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Abstrakt 

Název práce: Vliv neoprenu na výkon v plavecké části triatlonu v závodech světového 

                        poháru. 

Cíl práce: Cílem práce je zjistit, zda použití neoprenu ovlivňuje výsledek plavecké části 

triatlonu.    

Metoda: Pro posouzení námi stanovených hypotéz jsme použili Studentův t-test pro 

výběry se shodným rozptylem, s cílem posouzení rozdílnosti nebo shodnosti středních 

hodnot dvou výběrů. 

Výsledky: Z výsledků t-testu jsme zjistili, že není statisticky významný rozdíl mezi časy 

závodníků v plaveckých částech triatlonů absolvovaných v neoprenu oproti závodům 

plavaných bez neoprenů. Námi zvolené hypotézy se tak nepotvrdily. Proto se také 

nepotvrdilo, že by neoprenový oblek pomáhal horším plavcům a znevýhodňoval tak plavce 

lepší. 

Klíčová slova: neopren, triatlon, plavání, světový pohár 
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Abstract 

Title: Neoprene impact on performance in swimming races in the Triathlon World Cup 

Objective: The aim of this work is to determine whether the use of neoprene to influence 

the outcome of triathlon swimming.  

Method: To assess our set of hypotheses, we used Student's t-test for the choices that 

match the dispersion in order to assess the diversity and commonality of the mean values 

of two selections. 

Results: The results of the t-test, we found that there was no statistically significant 

difference between the times of athletes in swimming areas Triathlon completed in wetsuit 

over race without wetsuit. Our hypothesis is chosen so confirmed. Therefore also not 

confirm that the wetsuit helped poorer swimmers and penalize the better swimmer. 

Keywords: triathlon, swimming,wetsuit, world cup 
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ÚVOD 

 

Sportem žijí miliony lidí na celém světě. Od chvíle, kdy se začaly zaznamenávat 

světové rekordy, začalo hledání hranic lidských možností. Touto otázkou se začaly zabývat 

jak samotní sportovci, tak i trenéři, sportovní lékaři, biomechanici, matematikové. Nejvíce 

bychom se měli zabývat hranicí lidského zdraví. Kam až jsme schopni kvůli úspěchu zajít 

a co naše tělo vydrží, aniž by došlo k poškození. Své místo zde má i materiální vybavení, 

které v mnoha sportech tyto hranice o mnoho posouvá.  

V této práci Vás chci seznámit se sportem, který by se dal označit jako „ 3 v 1“ – 

triatlonem. Tento sport spojuje plavání, cyklistiku a běh. I zde existuje materiální 

vybavení, které sportovcům usnadňuje sportovní výkon. My se budeme zabývat plaveckou 

částí triatlonu a problematikou používáním neoprenového obleku, která s ní souvisí. Jedná 

se o velmi diskutované téma. Slouží neopreny především jako tepelná ochrana nebo i jinak 

významně ovlivňují výsledek v plavecké části závodu?  
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1    TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1  Triatlon 

Triatlon je sport, ve kterém závodník absolvuje plaveckou, cyklistickou a běžeckou 

část v uvedeném pořadí, s průběžným měřením času od startu plavání do cíle běhu. Jiná 

modifikace nesmí být nazvána triatlonem a musí již názvem vystihovat jinou podstatu 

(Český svaz triatlonu, 1994).  

 

TRIATLON Plavání Kolo Běh 

Sprint triatlon 0,75 20 5 

Krátký triatlon 1,5 40 10 

Dlouhý triatlon 1,9-3,8 90-180 21-42,2 

 

TERÉNNÍ TRIATLON Plavání Kolo  Běh 

Terénní triatlon 0,75 20 5 

Terénní triatlon dlouhý 1,9 90 21 

 

Tab. 1: Distance triatlonových závodů, délka tratí (v kilometrech)(Český svaz triatlonu) 

 

Triatlon se za svou historii stal sportem, který vyžaduje ve svém vrcholovém pojetí 

talentované a vysoce trénované sportovce. Trénink triatlonu přináší vysoké nároky 

především na práci a rozvoj funkčních systémů organismu. Jde především o fyziologické a 

biochemické procesy související s našimi energetickými – metabolickými systémy, o 
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vysoké nároky na srdeční a oběhovou soustavu, na dýchání a přenos kyslíku. Všechny 

disciplíny triatlonu tedy vyžadují vysokou úroveň dlouhodobé vytrvalosti, která je ale u 

jednotlivých disciplín odlišná především v intenzitě aerobních procesů, v úrovni silové 

vytrvalosti a schopností optimálně využívat zdroje energie charakteristické pro dobu trvání 

jednotlivých disciplín. Dlouhodobé zatížení klade i vysoké nároky na regulační funkce 

organismu. Vzhledem k nutnosti technického zvládnutí plavání, cyklistiky a běhu přináší i 

vysoké nároky na nervosvalovou koordinaci. V porovnání s ostatními vytrvalostními 

sporty se zdá, že výkonnostní triatlonisté postupně vytváří specifický tělesný typ – 

„mezityp“ mezi výkonnostními plavci, cyklisty i běžci a morfologicky spadají do skupiny 

ektomorfní mezomorf. Vyznačují se velmi malým procentem podkožního tuku okolo 3–5 

% u mužů, u žen 6–10 %, štíhlou a přitom svalnatou postavou s výškou okolo 175–185 cm 

u mužů a 165–175 cm u žen a hmotností 70–80 kg u mužů, 55–65 kg u žen (Formánek, 

Hořic, 2003). 

 

Triatlon je dnes vzkvétajícím sportem. Počet závodníků se za posledních 5 let 

zvýšil téměř o 300%. Po velkém úspěchu Olympijských her v Pekingu a blížících se her 

v Londýně v roce 2012, se očekává ještě větší zvýšení zájmu o tento sport. Mezinárodní 

triatlonová unie každoročně schvaluje přes 100 závodů po celém světě 

(www.triathlon.org). 

 

1.2.  Závody světového poháru 

V roce 1989 byla v Avionu ve Francii založena Mezinárodní triatlonová unie – ITU 

(International Triathlon Union). V současné době sdružuje 121 národních federací. Od 

roku 2000 má ITU svoje oficiální webové stránky, na kterých naleznete veškeré informace 

(www.triathlon.org). Triatlon je mladý sport, který nebyl odjakživa součástí programu 

letních olympijských her. O jeho zařazení do seznamu olympijských sportů v roce 1994 se 

zasloužil tehdejší předseda ITU, Leslie McDonald. Premiéru na letních olympijských hrách 

měl triatlon v roce 2000 v Sydney. Poté následovaly olympijské hry v roce 2004 v Aténách 

a 2008 v Pekingu. Federace se také postarala o vznik ITU Světového poháru v triatlonu. 
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Soutěž se začala konat roku 1991 a to jedenácti závody v 8 různých státech. Od roku 1998 

byla tato soutěž povýšena na kvalifikaci pro účast na letních olympijských hrách. ITU 

Triathlon World cup -  Světový pohár v triatlonu je každoročně pořádaná série závodů, 

které se konají v různých částech světa. Soutěžní vzdálenost disciplín je 1500 m plavání, 

40 km cyklistika (silniční), 10 km běh. (www.wikipedia.cz). Letos poprvé je seriál 

světového poháru pojat jako Mistrovství světa – ITU World Championship Series. Každý 

závod je bodově hodnocen a až součet určí nejlepšího triatleta sezóny – Mistra světa. 

Poslední závod je hodnocen dvojnásobně.  ITU se inspirovalo u Formule 1, kde je použit 

stejný model. To sebou přineslo větší nároky, které jsou kladeny na závodníky. Ti už 

nevylaďují svojí výkonnost na jeden důležitý závod, ale musí podávat vyrovnané výkony 

po celou sezónu. Na všech závodech je tak nyní velice kvalitní účast.  

CATEGORIES OF COMPETITIO 

 

Tab. 2: Soutěžní kategorie Světového poháru ITU (www.triathlon.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorie věk Trať (km) 

Elite muži a ženy  18 + 1,5 - 40 - 10 

Muži a ženy do 23 18 - 23 1,5 - 40 - 10 

Junioři a Juniorky 16 - 19 0,75 - 20 - 5 

Elite týmy  18 + 3 x (0,25-7-1,6) 
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Rok Elite muži Elite ženy 

1991  Leandro Macedo (BRA)  Karen Smyers (USA) 

1992  Andrew MacMartin (CAN) 
 Brad Beven (AUS) 

 Melissa Mantak (USA) 

1993  Brad Beven (AUS)  Jo-Anne Ritchie (CAN) 

1994  Brad Beven (AUS)  Jenny Rose (NZL) 

1995  Brad Beven (AUS)  Emma Carney (AUS) 

1996  Miles Stewart (AUS)  Emma Carney (AUS) 

1997  Chris McCormack (AUS)  Emma Carney (AUS) 

1998  Hamish Carter (NZL)  Michellie Jones (AUS) 

1999  Andrew Johns (GBR)  Loretta Harrop (AUS) 

2000  Dmitriy Gaag (KAZ)  Michellie Jones (AUS) 

2001  Chris Hill (AUS)  Siri Lindley (USA) 

2002  Greg Bennett (AUS)  Siri Lindley (USA) 

2003  Greg Bennett (AUS)  Barbara Lindquist (USA) 

2004  Dmitriy Gaag (KAZ)  Anja Dittmer (GER) 

2005  Hunter Kemper (USA)  Annabel Luxford (AUS) 

2006  Javier Gómez (ESP)  Vanessa Fernandes (POR) 

2007  Javier Gómez (ESP)  Vanessa Fernandes (POR) 

2008  Javier Gómez (ESP)  Samantha Warriner (NZL) 

Tab. 3: Celkoví vítězové ITU Světového poháru v letech 1991- 2008 (www.triathlon.org). 
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1.3  Plavecká část triatlonu 

 

Závodník zahajuje triatlonový závod plaváním, jehož vzdálenost se podle typu 

závodu pohybuje od 0,75 do 3,8 km. Na celkovém čase se plavání v krátkém triatlonu 

podílí přibližně necelými 20 %. Start závodu může probíhat z hluboké vody, během ze 

břehu nebo mělké vody, případně skokem (Formánek, Horčic, 2003).  

Plavecká část triatlonu se odehrává na otevřené vodní ploše (tedy ve ztížených 

podmínkách ve srovnání se závodním – „ bazénovým“ plaváním) vyžaduje velkou 

variabilitu v provádění záběrových pohybů a vysokou úroveň vnímání prostředí a situace. 

(Čechovská, Svobodová, 1994).  

Triatlonisté se připravují na plaveckou část olympijského triatlonu velmi podobně, 

jako zavodní plavci na trať 1 500m volný způsob (nejdelší bazénová zavodní trať). 

Specializace na dlouhý triatlon vyžaduje ještě vyšší tréninkový objem. Pro úspěch v 

plavecké časti triatlonu je výhodné rovnoměrné úsilí, optimální frekvence pohybových 

cyklů a vyrovnaná délka plaveckého kroku po celý závod. V reálných podmínkách soutěže 

ale nejsou standardní podmínky ( Felgrová, Peslová, 2008).   

 

Jak již bylo řečeno, závody probíhají na otevřených vodních plochách - moře, 

jezera, rybníky, řeky. Sportovci se tak musí vyrovnat s tepelnými ztrátami (způsobenými 

teplotou a prouděním vzduchu a často nízkou teplotou vody), horší viditelností, vlnami a 

často také prouděním (tekoucí vody). Většina triatlonů se u nás plave ve stojaté vodě, kde 

se větší vlny vyskytují pouze při obzvláště nepříznivém počasí. Ve světě je však běžné, že 

se plave v moři, kde s vlnami musíme počítat a přizpůsobit tomu i své plavání. Vlny ztěžují 

plavci dýchání a také orientaci. Proto je důležité, aby se plavec uměl nadechovat na obě 
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strany a při přítomnosti vln se nadechoval na opačnou stranu, než na tu odkud vlny 

přicházejí.  

Odlišná je také orientace. Pokaždé se plave v jiných podmínkách na otevřených 

vodních plochách, kde je minimálně orientačních bodů a proto správná orientace a 

plavecká zkušenost má značný vliv na uplavanou vzdálenost a tím i na výkon (Formánek, 

1993). Snahou závodníka je absolvovat trať po co nejkratší dráze. 

Plavec také ve svém dlouhotrvajícím výkonu překonává různé „nástrahy“, 

obeplouvá boje, soupeře, plave v závěsu, překonavá vlny, nápory větru a řeší nečekaně 

situace. Na celkovém výkonu v plavecké části se významně podílí i taktika, uplatněná na 

trati. Jedná se např. o plavání „v závěsu,“ volba optimální tratě, rozložení sil a vnímání 

aktuálních povětrnostních podmínek ( Felgrová, Peslová, 2008). Sportovec by se měl držet 

taktické zásady – uplavat svůj úsek co nejlépe, ale s potřebnou rezervou, bez nadměrného 

vyčerpání, pro následující části triatlonu. 

Závod může být odstartován ze břehu i z vody. Na trať se v jednu a tu samou chvíli 

vrhnou všichni závodníci najednou. Triatlonista se najednou ocitá ve velkém vodním 

chaosu, ve kterém se musí zorientovat. Hrozí mu, že bude pokopán některým ze 

závodníků, nebo že mu někdo strhne brýle. To často znamená konec závodu, nebo aspoň 

snižuje vyhlídky na dobré umístění.  

Pravidla soutěže umožňují závodníkům plavat volným způsobem. Ti obvykle volí 

plaveckou techniku kraul, protože je nejrychlejší.  

  

 1.3.1 Biomechanika plavání 

 

Člověk žije na suchu. Když se chceme pohybovat ve vodě, musíme se to učit. Ve 

vodě platí fyzikální zákony a jejich působení by měl plavec umět využívat. Jakmile 

vstoupíme do vody, působí na naše tělo síly, hydrostatický tlak a hydrostatický vztlak 

(Formánek, Horčic, 2003).  
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Vodní prostředí má své zákonitosti, které je potřebné respektovat od období 

pouhého učení se plavat až po mistrovský výkon ve sportovním pojetí. Voda - vodní 

prostředí, které má přibližně asi 1000 krát větší hustotu než vzduch, klade plavci při 

plavání odpor, brzdí jej, ale zároveň mu tím umožňuje pohyb - tzn. plavání. Rychlost 

plavecké lokomoce závisí na schopnostech plavce efektivně využít záběrových pohybů k 

vytvoření co největší a správně orientované propulzní (hnací) síly, která jeho tělo následně 

zrychluje směrem vpřed. Dále závisí i na schopnostech plavce maximálně redukovat odpor 

- brzdící sílu, která působí za pohybu neustále na tělo plavce a to vždy proti směru pohybu 

(Jurák, Pokorná, 2007). 

 

Na povrch ponořeného těla působí hydrostatický tlak. Směřuje kolmo na povrch 

těla a jeho velikost roste s hloubkou (Hoch, 1987). Pokud je člověk ve vodě, musí naše 

dýchací svaly tento tlak při nádechu překonávat. Díky tomu mají plavci velmi dobrou 

úroveň dechových funkcí.  

Hydrodynamický vztlak je síla, která nás ve vodě nadnáší a působí proti gravitaci. 

Vztlak je tím větší, čím větší je objem ponořeného těla. O tom, zda se lidské tělo na 

hladině vody vznáší nebo ponořuje, rozhoduje hustota těla plavce (hmotnost dělená 

objemem). Pokud je hustota těla menší než hustota vody, zůstává lidské tělo na hladině. 

Když nadechneme, vznášíme se. Když vydechujeme, zmenšuje se objem těla, zvětšuje se 

jeho hustota a my začneme klesat. (Formánek, Horčic, 2003). Hustota lidského těla se 

v závislosti na dýchání pohybuje kolem 1000 kgm-3. Hustota lidských tkání je různá. 

Například tuková tkáň má hustotu 920-940 kgm-3, svalstvo 1040-1050 kgm-3, kosti 

dokonce 1700- 1900 kgm-3. Schopnost vznášet se je lepší u žen než u mužů (Hoch, 1987). 

Ve výhodě jsou lehcí a objemní jedinci. Naopak svalnaté osoby s mohutnou kostrou mají 

plavatelnost horší. Použitím neoprenu se hydrodynamický vztlak zvětšuje a vytváří se tak 

výhodnější podmínky pro udržení správné polohy těla na hladině (Formánek, Horčic, 

2003).  

Plavec při plavání musí překonávat odpor vodního prostředí. Na výsledné velikosti 

odporu prostředí (vody) se podílí několik relativně samostatných složek. Jedná se o třecí 
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odpor (způsob obtékání vody okolo plavce ve spojitosti s velikostí plochy a strukturou 

povrchu těla a rychlostí pohybu), vlnový odpor (vzniká při tvorbě vln při plavání na 

hladině) a o odpor tvarový (závislý mimo jiné na tvaru těla plavce, jeho poloze vůči 

proudící vodě a na štíhlosti neboli poměru mezi délkou a největší šířkou ponořené části těla 

plavce). 

Eliminaci těchto sil uplatňujeme při plavání především prostřednictvím správné 

techniky. Udává se, že odpor vody vzrůstá s druhou mocninou rychlosti. Pro pohyb ve 

vodě se ukazuje výhodné, aby těleso, v našem případě plavec, měl zaoblený tvar 

klínovitého charakteru s co nejmenšími hodnotami příčného průřezu ve vertikálním i 

horizontálním směru. Příznivě se projevuje i vyšší tělesná výška postavy a menší velikost 

plochy povrchu těla. Tělesné parametry však u konkrétního plavce jen těžko můžeme 

ovlivňovat. Můžeme však z hlediska biomechanického ovlivnit, jak nám současná 

plavecká praxe ukazuje charakter povrchu těla  (přilnavé plavky z vhodného materiálu s co 

největší mírou pokrytí částí těla, silikonové plavecké čepičky  či již běžné u vrcholových 

plavců holení těla), ale především však  pohybové chování - polohu těla, úhlové poměry 

jeho segmentů, dále tvar, polohu záběrových ploch a úhlové poměry končetin, tak aby naše 

tělo jako celek se co nejvíce přibližovalo ideálnímu tělesu s co nejmenším odporem (Jurák, 

Pokorná, 2007).  

Abychom mohli úspěšně zvládat pohyb ve vodním prostředí, je důležité mít alespoň 

základní představu o jeho zákonitostech.  

 

  1.3.2 Technika plaveckého způsobu kraul 

 

Má-li být závodník v plavecké části triatlonu úspěšný, musí plavat účinnou 

kraulovou technikou ( Felgrová, Peslová, 2008). 
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Kraul je velice populární plavecký způsob při plavání na otevřené vodě, protože je 

nejrychlejší a také nejefektivnější. Kraul, který se používá při závodním plavání sprintů a 

tratí v bazénu, se liší od kraulu, kterým plavou závodníci na otevřené vodě (Dean, 1998). 

 

Plavecká technika kraul je charakteristická cyklickým střídavým pohybem horních i 

dolních končetin. Paže tvoří hlavní hnací sílu vpřed, dolní končetiny plní hlavně funkci 

vyrovnávací. 

 

 Plavec leží ve vodě v poloze na prsou. Snaží se o takovou splývavou polohu, aby byl 

odpor při pohybu vpřed co nejmenší (Čechovská, Miler, 2008). Tělo zaujímá mírně šikmou 

polohu, při níž jsou ramena poněkud výše než boky. Při výdechu hledí plavec pod hladinu 

vpřed a dolů a hlava rozráží vodní hladinu svým temenem. Úhel náběhu,  neboli úhel mezi 

hladinou a podélnou osou těla se při pomalém plavání pohybuje v rozmezí 5-10 stupňů. 

S rychlostí se zmenšuje, někdy až na 0 stupňů. V průběhu jednotlivých záběrů se horní část 

trupu vychyluje kolem podélné osy těla. Vychýlení se pohybuje mezi 40- 50 stupni (Hofer, 

2003).  

 

V triatlonu dochází několikrát za závod k narušení správné plavecké polohy vlivem 

zvednutí hlavy ve snaze udržet správný směr plavání a zorientovat se mezi soupeři.  

 

Práce horních končetin je střídavá. Ve chvíli, kdy jedna paže zabírá, druhá relaxuje při 

přenosu vzduchem. Záběrovou plochou jsou dlaně, předloktí a částečně i nadloktí. Úspěch 

záběru závisí na správném nastavení záběrových ploch, na délce záběrové dráhy a síle, 

kterou je záběr prováděn. Jeden plavecký cyklus zahrnuje záběr i přenos obou paží 

(Formánek, Horčic, 2003).  
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Cyklus jedné končetiny dělíme na fázi přípravnou, přechodnou, záběrovou, vytažení a 

přenos. Přípravná fáze začíná protnutím hladiny rukou po přenosu vpřed. Ruka se zasouvá 

do vody v šíři ramen v pořadí prsty, předloktí, loket a postupně se natahuje vpřed. Dlaň je 

obrácená dolů. Během přípravné fáze se celá končetina pohybuje ve směru lokomoce. Na 

konci fáze začne převažovat směr pohybu dolů nad pohybem vpřed. Přechodná fáze je 

velmi krátká. V této fázi přechází ruka z polohy brzdící do polohy záběrové a plavci si 

uvědomují tzv. pocit vody. Ruka směřuje vně od podélné osy těla. Záběrová fáze je 

pracovní fází pohybového cyklu. Paže se pohybuje proti směru lokomoce. Z počátku se 

paže pohybuje dolů, aby dosáhla své maximální hloubky. Po dosažení největší hloubky se 

končetina začíná postupně ohýbat v loketním kloubu a ruka směřuje k podélné ose těla. 

Ohýbání v loketním kloubu je současně doprovázeno vnitřní rotací v ramenním kloubu 

spojenou s elevací lopatky. Tato poloha končetiny je označována jako vysoká poloha lokte. 

Tuto část záběru nazýváme přitahování. Během přitahování je náběžnou hranou palcová 

strana ruky. V druhé části záběru okončetina začíná opět natahovat a následkem toho se 

pohybuje ruka pod břicho a odtud vně od podélné osy a nazad. Záběr končí v oblasti 

kyčelního kloubu. Náběžnou hranou ruky se stává malíková ruka. Druhá část záběru se 

nazývá odtlačování. Během odtlačování se vrací ramenní osa opět do vodorovné polohy. 

Na ukončení záběru navazuje fáze vytažení. Ruka se pohybuje vpřed nahoru, a proto 

vznikají brzdící síly. Poté následuje přenos, kdy jsou záběrové svalové skupiny relaxované. 

Přenos je uvolněným, ale kontrolovaným pohybem. Plavci přenášejí končetinu ve dvou 

variantách. Ti, kteří mají menší rozsah pohyblivosti v pletenci ramenním, přenášejí 

končetinu nataženou, poměrně nízko nad hladinou. Plavci s velkou pohyblivostí se snaží 

vést loket po nejvyšší dráze (Hofer, 2003).  

 

Pohyby dolních končetin lze charakterizovat jako střídavé vlnité kmitání v rozsahu 

maximálně 50 cm, špičky chodidel jsou natažené a směřují k sobě. Pohyb vychází 

z kyčelního kloubu, kolenní kloub není v pohybu aktivní, v hlezením kloubu je pohyb 

prováděn v maximálním rozsahu. Svalové úsilí je vyšší při pohybu dolů. Záběrové pohyby 

dolních končetin mají hlavně funkci stabilizační a vyrovnávací (Čechovská, Miler, 2008). 
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V závodech na dlouhých tratích je intenzita práce dolních končetin nízká, protože 

intenzivní zapojení velkých svalů na stehnech znamená i velkou spotřebu kyslíku. Pro 

vytrvalce je intenzivní práce nohou nerentabilní, protože efekt pro propulzi je daleko menší 

než vydaná energie. Kraulové nohy přispívají poměrně málo do výsledné rychlosti 

vytrvalce, ale výrazně ovlivňují plynulost plavání, pomáhají stabilizovat polohu těla na 

hladině a tím vytvoří výhodné podmínky pro efektivní práci paží (Formánek, Horčic, 

2003). 

 

Na jeden cyklus paží připadá šest, čtyři nebo dva kopy. V triatlonu, kdy závodníci ve 

vodě musí zdolat delší vzdálenost, se používá hlavně kraul dvouúderový. Čtyřúderový a 

šestiúderový kraul využívají závodníci například po startu, kdy si chtějí v poli soupeřů 

vybudovat dobrou pozici.  

 

 

1.4  Pravidla plavecké části triatlonu 

 

Dne 14. května 2008 byla na webové stránce ITU (www.triathlon.org) zveřejněna nová 

verze Soutěžních pravidel, která vešla v platnost k 1. červnu 2008. Soutěžní pravidla ITU 

upravují postoj a chování závodníků účastnících se ITU závodů. V případě, že konkrétní 

situaci ITU pravidla neupravují, platí pravidla pro příslušný sport – pravidla FINA 

(Mezinárodní plavecká federace), UCI (Mezinárodní cyklistická unie), FIS (Mezinárodní 

lyžařská federace) a IAAF (Mezinárodní asociace atletických federací) (Bauer, Kučerová, 

2008). 

 

Pravidla jsou velmi rozsáhlá a tak se zaměříme pouze na plaveckou část triatlonu, která 

souvisí s naším tématem.  
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Závodníci mají povoleno plavat jakýmkoliv plaveckým způsobem, splývat nebo šlapat 

vodu. Při závodě mohou stát na dně nebo se přidržovat jakéhokoliv neživého předmětu 

(bóje, stojící člun). Závodník může požádat v případě potřeby o pomoc zamáváním rukama 

nad hlavou a voláním o pomoc, ve chvíli kdy mu je poskytnuta oficiální pomoc, musí ze 

závodu odstoupit. Pravidla také definují podmínky pro použití neoprenu. Použití neoprenu 

závisí na teplotě vody, která se měří jednu hodinu před startem na třech místech trati 

v hloubce 60 cm. Nejnižší naměřená teplota je považována za oficiální. V následující 

tabulce jsou stanovena pravidla pro použití neoprenu.  

 

 
 
 
 
 

 

 
Tab. 4: Závodníci kategorie Elite, U23 a juniorů při ITU závodech (podle věkových 

omezení) (Bauer, Kučerová, 2008) 
 

Délka plavání  Zakázané nad:  Povinné pod:  Max. délka pobytu 
ve vodě  

750 m  22°C  14°C  30 min  
1500 m  22°C  14°C  1 h 10 min  
3000 m  23°C  15°C  1 h 40 min  
4000 m  24°C  16°C  2h 15 min  

 

Tab. 5: Závodníci age group (Bauer, Kučerová, 2008) 
 

 
 

 Závodníci si mohou vybrat startovní místo. Pořadí výběru je určeno podle 

startovních čísel. Pokud jsou všichni závodníci na svých místech, může být závod zahájen. 

Délka plavání  Zakázané nad:  Povinné pod:  Max. délka pobytu ve 
vodě  

300 m  20°C  14°C  10 min  
750 m  20°C  14°C  20 min  
1500 m  20°C  14°C  30 min  
3000 m  22°C  16°C  1 h 15 min  
4000 m  22°C  16°C  1h 45 min  
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Startovní signál zazní 3-6 vteřin po vyhlášení povelu „ na značky“(„ on your mark“). 

V průběhu závodu musí mít závodník na hlavě plaveckou čepičku (zajišťuje pořadatel), 

povoleno je také použití plaveckých brýlí a nosních skřipců. Zakázané je použití umělých 

plaveckých pomůcek (ploutve, packy, atd.) dále neopren, jehož tloušťka přesahuje 5 mm, 

neopren pouze na spodní část těla nebo takový, který nesplňuje pravidla ITU. Pokud není 

neopren povolen, mohou mít závodníci na sobě pouze plavecké oblečení z materiálů, které 

jsou schválené FINA (www.triathlon.org). 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Neoprenový oblek na triatlon 

 

 1.5.1 Historie triatlonových neoprenů 

 

 

 Na počátku se bylo nutno poprat se studenou vodou, buď s velkou dávkou 

sebezapření, nebo s několika vrstvami mastí odpuzujících vodu. Postupem času se 

používaly na krátké časové období obleky pro potápěče. Samozřejmě typy „mokré“ 

s krátkým rukávem a nohavicemi. Naštěstí „západní“ svět si uvědomil potřeby nového 

sportu a firmy zabývající se výrobou neoprenových obleků zařadily do svých výrobních 

programů i plavecké - triatlonové obleky. Obleky pro triatlon však na rozdíl od 
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potápěčských nebo surfařských musí být velice pružné, výrazně slabší a hlavně se musí 

velice rychle svlékat. Z počátku neměli výrobci možnost takového materiálu, a proto byly 

obleky vyráběny převážně bez rukávů a za použití zdrhovadel, která byla odshora až dolu 

po celé délce obleku a ještě ve dvou provedeních. Takové obleky již do jisté míry 

splňovaly tepelnou ochranu, ale jejich plavecké pohodlí a rychlost ve vodě nebyla ideální. 

Triatlonový svět si však časem vynutil naprosto nové pojetí konstrukce obleku a tak 

vznikaly zcela nové firmy, které mají ve svých výrobních programech již obleky 

s použitím výhradně pro triatlon. Díky těmto firmám jsou již na trhu plavecké - triatlonové 

obleky, které zcela a ve všech parametrech splňují požadavky, kladené na jejich použití 

(Slavík, 2001). Od konce 90. Let se již pro triatlon vyrábějí pouze dva druhy neoprenů: 

neopren bez rukávů a neopren s dlouhými rukávy, oba s dlouhými nohavicemi (Formánek, 

1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 1.5.2 Současná podoba triatlonového neoprenu 

 

 

 Neopren byl vynalezen firmou Du Pont a začal se vyrábět v roce 1935. Jde o 

pružnou syntetickou pryž (chloropren), která se používá na výrobu ochranných obleků pro 

vodní sporty. Izolační schopnosti pěnového neoprenu jsou dány plynem, který je obsažen v 
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bublinkách. Kvalitní neopreny jsou v dnešní době odolné proti odření, protržení, UV záření 

a olejům. Materiál je pružný a má poměrně dlouhou životnost. 

 

 V současné době působí na trhu velká spousta firem specializujících se na výrobu 

triatlonových neoprenů. Příkladem může být: Orca (NovýmZéland), Aquaman, Blue 

Seventy (USA), Ironman Wetsuite, Nineteen, Quintana Roo (USA), T1 Wetsuite, Xterra 

Wetsuite, DeSoto, 2XU (Australie) Camaro, a jeden český zástupce Agama. Neopreny 

dnešní doby jsou do detailu propracované, vytvořeny jsou z mnoha částí různé tloušťky, 

aby na těle seděly jako druhá kůže a co nejméně bránily v pohybu. Tloušťka neoprenu se 

pohybuje od 5 do 1,5 mm. Nejsilnější bývá na trupu a horní části stehen. Na paže, ramena 

a lýtka se používá slabší - 1,5mm velice pružný neopren.  

 

 Horší plavci volí většinou na část dolních končetin materiál o síle 5 mm, který 

lépe nadnáší, ale hůře se svléká. Lepší plavci upřednostňují sílu 3 mm, která je dnes u 

dostupných neoprenů nejobvyklejší. Některé neopreny na nohavicích tloušťku kombinují 

tak, že v části stehen je silnější a na lýtkách slabší (Formánek, Horčic, 2003). Na výrobu 

obleku je nejčastěji používán pružný japonský materiál Yamamoto. V oblasti rukou, ramen 

a kolen jsou velmi elastické zóny, aby měl plavec neomezený pohyb v kloubech. Obzvlášť 

flexibilita v ramením kloubu je velice důležitá pro správné provedení kraulového záběru. 

Na zádech je vsazen zip, který vede až do oblasti bederní páteře. Obvykle je konstruován 

tak, že se zapíná se seshora dolů, aby se předešlo možnému rozepnutí jiným závodníkem 

během závodu. Existují však značky, kde je tomu obráceně.  Na jezdci je upevněna šňůrka, 

která se uchycuje na suchý zip na zadní straně límečku. Šňůrka umožňuje to, aby si 

závodník bez cizí pomoci mohl rychle a snadno zip rozepnout.  

 

 1.5.3 Výhody a nevýhody neoprenu 
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 Neopren nechrání pouze proti chladu, ale také nadlehčuje plavcovo tělo, zlepšuje 

jeho hydrodynamické parametry a tím i zrychluje plavání (Formánek, Horčic, 2003). 

Použitím neoprenu se zvětšuje hydrostatický vztlak a vytváří tak výhodnější podmínky pro 

udržení správné polohy těla na hladině. Přilnavý materiál neoprenu také pomáhá snížit 

brzdící síly (Formánek, Horčic, 2003). Oblek pomůže zejména slabšímu plavci, který má 

menší cit pro vodu a horší polohu ve vodě. Přesněji řečeno, smazává část rozdílu mezi 

výborným a průměrným plavcem. Ale pozor, něco za něco. Technika plavání v neoprenu je 

trochu odlišná.  Pohyblivost nohou je mírně omezena a jsou více namáhány paže a ramena, 

i když použijeme neopren bez rukávů. Vynikající plavci proto těmto oblekům dávají 

přednost před těmi s dlouhým rukávem. V současném startovním poli však neopreny 

s dlouhým rukávem dominují (Kopáček, 2000). V roce 1991 byl proveden na Coloradské 

státní univerzitě výzkum, jaký vliv na rychlost má plavání v neoprenu. Do testování bylo 

zapojeno 14 závodních plavkyň, které měli za úkol zaplavat 400 a 1500 metrovou trať a to 

jednou v neoprenovém obleku a poté v normálních plavkách. Mezi každou testovanou tratí 

byla 12 denní přestávka. Výsledkem bylo, že díky neoprenu se snížil čas na 400 metrové 

trati o 4,96% a při vzdálenosti 1500 metrů o 3,23 %. Dokázalo se tak, že neopren zlepšuje 

výkon a to především tím, že zlepšuje splývavost těla plavce. (Cordain, Kopřiva, 1991) 
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2  CÍLE A HYPOTÉZA PRÁCE  

 

2.1   Cíle práce 

 

Cílem naší práce je porovnat plavecké části triatlonu plavané s neoprenem a bez 

neoprenu.   

 

Vědecká otázka 

 

Ovlivňuje neoprenový oblek zásadním způsobem výkon v plavecké části triatlonu 

tím, že pomáhá horším plavcům a znevýhodňuje plavce lepší? 

 

 

     2.2  Hypotézy práce 

 

 

H1: Existuje statisticky a věcně významný rozdíl mezi rozptylem časů závodníků 

v plaveckých částech triatlonů absolvovaných v neoprenu oproti závodům plaveným bez 

neoprenu. 
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H2: Existuje statisticky a věcně významný rozdíl mezi variačním rozpětím časů 

závodníků v plaveckých částech triatlonu absolvovaných v neoprenu oproti závodu 

plaveným bez neoprenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  METODIKA PRÁCE 

 

3.1  Popis zkoumaného souboru 

 

Klíčovými daty pro náš výzkum byly výsledky ze Světového poháru v krátkém 

triatlonu (1,5-40-10) z let 2005, 2006, 2007 a 2008. Zaměřili jsme se pouze na závody 

mužů Elite. Pro zajištění objektivity dat byly do souboru vybrány závody, kterých se 

zúčastnilo nejméně 50 závodníků. Rozhodujícími pro náš výzkum bylo 30 nejrychlejších 

časů v plavecké části. Závody byly dále rozděleny do dvou skupin podle toho, zda se 

plavaly v neoprenu nebo bez. To jsme museli zjistit podle fotografií z oficiálních stránek 

závodu, na kterých je průběh každého závodu zaznamenán, protože teplota vody 

překvapivě nebyla součástí výsledkových listin jednotlivých závodů, byť dle pravidel by 
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tomu tak mělo být. Závody plavané bez neoprenu dvojnásobně převyšovaly nad závody 

plavanými s neoprenem. Do zkoumaného souboru nakonec bylo vybráno 19 závodů, které 

se plavaly v neoprenu a 33 závodů, které se plavali bez. 

 

 

  

3.2  Použité metody  

 

Výsledky z vybraných závodů jsme zpracovali v programu Microsoft office Excel 

2007. Data jsme seřadili dle časů z plavecké části od nejlepšího po nejhorší. Dále jsme 

pracovali už jen s 30 nejrychlejšími časy z každého závodu. Ty jsme převedly na sekundy 

a vypočítali z nich variační rozpětí a směrodatnou odchylku pro všechny závody. Naší 

hypotézu jsme se rozhodli ověřit pomocí T-testu, což je statistická matematická metoda, 

která se používá k porovnání, zda se výsledky měření v jedné skupině významně liší od 

výsledků měření v druhé skupině. V našem případě se jednalo o skupinu dat, které byly 

získány ze závodů plavaných v neoprenu a druhou skupinou dat, které byly získány ze 

závodů plavaných bez neoprenu. Pro náš účel jsme použili T-test pro výběry se shodným 

rozptylem. Abychom zjistili, zda bude naše hypotéza potvrzena nebo vyvrácena, museli 

jsme výsledek t-testu porovnat s kritickou hodnotou t- testu pro konkrétní počet stupňů 

volnosti. Hypotézy jsme ověřovali na hladině významnosti 0,005. Pokud je náš výpočet 

menší než kritická hodnota, není významného rozdílu v porovnání obou souborů.  
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4  VÝSLEDKY A DISKUZE 

NEOPREN 
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Tab.6: Výchozí hodnoty pro t-test 

t-test ( variační rozpětí) 0,79 

t-test  (směrodatná odchylka) 0,82 

ANO  ANO NE NE 

směr.  odchylka  variační rozpětí směr. odchylka variační rozpětí 

18,92 70 22,2 72 

23,56 72 8,32 28 

6,15 20 4,62 15 

31,25 89 13,4 54 

21,18 79 14,02 49 

4,22 18 8,52 33 

16,59 70 10,16 36 

21,6 64 27,57 95 

10,57 36 9,62 35 

16,59 70 15,09 55 

21,6 64 12,41 39 

10,57 36 9,28 32 

5,9 19 14,28 60 

11,6 48 22,79 62 

6,06 23 10,98 36 

11,23 35 12,21 40 

3,75 16 20,05 56 

4,44 15 8,04 30 

9,6 33 9,91 35 

  5,22 25 

  12,71 41 

  8,29 27 

  7,09 25 

  6,16 22 

  11,96 43 

  20,87 99 

  20,75 66 

  10,39 34 

  27,11 82 

  16,96 52 

  5,1 20 

  14,23 39 

  8,46 29 
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Kritická hodnota t- testu na p 

0,005 

2,009 

 

Tab.7: Výsledné hodnoty t – testu  

 

Z výsledku t-testu jsme zjistili, že není statisticky významný rozdíl mezi rozptylem 

časů závodníků v plavecké části triatlonu absolvovaných v neoprenu oproti závodu 

plavaném bez neoprenu. To, že rozdíl není statisticky významný, se prokázalo jak u t-testu 

vypočítaného z variačního rozpětí, tak t-testu ze směrodatných odchylek. Námi zvolené 

hypotézy se tak nepotvrdily. Proto se také nepotvrdilo, že by neoprenový oblek pomáhal 

horším plavcům a znevýhodňoval tak plavce lepší.  

 

 

Domnívám se, že hypotézy se nepotvrdili především proto, že triatleti, kteří se 

zúčastňují Světového poháru, mají všichni vysokou plaveckou výkonnost na stejné úrovni. 

Připomínám také, že jsme vyhodnocovali výsledky u prvních třiceti nejrychlejších plavců 

v každém závodě. O dobrém výsledku tu tak nerozhoduje hlavně plavecká výkonnost, 

protože ta je u všech závodníků špičková, ale jsou to detaily, které rozhodnou o vítězi, 

například dobře zvolená taktika – správné rozvržení sil, vhodně zvolená startovní pozice, 

kontrola soupeřů při závodě, plavání v háku. Taktika se promítá do závodu mnoha 

způsoby, například závodníci vědí, že je čeká náročná cyklistická trať, takže se snaží 

v plavecké části co nejvíc šetřit síly a nasazené tempo není tak ostré nebo tomu může být 

přesně naopak. Častá je také spolupráce a domluva dvojice nebo skupinky závodníků. 

Každý závod je také ovlivněn konkrétními sportovci, kteří přijedou, proto jsme také 

vybrali pouze kvalitně obsazené závody. Pokud bychom se rozhodli vyhodnotit výsledky 

plavecké části v Českém poháru, je možné, že bychom dospěli k odlišnému závěru. 

V Českém poháru jsou větší rozdíly ve výkonnosti závodníků a je zde daleko menší 

konkurence.  
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5    ZÁVĚR 

 

Cílem mé práce bylo v první části seznámit širokou sportovní veřejnost s triatlonem 

jako sportem takovým a problematikou používání neoprenového obleku. Ve druhé části 

práce jsme se zaměřili na porovnání plavecké části triatlonu plavané s neoprenem a bez 

neoprenu. K našim účelům jsme použili výsledky ze závodů Světového poháru za poslední 

čtyři roky.  

 

Námi zvolené hypotézy se nepotvrdily. Nedokázali jsme, že by neoprenový oblek 

zásadním způsobem ovlivňoval výkon v plavecké části triatlonu tím, že by pomáhal horším 

plavcům a znevýhodňoval tak plavce lepší. Také se nepotvrdilo, že by existoval statisticky 

významný rozdíl mezi závody absolvovanými v neoprenu oproti závodům plavaným bez 

neoprenu. 

 

Přesto má neopren v triatlonu své nezastupitelné místo. Slouží především jako 

tepelná ochrana za nepříznivých podmínek. To, kdy se neopren smí použít, je jasně dané 

pravidly,  které vydává a aktualizuje každý rok ITU.  

 

Co se týká neoprenů, je zde určitě ještě mnoho nezodpovězených otázek. Vývoj jde 

neustále dopředu a s ním jde ruku v ruce i vznik nejnovějších materiálů a technologií. 

Proto můžeme předpokládat i novinky v oblasti neoprenových obleků na triatlon.  
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RESUME 

 

Cílem mé práce bylo v první části seznámit čtenáře této práce s triatlonem jako 

sportem takovým a problematikou používání neoprenového obleku. Ve druhé části práce 

jsme se zaměřili na porovnání plavecké části triatlonu plavané s neoprenem a bez 

neoprenu. K našim účelům jsme použili výsledky ze závodů Světového poháru za poslední 

čtyři roky.  

 

 

SUMMARY 

The goal of my work was in the first part of this work to acquaint the reader with a 

sport such as triathlon and problematic use wetsuit. In the second part, we focused on the 

comparison of the swimming triathlon swimming with neoprene and neoprene free. For 

our purposes, we used the results of World Cup races over the last four years.  
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Obr. 1:  Orca Alpha fiale- model 2009, dlouhý neopren 

Obr. 2: Orca S2 Sleeveless male- model 2009, krátký neopren 

Obr. 3: Start, ITU Světový pohár v krátkém triatlonu- Peking 2005  

Obr. 4: Start, ITU Světový pohár v krátkém triatlonu- New Plymounth 2005 
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Obr. 1:  Orca Alpha fiale- model 2009, dlouhý neopren 
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Obr. 2: Orca S2 Sleeveless male- model 2009, krátký neopren 
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ROK STÁT 
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Geelong            x x       
Mooloolaba               x x x x x 
Noosa      x  x x           
Perth WS       *   *          
Gold Coast,QLD *                   

AUSTRALIA 

Sydney     x x x x x x          
AUSTRIA Kitzbühel                 x x  
BELGIUM Kapelle op den Bos         x           

Hamilton      x x             BERMUDA 
Southamptom     x               
Ilhéus   x x x x              
Rio de Janeiro      x    x   x x      

BRAZIL 

Salvador  x                  
Corner Brook        x x x x x x x x x    
Drummondville     x x              
Edmonton           * x x x x x x   
Huntsville  *                  
Milton x                   
Montreal         *           
Toronto           x x        
Vancouver x                x *  

CANADA 

Wristler,BC   x x                
CHINA Beijing x x              x x   
COLOMBIA San Andreas x x                  

Embrun x x x    x             
Nice           x x        
Gérardmer    x x               
Lorient                  x  
Paris x     x              

FRANCE 

Rennes           x         
GERMANY Hamburg            x x x x x * x  

Derry     x               
Manchester   *                 

GREAT 

BRITAIN 
Salford             x x x x x   
Athens             x       GREECE 
Rhodes                 x   

HUNGARY Tiszaújváros       x x x x x x x x x x x x x 
IRELAND Potaferry x x                  
ISRAEL Eilat                 x   
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Ishigaki      x x x x x x x x x x x x x x 
Makuhari            x x       
Osaka    x                
Tokyo          x          

JAPAN 

Yamaguchi           x         
JORDAN Aqaba                x    

Cancún      *  x x x x x * x x  x x   
Huatulco                  x x 
Ixtapa x x  x                
Los Cabos   x                 

MEXICO 

Mazatlán              x x x    
MONACO Monte Carlo  x     x  x           

Auckland     x x x x            
New Plymounth               x x  x  
Queen Stown             *       

NEW ZEALAND 

Wellington    *                
Funchal,            x x *      PORTUGAL 
Lisbon                 x   

QATAR Doha                x    
RUSSIA Moscow  x                  

Madrid             x x x x x x  SPAIN 
San Sebastian   x x x               

SOUTH AFRICA Richards Bay                x x x  
SOUTH KOREA Tongyeong   x x              x x 

Säter  x                  SWEDEN 
Stockholm       x             
Genf x                   
Lausanne         * x x x x    *   
Nendaz    x                

SWITZERLAND 

Zürich         x           
Big Island, HI          x x         
Cleveland ,OH    x x *              
Des Moines, LA                 x x x 
Honolulu, HI               x     
Las Vegas, NV x x                  
Maui, HI   x                 
New York City             x       
Orange County   x                 

UNITED STATES 

St. Peterburg, FL           x x x       
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Texas hill x                   
 Wilkes-Barre    x                

St. Thomas   x                 
St. Croix x                   

U.S. VIRGIN 

ISLANDS 
                    

 

Vysvětlivka: *  ITU World championship event  

Tab. 8: Místa konaní závodů ITU Světového poháru v letech 1991-2009 
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Obr. 3: Start, ITU Světový pohár v krátkém triatlonu- Peking 2005  
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Obr. 4: Start, ITU Světový pohár v krátkém triatlonu- New Plymounth 2005 


