přirozeně, pohyby jsou vláčné, uvolněné a nenásilné. Když 

prvotní adaptaci na vodní prostředí neudržujeme, ztrácí se a pobyt ve vodě začne dělat jedinci 

potíže. Nácvik pohybu ve vodě je pak obtížnější, pohyby se stávají strnulými a křečovitými. 

Kojenci nemají strach z hloubky. Rozdíl mezi plaváním na mělčině a v hloubce pro ně 

z psychického hlediska neexistuje. To je důležité podporovat, neboť jistotu při pohybu ve 
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vodě lze získat pouze na hloubce. Ze soustavného tréninku na mělčině vznikají chyby, které 

se obtížně odstraňují. 

Po třetím roce života dítěte můžeme stále počítat s vysokou adaptabilitou к vodě, která 

převládá nad schopnostmi učit se novému pohybu. Dítě je už ale schopno reprodukovat 

složitější pohyb, protože dětská motorika se v tomto období rychle rozvíjí. Je schopno i 

kolektivního plaveckého výcviku. Období mezi pátým a sedmým rokem je pro plavecké 

začátky nejvhodnější. 

S věkem sice klesá vysoká adaptabilita dětí к vodě, ale motorické schopnosti a 

schopnost učit se naopak rozvíjí a toho je nutné využít. Čím jsou děti starší, tím více se 

věnujeme nácviku vlastních plaveckých pohybů, plavecké technice. S přibývajícími 

dovednostmi je třeba akcentovat nácvik na hloubce, kde mají děti větší možnosti plavecké 

adaptace. 

Děti mladšího školního věku mají vysokou úroveň docility. Aby ji mohly využít, je 

nezbytné překonat prvotní strach z vody. Každé dítě se s touto stresovou situací vyrovnává 

jinak. Některé děti jsou odvážné, některé opatrné, jiné bázlivé a každá tato skupina potřebuje 

diferencovaný přístup. Nesprávný přístup může u dítěte vyvolat strach z vody a ztížit, či 

dokonce znemožnit další nácvik. Dítě se dostává do stresových situací i v průběhu výcviku. 

Cvičitel musí rozpoznat, kterou situaci dítě zvládne a ke které potřebuje odpovídající 

přípravu. 

Děti mladšího i staršího školního věku (6-151et) mají vysoký potenciál k tomu naučit 

se plavat. Jejich motorické schopnosti se vyrovnávají schopnostem adaptovat se na vodu. V 

plném rozsahu můžeme uplatňovat zásady učebního procesu. Nácvik je zaměřen jak na 

přizpůsobení se vodnímu prostředí a cvičení se v základních plaveckých dovednostech, tak na 

nácvik plaveckých pohybů. 

Pokud učíme plavat začátečníky, kterým je nad patnáct let, musíme počítat se sníženou 

přizpůsobivostí к vodnímu prostředí. Nácvik se proto soustřeďuje na strukturu pohybu a 

teprve pomocí jí se dosahuje potřebné adaptace к vodě. 

TEPLOTA VODY 

Teplota výrazně ovlivňuje dobu pobytu neplavců ve vodě i jejich koncentraci. Děti 

nemají ještě zcela vyvinutou schopnost termoregulace a mají pouze slabou vrstvu podkožního 

tuku. Proto čím jsou děti menší, tím by voda, ve které plavecký výcvik probíhá, měla být 

teplejší. 
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Pro nejmenší děti (kojenci, batolata) se doporučuje začít na teplotě 36°C, kterou 

postupně snižujeme. Děti staršího školního věku by v ideálním případě mely pobývat ve vodě 

teplé 32°C-28°C. Pro děti školního věku už stačí teplota vody od 28°C do 26°C. 

4. 2. SPECIFIKA NÁCVIKU NA MĚLKÉ A HLUBOKÉ VODĚ 

Ideální podmínky pro nácvik plavání jsou tam, kde je možné, aby 

děti střídaly nácvik v mělké i hluboké vodě. Je výhodou když mohou 

začátečníci pobývat v mělkém teplejším (28-29°C) bazénku, kde jim teplá 

voda navodí příjemné pocity, kde se díky přiměřené hloubce mohou lépe 

soustředit na výuku, a také ve velkém hlubokém s obvyklou teplotou 

vody. Teprve spojením nácviku na mělčině a na hloubce se uplatní veškeré aspekty výuky. 

Plavecká výuka vedená na mělčině a hloubce vykazuje 

nepatně vyšší úspěšnost, než výuka vedená pouze na hloubce. 

Příprava a realizace výuky na hloubce klade vyšší nároky na 

pedagoga, na jeho přípravu, pozornost i samotnou realizaci 

výuky. Při promyšlené organizaci a při vyšším nasazení 

cvičitele, může být výuka na mělčině-hloubce i na hloubce stejně kvalitní. 

4. 2. 1. SPECIFIKA NÁCVIKU NA MĚLČINĚ 

Úkolem nácviku organizovaného na mělčině je seznámení s vodou a formování 

základních plaveckých dovedností. Každou činnost je zejména zpočátku důležité vhodně 

motivovat a po ukončení činnosti děti pochválit. Snaha o vytvoření pozitivní atmosféry 

v hodinách plavání je podstatná. Neplavci přichází do hodin plavání plni vlastních obav a není 

potřeba, aby k nim cvičitel svým nevhodným či necitlivým přístupem přidával další. 

Hlavní metodou a současně i prostředkem nácviku je hra a napodobování. Tyto 

činnosti podporují motivaci dětí a odstraňují zábrany. Nové dovednosti nacvičujeme krůček 

po krůčku za pomoci dovedností již zvládnutých. 

Činnosti na mělčině musí být přímo i nepřímo zaměřené na vědomé potopení obličeje 

a na naučení splývání (vznášení). Nespornou výhodou mělké vody je fakt, že se v ní děti cítí 
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bezpečněji než na hloubce. Nebojí se tolik experimentovat s labilní polohou těla 

v horizontální rovině, což je pro důkladné zvládnutí vznášení a splývání stěžejní. 

Potopení obličeje předpokládá bezkonfliktní pohyb ve vodě, vydržet delší dobu 

v bezdeší a zamezit vniknutí vody do horních dýchacích a zažívacích cest. 

Nacvičujeme i kopání nohou v natažení, jako základní způsob lokomoce ve vodě. 

Jakmile děti dokážou zadržet dech a nepít vodu, pokračujeme ve cvičeních vedoucích 

к potopení. 

4. 2. 2. SPECIFIKA NÁCVIKU NA HLOUBCE 

Pokud se nácvik provádí jen na hloubce, jsou nutná bezpečnostní opatření. Bezpečnost 

dětí zajišťují nadlehčovací pomůcky, které suplují dno mělčiny. Přesto musíme počítat s tím, 

že nám odstranění počátečních úzkostí u dětí bude trvat o něco déle. Nadlehčovací pomůcky 

nesmíme nikdy zneužívat ! Děti obložené pomůckami se sice neutopí, ale také se nenaučí 

plavat. Proto je nutné pomůcky postupně odebírat, stupeň nadlehčení snižovat. 

Nácvik na hloubce vyžaduje také mírné úpravy metodického postupu a vhodná 

organizační opatření. Neplavci musí mít vždy možnost zachycení - kraje bazénu, žlábku, 

dělící dráhy - aby si mohli odpočinout. Celý prostor pro neplavce můžeme ohraničit dělicími 

dráhami, aby měli dostatek možností к zachycení. V počátcích nácviku by voda měla být 

teplejší nebo pobyt v ní kratší, abychom v dětech nevyvolaly zbytečně nepříjemné pocity 

spojené s vodou. 

Úkolem nácviku na hloubce je transfer dovedností dosažených na mělčině. Pokud 

jsme na mělčině necvičili, je prvotní úkol stejný jako na mělčině, a to seznámení s vodou a 

získávání základních plaveckých dovedností (skoky a pády z okraje bazénu, nácvik vznášení a 

splývání, také dýchání u okraje bazénu,potápění a orientace pod vodou). V neposlední řadě 

nacvičujeme plavecké pohyby v různých kombinacích a s využitím nadlehčovacích 

pomůcek.Účelná lokomoce na hladině je cílem základního plaveckého výcviku. 

Při nácviku základních plaveckých dovedností i při učení se plaveckým pohybům na 

hloubce, je u neplavců nezbytné poskytnout dopomoc buď přímou - osobnost cvičitele, nebo 

alespoň nepřímou - pomocí nadlehčovací pomůcky. Kolektivní nácvik na hloubce je možný i 

u malých dětí, aleje nutné počítat se zvýšenou pozorností ze strany cvičitele a organizační 

náročností. Zaujmout děti a docílit jejich „samostatného" pohybu ve vodě (bez přímé 
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dopomoci cvičitele, pouze s nadlehčovací pomůckou) je obtížnější než na mělké vodě, 

nicméně není to úkol nemožný. 

Na hloubce s dětmi můžeme hrát podobné hry jako na mělčině. Hrajeme ale buď u 

kraje bazénu, nebo s nadlehčovací pomůckou. Díky nadlehčovacím pomůckám se děti mohou 

pohybovat i dále od kraje. Nesmíme nadlehčovací pomůcky přeceňovat, přesto je jejich úloha 

při kolektivní výuce na hluboké vodě nezastupitelná. 

V hlubokém bazénu bychom od počátku měli rozvíjet základní plaveckou dovednost 

potápění. Když děti zvládnou tento úkol, budou se při pohybu na hloubce cítit mnohem 

bezpečněji. Po zvládnutí této dovednosti se totiž umí nejen potopit, ale i bezpečně dostat zpět 

na hladinu. 

Nácvik této dovednosti vytvoří příznivé předpoklady pro aplikaci skoků a pádů do 

vody. Děti si skoky brzy oblíbí a jejich modifikace jsou pro ně zábavou a hrou. 

Plavecké dýchání nacvičujeme s oporou stěny bazénu. Zvládnutí dýchání předpokládá 

opakované potápění hlavy s usilovným výdechem do vody, nejprve v poloze svislé, později 

vodorovné. 

Vznášení na hloubce trénujeme s oporou o kraj bazénu. Děti jsou přímou dopomoci 

cvičitele nadlehčovány a vedeny ke správné poloze. Splývání pak nacvičujeme s plaveckou 

deskou. 

Nácvik základních plaveckých dovedností na hloubce je systematicky doplňován 

nácvikem plaveckých pohybů. Děti mají silnou potřebu pohybu, potřebuje se hýbat z místa, 

potřebují plavat. Aby pro ně byl výcvik zajímavý, musíme je v pohybu podpořit postupným 

učením specifických lokomočních pohybů. Když dítě ve vodě nestačí, nemůže si odběhnout 

kam chce jako na mělčině, stává se pro něj seznamování s možnostmi lokomoce zajímavé. 

Získává pocit spojený s touhou překonávat plaváním stále větší vzdálenosti. Při nácviku 

plaveckých pohybů si můžeme dovolit využívat různé typy nadlehčovacích plaveckých 

pomůcek, které pomohou žákovi к soustředění se na daný pohyb. 

Děti se na hluboké vodě snáze a rychleji unaví. Nemají totiž možnost se kdykoli 

postavit, posadit a odpočívat. Proto s dětmi často cvičíme u kraje bazénu, aby se mohly 

kdykoli přidržet a ulevit si. 

Mělčina je místem, kde si děti mohou hrát a přitom si osvojit řadu užitečných 

základních dovedností. Pokud se dítě ale nenaučí plavat na hloubce, nikdy na ní nemůže 

zůstat samo bez dozoru. 
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5. ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNSOTI 

Základní plavecké dovednosti jsou takové 

dovednosti, díky kterým se ve vodě pohybujeme s jistotou. Souvisí s adaptací na vodní 

prostředí a jsou podstatou umění plavat. Základní plavecké dovednosti tvoří plavecké 

dýchání, vznášení a splývání, potápění a orientace ve vodě, skoky a pády do vody a záběrové 

pohyby. Osvojení si těchto dovedností je důležitým předpokladem pro následný nácvik 

plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů. Nácvik základních plaveckých 

dovedností nesmíme nikdy opomenout, ať se jedná o dítě či dospělého neplavce. Jejich 

nedostatečné zvládnutí způsobuje plaveckou nedokonalost. 

Čechovská (2008) uvádí, že zanedbání nácviku základních plaveckých dovedností 

vede pouze ke schematickému osvojení struktury plaveckých pohybů а к nejisté lokomoci. 

Jedinec je pouhým poloplavcem. V přírodním prostředí je plavcem často do okamžiku, kdy 

mu se mu první vlna přelije přes obličej nebo si uvědomí, že je pod ním příliš velká hloubka. 

Většinou se neutopí úplní neplavci, ale právě „poloplavci"Jednotlivé plavecké dovednosti se 

překrývají, prolínají a doplňují, proto při jejich procvičování pomocí různých her obvykle 

rozvíjíme několik dovedností současně. 

Nácvik plaveckých dovedností vyžaduje: 

• zaujmutí takové polohy těla, která by byla základem pro nácvik techniky plavání 

• nacvičovat pohyby končetin tak, aby odpovídaly potřebám plavecké techniky a 

vytvořily hnací sílu 

• aby pohyby s dýcháním tvořily jenu dovednost 

• odstranění obranných reakcí, reflexů, strachu z vody 

Ovládnutí plaveckých dovedností si klade za cíl schopnost zaujmout odpočinkové 

polohy a zvládnutí plaveckého záběru na prsou i na zádech. Každý by měl svým plaveckým 

stylem zvládat bezpečný a jistý pohyb ve vodě a být připravený na eventuální nečekané 

situace. Jde o pocit jistoty pod hladinou i na hladině. 

Etapa nácviku základních plaveckých dovedností (předplavecký výcvik) se překrývá 

s vlastní výukou plavání (základní plavecký výcvik), kdy nacvičujeme prvky plaveckých 

způsobů. V základním plaveckém výcviku jde zejména o nácvik základního provedení 

techniky pohybů horních a dolních končetin plaveckých způsobů. Ale ani v etapě základního 
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plaveckého výcviku na plavecké dovednosti nezapomínáme a neustále je s dětmi 

procvičujeme. 

Základem každého nácviku je představa. U dětí zásada názornosti platí dvojnásob.Aby 

si děti vytvořily správnou představu o pohybu či poloze, měli bychom jim cvičení názorně 

předvést. Pokud je to možné, polohu či pohyb vyzkoušíme na suchu, teprve pak ho 

aplikujeme do vodního prostředí. 
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5.1. PLAVECKÉ DÝCHÁNÍ 

Krestovnikov: „Plavat může jen ten, kdo ovládá dýchání." 

Wiesner: „Plavání je dýchání ve vodě." 

Plavání se řadí к cyklickým motorickým činnostem. Zvládnutí jeho motorické části je 

závislé velkou měrou na správné součinnosti pohybových dovedností a plaveckého dýchání. 

Plavecké dýchání je charakteristické krátkým nádechem s intenzivním výdechem do vody. 

Pravidelně prováděný nádech, na který navazuje výdech proti odporu vody, má velký vliv i na 

výslednou úroveň pohybových dovedností žáka, plavecké techniky. 

Při hodnocení úrovně na konci plaveckého výcviku bývá brán zřetel na uplavanou 

vzdálenost, méně však na techniku provedení plaveckých způsobů a téměř vůbec na úroveň 

zvládnutí plaveckého dýchání. (Lohonková; Problematika plavání a plaveckých sportů; 1998) 

Výzkum dokázal, že dobrá technika dýchání má pozitivní vliv na délku uplavané 

vzdálenosti i na techniku plavání. Když budeme v plaveckém výcviku dýchání věnovat 

dostatečnou pozornost, budeme vyvářet dobré předpoklady pro zvládnutí správné techniky 

jednotlivých plaveckých způsobů. Dýchací cvičení není dobré považovat za ztrátu času, 

jelikož podporují efektivitu výuky plavání. 

Vědomě kontrolované dýchání má přímý vliv na zvýšení kapacity plic. 

5. 1. 1. CHARAKTERISTIKA: 

Pro dýchání na souši nám stačí poměrně mělké dýchání, které dodá organismu 

dostatek kyslíku. S takovýmto dýcháním si ale ve vodě nevystačíme, plavání vyžaduje 

intenzivnější dýchání. Musíme tedy podporovat vědomý mohutný výdech do vody 

Výdech je pozvolný, prováděný ústy i nosem. Zatímco nádech je intenzivní, 

prováděný pouze ústy těsně nad hladinou. Výdech trvá déle než nádech (poměr 3:1) měl by 

být ukončen teprve v okamžiku, kdy se ústa dostanou к vodní hladině. 

Dýchání úzce souvisí s nacvičováním všech plaveckých dovedností. Při plavání 

jakýmkoliv plaveckým způsobem plavec během jednoho plaveckého cyklu v určité fázi 

zadržuje dech. Z tohoto důvodu je souhra pohybu s dýcháním odlišná od činností 

prováděných na suchu. Plavec se nadechne, zadrží dech, vydechne a okamžitě následuje 

nádech. 
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5. 7. 2. CÍL NÁCVIKU: 

Cílem je vytvořit základní návyk na plavecké dýchání. 

Klademe důraz na pravidelné dýchání, krátký intenzivní vdech nad hladinou a dlouhý 

úplný výdech. Dýchání postupně spojujeme s jednoduchými pohyby dolních i horních 

končetin, až dosáhneme souhry mezi plaveckými pohyby a dýcháním. 

Vrcholnou dovedností je integrace dýchání do jednotlivých plaveckých způsobů. Díky 

správné technice provádění plaveckých způsobů, na níž se nemalou měrou podílí dýchání, 

máme možnost překonávat ve vodě velké vzdálenosti bez výrazných známek únavy. 

5. /. 3. NÁCVIK: 

Dovednost plaveckého dýchání je specifická tím, že dýchat se dítě nemusí učit, dýchá 

od narození. Musí se však naučit dýchání využívat vědomě, dýchat hluboce a dát dýchání 

určitý rytmus. 

Nácvik plaveckého dýchání je velmi obtížný. Jedná se o silný vdech i výdech střídající 

se v pravidelném rytmu. Dýchání je doprovázeno cyklickým pohybem a nadechnout se 

musíme vždy v pravý okamžik tak, aby se nenarušila cykličnost pohybu. Právě spojení 

dýchání s pohybem bývá obtížné. Protože vydechujeme proti odporu vody, je nutné, aby byly 

dýchací svaly dostatečně silné. Proto jejich sílu záměrně zvyšujeme. Dovednost plaveckého 

dýchání je jedna z nej obtížnějších a je to běh na dlouhou trať. 

U začátečníků musíme zdůraznit velmi podstatnou věc, kterou si sami neuvědomí, a to 

že výdech začíná pod hladinou a končí nad hladinou. Jestliže výdech ukončíme pod hladinou, 

riskujeme tím nepříjemné pocity, ke kterým dochází, když nám do dutin zateče voda. 

Začátečníci mívají největší problémy se samotným výdechem. Tlak vody na tělo sice 

podporuje výdech,ale je třeba překonat tlak působící na nos a ústa. 

Po vynoření žáka z vody se snažíme bránit okamžitému vytírání očí a vytřepávání 

vody z uší tím, že volíme pohybový úkol zaměstnávající ruce (chytíme se za uši, 

zatleskáme,...), vodu necháváme volně stéci po obličeji, děti s problémy můžeme i citlivě za 

ruce chytit a slovně podporovat, aby vydržely si oči neotírat 

Při nácviku postupujeme podle didaktických zásad od jednoduchého ke složitějšímu, 

od známého к neznámému. Jestliže někdo nezvládne složitější variantu cvičení, vracíme se o 
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krok zpět, třeba i na souš. Také ctíme zásadu názornosti, neboť o čem má dítě jasnou 

obrazovou představu, to snáze napodobí. 

Cvičení na dýchání můžeme zadávat i jako domácí cvičení. Dýchání si děti mohou 

zkoušet pod sprchou, ve vaně, v umývadle,.. 

1. Děti nejprve musí zvládnout vědomý mohutný výdech do vody 

a) Foukání 

- foukání do vody, do plovoucích hraček 

b) Potopení úst 

- potopení úst spojené s intenzivním výdechem do hladiny 

c) Potopení hlavy 

- potopení hlavy spojené s dlouhým výdechem pod hladinou 

2. Nádech nad vodou a výdech do vody 

Zpočátku můžeme trénovat hluboký výdech na suchu, aby došlo ke správnému 

pochopení úkolu. 

a) Cvičení na suchu: 

- nádech otevřenými ústy, krátké zadržení dechu, dlouhý výdech 

- nádech otevřenými ústy, krátké zadržení dechu, dlouhý regulovaný výdech 

(jen škvíra mezi rty 

- cvičení provádíme několikrát za sebou) 

b) Cvičení ve vodě 

- závodivé formy: kdo vydrží bublat nejdéle, nejhlasitěji,... 

3. Opakovaný nádech nad vodou a výdech do vody 

Po zvládnutí hlubokého výdechu do vody nacvičujeme rytmické dýchání. 

Tento krok není dobré zanedbat, rytmické dýchání budou děti potřebovat pro 

správné zvládnutí všech plaveckých způsobů. Při nádechu je důležité hlavu 

zvedat pouze těsně nad hladinu, hluboce, ale krátce se nadechnout a dlouze 

hluboce vydechnout pod hladinou. Nádech je třeba zahájit ihned po vynoření 

úst nad hladinu. Nádech je prováděn pouze ústy. 

24 



Počet nádechů a výdechů postupně zvyšujeme, zároveň ale dbáme na kvalitu 

provedení.. Dýchání můžeme i slovně rytmizovat (počítání, říkanky). 

4. Spojení rytmického dýchání s pohybem 

Dýchání spojujeme s chůzí (např. 2 kroky a výdech), s kopáním dolních 

končetin (např. 6 kopů nohama výdech, 2 kopy nádech), s pohybem paží apod. 

5. Dýchání ve spojení s dalšími základními plaveckými dovednostmi 
Základní plavecké dovednosti se vzájemně prolínají a jdou spolu ruku v ruce. Jednu bez druhé 

můžeme jen těžko učit. Proto se zde o dalších základních plaveckých dovednostech zmíním jen 

letmo, blíže pak v jednotlivých kapitolách. 

Dýchání + potápění 

Cvičit můžeme ve dvojicích. Děti se vzájemně sledují, zda jim uniká vzduch 

z nosu, z úst. 

Nacvičujeme přerušované vydechování. Příkladem činnosti je lovení kroužků, 

kdy se žák potopí, při získání prvního kroužku vydechne částečně, při získání 

druhého kroužku vydechne opět částečně a při získání třetího kroužku 

vydechne úplně. 

Dýchání + skoky 

S dýcháním můžeme spojit různé poskoky, např. dřep s výskokem (žabí 

skoky). Ve dřepu dochází к dlouhému výdechu, při energickém výskoku 

dochází к intenzivnímu nádechu. Činnost několikrát opakujeme. 

Delfíní skoky - viz níže (hry pro nácvik dýcháni) 

Při skocích z vyššího místa děti zatajují dech automaticky, aniž by je na to 

někdo upozorňoval. Musíme však připomenout, že když tělo začíná směřovat 

hladině, je nutné zahájit pozvolný výdech. 

6. Dýchání v plaveckých způsobech 

Dýchání spojené s prací dolních končetin není tak obtížné. Když pracují pouze 

dolní končetiny, dítě si může svým způsobem dýchat, jak samo chce. Problémy 

nastávají při spojení s prací horních končetin, kdy už nám jde o tzv. souhru. 
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Kraul 

Při krauluje dýchání spojeno s vytáčením hlavy stranou. Úkolem cvičitele je 

dbát na to, aby děti vytáčely hlavu směrem к rameni a aby se ústa příliš 

neodkláněla od vodní hladiny. Výdech musí být dokončen v okamžiku, kdy 

paže míjí při záběru ve vodě stehna, poté začíná nádech s vytočením hlavy 

stranou. 

Znak 

Plavec si může sám určit, kdy se bude nadechovat a kdy bude vydechovat, 

důležité je ale dodržení pravidelného rytmu. 

Prsa 

Nádech je spojen se záběrem paží, kdy se horní část trupu dostává nad hladinu. 

Ve fázi uvolnění, splývání, dochází к dlouhému výdechu do vody. Zvládnout 

„prsařské" dýchání je pro děti nejméně obtížné. Nádech je prováděn přímo, 

zvednutím hlavy nad vodní hladinu. Hlava je oproti kraulu v poměrně vysoké 

poloze, žákovi tedy v nádechu nepřekáží voda, ani nedostatečná pohyblivost 

krční páteře a na provedení nádechu má poměrně dost času. Tento čas na 

nádech je samozřejmě vnímán subjektivně, jelikož prsařská poloha je 

posuzována jako poměrně stabilní, dítě si v ní poměrně brzy dokáže „ulevit", 

dokáže tedy zvládnout i dýchání. Dítě zažívá pocit, že na nádech má dostatek 

času. Pokud ale žák dokáže správně dýchat pouze při plaveckém způsobu prsa, 

nelze hovořit o zvládnutém plaveckém dýchání. 

Chyby: 

Při nácviku může docházet к následujícím obtížím: které mají za následek vniknutí vody do 

nosu, pusy aj. 

a) Výdech do vody je proveden rychle ústy i nosem. 

b) Výdech je započat nad hladinou a ukončen pod hladinou, což má za následek 

vniknutí vody do nosu, pusy, aj., protože po výdechu ukončeném pod hladinou následuje u 

rekreačních plavců krátký náznak nádechu, kterým se dostane plavci voda do úst, minimálně 

však do nosu. 
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Při nácviku je třeba využívat různých vhodných organizačních forem a her, aby bylo 

cvičení pro děti zajímavé. 

Zpočátku je výdech proveden až z 90% nad hladinou. Po zvládnutí min 10 nádechů a 

výdechů je možné přistoupit к nácviku v reálných podmínkách, to znamená při plavání. Bez 

zvládnutého dýchání nemůžeme o plavání mluvit jako o cyklickém sportu. 

V povinné výuce žáků si lze všimnout, že výdech není zvládnut na dostatečné úrovni. 

Tato disharmonie mezi výdechem do vody a naučenými plaveckými pohyby vede velmi často 

к neúspěchu při pokusu uplavat delší vzdálenost. 

5. 7. 4. HRY A CVIČENÍ 

Jejich úkolem je vytvořit základy pro techniku plaveckého dýchání s důrazem na 

dlouhý úplný výdech ústy i nosem do vody. Pohybovým obsahem her jsou různé dovednosti 

spojené s intenzivním výdechem do vody. Zábavnou formou tak u dětí můžeme posilovat 

dýchací svaly a zdokonalovat respirační funkce organismu. 

Hry jsou průpravou к osvojení si návyku dýchání u opory, tzv. „bobbing", které 

později s dětmi provádíme účelově s postupným zvyšováním počtu dechových cyklů. Cílem 

těchto cvičení je pozdější využití v rámci daného plaveckého způsobu. 

Ve skladbě her dominují imitační cvičení. 

Typy her a cvičení pro dýchání: 

a) průpravná cvičení pro výdech do vody 

b) cvičení a hry podporující výdech do vody 

c) cvičení a hry podporující rytmické dýchání 

Foukání do vody brčkem (průpravné cvičení pro výdech) 

Brčko se osvědčilo jako vhodná pomůcka pro děti, které mají problémy nejen výdechem do 

vody, ale i přiblížením obličeje к hladině. Postupným zkracováním brčka, dětem obličej 

к hladině přibližujeme. 
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Děti pomocí brčka vytváří velké bubliny,pomocí bublin mohou pohánět i nějaký předmět, 

s brčkem mohou zkusit i „šnorchlovat". 

Vyfukování vody (peříčka) z dlaní (průpravné cvičení pro výdech) 

Žáci nabírají do dlaní vodu a odfukují ji co nejdál. Lze hrát i soutěživě: Kdo odfoukne nejvíc 

peříček? Komu dolétne nejdál? 

Zaháněná foukáním (průpravné cvičení pro výdech) 

Žáci si nabírají do dlaní vodu a vyfukují ji do obličeje druhého, kterého se tím snaží zahnat. 

Zaháněná lehkých míčků (průpravné cvičení pro výdech) 

Před každého žáka položíme nějaký lehký plovoucí předmět (míček, vodolepku,...). Žáci se 

snaží foukáním dostat předmět na určené místo, co nejdál, překonat překážky - slalom, otočit 

se okolo tyče, projít pod „mostem",... stále však musí předmět foukat před sebou. Lze 

provádět i závodivou formou. 

Foukej, foukej vetríčku, shoď mi jednu hruštičku, 

shoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě. 

Přetahovaná foukáním (průpravné cvičeni pro výdech) 

Žáci se snaží od sebe odehnat hračky, které jsou umístěné v obruči. Kolem obruče stojí 

několik žáků a každý se snaží hračku od sebe odehnat. 

Siréna {průpravné cvičení pro výdech) 

Díky tomuto cvičení se žáci učí nejen vydechovat, ale také se seznamují s vlastnostmi vody. 

Necháme žáky křičet nad vodou, poté dostanou pokyn, aby to samé zkusili pod vodu. Možné 

je i postupné zanořování - žáci křičí = vydechují a postupně zanořují hlavu až do potopení a 

křičí pod vodou. Mohou se pod vodou i vzájemně poslouchat, předávat si vzkazy, ad. 

Povídání do vody {průpravné cvičení pro výdech) 

Ústa mají děti u hladiny, provádějí hlasité výdechy do vody - povídání. Děti mohou sami 

povídat básničku, nebo jejich brebtání může básničkou provázet cvičitel. 

Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. 

Povídám, povídám druhou, že teče voda struhou. 
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Povídám, povídám třetí, že na peci spaly děti 

a když se pěkně vyspaly, hned na plavání spěchaly. 

Horká polévka (průpravné cvičení pro výdech) 

Žáci ponoří hlavu až po bradu do vody a foukáním chladí polévku. 

Talířek je kulatý, polévka je horká, 

kocourek se nespálí, do polévky fouká. 

Koňské frkání (průpravné cvičení pro výdech) 

Žáci zanoří hlavu až po nozdry a silně odfrknou, jako kůň - nácvik výdechu nosem 

Možnost odfrkávat i ústy nebo ústy i nosem najednou. 

Vroucí polévka (cvičenípodporující výdech do vody) 

Žáci ponoří ústa pod hladinu a za pomoci výdechu pod hladinu předvádí, jak se vaří 

polévka. 

Vytvoření díry ve vodě (cvičenípodporující výdech do vody) 

Žáci se snaží vydechnout do hladiny tak silně, aby vytvořili v hladině „díru". Tuto „díru" se 

snaží co nejdéle udržet. 

Bublající potok (cvičenípodporující výdech do vody) 

Potok je tichý (málo bublá), pak dravý, potoky se spojují v řeku, schovají se, vytrysknou... 

Vodník a dušičky (cvičenípodporující výdech do vody s ponořením obličeje) 

Žák je vodník a sleduje, jak mu z hrníčků unikají dušičky. Žák ponoří hlavu pod hladinu a 

regulovaným výdechem vytváří bubliny (dušičky), které směřují vzhůru к hladině. 

Horké vřídlo (cvičení podporující výdech do vody s ponořením obličeje) 

Skupina těsně u sebe stojících žáků se ponoří pod hladinu a všichni současně vypouštějí z úst 

vzduch, který tvoří na hladině „horké vřídlo". Je dobré, aby vždy nějaký žák zůstal nad vodou 

a koukal se na výsledek snažení ostatních." 

Prolézačky (cvičení podporující výdech do vody s ponořením obličeje) 
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Postavíme dětem překážky např. z plovoucích hranolů,... Překážky jsou umístěné za sebou 

v malých rozestupech. Cílem je překonat všechny překážky tak, že se žák nadechne a 

s výdechem „podplave" překážku, po vynoření se nadechne a ihned se zanoří pod další 

překážku. 

Královská koruna (cvičenípodporující výdech do vody s ponořením obličeje) 

Žáci si položí na hlavu nějaký předmět (např, plaveckou destičku), který symbolizuje korunu. 

Musí se ponořit tak hluboko a na tak dlouhou dobu, aby jim koruna při potopení z hlavy 

odplavala. Komu odplave, provedl cvičení správně. 

Spadla lžička do kafíčka (cvičenípodporující výdech do vody s ponořením obličeje) 

Známá hra, kdy se děti drží za ruce v kruhu (na hloubce jsou děti vedle sebe a drží se kraje 

bazénu). Všichni říkají říkanku „Spadla lžička do kafíčka, udělala bác." Na slovo „bác" se 

musí všichni ponořit pod hladinu. Žáci, kteří mají stále problém s ponořením celého obličeje 

musí alespoň „bublat" do vody. 

Vhodné jsou i jiné dětské hry, např. Kolo, kolo, mlýnský aj. 

Sekačka (cvičenípodporující výdech do vody s ponořením obličeje) 

Žáci se postaví (nebo zachytí kraje) vedle sebe do řady. Cvičitel představuje sekačku 

(sekačkou je buď jeho ruka nebo měkký předmět, např. „žížala"). Žáci musí schovat své hlavy 

pod hladinu, aby unikly posekání. 

Bublifuk (cvičenípodporující výdech do vody s ponořením obličeje) 

Děti pod hladinu pomalu vydechují. Pouští bubliny jako z bublifuku. 

Kombajn (cvičenípro získání rytmu dýchání) 

Hra na stejném principu jako hra na „sekačku". Žáci stojí v řadě, cvičitel drží v ruce 

dostatečně dlouhou pomůcku, tak aby svou délkou obsáhla celou řadu žáků. Když začne 

kombajn sekat, seká všechny hlavy najednou. 

Pumpy (cvičenípro získání rytmu dýchání) 

Dvojice stojí proti sobě, vzájemně se drží za ruce. Žáci se střídavě potápějí a vydechují pod 

hladinou. 
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Na hloubce lze hrát tak, že dvojice dětí jsou vedle sebe a drží se opory (žlábek, kraj bazénu, 

lajna,...). Jeden se zanoří, druhý jej pozoruje. Když se prvý začíná vynořovat, zanoří se druhý. 

Cvičení provádíme opakovaně. 

Delfíní skoky (cvičení pro získání rytmu dýchání) 

Děti se odrážejí oběma nohama od dna šikmo vřed, přitom pažemi švihnou dopředu, hlavu 

dají mezi paže, hluboce se nadechnou a obloukem zajíždějí po hlavě s ohnutým tělem do 

vody. Pod hladinou začnou děti vydechovat, tělo se prohne do opačného oblouku, paže 

kormidlují tělo к hladině. Pak děti rychle skrčí nohy pod tělo, přejdou do podřepu a může 

následovat další delfíní skok. 

Bába s nůší (cvičenípro získání rytmu dýchání) 

Dvojice žáků (starších) si stoupnou zády к sobě, zaklesnou se lokty. První provede tak 

hluboký předklon, až zanoří obličej do vody. S výdechem současně zvedne druhého na svých 

zádech. Rytmické střídání podporuje rytmické dýchání. 

5. /. 5. POMŮCKY 

Nevhodné pomůcky: 

• chomouty na krk, rukávky a kroužky na paže, nadlehčovací pás, plavecká vesta 

Lze použít: 

• brčka pro foukání a postupné přibližování obličeje к vodě 

• vodolepky, ping-pongové a jiné lehké míčky к foukání, postrkávání různými částmi 

obličeje pro postupné přibližování obličeje к hladině 

• mističky a kelímky z umělé hmoty pro polévání těla, především hlavy 

• schůdky a tyče pro ručkování 

• pontony,desky, válce, hranoly, aj. nadlehčovací pomůcky pro hry,... 
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5. 2. VZNÁŠENI A SPLÝVANÍ 

Vznášení - floating. Tělo se vznáší na hladině bez 

pomocných pohybů, jestliže jsou plíce naplněné vzduchem (specifická váha těla je tak menší 

než specifická váha vody) a těžiště těla je vyrovnané Obecně platí, že ženy a děti se na 

hladině vznáší (staticky plavou) bez větších problémů, muži mívají při vznášení obtíže. 

Splývání je důležitý prvek plavecké techniky, vycházejí z něj všechny závodní 

plavecké způsoby. Je to schopnost klouzat nataženým tělem na vodě a pod vodou s co 

nejmenším odporem. Dovednost splývání ovlivňuje plaveckou polohu, start i obrátku. 

Děti si musí postupně zvykat na nezvyklou vodorovnou polohu, ale zároveň musí 

trénovat i přechod z vodorovné polohy do svislé, který jim často činí potíže. 

Jakmile se dětem podaří udržet splýváním na hladině, učinily první krok na cestě od 

neplavce к plavci. 

5. 2. 1. CHARAKTERISTIKA 

Pro vznášení je charakteristická uvolněná poloha. Poloha těla při splývání by neměla 

být zaujata křečovitě, ale přesto pevně. Splývání je dynamické provedení hydrodynamické 

polohy. Splývání v poloze na prsou: paže jsou napjaté a těsně obemykají hlavu, otevřené oči 

sledují dno, ramena jsou pod vodou, dolní končetiny natažené. Vydechujeme nosem. Splývání 

v poloze naznak: jsou napjaté a těsně obemykají hlavu, oči sledují strop, uši zalité vodou, 

ramena jsou pod vodou, dolní končetiny natažené. 

Ve vodě na nás působí dvě protichůdné síly.- gravitační síla a vztlaková síla. 

Vztlaková síla nás ve vodě nadnáší.Archimédův zákon: „Těleso ponořené do kapaliny je 

nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. „ Tato síla působí 

v geometrickém středu tělesa, u člověka tedy přibližně v oblasti hrudníku. Zemská 

přitažlivost nás táhne dolů, ke dnu a působí v hmotném středu tělesa. Hmotný střed se u 

člověka nachází v dolní části pánve. Aby plavec dosáhl ve vodorovné poloze na hladině 

rovnováhy, měl by se geometrický a hmotný střed přesunout do jednoho bodu. Tomu 

napomůžeme, když lépe rozložíme váhu těla, přiblížíme těžiště к hlavě, vzpažením horních 

končetin a maximálním vytažením z ramen. 
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5. 2. 2. CÍL NÁCVIKU 

Splývání je předpokladem správného plavání a návyku na vodu. Děti si musí zvyknout 

na vodorovnou polohu těla a potlačovat posturální reflexy. 

Cílem nácviku je rozvíjet schopnost rovnováhy, dovednost zaujmout a udržet 

plaveckou polohu a zvládnout a zvládnout splývání. Zvládnutí splývání je nezbytné pro 

pozdější nácvik techniky plavání. 

Vznášení na zádech se považuje za sebezáchovnou polohu, ve které je možné 

relaxovat. Proto energie vydaná na udržení této polohy musí být co nejmenší. 

5. 2. 3. NÁCVIK 

Cesta ke splývání vede přes vznášení. 

Děti si musí uvědomit hydrostatický vztlak. Nej lepší podmínky pro uvědomování si 

hydrostatického vztlaku jsou na mělké vodě Prvním krokem je přimět děti, aby olepily nohy 

od dna. Toho docílíme prováděním různých druhů poskoků, přeskoků. Necháme děti 

poskakovat po dně, přeskakovat tyč, při poskoku přitáhnout kolena к trupu a nohy opět 

napnout. Na hloubce sice nemusíme řešit odlepení dětských nohou od dna, ale musíme počítat 

s mnohem většími psychickými zábranami při získávání návyku správné plavecké polohy. 

Jako další cvičení zařazujeme nalehnutí na hladinu. Na mělčině můžeme provádět 

ručkování po dně bazénu ve vzporu ležmo na prsou (poloha krokodýl). Trup a dolní končetiny 

jsou nadlehčovány vztlakem vody.Vznášení na zádech učíme zaujetím odpočinkové polohy -

sed ve vzporu, ruce za tělem, sed v podporu na předloktí, sed v podporu na předloktí hluboký 

záklon (položit hlavu na hladinu, oči se dívají na strop) - s postupným odpoutáním nohou ode 

dna a natahováním těla do splývavé polohy.Cvičení lze provádět i na širokém stupni schodu. 

Na hloubce děláme cvičení s obdobným účinkem, „krabí chůzi", ručkování po okraji bazénu. 

Děti mívají potíže zvyknout si na nepřirozenou vodorovnou polohu těla. Stále se 

zapojují posturální reflexy, které musí být systematicky potlačovány. Proto se zpočátku 

snažíme vodorovnou polohu těla stabilizovat nadlehčením v bocích. 

Problémy dětem činí i dostat se z vodorovné polohy zpět do svislé, což e dáno i jejich 

specifickou váhou těla. Mají-li se děti postavit na dno z polohy na prsou, musí zvednout bradu 

a vynořit tak hlavu z vody - tento pohyb poruší rovnovážnou polohu těla a dolní končetiny se 

zhoupnou ke dnu. Současně s tím skrčí nohy pod sebe a přitáhnou kolena к trupu, paže tlačit 
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dolů před tělem a polohu těla vyrovnávají. Pak děti nohy napnou a postaví se (zachytí se). 

Postavení z polohy naznak se provede přitlačením brady к hrudi a zvednutím 

hlavy,současným mocným záběrem paží ze vzpažení do připažení a skrčením nohou к tělu. 

Tím dostane tělo otáčivý impuls a přejde do svislé polohy. Pak stačí nohy jen natáhnout a 

došlápnout, popř. se zachytit okraje. 

Od počátku necháváme děti vznášet i splývat na prsou i na zádech. Polohu na prsou 

nacvičujeme v závislosti na uvolněném potopení obličeje. Docílit toho, aby dítě zaujalo 

znakovou polohu bývá někdy obtížné. Je spojena s jistou dezorientací. Dítě neslyší, jelikož 

jsou jeho uši zality vodou, ztrácí i zrakovou kontrolu, proto pro něj bývá znaková poloha 

nepříjemná. Přesto o ni usilujeme, její zvládnutí je velmi důležité. 

Při vznášení na vodě je tělo uvolněné. Paže ve vzpažení a nohy mírně roznožené pro 

snazší udržení rovnováhy. Zaujímání polohy provádíme pomalu, nenecháme žáka nadskočit, 

jelikož po náskoku proběhne zanoření a přelití obličeje vodou. Upozorníme žáky, že když se 

obličej přelije vodou, je nutné zadržet dech. To začátečník nevydrží a polohu zruší, nenechá 

působit vztlak vody. 

Průpravná cvičení pro vznášení můžeme provádět i na suchu. Děti musí pochopit 

podstatu pohybu. Nechápou pojmy jako podsadit pánev, zpevnit se. Neví, co je obsahem 

těchto slov. Snadno to ale pochopí, když s nimi provádíme na suchu gymnastickou zpevňovací 

průpravu. Tato cvičení podporují pochopení podstaty pohybu a zaujmutí správné polohy ve 

vodě. 

Vznášení mohou odvážnější žáci zkoušet samostatně s přidržením okraje bazénu, 

později zcela samostatně. Žáci se drží oběma rukama kraje bazénu, později jen jednou rukou, 

pustí se kraje na krátkou dobu a nakonec provádějí cvičení úplně sami.Ti bázlivější zpočátku 

přidržuje cvičitel. Míru dopomoci postupně snižujeme. Nejprve podpíráme žáka pod bedry a 

pod lopatkami, pak pouze pod bedry, pouze pod rameny, pod hlavou, pod bradou. Pro 

vznášení provádíme cvičení typu hvězdice napřed a nazad, prapor,, hříbek nebo medúza aj. 

Mezi nejtěžší cvičení patří změny poloh - splývavá poloha na prsou přes polohu skrčmo 

splývavá poloha na zádech, válení sudů, aj . . Cvičení často měníme, aby byla pro děti 

zajímavá a udržíme tak snáze jejich pozornost. Současně se vznášením na prsou učíme děti 

dávat obličej do vody a vydechovat. 

Přechod od vznášení ke splývání musí být plynulý. Proto je výchozí poloha stejná, 

nevyžaduje od žáka žádnou další dovednost, pouze získává zkušenosti s pohybem v této 

poloze. Pohyb na prsou probíhá formou tažení v závěsu za jiného žáka, tyč apod., na zádech 

pak splývajícího táhne druhý žák nebo cvičitel úchopem za hlavu, bradu. 



V další fázi nácviku trénujeme odraz do splývavé polohy. Ten nacvičujeme od dna 

bazénu, šikmo vzhůru к hladině, poté od stěny bazénu. Pokud žáci ve vodě stačí, odráží se od 

stěny zpočátku jednou nohou, teprve později, až si pohyb zafixují přidají к odrazu druhou 

nohu, čímž se zvýší intenzita odrazu. Při odrazu nejde jen o koordinaci dolních končetin, ale i 

horních, které se drží kraje bazénu a s odrazem přecházejí do vzpažení. Před odrazem na prsa 

jsou obě nohy na stěně bazénu, jedna paže ve vzpažení, druhá na okraji bazénu, ramena 

rovnoběžně s hladinou, hlava rovně, brada u hladiny.Dítě se musí naučit ponořit před odrazem 

hlavu pod hladinu, přenést paži do vzpažení a pak se mohutně odrazit. Odraz naznak probíhá 

podobně, jen pozor na to, aby se děti odrážely do hladiny, nikoli nad hladinu, docházelo by 

pak к zbytečnému zanoření, při kterém by neudržely znakovou polohu. Jestliže žák není 

schopen odraz samostatně zvládnout (zejména při výcviku na hloubce), přidržíme ho v poloze 

skrčmo u stěny bazénu, aby měl dostatek času se na odraz soustředit, postupem času, po 

nabytí jistoty, zvládne odraz i samostatně. Spojení odrazu se splýváním je pro děti velmi 

obtížné a koordinačně náročné. 

Je nutné, aby dítě mělo při splývání celé tělo napjaté s hlavou mezi pažemi. Děti 

necháme splývat nejprve na krátké vzdálenosti, které postupně prodlužujeme. Děti vydrží ve 

splývání déle, jestliže během splývání pomalu vydechují. Splývat samostatně mohou žáci ze 

začátku s deskou pod břichem. Hlava je ve vodě a oči sledují, co se nalézá na dně. Po 

zvládnutí cvičení posuneme desku na předloktí, v dalším cvičení desku už jen drží a tělo je 

v maximálním natažení. Déle mohou děti držet desku pouze dvěma prsty, také mohou na 

desku „hrát jako na piano", aby se zcela odpoutaly od držení v souladu se zásadou snižování 

míry dopomoci. Zařazujeme také různé hry a cvičení, jako např. splývání v uličce, potkávaná 

šipek, torpédo aj . . 

Nakonec děti během splývání zkouší měnit polohu, např. po odrazu splývají na boku; 

naznak, přes vertikálu přejdou do polohy na prsou; po odrazu splývají, přejdou do polohy 

„hříbek" a opět se „rozbalí".Splývání na boku bychom neměli opomíjet,jelikož se v této 

labilní poloze pohybujeme při plaveckém způsobu znak i kraul. Zařazujeme splývání za 

různých podmínek - splývání na mělčině, hloubce, spojení splývání s potápěním nebo skoky. 

Nácvičné formy splývání na prsou můžeme velmi dobře spojovat se žabími skoky (viz skoky 

pády do vody). 

Chyby: 

Často se setkáme s nesprávným držením hlavy, pokrčenými pažemi a rukama od sebe. 

V dolní části trupu je to pak vysazení pánve, pokrčení nohou a nesprávná poloha chodidel. Po 



odrazu může úder napjaté paže do vody zpomalovat její účelné ponoření a vlna, která vznikne 

před plavcem brzdí jeho rychlost splývání. 

5. 2. 4. HRY A CVIČENÍ 

Úkolem her pro splývání je pomoci dětem zvládnout psychicky náročnou situaci -

odpoutání se od pevné podložky a postupné položení na vodu do horizontální polohy na prsou 

i na zádech a umění vrátit se zpět do polohy vertikální. Cvičení provádí nejprve s dopomoci 

cvičitele či nadlehčovací pomůcky,později zcela samostatně. 

Pohybový obsah her a cvičení pro vznášení a splývání tvoří pohyby od polohy skrčmo 

do polohy natažení těla a končetin (vytažení z pasu a ramen), různé polohy paží, protahování 

páteře a svalů, eventuálně vlnění trupu. 

Zkoušení hydrostatického vztlaku 

- tlačit pod vodu nadlehčovací předmět 

- zapichovat do vody delší dřevěnou tyč 

1) Hry pro vznášení a rozvíjení rovnováhy ve vodě 

Vznášení s nadlehčovacím předmětem 

Cvičení slouží к udržování rovnováhy na hladině. Žák drží nadlehčovací předmět na různých 

místech (v ruce, mezi nohama, pod zády) a zkouší udržet rovnováhu. 

Hra s deskou 

Děti si lehnou na záda, přitisknou destičku na břicho a střídavě pokrčují a natahují nohy, přes 

svislou polohu přecházejí do polohy na prsou a zpět naznak. 

Hvězdice 

Děti jsou v poloze naznak (nebo na prsou), nohy mírně roztažené, ruce vzpažené také mírně 

od sebe. Tělo je zpevněné, břicho tlačit vzhůru, hlava leží na vodě. 
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Medúza 

Poloha na prsou, obličej ve vodč, končetiny jsou uvolněné, svěšené. V této poloze stačí krátká 

výdrž, děti musí zatajovat dech. 

Hříbek 

Žák se zhluboka nadechne, skloní hlavu a sbalí se do klubíčka (pažemi obejme své holeně). 

Vztlakem vody je vynesen к hladině. Část ohnutých zad vyčnívajících nad hladinou 

připomíná hlavu hřibu. 

Válení sudů 

Děti se ve vodě v horizontální poloze převalují z břicha na záda a naopak. Pro začátek 

můžeme sudy válet u stěny bazénu, kdy se děti převalují za pomoci ručkování. 

Válím, válím sud, hupky, dupky, dup. 

Otočím se maličko, překulím se na bříško. 

Medvěd 

Cvičení pro cvičení rovnováhy ve vodě. Děti ve vodě válí sudy, zakončí polohou „hříbek" 

Prší, prší, voda kape, starý medvěd bláto šlape, 

zatočí se dokolečka a stočí se do klubíčka. 

Plovoucí hvězda 

Cvičitel vyzve žáky к utvoření skupiny s určitým počtem dětí. (např. „Utvořte skupiny po 

3."). Skupinka pak tvoří obrazce. 

Plovoucí hvězda - děti utvoří vázaný kruh a všechny najednou zaujmou splývavou polohu na 

prsou. 

Kolotoč 

Skupina dětí (sudý počet) utvoří vázaný kruh. Liší stojí na dně,sudí se položí do splývavé 

polohy na zádech. Poté začnou liší pochodovat dokola a kolotoč se roztočí. Po skončení jízdy 

si děti vymění role. 
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2) Hry pro splývání 

v 

Šneček 

Děti splývají, pohyb zakončí polohou „hříbek". 

Leze šneček podle meze, svůj domek si sebou veze, 

jestli někdo na něj sáhne, do domečku hned se vtáhne. 

Rybičky v trojicích 

Trojice se drží za ruce (vázaný kruh). Jeden z trojice se položí na vodu do splývavé polohy na 

zádech a zbylí ho dva ho přetáhnou přes své spojené paže (ven z kruhu). 

Spadlá hvězda 

Žáci stojí v těsném kruhu čelem ven a vzpaží. Na povel se zhluboka nadechnou, zvolna padají 

natažení vpřed a splývají od středu. 

Šipka 

Splývavá poloha na prsou, ruce ve vzpažení spojené, paže jsou napjaté, hlava mezi pažemi 

skloněná, brada přitažená к hrudníku, nohy jsou napnuté a celé tělo zpevněné. Takto 

zpevněné dítě můžeme posílat vodou na určitou vzdálenost,popř. ho táhnout (ruce sevřou tyč). 

Potkávaná šipek 

Hraje se v rohu bazénu. Dvě děti zaujmou polohu šipka, každý cca 2m od rohu bazénu. Na 

povel se odrazí a pak už jen čekáme, zda se v určitém místě potkají. 

Raketa 

Dítě zaujme splývavou polohu na prsou, tělo zpevněné, napnuté, paže e vzpažení. Cvičitel 

chytí dítě kolem kotníků a postrčí ho směrem ke kraji bazénu, kde se bezpečně zachytí. 

Torpédo 

Břeh představuje pomyslnou bitevní loď, žák je torpédem. Loď vypustí torpédo tak, že se žák 

odrazí od stěny bazénu. Snaží se v natažení dosplývat po hladině co nejdál, dosáhnout 

určitého cíle. 
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Plavení dřeva (klád) 

Děti stojí proti sobě ve dvou řadách. Jedno dítě zaujme splývavou polohu na břiše či na 

zádech a ostatní ho postrkují uličkou. 

Na tahače 

Několik „honičů" táhne partnera (náklad), který se drží honiče za ramena, boky a splývá na 

břiše. „Náklad" má napjaté paže a může „honiči" pomáhat v pohybu kraulovými kopy. 

Jakmile „honič" někoho uloví, předá mu „náklad". Nezapomeneme při hře měnit role 

„honičů" a „nákladů". 

Tažení 

Žáci utvoří dvojice. Z místa na místo se přemisťují tak, že první plave (chodí), druhý se ho 

drží za ramena (boky) a splývá v poloze na prsou. Tažený se může držet plavecké desky, 

kterou provlékneme tyč a táhneme ho podél břehu. Lze se držet také pouze tyče. 

Tlačení 

Žáci utvoří dvojice. Z místa na místo se přemisťují tak, že první splývá v poloze naznak a 

druhého, který plave, se drží za ramena. 

Trakař 

Tlačení lze provést také v mělké vodě. První splývá v poloze naznak s nohama mírně 

roznoženýma. Druhý se postaví mezi jeho nohy, uchopí ho za stehna a tlačí vpřed. 

Hrábě 

Více dětí najednou se chytí tyče. Cvičitelé uchopí tyč na obou koncích a pohybují se vpřed. 

Děti zaujmou uvolněnou splývavou polohu. 

Splývání pod tyčí, deskou, obručí, válcem,... 

Soutěže ve splývání 

Kdo vydrží déle splývat? 

Kdo dosplývá dál? 

Kdo dřív překoná určitou vzdálenost delfíními skoky? (delfíní skok viz skákání) 

Kdo překoná určitou vzdálenost menším počtem delfíních skoků? 
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3) Hry pro plavce 

Vor 

Cvičení provádíme ve čtveřici. Tři děti plavou,čtvrtý se veze, musí však udržet zpevněnou 

splývavou polohu. Dvě děti plavou vpředu, splývající je mezi nimi a drží se jich za ramena 

napjatými pažemi. Třetí plavec je vzadu za splývajícím a nese na svých ramenou nárty 

splývajícího žáka. Vor se pohybuje kupředu. 

Prvky záchrany tonoucího 

Procvičování splývání můžeme využívat také prvky záchrany. Cvičení provádíme ve 

dvojicích nebo ve trojicích. 

Dvojice - jeden táhne, druhý splývá 

"Tonoucí" je tažen za hlavu, za bradu, pod rameny, „záchranář" plave (jde) pozadu. 

Trojice - dva táhnou, třetí splývá 

Vlečka 

„Unavený plavec" splývá mezi dvěma „záchranáři" a drží se jich za ramena. 

Most 

„Unavený plavec" je ve splývavé poloze mezi dvěma „záchranáři". První „záchranář" je 

vpředu a „plavec" se ho drží za ramena,druhý „záchranář" je vzadu a „plavec" má nárty 

opřené o jeho ramena. 

Spojené dvojice 

První z dvojice plave kraulové paže , za sebou táhne druhého, který leží ve splývavé poloze a 

drží prvního podhmatem za kotníky. 

První leží ve splývavé poloze, paže vzpažený, nohy toporně natažené, druhý plave prsařské 

nohy a tlakem natažených paží do chodidel prvního ho tlačí vpřed. 
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5. 2. 5. POMŮCKY 

Nevhodné pomůcky: 

• nadlehčovací pásy 

• rukávky, kroužky na paže - znemožňují splývavou polohu 

• jakékoli nadlehčovací pomůcky upevněné na dítěti 

Lze použít: 

• okraje bazénů, žlábky - jako náhradu nadlehčovacích předmětů 

• plavecké desky - pro stabilizaci polohy, udržení rovnováhy 

• válce, tyče - pro tažení žáka po hladině, podplouvání 

• obruče - proplouvání... 

• míče, míčky - míčky můžeme vkládat do otvorů desek s tím, že nesmí odplout, 

zajistíme tak, že děti nebudou na desku tlačit, míče můžeme používat i místo desek 

• vodolepky - silné vodolepky lze použít místo desek, slabší můžeme přikládat dětem 

na hrudník s tím, že je voda nesmí odplavit, lépe pak drží znakovou polohu 
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5. 3. POTÁPĚNÍ A ORIENTACE VE VODĚ 

Potápění souvisí s rozvojem dýchání a ponořování obličeje. 

„Nácvik potápění přispívá к získání pocitu jistoty ve vodě. Začátečník se naučí 

pohybovat pod hladinou a orientovat se tam. Také se přesvědčí o vztlaku vody. U dítěte, které 

se naučilo vzpřímenému držení těla, se vytvoří reflexy, které dítě nutí mít tělo stále kolmo 

k zemi s hlavou vzpřímenou. Tento reflex spolu s podrážděním dýchacího centra v důsledku 

zadržení dechu při potápění nutí dítě к rychlému zvednutí hlavy a nádechu. Proto je třeba 

začátečníka naučit, jak potlačovat reakci na podráždění tak, aby mohl zůstat déle pod vodou. 

Musí se naučit zadržovat dech a pomalu vydechovat, musí si osvojit tzv. řízené dýchání." 

(Lewin, G; Slabikář malého plavce, str. 35) 

Aby bylo možné se pod vodou orientovat, je nutné mít zrakovou kontrolu. Člověk má 

ale obranný reflex zavírání očních víček, jakmile se dostanou oči do kontaktu s vodou. 

Usilujeme o potlačení tohoto reflexu. Návyk otevřených očí není důležitý jen pro potápění a 

bezpečný pohyb pod hladinou, ale i pro pozdější nácvik techniky. 

5. 3. 1. CHARAKTERISTIKA 

Dovednost potápění představuje souhrn činností: dostat se pod vodu, otevřít oči, 

pozorovat svůj pohyb i pohyb ostatních, pohybovat se směrem к určitému cíli, umět vylovit 

předměty. Při potopení musí mít dítě zavřená ústa a zadržený dech. Potopení se provede po 

dokončení vdechu a předchází mu malé zhoupnutí, které usnadní ponor. Vyplavání na hladinu 

je pro dítě velmi emotivní zážitek. Když je přesvědčeno, že skončí v bezpečném zachycení, 

rádo potopení opakuje. 

S potopením samým úzce souvisí orientace pod hladinou. Je důležitá pro bezpečný a 

jistý pohyb ve vodě. Větší jistota na hloubce pomáhá dětem lépe se orientovat pod hladinou a 

lepší orientace napomáhá nabytí jistoty. Je důležitá nejen pro cílevědomý pohyb pod 

hladinou, ale i pro následný pohyb směrem к hladině. 
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5. 3. 2. CÍL NÁCVIKU 

Cílem nácviku potápění je zbavit žáka strachu z ponoření. Žák se nebojí ponořit 

obličej, dovede otevřít oči a pod vodou se orientovat. Déle dovede účelně využívat 

plaveckých pohybů к ponoření, zadržet dech a zabránit, aby mu vnikla voda do nosu či pusy. 

5. 3. 3. NÁCVIK 

Při nácviku potápění je třeba učinit všechna bezpečnostní opatření a nepřetěžovat 

dětský organismus příliš dlouhým pobytem pod hladinou. 

Potápění nacvičujeme v postupných krocích. Nejprve děti zvykáme na vodu v obličeji 

jeho smáčením a přeléváním, následuje krátkodobé potopení při zatajení dechu, postupně 

prodlužujeme délku pobytu pod hladinou, přidáváme dětem к potopení ještě pohybový úkol. 

Procvičujeme také zrakovou kontrolu pod vodou. Potopení spojujeme s nácvikem výdechu do 

hladiny a pod hladinu. 

Při potápění může dětem vniknout voda do nosu. Aby se tomu zabránilo, nestačí 

pouhé zatajení dechu, ale aktivním výdechem vytvořit proti vodě zábranu. Zdůrazníme 

nádech před ponořením, výdech před vynořením. Procvičujeme bubliny pusou i nosem. 

Dítě můžeme ze začátku potápět i bez jeho aktivní účasti. Bělková (1994) uvádí, že 

pokud,má dítě snahu se neustále pevně držet a neuvolní-li aspoň částečně svalové napětí, pak 

by nebylo vhodně se s ním potopit. K tomu je vhodné přistoupit teprve když se psychicky a 

svalově uvolní. Po vynoření se dítě nachází ve fází „překvapení". Je důležité, aby dítě po 

vynoření nebylo ponecháno samo sobě. Cvičitel musí zajistit, aby se dítě bezprostředně po 

vynoření mělo čeho zachytit a ještě v době „překvapení" nabylo dojmu, že ponoření „nic 

není" a že je to „báječná věc". Pokud by dítě bylo po vynoření ponecháno samo sobě, 

riskujeme nabytí negativní zkušenosti, která se může stát zábranou v dalším výcviku. 

Základem pro potápění je ponoření obličeje a celé hlavy. Proto zařazujeme cvičení 

jako omývání obličeje, polévání hlavy, stříkání a cákání, pohánění hraček hlavou. Postupně 

přibližujeme obličej к hadině, postupně potápíme hlavu po bradu, pusu, nos, čelo, temeno. 

Začátky potápění probíhají vlastně stejným způsobem jako začátky dýchání do vody. Jde 

zejména o dovednost potopit hlavu tak, aby byly oči i uši zality vodou, zadržení dechu a 

vynoření takovým způsobem, aby voda nepronikla do nosu, pusy. Trénovat mohou děti i 

doma v umývadle. 



Když děti zvládnou potopit hlavu, můžeme zařazovat různé druhy podplavávání 

překážek, počet překážek postupně navyšujeme, což vede к opakovanému potopení hlavy. 

Překážky můžeme také rozšiřovat, aby byly děti nucené zadržet dech po delší dobu, a tedy 

překonat pod hladinou i větší vzdálenost. Pozvolné stupňování požadavků je pro děti velmi 

přitažlivé (např. potop hlavu a drž se oběma rukama kraje, potop hlavu a drž se jen jednou 

rukou, při potopení se pusť kraje). 

Pokud chceme, aby se žák s jistotou pohyboval a orientoval na hladině, musí se umět 

dobře orientovat i pod hladinou, což předpokládá umět pod hladinou otevřít oči. Při nácviku 

dbáme na to, aby děti při zanoření měly oči zavřené a otevřely je až pod hladinou. Přechod 

s otevřenýma očima do hustšího vodního prostředí by mohl způsobit bolestivé pocity v očích. 

Děti mají tzv. víčkový reflex a bývá obvyklé, že před potopením oči přirozeně zavřou. Pro 

nácvik otevírání očí pod hladinou jsou vhodná cvičení ve dvojicích (děti se na sebe dívají, 

dělají grimasy, počítají si prsty, poznávají hračky, které si ukazují). Otevírání očí pod 

hladinou mohou děti také dobře trénovat doma v umývadle, vaně. Mohou hledat na dně vany, 

umývadla, rozsypané mince, knoflíky apod. 

Nácvik lovení předmětů provádíme nejprve v mělké vodě (na hluboké vodě 

používáme к lovení vyšší předměty - řasy, nebo předměty v závěsu, který můžeme libovolně 

nastavit), hloubku vody postupně zvětšujeme. Při lovení ve větší hloubce děti získávají 

zkušenosti se vztlakem vody a zadržováním dechu po delší dobu. Děti mají obvykle problém 

se dostat na dno. Příčinou bývá příliš velký nádech a malé zkušenosti s pohyby, které by jim 

pomohly dostat pod hladinu (doteď se snažily se na hladině udržet, popřípadě se na ní 

pohybovat, nikoli se dostat pod vodu). V hluboké vodě je výhodnější se potápět hlavou 

napřed. Pro nácvik potápění můžeme využít i pádů napřed. Je vhodné dětem také předvést 

názornou ukázkou, co od nich požadujeme. 

V hluboké vodě máme možnost potopení také za pomoci držení se kraje stěny bazénu. 

Děti se drží kraje, tělo je v poloze vertikální. Natahováním a krčením paží se dostávají 

hlouběji pod hladinu a zpět. Cvičení můžeme obohatit o hru „na výtah", kdy se děti pomocí 

natažení paží držících se kraje dostanou pod hladinu, poté se pustí a zpět к hladině vyjedou 

za pomoci vztlaku samovolně. Při všech cvičeních dětem připomínáme, aby pod hladinou 

otevíraly oči a po každém potopení pomalu vydechovaly. 

Po zvládnutí předešlých cvičení by dítě mělo být schopné se pod hladinu pohybovat i 

orientovat. Zařazujeme cvičení na podplouvání stále širších překážek a lovení předmětů 

s úkoly. Např. vylovit gumový kroužek a položit ho zpět na dno na přesně označeném místě, 

vylovit kolíky postupně od jedničky do trojky. Systematicky zvyšujeme své požadavky na 
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děti. Zvýšení obtížnosti dosáhneme použitím většího počtu pomůcek, zvětšováním 

vzdálenosti mezi nimi, zvyšováním hloubky. Musíme dávat pozor, abychom dětem nezadali 

více složitých úkolů najednou. 

Pro jisté potápění na hloubce musíme stupňovat požadavky. Děti se potápějí po 

předešlém skoku střemhlav, dělají ve vodě stoje na rukou, loví předměty. Vědí, že pod 

hladinu se snadno dostanou po mohutném odrazu hlavou napřed a použitím kraulového 

záběru nohama a že pro překonání určité vzdálenosti musí pod hladinou pomalu vydechovat. 

Nacvičujeme proto „žabí skoky"(průprava pro skok střemhlav) z okraje bazénu s následným 

pohybem pod hladinou к určitému cíli pomocí kraulování nohou. 

5. 3. 4. HRY A CVIČENÍ 

Hry pro rozvoj orientace ve vodě zvyšují adaptabilitu na vodní prostředí, zdokonalují 

dovednost potápění i schopnost orientovat se pod vodou. Vedou žáky к sebedůvěře a odvaze. 

Cílem her je rozvíjet schopnost setrvat určitou dobu pod hladinou bez přísunu kyslíku. 

Žáci se pomocí her učí otevírat oči pod vodou, zvykají si na tlak vody v uších, naučí 

nevytvořit přetlak vzduchu v nose a zamezit vniknutí vody. 

Pohybový obsah her tvoří různé akrobatické prvky (překoty vpřed, vzad, stoje na 

rukou), lovení předmětů, pády do vody a pohyb pod hladinou к určitému cíli. 

Hry a cvičení mohou být motivová a pouze úkolem samým nebo soutěží (kdo vydrží 

nejdéle pod vodou, kdo vyloví víc předmětů, kdo udělá dva kotrmelce najednou) 

1) Orientace pod vodou - otevření očí 

Umývání 

Otřeme si vodou oči, celý obličej, pocákáme se vodou, poléváme se vodou, ponoříme hlavu. 

Vlnobití 

Žáci se postaví do řady a společnými pohyby vpřed a vzad vytvářejí vlny. 

Lovci perel 
Lovci perel si prohlížejí dno (mají otevřené oči pod vodou), hledají a popř. loví perly. 
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Kolik vidíš prstů? 

Dva žáci (žák x cvičitel) stojí proti sobě a vzájemně si po ponoření ukazují prsty. Jeden žák se 

potopí, druhý mu pod vodou ukáže určitý počet prstů. Žák, který hádá, musí pod hladinou 

otevřít oči, aby prsty spočítal. 

Pro menší děti se dá hra i obměnit - ukazovat pod vodou různé druhy zvířátek, hádání barev 

aj-

Dívej se do očí 

Dvojice se drží za ruce. Současně se potopí a zblízka se na sebe vzájemně dívají. Mohou si 

zamávat, něco si říct,... 

Na žáby 

- hra popsána u ZPD skákání 

Do pěti 

Děti se nadechnou a na povel se potopí. Cvičitel počítá do pěti, kdo se předčasně vynoří, je 

poražen. 

Schovávaná pod vodou 

Cvičitel drží v ruce měkký dlouhý předmět. Stojí uprostřed kruhu dětí a točí předmětem 

dokola nad hlavami dětí. Děti se musí schovávat pod vodu, aby nebyly zasaženy. 

Kdo vydrží déle pod vodou? 

Všechny děti stojí čelem к učiteli. Na povel se naráz potopí. Kdo vydrží pod vodou nejdéle, 

vyhrává. 

Slalom v kruhu 

Děti stojí v kruhu, chytí se za ruce. Několik dětí není součástí kruhu, ale podlézá a prolézá 

mezi pažemi ostatních. 
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2) Orientace ve vodě: 

Otáčení „hříbků" 

Cvičíme ve dvojici. Jeden zaujme polohu „hříbek" a druhý ho otáčí všemi směry 

v horizontální i vertikální poloze. 

Stoj na rukou, Překot vpřed, vzad 

- s dopomoci, bez dopomoci 

Překot ve vázaném kruhu 

Sudý počet žáků stojí ve vázaném kruhu (drží se za ruce). Sudí dělají kotrmelec, liší je drží, 

úlohy se vymění. 

Překot v trojicích 

Dva proti sobě stojící žáci uchopí mezi nimi stojícího za paži, kterou natočí hřbetem ruky 

vpřed. Střední žák se odrazí ode dna, předkloní se, přitlačí hlavu na hruď a co nejvíce skrčí 

nohy. Oba krajní žáci mu pomohou překot dokončit. 

Kompas 

Jeden žák představuje střelku kompasu (splývavá poloha na prsou, zádech), druhý s ním otáčí. 

Válení sudů 

Žák se dostává převalením ze splývavé polohy na prsou, rozplývavé polohy na zádech a 

naopak. Cvičení náročné na udržení rovnováhy. 

3) Orientace pod vodou a potápění 

Spadla lžička do kafíčka 

Spadla lžička do kafíčka -

Udělala bác! 

Šašek 

Šašek šaškuje. Uklání se vpřed, vzad, dělá kotrmelce a jiné akrobatické triky, tleská před 

tělem, za tělem, pleská o rukama o vodu, poskakuje. 
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Kolo kolo mlýnský 

Kolo, kolo mlýnský, za čtyřky rýnský, 

kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo -

udělalo bác! 

Obr a trpaslík 

Obr se vytahuje, trpaslík se schovává pod vodou, role se mění. 

Vodník 

Vodník se potápí a hrozí prstem, mává rybkám,... 

Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben. 

Budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven. 

Delfín 

Delfín sebou ve vodě mrská, skáče, potápí se, schovává se pod vodou a vystrkuje hlavu 

Delfíní jsou zdraví, protože jsou hraví. 

Smějí se a štěbetají, že je život baví. 

Vydra 

Vydry v řece čile plavou, vydaly se za potravou. 

Plavte, vydry hip, hip, hip, nalovte si hodně ryb. 

Mrtvola 

Žák zvolna vydechne do vody, lehne se na hladinu a pomalu klesá ke dnu. 

Kachní ponor 

Provádí se v hlubší vodě. Žák vzpaží a odrazem ode dna se snaží dostat vysoko nad hladinu. 

V nejvyšším bodě prudce skloní hlavu a vysadí boky. Pak vyhodí nohy nad vodu a současně 

se ponoří do vody kolmo ke dnu. 

Jízda lanovkou 

Děti ručkují po hadici, dráze. Na povel se musí potopit, podlézt hadici na druhou stranu a 

pokračovat v ručkování. 
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Výtah 

Žák se drží kraje bazénu (žlábku) a je poloze vertikální. Nadechne se, zadrží dech a natažením 

paží se dostává pod hladinu Poté se pustí žlábku a samovolně vyjede nad hladinu (přičiněním 

vztlaku vody a vzduchu, co mají v plicích). 

Potápěči 

Děti se snaží potopit do co největší hloubky- Mohou využít ručkování po schůdcích nebo tyči, 

kterou drží cvičitel. 

Lovení předmětů 

Do vody, jejíž hloubku postupně stupňujeme, hodíme určitý počet dobře viditelných 

předmětů, které musí žáci vylovit. 

Sestavování obrazců 

Na dně bazénu jsou poházené předměty (puky, kroužky), žáci dostanou za úkol předměty 

uspořádat do určitého obrazce. 

Počítej a lov 

Zadáváme dětem matematické úlohy. Výsledek úlohy se rovná počtu předmětů, které musí 

vylovit. 

Kouzelný košík 

Do vody hodíme plastový koš naplněný pomůckami pro lovení. Děti smí vylovit z košíku při 

každém potopení pouze jeden předmět. Potápí se tak dlouho, dokud není košík prázdný, 

nakonec vyloví i koš. 

Delfíní skoky 

- cvičení popsáno и ZPD dýchání do vody 

Podplouvání 

Podplouvat se mohou žáci navzájem, podplouvat můžeme i různé předměty. 

Podplouvání žáků navzájem: 

-jeden žák se vznáší na hladině (prapor), drží se kraje bazénu a druhý ho podplouvá 

-jeden žák stojí rozkročmo na dně bazénu, druhý mu musí mezi nohama proplout 
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- podplouvání v družstvech - možno i o závod - žáci stojí v řadě za sebou, mají rozkročené 

nohy, poslední žák v řadě vždy podplouvá všechny žáky před sebou 

Podplouvání předmětů: 

- začínat můžeme proplouváním předmětů - obruč, most z válce (špagety)- tyto předměty 

postupně snižujeme až к hladině, jejich počet zvyšujeme 

- proplouvat lze i obručemi umístěnými na dně bazénu 

Rybářská síť 

Polovina dětí se chytí za ruce a utvoří tak rybářskou síť s velkými oky. Zbytek dětí jsou 

rybičky, které se snaží před sítí uniknout právě dírami v ní. Uniknou tak, že podplují pod 

spojenýma rukama dětí. 

Kamenná honička 

Jeden žák se snaží „zkamenět" ostatní žáky dotykem. Zkamenělý žák musí ve vodě zaujmout 

viditelnou polohu. Osvobodit ho mohou druzí žáci, kteří ještě nebyli „zkameněni". Způsob 

osvobození - svobodný žák podplave zkamenělého. 

Psí bouda 

Žáci vytvoří dva soustředné kruhy čelem dovnitř, přičemž vnější kruh má více členů. Žáci 

vnitřního kruhu se postaví do stoje rozkročného, a tak vytvoří „boudu. Vnější obcházejí 

vnitřní kruh a na znamení učitele se každý „pes" potopí do jedné „boudy" Komu se podaří, 

vymění si úlohu s „boudou". 

Bludiště 

Žáci se libovolně rozmístí po bazéně. Stojí na pevné podložce a mají široce rozkročené nohy. 

Jeden žák se snaží podplout pod rozkročenýma nohama co největšího počtu žáků. 

S posledním, kterého podpluje si vymění místo i roli. 
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5. 3. 5. POMŮCKY 

Nevhodné pomůcky: 

• veškeré nadlehčovací pomůcky (pokud mají primární funkci nadlehčit žáka) 

Lze použít: 

• řasy pro slalom pod vodou 

• obruče na proplouvání 

• puky, gumové kroužky, kolíky a jiné předměty к lovení 

• hračky pro podporu otevírání očí v vodě (tvary, barvy, zvířata - poznávání druhů) 

• pontony a cvičební desky pro kotouly i podplouvání 

• desky pro podporu ponoření hlavy (nadzvedávání desky hlavou, nechat desku z hlavy 

uplavat) 

• podvodní hry (např. Člověče, nezlob se! - na hladině házíme kostkou, figurkami 

posunujeme pod vodou) a hračky (např. navlékání kroužků na tyč) 

• schůdky, tyče pro ručkování ke dnu 
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5. 4. SKOKY A PÁDY DO VODY 

Skákání do vody bývá dětmi často přijímáno jako zábavné zpestření a 1 

obohacení plavecké výuky. Překonat strach a umět skočit do vody má pro plavecký výcvik 

velký význam, přispívá к získání pocitu jistoty ve vodě. Při skocích z různé výšky a do různé 

hloubky nejde jen o překonávání sebe sama, ale také o poznávání sil působících ve vodním 

prostředí,citelně vnímáme odpor vody, tlak vody ve větší hloubce a vztlak. Nácvik skoků do 

vody rozvíjí a upevňuje řadu volních vlastností, zejména odvahu a rozhodnost. Různými 

variacemi jednotlivých skoků se děti učí ovládat své tělo a upevní si určité pohybové návyky. 

Skákání do vody lze zpestřit použitím různých pomůcek. 

5. 4. 1. CHARAKTERISTIKA 

Žáci při seznamování se skoky postupně zvládají vklouznutí do vody, seskok z okraje 

bazénu s dopomoci cvičitele či s nadlehčovací pomůckou na úroveň hladiny, později se 

zanořováním celé hlavy. Pokud dítě začne skákat bez dopomoci, má zanoření (dopad) zcela 

jiný charakter. Je-li dopadová poloha zaujata správně, vytváří dopadající tělo ve vodním 

prostředí minimální odpor a to má za následek podstatně hlubší zanoření než při seskocích 

s dopomoci. Důležitou součástí skoku se stává aktivní odraz, který se projeví delší letovou 

fází a opět hlubším zanořením při dopadu. Pro skoky je tedy nutné zajistit vhodné prostředí, 

zejména dostatečnou hloubku, která umožní bezpečné provedení obsahu plánované činnosti. 

Každý skok se skládá ze tří fází: z odrazu, letu vzduchem a dopadu do vody. 

Správnému odrazu i letu vzduchem se můžeme učit na suchu. 

Skoky a pády můžeme rozdělit do několika skupin: 

1) podle vzdálenosti od vodní hladiny 

a) skoky prováděné ve vodě = otužovací údery a pády na hladinu 

např. ryby lapají po vzduchu, nadhazování druha v uličce, delfíní skoky 

b) skoky a pády do vody z vyvýšeného místa 

- přímé (napřed, nazad, stranou) 

- střemhlav 



2) podle polohy těla 

a) skoky prohnutě 

b) skoky schylmo 

c) skoky skrčmo 

3) podle typu odrazu 

a) skoky a pády z místa 

b) skoky a pády z rozběhu 

4) podle počtu cvičenců 

a) skoky a pády jednotlivce 

b) skoky a pády dvojic 

c) skoky a pády skupinové 

5. 4. 2. CÍL NÁCVIKU 

Cílem nácviku skoků je získat pocit jistoty ve vodě a rozvoj žádoucích volních 

vlastností. 

Vrcholnou dovednost v základním plaveckém výcviku dětí by pak mělo představovat 

základní provedení startovního skoku. 

5. 4. 3. NÁCVIK 

Při nácviku skoků je bezpodmínečně nutné dbát na bezpečnost a předcházet tak 

úrazům. Zásady bezpečnosti platí jak pro organizaci skoků, tak pro kvalifikovanou dopomoc. 

Proto dětem dovolíme skákat pouze na pokyn cvičitele. Při seznamování se skokem 

preferujeme metodu individuální, když jsou si děti v provedení skoku již jisté, mohou skákat i 

z více míst najednou.Vedeme děti k tomu, aby se před samotným skokem důkladně rozhlédly, 

aby nedošlo к úrazu. Stejně důležité jako zamezení střetu dvou žáků je i bezpečnost 

jednotlivce. Proto podáváme kvalifikovanou dopomoc. Zcela vyloučíme házení dětí do vody 

proti jejich vůli. Zvláštní pozornost věnujeme postavení chodidel na odrazové hraně. Při 
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pádech je dopomoc zaměřena na zaujetí výchozí polohy, dokonalé zvládnutí počátečního 

pohybového impulsu po zahájení pádu a optimální polohu těla při průniku hladinou. 

Nejdůležitější podmínkou pro nácvik skoků je cvičitelova trpělivost. Děti mají často ze 

skoků obavy, proto k nim cvičitel nim musí přistupovat citlivě a získat si jejich důvěru. Se 

skoky děti seznamujeme postupně. Začínáme s různými otužovacími pády na hladinu 

odrazem od dna bazénu. Postupně místo odrazu zvyšujeme, к čemuž nám mohou dobře 

posloužit schůdky v bazénu. Úměrně se zvyšováním místa odrazu, zvyšujeme hloubku vody, 

do které dítě dopadá, aby nedošlo к úrazu. 

Pokud cvičíme skoky pouze na hloubce, stejně dodržujeme zásadu postupného 

zvyšování místa odrazu, hraje zde roli ale také míra nadlehčení a dopomoc cvičitele. Dítě se 

nemůže odrazit ode dna, proto první otužovací pokusy nahrazujeme mácháním dětí ve vodě 

(hra „Máchání prádla", „Na koníka") a pohazováním s nimi. Dětem se takové činnosti líbí a 

částečně je zbaví obav ze zanoření. Při skocích ze schůdků či okraje bazénu poskytujeme 

dětem přímou dopomoc nebo dopomoc formou podání nadlehčovacích pomůcek. Míru 

dopomoci snižujeme úměrně s nabýváním jistoty dítěte. 

Pokud provádíme již složitější skoky, musíme myslet na to, že u dětí ještě není plně 

rozvinuto abstraktní myšlení a pro vytvoření správné představy je účinné daný prvek předvést 

nebo pohyb dětí vést. Některé prvky je možné natrénovat i na suchu. 

Postup nácviku: 

1. poskoky na mělčině 

Děti se přidržují kraje bazénu a odrážejí se opakovaně ode dna bazénu. Déle můžeme 

nacvičovat poskoky ve dvojici s držením za ruce i ve vázaném kruhu. Poslední etapou je 

zvládnutí poskoků bez držení. Postupně s dětmi přecházíme do stále větší hloubky, aby 

poznaly sílu vody. Výskoky se tak stávají stále obtížnější, naproti tomu při dopadu je voda 

stále více brzdí. Děti tak nabývají zkušenosti s odporem a vztlakem vody. 

2. pád (skok) vpřed 

Postupně zvyšujeme vzdálenost od hladiny bazénu. Snažíme se, aby skoky byly pro děti 

atraktivní, aby touha zvládnout překážku byla silnější než obavy. Děti se nejprve do vody jen 

pomalu svalí ze sedu, postupně se odhodlají ke skoku z dřepu i stoje spojného. Jakmile děti 

učiní znatelný odraz s nakročením do dálky, máme vyhráno, strach ustoupil požitku ze 

skákání. 
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Snažíme se, aby skok vpřed byl vysoký a dlouhý. К tomuto účelu můžeme používat různé 

pomůcky a zadávat skoky s úkoly. Např. přeskoč žížalu, skoč do kruhu, chyť za letu míč,... . 

3. pád (skok) vzad 

Slouží к potvrzení jistoty ve skákání. 

4. pád (skok) střemhlav 

Na pád střemhlav připravujeme děti různými cvičeními, např. delfíní skoky, ponořování 

hlavou napřed (kachní ponor). Důležité je, aby byly schopné udržet hlavu mezi pažemi (paže 

u uší). Nácvik začínáme ze sedu ze schůdků, popř. z okraje bazénu. Zesilováním odrazu 

postupně dojdeme od pádu ke skoku. Když se žák cítí jistě při skoku ze sedu, zvyšujeme 

těžiště těla (klek, dřep, podřep, stoj). 

Cvičitel stojí při skocích čelem nebo bokem к žákovi. Při skocích nazad a 

s přetáčením zajišťuje bezpečnost 

Děti se často dlouho rozmýšlí, zda skočit či nikoli. Je na citu učitele, aby poznal, kdy 

už je dítě na skok připraveno, kdy případné postrčení pomůže dítěti překonat zábrany a kdy 

ještě připraveno není. 

5. 4. 4. HR Y A CVIČENÍ 

1) otužovací údery a pády na hladinu 

Máchání prádla 

Cvičitel uchopí žáka za ruce a máchá jako prádlo zleva doprava, nahoru i dolu. Každý žák 

může být jiný kousek prádla. „Mácháme ponožky." „A teď mácháme kapesník. 

Na žáby 

Všichni žáci představují žáby. 

Na povel „čápi jdou" se musí schovat pod vodou: „Pozor žáby, čápi jdou, schováme se pod 

vodou." 

Na povel „štiky" vyskakují nad vodu: „Pozor žáby, jsou tu štiky, vyskočíme až na mraky." 
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Létající delfíni 

Žáci musí opakovanými delfíními skoky překonat určitou vzdálenost. 

Delfíní skoky vzad 

Odrazem ode dna s vyskočením co nejvýš, tělo se po odrazu prohýbá v zádech, ruce ve 

vzpažení zajíždí pod hladinu a vedou celé tělo. 

Vyhazování v uličce 

nechá se vyhazovat vzhůru vpřed 

Vyhazování v trojicích 

Dva žáci se uchopí za ruce, Třetí si na spojené ruce stoupne, napřímí se (přidržuje se za hlavy 

druhých) a nechá se vyhodit do vzduchu. 

Klouzačka 

Sklouznutí se po pontonu do vody. 

Vratký most 

Přeběhnout dva pontony položené na vodě a svázané к sobě 

Krokodýl 

Sesunutí do vody střemhlav 

Skrčka 

Výskok odrazem ode dna do prednožení skrčmo. 

Vrtulník 

Výskok odrazem ode dna. Ruce upažit, co nejvíc otočit tělo kolem podélné osy. 

Kotoul 
Výskok odrazem ode dna a provést kotrmelec. 

Žáci utvoří dvě řady proti sobě. Spojí se rukama. Jeden žák si nalehne na ruce ostatních a 
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Roznožka přes kozu 

Cvičení ve dvojicích. Jeden představuje kozu, druhý přes něj skáče. 

2) jednoduché skoky do vody (přímé, pády a skoky střemhlav, méně snadné skoky) 

Krok do neznáma. 

Dítě imituje na okraji bazénu chůzi a na pokyn cvičitele vykročí vpřed, došlápne do volného 

prostoru a padá do vody. 

Běh přes vodu 

Žák se snaží co nejdále „doběhnout po vodě". 

Voják 
Dítě při skoku salutuje. 

Skok s obratem (vrtulník) 

Dítě se snaží otočit o 180°,360°i více. 

Kufr 

Dítě po odrazu skrčí nohy, chytne se za bérce a skloní hlavu. Teprve po dopadu do vody se 

napřímí. 

„Prdeláč" 

Skok v sedě s přednožením s dopadem na hýždě. 

Twist 

Skok v kleče. Při skoku se snažíme podívat na paty a zpět. 

Skok se skrčením a natažením nohou 

Žák během letové fáze musí stihnout skrčit a opět natáhnout dolní končetiny. Do vody dopadá 

v přímém postavení kolmo к hladině. 
Skok „Turek" 
Skok, při kterém si v letové fázi dá žák nohy do tureckého sedu. A dopadne na hladinu v sedu. 
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Záchranářský skok 

Skok při kterém by mělo dojít к minimálnímu zanoření. 

Skok přímý vzad 

Skok, při kterém je třeba zvládnout „strachovou bariéru", způsobenou absencí zrakové 

kontroly směru odrazu a místa dopadu. Dopomoc spočívá v zajištění dostatečné vzdálenosti 

těla od odrazové hrany po dokončení odrazu. 

Skok odvahy (potápěčský) 

Žák se postaví zády к vodní ploše. Předkloní se a rukama uchopí své kotníky. Do vody padá 

po zádech. 

Kotoul 

Dítě ve dřepu na okraji bazénu obejme rukama bérce, předkloní hlavu a padá do vody. 

Startovní skok 

Skok střemhlav, ruce ve vzpažení, hlava skloněná, dolní končetiny jsou v letové fázi napnuté. 

Kapitán 

Je obdobou startovního skoku, ale paže jsou místo ve vzpažení v zapažení. 

Skoky s úkoly 

- skočit nad/pod nějaký předmět (tyč, destička, žížala,...) 

- proskočit nějakým předmětem (kruhem, obručí,...) 

- skákat s nějakým předmětem 

- dotknout se nějakého předmětu (kopnout míč, chytit destičku,...) 

Skoky do dálky 

- přes tyč, míč, desku, děti mohou soutěžit, kdo skočí nejdál. 

Skoky do výšky 

- přes tyč, s dosahem na tyč 

Skoky na cíl 

- do obruče, kruhu 
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Házení druha do vody 

Dva žáci uchopí třetího za paže a dolní končetiny. Rozhoupou ho a vhodí do vody. 

3) hromadné skoky a pády 

Domino - pády spojených cvičenců 

Děti se chytí za ruce, sednou si vedle sebe na okraj bazénu - zády к vodě, do prvního cvičitel 

strčí, ostatní se sesunou do vody za ním. 

5. 4. 5. POMŮCKY 

- různé hračky к chytání ze vzduchu nebo skákání s nimi,, 

- tyče, měkké válce) к přeskakování 

- měkké válce můžeme spojovat do různě velkých kruhů a proskakovat jimi, stejně jako 

nafukovacími koly či obručemi 

pontony (klouzačka, vratký most) 

- tenké podložky, desky aj. 
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5. 5. VNÍMÁNÍ VODY 

Při plavání se pohybujeme na hranici dvou prostředí, vody 

a vzduchu. Obě tato prostředí nám kladou při pohybu určitý odpor. S odporem vzduchu se 

dokážeme vyrovnat poměrně snadno. Odpor, který nám klade voda je ale mnohem větší, tudíž 

je pohyb v ní těžší. 

Dítě se učí vnímat a vodní prostředí celým tělem, zejména však záběrovými plochami 

horních a dolních končetin.Prostřednictvím nastavení záběrových ploch ovlivňujeme a řídíme 

pohyb ve vodě.Rozvíjíme tím hmatovou zkušenost. 

V plavecké výuce prohlubujeme kvalitu záběru, učíme děti „vyhmátnout vodu". „Jde o 

senzoricky řízené změny náběhových úhlů končetin spojené s účelným vynaložením 

svalového úsilí po racionálně vedené dráze pohybu. Všechny zmíněné parametry pohybu jsou 

ve vodě „hledány" prostřednictvím jednoduchých pohybů tak, aby vyvolaly sledovaný efekt 

(splnění pohybového úkolu) nebo experimentací, vyhodnocením vjemů, rozdílnosti pocitů při 

kontrastních pohybech apod." (Břečková, Čechovská, Novotná; Zdravotní plavání) 

Cvičení pro rozvoj vnímání vody tedy umožňují poznat, kdy voda více či méně 

znesnadňuje pohyb, které pohyby nás udrží na hladině a které vedou к pohybu žádoucím 

směrem. Pohyby můžeme vykonávat jednou paží (dolní končetinou), oběma pažemi (dolními 

končetinami) současně nebo oběma pažemi (dolními končetinami) střídavě v požadované 

koordinaci v poloze horizontální i vertikální. 

Plavecký rozvoj člověka je podmíněn dobře vyvinutou schopností vnímat vodní 

prostředí. Komplexnímu vjemu prostředí říkáme „mít pocit vody". 

Pro cvičení pocitu vody využíváme i prvků synchronizovaného plavání, tzv. sculling. 

Je to osmičkový pohyb rukama, jehož cílem je udržet ve vodě plavcovu rovnováhu (neutrální 

ploutvový pohyb) nebo ho posunout z místa (ploutvový pohyb hnací). 

5. 5. L CHARAKTERISTIKA 

Při pohybu na suchu zapojujeme do práce dolní končetiny. Při plavání pracují nejen 

nohy, ale i paže. Kvalitní záběr by měl účelně zaměstnávat svaly celé paže.Tvar ruky při 

záběrech je miskovitý (prsty mírně rozevřené a pokrčené). 

Plavecké pohyby mají fázi pracovní (urychlování těla pomocí tahu a tlaku) a fáze 

pomocné (slouží к obnově cyklu, klesá rychlost, provádějí se uvolněně, aby došlo 
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к regeneraci sil). Záběrové plochy (ruce, předloktí, chodidla, celé končetiny) využíváme 

promyšleně a vystavujeme je odporu vody. Plavecké záběry je výhodné provádět po co 

nejdelší dráze, proto plavec provádí pohyby po esovitých drahách (ležatá osmička oo). Pohyby 

končetin ve směru plavání musí být pomalé, aby plavce co nejméně brzdily. 

Cvičení pro paže (ruce) i nohy (chodidla) provádíme v různých kombinacích tak, 

abychom navozovali co nejpestřejší experimentaci s vodou a záběrovými plochami, s cílem 

najít co nejúčinnější oporu pro stabilní polohu nebo pohyb ve vodě. Tomuto cíli dobře 

poslouží, budeme-li s dětmi cvičit ploutvové pohyby. 

Ploutvový pohyb paží se popisuje jako pohyb, který vede ruka kreslící přibližně 

ležatou osmičku. Nadloktí je v zásadě stabilní, předloktí se pohybuje v mírném rozsahu, 

s relativně velkou intenzitou jsou prováděny pohyby rukou vycházející ze zápěstí. Při 

neutrálním ploutvovém pohybu jsou ruce rovnoběžně s hladinou. (Peslová, 

Cechovská; Neboj te se v plavání využívat sculling) 

Termín sculling chápeme jako pohyb, který je vyvolán ohnutím ruky v zápěstí. Zahrnuje 

všechny typy ploutvových pohybů. Směr pohybu souvisí s naklopením ruky při záběru. 

Druhy ploutvových pohybů: 

1) sculling na místě (neutrální ploutvový pohyb) 

- znaková poloha 

- předloktí se pohybuje směrem к tělu a od těla; ruka opisuje pomyslnou œ 

2) sculling head first 

- znaková poloha, pohyb za hlavou 

- paže provádějí ploutvový pohyb u kyčlí, ruce jsou ohnuté v zápěstí a prsty směřují 

к hladině 

3) sculling foot first 

- znaková poloha, pohyb za nohama 

- paže provádějí ploutvový pohyb u kyčlí, ruce jsou ohnuté v zápěstí a prsty směřují ke 

dnu bazénu. 

4) canoe 

- poloha na prsou, pohyb za hlavou 

- paže pracují boků nebo u hrudníku podle toho, zda má žák zanořenou nebo 

vynořenou hlavu 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

5. 5. 2. CÍL NÁCVIKU 

Cílem plaveckého výcviku je jistý, rychlý a vytrvalý pohyb vpřed. Proto děti musíme 

zásobit širokou škálou dovedností a nechat je nabýt zkušenosti, které jim umožní účelně 

používat paží i nohou pro pohyb kupředu. 

Snažíme se děti navést k tomu, aby našly co nejúčinnější oporu pro stabilní polohu 

nebo pohyb ve vodě. 

5. 5. 3. NÁCVIK 

V počátcích provádí děti plavecké záběry stejnou silou ve všech částech pohybu. Chybí 

střídání napětí a uvolnění svalů, záběrové úseky jsou krátké, dýchání je nedokonalé. Správný 

a účelný záběr si děti osvojí až po delším cvičení. 

alligator 

- poloha na prsou, pohyb za hlavou 

- paže provádějí ploutvový pohyb ve vzpažení 

propeller 

- znaková poloha, pohyb za nohama 

- paže provádějí ploutvový pohyb ve vzpažení 

reverse propeller 

- znaková poloha, pohyb za hlavou 

- paže provádějí ploutvový pohyb ve vzpažení 

lobster 

- poloha na prsou, pohyb za nohama 

- paže provádějí ploutvový pohyb ve vzpažení 

poloha na boku 

- poloha na boku, pohyb za hlavou 

- paže provádějí ploutvové pohyby v poloze: jí 

nohy provádějí jemné kraulové kopy 

paže je vzpažená, druhá připažená; 

62 



Při nácviku nového pohybu dbáme na jeho postupné osvojování: 

a) Požadovaný pohyb dětem demonstrujeme 

b) Pohyb důkladně nacvičíme na suchu, aby si děti vytvořily pohybovou představu 

c) Pak můžeme přejít na mělčinu nebo ke kraji hlubokého bazénu 

d) Nový pohyb cvičíme ve zlehčených podmínkách (s nadlehčovací pomůckou nebo 

dopomoci cvičitele) 

e) Následuje nácvik pohybu v reálných podmínkách 

1) Statické činnosti ve vodě 

Ve stoji na mělčině, sedu nebo lehu na desce s dětmi zkoumáme, jaká je 

voda. Malujeme do vody, bušíme do ní, plácáme jí, experimentujeme s velikostí 

záběrových ploch. Jen tak si každý najde tu pravou polohu záběrové plochy pro Ï 

ideální pohyb. Podobná cvičení provádíme se záběrovými plochami dolních 

končetin. 

2) Ploutvové pohyby 

Ploutvové pohyby trénujeme s dětmi nejprve ve stabilní vertikální 

poloze na mělčině. Polohu můžeme postupně destabilizovat. O něco složitější 

variantou je sed na desce, který dětem již umožňuje pohyb. Dále už s dětmi 

zkoušíme pohyb v poloze horizontální, a to v lehu na desce, posléze v poloze 

na zádech s deskou mezi koleny, kotníky. Malé děti desku mezi nohama neudrží. Mohou si 

proto paty položit přes okraj bazénu, neboje nechat nadlehčovat vodním válcem. 

S j j Ъ 

2) Chůze ve vodě a její obměny 

Již při prvních pohybech ve vodě dítě zjistí, že je vodou zpomalováno. Čím 

je voda hlubší, tím pomaleji v ní lze postupovat. S touto zákonitostí můžeme 

děti seznámit herní formou. Cvičíme různé druhy chůze (rychlá, pomalá, 

s otáčením, pozadu,...), různé formy napodobivé chůze (čáp, žába, pes, 

kachna...), poskoky, šlapání vody na místě, vpřed, vzad, do strany. 
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3) „Běh" a jeho obměny 

Z cvičení chůze se snadno dostaneme к „běhu" ve vodě. Běhání ve vodě je 

mezičlánkem, který dostává tělo z vertikální polohy do horizontální Měníme intenzitu běhu, 

pořádáme závodivé formy. Při závodivých hrách děti dobře poznají odpor vody. Zjistí, že 

pohyb vodou nelze zrychlit zvýšením frekvence kroků, ale mohutnějším odrazem a 

prodloužením kroku. 

Necháme-li děti při běhu používat ruce, kterými plácají do vody, brzy zjistí, že různé 

postavení ruky má odlišný účinek a může je při běhu zrychlit. Ve snaze vyhrát závod, být co 

nejrychlejší, dítě začne přirozeně používat střídavý pohyb paží. S postupným zvyšováním 

úrovně závodníků se vyvíjí i jejich technika „běhu". Střídavý záběr paží se stává intenzivnější, 

děti začínají ztrácet dno pod nohama, a tak samovolně přecházejí do splývavé polohy na 

prsou. Pro další zrychlení pohybu často začnou využívat kraulových kopů a přirozeně se tak 

seznámí se základní technikou plaveckého způsobu kraul. Pořádáme-li také závody v běhu 

vzad, položíme základy pro plavecký způsob znak. 

4) Kraulový pohyb nohou 

Správně provedený kraulový pohyb nohou (vychází z kyčlí) příznivě ovlivňuje polohu 

těla na vodní hladině. Střídavý záběr udržuje jeho rovnováhu. 

Kraulový pohyb nohou provádíme nejprve v sedu na okraji bazénu. Cvičení ztížíme 

kraulováním na prsou tak, že se děti drží kraje bazénu a celé tělo je ponořené. Dále už 

můžeme děti nechat plavat samostatně s deskou či jinou pomůckou a pohyb procvičovat na 

prsou i na zádech. Při plavání bez nadlehčovací pomůcky můžeme ke kraulovým kopům 

přidávat scullingové pohyby. 

Vhodnou organizací a výběrem pomůcek můžeme zájem dětí o toto cvičení udržet 

poměrně dlouhou dobu. 
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Chyby: 

Pohyb nevychází z kyčlí, ale od kolen, což vede ke zvýšenému krčení dolních končetin nebo 

až k,Jízdě na kole".Nohy nejsou v hlezenních kloubech uvolněné, chodidla nejsou sklopena a 

přivrácena špičkami к sobě, takže pohyb ztrácí hnací sílu. 

5) Kraulový pohyb paží 

S kroužením pažemi vpřed a vzad mohly děti získat prvotní zkušenosti už 

při závodění v „běhu". V horizontální poloze plaveme nejprve na krátké 

vzdálenosti, nejlépe přes roh bazénu. Délky úseků dle potřeby upravujeme. 

Dobrý záběr pažemi je závislý na síle, kterou plavec táhne paži vodou a využívá odporu vody. 

5. 5. 4. HRY A CVIČENÍ 

Pro rozvoj „pocitu vody" zařazujeme cvičení, kde se experimentuje s plaveckou polohou 

(nohy dopředu, šroub,...) a záběrovými plochami.Podporujeme závodivé hry, při kterých děti 

nejlépe poznají odpor, který voda klade. 

Jaká je voda? 

Zkoušíme, jaká voda je - hladká, měkká, studená, teplá - hladíme ji, posloucháme ji. Také se 

na ni můžeme zlobit - plácneme ji, pěstmi do ní bušíme, sekáme (nasekáme vodě), stříkáme 

ji. Toto cvičení můžeme provádět i s pomůckami - držíme v ruce kolečko, silnější 

vodolepku,... 

Kreslíme a píšeme ve vodě 

Kreslíme jednou rukou i oběma různé obrazce. Můžeme kreslit čáry i nohama, propnutou i 

ohnutou špičkou . Odkopáme vodu napnutýma nohama pomalu, rychle. Dáváme nohy od 

sebe, к sobě, nahoru, dolů, stejně tak paže. Můžeme šlapat vodu a pohybovat se vpřed, vzad, 

stranou i dokola, měníme rychlost pohybu. Opět můžeme pro psaní využít různé pomůcky, 

které zvyšují odpor vody - rukavice, kolík, drže v ruce puk,... 
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Tleskáme 

Zatleskáme (ruka deskovitá) pod vodou; jednou rukou pod vodou, druhou nad vodou; s prsty 

roztaženými od sebe; pěstmi. 

Nabíráme vodu do dlaní 

Do mističek z dlaní (ruka miskovitá) nabíráme vodu, dlaně překlopíme a vodu vylijeme. 

Překlápíme ruce plynule. Stejný pohyb opakujeme pod vodou a snažíme se nacvičovat 

ploutvový pohyb (sculling, osmičkování) v klubíčku. 

Plácaná 

Děti plácají dlaněmi do vody - střídavě i současně; tlesknout o dlaně, tlesknout o vodu; ve 

dvojicích tlesknout si vzájemně do dlaní a pak samostatně o vodu. Cvičení rozvíjejí nejen 

pocit vody, ale i koordinační schopnosti. 

Sprchování 

Děti nabírají vodu do dlaní a vyhazují do výše nad hlavu. 

Kačenky 

Žáci se potopí až po ramena, skrčí upažmo a pohybují pažemi nahoru a dolů. 

Kachna loví v temné vodě, dobře je jí na svobodě. 

Proletí se s káčátky, kolem naší zahrádky. 

Husy 

Žáci provádí stejný pohyb jako při hře na kačenky, ale paže mají napjaté. Mohou přidat i 

výskoky a napodobovat tak husy, které se snaží vznést z hladiny rybníka. 

Šij u boty 

Děti krouží předloktím, zápěstím ve vodě. 

Šiju boty do roboty, nemám chleba ani sýra, 

kočka mi to všecko snědla. Kšáááá! 

v 

Režu, řežu polena 

Děti provádí pohyby paží ve vodě ve velkém rozsahu - vpřed, vzad, do stran. 

Řežu, řežu polena, až mě bolí ramena, 
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Až mě bolí celý kříž, řízy, řízy, řízy, říz. 

Na vlak 

Děti stojí v zástupu, jednu ruku mají na rameni žáka před sebou, druhou rukou naznačují 

pohyb kol. Na znamení se vlak rozjíždí, zpomaluje (střídání rychlé a pomalé chůze), troubí, 

vjíždí do tunelu,... 

Můžeme hrát i na hloubce s nadlehčovacími válci.. Pohyb vpřed se děje pomocí kopání 

nohou. Žáci mají válce pod rameny, drží se vždy konců válce žáka před sebou. 

Jede vláček, jede krajem, my si na něj také hrajem, 

jeden vagón, druhý, třetí, zapojí se všechny děti, 

pára syčí, vláček houká, pan výpravčí z okna kouká. 

Chvíli stojí vláček v klidu, hned zas se dá do pohybu. 

Po kolejích supí vláček, funí, houká do zatáček. 

Jede, jede pro děti, cestu zná už zpaměti 

Chůze vodou 

Ve spojení za ruce nebo samostatně procházejí žáci vodou. Provádíme napodobivou chůzi, 

překračujeme pomyslné i skutečné překážky. 

Honičky 

Klasické honičky, necháme děti, aby se ve vodě pohybovaly podle uvážení a samy přišly na 

to, jak nejrychleji a nejsnáze utéct. 

Jízda na kole 

Děti se drží stěny bazénu (na mělčině jsou v podporu ležmo) a pohybují nohama jako když 

šlapou na kole. Jedeme na kole rychle, pomalu, do zatáček. Cvičení neprovádíme ve svislé 

poloze, aby nedošlo к fixaci nesprávného pohybu kraulových nohou. 

Vodotrysk 

V sedu nebo vzporu ležmo necháme děti vykopávat nárty vysoko nad vodu. 

Tučňák 

Tučňák zkouší mávat křídly - pleskání o hladinu, ale moc mu to nejde, proto raděj plave -

plavecké pohyby - kopání nohou. Na hluboké vodě použijeme к tomuto cvičení nudli. 
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Není ptáček jako ptáček, tučňák nosí černý fráček. 

A když chce být v pohodě, zaplave si ve vodě. 

Lodičky na moři 

Děti se volně pohybují ve vodě různými směry a provádějí střídavé záběry paží. Na výzvu: 

„Raz, dva, tři kam lodičky patří?",se vrací do vymezeného prostoru. 

Na parníky 

Děti přepravují náklad na plavecké desce z jednoho místa na druhé. Pohybují se vpřed 

kraulovými kopy. 

Jede parník, veze náklad, 

voda za ním musí (nesmí) cákat. 

Závod lodí 

Děti utvoří družstva. Každé družstvo si musí postavit v určitém čase svou loď. Na své lodi 

pak závodí, Která loď dopluje do cíle první vyhrává. 

Zaháněná stříkáním 

Dvě řady žáků stojí proti sobě. Na znamení se snaží stříkáním navzájem zahnat za předem 

označenou metu. Zahánět můžeme nejen sebe, ale třeba i míčky. 

Cákaná 

Děti rozdělíme na skupiny. Každá skupina dostane přidělený jeden kbelík. Děti si stoupnou 

dokola, okolo kbelíku (někdo jej drží). Na povel začínají všichni cákat do kbelíku vodu. Po 

skončení hry porovnáme obsahy kbelíků jednotlivých skupin. Vyhrává skupina, jejíž kbelík 

obsahuje nejvíce vody. 

Přetlačování 

Dva plavci leží proti sobě ve vodě. Mezi sebou drží destičku (ponton) a snaží se pomocí 

kraulového záběru nohou přetlačit jeden druhého. Kdo se dotkne nohama dna nebo pustí 

desku, prohrál. 
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Námořní bitva 

„Válečné lodě" (žáci na pontonech) se snaží projet pod palbou „torpéd" (žáci splývající od 

kraje bazénu). Lodě postupují po délce bazénu, torpéda seje snaží sestřelit po celé šířce 

bazénu. 

Úkoly 

V mělké vodě: běh vodou po pás bez pomoci paží a s pomocí paží, šlapání vody bez pomoci 

paží a s pomocí paží, poskoky snožmo, běh pozpátku, dostat se na určité místo 

v sedu na desce, záběry s využitím přídavné plochy, brzdivé pohyby 

Pro plavce: plavecký způsob znak plavat kraulem (ruce plavou obráceně než mají), kraul 

pozpátku,prsa pozpátku, plavání s nohama napřed apod. 

5. 5. 5. POMŮCKY 

Nevhodné pomůcky: 

• chomout, plavecké vesty 

• nadlehčovací kroužky, rukávky 

- pomůcky nesmí bránit plaveckým pohybům, nesmí narušovat plaveckou polohu, nadlehčení 

musí být přiměřené 

Lze použít: 

1) nadlehčovací pomůcky,které stabilizují polohu žáka ve vodě a pomohou mu tak soustředit 

se na pohyb 

• plavecké desky 

• nadlehčovací válce, hranoly 

• osmičky 

• plavecké podložky, pontony 

2) pomůcky, které umožní pocítit odpor vody, podporují schopnost „vyhmátnout" vodu 

• plavecké rukavice, blány 

3) množství zajímavých hraček, které děti motivují к pohybu ve vodě 

• vodolepky 

• míčky, plovoucí zvířátka 
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6. PLAVECKÉ POMŮCKY 

Heslo: Všeho s mírou!!! 

Lambert (1963) charakterizuje plavecké pomůcky jako předměty, které mají 

usnadňovat nácvik prvků, souhry i celkové techniky plaveckých způsobů. V tréninku 

pomůcky slouží i ke ztížení některých prvků při rozvoji určitých pohybových dovedností. 

Pro využívání plaveckých pomůcek máme důvody psychologické, pedagogické a 

využíváme je i pro usnadnění motoriky ve vodě. 

U dětí předškolního a mladšího školního věku používáme různé druhy pomůcek pro 

zvýšení atraktivity prostředí motivace dětí provádění úkolů. 

6. 1. HISTORIE PLA VECKÝCH POMŮCEK 

Metoda nadlehčení pomůckami se používá již od starověku. Známe nákresy již ze 

staré Mezopotámie, kde lidé plují na měchu ze zvířecích kůží. 

V době renesance Leonardo da Vinci vynalezl pro snazší zvládnutí plavání plavecké 

okruží či rukavice s blánami 

M. Hoch uvádí, že již staří Římané používali nadlehčovacích pomůcek. Za plavce však 

označovali toho, kdo uměl plavat bez nadlehčení (sine cortice nabis). 

Nadlehčovací pomůcky ve formě zvířecích měchýřů, korkových pásů apod. 

doporučoval v roce 1538 Mikuláš Wynemann z Ingolstadtu. V roce 1790 zavádí Guts-Muts 

do fílantropina ve Schneefenthalu metodu bidla. Adepti plaveckého umění byli zavěšováni ve 

speciálním pásu na bidlo a v této poloze opakovali na suchu nacvičený pohyb tak dlouho, až 

se jim podařilo udržet na hladině. Výcvik se dlouho nemohl obejít bez uvázání neplavců na 

lano. Lpělo se na geometricky přesném provádění pohybů - prostná cvičení přenesená do 

vody. I když se proti výuce na bidle objevovaly stále námitky, dominovala tato metoda více 

než půl druhého století. Její výhodou byla jednoduchost a mechanický postup v bezpečném 

závěsu. Mistr plavčí závěs dovedně prodlužoval a větší ponor nutil neplavce stále 

zdokonalovat plavecký pohyb. Na bidle se učili plavat především dospělí, děti byly na tento 

způsob učení „slabé". 

Průlom do metody bidla učinila takzvaná kolektivní metoda důvěry, která nahradila 

doposud užívanou metodu individuální. Vznikla na počátku 20. století v USA (H. Corsan) a 

nekompromisně se stavěla proti jakémukoli nadlehčení. Vycházela z toho, že neplavec musí 
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získat ve vodním prostředí sebedůvěru. Nadlehčovací pomůcky nebyly využívány na mělčině, 

na hloubce se používaly pomůcky dřevěné (dřevěná destička, prkno pro usnadnění splývání). 

6. 2. PLAVECKÉ POMŮCKY SOUČASNOSTI 

S rozvojem systematičnosti výuky plavání nastoupila ve 20. století nejprve éra 

korkových nadlehčovacích pomůcek. Objevují korkové destičky a nadlehčovací pásy. 

Nástupem nových technologií byl postupně korek nahrazen polystyrenem a umělou hmotou. 

Rozvoj novějších materiálů umožnil převrat ve výrobě plaveckých pomůcek. Jedná se 

zejména o polyuretan a silikon, který je lehký a lehce se dá vyrobit mnoho barevných 

kombinací a tvarů. 

Vývoj a výroba plaveckých pomůcek do značné míry ovlivnila metodiku výuky 

plavání všech věkových kategorií, od kojenců až po výuku neplavců z řad dospělých. 

Umožnila sportovním oddílům plavání přístup ke kvalitním a cenově přístupným tréninkovým 

pomůckám. Nové záchranné pomůcky zvyšují záchranářům jejich úspěšnost a bezpečnost při 

záchranných akcích a ovlivňují i metodiku výcviku této specializace. 

Plavecké pomůcky při vhodném používání v tréninku účelně vytvářejí podmínky 

к odstranění psychických zábran, umožňují nácvik účinných pohybů, zvyšují efektivitu 

tréninkového procesu a přispívají к prohloubení seznámení s vodním prostředím. Vědomí 

nebezpečí utonutí, popřípadě reakce nedostatečně adaptovaných analyzátorů na vodní 

prostředí, snižují schopnost, nebo zcela zabraňují, začínajícím plavcům soustředit se na 

cvičení {Hoch 1987). 

Nabídka různých druhů plaveckých pomůcek je velmi široká a kvalitní. Na trhu se 

objevují plováky, desky různých velikostí, nadlehčovací hranoly, válce, plavecké pásy, 

nadlehčovací podkovy, plavecké vesty, pontony. Pro rozvoj plavců v etapách 

specializovaného a vrcholového tréninku se objevují nové a překvapující pomůcky. 

I do této sféry ale bohužel vniká tlak komerce, který nutí výrobce nabízet mimo jiné 

pomůcky, které jsou pro plaveckou výuku kontraproduktivní. Nejvíce je to vidět na trhu 

s pomůckami nadlehčovacími, které jsou zároveň nejpoužívanějšími plaveckými pomůckami 

v základní plavecké výuce. 
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6. 3. VÝZNAM PLAVECKÝCH POMŮCEK 

V základní plavecké výuce slouží plavecké pomůcky к podpoře správné plavecké 

polohy а к lepší koncentraci na plnění pohybového úkolu.Pomůcky také usnadňují nácvik 

plaveckých pohybů a můžeme díky nim rozvíjet pohybové schopnosti. 

6. 4. ROZDĚLENÍ PLAVECKÝCH POMŮCEK 

Rozdělení plaveckých pomůcek z hlediska jejich umístění: 

a) pomůcky, kterých se zachycujeme končetinami (deska, tyč) 

b) pomůcky, které připevňujeme na tělo (pás, kruh, rukávky) 

Rozdělení pomůcek z hlediska organizace plavecké výuky 

- zařízení bazénu: okraje, žlábky, bloky, stupínky, schůdky, madla 

- pomůcky vymezující prostor - bezpečnostní zóny 

- mety - dráhy, bójky, obruče 

klasické plavecké pomůcky 

Cechovská 

Plavecké pomůcky a jejich rozdělení se v literatuře objevuje v mnoha náhledech. Podle 

Čechovské (2006) je rozdělení plaveckých pomůcek začleněno podle etap plavecké výuky: 

1) Pomůcky pro adaptaci na vodní prostředí 

• Předměty pro manipulaci s vodou: nabírání, přenášení, přelévání, kropení 

• Předměty plovoucí po hladině, které je možné potápět a vrátí se к hladině, leze je 

pohánět po hladině foukáním, vířením vodní hladiny (nafukovací hračky, balónky) 

• Předměty, které jsou určeny pro vylovení: tyčky, hokejové puky, gumové kroužky, 

květiny) 
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• Předměty, na které lze vylézt a bezpečně padat do vody: překážky к přelézání, 

podlézání, ručkování, skluzavky, předměty к prolézání (obruče), pokládání se na vodu, 

plavecké žíněnky, překážkové dráhy částečně ve vodě a na hladině 

• Předměty navozující zrakovou kontrolu pod hladinou: zrcadlo, okno, kamera 

2) Pomůcky pro nácvik základních plaveckých dovedností 

• Plavecké desky různých velikostí, malé desky nebo piškoty 

• Plavecký stabilizační pás 

• Pomůcky napomáhající nácviku plaveckého dýchání 

• Pomůcky napomáhající nácviku splývavých poloh a vznášení 

• Pomůcky pro orientaci pod vodou 

• Pomůcky využívající se při nácviku pádů a skoků do vody 

• Pomůcky využívané к rozvoji pocitu vody 

Bělková 

Bělková (2001) uvádí rozdělení plaveckých pomůcek na: 

• Plavecké desky velké - používané pro nadlehčení horní části těla při plavání pouze 

nohama 

• Plavecké desky malé - používané pro nadlehčení horní i dolní části těla při prvkovém 

plavání 

• „Piškoty" používané pro nadlehčení spodní části těla při prvkovém plavání a 

synchronizovaném plavání 

• Plavecké žíněnky - používané pro hry a různé soutěživé formy 

• Nadlehčovací pásy pro plaveckou výuku a korekci chyb 

• Plavecká kolečka s otvory pro nadlehčení horní části těla a různé soutěživé formy 

• Další pomůcky: dřevěné tyče, obruče, nafukovací kroužky, puky, síliče prstů, míčky 

Hlavatá 

• Pomůcky pro nácvik a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) pomůcky pro nácvik plaveckého dýchání 

b) pomůcky pro nácvik vznášení a splývání 
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c) pomůcky pro nácvik ponořování, potápění a orientace ve vodě 

d) pomůcky pro nácvik pádů a skoků do vody 

e) pomůcky, které napomáhají získání pocitu vody 

• Pomůcky pro nácvik a stabilizaci plaveckých způsobů 

• Pomůcky pro specializovaný trénink 

6. 4. 1. NADLEHČOVACÍ POMŮCKY 

Nadlehčovací pomůcky zamezují bezprostřednímu poznání působení vody na lidské 

tělo, proto je musíme užívat cílevědomě a s mírou. V období, kdy chceme, aby děti poznaly 

realitu působení vodního prostředí (fyzikální vlastnosti vody), kdy se učí využívat vztlaku a 

překonávat odpor, který voda klade, nadlehčovací pomůcky nepoužíváme. 

Použití a míru nadlehčení určuje bázlivost nebo schopnost žáka vyrovnávat se se 

stresovými situacemi. Nadlehčení vytváří z labilní plavecké polohy polohu poměrně stabilní, 

žák se psychicky uklidní, nejistota opadne, najednou je schopen vnímat pokyny cvičitele a 

soustředit se na učení. 

Nadlehčovací pomůcky mají za úkol snížit labilitu plavce, ale nesmí překážet 

v pohybu. Umisťují se nad těžištěm, které zůstane prakticky na stejném místě, ale bod vztlaku 

se posune více к těžišti. Tvar pomůcky musí odpovídat místu, kam je pomůcka situována. 

Nadlehčovací pomůcky se v žádném případě nesmí stát plavci zvykem Nadlehčovací 

pomůcky musíme vždy používat promyšleně a s jasným cílem, který se vztahuje ke zvládnutí 

určité dovednosti. 

Jejich primárním cílem je dítě nadlehčit, což je v rozporu s primárním úkolem první 

výcvikové fáze, a to seznámit dítě s vodou a dostat ho „pod vodu". Nadlehčení pomáhá dítěti 

při seznámení s vodou, brání však bližšímu kontaktu s ní. Dítě nemá potřebu ponořit hlavu, 

ani zvládnout horizontální polohu, natož se dostat pod hladinu. 

Pouze zdánlivě ulehčují práci cvičiteli plavání s dětmi, které vodu odmítají a vstoupí 

do ní pouze tehdy, když je cvičitel obalí nadlehčovacími pomůckami. Zde je opět hmatatelná 

komercionalizace plavecké výuky. Když si rodiče dítěte zaplatí za výuku plavání, očekávají, 

že bude dítě ve vodě. 

Některé děti však není vůbec snadné „pro vodu" získat. Pro takovéto děti je pak 

vhodnější individuální výcvik, kdy má cvičitel dostatek času soustředit se na potřeby daného 

74 



dítěte a pracovat s ním individuálními metodami (např. Halliwickovou metodou - přímý 

kontakt cvičitele s neplavcem). Jakmile dítě překoná prvotní obavy a samotný vstup do vody 

mu nebude činit potíže, nic nebrání dalšímu pokračování při kolektivním výcviku. 

Je dobré rodiče včas obeznámit s cíli plaveckého výcviku a přesvědčit je, že je lepší na 

počátku investovat více času do seznamování s vodou a adaptaci na ni, než s dítětem, které je 

„obalené" pomůckami trénovat plavecké pohyby. Bez pomůcek se pak dítě, které není 

dostatečně adaptované na vodní prostředí, stejně na hladině neudrží. Pokud dítě stále plave 

s nadlehčovací pomůckou, je domněnka, že se naučilo plavat, mylná. Míru nadlehčení 

musíme postupně snižovat, až je dítě schopno samostatného pohybu na hladině. 

Nadlehčovací pomůcky jsou při plavecké výuce velmi efektivní, když dochází к jejich 

správnému používání.Cílem používání plaveckých pomůcek by mělo být umožnění lepšího 

zvládnutí určité dovednosti, nikoli zabránění v provádění této dovednosti. 

Jsou druhy pomůcek, při jejichž používání se dítě cítí bezpečně, ale brání mu 

v dosažení správné plavecké polohy, mnohdy je žák díky nadlehčení udržován dokonce 

v poloze vertikální. Některé pomůcky brání v ponoření hlavy, bývají také pro děti velmi 

přitažlivé. Nejedno dítě se nejvíce na celé plavecké výuce bojí toho, že musí ponořit hlavu a 

čelit tak nepříjemným pocitům z odlišného prostředí a následně z pálení očí, popřípadě 

vdechnutí vody ústy či nosem. Setkala jsem se i s problémem, kdy dítě nechce ponořovat 

hlavu, aby si nenamočilo „vlásky". 

Je nanejvýš vhodné nadlehčovací pomůcky používat na hluboké vodě, ale vždy 

promyšleně. Pomůcky, se kterými děti plavou často obměňujeme, aby u nich nevznikl návyk 

a fixace na určitou nadlehčovací pomůcku a zároveň míru nadlehčení snižujeme. 

Problémem při používání nadlehčovacích pomůcek je zejména užívání jejich 

nadměrného počtu v nevhodných kombinacích a nadměrně dlouho = zneužívání 

nadlehčovacích pomůcek. Je mnohem horší odnaučit dítě od nadlehčovací pomůcky, než ho 

dostat do vody bez ní na počátku plavecké výuky. 

Existují argumenty, které se snaží omluvit „zneužívání" nadlehčovacích pomůcek. 

Jsou jimi: příliš velká hloubka pro začátečníky, málo cvičitelů, mnoho dětí ve družstvu, děti 

by se bez pomůcek utopily, není čas na nějaké hry, musejí se přece učit plavat. Úroveň těchto 

argumentů je pochybná. Počty dětí ve skupině a množství cvičitelů je jasně stanoveno 

vyhláškou a plavecké školy by si neměly dovolit vyhlášku porušovat. Jestliže nemá plavecká 

škola dostatek cvičitelů, musí přijmout do výuky méně dětí. Hry pomohou dětem si vodu 

zamilovat, sžít se s ní a na hodiny plavání se těšit. Bez dostatečné adaptace na vodu se 
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plavecké pohyby učí hůře, déle a jsou ménč efektivní. Učit děti plavat na hloubce je skutečně 

obtížnější než na mělké vodě, ale není nutné, aby byly děti pomůckami zahlceny. Cvičitelova 

práce je učit děti plavat a dávat pozor, aby se neutopily. Jestliže tedy cvičitel plní své 

povinnosti, dítě se utopit nemůže. Navléknout děti do pásků i proti jejich vůli, je čistý 

alibismus pro učitele plavání, aby nemusel být při výuce tolik pozorný. Nadlehčovací 

pomůcka je pouze pomocný prostředek ve výuce,nelze jí nahrazovat cvičitele. 

Nepřiměřeným používáním nadlehčovacích pomůcek dochází к obcházení základních 

plaveckých dovedností, bez jejichž zvládnutí z člověka nikdy nebude aktivní plavec. Děti 

nepřivyknou světu pod hladinou, nedostanou se do žádné stresové situace, nejsou nuceny 

překonávat psychické zábrany, tzn. s nadlehčovací pomůckou se plavat nenaučí. 

6. 4. 2. VYUŽITÍ NADLEHČOVACÍCH PLAVECKÝCH POMŮCEK: 

Kdy využijeme nadlehčovací pomůcky: 

a) ve fázi seznamování s vodou, kdy nácvik probíhá na hluboké vodě 

b) ve fázi soustředěného nácviku řízených plaveckých pohybů, abychom začátečníkovi 

umožnili koncentrovat se na daný pohyb 

К čemu slouží nadlehčení: 

a) má pomáhat к vodorovné poloze těla 

b) má zvýšit stabilitu této polohy 

Pro účelné nadlehčení dodržujeme požadavky: 

b) nadlehčovací pomůcka musí být správně využita (správné uchopení pomůckyjejí 

umístění na těle) 

c) nadlehčení pomůckou musí být přiměřené 

d) nadlehčovací pomůcka nesmí překážet v pohybu 

e) neplavec si nesmí na nadlehčovací pomůcku zvyknout 

Střídáme aktivity s pomůckou i bez pomůcky, popř. střídáme různé druhy pomůcek, aby 

nedošlo к fixaci dítěte na pomůcku. Nadlehčení postupně omezujeme. 
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6. 5. HRY A CVIČENÍ S POMŮCKAMI 

Různé druhy nadlehčovacích, barevných a atraktivních pomůcek nám při výcviku 

pomohou odbourat obavy a strach z vodního prostředí. Pro hry a cvičení můžeme využít 

téměř jakékoli pomůcky z hygienicky nezávadného a bezpečného materiálu.Hry s pomůckami 

jsou pro děti velmi atraktivní, jelikož barevné a zajímavé pomůcky samy o sobě vzbuzují 

jejich hluboký zájem. 

Pohybové úkoly pro jednotlivce 

S míčem (tenisák, nafukovací, gymnastický, různé velikosti) 

• Tlačit míč ke dnu, pak jej pustit. 

Čí míč vyskočí nejvýše? Kdo umí dát hlavičku? 

• Protlačit míč mezi rozkročenýma nohama a pokusit se ho pomocí rychlé otočky chytit 

• Žonglovat s míčem v poloze na zádech z jedné ruky do druhé, totéž při šlapání vody 

• Kdo dokáže sám sobě přihrát míč v poloze na zádech a chytit jej, nebo dokonce dát 

hlavičku? 

• Dostrkat míč bez pomoci rukou a paží na určité místo (pošťuchování hlavou,к 

foukání) 

• Udržet míč na břichu nebo zaklíněný mezi nohama a udělat kotoul 

• Míč jako náhrada plovací destičky (držet míč v jedné ruce, druhou provádět plavecké 

pohyby, držet míč na zádech a pohybovat se vpřed kraulovýma nohama) 

S nadlehčovacími pomůckami 

• Jízda na nich (ponton slouží jako plavidlo) 

• Potopit se pod ně 

• Plavec drží menší nadlehčovací pomůcku a pokouší se udělat „eskymáka" 

• Skoky s pomůckou nebo na nadlehčovací pomůcce 
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S obručí 

• Ponořit se a vyplavat v ní 

• Delfíní skoky (skok do obruče) 

• Proskakování obručí 

• Proplavávání obručemi 

Hry ve dvojicích s pomůckami 

Přetlačování 

Dva plavci se položí na vodu proti sobě, mezi sebou mají plaveckou desku, kraulovými kopy 

se přetlačují. 

Jezdecký souboj 

Plavec stiskne několik destiček mezi nohy, jeden druhého se snaží převrhnout 

Hry družstev s pomůckami 

Do vody můžeme aplikovat většinu her, co hrajeme na suchu, např. vybíjenou, házenou, 

zaháněnou míčů apod. 

Stavba lodí 

Děti mají za úkol si z různých pomůcek sestavit plavidlo, na kterém pak musí zdolat určitou 

vzdálenost. 
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7. ZAMĚŘENÍ 

Šetření bylo zaměřeno na získání informací o plaveckých pomůckách, které používají 

plavecké školy u nás pro předplaveckou a základní plaveckou výuku na mělké a hluboké vodě 

s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Předmětem zájmu byly nejen druhy 

plaveckých pomůcek, které jednotlivé plavecké školy ve své výuce používají, ale také způsob 

jejich využití. Zároveň jsme se zajímali o možnosti plaveckých škol skladovat pomůcky a zda 

jsou pro ně cenově dostupné. 

Pro šetření byla zvolena dotazníková metoda doplněná rozhovory s vedoucími plaveckých 

škol i cviěiteli plavání a pozorováním v hodinách plavecké výuky. 

7. Í.CÍLE ŠETŘENÍ 

1. Zjistit, jaké druhy plaveckých pomůcek plavecké školy vlastní 

1.1. Porovnat typy plaveckých pomůcek využívaných v bazénech s mělkou a 

hlubokou vodou s bazény pouze hlubokými. 

1. 2. Zjistit, zdaje běžné, aby si děti do výuky nosily pomůcky vlastní. 

2. Zjistit, zdaje počet pomůcek, které plavecká škola vlastní, úměrný počtu hodin, které 

pořádá. 

3. Zjistit, které pomůcky a jakým způsobem jsou využívány na mělké vodě při nácviku 

základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů. 

4. Zjistit, které pomůcky a jakým způsobem jsou využívány na hluboké vodě při nácviku 

základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů. 

5. Zjistit, zda jsou plavecké pomůcky vhodně uskladněné. 

7. 2. HYPOTÉZY 

Hl: Bazény s mělkou i hlubokou vodou mají více plaveckých pomůcek pro přípravnou 

a základní plaveckou výuku než bazény s pouze hlubokou vodou. 

H2: Při práci s neplavci pouze na hluboké vodě se využívá více druhů a celkově větší 

množství nadlehčovacích pomůcek. 
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H3: Bazény, ve kterých probíhá přípravná a základní plavecká výuka na mělké i hluboké 

vodě, jsou vybaveny větším počtem vodních hraček a pomůcek pro potápění než bazény 

pouze hluboké. 

H4: Počet plaveckých pomůcek pro přípravný a základní plavecký výcvik je úměrný počtu 

hodin, které škola pořádá. 

H5: Jestliže plavecká škola nemá možnost pro uskladnění dostatečného množství pomůcek, 

nebojí chybí finanční prostředky, nosí si děti do výuky pomůcky vlastní. 

H6: Pomůcky jsou hygienicky uskladněné v prostorách k tomu určených. 

7. 3. POPIS PRŮBĚHU ŠETŘENÍ 

Pro šetření byly vybrány bazény, na kterých probíhá výuka pouze na hluboké vodě a 

bazény, ve kterých probíhá počáteční výuka na mělčině, přičemž se děti na hloubku postupně 

s nabýváním dovedností přesouvají. 

Šetření bylo provedeno v plaveckých školách v Čechách. Za hlavní výzkumnou 

metodu jsem stanovila dotazník, který jsem rozeslala do několika plaveckých škol po celé 

republice. Šetření proběhlo konkrétně v několika školách v Praze (Žabička, Lodička, TJ 

Bohemians, River Side Club, Ondřej Šimáček, Jerry Club, Jana Boubínová), v Brandýse nad 

Labem, Kladně, Slaném, Jablonci nad Nisou a Trutnově. 

Otázky v dotazníku byly rozděleny do tří skupin. A to na otázky týkající se 

plaveckých pomůcek, bazénu, ve kterém probíhá předplavecká a základní plavecká výuka a 

frekvenci plavecké výuky (počet hodin přípravné a základní plavecké výuky týdně). 

Dotazníková metoda byla posléze doplněna rozhovory s vedoucími i cvičiteli 

plaveckých škol (TJ Bohemians, Žabička, Šimáček, Brandýs, Jablonec) a pozorováním 

průběhu plavecké výuky tamtéž, kdy jsme se zaměřovali na způsoby používání jednotlivých 

plaveckých pomůcek a jejich zařazování jednotlivými cvičiteli plavání do výuky. 

Sama jsem také cvičitelkou plavání, proto jsem mohla efektivitu používání pomůcek 

odborně posoudit a metody jsem sama prověřila. 
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Na základě vypozorovaných skutečností, prostudované literatury, zkušeností cvičitelů 

plavání i mých osobních zkušeností byl sestaven seznam cvičení, která lze s jednotlivými typy 

pomůcek dělat. 

8. ZPRACOVÁNÍ HYPOTÉZ 

Výsledky šetření jsem pro přehlednost zaznamenala do tabulek, popř. grafu. 

8. 1. DRUHY PLAVECKÝCH POMŮCEK 

Tabulka č. 1 

Počet druhů plaveckých pomůcek, které jednotlivé plavecké školy používají pro 

předplaveckou a základní plaveckou výuku 

Jerry Club 11 

TJ Bohemians 4 

Lodička 33 

RSC 5 

Žabička 33 

Šimáček 23 

Boubínová 20 

Brandýs n. L. 20 

Kladno 17 

Slaný 18 

Jablonec 80 

Trutnov 31 

průměrný počet pomůcek v bazénech s hlubokou vodou 8 

průměrný počet pomůcek v bazénech s hlubokou i mělkou vodou 23 

Školy, které mají pro výuku к dispozici bazén s hlubokou i mělkou vodou mají 

průměrně více pomůcek pro výuku plavání než školy, kdy probíhá výuka pouze na hloubce. 
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Tabulka č. 2 

Počet druhů nadlehčovacích pomůcek využívaných pro práci s neplavci,kteří plavou pouze na 

hluboké vodě 

Jerry Club 6 

TJ Bohemians 3 

RSC 2 

Šimáček 9 

Kladno 13 

Brandýs 12 

Tabulka č. 3 

Počet druhů nadlehčovacích pomůcek využívaných pro práci s neplavci, kteří přecházejí 

z mělké vody do hluboké 

Žabička 17 

Lodička 17 

Jablonec 55 

Trutnov 18 

Slaný 14 

Boubinová 15 

průměrný počet nadlehčovacích používaných pomůcek v bazénech s hlubokou vodou 9 

průměrný počet nadlehčovacích pomůcek používaných v bazénech s hlubokou i mělkou vodou 24 

Bazény s s mělkou i hlubokou vodou jsou průměrně lépe vybaveny, využívají i více 

typů nadlehčovacích pomůcek. 

Tabulka č. 4 

Počet druhů hraček a pomůcek pro potápění využívaných pro práci s neplavci,kteří 

plavou pouze na hluboké vodě 

Jerry Club 3 

TJ Bohemians 0 

RSC 1 

Šimáček 11 
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Kladno 3 

Brandýs 5 

Tabulka č. 5 

Počet druhů hraček a pomůcek pro potápění využívaných pro práci s neplavci,kteří mají 

možnost pobývat v mělkém bazénu 

Žabička 13 

Lodička 13 

Jablonec 20 

Trutnov 13 

Slaný 4 

Boubínová 4 

průměrný počet hraček a pomůcek pro potápění v bazénech s hlubokou vodou 4 
průměrný počet hraček a pomůcek pro potápění v bazénech s hlubokou i mělkou vodou 11 

Bazény, ve kterých lze pobývat v mělké i hluboké vodě mají průměrně více druhů 

hraček a pomůcek pro potápění než bazény pouze s hloubkou. 

8.2. FREKVENCE PLAVECKÉ VÝUKY 

Tabulka č. 6 

Týdenní hodinová dotace pro dopolední přípravnou a základní plaveckou výuku 

v jednotlivých plaveckých školách 

Jerry Club 0 

TJ Bohemians 0 

Lodička 0 

RSC 0 

Žabička 7 

Šimáček 3 

Boubínová 15 

Brandýs n. L. 12 

Kladno 16 
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Slaný 20 

Jablonec 25 

Trutnov 24 

Tabulka č. 7 

Týdenní hodinová dotace pro odpolední přípravnou a základní plaveckou výuku 

v jednotlivých plaveckých školách 

Jerry Club 2 

TJ Bohemians 2 

Lodička 9 

RSC 2 

Žabička 1 

Šimáček 5 

Boubínová 20 

Brandýs n. L. 2 

Kladno 8 

Slaný 10 

Jablonec 12 

Trutnov 12 

Tabulka č. 8 

Celková týdenní hodinová dotace pro přípravnou a základní plaveckou výuku v jednotlivých 

plaveckých školách 

Jerry Club 2 

TJ Bohemians 2 

Lodička 9 

RSC 2 

Žabička 8 

Šimáček 8 

Boubínová 35 

Brandýs n. L. 14 

Kladno 24 

Slaný 30 

Jablonec 37 

Trutnov 36 
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Tabulka č. 10 s grafem 

Úměrnost mezi počtem hodin, které PŠ pořádá a 
počtem plaveckých pomůcek, které vlastní 

100 
8 0 
60 
40 
2 0 

0 X-• 
1С 

<? / / / f ? ŕ * ŕ y / < / s 

PS počet hodin počet pomůcek 

Jerry Club 2 

TJ Bohemians 2 

Lodička 9 

RSC 2 

Žabička 8 

Šimáček 8 

Boubínová 35 

Brandýs n. L. 14 

Kladno 24 

Slaný 30 

Jablonec 37 

Trutnov 36 

11 

33 

33 

23 

20 
20 
17 

18 

80 

31 

Tabulka č. 11 

Počty hodin přípravné a základní plavecké výuky přehledně seřazené 

PŠ počet hodin 

TJ Bohemians 2 

RSC 2 

Jerry Club 2 

Šimáček 8 

Žabička 8 

Lodička 9 

počet pomůcek 

11 

~23~ 

~33" 
^3" 
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Brandýs n. L. 14 

Kladno 24 

Slaný 30 

Boubínová 35 

Trutnov 36 

Jablonec 37 

Z uvedené tabulky je patrné, že plavecké školy věnující se pořádání kurzů 

předplavecké a základní plavecké výuky pouhé dvě hodiny týdně, mají i nejméně druhů 

plaveckých pomůcek. Naopak jablonecká škola, která zajišťuje nejvyšší počet hodin 

předplavecké a základní plavecké výuky týdně, má i nejvyšší počet druhů plaveckých 

pomůcek. 

8. 3. SKLADOVÁNÍ PLAVECKÝCH POMŮCEK 

Tabulka č. 10 

Uskladnění plaveckých pomůcek 

PS vhodnost místo uskladněni pomůcek 

Jerry Club ANO větrané klece na pomůcky 
TJ Bohemians NE pomůcky jsou v malých uzavřených skříních 
Lodička ANO specielní místnost pro uskladnění pomůcek 
RSC NE pomůcky naházené v pytlích 
Žabička ANO specielní místnost pro uskladnění pomůcek 
Šimáček NE pomůcky v plastových nevětraných skříních 
Slavia ANO specielní místnost pro uskladnění pomůcek 
Brandýs n. L. ANO specielní místnost pro uskladnění pomůcek 
Kladno ANO větrané klece na pomůcky 
Slaný ANO specielní místnost pro uskladnění pomůcek 

Jablonec ANO 
větrané klece na pomůcky a pomůcky na tyčích přímo na bazéně, 

specielní místnosti pro uskladnění pomůcek 
Trutnov ANO specielní místnost pro uskladnění pomůcek 

Tabulka znázorňuje místo, kde jsou plavecké pomůcky uskladněné a zároveň, zdaje toto 

místo z hygienického hlediska vhodné (ANO) nebo nevhodné (NE). Můžeme si také 

všimnout, že bazény, které jsou přímo koncipované pro pořádání předplavecké a základní 

plavecké výuky, tj. bazény s mělkou i hlubokou vodou, nabízejí plaveckým školám i dostatek 

prostoru pro skladování pomůcek. Zatímco bazény, kde probíhá předplavecká a základní 

plavecká výuka pouze na hloubce, v polovině zkoumaných případů nejsou schopny 

poskytnout plavecké škole dostatečný prostor, kde by mohla pomůcky skladovat. 
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8. SEZNAM CVIČENÍ, KTERÁ LZE APLIKOVATS VYUŽITÍM JEDNOTLIVÝCH 

TYPŮ POMŮCEK PRO NÁCVIK ZÁKLADNÍCH PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ 

A PLAVECKÝCH ZPŮSOBŮ 

Na základě prostudované literatury, elektronických zdrojů, rozhovorů s vedoucími 

plaveckých škol i cvičiteli, pozorování a našich zkušeností byl sestaven soubor různých druhů 

cvičení, která můžeme provádět s jednotlivými typy plaveckých pomůcek v etapě přípravné a 

základní plavecké výuky s dětmi předškolního a mladšího školního věku. 

V příručce nalezneme vždy základní typ plavecké pomůcky s podrobným rozborem a 

uvedením druhů jednotlivých pomůcek spadajících к danému typu, tzn. že mají podobné 

parametry a můžeme s nimi provádět stejná cvičení. 

Vždy musíme myslet na to, že stejné cvičení provedené několikrát za sebou je jinak 

efektivní, pokud ho provádíme stále stejně, se stejnými pokyny, stejnými pomůckami, než 

když obměníme pomůcky, přidáme drobný úkol navíc apod. Plavecké pomůcky a hračky 

působí na děti velmi motivačně. Jejich časté střídání, stejně jako střídání aktivit, udržuje 

pozornost dětí a nadšení pro činnost po delší dobu. 
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9.1. PLAVECKÁ DESKA MALÁ 

Jiné názvy: 

destička, mini kickboard 

Popis: 

Plavecká deska je nadlehčovací pomůcka, která není fixována na tělo. Plavecké desky 

jsou vyrobeny z umělého materiálu. Mají různé rozměry, přičemž základní je 20x30cm. 

S rostoucím rozměrem stoupá její ohebnost. Na trhu najdeme různá nejen barevná provedení 

- žlutá, červená, modrá, zelená, bílá, oranžová, ale i různé tvary - ryba, žába, dýně, motýl, 

krab, medvěd, slunce, květina, slon, velryba, veverka, kachna. Některé tvary destiček jsou 

vhodné spíše jako hračky, než jako pomůcky pro plavání - problémové uchopení. Různé 

druhy desek ale umožňují jejich obměnu, což zabraňuje fixaci na pomůcku, je pro děti lákavé 

a aktivizující (kraulování nohama s klasickou deskou už by děti tolik nebavilo, ale když 

dostanou žabku, zas je na chvíli zaujmeme). 

Použití: 

- pro udržování rovnováhy, při nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých 

pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

Desku je dobré uchopit rukama. Můžeme ji položit a přidržovat na břiše, vložit ji pod 

záda, lze jí podložit končetiny nebo ji jen držet. Můžeme na ní sedět, ležet, otáčet se s ní.. 

Desku můžeme používat mnoha způsoby, podle toho, jakou dovednost chceme rozvíjet. 

Deska je pomůcka určená к udržování rovnováhy na hladině. Využívá se zejména к 

nadlehčení částí těla. Fixace na malou desku prakticky nevzniká. Umožňuje natolik malou 

míru nadlehčení, že je vhodné ji začít používat až v pozdějších fázích výcviku, když víme, že 

je dítě schopno se na hladině už částečně udržet samo.Deska nepatří mezi nej populárnější 

pomůcky. Její atraktivitu můžeme zvýšit pestrými činnostmi, při kterých desku používáme a 

také změnou typu desky (místo klasické desky použijeme žabičku, motýla). 

Desku můžeme využívat pro experimentování ve vodním prostředí, hry i pro rozvoj 

plaveckých dovedností. 

88 



Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) vznášení a splývání; rovnováha ve vodě 

> Poloha naznak 

- desku držíme pod bedry 

- deska pod bedry, vzpažit 

- předpažit poníž, ruce svírají desku v oblasti stehen 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují desku na břiše 

- desku umístíme pod hlavu 

- vzpažit, ruce svírají okraj desky 

- vzpažit, v každé ruce plavecká deska 

- obě ruce ve vzpažení drží desku za okraje 

- obě ruce spojené ve vzpažení, jedna ruka drží desku nad hladinou 

- obě ruce ve vzpažení dlaně vzhůru, deska volně položená na dlaních 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou desky 

- upažit, v každé ruce deska 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce malá plavecká 

deska 

- připažit, plavecké desky v podpaží 

- každou končetinu podložíme deskou a vznášíme se 

> Poloha na prsou 

- schoulíme se do klubíčka, desku sevřeme na břiše a provedeme polohu „hříbek" 

- nalehneme na desku, držíme ji pod břichem 

- deska pod břicho, vzpažit 

- vzpažit, ruce svírají desku (držení můžeme postupně uvolňovat pouhým přiložením 

dlaní na desku, držením desky dvěma prsty apod.) 

- zapažit, ruce drží desku 

-jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, v rukou desky 

- upažit, v každé ruce deska 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce malá plavecká 

deska 

- připažit, plavecké desky v podpaží 
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b) skoky a pády 

- kotrmelec - opornou plochu pro hlavu tvoří deska, kterou držíme ve vzpažení 

- "kufr" - skok v kleku na desce 

- "prdeláč" - skok v sedu na desce 

- skoky s úkoly - chyť desku, přeskoč desku, skoč na desku 

c) ponořování 

"Královská koruna, která uplavala" 

- desku položíme na hlavu jako korunu, když správně zanoříme hlavu, koruna uplave 

- snažíme seji opět získat zanořením a vyzdvihnutím hlavou nad hladinu. 

- experimenty s ponořováním - např. v rukou pevně svíráme desku a zkusíme se s ní ponořit 

co nejhlouběji 

d) vnímání vody- vodní hrátky ЧЛ 

- pomocí desky můžeme zvětšit záběrové plochy rukou 

- pohyb vpřed, vzad v sedu na desce V 

- kontrolovaný pohyb vpřed; desku máme na hlavě, pohybujeme se tak, aby nám deska 

nespadla 

2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

a)znak 

> Znakové nohy 

- desku držíme pod bedry a kopeme nohama 

- předpažit poníž, ruce svírají desku v oblasti stehen a kopeme nohama 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují desku na břiše a kopeme nohama 

- desku umístíme pod hlavu a kopeme nohama 

- vzpažit, v každé ruce plavecká deska, kopeme nohama 

- obě ruce ve vzpažení drží desku za okraje a kopeme nohama 

- obě ruce spojené ve vzpažení, jedna ruka drží desku nad hladinou a kopeme nohama 

- obě ruce ve vzpažení dlaně vzhůru, deska volně položená na dlaních a kopeme 

nohama 

l\ 
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-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou desky a kopeme 

nohama 

- připažit, plavecké desky v podpaží, kopat nohama 

> Znakové paže 

- desku umístíme mezi stehna a plaveme znakové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, malá plavecká deska ve vzpažené ruce, při 

splývání v obou rukách 

- jako předchozí cvičení, ale ruka se v průběhu záběru dotkne malíkem protilehlého 

stehna 

- v každé ruce deska ve funkci přídavné plochy 

b) kraul 

> Kraulové nohy 

- nalehneme na desku, držíme ji pod břichem,kopeme nohama 

- vzpažit, ruce svírají desku (držení můžeme postupně uvolňovat pouhým přiložením 

dlaní na desku, držením desky dvěma prsty apod.), kopeme nohama 

- zapažit, ruce drží desku, kopeme nohama 

-jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, v rukou desky, kopeme 

nohama 

-jedna ruka s deskou vzpažit, druhá připažit ( s deskou nebo bez), dýchat na stranu, 

kopeme nohama 

> Kraulové paže 

- deska mezi stehny, plaveme znakové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, malá plavecká deska ve vzpažené ruce, při 

splývání v obou rukách 

-jako předchozí cvičení, ale ruka se v průběhu záběru dotkne protilehlého stehna 

- rozložený kraul - záběrová paže ve fázi přenosu palcovou stranou kopíruje trup od 

hýždí přes bok až do podpaží, druhá ruka drží desku ve vzpažení 

- v každé ruce deska ve funkci přídavné plochy 
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с) prsa 

> Prsové nohy 

Výchozí poloha pro nácvik prsových nohou může být na prsou i na zádech. 

Poloha na zádech 

- jedna deska mezi stehny, druhou držíme ve vzpažení (pro odbourávání „žabího" 

střihu), plaveme prsové nohy 

- předpažit poníž, ruce svírají desku v oblasti stehen, plaveme prsové nohy 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují desku na břiše, plaveme prsové nohy 

- desku umístíme pod hlavu, plaveme prsové nohy 

- vzpažit, v každé ruce plavecká deska, plaveme prsové nohy 

- obě ruce ve vzpažení drží desku za okraje 

Poloha na prsou 

- nalehneme na desku, držíme ji pod břichem, plaveme prsové nohy 

- vzpažit, ruce svírají desku (držení můžeme postupně uvolňovat pouhým přiložením 

dlaní na desku, držením desky dvěma prsty apod.), plaveme prsové nohy 

> Prsové paže 

- deska mezi stehny, paže provádí prsové pohyby 

- deska mezi stehny, další dvě držíme v rukách a plaveme prsové paže s odporem 

desek 
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TYP MALÁ DESKA 

300x200x38mm 350x220x30mm 

390x300x38mm 

H 
250x270x38mm 

450x450x38mm 

г n 

390x280x38mm 

400x220x38mm 

420x420x38mm 

390x300x33mm 

340x290x38mm 

300x260x38mm 

390x200x38mm 340x300x38mm 320x260x38mm 



9. 2. PLAVECKÁ DESKA VELKÁ 

Jiné názvy: 

deska, kickboard 

Popis.: 

Velká plavecká deska umožňuje velkou míru nadlehčení, patří mezi nadlehčovací 

pomůcky. Plavecké desky jsou vyrobeny z umělého materiálu. Velká plavecká deska měří 

přibližně 48 x 30 cm. Na trhu najdeme různá barevná provedení - žlutá, červená, modrá, 

zelená, oranžová i barevné kombinace. Velkou plaveckou deskou nemusíme chápat pouze 

obdélník, ale i jiné zajímavé tvary podobných rozměrů a plnících stejnou funkci - např. žába, 

chobotnice). Odlišné typy desek umožňují jejich obměnu a podporuje motivaci dětí pro 

plavání. 

Použití: 

- pro udržení splývavé polohy, nácvik plaveckých pohybů a hry 

Velkou desku uchopujeme rukama. V poloze naznak ji můžeme držet za její kraj a 

využívat nadlehčení v připažení, připažení skrčmo (držet desku na břiše), ve vzpažení skrčmo 

a vzpažení. V poloze na břiše si jí můžeme podložit trup. Ve splývavé poloze držíme desku za 

horní kraj, prostředek nebo spodní okraj a tím korigujeme míru nadlehčení. Velká deska je 

vhodná pro různé typy pohybových úkolů a hry. 

Velká plavecká deska poskytuje vysokou míru nadlehčení, proto ji využíváme 

zejména pro udržování rovnováhy ve vodě. Nesetkala jsem se s tím, že by děti získaly návyk 

na velkou plaveckou desku. Fixace vzniká zejména u pomůcek upevňujících se na tělo. Při 

špatném použití může být velká deska pro dítě spíše na obtíž, než к dopomoci, proto vždy 

musíme dbát na přesné uchopení desky dle instrukcí. Velkou plaveckou desku používáme 

zejména v raných fázích plaveckého výcviku, kdy ještě dítě není zcela schopné udržet ve vodě 

rovnováhu, položit se na vodu. Pro tento čas bych doporučovala především plaveckou desku 

„žába" či „chobotnice", které už svým tvarem vybízí ke správnému uchopení a snazšímu 

použití. Tvarované velké desky si dokážou u dětí získat velkou oblibu a cvičiteli nabízejí 

širokou škálu využití 
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Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) vznášení a splývám; rovnováha ve vodě 

> Poloha naznak 

- desku držíme pod bedry _ »»•vr" ^— 

- deska pod bedry, vzpažit 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují desku na břiše 

- předpažit poníž, ruce drží desku v oblasti stehen 

- desku umístíme pod hlavu 

- obě ruce ve vzpažení drží desku za okraje 

- obě ruce spojené ve vzpažení, jedna ruka drží desku nad hladinou 

- obě ruce ve vzpažení dlaně vzhůru, deska volně položená na dlaních 

> Poloha na prsou 

- nalehneme na desku, držíme ji pod břichem 

- deska pod břicho, vzpažit 

- vzpažit skrčmo, desku dáme pod bradu a bradu přitiskneme к desce (možné 

přitisknout bradou na desku nějakou hračku); 

- vzpažit, ruce drží desku za horní okraj, vprostřed, spodní okraj (držení můžeme 

postupně uvolňovat pouhým přiložením dlaní na desku, držením desky dvěma prsty 

apod.) q 

> Poloha vertikální 

- udržování rovnováhy na desce - ve stoje, kleku, sedu 

b) skoky a pády 

- kotrmelec - opornou plochu pro hlavu tvoří deska, kterou držíme ve vzpažení 

- pád vzad - desku přidržujeme v oblasti beder 

- skoky vpřed (s rozběhem) - s držením se desky 

c) vnímání vody- vodní hrátky 

- pohyb vpřed, vzad v sedu na desce 

- pohyb vpřed, vzad v lehu na desce 
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d) plavecké dýchání 

- nácvik plaveckého dýchání - dolní končetiny máme na suchu, trup ve vodě, paže ve 

vzpažení jsou nadnášeny deskou, obličej ponořen ve vodě, 

cvičíme kraulové dýchání 

2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

У Znakové nohy 

- desku držíme pod bedry kopeme nohama 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují desku na břiše, kopat nohama 

- předpažit poníž, ruce drží desku v oblasti stehen, kopat nohama; velká deska 

zabraňuje přílišnému krčení kolen a neefektivnímu vykopávání z vody 

- desku umístíme pod hlavu, kopat nohama 

- obě ruce ve vzpažení drží desku za okraje, kopat nohama 

- obě ruce spojené ve vzpažení, jedna ruka drží desku nad hladinou, kopat nohama 

- obě ruce ve vzpažení dlaně vzhůru, deska volně položená na dlaních, kopat nohama 

> Znakové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, plavecká deska ve vzpažené ruce, při 

splývání v obou rukách 

> Kraulové nohy 

- nalehneme na desku, držíme ji pod břichem,kopeme nohama 

- vzpažit skrčmo, desku dáme pod bradu a bradu přitiskneme к desce (možné 

přitisknout bradou na desku nějakou hračku), kopeme nohama 

- vzpažit, ruce drží desku za horní okraj, vprostřed, spodní okraj (držení můžeme 

postupně uvolňovat pouhým přiložením dlaní na desku, držením desky dvěma prsty 

apod.), kopeme nohama 

a) znak 

b) kraul 
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- nalehneme na desku břichem, jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, 

kopeme nohama 

-jedna ruka s deskou vzpažit, druhá připažit, dýchat na stranu, kopeme nohama 

Kraulové paže 

- nalehneme na desku břichem (jako na „surf) a zkoušíme kraulové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, velká plavecká deska ve vzpažené ruce, při 

splývání v obou rukách 

-jako předchozí cvičení, ale ruka se v průběhu záběru dotkne protilehlého stehna 

- rozložený kraul - záběrová paže ve fázi přenosu palcovou stranou kopíruje trup od 

hýždí přes bok až do podpaží, druhá ruka drží desku ve vzpažení 

с) prsa 

> Prsové nohy 

Výchozí poloha pro nácvik prsových nohou může být na prsou i na zádech. 

Poloha na zádech 

- malá deska mezi stehny, velkou desku držíme ve vzpažení (pro odbourávání 

„žabího" střihu), plaveme prsové nohy 

- předpažit poníž, ruce svírají desku v oblasti stehen; deska tak zabraňuje vystrkování 

kolen z vody, plaveme prsové nohy 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují desku na břiše, plaveme prsové nohy 

- desku umístíme pod hlavu (částečně si tak vidíme na dolní končetiny), plaveme 

prsové nohy 

- obě ruce ve vzpažení drží desku za okraje, plaveme prsové nohy 

Poloha na prsou 

- nalehneme na desku, držíme ji pod břichem, plaveme prsové nohy 

- upažit, v každé ruce deska 

- vzpažit skrčmo, desku dáme pod bradu a bradu přitiskneme к desce (možné 

přitisknout bradou na desku nějakou hračku), plaveme prsové nohy 

- vzpažit, ruce drží desku za horní okraj, vprostřed, spodní okraj (držení můžeme 

postupně uvolňovat pouhým přiložením dlaní na desku, držením desky dvěma prsty 

apod.) 

> Prsové paže 
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SPECIFIKA POUŽÍVÁNÍ JINÝCH TYPŮ DESEK 

Plavecká deska Ryba 

- v poloze na prsou můžeme v jejím velikém otvoru převážet vodolepky 

- v poloze naznak slouží jako nákrčník (hlava leží na desce), paže připažit skrčmo, ruce drží 

desku za okraj v oblasti krku 

- při společných pádech „ryba" složí jako spojka pro paže 

Plavecká deska Žába 

- v poloze na prsou mají děti dlaně na „dlaních žáby", nalehnou na desku a provádí plavecké 

pohyby nohama 

- v poloze naznak, „žábu" držíme za tlapky, takže celé nohy přikryté a jsou nuceny zůstat pod 

hladinou 

- v poloze naznak, upažit skrčmo, paže obejmou „žábu" v pase", hlava „žáby" nám směřuje к 

nohám 

98 



TYP VELKÁ DESKA 

480x300x38mm 490x290x38mm 

ŽÁBA SCHLORI PLOVÁK DENA MULTI PLAVECKÁ DESKA 

720x480x38mm 4 8 0 x 250x 38mm 

PLOVÁK DELTA PLOVÁK RYBA NADLEHČOVACÍ PODKOVA 

550x350x308mm 400x300x38mm 560x520x38mm 

ŽÁBA MALÁ PLOVÁK CHOBOTNICE 



9. 3. AQUA-WQOGLE 

Jiné názvy: 

vodní nudle, nadlehčovací válec, tyč, žížala, špageta, hadice 

Popis: 

Vodní nudle je nadlehčovací pomůcka, která není fixována na tělo. Aqua-woogle je 

vyrobena z umělého materiálu, je velmi ohebná. Jejich délka je obvykle 160cm a průměr 7cm. 

Na trhu najdeme různá barevná provedení - žlutá, červená, modrá, zelená, fialová, oranžová. 

Pro malé děti můžeme pořídit aqua-woogle v podobě koníka nebo přímo mořského koníka. 

Použití: 

- pro bezpečný pohyb na hloubce, při odbourávání strachu z vody, při nácviku základních 

plaveckých dovedností a plaveckých pohybů 

Nudli můžeme umístit pod břicho nebo pod záda, také jí lze podložit končetiny, 

můžeme ji jen držet, můžeme na ni sedět. Má mnohostranné využití. 

Podobným způsobem jako aqua-woogle můžeme použít i nadlehčovací hranoly. 

Nudle je pomůcka určená к nadlehčení celého těla nebo jeho částí. Díky své atraktivitě 

a možnostem využití pomáhá dětem zapomínat na strach z vody. Nudle umožňuje dětem 

udržet ve vodě rovnováhu. Fixace na nudli nevzniká tak snadno jako na plavecký pás, ale 

přesto si musíme dávat pozor, abychom ji nevyužívali příliš často. 

Nudli můžeme využívat pro rozvoj plaveckých dovedností, pro experimentování ve 

vodním prostředí, pro samostatné plavání i plavání ve dvojici, či skupině. Má mnohostranné 

využití a proto patří mezi nej oblíbenější dětské pomůcky. 

Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) vznášení a splývání; rovnováha ve vodě 

> Poloha naznak 

- woogli umístíme pod bedra, paže v připažení 

- woogli umístíme pod bedra (stehna, kolena, lýtka, paty), paže ve vzpažení 

- woogli umístíme pod bedra,, paže v upažení svírají woogli 
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- woogli umístíme pod lopatky a obejmeme pažemi, které ji drží v poloze upažit 

pokrčmo, popř. předpažit pokrčmo, dlaněmi dolů 

- woogli si podložíme šíji, aby nedošlo к potopení hlavy / 

I / - woogli držíme ve vzpažení za prostředek 

- woogli držíme ve vzpažení za okraje JXf \ 9 
- woogli držíme ve vzpažení podélně (pouze zajeden kraj) 

-jednou woogli si podložíme kotníky, druhou si podložíme zápěstí ve vzpažení 

- předpažit poníž, ruce svírají woogli v oblasti stehen 

- woogli položíme na hrudník, a přidržujeme ji pažemi v připažení ( části woogle jsou 

sevřeny mezi hrudníkem a pažemi) 

- ruce svírají woogli, jedna paže připažit, druhá vzpažit, splýváme na boku 

- ruce svírají woogli, jedna paže připažit, druhá vzpažit, válíme sudy 

> Poloha na prsou 

- woogli umístíme pod břicho, paže v připažení 

- woogli umístíme pod břicho (stehna, holeně, nárty), paže ve vzpažení 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v upažení svírají woogli 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v připažení - voogle pod rameny 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v upažení skríjpo|ruce svírají woogli 

- woogli držíme ve vzpažení za prostředek 

- woogli držíme ve vzpažení za okraje 

- woogli držíme ve vzpažení podélně - pouze zajeden kraj (zpočátku ji pod sebou 

můžeme mít nataženou a postupněji vytahujeme, až se držíme pouze za okraj) 

- „hříbek" s woogli - woogli sevřeme mezi stehna a břicho, provedeme polohu 

„hříbek" 

- zapažit, ruce drží woogli 

> Poloha vertikální 

- sed na woogli jako „na houpačce - hýbeme různými částmi těla a udržujeme 

rovnováhu 

- stoj na woogli a udržujeme rovnováhu 

b) skoky a pády 

- kotrmelec - opornou plochu pro hlavu tvoří deska, kterou držíme ve vzpažení 

- skočit do vody s woogli - ruce zaměstnány, neprotíráme si oči 

- skočit do vody s woogli, kterou držíme nad hlavou 
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- skočit do vody s woogli, kterou držíme pod hýžděmi 

- pád vzad ze sedu woogle za zády 

- pád vzad ze stoje, woogle před tělem (s woogli předpažit) 

- skok s koněm - voogle mezi nohama 

- přeskakování voogle 

- spojení woogle do kruhu - proskakování 

- přeskočení woogle jako švihadla, dopad do vody po nohou 

- skok střemhlav a následné podplutí woogle 

c) ponořování 

- podplavávání jednotlivých woogli 

- podplavávání několika woogli spojených ve vor 

d) vnímání vody- vodní hrátky 

- pohyb vpřed, vzad v sedu na woogli „na koni" 

- „Houpačka" - sed na woogli, připažit skrčmo, držíme woogli - houpeme se 

- „Projížďka na koni" - koníček se prochází (pomalý pohyb vpřed), koníček skáče, koník dělá 

otočky 

- „Divoké kachny" - sedíme, woogli mezi nohama - kachny si plují po rybníku, občas se 

zhoupnou a podívají pod hladinu na rybky (ruce drží woogli, houpeme se), roztáhnou křídla 

a snaží se vzlétnout 

- „Vláček" - utvoříme řadu, woogle v podpaží, každý chytí konce woogle toho před sebou, 

celá řada se pohybuje vpřed 

2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

a) znak 

> Znakové nohy 

- woogli umístíme pod bedra, paže v připažení, kopeme nohama 

- woogli umístíme pod bedra, paže ve vzpažení, kopeme nohama 

- woogli umístíme pod bedra,, paže v upažení svírají woogli, kopeme nohama 

- woogli umístíme pod lopatky a obejmeme pažemi, které ji drž v poloze upažit 

pokrčmo, popř. předpažit pokrčmo, dlaněmi dolů, kopeme nohama 
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- woogli si podložíme šíji, aby nedošlo к potopení hlavy, kopeme nohama 

- woogli držíme ve vzpažení za prostředek, kopeme nohama 

- woogli držíme ve vzpažení za okraje, kopeme nohama 

- woogli držíme ve vzpažení podélně (pouze zajeden kraj), kopeme nohama 

- předpažit poníž, ruce svírají woogli v oblasti stehen, kopeme nohama 

- woogli položíme na hrudník, a přidržujeme ji pažemi v připažení ( části woogle jsou 

sevřeny mezi hrudníkem a pažemi), kopeme nohama 

- ruce svírají woogli, jedna paže připažit, druhá vzpažit, splýváme na boku, kopeme 

nohama 

- plavání ve dvojici - každý drží okraj woogle, společnými silami se pohybujeme 

znakovýma nohama vpřed 

> Znakové paže 

- sedíme na woogli umístěné mezi nohama, zkoušíme znakový pohyb paží 

b) kraul 

> Kraulové nohy 

- woogli umístíme pod břicho, paže v připažení, kopeme nohama 

- woogli umístíme pod břicho, paže ve vzpažení, kopeme nohama 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v upažení svírají woogli, kopeme nohama 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v připažení - voogle pod rameny, kopeme 

nohama 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v upažení skrčmo, ruce svírají woogli, kopeme 

nohama 

- woogli držíme ve vzpažení za prostředek, kopeme nohama 

- woogli držíme ve vzpažení za okraje, kopeme nohama 

- woogli držíme ve vzpažení podélně - pouze zajeden kraj (zpočátku ji pod sebou 

můžeme mít nataženou a postupně ji vytahujeme, až se držíme pouze za okraj), 

kopeme nohama 

- zapažit, ruce drží woogli, kopeme nohama a dýcháme na stranu 

- plavání ve dvojici - každý drží okraj woogle, společnými silami se pohybujeme 

kraulovýma nohama vpřed 

> Kraulové paže 

- sedíme na woogli umístěné mezi nohama, zkoušíme kraulový pohyb paží 
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с) prsa 

> Prsové nohy 

Výchozí poloha pro nácvik prsových nohou může být na prsou, na zádech i kolmo 

к hladině. 

Poloha na zádech 

- woogli umístíme pod lopatky a obejmeme pažemi, které ji drž v poloze upažit 

pokrčmo, popř. předpažit pokrčmo, dlaněmi dolů, plaveme nohy prsa 

- woogli si podložíme šíji, aby nedošlo к potopení hlavy, plaveme nohy prsa 

- woogli držíme ve vzpažení za prostředek, plaveme prsové nohy 

- woogli držíme ve vzpažení za okraje, plaveme prsové nohy 

- woogli držíme ve vzpažení podélně (pouze zajeden kraj), plaveme nohy prsa 

- předpažit poníž, ruce svírají woogli v oblasti stehen, plaveme nohy prsa 

Poloha na prsou 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v upažení svírají woogli, plaveme prsové nohy 

- woogli umístíme pod hrudník, paže v připažení - voogle pod rameny, plaveme 

prsové nohy 

- woogli držíme ve vzpažení za prostředek, plaveme prsové nohy 

- woogli držíme ve vzpažení za okraje, plaveme prsové nohy 

- woogli držíme ve vzpažení podélně - pouze zajeden kraj (zpočátkuji pod sebou 

můžeme mít nataženou a postupněji vytahujeme, až se držíme pouze za okraj), 

plaveme prsové nohy 

Poloha vertikální 

- sedíme na woogli („na koni"), plaveme prsové nohy na místě, můžeme trénovat 

dynamiku záběru 

> Prsové paže 

- woogli umístíme pod břicho (stehna, holně, nárty), plaveme prsové paže 

- woogli umístíme pod ramena, plaveme prsové paže 

- woogle kopírující osu těla nám umožňuje trénovat souhru horních a dolních končetin 

- woogle pod rameny také umožňuje souhru 

> Souhra 
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AQUA-WOOGLE 

AQUA-WOOGLE 

délka 1600mm 
průměr 70mm 

AQUA-WOOGLE KŮŇ 

délka 1600mm 
průměr 70mm 

NADLEHČOVACÍ HRANOL 
SE ZVÍŘÁTKY 

PLOVOUCÍ KLÁDA 

200x16cm 

NADLEHČOVACÍ HRANOL 

1000X210X38mm 1000X100X38mm 

MOŘSKÝ KONÍK 



9. 4. NADLEHČOVACÍ KROUŽKY 

Jiné názvy: 

kroužky, kolečka, rukávky, volant 

Popis: 

Nadlehčovací kroužky jsou vyrobeny z lehkého pěnového materiálu různých barev 

(žlutá, červená, modrá, zelená, bílá, oranžová). Patří mezi nadlehčovací pomůcky. Průměr 

kroužků je obyčejně 20cm, tloušťka okolo 4cm. Kroužky leze používat jako pomůcku 

fixovanou na tělo i jako pomůcku „volnou" - funkce plavecké desky. 

Použití : 

- pro bezpečný pohyb na hloubce, při odbourávání strachu z vody 

- pro udržování rovnováhy při nácviku plaveckých pohybů, cvičeních a hrách 

Kroužky jsou často suplují funkci oblíbených nafukovacích rukávků. Jsou tak zejména 

u bojácných dětí velmi oblíbené, jelikož jim umožňují bezproblémové vznášení na hladině a 

zabraňují „nepříjemnému"ponoření hlavy. V předplavecké ani základní plavecké výuce tímto 

způsobem kroužky příliš nevyužíváme. S kroužky se dítě nikdy nenaučí splývat, a tedy ani 

plavat, spíše naopak. Na kroužky, „rukávky", vzniká velmi snadno návyk, který se později 

těžko odstraňuje, děti se nechtějí „rukávků" vzdát. 

Nadlehčovací kroužky můžeme však používat mnoha různými způsoby tak, abychom 

nebránili dítěti v zaujetí splývavé polohy a ponoření obličeje. To znamená, že kroužky nesmí 

být fixovány na tělo, držíme je obvykle v rukách. 

Pro bezpečný pohyb na hloubce a odbourávání strachu z vody kroužky využíváme 

jako pomůcku, kterou upevňujeme к tělu. 

Pro nácvik plavání však kroužky pouze spíše držíme nikoli upevňujeme. Nadlehčovací 

kroužky využíváme к udržování rovnováhy na hladině, a to tak, že máme v každé ruce jeden, 

na každé noze jeden, a také si můžeme „okolečkovat" i všechny čtyři končetiny. Pro trénink 

splývavé polohy je vhodnější nadlehčení na periferiích těla, než v těžišti. Těžiště se žák musí 

učit vyrovnávat, tak aby mu hýždě neklesaly ke dnu. 

U vyspělejších placů (kteří již zvládli plavání s deskou) můžeme použít pouze jeden 

kroužek, jako náhradu plavecké desky. Kroužek je menší než plavecká deska, umožňuje 

menší míru nadlehčení a tím stimuluje žáka, aby se snažil na hladině udržet sám. 

Kroužky využíváme i jako dílčí pomůcky při herních cvičeních. 
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Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) vznášení a splývání; rovnováha ve vodě 

> Poloha naznak 

- kolečko držíme pod bedry 

- kolečko pod bedry, vzpažit 

- předpažit poníž, ruce svírají kolečko v oblasti stehen 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují kolečko na břiše, na hrudi 

- kolečko umístíme pod hlavu 

- vzpažit, ruce svírají kolečko 

- vzpažit, v každé ruce kolečko 

- obě ruce spojené ve vzpažení, jedna ruka drží kolečko kolmo nad hladinou 

- obě ruce ve vzpažení dlaně vzhůru, kolečko volně položené na dlaních 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou kolečka 

- upažit, v každé ruce kolečko 

- upažit, kolečka navlečená na pažích 

- upažit poníž, v každé ruce kolečko 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce kolečko 

- připažit, kolečka navlečená na pažích 

> Poloha na prsou 

- schoulíme se do klubíčka, kolečko sevřeme na břiše a provedeme polohu „hříbek" 

- kolečka si navlékneme na paže, schoulíme se do klubíčka a provedeme polohu 

hříbek 

- nalehneme na kolečko, držíme ho pod břichem 

- kolečko pod břicho, vzpažit 

- vzpažit, ruce svírají kolečko (držení můžeme postupně uvolňovat pouhým přiložením 

dlaní na kolečko, držením kolečka dvěma prsty apod.) 

- vzpažit, obě ruce drží kolečko kolmo к hladině (kolečko jako volant) 

- zapažit, ruce drží kolečko 

-jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, v rukou kolečka 

- upažit, v každé ruce kolečko 
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- upažit, kolečka navlečená na pažích 

- mírně zapažit, v každé ruce kolečko 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce kolečko 

- připažit, kolečka navlečená na pažích 

b) skoky a pády 

- kotrmelec - opornou plochu pro hlavu tvoří kolečko, které držíme ve vzpažení skrčmo 

- "kufr" - skok v kleku na kolečku 

- "prdeláč" - skok v sedu na kolečku 

- skoky s úkoly - chyť kolečko, přeskoč kolečko, skoč na kolečko 9 
c) ponořování / 

"Královská koruna, která uplavala" - viz plavecká deska malá 

"Slunce zachází a vychází"- cvičení je stejné jako královská koruna, akorát se mění motivace 

Experimenty s ponořováním 

Fontána - foukáme do otvoru v kolečku, voda nám pak stříká do obličeje 

- v rukou pevně svíráme kolečko a zkusíme se s ním ponořit co nejhlouběji 

- kolečko držíme na břiše nebo ve vzpažení a válíme sudy 

d) vnímání vody- vodní hrátky / ' 

- pomocí koleček můžeme zvětšit záběrové plochy rukou 

- na hloubce si můžeme kolečka navléct na paže a bezpečně zkoušet záběrové plochy dlaní, 

nohou (máváme křídly, malujeme, šlapeme vodu 

- kolečka navlékneme na chodidla a snažíme se pohnout vpřed (běhat po vodě) 

- kolečko položíme na čelo a pohybujeme se scullingovými pohyby ve splývavé poloze 

naznak 
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2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybu jednotlivých plaveckých způsobů 

a) znak 

> Znakové nohy 

- kolečko držíme pod bedry a kopeme nohama 

- předpažit poníž, ruce svírají kolečko v oblasti stehen a kopeme nohama 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují kolečko na břiše a kopeme nohama 

- kolečko umístíme pod hlavu a kopeme nohama 

- vzpažit, v každé ruce kolečko, kopeme nohama 

- obě ruce ve vzpažení drží kolečko a kopeme nohama 

- obě ruce spojené ve vzpažení, jedna ruka drží kolečko kolmo nad hladinou a kopeme 

nohama 

- obě ruce ve vzpažení dlaně vzhůru, kolečko volně položené na dlaních a kopeme 

nohama 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou kolečka a kopeme 

nohama 

- upažit poníž, v každé ruce kolečko, kopeme nohama 

- připažit, kolečka navlečená na pažích, kopeme 

> Znakové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, malá plavecká deska ve vzpažené ruce, při 

splývání v obou rukách 

- jako předchozí cvičení, ale ruka se v průběhu záběru dotkne malíkem protilehlého 

stehna 

- v každé ruce kolečko ve funkci přídavné plochy 

b) kraul 

> Kraulové nohy 

- nalehneme na kolečko, držíme ho pod břichem,kopeme nohama 

- vzpažit, ruce svírají kolečko (držení můžeme postupně uvolňovat pouhým přiložením 

dlaní na desku, držením desky dvěma prsty apod.), kopeme nohama 

- zapažit, ruce drží kolečko, kopeme nohama 

-jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, v rukou kolečka, kopeme 

nohama 
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-jedna ruka s kolečkem vzpažit, druhá připažit ( s kolečkem nebo bez), dýchat na 

stranu, kopeme nohama 

- mírně zapažit, v každé ruce kolečko, kopeme nohama 

- připažit, kolečka navlečená na pažích, kopeme 

> Kraulové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, kolečko ve vzpažené ruce, při splývání v obou 

rukách 

-jako předchozí cvičení, ale ruka se v průběhu záběru dotkne protilehlého stehna 

- rozložený kraul - záběrová paže ve fázi přenosu palcovou stranou kopíruje trup od 

hýždí přes bok až do podpaží, druhá ruka drží kolečko ve vzpažení 

- v každé ruce kolečko ve funkci přídavné plochy 

c) prsa 

> Prsové nohy 

Výchozí poloha pro nácvik prsových nohou může být na prsou i na zádech. 

Poloha na zádech 

- předpažit skrčmo, ruce přidržují kolečko na břiše, plaveme prsové nohy 

- kolečko umístíme pod hlavu, plaveme prsové nohy 

- vzpažit, v každé ruce kolečko plaveme prsové nohy 

- obě ruce ve vzpažení drží za kolečko 

- upažit, na pažích navlečená kolečka, plaveme prsové nohy 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), na pažích navlečená kolečka, 

plaveme prsové nohy 
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Poloha na prsou 

- vzpažit, ruce svírají kolečko (držení můžeme postupně uvolňovat pouhým přiložením 

dlaní na desku, držením kolečka dvěma prsty apod.), plaveme prsové nohy 

- upažit, na pažích navlečená kolečka, plaveme prsové nohy 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), na pažích navlečená kolečka, 

plaveme prsové nohy 

> Prsové paže 

- kolečka na pažích, plaveme prsové paže 

- v každé ruce kolečko ve funkci přídavných ploch 

- kolečka navlékneme na chodidla, plaveme prsové paže 
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NADLEHČOVACÍ KROUŽKY 

NADLEHČOVACÍ KROUŽKY 

200x38mm 

NADLEHČOVACÍ RUKÁVKY NADLEHČOVACÍ KŘIDÉLKA ŽÁBKA SCHLORI 

300x80x30mm 230x190x38mm 

PLAVECKÁ KOLEČKA DELFÍN 

VOLLEY AQUA PADS 

holečka m ů ž e m e libovolně přidávat a 
°debírat a tím korigovat míru nadlehčení. 

KRAULOVÉ KROUŽKY 

Umisťují s e na kotníky a brání tak nohám v pohybu 

zároveň umožňují jejich nadlehčení. 



9. 5. PQNTONY A PODLOŽKY 

Jiné názvy: 

žíněnky, koberce, cvičební podložky 

Popis: 

Pontony a různé druhy podložek jsou poměrně rozměrné nadlehčovací pomůcky. Mezi 

dětmi mají velikou oblibu. Pontony platí dokonce za nejoblíbenější plavecké pomůcky. Mají 

vysokou motivační sílu. Rozměry pontonů a podložek bývají přibližně lOOx 70cm. Pontony 

se od podložek (koberců) liší svou sílou. Zatímco pontony jsou tlusté až 4cm a pohodlně 

unesou celého člověka, aniž by se namočil, koberce jsou mnohem tenčí (8-2,5mm). Podložky 

najdeme v široké škále barev a tvarů (obdélníkový ponton, ponton s dírou, tvary zvířat). 

Použití: 

- pro udržování rovnováhy - nácvik vznášení, pro pády, při nácviku plaveckých 

pohybů a relaxaci Pontony používáme zejména pro hry a cvičení herního charakteru. 

Koberce můžeme dobře využít při nácviku plaveckých dovedností - při polohování 

dětí (horizontální poloha), při skocích, pro nácvik plaveckých pohybů. Necháváme kobercem 

nadnášet celé tělo nebo jen jeho část, a tudíž ho dle potřeby ho skládáme. Plavecké podložky 

jsou nadlehčovací pomůcky určené к odbourání strachu z horizontální polohy a udržování 

rovnováhy na hladině. Využívají se zejména к nadlehčení celého těla. Patří spíše mezi 

pomůcky navozující motivaci к činnosti, než mezi pravidelně používané. Míra nadlehčení se 

liší podle síly koberce. Plavecké podložky pro nácvik plaveckých dovedností využíváme 

zejména s menšími dětmi (předškolní, mladší školní věk). 

Pontony a koberce podléhají u dětí mnoha zkouškám a experimentům. Dokáží 

vymyslet množství činností s těmito pomůckami, realizovat je a přitom si užít mnoho zábavy. 

Při výcviku bychom neměli zapomínat na chvíle volné zábavy, které dětem poskytneme. Ve 

volné chvíli děti dělají pokusy s pomůckami i s vlastním tělem, konají činnosti, které je baví a 

zajímají. Spontánně se tak učí vnímat vodní prostředí. 
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Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) vznášení a splývání; rovnováha ve vodě 

> Poloha naznak 

- lehneme si na podložku podél a aktivně vyhledáváme stabilní polohu 

- lehneme si na podložku podél a relaxujeme 

- lehneme si na podložku našíř a aktivně vyhledáváme stabilní polohu 

- podložku můžeme přehnout a využívat stejně jako woogle 

> Poloha na prsou 

- vyhledávání stabilní polohy v poloze na prsou, tělo leží na podložce podél 

- vyhledávání stabilní polohy v poloze na prsou^ tělo leží na podložce našíř 

- podložku můžeme přehnout a využívat stejně jako woogle 

- „vlak" ve dvojici - první je lokomotiva, která má na sobě n pontoíT 

s otvorem, „vlak" se drží pontonu a nechá se od lokomotivy vézt 

b) skoky a pády 

- kotrmelec - opornou plochu pro hlavu tvoří ponton nebo cvičební podložka, která leží na 

hladině 

- pád vzad - zabalíme se do cvičební podložky a toporně spadneme na hladinu 

- pád vpřed - držíme podložku před sebou jako „ochranný štít" a toporně padneme do 

vody 

- skok střemhlav - podložku nebo ponton položíme na okraj bazénu, klekneme si na ni a 

padáme střemhlav přes její okraj (u pontonu s dírou padáme do díry) 

- přebíhání mostu - spojené pontony můžeme libovolně přebíhat, přeběh končí 

pádem do vody 

- přelézání pontonů - spojené nebo i volně položené pontony můžeme přelézat, přelezení je 

opět spojeno s pádem na hladinu při slézání 

- klouzačka - ponton umístíme na vyvýšené místo, ze kterého se děti kloužo^Sovody (po 

nohou, po hlavě, po zádech, po břiše) 

- skok na podložku, ponton předem nachystaný ve vodě 
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с) vnímání vody-

- na podložku nebo ponton se můžeme uvolněně položit celým tělem a jen rukama 

„kormidlovat" 

- na podložku nebo ponton se položíme polovinou těla, kormidlujeme nohama 

- přetahování - Hrajeme ve dvojici (čtveřici). Každý na jednom konci ponotnu zcela 

v natažení, ruce se drží pontonu. Silným kopáním nohou se snažím přetlačit 

soupeře. 

d) ponořování 

- pontony a podložky podplouváme jednotlivě nebo jich spojíme více к sobě 

- domeček z pontonů - pomocí spojek připevníme 4 pontony к sobě a vytvoříme domeček, do 

domečku vysypeme hračky, děti se musí potopit,m aby se dostaly do domečku pro hračku 

- spojení pontonů s otvorem a bez - podplaveme ponton s otvorem, otvorem vylezeme ven a 

cestě pokračujeme po „mostě" 

- spojené pontony s otvory za sebou - rytmické ponořování 

2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

a) znak 

> Znakové nohy 

- lehneme si na podložku podél tak, aby nebránila nohám v pohybu, paže se drží krajů 

podložky v upažení poníž, kopeme nohama 

- lehneme si na podložku podél, ruce ve vzpažení drží okraj podložky, kopeme 

nohama 

- lehneme si na podložku podél, paže ve vzpažení, kopeme nohama 

- po přehnutí podložky ji můžeme používat jako woogle 

> Znakové paže 

- podložku přehneme podélně napůl, nalehneme na ni a zkoušíme znakové paže 

- podložku přehneme podélně napůl, sedneme si na ni obkročmo a zkoušíme znakové 

paže 
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b) kraul 

> Kraulové nohy 

- lehneme si na podložku podél tak, aby nebránila nohám v pohybu, paže se drží krajů 

podložky v upažení poníž dlaně dolů, kopeme nohama 

- lehneme si na podložku podél, paže ve vzpažení drží okraj podložky, kopeme 

nohama 

- lehneme si na podložku našíř, paže ve vzpažení drží podložku, kopeme nohama 

- lehneme si na podložku našíř , podložka pod tělem, vzpažit, kopeme nohama 

- lehneme si na podložku našíř, předpažit skrčmo, ruce drží podložku za okraj, kopeme 

nohama 

- kraulování ve dvojici v nalehnutí na ponton 

Kraulové paže 

- podložku přehneme podélně napůl, nalehneme na ni a zkoušíme kraulové paže 

- podložku přehneme podélně napůl, sedneme si na ni obkročmo a zkoušíme kraulové 

paže 

c) prsa 

- pro nácvik prosu používáme přehnutou podložku, která plní stejnou funkci jako 

woogle. 

Ponton jako plavidlo 
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PONTONY A PODLOŽKY 
PLAVECKÝ PONTON 

950x700x38mm 

PLAVECKÝ PONTON S OTVOREM CVIČEBNÍ PODLOŽKA POLŠTÁŘEK HATEX 

950x700x38mm 

1000x650x2,5mm 
1000x650x8 mm 

550x500x8 mm 
800x500x8 mm 
800x550x8 mm 

MAXI TUČŇÁK 

1000x650x38mm 

MAXI ZAJÍC 

1000x650x38mm 

MAXI KOČKA 

1000x650x38mm 

SPOJOVACÍ POPRUH К P O M T O M i i 

12cm 



9. 6. PLAVECKÝ PÁS 

Jiné názvy: 

plavecký ježek, pásek 

Popis: 

Pás je nadlehčovací pomůcka, která se upevňuje přímo na tělo dítěte. Je vyroben 

z hmoty, která zajišťuje dostatečné nadlehčení. Je příjemně měkký a barevný. К dostání jsou 

různé varianty plaveckých pásů poskytující různou míru nadlehčení. Všechny typy 

nadlehčovacích pásů se upevňují přímo na tělo a mají nastavitelnou velikost. Liší se ale 

způsobem upevnění i způsobem jištění. 

Klasický nadlehčovací pás e skládá z několik dílů, jejichž počet si můžeme volit a tak 

experimentovat s mírou nadlehčení. 

Použití: 

- pro bezpečný pohyb na hloubce, při odbourávání strachu z vody, při nácviku 

plaveckých pohybů 

Pás má funkci nadlehčovací a pomáhá dětem к překování stresových situací ve vodě, 

při postupném odbourávání strachu z ní. Ale pozor - snadno vznikne fixace a děti se ho pak 

nechtějí vzdát! Proto i nadlehčovací pásy používáme s mírou a střídáme je s jinými 

nadlehčovacími pomůckami. 

Pás upevňujeme dítěti v oblasti beder, kde musí zůstat i během plavání. Pokud pás 

dětem vyjede pod ramena, přestává plnit svou funkci a vede žáka к zaujmutí nevhodné šikmé 

polohy, zároveň také brání pohybu i potopení hlavy. 

V poloze naznak upevňujeme pás na břiše - tím se nadlehčí dolní část trupu a usnadní 

se splývavá poloha. Když se dítěti podaří zaujmout splývavou polohu na zádech samostatně, 

destičky pásu se dostanou nad hladinu, ztrácejí svou funkci a dítě přestává pás potřebovat. Při 

plavání na prsou upevňujeme pás v bederní části zad 

Nadlehčení postupně snižujeme odebíráním dílů pásu (pokud to lze). Přílišné nadlehčení 

odvádí děti od snahy dostat tělo do správné plavecké polohy!!! 

Mimo plavecký výcvik děti často používají nafukovací kruh. Ten může vyhovovat pouze 

v případě, že má vhodnou velikost a zůstává , stejně jako pásek, v oblasti beder. Pokud však 

vyjede pod ramena, platí výše zmíněné. 
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Je to pomůcka, která nachází své uplatnění zejména na hluboké vodě. Vysoký stupeň 

nadlehčení nahrazuje dětem dno bazénu a mohou se tak na hloubce „volně" pohybovat. 

Na hloubce pás dětem umožní poměrně bezstarostný pobyt, při kterém mohou nacvičovat 

různé druhy plaveckých pohybů 

Pro vznášení a splývají není takovýto typ nadlehčení ideální, ale u bázlivých dětí jej 

můžeme použít. Nezapomeneme však postupně odebírat články pásu, aby bylo nadlehčení 

pomůckou stále menší. U méně odvážných dětí můžeme pásy používat i při skocích do vody, 

ale postupně je vedeme je k tomu, aby se nebály pás odložit a využít jinou nadlehčovací 

pomůcku, která se neupíná na tělo. Tu pak už děti mohou kdykoli pustit a dochází tak 

к samostatným skokům včetně fáze zanoření. 

Pokud je pás správně upevněn, dokáže začátečníka udržet ve vysoké plavecké poloze. 

Plavecký pás je proto nanejvýš vhodné používat při nácviku plaveckých pohybů jednotlivých 

plaveckých způsobů, kdy díky němu žák získá poměrně stabilní polohu a může se tak lépe 

soustředit na provedení požadovaného úkolu. 
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Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) vznášení a splývání; rovnováha ve vodě 

- s pásem můžeme dělat veškeré hry a cvičení pro vnášení a splývání 

b) skoky a pády 

- s pásem můžeme zcela bezpečně skákat, i po zanoření nás pás bezpečně vynese na hladinu 

c) vnímání vody- vodní hrátky 

- pás nebrání v pohybu dolním ani horním končetinám, proto můžeme provádět veškeré hry a 

cvičení pro vnímání vody 

2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

- pás udržuje tělo v poměrně stabilní horizontální poloze 

a) znak 

Pás je výbornou pomůckou pro nácvik znakových paží a celkové souhry; pomáhá udržet 

vysokou znakovou polohu. 

c) kraul 

Pás můžeme používat i při nácviku kraulových paží a celkové souhry; udržuje tělo v poměrně 

stabilní poloze. 

b) prsa 

Je možné ho využít i pro trénování plaveckého způsobu prsa. Pro trénink prsových nohou, 

paží i souhry lze však využít i jiné pomůcky. 
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9. 7. MONOBLOK 

Jiné názvy: 

osmička, pullbuoy, piškot, boule 

Popis: 

Monobloky jsou vyrobeny z lehkého umělého materiálu. Jsou to nadlehčovací 

pomůcky přibližné velikosti 235x85x85x105mm. Na trhu najdeme různá barevná provedení i 

různé tvary. Tvar monobloku má zásadní vliv na odpor vody. Monoblok může být používán 

jako nadlehčovací pomůcka volná nebo ho pomocí fixačního pásu můžeme připevnit na tělo. 

Použití: 

- pro udržování rovnováhy 

- při nácviku plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů, zejména pohybů paží 

Monobloky jsou specifické pomůcky pro nácvik pohybu paží. Proto, abychom je 

mohli tímto způsobem používat je nutné, aby byl plavec již dostatečně vyspělý - aby se nebál 

udržet splývavou polohu, ponořit obličej a dýchat do vody, musí mít také v pažích 

dostatečnou sílu, aby se dokázal pohybovat vpřed pouze jejich pomocí, a v neposlední řadě je 

důležitá schopnost koordinace. 

Monoblok můžeme samozřejmě využít lecjakým jiným způsobem, než к fixaci a 

nadlehčování dolních končetin. Můžeme ho držet v ruce nebo využít při hrách a různých 

druzích cvičení. 

Piškot slouží zejména к udržování rovnováhy na hladině,nadlehčuje vždy určitou část 

těla. Obvykle se zaklíní mezi stehna a zajišťuje rovnou polohu při nácviku pohybu paží. 

Piškoty využíváme spíše se staršími dětmi, přibližně od devíti let věku. 

Není ale vůbec na místě považovat monobloky za výhradně tréninkovou pomůcku, 

nebo pomůcku pro zdokonalovací výcvik. I s malými dětmi můžeme monobloky využít a 

experimentovat s nimi. 
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Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovednosti 

a) vznášení a splývání; rovnováha ve vodě 

> Poloha naznak 

- vzpažit, ruce svírají piškot 

- vzpažit, v každé ruce piškot 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou piškoty 

- upažit, v každé ruce piškot 

- upažit poníž, v každé ruce piškot 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce piškot 

- připažit, piškoty v podpaží 

> Poloha na prsou 

- vzpažit, ruce svírají piškot 

- zapažit, ruce drží piškot 

-jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, v rukou piškoty 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, ve vzpažené ruce piškot, splýváme na boku 

- upažit, v každé ruce piškot 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce piškot 

- připažit, piškoty v podpaží 

b) skoky a pády 

- skoky s úkoly - chyť piškot, přeskoč piškot, skoč s piškotem 

c) vnímání vody 

- sedíme na piškotu ve vertikální poloze, zkoušíme se pohnout vpřed, vzad 

- tělo ve vertikální poloze, piškot držíme nad hlavou, zkoušíme se pohnout vpřed, vzad, otočit 

se 

d) ponořování 

- upažit v rukou držíme piškoty, provedeme kotrmelec vpřed, vzad 

122 



2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

a) znak 

> Znakové nohy 

- vzpažit, ruce svírají piškot, kopeme nohama 

- vzpažit, v každé ruce piškot, kopeme nohama 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou piškoty, kopeme 

nohama 

- poloha na boku, jedna paže s piškotem vzpažit, druhá připažit, kopeme nohama 

- upažit poníž, v každé ruce piškot, kopeme nohama 

- připažit, piškoty v podpaží, kopeme nohama 

- předpažit poníž, ruce svírají piškot v oblasti stehen, kopeme nohama 

> Znakové paže 

- piškot umístíme mezi stehna, plaveme znakové paže 

-jeden piškot mezi stehny, druhý ve vzpažené paži; jedna paže opakovaně zabírá, 

druhá drží piškot, po x záběrech se vymění 

b) kraul 

> Kraulové nohy 

- vzpažit, ruce svírají piškot, kopeme nohama 

- zapažit, ruce drží piškot, kopeme nohama 

-jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, v rukou piškoty, kopeme 

nohama, dýcháme na stranu 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, ve vzpažené ruce piškot, kopeme nohama na boku 

- připažit, piškoty v podpaží, kopeme nohama 

> Kraulové paže 

- piškot mezi stehny, plaveme kraulové paže 

-jeden piškot mezi stehny, druhý ve vzpažené paži; jedna paže opakovaně zabírá, 

druhá drží piškot, po x záběrech se vymění 

- rozložený kraul - záběrová paže ve fázi přenosu palcovou stranou kopíruje trup od 

hýždí přes bok až do podpaží, druhá ruka drží piškot ve vzpažení 
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с) prsa 

> Prsové nohy 

Výchozí poloha pro nácvik prsových nohou může být na prsou i na zádech. 

Poloha na zádech 

-jeden piškot mezi stehny, druhý piškot (nebo desku) držíme ve vzpažení skrčmo 

(piškot pod hlavou), plaveme nohy prsa 

- vzpažit, piškot v každé ruce, plaveme nohy prsa 

- upažit, v každé ruce piškot, plaveme prsové nohy 

- upažit poníž, v každé ruce piškot, plaveme prsové nohy 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce piškot, plaveme 

prsové nohy 

- připažit, piškoty v podpaží, plaveme nohy prsa 

- předpažit poníž, ruce svírají piškot v oblasti stehen, plaveme nohy prsa 

Poloha na prsou 

- vzpažit, ruce svírají piškot, plaveme prsové nohy 

- vzpažit v každé ruce piškot, plaveme prsové nohy 

- jeden piškot mezi stehny, druhý piškot (nebo desku) držíme ve vzpažení, paže 

natažené, plaveme nohy prsa 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce piškot, plaveme 

prsové nohy 

> Prsové paže 

- piškot mezi stehny, plaveme prsové paže 
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PLAVECKY PAS 

délka popruhu: 1300cm, 1000cm, 850cm 

BERUŠKA. 

370x240x26mm 500x250x30mm 

BÍLOMODRÝ WIN 

H H % ) « « # 
140x100x28cm 

MONOBLOK 

235x85x85x105mm 



9. 8. AQUA ČÍNKY 

Jiný název: 

vodní činky 

Popis: 

Jsou vyrobeny z barevné mikroporézní pryže s měkkým držadlem a pevnou vnitřní 

konstrukcí.. Činky se vyrábí v různých rozměrech, což umožňuje velkou variabilitu použití. 

Vodní činky mají své místo jak v hodinách aqua aerobicu, tak v hodinách plavání. 

Použití: 

- pro udržování rovnováhy, při nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých 

pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

Aqua činky patří mezi nadlehčovací pomůcky. Slouží jako aqua pomůcka při cvicích 

překonávajících vztlak vody. Aqua činky i plavecký váleček, popř. „super kicker" (koule na 

tyči) se používají к obdobným cvičením jako plavecká deska nebo kroužky, liší se akorát 

způsob uchopení - činky držíme za držadlo. 

Plavecká cinkaje nadstandardní pomůckou v plavecké výuce, která ozvláštní běžně 

prováděná cvičení. Činky můžeme využívat pro experimentování ve vodním prostředí, hry i 

rozvoj plaveckých dovedností. 

Využití při: 

1) nácviku a stabilizaci základních plaveckých dovedností 

a) vznášení a splývání; rovnováha ve vodě 

> Poloha naznak 

- předpažit poníž, ruce svírají dlouhou činku v oblasti stehen 

- vzpažit, ruce svírají činku 

- vzpažit, v každé ruce jedna plavecká činka 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou či 

- upažit, v každé ruce činka 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce čii 

iky 

ika 
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> Poloha na prsou 

- vzpažit, ruce svírají činku 

- zapažit, ruce drží velkou činku 

- jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolü, v rukou činky 

- upažit, v každé ruce činka 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce činka 

b) skoky a pády 

- skoky s činkou, činkami 

- chytání činky ve vzduchu 

2) nácviku a stabilizaci plaveckých pohybů jednotlivých plaveckých způsobů 

a) znak 

> Znakové nohy 

- předpažit poníž, ruce svírají dlouhou činku v oblasti stehen, kopeme nohama 

- vzpažit, ruce svírají činku , kopeme nohama 

- vzpažit, v každé ruce jedna plavecká činka, kopeme nohama 

-jedna paže vzpažit, druhá připažit, dlaně směřují vzhůru, v rukou činky, kopeme 

nohama 

- upažit, v každé ruce činka, kopeme nohama 

- pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru („svícen"), v každé ruce činka, kopeme 

nohama 

> Znakové paže 

- činku umístíme mezi stehna a plaveme znakové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, malá činka ve vzpažené ruce, při 

splývání v obou rukách 

- plaveme znakové nohy, v každé ruce činka, trénujeme přenos paží vzduchem, aniž 

bychom porušili znakovou polohu, tzn. střídavě jedna paže připažit, druhá vzpažit, 

při přenosu se míjí v předpažení 
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b) kraul 

> Kraulové nohy 

- vzpažit, ruce svírají činku, kopeme nohama 

- zapažit, ruce drží velkou činku, kopeme nohama, dýcháme 

-jedna paže vzpažit, druhá zapažit, dlaně směřují dolů, v rukou činky, kopeme 

> Kraulové paže 

- činku umístíme mezi stehna a plaveme kraulové paže 

- střídavé záběry paží, záběr každé paže je prováděn samostatně, paže se setkávají ve 

výdrží ve splývavé poloze; vzpažit, malá činka ve vzpažené ruce, při 

splývání v obou rukách 

c) prsa 

> Prsové nohy 

Výchozí poloha pro nácvik prsových nohou může být na prsou i na zádech. 

Poloha na zádech 

- vzpažit, v každé ruce činka, plaveme prsové nohy 

- obě ruce ve vzpažení drží činku za držadlo, plaveme prsové nohy 

Poloha na prsou 

- vzpažit, ruce svírají činku, plaveme prsové nohy 

> Prsové paže 

- deska mezi stehny, paže provádí prsové pohyby 

nohama 
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AQUA ČÍNKY 

PLAVECKÝ VÁLEČEK (super kicker) 

M j 

T 8 « 
140x60mm 
140x80mm 

120x80x120mm délka 800mm 
80x80mm, délka 500mm 

390x1 OOmm na tyči 640mm 



9. 9. PŘÍDAVNÉ PLOCHY 

Druhy přídavných ploch 

umělohmotné packy, neoprenové rukavice, textilní rukavice 

ploutve 

Popis 

Přídavné plochy jsou předměty, které se upevňují záběrovým plochám končetin a 

rozšiřují tak jejich plochu za účelem zvýšení odporu vody a snazším „vyhmátnutím" vody. 

Použití 

Přídavné plochy uchycené na ruce zvětšují odpor při pohybu paží ve všech plaveckých 

způsobech. Plochy musíme správně nastavit, abychom tohoto odporu mohli využít. Existuje 

mnoho typů přídavných ploch. Které z nich při plaveckém výcviku použijeme, záleží na jeho 

konkrétním obsahu a cíli. Přídavné plochy tak zvyšují efektivitu plaveckého záběru. 

Umožňují nám se od vody lépe odrazit a tudíž i rychleji plavat. Plavání se stává rychlejší, 

pohyby přesnější, je ale i velmi namáhavé. 

RUKAVICE 

Popis 

Plavecké rukavice jsou měkké a pěkně přiléhají na ruku. Mezi prsty mají blány. 

Velikost meziprstních blan je různá. Rukavice jsou vyrobeny z různě propustných materiálů., 

čím méně je propustný, tím bude cvičení náročnější a odpor vody vyšší. Textilní rukavice 

nejsou plaveckou pomůckou v pravém slova smyslu, zvyšují však odpor vody a pokud jedinec 

nemá dostatek síly pro záběr s neoplenovou rukavicí, může zpočátku využívat rukavici 

textilní. 

Použití 

Pomocí rukavic můžeme rozvíjet základní plaveckou dovednost vnímání vody. 

Rukavice nám umožní vodu snáze „vyhmátnout", ruka v nich však neztrácí cit. Můžeme ji 

libovolně tvarovat a nastavovat působení vody. 

Rukavice využíváme pro ploutvové pohyby pažemi i cvičení paží jednotlivých plaveckých 

způsobů. Zvýšený odpor vody klade vyšší nároky na svalovou sílu. 
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PACKY 

Popis 

Plavecké packy jsou z tvrdého plastu. Na trhu najdeme mnoho různých typů i 

velikostí, které způsobí různou míru odporu vody. Ruka je v plaveckých packách fixována, 

tudíž ztrácí ohebnost a možnost pohrát si s vodou. 

Použití 

Menší plavecké packy se používají na sprint a silovou výdrž, větší pro svalový nárůst. 

Používají se zejména pro tréninkové účely, zvyšování kondice. Jsou vhodné spíše pro rozvoj 

svalové síly než pro rozvoj vnímání vody. Pocit vody je s použitím pacek v útlumu. 

Plavecké packy sou pro základní plavecký výcvik méně vhodné než rukavice. 

Důvodem organizační náročnost, a to: zajištění bezpečnosti, děti si mohou tvrdými packami 

na malém prostoru snadno ublížit, a problémové nasazování pacek. Rukavice si každé dítě 

umí nasadit samo, čímž ušetříme mnoho času, navíc nehrozí, že by si jimi ublížily. Rukavice 

jsou vhodnou pomůckou pro získávání pocitu vody, zatímco packy jsou především určeny pro 

získávání síly. 

Využíváme je při záběrech pažemi v různých plaveckých způsobech. 

PLOUTVE 

Popis 

Ploutve jsou přídavnou plochou, která prodlužuje záběrové plochy nohou. Ploutví je 

nepřeberné množství druhů. Pro nácvik plaveckých pohybů jsou vhodnější ploutve krátké. 

Použití 

Ploutve nesmí být používány na veřejných koupalištích pro nebezpečí zranění 

okolních plavců. Na totéž musíme dávat pozor i během výcviku. 

Použití ploutví vede к lepšímu uvolnění hlezenního kloubu a vede ke správnému 

zvládnutí techniky plavání dolních končetin při pohybech znakových a kraulových. Pomáhají 

překonat první obtíže s nácvikem pohybu dolních končetin, navíc zvyšují účinnost pohybu pro 

zdravotní účely (ploché nohy,luxace kyčelního kloubu apod.). Zabraňují dětem v provádění 

šlapavého způsobu plavání. 
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PŘÍDAVNÉ PLOCHY 

NEOPRENOVÉ PLAVECKÉ RUKAVICE NEOPRENOVÉ PLAVECKÉ RUKAVICE 
NA SUCHÝ ZIP 

AQUAKROUŽKY (AQUADISKY) NÁVLEKY NA RUCE 

prům.: 220mm 320X170mm 

PLAVECKÉ PACKY 

PLOUTVE 



9.10. POMŮCKY PRO PONOŘOVÁNÍ, POTÁPĚNÍ A ORIENTACI VE VODĚ 

Druhy 

Pomůcky pro ponořování: obruče, tyče 

Pomůcky pro potápění: předměty pro lovení (kolíky, puky, gumové kroužky, gumové 

želvičky, gumové housenky), podvodní hry (tyčka a kroužek, torpédo, 

Člověče, nezlob se!) 

Pomůcky pro orientaci ve vodě: látkové obruče, řasy 

POMŮCKY PRO PONOŘOVANÍ 

Popis 

Pomůcky určené к ponořování nemusí být nutně samy potopené. Obruče jsou 

vyrobené z umělé hmoty. Obruče a jiné pomůcky s otvorem (kruhy, desky s otvorem, kruh 

z woogli) mohou plavat na hladině, přičemž dítě jimi musí proniknout. 

Použití 

-ponoření hlavy, splývání pod hladinou, rytmus dýchání 

Pro plaveckou výuku můžeme používat klasické gymnastické obruče, které se na vodě 

vznášejí, ale také obruče speciálně určené pro plaveckou výuku - se zátěží (zátěž přímo 

v obruči, připevnění obruče к zátěžové tyči). Zátěž obruč drží u dna. Vzdálenost obruče ode 

dna můžeme regulovat nastavitelným popruhem. 

Obruče položené na hladině postupně proplouváme. Můžeme využít pouze jednu obruč, nebo 

jich pomocí popruhů spojit několik za sebou. Poté se zanořujeme a vynořujeme o obruč dál. 

Obruče, které stavíme kolmo к hladině proplouváme ve splývavé poloze. Do obručí můžeme i 

skákat, a to po nohách i střemhlav 

Pomocná tyč je hladká, dlouhá 170-300cm, vyrobená ze dřeva nebfvjhiého lehkéfi 

(umělé hmoty). Je vhodnou pomůckou к průpravným cvičením pro lovè^C Pomá 

s ponořením. Zapíchneme ji ke dnu a dítě po ní zkouší různými způsoby : 

(stejným způsobem mohou posloužit bazénové schůdky). S nebojácnými dělj 

zkusit i „výtah", kdy se pevně chytí ve spodní části tyče, přičemž cvičitel tyč 

přibližuje ke dnu. 

Vhodná i pro nácvik splývání - tažení neplavce podél břehu tažení více neplavců féučasně 

v závěsu za tyč Používá se při prvních pokusech o skoky a plavecké pohyby na hloubce. 
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POMŮCKY PRO POTÁPĚNÍ 

Popis 

Pomůcky pro potápění jsou obvykle vyrobeny z materiálu, který neplave a snadno se 

potopí. Tento materiál musí být zároveň hygienicky nezávadný a bezpečný. Většina pomůcek 

pro potápění je proto z gumy, zatíženého plastu nebo z omyvatelné rychleschnoucí látky. 

Látkové předměty bývají vyplněné korálky. 

Každý z předmětů má jiný tvar i velikost, jejich rozměr je však limitován tím, aby je 

dětská ruka snadno uchopila a vyzvedla ze dna. 

Použití 

-pro potápění, zadržování dechu, orientaci pod vodou 

Mezi nejpoužívanější pomůcky pro potápění patří puky. Puky můžeme lovit z jednoho 

místa (koše) nebo z různých koutů bazénu. Lze z nich také skládat ornamenty. 

Dno však můžeme pokrýt i barevnými květinami nebo vodními zvířaty, což působí 

velmi zajímavě. Tyto větší plné předměty mají svou výhodu v tom, že při vynoření plně 

zaměstnávají ruce dítěte a nedochází к protírání očí.. 

Gumové kroužky jsou snadno uchopitelné. Vzhledem k tomu, že šije můžeme při 

výlovu navlékat na ruku, jich najednou pobereme mnoho. Je proto výhodné je využívat tehdy, 

když chceme, aby děti zůstaly pod vodou delší dobu. 

Se začátečníky je výhodné používat к lovení kolíky. Dítě je snadno chytí a díky jejich 

výšce nemusí klesnout až na dno. Kolíky jsou obvykle opatřeny čísly, můžeme je lovit podle 

nich. 

Podvodních hraček a her je mnoho a jejich způsob využití je popsán v návodu. Vedou 

děti к ponoření se po delší časový úsek, navíc je dítě pod hladinou ještě zaměstnáno nějakým 

úkolem. Ráda bych se však zmínila o hračce torpédo. Je to reálná pogumovaná zcela 

vyvážená zmenšenina torpéda, kterou si pod vodu posíláme stejným způsobem, jako si nad 

vodou házíme míčem. 

i 
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POMŮCKY PRO ORIENTACI VE VODĚ 

Popis 

Jde o tenké, ohebné, látkové předměty na spodní části zatížené aby držely u dna,shora 

jsou do látky všity polystyrénové bloky, aby látka vodě vlála. 

Použití 

- potápění, udržení splývavé polohy pod hladinou, orientace pod hladinou 

„Duchové"}sou určeni к proplouvání к podvodnímu slalomu. Jde o velmi tenké látkou 

potažené a zatížené obruče, které rozmístíme různé po dně. Po zanoření musím najít vhodnou 

trasu, aby se mi podařilo v krátkém čase proplout co nejvíc „duchů". V hlubokém bazénu 

mohou dobře posloužit i pro počátky lovení (velká vzdálenost ode dna, kratší od hladiny). 

Řasy používáme к vyznačení vodního slalomu. Jsou to pruhy látky nebo jiné hmoty 

na spodní části zatížené. К počátkům lovení jdou využívat ještě lépe než „duchové". Můžeme 

jim snadno nastavovat délku a tak přibližovat děti к lepším výkonům v potápění. 
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POMŮCKY PRO PONOŘOVÁNÍ. POTÁPĚNÍ 
A ORIENTACI VE VODĚ 

PŘEDMĚTY К LOVENÍ 

OD 



9. 11. HRAČKY 

Ve vodě můžeme používat různé druhy hraček, které splňují hygienické normy - jsou 

omyvatelné, bezpečné, nezávadné. Nejedná se tedy o hračky přímo určené pro plavání nebo 

plaveckou výuku, ale i o hračky běžně dostupné, které lze ve vodním prostředí dobře použít 

(nádobíčko, bábovky, plovoucí hračky, piskači hračky). 

VODOLEPKY 

Vodolepky jsou měkké celuloidové hračky různých tvarů zvířat a různé šíře. Tyto hračky 

můžeme lepit na stěny bazénu, na velké desky nebo s nimi plavat. 

a) využití pro nácvik splývavé polohy 

- držíme silnější vodolepku ve vzpažení oběma rukama (nahrazuje plaveckou desku) 

- vodolepku umístíme na tělo v oblasti hrudníku a nesmíme jí dovolit spadnout 

(udržení vysoké znakové polohy) 

- zaujmeme znakovou splývavou polohu, vodolepku přilepíme na čelo, nesmí 

spadnout (vede к položení hlavy na hladinu) 

b) využití pro nácvik dýchání a ponořování obličeje 

- do vodolepek můžeme foukat, foukáním je pohánět po hladině 

- vodolepky poháníme po hladině bradou, nosem, čelem, temenem (vede 

к postupnému potopení obličeje 

- skok do vody (podplouvání předmětů), ruce svírají vodolepky, nedochází к protírání 

očí 

- tělo ve splývavé poloze na prsou, brada tiskne vodolepku к desce (nízká poloha 

hlavy) 

c) využití pro nácvik plaveckých pohybů 

- plavecké pohyby můžeme kombinovat s předešlými cvičeními 

- navíc můžeme zařadit hry s vodolepkami: 

Čáp ztratil čepičku 

Cvičitel i děti říkají: „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku....zelenou." Děti musí 

co nejrychleji objevit zelenou vodolepku a donést ji na určené místo. 
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Na rybáře 

Děti jsou rybáři. Můžeme použít i říkanku „Rybičky, rybičky, rybáři jedou". Každé 

dítě uloví vodolepku a donese ji na svou rybářskou loď. 

Na parníky 

Oblíbená hra, kdy děti převážejí náklad na deskách z přístavu do přístavu. 

MALÉ MÍČE 

Míčky jsou vyrobeny z umělé hmoty různě tvrzené a různě barevné. Jejich průběná 

velikost je 5-8cm. Můžeme použít i ping-pongové míčky. 

a) využití pro nácvik splývavé polohy 

- držíme míček vzpažení oběma rukama 

- míček umístíme do otvoru plavecké desky a zaujmeme splývavou polohu na prsou, 

přičemž nesmíme na desku tlačit, aby míček nevypadl 

b) využití pro nácvik dýchání a ponořování obličeje 

- do míčků můžeme foukat, foukáním je pohánět po hladině 

- míčky poháníme po hladině bradou, nosem, čelem, temenem (vede к postupnému 

potopení obličeje 

- foukání ve skupině - děti utvoří kruh, veprostřed míčky, každý se snaží od sebe 

c) využití pro nácvik plaveckých pohybů a hry 

- plavecké pohyby můžeme kombinovat s předešlými cvičeními 

- navíc můžeme zařadit hry s míčky 

Na čističe 

Dvě skupiny dětí proti sobě. Každá skupina má jasné vymezené pole, které vlastní. 

Toto pole musí být neustále čisté, bez míčku. Míčky si tak po určitý čas přehazují 

skupiny z jednoho pole do druhého, na konci hry míčky spočítáme. 

Hod na cíl 

Děti se musí šlapáním vody udržet nad hladinou, než se jim podaří zamířit a střelit 

míček do obruče. 

míčky foukáním odehnat 
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EGG FLIPS 

Jsou to malá vajíčka, která jsou uprostřed opatřena prstencem. Když do nich foukneme 

v úrovni hladiny, roztočí se. 

MÍČE 

Velké měkké míče nám mohou posloužit k hrám ve vodě, které jsou obdobou 

míčových her na souši, ale i к plavání. Velkým míčem můžeme nahradit plaveckou desku a 

provádět s ním podobná cvičení. 

KELÍMKY A MISTIČKY 

Kelímky, mističky, bábovky a různé druhy dětského nádobí mohou dobře posloužit při 

seznamování dětí s vodou. Děti si s nimi ve vodě hrají a dělají pokusy. 

Využití pro nácvik výdechu 

- děti naberou do kelímků vodu (pivo), vrchní část se snaží odfouknout (odfoukneme pěnu) 

- než přejdeme к dělání bublin do bazénu, můžeme zkoušet bublat v misce 

- děti naberou do kelímků vodu a zalijí sebe i ostatní 

139 



HRAČKY DO VODY 

PLASTOVÉ MÍČKY VODNÍ KOSTKY VODNÍ BOMBY 

EGGFLIPS KELÍMKY MISTIČKY 

ABECEDA 

VODOLEPKY 

2,5m, 8mm, 38mm 

DINOSAUŘI 

* V 
'H W 

VODNÍ A SUCHÝ SVĚT 



10. ZÁVĚRY A DISKUSE 

Celkovým zhodnocením provedeného průzkumného šetření ve 12 plaveckých školách 

(TJ. Bohemians, Jerry Club, River Side School, Jana Boubínová, Ondřej Šimáček, Medúza 

Kladno, Medúza Slaný, UK Branýs n. L., Břeň Trutnov, Sovová Jablonec, Žabička, Lodička) 

mohu uvést že hypotéza číslo 1°: „Bazény s mělkou i hlubokou vodou mají více plaveckých 

pomůcek pro přípravnou a základní plaveckou výuku než bazény s pouze hlubokou vodou " se 

potvrdila. Žádná ze zkoumaných plaveckých škol, která zajišťuje předplaveckou a základní 

plaveckou výuku dětí pouze na hloubce nemá víc druhů plaveckých pomůcek než školy 

pořádající předplaveckou a základní plaveckou výuku na mělčině i na hloubce. Hypotéza je 

v rámci zkoumaných škol potvrzena na 100%. 

Za hlubokou vodu pro účel této práce považuji hloubku 1,2m a více s přihlédnutím 

к věku a tělesné stavbě dětí. Jen málokteré předškolní dítě měří více jak 120cm. I kdyby však 

120cm měřilo, stále se v této hloubce nemůže bezpečně pohybovat, jelikož k tomu, aby se 

postavilo na dno, předchází potopení. Děti mladšího školního věku dorůstají výšky hladiny a 

postupně se mohou i bezpečně postavit, s hlavou nad vodou. Období, kdy děti dorostou 

potřebné výšky, aby se pro ně, dle mého názoru, hloubka l,2m stala mělčinou, zaujímá 

v oblasti mého výzkumu kratší časový úsek, proto jsem parametry nastavila takto. 

Hypotéza číslo 2: „Při práci s neplavci pouze na hluboké vodě se využívá více typů a 

celkově větší množství nadlehčovacích pomůcek" se nepotvrdila. Z výsledků šetření není 

patrný rozdíl mezi používáním nadlehčovacích pomůcek u neplavců přecházejících z mělčiny 

na hloubku a u neplavců pohybujících se na hloubce stále. Srovnáním tabulky č. 1 s tabulkami 

č. 2 a 3, kde vidíme, že bazény s hlubokou vodu jsou průměrně mnohem méně vybavené než 

bazény s hlubokou i mělkou vodou, jasně ukazuje, že úlohu v používání nadlehčovacích 

pomůcek nehraje úroveň připravenosti neplavců na hloubku, ale spíše vybavenost plavecké 

školy. 

Hypotéza číslo 3: ,JBazény, ve kterých probíhá přípravná a základní plavecká výuka 

na mělké i hluboké vodě, jsou vybaveny větším počtem vodních hraček a pomůcek pro 

potápění než bazény pouze hluboké" se potvrdila. Průměrný počet hraček a pomůcek pro 

potápění je ve zkoumaných bazénech s mělkou a hlubokou vodou přibližně třikrát vyšší než 

141 



bazénech s vodou pouze hlubokou. Podle záznamů z pozorování je i frekvence využívání 

plaveckých pomůcek pro potápění četnější v bazénech s mělkou i hlubokou vodou. 

Hypotéza číslo 4: „Počet plaveckých pomůcek pro přípravný a základní plavecký 

výcvik je úměrný počtu hodin, které škola pořádá" se potvrdila. Je zřejmé, že plavecké školy 

věnující se pořádání kurzů předplavecké a základní plavecké výuky minimálním časem, mají 

málo i plaveckých pomůcek. Škola, která v mém výzkumu zajišťuje nejvyšší počet hodin 

předplavecké a základní plavecké výuky týdně, má i nejvyšší počet druhů plaveckých 

pomůcek. Vzhledem к počtu pořádaných hodin jsou nadstandardně vybaveny školy Šimáček, 

Žabička a Lodička. 

Hypotéza číslo 5: jestliže plavecká škola nemá možnost pro uskladnění dostatečného 

množství pomůcek, nebo jí chybí finanční prostředky, nosí si děti do výuky pomůcky vlastní" 

se nepotvrdila v plném rozsahu. Do žádné ze zkoumaných plaveckých škol si děti nenosí 

vlastní pomůcky, vždy plavou pouze s tím, co plavecká škola nabízí. V plavecké škole TJ 

Bohemians si do výuky nosí vlastní „nadstavbové" pomůcky pro děti jednotliví cvičitelé. 

Hypotéza číslo 6: „Pomůcky jsou hygienicky uskladněné v prostorách k tomu určených " se 

potvrdila. 75% zkoumaných plaveckých škol má dostatek místa pro skladování plaveckých 

pomůcek. Místo skladování pomůcek je dostatečně odvětrané a prostorné, aby mohly 

pomůcky řádně uschnout a neplesnivěly.25% zkoumaných plaveckých škol nemá pomůcky 

vhodně uskladněné. Místo skladování je nevětrané, špinavé, pomůcky jsou na sebe nalepené a 

nesehnou. Všechny bazény, ve kterých probíhá předplavecká a základní plavecká výuka na 

mělké i hluboké vodě mají pomůcky vhodně uskladněny. 50% zkoumaných bazénů, ve 

kterých probíhá předplavecká a základní plavecká výuka pouze na hluboké vodě, nemá 

vhodné podmínky pro skladování pomůcek. 
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Zaznamenáním a porovnáním údajů získaných dotazníkovou metodou bylo zjištěno, že 

plavecké školy, které pořádají předplaveckou a základní plaveckou výuku na mělké i hluboké 

vodě, mají průměrně o 15 druhů pomůcek více než plavecké školy, které pořádají 

předplaveckou a základní plaveckou výuku pouze na hloubce. V bazénech s podmínkami 

mělěina-hloubka se plavecké pomůcky i více využívají, především pak ke hrám, překážkovým 

drahám a potápění. 

Překvapující bylo zjištění, že i přesto, že plavecká škola pociťuje nedostatek pomůcek, ale 

přesto nemá prostředky pro to, aby jich mohla mít víc (finanční nebo prostorové), nepožádá 

děti (jejích rodiče), aby si nosily své vlastní pomůcky. 

Nelze explicitně uvést, že čím více hodin předplavecké a základní plavecké výuky škola 

zajišťuje, tím více má pomůcek. Takováto přímá prostá přímá úměrnost by nebyla možná. 

Z šetření však jasně vyplývá, že pokud se plavecká škola věnuje výuce častěji, má vyšší 

potřebu používání různých druhů plaveckých pomůcek. Ne náhodou tedy vlastní plavecké 

školy, ve kterých probíhá plavecká výuka v podmínkách mělčina-hloubka v průměru o 15 

druhů pomůcek více. Zajišťují totiž také o 60 hodin dopolední výuky (výuky MŠ a ZŠ) více a 

o 43 hodin odpolední výuky více než plavecké školy, ve kterých probíhá plavecká výuka 

pouze na hloubce. 

Již jiné výzkumy potvrdily, že výuka vedená v podmínkách mělčina-hloubka a pouze na 

hloubce může být v oblasti nabývání plaveckých dovedností pro děti srovnatelně úspěšná. 

Přičemž musíme počítat s tím, že výuka vedená pouze na hloubce klade vyšší nároky na 

cvičitele - jeho pozornost i přípravu. Sestavená cvičení к používání plaveckých pomůcek 

mohou v takovýchto situacích cvičiteli pomoci načerpat inspiraci pro jednotlivé hodiny 

předplavecké a základní plavecké výuky, které vede. 

Téměř veškerá cvičení, která s dětmi provádíme na hloubce jdou dělat i na mělké vodě, za 

mnohem menších organizačních starostí. Na mělčině se děti snáze pohybují a proto můžeme 

pro nácvik základních plaveckých dovedností využívat o něco širší škálu her. 
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11. ZÁVĚR 

Z šetření vyplývá, že plavecké školy zajišťující předplaveckou a základní plaveckou 

výuku dětí předškolního a mladšího školního věku na mělké i hluboké vodě vlastní více druhů 

plaveckých pomůcek a více je využívají. Přesto platí, že plavecké pomůcky lze na hluboké 

vodě využívat stejně dobře jako na mělké, což plavecké školy, resp. cvičitelé často přehlížejí. 

V plaveckých školách s podmínkami mělčina-hloubka je i frekvence plavecké výuky 

mnohem četnější než v plaveckých školách, které vyučují pouze na hloubce. Některé plavecké 

školy s nižší četností hodin předplavecké a základní plavecké výuky, ve kterých probíhá 

výuka pouze na hluboké vodě, pociťují nedostatek prostředků pro výuku, přesto problém 

neřeší náhradními alternativami. 

Z výsledků, které byly prostřednictvím šetření získány lze potvrdit, že plavecké školy 

dnes využívají plavecké pomůcky poměrně hojně, někdy však samoúčelně a neodborně. Proto 

bych doporučila jednotlivé pomůcky opatřit informacemi, které by ozřejmily způsob jejich 

použití. Plavecké pomůcky navíc nejsou využívány pro výcvik pouze plaveckými školami, 

resp. cvičiteli plavání, ale i laiky z řad rodičů, kterým by návod s doporučeními usnadnil 

rozhodování při výběru pomůcek a následně by vedl к jejich vhodnému užití. 

Během šetření vyplynulo, že určité typy bazénů se zaměřují na určité skupiny klientů. 

Bazény rozdělené na část s mělkou a část s hlubokou vodou počítají s návštěvníky z řad dětí. 

Tomu je přizpůsobeno také prostředí (teplota vody je vyšší, je dost místa pro skladování 

pomůcek). Takovéto bazény jsou prokazatelně mnohem častěji využívány pro předplavekcou 

a základní plaveckou výuku. Naopak některé bazény nenabízí vůbec vhodné prostředí pro 

malé děti, přesto se v nich výuka koná. Tyto bazény mají obvykle problém poskytnout 

plaveckým školám dostatek prostoru pro pomůcky. I voda v nich bývá často studenější a děti 

tak zažívají nepříjemné pocity spojené s plaváním. 

Mezi základní pomůcky patří malé a velké plavecké desky pro udržování rovnováhy na 

hladině, puky pro potápění a tyč pro dopomoc při splývání, skocích, potápění i prvních 

plaveckých pokusech. Standardní pomůckou se stává také woogle, která zároveň s pontonem 

patří mezi dětmi za nejoblíbenější plavecké pomůcky. 

Na základě zkušeností cvičitelů plavání i svých vlastních vím, že děti můžeme naučit 

plavat i bez pomůcek nebo s jejich minimálním množstvím. S využitím pomůcek a možností, 

které nám nabízí se výuka ale stává pestřejší, zajímavější, pro děti přitažlivější a zcela určitě 

efektivnější. 

144 



12. LITERATURA: 

BĚLKOVÁ, T.; Didaktika plavecké výuky;Praha, nakl. University Karlovy; 1994 

BLANK, L.; Plavecký výcvik; Olomouc, vydavatelství University Palackého; 1997 

ČECHOVSKA, I.; Problematika plavání a plaveckých sportů - sborník.; Praha, nakl. UK; 

1998 

ČECHOVSKÁ, I.; Problematika plavání a plaveckých sportů III - sborník; Praha.; nakl. UK; 

2003 

ČECHOVSKÁ, I., Novotná, V., Milerová, H.; Agua-fítness; Praha; Grada, 2003 

ČECHOVSKÁ, I.; Problematika plavání a plaveckých sportů IV - sborník; Praha, nakl. UK; 

2004 

ČECHOVSKÁ, I.; Plavání dětí s rodiči; Praha; Grada, 2007 

DOSTÁL, P. a kol.; Plavecký výcvik; Praha; Český ústřední výbor ČSTV; 1988 

GIERHL, J., HAHN, M., Plavání; České Budějovice; nakl. KOPP; 2000 

DVOŘÁKOVÁ, H.; Základní motorika; Praha; UK-Pedf, 2006 

ENGELOVÁ, T. a kol.; Sport texts; Pratur; UK Fakulty of Physical Education and Sport; 

2002 

GAVORA, J.; Úvod do pedagogického výzkumu; Brno; Paido; 2000 

HAMER, J.; Teaching swimming and water safety: the Australian way; Human Kinetics, 

2001 

HANAK, V.; Hry a cviky obratnosti ve vodě, Brno; Sportovní a turistické nakl. STN 

HOCH, M.; Učte děti plavat; Praha, Olympia; 1980 

HOCH, M.; Učte děti plavat; Praha, Olympia; 1991 

HOCH, M; Plavání - teorie a didaktika; Praha, SPN; 1987 

HOCH, JUŘINA, PREISLEROVÁ; Některé problémy didaktiky plavání; Praha, SPN; 1973 

HOCH, M.; Didaktika plavání nejmenších dětí; in Některé problémy didaktiky plavání; Praha, 

SPN; 1973 

KOVAŘOVIC, K ; Využití skoků do vody ve zdokonalovací etapě plavecké výuky; in 

Problematika plavání a plaveckých sportů IV; Praha, nakl. UK; 2004 

LEWIN, G; Slabikář malého plavce;. Praha, Olympia; 1979 

LIŠKA, J.; Přípravný-základní-zdokonalovací plavecký výcvik; České Budějovice, Plavecké 

středisko OV ČSTV; 1981 

LOHONKOVÁ, I.; Problematika dýchání v plavecké výuce; in Problematika plavání a 

plaveckých sportů I; Praha, nakl. UK; 1998 

145 



LUKÁŠEK M., Několik poznámek к dýchání do vody; in Problematika plavání a plaveckých 

sportů III.; Praha, 2003 

MACEŠKOVÁ, Y. a kol.; Didaktika plávania; Bratislava, universita Komenského; 2005 

MÁCHOVÁ, A, ČECHOVSKÁ,I. ; Problematika emocí v plavecké výuce předškolních dětí; 

in Problematika plavání a plaveckých sportů III; Praha; nakl. UK, 2003 

MILER, T., ČECHOVSKÁ, I.; Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, 

kondiční plavání, šnorchlování; Praha, Grada; 2001 

MILER, T., ČECHOVSKÁ, I.; Plavání; Praha; Grada; 2008 

PÉDROLETTI, M; Od šplouchání к plavání; Praha; Portál, 2007 

PREISLEROVÁ, T.; Plavání pro radost i zdraví; Praha, Český ústřední výbor ČSTV; 1980 

REICH, J., KUNTNER, E.; Jak se neutopit; Olomouc, Hanex;1997 

ROZTOČIL T., STLOUKALOVÁ В.; Nadlehčovací pomůcky ve výuce plavání; in 

Problematika plavání a plaveckých sportů III; Praha; nakl. UK; 2003 

ŠTORCHL, J.;Příspěvek ke standardizaci škály hodnotící stupeň adaptace na vodní prostředí 

u předškolních dětí; in Problematika plavání a plaveckých sportů; Praha, nakl. UK; 2004 

ŠTORKÁN, R.; Nauč se plavat; Praha, Olympia; 1976 

TALPA,J.; Sportovní příprava VII. - plavání: plavecký výcvik žáků ZŠ; Olomouc, 

Pedagogická fakulta University Palackého; 1990 

VOSTÁRKOVÁ, K.; Ploutvové pohyby synchronizovaného plavání; 1993 

ZÁBOJ, O.; Základní plavecký výcvik mládeže a dospělých; Praha, Orbis; 1946 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

HALMOVÁ, K., vedoucí práce I. ČECHOVSKÁ; Přípravná plavecká výuka předškolních 

dětí v podmínkách mělčina-hloubka a na hloubce; Praha, Závěrečná práce trenérské 

školy;2004 

HRSTKA, M., vedoucí práce JITKA POKORNÁ; Pomůcky v plaveckém tréninku; Praha; 

závěrečná bakalářská práce; 2006 

ŠIMÁČEK, O.; vedoucí práce BABETA CHRZANOWSKÁ; Plavecká výuka dětí 

předškolního věku na hluboké vodě, Praha, Závěrečná diplomová práce; 

146 



ČASOPISY 

BŘEČKOVÁ, ČECHOVSKÁ, NOVOTNÁ; Zdravotní plavání (3. část); Tělesná výchova a 

sport mládeže, 2002 č. 5; 

CHRZANOWSKÁ, В.; Využití běhu ve vodě při výuce neplavců; Tělesná výchova a sport 

mládeže; 2005; č. 7 

KLOUDOVÁ, M.,HRACHOVÁ, S.; Voda je náš kamarád; Pohyb je život; 2006; č. 2 

POKORNÁ, J.; Plavecké začátky; Tělesná výchova a sport mládeže; č. 4 

POSPÍŠILOVÁ, Z.; Plavecká výuka v Norsku; Tělesná výchova a sport mládeže; č. 6 

PRESLOVÁ, E., ČECHOVSKÁ, I.; Nebojte se v plavání využívat sculling; Tělesná výchova 

a sport mládeže; č. 6 

SPORT-FAHNEMANN; Swimming, Diving, Synchro; katalog Nr. 23 1989/90 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

INTERNET 

http://books.google.com 

http://www.eplavani.cz/ - Jurák, D.; Cvičení pro rozvoj pocitu vody 

http://www.ucitelskenoviny.cz/ - Halliwickova metoda 

http://www.matuska-dena.cz 

http://www.sport-thieme.cz/ 

http://vodnihratky.mimishop.cz/ 

http://www.plaveckepomucky.cz/ 

http://www.ikea.cz/ 

DVD 

SŮVOVÁ, J.; Plavecké pomůcky 

SŮVOVÁ, J.; Se školičkou v pohodě, hrajeme si ve vodě 

SŮVOVÁ, J.; Učíme se plavecké způsoby - prsa, kraul, znak 

147 

http://books.google.com
http://www.eplavani.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/
http://www.matuska-dena.cz
http://www.sport-thieme.cz/
http://vodnihratky.mimishop.cz/
http://www.plaveckepomucky.cz/
http://www.ikea.cz/


POHYB VE VODĚ 
TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

Holding Close to Backwards Sideways Little steps 
the edge №e edge . ...big step 

Timid beginners could use a flotation aid for conf idence and balance. 

Hopping Kangaroo High on Low and Through 
jumps tippy toes crouching a hoop 

While 
blowing 
bubbles 

Land-based g a m e s and relays 
environment to make it fun. 

can be introduced to the water 

1 Drž s e kraje 

2 Jdi t ě sně u kraje 

3 Jdi pozadu 

4 Jdi stranou 

5 Dělej malé a velké kroky 

6 Jdi čile 

7 Klokaní skoky 

8 Proveď výpon 

9 Jdi pomalu schouleně 

10 Projdi obručí 

11 Chvíli foukej bubliny 

12 Chvíli foukej do lehkých předmětů 

13 Používej "žabľpaže 

14 Používej "psí hrabání" pažemi 

15 Jdi s rukama na hlavě 



NAMOČENÍ OBLIČEJE 
TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

1 Umyj si obličej, vlasy,... 5 Hod na cíl (dávej góly). 

2 Udělej déšť 6 Naber vodu a nalij ji kamarádovi na hlavu 

3 Házejte si míčem 7 Zaháněná míčů stříkáním 

4 Pod sprchou 

W a s h i n g face, hair Making rain Catch ing and t h r o w i n g 
a bal! wi th a partner 

U n d e r t h e s h o w e r 

Scoring a goa l 

Scooping and pouring water 
over partner's head 

Splashball 



POTÁPĚNÍ 
TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

Start a lesson with 
'Ring a ring o' roses'. 

As confidence grows, 
try 'we all blow 
bubbles'or'we all sit down'. Go under the limbo stick 

Come up in the 
floating hoop. Bob under to touch 

Monkey 
stick 

Climb down a 
broomstick to 
touch the 
bottom, or sit 
on the bottom 
of the pool. 

Submerge holding a partner or 
the side of the pool. 

1 Hra typu "Kolo, kolo mlýnský"se hodí na začátek hodiny. 4 Dotkni s e dna, vylov předmět 
Pěstujte důvěru, zkoušejte foukat bubliny, sedat si,... 

5 Šplhej jako opička 
2 Schovej s e pod desku 

6 "Pumpy" 
3 Podplav do plovoucí obruče 



OTEVÍRÁNÍ OČÍ POD VODOU 
TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

Look at the hands 
and fee t 
under water. 

Count a partner's 
fingers. 

Watch a partner's 
bubbles or make 
faces. 

Act out different actions described 
on waterproof flasbcards. 

Pick up a certain 
color ring or 
object. 

1 Podívej s e pod vodou na s v é ruce a chodidla. 

2 Spočítej kamarádovy prsty. 

3 Podívej s e kamarádovi do očí nebo na to, jak dělá bubliny. 

4 Vyzvedni z e dna kroužek nebo jinou věc. 

5 Předložte dětem karty z voděodolného materiálu s různými úkoly, 
které si přečtou pod vodu (možné i piktogramy). 



NÁVRAT DO VERTIKÁLNÍ POLOHY 
TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

1 Dej hlavu pod vodu, uvolni nohy 

2 Přitáhni kolena к bradě 

3 Když budou chodidla na dně, zvedni hlavu z vody 



SPLÝVAVÁ POLOHA A 
NÁVRAT DO VERTIKÁLNÍ POLOHY 

TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

With partner support 
under the shoulders: 
Start with the shoulders 
under the water. Put the 
head back, with the ears 
in the water. Bring the 
tummy up and, last of all, 
the feet. 

1 S podporou partnera: Drž ruce rovně. Otevři oči. 
Dýchej. Kopej nohama. 

2 Můžete použít nadlehčovací pomůcku. 
Činka je skvělá pro starší začátečníky. 

3 Drž paže rovně, ramena pod vodou. 

4 Obličej do vody a chodidla zvednout ode dna. 

5 Otevřít oči. Dýchat. Kopat nohama. 

6 Postavení: Zvedni hlavu a ramena, 
skrč kolena pod bradu a paže tlač dolu. 

7 Drž v rukou nadlehčovací křidélka. 

8 Použij dvě desky. 

9 Druhá osoba drží plavce pod rameny: 
Ramena pod vodou, hlava položená 
na hladině s ušima zalitýma vodou. 
Břicho tlačíme vzhůru. 

With partner support: 
Keep the arms straight. 
Open the eyes. 
Blow bubbles. 
Kick the legs. 

Use flotation aids: 
A 'barbell' is great 
for older beginners. 

Place the face in 
the water and 
push the feet off 
the bottom. 

Hold swim wings. 

Keep the arms 
straight, 
shoulders 
under water. 

Open the eyes. 
Blow bubbles. 
Kick the legs. 

Use two kickboards. 
To stand: 
Uft the head and shoulders, 
tuck the knees to the chest, 
and press the arms down. 



DÝCHÁNÍ DO VODY 
TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

With the chin in the water, 
blow surface bubbles. 

Blow bubbles 
fast/slow. * 

Ping Pong balls 
water toys or 
blowing into 
a cupped hand 
so bubbles can 
be felt. 

Straw 

Watch 
a partner's 
bubbles. 

Make 
motorboat 
noises. 

Take a breath 7 
forwards. Do yo-yo breathing 

Sit on the bottom 
and blow bubbles. 

Breathe out, 
Walk with the face 
in the water and 
blow bubbles. 
Keep the eyes open Take a breath to the side. 

1 Foukej do hladiny s bradou ve vodě. 6 Pohybuj s e s obličejem ve vodě a foukej bublir 
Foukat m ů ž e š do míčků, vodních hraček, do dlaní. Otevírej oči. 

2 Foukej bubliny pomocí brčka, a to rychle/pomalu. 7 Nádech dopředu. 

3 Dělej zvuky jako motorový člun 8 Nádech stranou. 

4 Dívej se , jak dělá bubliny tvůj partner. 9 Rytmické dýchání s výdechy do vody. 

5 Seď na hýždích a foukej bubliny 



BEZPEČNÉ SKÁKÁNI 
TEACHING SWIMMING AND WATTER SAFETY 

Check water depth these ways: 
• With a straight pole/stick 
• By using a slide-in entry 
• By reading signs 

3 
Enter the water 
like different 
animals: 
• Crocodile 
• Seal 
• Frog 

Enter the water in different ways: 
• Feet first 
• From standing/sitting 
• From body shapes, 

(e.g. curled, wide, etc.) 

!>T> 

Get back to the edge: 
• Use a flotation aid. 
• Move under a lane rope. 
• Move over a lane rope. 

Jump into a 
hoop. jumps— 

what else 
can you 
think of? 

1 Před skákáním si zjisti hloubku vody. 5 S k o k d o o b r u c e 

ß Pári пяЬпк 
2 Do vody lze vstoupit různými způsoby. D 

3 Do vody m ů ž e š vstoupit jako zvíře(krokodýl, lachtan, žába) 7 Chytání míče v e skoku 

4 Návrat okraji (s nadlehčovac ím předmětem, s dopomoci dráhy 8 Jakékoli jiné skoky s úkoly 



KARTIČKY S OBRÁZKY 
Tyto kartičky děti dostávají za zvládnutou plaveckou dovednost. 

1) Dýchání po vody" 

Polévka se vaří na vařiči, 

to to bublá, to to syčí!!! 

2) Vnímání vody - kopání 

Jede parník, veze náklad, 
voda za ním musí cákat!! 

Jede parník, veze náklad, 
voda za ním nesmí cákat!! 

Žabky baví skákat, 
ve vodě se máchat. 

HOP!!! 

c ) 

3) Skoky 

Tři úrovně a) skok za ruku 
b) samostatný odraz, 

doskok s držením 
c) zcela samostatný skok 



r 
4) ponořováni 

S hlavou dole ve vodě 
jako kachna v přírodě 
umím lovit, je to hračka, 
jsem jak kačka od rybníčka. 

Omalovánka к ponořování: 

Jako pan čáp rybičky, 
umím lovit kytičky! 



Jméno: Skupina: 

Hodnocení úrovně základních plaveckých dovedností 

1. Potopení hlavy 

5b. celá hlava byla pod vodou, potopení provedeno zvolna, uvolněně s výdrží 

4b. celá hlava byla pod vodou, potopení provedeno rychle, bez výdrže 

3b. neúplné potopení hlavy (oči nebo uši zůstávají nad vodou) 

2b. došlo pouze к rychlému potopení obličeje, oči i uši nezality vodou 

lb. cvičení nebylo provedeno 

2. Splývavá poloha na prsou 

5b. splývavá poloha zaujmuta uvolněně, samostatně bez dopomoci učitele, s výdrží 

4b. splývavá poloha zaujmuta rychle, samostatně, ale bez dostatečné výdrže 

3b. splývavá poloha zaujmuta s dopomoci učitele (ruka pod břichem) 

2b. splývavá poloha i s dopomoci učitele pouze naznačena 

lb. cvičení nebylo provedeno 

3. Splývavá poloha na zádech 

5b. splývavá poloha zaujmuta uvolněně, samostatně bez dopomoci učitele, s výdrží 

4b. splývavá poloha zaujmuta rychle, samostatně, ale bez dostatečné výdrže 

3b. splývavá poloha zaujmuta s dopomoci učitele (ruka pod hýžděmi) 

2b. splývavá poloha i s dopomoci učitele pouze naznačena 

lb. cvičení nebylo provedeno 

4. Výdech do vody 

5b. prohloubený výdech spojený s potopením úst a nosu, provedení zvolna 

4b. výdech pouze ústy, rychlé provedení, oči nebo uši nezality vodou 

3b. výdech proveden rychle,oči i uši nezality vodou 

2b. výdech do hladiny 

1 b. cvičení nebylo provedeno 



1. Skok do vody z okraje bazénu 

5b. samostatným, rozhodným skokem „po nohách",lze odlišit odraz, letovou fázi, 

kontrolovaný dopad 

4b. samostatný skok „po nohách", nevýrazné fáze 

3b. samostatný pád do vody, tělo ne zcela zpevněné v letové i dopadové fázi 

2b. vyžadována nadlehčovací pomůcka nebo dopomoc pro fázi dopadu 

lb. cvičení nebylo provedeno 

2. Výlov 2 předmětů 

5b. jistý výlov 2 předmětů zanořením střemhlav, zřejmá zraková kontrolapod vodou 

4b. výlov 2 předmětů, hledání předmětů 

3b. výlov pouze 1 předmětu 

2b. pouze zanoření, předměty nevyloveny 

lb. cvičení nebylo provedeno 

3. Přetočení kolem podélné osy 

5b. úplné dotočení, výdrž, zachovány ideální splývavé polohy 

4b. v průběhu přetáčení narušeny splývavé polohy, dokončení s výdrží 

3b. přetočení nebylo dokončeno do splývavé polohy 

2b. přetočení pouze naznačeno 

lb. cvičení nebylo provedeno 
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