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Abstrakt 

 

Název práce 

   Porovnání srdeční frekvence, hladiny laktátu a rychlosti plavání proudnicovém kanále a 

plaveckém bazénu. 

 

 

Cíl práce 

   Zjistit zda při stejné rychlosti plavání je shodná či rozdílná  srdeční frekvence a hladina laktátu v 

proudnicovém kanále a v plaveckém bazénu. Ověřit rychlost proudící vody v proudnicovém kanále. 

 

Metoda 

   Sběr dat (hladina laktátu, hodnoty srdeční frekvence, rychlost plavání) bude provedeno nejdříve   

v proudnicovém kanále, tzv. FLUM a následně v plaveckém bazénu, kdy budou probandi 

absolvovat několik plaveckých úseků o stejné délce s progresivním zrychlováním. K získání 

hladiny laktátu bude využita invazní metoda.   Hodnoty srdeční frekvence budou získány z měřičů 

srdeční frekvence, který bude mít každý proband připevněný na těle po celou dobu testování. K 

ověření rychlosti proudící vody bude využito měřící zařízení (vrtulky), zapůjčené z České 

zemědělské univerzity Praha. 

 

Výsledky 

   Práce podala informaci o tom, zda-li se liší či neliší hodnoty vnitřního výkonu v porovnání s 

rychlostí plavání v bazénu a proudnicovém kanále. Pro vytvoření vzorce, který by byl využit k 

přepočtu výsledků získaných ve Flumu nebylo dostatek proměných.  Pokud by jsme se chtěli o 

vytvoření takového vzorce pokusit bylo by třeba větší množství probandů. Vždy nejméně dva o 

stejné výkonosti, neboť by jsme potřebovali potvrdit rozdíly ve výsledcích z Flumu a plav. bazénu  

jednoho z nich výsledky toho druhého.   

 

 

Klíčová slova 

Srdeční frekvence, hladina laktátu, rychlost plavání, plavecký bazén, proudnicový kanál, triatlon 



Abstrakt 

 

Name of Work 

 Comparison of heart-rate, lactate levels, swimming speed in streamlined (aerodynamic) 

channel and swimming pool. 

 

 

Goal of Work 

 To determine whether the same swimming speed affects the heart-rate and blood lactate in 

exactly the same way, in both the aerodynamic channel and in the swimming pool. To check the 

velocity of water flowing in a streamlined channel. 

 

Method 

 Data collection (blood lactate, values of heart-rate, speed of swimming) will be done first in 

the swimming pool and then in the streamlined channel, the so-called FLUM. Probands will swim 

progressively faster in swimming sections of equal length. To obtain lactate levels, the invasive 

method will be used. Cardiac frequency will be obtained from heart-rate monitors, which each 

proband will have mounted on the body throughout testing. To verify the speed of flowing water, 

measuring equipment (propellers) borrowed from the Czech Agricultural University Prague, will be 

used.  

 

Results 

 The work provides information on whether there is a difference in values or internal 

performance when comparing the speed in swimming pools with the speed in a streamlined 

channel. If so, the researcher will create a formula to convert the swimming speed in the 

aerodynamic channel to the speed level in a swimming pool.  

To create a formula that would be used to convert the results obtained in the Flum was not enough 

variables. If we would try to create such a formula, it’s necessary to find  a larger number of 

probands. Always at least two with the same efficiency, becouse we would need to confirm all the 

differents between Flum and swiming pool result and compare the results together. 

 

 

Keywords 

 Heart-rate, lactate level, speed of swimming, aerodynamic (streamlined) channel, triathlon. 
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1.   Úvod 

 

 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 nazvaná triatlonem a musí již názvem vystihovat jinou podstatu. 

(ČSTT, 2009) 

    Na UK FTVS je pravidelně prováděno testování členů triatlonové reprezentace všech 

věkových kategoriích. Testování se skládá z testové baterie, která komplexně prověří jejich 

připravenost na následují závodní či přípravné období. Testování je prováděno v prosinci a březnu.  

    Součástí je i test k ověření plavecké výkonnosti. Ten je tvořen čtyřmi  stupňovanými úseky o 

délce 300 m.  V průběhu testu jsou závodníkovi odebrány vzorky kyseliny mléčné a měřena srdeční 

frekvence. Výsledky jsou následně odborně zpracovány a získány informace o hodnotách ANP  

prahu a průběhu srdeční frekvence během testu.  

    Do sportu stále  vstupuje velké množství technických novinek a je třeba neustále přemýšlet 

o jejich využití v přípravě sportovců.  V plaveckém sportu je jednou z nich tzv. FLUM neboli 

proudnicový kanál, který simuluje  rychlost pohybu ve vodním prostředí. 

   Tato novinka má široké uplatnění jak v trénincích, tak v provádění testů ověřujících 

plaveckou výkonnost.   

     Práce je zaměřena na získání informací o tom, zda se liší či neliší hodnoty vnitřního výkonu 

v porovnání s rychlostí plavání v bazénu a proudnicovém  kanálu. V případě, že ano, bude vytvořen 

vzorec, který poslouží k převedení rychlosti plavání v proudnicovém kanále do rychlosti plavání v 

bazénu.    
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2.   Teoretická část  

 2. 1.   Plavání v triatlonu 

Každý závod v triatlonu je zahajován plaveckou částí, která má různou délku. Podle druhu 

závodu, který absolvujeme se délka plavecké části pohybuje v rozmezí od 0,75 km (sprinttriatlon) 

přes 1,5 km (krátký triatlon) až do 3,8 km (dlouhý triatlon). Nejlepší závodníci dokáží tyto 

vzdálenosti překonat velmi rychle a svými výkony se blíží  plavcům specialistům. Plavecká část se 

většinou absolvuje na otevřené vodě, což je  v rybnících, přehradách či řekách. Při plavání ve volné 

vodě na závodníka působí celá řada faktorů, s kterými se v bazénu nesetkáme. Patří mezi ně  

proudění vody, její teplota, vítr,  kvalita vody, počet závodníků  a jejich kvalita. Na začátku této 

části triatlonu se musíme vyrovnat s hromadným startem, kdy se všichni závodníci po úvodním 

startu snaží nalézt co nejlepší místo k absolvování plavecké části. Některým vyhovuje plavat za 

někým, tzv. v háku a druzí radši využívají boční strany plaveckého pelotonu, kde jsou v relativním 

klidu a částečně chráněni od nebezpečí, které hrozí při plavání v celku, jako je nechtěný či chtěný 

úder, tahání za nohy nebo  rozepnutí neoprenu.  

V době, kdy již dojde k rozdělení jednotlivých závodníků podle výkonnosti se vyskytne 

další problém, a to orientace ve vodním prostředí, kdy se může stát, že závodník plave úplně na 

druhou stranu než se nachází bójka či výběh z vody.  

 Často se vede spor, kdo se lépe prosadí při plavecké části v triatlonu, jestli zkušený 

bazénový plavec, či zkušený triatlonista, velmi často to bývá druhý jmenovaný, neboť plavci velmi 

často dělá problém orientace na volné vodě, její teplota a rovněž velké množství spoluplavců, proto 

se doporučuje, aby mladý adept triatlonu nejdříve začal s bazénovým plaváním a postupem času se 

učil plavat i na volné vodě, aby získal výše uvedené návyky. Na konec zbývá vysvětlit proč všichni 

závodníci plavou plaveckým způsobem kraul, důvod je zcela jednoduchý, kraul je totiž 

nejrychlejším plaveckým způsobem.    

 

 

2. 2.   Síly působící na plavce ve vodním prostředí   

Při plavání na volné vodě, v bazénu či proudnicovém kanálu  na nás působí síly, které 

ovlivňují skutečnost, jestli se na hladině udržíme či klesneme pod ní,  budeme plavat rychle nebo 

pomalu.  

Jedná se o tyto:      

 

 Hydrostatický  tlak – působí kolmo na povrch těla a jeho velikost roste s hloubkou, neboť 

závisí na tíze vodního sloupce. Při vdechu plavec překonává tlak silou dýchacích svalů. Vysoká 

úroveň dechových funkcí u plavců je důsledkem tohoto působení. 
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 Hydrostatický vztlak – je síla, která působí v geometrickém středu těla proti gravitaci a jejíž 

velikost je dána objemem ponořeného těla. Čím větší je objem těla a menší jeho hmotnost, tím větší 

je jeho vztlak.  Těleso na hladině plave, pokud je jeho hustota menší než 1, tzn. nižší než hustota 

vody. Pokud zadržíme dech tělo se vznáší, pokud vydechne, tělo se začíná potápět.                           

Faktory ovlivňující  vztlak: 

-  Rozdílná hustota jednotlivých částí těla 

- Rozdílná hustota těla ve vztahu k věku a pohlaví ( nejlépe se vznáší kojenec, žena lépe než 

            muži) 

- Dovednost zaujmout klidnou polohu na hladině a povrchově dýchat 

 Hydrodynamické síly – pohánějí tělo vpřed nebo ho naopak brzdí 

 Odpor prostředí – působí proti směru pohybu plavce. Vznikající odpor roste s druhou mocninou 

rychlosti, jeho velikost se tedy při dvojnásobném zrychlení pohybu čtyřikrát zvýší. Odpor prostředí 

je ovlivňován řadou činitelů:     

1. Třecí odpor – vytváří se mezi tělem plavce a proudící vodou. Jeho velikost ovlivňuje povrch 

, plocha a tvar těla, vliv má i střih a materiál plaveckého oblečení 

2. Tvarový odpor – je součástí hnacích a brzdících sil. Tvarový odpor se využívá v plavání tak, 

že plavec se snaží zaujmout vodorovnou polohu, při níž je nejhlouběji ponořená dolní část 

hrudníku, a zabírá vhodným nastavením paží (rukou) a nohou (chodidel). Optimální nastavení 

rukou a nohou je pocitové, souvisí s vnímáním vodního prostředí. Tvar ruky se podobá velmi mělké 

misce, prsty jsou mírně od sebe, palec blíže ostatním prstům. Ruka se  v průběhu záběrového 

pohybu naklápí a otáčí. Chodidla jsou nastavena obtékání vody zpravidla ve velkém rozsahu 

pohybu v hlezenním kloubu, v závislosti na plaveckém způsobu.   

 

Obr. č.1. Schéma střídání náběhové a odtokové hrany zabírající ruky (Hoch, 1983) 

 

 

3.    Vlnový odpor – je přímo ovlivněn tím, do jaké míry je plavec schopen zaujmout ideální 

plaveckou polohu a sladit plavecké pohyby do celkové souhry. Plavec s nedokonalou plaveckou 

technikou vytváří při pohybu na hladině zpravidla větší množství vln než plavec s dokonalejší 

technikou. Při pohybu pod vodou působí na pohyb plavce menší vlnový odpor. 

(Čechovská, Miler,2008) 
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 Hydrodynamický vztlak -  působí na pohybující se těleso ve vodě. Jeho podstatu lze 

odvodit Bernouliovou rovnicí. Ta udává, že součet statického a dynamického tlaku v prostředí je 

stálý. Během pohybu tělesa s nesouměrným tvarem kolem podélné osy dochází k tomu, že  částice 

vody jsou nuceny obtékat po různě dlouhých drahách. Tam, kde obtékají po delší dráze, zvyšují 

svou rychlost, a tím i dynamický tlak. Zvýšení dynamického tlaku vede v souladu s Bernoulliovou 

rovnicí k poklesu tlaku statického, a tak v okolí vzniká podtlak. Rozdíl tlaků na různých stranách 

tělesa se projevuje jako hydrodynamický vztlak. Tato síla působí kolmo na směr pohybu (Hoch, 

1983). 

 

Bernoulliho rovnice: 

 

                                                                              (1) 

 

kde: p...........................................................................................hustota   

        v...........................................................................................rychlost proudění  

         p..........................................................................................tlak v kapalině  

         u......................................................................................... gravitační potenciál v daném bodě  

  

 První člen v Bernoulliho rovnici představuje kinetickou energii, druhý člen představuje 

tlakovou potenciální energii objemové jednotky kapaliny a třetí člen (gravitační) potenciál, ve 

kterém se kapalina nachází. 

  

2. 3.    Charakteristika  plaveckého způsobu kraul 

Technika plaveckého způsobu kraul je nejúčinnější, a proto je snaha o její aplikaci i v 

dalších plaveckých způsobech. Po zvládnutí techniky plaveckého způsobu kraul si i rychleji 

osvojujeme techniky plaveckých způsobů znak a delfín (Čechovská, Svobodová 1994). 

 

2. 4.   Technika plaveckého způsobu kraul 

 

2. 4. 1.    Poloha ve vodě 

Tělo zaujímá na hladině  mírně šikmou polohu, při níž jsou ramena poněkud výše než boky. 

Nejníže je spodní část hrudníku. Při výdechu hledí plavec  pod hladinou  vpřed dolů a hlava rozráží 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_(mechanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudění
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetická_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlaková_potenciální_energie
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vodní hladinu svým temenem. Úhel náběhu se mění v závislosti na rychlosti plavání. Při pomalém 

plavání se pohybuje tento úhel v rozmezí 5 – 10 stupňů. S rychlostí se  úhel zmenšuje.  

V průběhu jednotlivých záběrů se horní část trupu vychyluje kolem podélné osy těla. Maximální 

vychýlení zapadá do prvé části záběrové fáze, při čemž ramenní osa svírá s hladinou úhel 40 – 50 

stupňů. Na vdechové straně je  rozkyv vždy o něco větší. Vychýlení na stranu zabírající ruky 

umožňuje plavci zabírat ve výhodné poloze. V této poloze může plavec lépe využívat svých 

silových schopností (Hofer, 2000). 

 

Obr.č. 2. Kraul – kinogram plavce (Hofer,2000) 

 

 

2. 4. 2.    Dolní končetiny 

 Dolní končetiny zabírají střídavě kmitavým pohybem, špičky nohou jsou natažené a směřují 

mírně k sobě. Důležité je, aby hlezenní kloub byl uvolněn. Hnací síla dolních končetin vzniká na 

nártu a spodní části bérce. 
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 Pohyb dolních končetin vychází z kyčelního kloubu a zapojuje se celá končetina. Směrem 

dolů začíná flexí (ohnutím) v kyčelním kloubu, pohyb je veden stehnem a kolenem, bérec a nohy 

jsou uvolněné a opožďují se. Koleno se zastaví a následuje intenzivní bičovitý kop bérce a nártem 

dolů. Končetina je napjatá, jak svaly, tak klouby umožní a nachází se v krajní nejnižší poloze. 

Následuje uvolnění a návrat končetiny nahoru, který je prováděn jen relativně lehkým úsilím. 

 V závodech na dlouhých tratích je intenzita práce dolních končetin nízká, protože intenzivní 

zapojení velkých svalů na stehnech znamená i velkou spotřebu kyslíku. 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 záběr paží 

(Formánek, Horčic, 2003).  

 

 

2. 4. 3.   Horní končetiny a jejich souhra s dýcháním 

 Obě horní končetiny se pohybují symetricky a ve stejném rytmu. Ruce se zasouvají do vody 

v prodloužení trupu v šíři ramen. Paže se do vody zanořuje postupně v pořadí prsty, předloktí, loket 

a zbytek paže. Záběr je veden pod tělem plavce a končí natažením paže vzadu. Po dosažení 

maximální hloubky se v průběhu záběrové fáze horní končetina začíná postupně ohýbat v loketním 

kloubu a ruka směřuje k podélné ose těla. Obě paže se pohybují tak, že v okamžiku, kdy se jedna z 

nich  dotkne hladiny, druhá je uprostřed záběru. Po ukončení záběru plavec vytahuje paži z vody a 

ta se pohybuje nad vodou. Přenos by měl být pokud možno loktem po nejvyšší dráze, kdy uvolněné 

předloktí a ruka vykonávají kyvadlový pohyb. 

 Nádech se provádí v době, kdy paže na straně nádechu  záběr již skončila a druhá ho ještě 

nezačala. Plavec nadechuje těsně u hladiny, chráněn vlnou tvořící se před hlavou. Hlava je mírně 

otočena vzad  tak, že brada směřuje k rameni.  

(Čechovská, Svobodová,1994)  

 

 

2. 5.   Znaky účinné plavecké techniky dle Hofera (2000)   

1.  Tvar ruky je při  záběrech náznakově miskovitý. Prsty jsou mírně rozevřeny a lehce  

             pokrčeny. Vynikající plavci nikdy nezabírají s prsty plně rozevřenými, ale ani pevně  

             semknutými. 

2. Plavec zabírá pod takovým úhlem náběhu, aby opora byla co největší. 

3. Dráha končetin, po které plavec při záběru působí musí být taková, aby reakce opory 

             směřovala co nejvíce do směru plavání. Vzhledem k tomu, že plavec při záběrech využívá  

             jak odporu prostředí, tak hydrodynamické vztlaku, provádí pohyby po esovitých drahách 
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             připomínajících ležatou osmičku. 

4. Části těchto drah jsou z hlediska vytváření hnacích sil různě výhodné. V době, kdy záběr 

             probíhá po výhodné části dráhy, má plavec působit největší silou. 

5. Plavecký pohybový cyklus lze rozčlenit na fázi pracovní (plavec své tělo urychluje) a fáze 

             pomocné, které slouží k obnově cyklu, kdy rychlost plavání obvykle klesá. V pracovních 

             fázích působí plavec relativně velkou silou, jejíž nasazení je charakterizováno pojmy tah – 

             tlak. Pomocné fáze se provádějí uvolněně, aby mohlo dojít k regeneraci sil. 

6. Rychlost plavání na konci každého pohybového cyklu závisí nejen na velikosti hnacích sil, 

             ale také na době, po kterou mohou působit. Proto je výhodné, aby plavec při záběrech 

             působil po nejdelší dráze. 

7. V některých částech plaveckého pohybového cyklu se pohybují končetiny a jejich části ve 

             směru plavání, a proto brzdí. Tyto pohyby se mají provádět malou rychlostí a končetina má 

             zaujímat takovou polohu a tvar, aby co nejméně brzdila. 

8. Poloha plavce na hladině má být pokud možno vodorovná. 

 

  

2. 6.   Fyziologie plaveckého výkonu  (www.lactate.com) 

 Podle trvání výkonu, intenzity, rychlosti  jsou během zátěže využívány 3 druhy hrazení 

energie.  

Kreatinfosfátový             Anaerobní glykolytický                 Aerobní systém 

        systém                           systém                                          

 

 

 

          

Energie pro svalové kontrakce 
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Obr. č. 3. Podíl zdrojů energie na její celkové úhradě v závislosti na čase při maximálních 

výkonech různého trvání (www.lactate.com) 

 

2. 6. 1.   Anaerobní alaktátový způsob neboli kreatinfosfátový systém   

  Tento systém využívá tělo  při zatížení, které trvá 10 – 20 s a energie je získávána především 

z pohotové zásoby makroergních fosfátů  ve svalové tkáni ATP, CP. Během tohoto druhu zatížení 

nedochází k tvorbě laktátu neboli kyseliny mléčné.  

Chemický vzorec pro tento systém je následující: 

 

Kreatinfosfát (CP)  +  ADP  → Kreatin (CR)  + ATP   

 

Pozitiva: 

  Dodává energii extrémně rychle, 4 - 5 x rychleji než aerobní systém. Je zapotřebí pouze 

jeden stupeň k zajištění energie. 

Negativa:   

 Ve svalech je uloženo pouze velmi malé množství paliva pro tento systém a proto není 

schopen dodat energii pro většinu závodů nebo výkonů. Množství energie postačí na 4 – 10 s 

činnosti. 

 

http://www.lactate.com/
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Trénovatelnost:   

  Není příliš trénovatelný a proto se věnuje jeho rozvoji pouze málo úsilí. 

Vhodné využití kreatinfosfátového systému:  

 Je vhodný pro rychlé pohyby,  sprinty, skoky a vrhy. V závodech je využívaný pro rychlý 

start. Potom už je jeho využití malé. Velmi užitečný je kreatinfosfátový energetický systém u 

kolektivních a individuálních sportů, jako je tenis, kde se vyžadují rychlé reakce. 

Jak lze tento systém měřit:   

 Nízké hodnoty laktátu po krátkém maximálním úsilí značí, že kreatinfosfátový systém je 

dobře vyvinutý. Vysoké hodnoty laktátu naopak značí, že se výrazně zapojil anaerobní systém a 

kreatinfosfátový systém není dobře vyvinutý. 

 

 
2. 6. 2.   Anaerobní laktátový způsob neboli glykolitická fosforylace  

  Tento systém je využit,  když   pohybová činnost   trvá  45 s – 2:00 min a je  prováděna 

submaximální intenzitou. Celková kapacita tohoto systému je přibližně 120 – 420 kJ. 

Obr.č. 4. Tvorba energie – zjednodušeně (www.lactate.com) 

 

Chemický vzorec pro tento systém je následující: 

Glukóza (glykogen) + 2 P + 2ADP → 2 mol  kys. mléčné  + 2ATP 

 

Glykolýza:          

 Vytváří dvě molekuly pyruvátu na každou molekulu glukózy,  která vstupuje do reakce. 

  Čistým výsledkem všech postupných reakcí jsou 2 molekuly ATP. 

 Vytvoří 3 molekuly ATP, jestliže proces začíná štěpením glykogenu. 

      

Pozitiva:    

 Dodává energii velmi rychle.  Vytváří energii 2 - 3 x rychleji než aerobní systém. 
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Negativa:   

 Jako jeden ze svých koncových produktů vytváří anaerobní systém  hydrogenové ionty 

(kyselé ionty). Pokud je jich větší množství brzdí tvorbu energie,  svalovou kontrakci a způsobují 

poškození buněk. Anaerobní systém je méně účinný než aerobní systém.  Dodávka energie je 

omezená a snadno se vyčerpá. 

Vhodné využití anaerobního systému:   

 Tento systém je v určitém okamžiku důležitý pro rychlost skoro v každém závodě. 

Důležitější je pro kratší závody.  Anaerobní systém je důležitý zdroj energie pro některé kolektivní 

sporty jako je hokej, nebo basketbal a pro individuální sporty jako je zápas nebo box.   

Trénovatelnost:   

 Glykolýzu lze do určité míry trénovat.  Každý jedinec má vrozené maximum anaerobního 

systému.  Zvýšení vrozeného maxima anaerobní kapacity, často trvá několik let. 

 

Jak lze tento systém měřit:   

 Anaerobní systém se nejlépe měří relativně krátkým testem maximálního úsilí, který by měl 

trvat více než 40 vteřin a méně než 90 vteřin.  

 

 

2. 6. 2. 1.   Laktát 

  Laktát ve větší míře vzniká při anaerobním způsobu získávání energie. Vzniká z pyruátu, 

který je vytvořen při anaerobní glykolýze. Hladina laktátu v krevním řečišti v libovolném okamžiku 

představuje rozdíl mezi produkcí a odstraňováním laktátu.  

 Při vysoké koncentraci (přes  10 mmol/l, extrémně až kolem 20 mmol/l), spolu s dalšími  

kyselými metabolity postupně vyvolají acidózu – okyselení vnitřního prostředí. Na zvýšenou 

koncentraci  laktátu je citlivá zejména CNS. Dochází k narušení nervové regulace pohybu, objevuje 

se diskoordinace, začíná bolest ve svalech, dochází k jejich zduření, činnost se postupně snižuje až 

zastavuje (Dovalil a kol., 2002). 

 

Jeho chemický vzorec je: 

 CH3-COH-COOH   

 V klidu se jeho hodnota pohybuje mezi 1 – 2mmol/l krve.  Při vzrůstající intenzitě zátěže 

dochází k nárůstu jeho hodnot. 
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Obr. č. 5. Závislost laktátu na rychlosti běhu (www.lactate.com) 

 

 

Odstraňování laktátu 

 Hlavním konzumentem laktátu  je srdeční sval. Laktát se také přetváří v játrech, tzv. Coriho 

cyklus a v některých svalech na glykogen.  

Přesun laktátu 

 Během fyzické zátěže laktát najde takové svaly s přebytkem kapacity, ve kterých se přemění 

zpět na pyruvát a je využitelný pro tvorbu aerobní energie.  Některé části těla během intenzivní 

fyzické zátěže laktát po určitou krátkou dobu zadržují. To vše se děje velmi rychle.  

Obr. č. 6. Přesun laktátu (www.lactate.com) 
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2. 6. 2. 2.   Coriho cyklus 

  Coriho cyklem se označuje propojení anaerobní glykolízy  ve svalech s glukoneogenezí v 

játrech. 

 Pyruát, který vzniká ve svalech je redukován na laktát. Ten je krví dopraven do jater, kde je 

zpětně oxidován na pyruát. Pyruát je v játrech za spotřeby energie zpětně převáděn na glukózu, 

která je krví dopravována zpět do svalu. Tento děj zabraňuje hromadění toxického laktátu v krvi a 

pomáhá udržovat stálou hladinu glukózy v krvi. 

 

CH3-CO-COOH      →        CH3-COH-COOH     →            CH3-CO-COOH 

pyruát                 redukce        laktát                  oxidace         pyruvát 

Obr. č. 7.        Coriho cyklus (www.orion.chemi.muni.cz)     

 

 Podíl pyruvátu, který se přemění na laktát, je jedním z klíčových prvků při hodnocení všech 

energetických systémů.  

Záleží na: 

 úrovni kondice daného sportovce. 

 typu prováděné fyzické činnosti. 

 intenzitě  a době trvání zátěže. 

 podmínkách okolního prostředí 

 

2. 6. 3.   Aerobní systém neboli oxidativní fosforylace 

 Je nejvýznamnější energetický systém.  

Chemický vzorec pro tento systém je: 

 

Glukóza (glykogen) + 38 P + 38 ADP + 6O2 → 6 CO2 + 44 H2O + 38 ATP 
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 Palivy pro činnost aerobního systému jsou sacharidy, tuky a bílkoviny.  

                  Sacharidy         Tuky         Bílkoviny 

                      (Pyruvát) 
 

 

 

 

          

    Aerobní systém 

 
Pozitiva:   

 Aerobní systém zajišťuje energii na extrémně dlouhou dobu a téměř všechnu energii pro 

každodenní činnost. Odpadní produkty (voda a kysličník uhličitý) jsou neškodné. Urychluje 

regenerační procesy. 

Negativa:   

 Relativně pomalý. 

Vhodné využití aerobního systému:  

 Aerobní systém je spojený s takzvanými vytrvalostními disciplínami - tedy s disciplínami, 

které trvají déle než 10 minut. Aerobní kapacita je nezbytná pro všechny disciplíny trvající 20 a více 

vteřin. I úspěšní sprinteři mají velmi vysokou aerobní kapacitu.  Aerobní systém je základem téměř 

všech tréninkových programů. Většina sportovních disciplin vyžaduje vysokou úroveň aerobní 

kapacity. 

Trénovatelnost: 

 Tento systém je ze všech tří energetických systémů nejlépe trénovatelný, takže tréninkem 

tohoto systému se tráví většina času. 

Jak lze tento systém měřit: 

 Ukazatelem aerobních schopností  organismu je především maximální spotřeba kyslíku 

stanovitelná nejlépe při stupňovaném zatížení do vita maxima, rovněž hodnota W170, dále hodnota 

tepového kyslíku a hodnota anaerobního prahu. 

 Kvalita anaerobního systému určuje množství vytvořeného pyruvátu/ laktátu a tím ovlivňuje 

aerobní systém. Proto musí být změřen anaerobní systém před tím, než může být správně 

ohodnocen aerobní systém. 

 

2. 6. 3. 1.   Anaerobní práh  

 Úroveň ANP je jedním z ukazatelů oxidativní (aerobní) výkonnosti, vyjadřuje schopnost 
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jedince vykonávat vytrvalostní práci v rovnovážném stavu a zároveň vyjadřuje individuálně 

optimální intenzitu zatížení, vhodnou k rozvoji kardiorespirační zdatnosti a v triatlonu speciální 

trénovanosti. 

  ANP představuje nejvyšší možnou intenzitu zatížení, při které se při déletrvajícím zatížení 

ještě udržuje dynamická rovnováha mezi tvorbou laktátu v pracujících svalech a jeho 

odstraňováním (v játrech, srdci a méně intenzivně pracujících kosterních svalech). Výsledkem této 

rovnováhy je sice zvýšená, ale relativně stálá hladina laktátu v krvi, a to bez dalšího postupného 

zvyšování a bez původního stupňování subjektivních pocitů únavy. Dynamická rovnováha 

koncentrace laktátu odpovídající ANP kolísá okolo 4 mmol/l (u vytrvalostních sportovců jsou 

hodnoty spíše nižší 2 – 3,5 mmol/l, u rychlostně trénovaných spíše vyšší, cca. 4 – 5,5 mmol/l). U 

netrénovaných osob odpovídá úroveň ANP asi 50 – 70% VO2max, u špičkově trénovaných 80 – 85 

% VO2max, posuzováno hodnotami srdeční frekvence okolo 88 – 93% Sfmax. (Horčic, Formánek, 

2003). Vytrvalostním tréninkem se hodnoty SF na úrovni ANP většinou mírně snižují, případně se 

nemění, zvyšuje se však relativně i absolutně vyjádřená odpovídající spotřeba kyslíku a především 

stoupá příslušná intenzita pohybové činnosti, např. rychlost plavání.  

 

2. 6. 3. 2.   Aerobní výkon  

 Dle Hellera (1996) maximální aerobní výkon, představuje maximální množství energie 

uvolněné  oxidativním (aerobním) způsobem za jednotku času a je vyjádřen aktuální hodnotou 

maximální spotřeby kyslíku (VO2max.)  

 

2. 6. 3. 3.   Aerobní kapacita   

 Aerobní kapacita je nepřímo charakterizována časem, po který  je jedinec schopen udržet co 

nejvyšší hodnotu VO2. Tuto schopnost nejlépe charakterizuje úroveň tzv. anaerobního prahu (Heller, 

1991). 

 

 

2. 7.   Srdeční frekvence (SF) 

     Srdeční frekvence je zjednodušeně řečeno počet tepů za minutu. Činnost srdce řídí 

především vegetativní nervový systém, o kterém je známo, že velmi citlivě reaguje na veškeré 

změny v organismu. Ať už se jedná o zvýšenou pohybovou aktivitu, psychický stres, začínající 

onemocnění nebo nahromadění únavy. (Formánek, Horčic,2002) 

 Na hodnotu SF mají vliv i vnější faktory ovlivňující SF. Několik příkladů viz. níže. 
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1. Teplota a vlhkost:  nejvýraznější vliv na SF má zvýšená teplota tělesného jádra. Při teplotě 

            kolem 30ºC, vlhkosti 70% a nedostatečném doplňování tekutin, může teplota tělesného jádra 

            stoupnout až o 2 – 3 ºC. Pak v průběhu tréninku nebo závodu , v porovnání s normálními 

            podmínkami a při stejné intenzitě pohybu, může SF být o 10 až 20 tepů vyšší.  

2. Nadmořská výška:  vliv nadmořské výšky na zvýšení SF při zátěži i v klidu je mezi 

vytrvalci 

            poměrně známý. Jak rychle jsme schopni se adaptovat na zvýšení nadmořské výšky závisí 

           na mnoha faktorech – hodnotě nadmořské výšky, aktuální úrovni výkonnosti, četnosti pobytů 

            ve výšce apod. 

3. Oblečení: nevhodné oblečení, které nedovoluje optimální výměnu tepla, působí zvýšení SF. 

            Různé druhy textilu (bavlna, nylon atd.) mají rozdílný vliv na zvyšování SF.  

4. Příjem potravin: s příjmem potravy souvisí jak změny SF tak i koncentrace laktátu. Po 

           stravě bohaté na cukry dosáhne zvýšení SF v průměru  10  - 20 tepů/min. a zvvýšení  

            hladiny laktátu 1 – 2 mmol/l. Na druhé straně – při delším  hladovění a vyčerpání 

            glycidových zásob se SF a hladina laktátu snižuje. 

5. Psychické vlivy: atmosféra na tréninku, v soutěži (diváci, soupeři), blízkost druhého pohlaví 

            či jiné situace s vysokým emotivním nábojem mohou také výrazně působit na momentální 

            hodnoty SF, proto je třeba při celostním posuzování hodnoty SF brát v úvahu i aktuální 

            psychický stav. 

(Formánek, Horčic,2003) 

  Reakce SF na postupně zvyšovanou  zátěž má charakteristický  průběh. Její hodnota narůstá 

shodně se zvyšujícím se zatížením až do hodnoty anaerobního prahu.  Poté dochází k jejímu 

odklonu (Formánek, Horčic, 2003 ).  

Obr. č. 8. Reakce srdeční frekvence na postupně zvyšovanou zátěž  
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2. 7. 1.   Maximální srdeční frekvence (Sfmax.) 

  Jedná se o nejvyšší hodnotu SF, kterou dosahujeme na konci souvislého zatížení maximální 

intenzitou nebo při stupňovaném  souvislém  zatížení do maxima, kdy doba trvání  zátěže by měla 

být nejméně 3 minuty a neměla by být delší než 15 minut. Od  Sfmax.  můžeme odvozovat další 

intenzity zatížení. Individuální  Sfmax.  při plavání, běhu, cyklistice většinou není shodná. S věkem 

dochází k postupnému snižování (Formánek, Horčic, 2003). 

 

       

2. 7. 2.   Klidová  srdeční frekvence 

 Během našeho spánku dosahují hodnoty SF  svých minimálních hodnot.  Obecně můžeme 

říct, že snižující se SF je odrazem naší vzrůstající vytrvalosti a trénovanosti. U špičkových atletů je 

hodnota ranní SF kolem 40 tepů/min.  

 Tato hodnota SF je velice citlivá na minimální pohyb, psychický stav, změny polohy těla 

během spánku, nestandardní podmínky (dlouhé cestování, nadmořská výška) apod. (Horčic, 

Formánek, 2003). 

  Zvýšené hodnoty klidové SF po ránu mohou rovněž naznačovat blížící se nemoc či 

přetrénování. 

 Tuto hodnotu je dobré měřit okamžitě po probuzení a vytvořit si určitý stereotyp měření. 

Obr. č. 9. Pokles klidové tepové frekvence v důsledku vzrůstající vytrvalosti a trénovanosti 

(www.sportvital.cz) 
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2. 7. 3.   Měření srdeční frekvence (SF) 

 Měření srdeční frekvence je poměrně jednoduché. Můžeme si vybrat mezi dvěma 

možnostmi měření.  První je měření palpační metodou a druhá je  elektronické měření s využitím 

sportesteru. 

   Pro měření se doporučuje používat míst na těle, kde je tep snadno nahmatatelný. V tomto 

případě hovoříme o měření tepové frekvence.  

 Dalším místem je levá polovina  hrudníku, kde tep měříme přiložením celé dlaně. V tomto 

případě hovoříme o měření srdeční frekvence (SF).   

 Tep zásadně neměříme na krkavici, neboť při přiložení prstů dochází k podráždění 

baroreceptorů a následně se reflexně sníží tepová frekvence měřeného závodníka (Havlíčková, 

2006). 

 Obě frekvence, jak tepovou tak srdeční měříme tak, že počítáme počet tepů za 10 – 15 s a 

poté tento výsledek vynásobíme, tak abychom se dostali na minutovou frekvenci. Palpační metoda 

je sice levná, ale poměrně nepřesná a hlavně nelze  měřit TF  a SF v průběhu zátěže. 

 

 

2. 7. 4.   Sporttester 

 V současné době je možno na trhu koupit celou paletu těchto přístrojů. Jejich cena se 

pohybuje v intervalu  od 800,-Kč (nejlevnější)  do několik tisíc korun (nejdražší). Současné 

sporttestery již neměří pouze SF, ale i celou řadu dalších hodnot, jako je čas tréninkové   fáze, 

spálené kalorie, průměrnou SF, maximální SF,  klidovou SF, nadmořskou výšku či rychlost běhu. U 

dražších přístrojů je přirozenou součástí výbavy i program, který nám pomůže s vyhodnocením 

tréninku s pomocí počítače. 

 

Obr.č. 10.  Polar sporttester  (www. triatlet.cz) 
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2. 7. 5.   Srdeční frekvence po zátěži 

  Pokles SF po zatížení je jedním z kritérií posuzování aktuálního stavu trénovanosti. Podle 

rychlosti poklesu SF můžeme usuzovat jak náročný byl trénink. Pokles SF na 100 během 3 -5 minut 

po rozvojovém vytrvalostním zatížení se všeobecně hodnotí jako velmi dobré až vynikající 

zvládnutí tréninku a vynikající regenerační schopnosti organismu (viz. tabulka) ( Horčic, Formánek, 

2003). 

SF 3 – 5 min. po tréninku Úroveň zotavení 

nad 130 špatná (nedostatečná) 

130 - 120 dostačující 

120 - 115 uspokojivá 

115 - 105 dobrá 

105 -100 velmi dobrá 

Pod 100 vynikající |(špičková úroveň trénovanosti) 

Tab. č.1. Hodnocení úrovně zotavení po náročném vytrvalostním trninku podle poklesu SF do 

3-5 minut u osob, které mají Sfmax. 180 – 200. (Formánek, Horčic, 2003)   

 

2. 8.   Proudnicový kanál - Flum 

 Vybudování proudnicového kanálu je velmi finančně náročná záležitost. Tímto  zařízením 

disponuje velmi málo vědeckých pracovišť.  

Jedna z mála univerzit, která se může chlubit  proudnicovým kanálem je Univerzita v 

Lipsku, kde bylo vybudováno zcela nové pracoviště zátěžové diagnostiky, které disponuje i tímto 

zařízením. Celkové náklady na  stavbu se  vyšplhaly až na 4,8 milionu Euro. Tuto stavbu provedla 

fa. TZ (Technical Center)  ve spolupráci s dalšími firmami. 

 Vana je kompletně z nerezové oceli, plavec se pohybuje v oblasti, která je 7 m dlouhá, 4 m 

široká a 1,5 m hluboká. Je zde rovněž možnost regulace hloubky dle požadavku na co jej chceme 

použít 1,5 metrů na plavání, 1,25 rehabilitace pro dospělé a 1,0 m pro rehabilitaci dětí.  Teplota 

vody se pohybuje mezi 26 – 29 stupních celsia. Rychlost toku můžeme upravit od 0,2 m/s do 2,5 

m/s, rychlost proudící vody je ve všech částech kanálu stejná.           

 

Obr. č. 11. Proudnicový kanál (www.mentaltec.de, www.iat.uni - leipzig.de)  

http://www.iat.uni/
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  V ČR se nachází pouze jedno takto vybavené  pracoviště.  Tento kanál je  na UK FTVS. 

 Jedná se o model LD-POOL SUPERPRO A7, který vyrábí fa. LD-pool Handel und 

Produktion von Sportgäten GmbH, Gaishorn 108a, Gaishorn an See. 

Rozměry jsou  5,8 x 2, 7 x 1,5 m, motor: 3,0 kW, počet motorů: 7 ,napětí 400V, proud  32A, 

,výkon: 7 x 3,0 kW = 21,0 kW, rychlost motoru: max. 1.400 otáček/min, hmotnost 2.000 Kg.  

Rychlost proudící vody lze korigovat od 0,5 m/s do 2,0 m/s. Teplota vody se stabilně 

pohybuje kolem 27 °C. Dno je pevné, nelze přizpůsobat hloubku bazénu prováděné aktivitě.  

Velkou nevýhodou kanálu na UK FTVS je rozdílná rychlost v různých hloubkách bazénu 

(viz. kapitola č. 3.7.) a nemožnost zachytit pohyb plavce přímo do počítače. Tento problém se 

odstraňuje natáčením na ruční  kameru. 

 

Obr. č. 12. Proudnicový kanál UK FTVS (www.ld-pool.com) 

 

 

2. 9.    Testy používané  v plavání, triatlonu a jejich dělení 

Triatlon při testování využívá veškerých poznatků, které získal z historického vývoje  testů 

používaných v jednotlivých disciplínách tohoto sportu.  

 Vrcholoví sportovci, kteří se připravují na důležitou soutěž, by měli být testováni nejméně 

jednou za 5 – 6 týdnů (laktate.com). 

 V ČR je prováděno pravidelné testování všech reprezentačních kategorií 2x ročně, a to v 

listopadu a březnu. 

  Testy  můžeme rozdělit na  laboratorní a terénní (Formánek, Horčic, 2003). 

1. Laboratorní -  stanovení – aerobního výkonu 

                 -  anaerobního prahu 

     -  maximální SF (Sfmax.) 
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    -   kloubní pohyblivosti ( flexibility) 

                                  -  úrovně ergometrického výkonu pomocí trenažéru  

                                      Biokinetic 

2.  Terénní testy  - sledování   - stanovení anaerobního prahu 

                                                       -  maximální tepové frekvence 

                                                              -  specifické závodní výkonnosti  

                                                              -  pohybových cyklů pomocí videozáznamu  

         -  délky a frekvence pohybového cyklu 
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3.   Hlavní část 

 

3. 1.   Popis testu  

 V Německu se ke stanovení anaerobního prahu (ANP) v plavecké části triatlonu  používá 

test 4x400 m. Tento test se koná v 50 m plaveckém bazénu.  První úsek závodník plave na 85 % 

svého maxima a v jednotlivých úsecích zrychluje vždy o 5 %.  V praxi to znamená, že rozdíl 

rychlosti mezi úseky je 10 – 12 sekund, kdy čas  posledního  úseku má být nejlepší. Přestávky mezi 

úseky jsou 3 min., 5 min. a 10 min. Během přestávek dochází k odběru  laktátu. Po celou dobu 

plavání je měřena tepová frekvence (Neumann, Pfützner, Berbalk, 2004).  

 V České republice se ke stanovení anaerobního prahu v plavecké části triatlonu používá 

stupňovaný test 4x300 m. Tímto testem se budeme zabývat  v této práci. Nejdříve podstoupí 

vybraná skupina probandů obdobný test v  proudnicovém kanálu (Flumu) a následně test 4x300 m v 

plaveckém 50m bazénu.  

 

 

 

3. 2.   Sledované parametry 

Věk                                                                    (roky) 

Srdeční frekvence                                       SF   (tep/min.) 

Čas                                                               t     (min.) 

Rychlost plavání                                          v     (m/s) 

Hladina laktátu                                             LA (mmol/l) 

Frekvence záběru:                                        počet záběrů/min. 

 

 

 

      3.  3.   Charakteristika souboru 

    Testování se zúčastnili 3 muži a jedna žena, ve věku 23 – 30 let, výkonnostní až vrcholové 

úrovně, o váze 70 – 72 kg. Výška probandů byla v rozmezí 175 – 185 cm a jejich osobní rekordy na 

400 m kraul se  v době  testování  pohybovaly v intervalu 4:45 min – 05:45 min. 
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Proband č. 1. - T.S.   

pohlaví:       muž  

úroveň:         vrcholová  

Věk     :        26 let 

váha    :        72 kg  

zaměření: dlouhý tt 

současný os. rekord na 400 m kraul: 4:40,0 min. 

předpokládaný interval rychlosti Flum: 1,31 – 1,66 m/s 

záznamy sledovaných parametrů vnitřního a vnějšího výkonu a jejich vyhodnocení z testování ve 

Flumu a na otevřeném bazénu  příloha č. 7., č. 8., č. 15., č. 16. 

 

 

Proband č. 2. - L. F.   

 

pohlaví:       žena  

úroveň:         vrcholová  

věk     :        33 

váha    :        70 kg  

zaměření: krátky a sprint tt 

současný os. rekord na 400 m kraul: 5:30,00 min. 

předpokládaný interval rychlosti Flum: 1,06 – 1,31 m/s 

záznamy sledovaných parametrů vnitřního a vnějšího výkonu a jejich vyhodnocení z testování ve 

Flumu a na otevřeném bazénu příloha č. 3., č. 5., č. 9., č. 10., č. 17. 

 

 

Proband č. 3. - M.B.  

 

pohlaví:       muž  

úroveň:         výkonnostní 

věk     :        24 

váha    :        72 kg  

zaměření: krátky a sprint tt 
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současný os. rekord na 400 m kraul: 5: 45 min. 

předpokládaný interval rychlosti Flum: 1,0 – 1,2 m/s 

záznamy sledovaných parametrů vnitřního a vnějšího výkonu a jejich vyhodnocení z testování ve 

Flumu a na otevřeném bazénu příloha č. 11., č. 12., č. 18., č. 19. 

 

 

Proband č. 4 – M. P.   

 

pohlaví:       muž  

úroveň:         výkonnostní 

věk     :        24 

váha    :        70 kg  

zaměření: krátky a sprint tt 

současný os. rekord na 400 m kraul: 5:15,00 min. 

předpokladaný interval rychlosti Flum: 1,2 – 1,53 m/s 

záznamy sledovaných parametrů vnitřního a vnějšího výkonu a jejich vyhodnocení z testování ve 

Flumu a na otevřeném bazénu příloha  č. 4., č. 6., č. 13., č. 14., č. 20. 

 

 

3. 4.   Materiálně technické zabezpečení 

 Srdeční frekvence byla monitorována sporttestery firmy POLAR typ RS 400, jejichž 

součástí je mikropočítačový přijímač a elektrodový hrudní pás s vysílačem. 

 Vzhledem k problémům s přilnavostí hrudního snímače ve vodě plavali všichni testovaní v 

celotělových triatlonových kombinézách, kdy se tento problém minimalizoval. 

 Všichni probandi měli po celou dobu testování hrudní pás s vysílačem i mikropočítačový 

přijímač připevněny na svém těle, kdy jejich SF byla průběžně zaznamenávána do paměti přijímače. 

Pro kontrolu  hlásili také bezprostředně po zatížení srdeční frekvenci testujícímu. 

 Pro odebrání krevních vzorků ke stanovení hladiny laktátu byla na bazénu připravena 

terénní laboratoř vybavená k tomuto účelu. Organizace návaznosti jednotlivých odběrů musela 

akceptovat dobu nutnou pro odebrání a prvotní zpracování krevního vzorku což se u zkušenné 

laborantky  pohybuje kolem 1 minuty. 

  Frekvence záběru byla měřena s pomocí stopek s programem na výpočet pohybových cyklů 

(tzv. šlagovky). 
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 Nezbytnými pomůckami byly stopky, předtištěné formuláře k zaznamenání mezičasů, 

celkového času a srdeční frekvence (SF). 

 

Obr. č. 13. Formulář k zaznamenání mezičasů, celkového času, SF, laktát a ANP 

 

 

3. 4. 1.   Ověření  rychlosti proudící  vody v proudnicovém kanále  

 Při provádění testování v rámci zpracování této diplomové práce, byly plavci nejdříve 

testování v proudnicovém kanále (Flumu) a následně v 50 m plaveckém bazénu. Na základě 

získaných výsledků bylo zjištěno, že plavci dosahují menších hodnot srdeční frekvence a lepší 

hodnoty ANP/100 m v proudnicovém kanále oproti plaveckému bazénu. Následně byl tento 

problém konzultován s Katedrou plavání UK FTVS, a konstatováno, že hodnota (rychlost) proudící 

vody ve Flumu je o  0,3 m/s menší, než ta, která je nastavena na měřícím zařízení proudnicového 

kanálu. První měření v roce 2010 na jehož základě byly zadány základní hodnoty na měřící zařízení 

provedl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Podbabská 30, Praha 6 (protokol o 

vyhodnocení proudění v bazénu s protiproudem viz. příloha č. 24).  Měření bylo provedeno na 

hladině.    

Např.  

1. Zadaný stupeň na měřícím zařízení: 15 

2. odpovídající rychlost tomuto stupni (dle Ústavu Vodohospodářského): 2,08 m/s                      

3. skutečná rychlost proudící vody dle Katedry plavání UK FTVS: 1,78 m/s    

 

 

3. 4. 1. 1.   Cíl měření 

 Na základě měření ověřit, zda-li nastavená rychlost proudící vody ve Flumu odpovídá její 

skutečné rychlosti v kanále (zadané na měřícím přístroji), či zda-li je o 0,3 m/s menší (dle Katedry 

plavání UKFTVS). Cílem práce bylo rovněž zjistit, zda – li je ve Flumu ve všech bodech i hloubce 

stejná rychlost proudící vody.  
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3. 4. 1. 2.   Úkoly měření 

-           zjistit, zda-li je rychlost proudící vody stejná v různých  bodech i hloubce  

- ověřit tvrzení Katedry plavání UKFTVS o menší rychlosti proudící vody než  nastavené na 

            přístroji vytvářející protiproud 

 

 

3. 4. 1. 3.   Postup měření  

  Objektem měření byl proudnicový kanál Flum, který je umístěn na UK FTVS.  Bližší popis 

viz. kapitola č. 2. 8.. 

K měření skutečné rychlosti proudící vody byly využita vodoměrná vrtule s příslušenstvím 

(kalibrační protokol - příloha č. 23), která byla vypůjčena z České zemědělské univerzity v Praze. 

Měření  bylo proveden ve spolupráci Katedrou plavání UK FTVS.    

 

Obr. č. 14.   Měřící přístroj      Obr. č. 15.   Vrtulka                               Obr. č.  16.   Měřič  otáček                                      
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Parametry testu (měření): 

-    stupeň rychlosti vody na měřícím zařízení (Flum)  č.1, 2, 6, 7, 15 

-   rychlosti ve vzdálenosti od  zařízení vytvářející protiproud:  1 m, 2 m, 3 m 

-   hloubka měření: 5 cm, 15 cm, 35 cm ( stupeň č. 6,7, 15), 5, 25, 45 (stupeň č. 1, 2) 

-   vzdálenost od levého boku bazénu: 0,5 m, 1,4 m, 2,3 m  

 

  Při zadaném stupni č. 1,2 bylo provedeno měření dle výše uvedených parametrů v hloubce 

5, 25, 45 cm pod hladinou. Poté byla změněna  hloubka měření na 5, 15, 35 cm, neboť tyto hodnoty 

lépe odpovídali míře ponoření plavce při plavání ve Flumu. 

 

 

 Pro výpočet rychlosti byl použit vzorec:  

 

                                                                          (2) 

 

kde:  v ….............................................................................. rychlost v metrech za sekundu 

 n ….............................................................................. počet otáček propleru (vrtulky)/ s 

 a,b …........................................................................... konstanty 

 

    0,20 ≤ n ≤ 5, 86  v = 0,0329 + 0,1045n 

    5,86 ≤ n ≤ 20,77  v = 0,0444 + 0,1025n 

např. 

n = 247 otáček/30s  tj. 8,23333 otáček/1s   

použijeme vzorec č. 2. -  v = 0,0444 + 0,1025n, neboť  5,86 ≤ 8,23333 ≤ 20,77 

                                         v = 0, 0444 + 0,1025 x 8,233333 

         v = 0,0444 + 0,84 

         v = 0,88 m/s  

v= a+bn 
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3. 4. 1. 4.   Výsledky měření: 

  Naměřené množství otáček (příloha č. 25)  bylo přepočítáno na  rychlost proudu v m/s a tato 

rychlost zaznamenána do tabulek (příloha č. 26, 27, 28, 29, 30).  

 

3. 4. 1. 5.   Vyhodnocení měření 

  Na základě naměřených výsledků, kdy bylo v průběhu testu rozhodnuto neměřit každý 

stupeň zvlášť, ale vzít pouze nejnižší stupně (č. 1., č. 2.), střední stupně ( č. 6., č. 7.) a nejvyšší 

stupeň (č. 15.) a na základě získaných výsledků ověřit skutečnou rychlost protiproudu v bazénu. U 

stupně č. 15 nebylo ani provedeno měření v 35 cm, nebo´t měření (č. 1, č. 2, č. 6, č.7) potvrdily 

skutečnost, že v 35 cm hloubky je rychlost proudící vody daleko nižší než v 5 a 15 cm. 

 

Výsledek úkol č. 1. 

- zjistit, zda-li je rychlost proudící vody stejná v různých  bodech i hloubce  

 

 Rychlost proudící vody není ve všech místech kanálu stejná, její hodnotu ovlivňuje hloubka 

vody, vzdálenost od zařízení vytvářející protiproud a v neposlední řadě také vzdálenost od okraje 

Flumu. 

 Rychlost proudící vody se snižuje se vzrůstající hloubkou, kdy v hloubce 5, 15 cm je tato 

hodnota ještě podobná či se liší o setiny. V hloubce 35, 45 cm je velmi malá, např. stupeň č. 7. –  

průměrná rychlost proudící vody v 5 cm pod hladinou je 1,06 m/s a průměrná rychlost proudící 

vody v hloubce 35 cm je  0,26 m/s. Rozdíl mezi těmito  rychlostmi proudící vody  je   0,8 m/s.  V 

35, 45 cm je tedy minimální proud. Dle Katedry plavání UK FTVS toto umožňuje plavci lepší 

provedení záběru s menší vynaloženou silou. Čím je lepé technicky plavec vybaven, tím dokáže 

tuto skutečnost více využít.   
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Výsledek úkol č. 2. 

- ověřit tvrzení Katedry plavání UKFTVS o menší rychlosti proudící vody než  nastavené na 

přístroji vytvářející protiproud 

 

  Tvrzení, že hodnoty rychlosti proudící vody jsou o 0,3 m/s nižší než ty nastavené na přístroji 

vytvářející protiproud se podařilo zčásti potvrdit.  

  V stupni č. 1., č. 2. byly hodnoty protiproudu totožné s měřením, které zde provedl 

Výzkumný  ústav vodohospodářský T. G. M. (příloha č. 24 ). Ovšem se zvyšující se rychlostí 

proudu došlo k  navýšení rozdílu mezi měřením výše uvedeného výzkumného ústavu a skutečnou 

rychlostí protiproudu, kdy tento rozdíl činil  0,3 m/s. Např. stupeň č. 7 – 1,36 m/s – 1,06  m/s.  

  Dle výsledků úkolu č. 2 byly opraveny rychlosti protiproudu ve Flumu, které byly nastaveny 

v průběhu testování.    

 

 

Stupeň  rychlosti 

proudící vody 

Rychlost proudící 

vody dle   Ústavu 

Vodohospodářského 

(m/s) 

Předpokladaná 

rychlost proudící 

vody dle Katedry 

plavání UK FTVS 

(m/s) 

Naměřená hodnota 

rychlosti proudící 

vody 

(m/s) 

6 1,25 1 1,02 

7 1,36 1,1 1,06 

 

Tab. č.  2. Rozdílné rychlosti proudící vody dle provedených měření v proudnicovém kanálu - 

  Flumu 

 

 

3. 5.   Postup při měření – proudnicový kanál (Flum) UK FTVS   

 První z testů proběhl v proudnicvém kanálu UK FTVS tzv. Flumu, bližší popis tohoto 

zařízení viz. kapitola č. 2.8.  Test se skládal ze čtyř stupňovaných úseků s intervalem odpočinku 

jedné minuty. Doba zatížení byla stanovena na 04:00 min. - 1. úsek, 03:50 min. - 2. úsek, 03:40 – 3. 

úsek a 03:30 – 4. úsek.  

 Problematika stanovení rychlosti protiproudu byla před započetím testu konzultována s Mgr. 

Danem Jurákem (Katedra plavání UK FTVS).  Následně bylo rozhodnuto nastavit  u plavců s horší 

kraulovou  plaveckou technikou konečnou rychlost protiproudu, který odpovídal jejich aktuální 

výkonnosti či osobnímu rekordu na 400 m. 
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 U plavců s lepší kraulovou plaveckou technikou byla nastavena konečná rychlost 

protiproudu o několik stupňů vyšší, neboť ti dokáží lépe využít rozdílné rychlosti proudící vody ve 

Flumu  (viz. kapitola č. 3. 5.) a tím výrazně ovlivnit odezvu organismu na zatížení.  

 V úvodu testování byl každý sportovec seznámen s průběhem testu, dobou trvání 

jednotlivých úseků a rychlostí protiproudu. Následovalo individuální rozcvičení a rozplavání.  

Bezprostředně po dokončení každého úseku a následném změření a zaznamenání srdeční frekvence 

byl atletovi, bez toho, aby vylézal z Flumu odebrán  krevní vzorek. Testující dával během intervalu 

odpočinku sportovci informace o  následujícím úseku. Po uplynutí intervalu odpočinku (cca. 1 

minuta) byl odstartován další úsek pokynem testujícího. Po dokončení posledního úseku byla 

změřena srdeční frekvence ihned po dokončení úseku, dále po 30s a 60s.  Teprve poté byl plavci  

odebrán vzorek krve. 

 Testující zaznamenával průběžně hodnoty srdeční  frekvence,  frekvenci záběru do předem 

připraveného formuláře viz. obr. č. 12.    

 Průběh celého testu byl nahráván na kameru zn. Panasonic SDR-SW20, ve vzdálenosti 2 

metry  od okraje bazénu.   

 Okamžitá ani průměrná rychlost plavce nemusela být vypočítávána, neboť rychlost 

protiproudu byla po celou dobu trvání jednotlivých úseků stejná. 

 

 

3. 6.   Postup při měření – bazén SK Slavia Praha   

 Druhý  test proběhl  ve venkovním bazénu (50m) SK Slavia Praha a byl složen ze čtyř 

třísetmetrových úseků s intervalem odpočinku jedné minuty (4x300 m/ int.1 min.).  

 V úvodu testování byl sportovec seznámen s průběhem testu a požadovanými časy 

jednotlivých úseků, určených z předešlého testování v proudnicovém kanále nebo aktuálního os. 

rekordu na 400m. Následovalo individuální rozcvičení a rozplavání. Sportovec absoloval test dle 

pokynů testujícího v předem vyčleněné plavecké dráze bazénu. V jedné plavecké dráze vždy 

plavala dvojice, která měla mezi sebou interval 1 min. Bezprostředně po dokončení každého úseku 

a následném změření a zaznamenání srdeční frekvence vylezl atlet z plaveckého bazénu a odešel na 

odebrání krevního vzorku. Testující dával během intervalu odpočinku sportovci informaci o splnění 

časového limitu na daný úsek a sdělil mu požadovaný čas následujícího úseku. Po uplynutí 

intervalu odpočinku (cca. 1 minuta) byl odstartován (z vody) další úsek pokynem testujícího. Po 

dokončení posledního úseku byla změřena srdeční frekvence ihned po dokončení úseku, dále po 30s 

a 60s.  Teprve poté odešel plavec k odebrání vzorku krve. 

 Testující zaznamenával průběžně dosažené časy (50, 100, 150, 200, 250, 300m), hodnoty 

srdeční  frekvence a frekvenci záběru do předem připraveného formuláře viz. obr. 13.    
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 Průběh celého testu byl nahráván na kameru zn.  Panasonic SDR-SW20, ve vzdálenosti 10 

m od okraje bazénu. Ze záznamu měla být následně spočítána okamžitá  rychlost  plavce v 

jednotlivých úsecích (postup viz. níže). 

 Na základě zaznamenaných výsledků byla spočítána průměrná rychlost plavání v 

jednotlivých ůsecích, dle vzorce:  

 

Vzorec pro výpočet průměrné rychlosti (v):  

 

          (3) 

 

 

 

kde: v …......................................................................................rychlost 

        r …......................................................................................celková dráha 

       t...........................................................................................celkový čas                                                     

 

 

např. 

t = 04:02,00 min/300 m = 242 s 

242s/3 = 1:20, 6 min. čas/100 m 

1:20,6 min = 80,6 s 

v = 100 (r)/ 80,6 (t)  

v = 1,24 m/s 

 

 

Okamžitá rychlost  plavce   

 K výpočtu okamžité rychlosti plavce v jednotlivých úsecích měly být využity poznatky a 

program, které se používají k 2D kinematické analýze pohybu člověka.   

 Tato technika je založena na snímání pohybu sportovce v dostatečné vzdálenosti jednou 

kamerou, na předem naměřeném úseku.  

 Atleti musí mít na sobě dostatně viditelná znamení, nejčastěji se používají značky ve tvaru 

koule. Tyto značky musí být dobře viditelné i z větší vzdálenosti a zároveň nesmí působit rušivě na 

sledovaný subjekt a na okolní prostředí (Janura, Zahálka, 2004).   

 V našem testu bylo rozhodnuto jako značku využít plaveckou čepici výrazné barvy (bílá, 

V= s/t 
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červená apod.) oproti pozadí plaveckého 50 m bazénu SK Slavia Praha. 

 Naměřené úseky měly délku 10 m a jejich začátek a konec byl zvýrazněn.  Na plaveckých 

drahách, které od sebe oddělují vymezený prostor pro plavce byly 10 m úseky označeny plaveckou 

deskou (osmou) a na okraji bazénu kůželi.  

 Kamera zn.  Panasonic SDR-SW20, byla umístěna ve vzdálenosti 10 m od okraje bazénu.    

 Po provedení testu byly kamerové záznamy jednotlivých probandů vyhodnoceny ve 

spolupráci s  panem Ing. Františkem Zahálkou, Ph.D..  Po shlédnutí záznamů bylo rozhodnuto, 

vzhledem k  nedostatečným technickým vlastnostem kamery, nevyužít tuto metodu ke stanovení 

okamžité rychlosti. Bylo přijato opatření využít průměrnou rychlost jako proměnou při porovnávání 

rychlosti plavání jednotlivých probandů v plaveckém bazénu  s rychlostí proudící vody ve Flumu.     

 

 

4.   Výsledky 

  Výsledky z testů ve flumu jsou uvedeny v tabulkách č. 3., č. 5. , kde jsou uvedeny časy intervalu 

zatížen v jednotlivých úsecích, rychlosti nastaveného protiproudu,  počet záběrů během zatížení atd. 

Dále v tabulkách č. 4, č. 6. je uvedeno vyhodnocení  testu (hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, 

SF anaerobního prahu, frekvence záběru při Anp).  

  Výsledky z testu 4 x 300 m jsou uvedeny v tabulkách č. 7, č. 9., kde jsou uvedeny hodnoty hladiny  

laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti plavání a výsledné časy plavání v jednotlivých úsecích.   Dále 

v tabulkách č. 8, č. 10. je uvedeno vyhodnocení  testu (hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF 

anaerobního prahu, frekvence záběru při Anp).  

       

       

      4.1.   Výsledky testování ve  Flum UK FTVS  

 

Jméno 

T. S. 

Rychlost 

protiprodu   

(m/s)  

Počet 

záběrů 

(n/min) 

SF ihned 

po 

doplavání 

SF – 

30s 

SF - 

60s 

Ø100m 
(min.) 

Hladina 

laktátu 

(mmol/l) 

Interval 

zatížení  

(min.) 

1.úsek 1,31 22 124   01:16:00 1,4 04:00:00 

2. úsek 1,38 24 134   01:12:00 1,7 03:50:00 

3. úsek 1,53 27 151   01:05:00 2,9 03:40:00 

4. úsek 1,66 28 160 96 82 01:00:00 4,4 03:30:00 

 

Tab. č. 3. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti  protiproudu a průměrný čas 

na 100m – proband  T. S. 
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Anaerobní práh - Ø čas na 100 m (min.) 1:02,5 min./100m 

Srdeční frekvence anaerobního prahu n/min. 161 

Frekvence záběru při anaerobním prahu n/min. 28 

 

Tab. č. 4. Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp – proband T. S.   

 

 

 

Jméno 

M. B. 

Rychlost 

protiproudu  

(m/s) 

Počet záběrů 

(n/min) 

SF ihned 

po 

doplavání 

SF - 

30s 

SF - 

60s 

Ø100m 

(min.) 

Hladina 

laktátu 

mmol/l 

Interval 

zatížení  

(min.) 

1. úsek 1,0 27 118   01:40:00 2,5 04:00:00 

2. úsek 1,06 30 132   01:34:00 2,9 03:50:00 

3. úsek 1,12 33 152   01:23:00 5,2 03:40:00 

4. úsek 1,2 36 168 133 103 01:17:00 7,1 03:30:00 

 

Tab. č. 5. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti  protiproudu a průměrný čas 

na 100m – proband M. B. 

 

 

Anaerobní práh - Ø čas na 100 m (min.) 01:26,30 

Srdeční frekvence anaerobního prahu (n/min.) 148 

Frekvence záběru při anaerobním prahu (n/min.) 33 

 

Tab. č. 6. Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp – proband M. B. 

 

 

 

4. 2.   Výsledky testu 4 x 300 m 

 

Jméno 

T. S. 

300 

(m) 

SF - ihned SF - 30s SF - 60s Laktát 

(mmol/l) 

Frekvence 

záběru 

(n/min) 

ØRychlost  

(m/s) 

Ø100m 

(min.) 

1. úsek 04:02,00 157   2,9 27,1 1,24 01:21,00 

2. úsek 03:52:00 166   3,8 29,4 1,3 01:17,00 

3. úsek 03:43:00 174   5,6 30,4 1,35 01:14,00 

4. úsek 03:36:00 178 119 99 8,7 33,7 1,4 01:12,00 

 

Tab. č. 7. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti plavání a časy v jednotlivých 

úsecích – proband T. S. 
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Anaerobní práh -  Ø čas na 100 m (min.) 01:17,00 

Srdeční frekvence anaerobního prahu (n/min.) 167 

Frekvence záběru při anaerobním prahu (n/min.) 29,4 

 

Tab. č. 8. Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp – proband T. S.   

 

 

 

 

Jméno 

M. B. 

300 

(m) 

SF - ihned SF - 

30s 

SF - 60s Laktát 

(mmol/l) 

Frekvence 

záběru 

(n/min.) 

ØRychlost 

(m/s) 

Ø100m 

(min.) 

1. úsek 04:51,00 131   3,3 28,5 1 01:37,00 

2. úsek 04:44:00 147   3,4 30,6 1,05 01:35,00 

3. úsek 04:34:00 161   4,5 31,6 1,1 01:31,00 

4. úsek 04:26:08 173 135 111 6,4 35 1,14 01:29,00 

 

Tab. č. 9. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti plavání a časy v jednotlivých 

úsecích – proband M. B. 

 

 

 

Anaerobní práh - Ø čas na 100 m (min.) 01:32,50 

Srdeční frekvence anaerobního prahu (n/min.) 156 

Frekvence záběru při anaerobním prahu (n/min.) 30,6 

 

Tab. č. 10. Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp) – proband M. B. 

 

 

 

 

4. 3.   Srovnání bazén x flum  

  U probanda L. F. a M. P. se nepodařila zaznamenat srdeční frekvence a její průběh, neboť 

buď v plaveckém bazénu či Flumu došlo k situaci, že se po měření zjistila nefunkčnost sportesterů. 

Ke srovnání byly tedy využity záznamy dvou probandů a to T. S. a M. B. 

 

Způsob výpočtu rozdílu naměřených hodnot v %.  

       

                (4) 

                                      

 

x/100 = b/a 
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kde: a ........................naměřené hodnoty Flum…………….........................100% 

        b........................ naměřené hodnoty plav. bazén....................................x% 

 

 

např. 

a............................1:02,5 min. (ANP flum)…………………..................................100% 

b............................1:17,00 min. (ANP plav. bazén)....................................................x% 

 

1:17, 00 min. = 77 s 

1:02,5 min. = 62,5 s 

                       x/100 =  77s/62,5s 

x = 77s x 100/ 62,5 s 

x = 123,2% 

 

Proband  T. S.   

Srovnání záznamů SF (viz. příloha č. 21) 

 Ze získaných záznamů je již při prvním prozkoumání patrno, že tento plavec zvládal 

stanovené rychlosti daleko lépe ve Flumu než v plaveckém bazénu. Dosažená maximální srdeční 

frekvence v proudnicovém kanálu byla  167 tepů/min a průměrné SF 126 tepů/min. V plaveckém 

bazénu  byla maximální srdeční frekvence 181 tepů/min,  průměrná SF 151 tepů/min.  

  

Naměřené hodnoty  Flum Plavecký bazén  Rozdíl naměřených 

hodnot v % 

Anaerobní práh -  Ø 

čas na 100 m (min.) 

01:02,50 01:17,00 123,20% 

Srdeční frekvence 

anaerobního prahu 

(n/min.) 

161 167 103,70% 

Frekvence záběru při 

anaerobním prahu 

(n/min.) 

28 29,4 105,00% 

Ø Rychlost plavání při 

ANP  

(m/s) 

1,66  

 

1,3  78,3 

 

 

Tab. č. 11. Srovnání hodnot anaerobní práhu -  průměrný čas na 100 m, srdeční frekvence 

  anaerobního prahu, frekvence záběru při anaerobním prahu a rychlosti plavání  na 

            úrovni ANP – proband T. S. 
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Proband  M. B.  

Srovnání záznamů SF (viz. příloha č. 22) 

 Stejně jako proband č. 1. zvládal stanovené rychlosti daleko lépe ve Flumu než v plaveckém 

bazénu. Dosažená maximální srdeční frekvence v proudnicovém bazénu byla 170 tepů/min a 

průměrná SF 128 tepů/min. V plaveckém bazénu činila  maximální srdeční frekvence 173 tepů/min,  

průměrná SF 142 tepů/min. K výpočtu rozdílu naměřených hodnot v % byl použit stejný způsob 

jako u probanda č. 1.  

  

  

Naměřené hodnoty  Flum Plavecký bazén  Rozdíl naměřených 

hodnot v % 

Anaerobní práh -  Ø 

čas na 100 m (min.) 

1:26,3 min./100m 1:32,5 min./100m 107,20% 

Srdeční frekvence 

anaerobního prahu 

(n/min.) 

148 156 105,40% 

Frekvence záběru při 

anaerobním prahu 

(n/min.) 

33 30,6 92,70% 

ØRychlost plavání při 

ANP  

(m/s) 

1,16  

 

1,08  

 

93% 

 

 

Tab. č. 12. Srovnání hodnot anaerobní práhu -  průměrný čas na 100 m, srdeční frekvence 

  anaerobního prahu, frekvence záběru při anaerobním prahu a rychlosti plavání  na 

            úrovni ANP  – proband  M. B. 

 

 

 

 

5. Diskuze 

 Při hodnocení je třeba si položit otázku, proč jsou hodnoty ANP/100 m a SF ANP  tak 

rozdílné, frekvence záběru při ANP je téměř totožná. Proč jsou plavci schopni zvládat stejnou nebo i 

vyšší intenzitu zatížení s nižší odezvou organizmu ve Flumu oproti plaveckému bazénu? Co vše 

způsobuje tyto rozdíly?.  

 V diskuzi se pokusíme zanalyzovat jak kvalitu proudnicového kanálu na UK FTVS, tak 

technickou vybavenost plavce a podmínky při provádění testu. 
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 Probandi byli vybráni tak, aby obsáhli celé spektrum výkonnosti plavců (triatlonistů), pro 

které výše popsané testování připadá v úvahu.. Ve skupině nebyli zařazeni plavci, který by měl os. 

rekord nad 06:00 min/400 m, výběr byl zaměřen na dostatečně technicky vybavené plavci. 

 Nejprve si rozebereme průběh testu v proudnicovém kanálu (Flumu) na UK FTVS, popis 

jednotlivých testů jsme rozebírali v jiné kapitole.  Test byl proveden v dopoledních hodinách v 

uzavřené místnosti, kdy plavci plavali v triatlonové kombinéze se sportestrem. Před testem jim byl 

ponechán dostatečný prostor pro rozplavání. Byly poučeni o průběhu testu a místu, kde se mají při 

plavání pohybovat. Rychlost proudící vody byla nastavena, tak, aby odpovídala jejich výkonosti a 

úrovni techniky plaveckého způsobu kraul.  

 Průběh testu  v plaveckém bazénu byl obdobný. Test byl proveden v dopoledních hodinách. 

Plavcům byl rovněž ponechán prostor pro rozplavání. Plavali ve stejných triatlonových 

kombinézách, které měli při testování na UK FTVS se sportestrem. Vítr ani jiní plavci, kteří by 

vytvářeli velké vlny se v bazéně nenacházeli. Rychlost plavání byla stanovena dle výsledků z 

proudnicového kanálu či aktuálního os. rekordu na 400m.  Rozdíl byl pouze v tom, že v 

proudnicovém kanále nemuseli plavci dělat obrátky, což v plaveckém bazénu ano.   

 Dá se tedy říct, že průběh testu jak ve Flumu, tak v plaveckém  bazénu byl téměř totožný.  

Čím jsou tedy způsobeny rozdílné výsledky?  

 Pokud se podíváme na rychlost proudící vody v jednotlivých hloubkách vody 

proudnicového kanálu, zjistíme, že její hodnota se vzrůstající hloubkou klesá, což umožňuje 

plavcům (triatlonistům) dosahovat nižších výsledků vnitřního výkonů.  

 U probanda T. S. je SF ANP při plavání v plaveckém bazénu 103,7% SF ANP  při plavání 

ve Flumu,  průměrný čas plavání na 100 m kraul při ANP  (123,2%) a frekvence záběru při ANP 

(105%). Průměrná rychlost plavání při ANP  ve Flumu činí 78,3% průměrné rychlosti plavání při 

ANP  v plaveckém bazénu. 

U probanda M. B. je SF ANP při plavání v plaveckém bazénu 105,4% SF ANP  při plavání 

ve Flumu,  průměrný čas plavání na 100 m kraul při ANP  (107,2%).. Průměrná rychlost plavání při 

ANP  ve Flumu činí 93% průměrné rychlosti plavání při ANP  v plaveckém bazénu a frekvence 

záběru při ANP (92,7%). 

  Rovněž můžeme zcela jistě přijmout závěr, že čím je lépe technicky  plavec 

vybavený, tím dokáže více  tuto výhodu využít a dosahovat lepších výsledků ve Flumu. 
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6. Závěr 

  Cílem práce bylo zjistit zda při stejné rychlosti plavání je shodná či rozdílná  srdeční 

frekvence a hladina laktátu v proudnicovém kanále a v plaveckém bazénu,  ověřit rychlost proudící 

vody v proudnicovém kanále. 

 Cíl se podařilo splnit, i když ke srovnání byly použity pouze výsledky dvou probandů, neboť 

u zbylých dvou získání ucelených dat překazil nefunkční sportester. Přestože, jsme využili pouze 

výsledky dvou plavců, můžeme zcela jistě potvrdit, že plavci zvládali daleko lépe zatížení ve 

Flumu, což bylo způsobeno rozdílnou rychlostí proudící vody, které umožňuje plavci lepší 

provedení záběru s menší vynaloženou silou.  

 U probanda T. S. je SF ANP při plavání v plaveckém bazénu 103,7% SF ANP  při plavání 

ve Flumu,  průměrný čas plavání na 100 m kraul při ANP  (123,2%) a frekvence záběru při ANP 

(105%). Průměrná rychlost plavání při ANP  ve Flumu činí 78,3% průměrné rychlosti plavání při 

ANP  v plaveckém bazénu. 

U probanda M. B. je SF ANP při plavání v plaveckém bazénu 105,4% SF ANP  při plavání 

ve Flumu,  průměrný čas plavání na 100 m kraul při ANP  (107,2%).. Průměrná rychlost plavání při 

ANP  ve Flumu činí 93% průměrné rychlosti plavání při ANP  v plaveckém bazénu a frekvence 

záběru při ANP (92,7%). 

 Zcela jistě by bylo velmi zajímavé provedení testu, kterým se zabývala tato práce ve 

špičkových vědeckých zařízeních, které vlastní  proudnicový kanál. Zařízení tohoto typu jsou v 

Německu – Univerzita v Lipsku a  vědecké pracoviště na ostrově Tenerife ve Španělsku.  Výhodou 

těchto pracovišť je nejenom možnost nastavování rychlosti proudící vody po desetinách, ale i 

celkově lepší technická výbava. Takové pracoviště ovšem stojí nemalé peníze a v současné době 

není v ČR dostatek finančních zdrojů na jeho vybudování.  

 Pokud se vrátíme k proudnicovému kanálu na UK FTVS a jeho využití, můžeme přijmout 

závěr, že plně poslouží školním účelům. K testování výkonnosti vrcholových sportovců není 

vhodné.  Jeho využití je třeba hledat v rozboru správné techniky plavání, nácviku techniky 

jednotlivých plaveckých způsobů apod.  

 Pro vytvoření vzorce, který by byl využit k přepočtu výsledků získaných ve Flumu nebylo 

dostatek proměných.  Pokud by jsme se chtěli o vytvoření takového vzorce pokusit bylo by třeba 

větší množství probandů. Vždy nejméně dva o stejné výkonosti, neboť by jsme potřebovali potvrdit 

rozdíly ve výsledcích z Flumu a plav. bazénu  jednoho z nich výsledky toho druhého.   
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7.       Seznam použitým zkratek 

 

ADP      adenozindifosfát 

ANP       anaerobní práh 

ATP      adenozintrifosfát 

CNS      Centrální nervová soustava 

CP      kreatinfosfát 

CR      kreatin 

ČSTT      Český svaz triatlonu 

fa.      firma 

Flum      proudnicový kanál 

int.      interval 

kJ      kilojoule 

kW      kilowaty  

l      litr 

La      hladina laktátu 

m      metr 

m/s      metr za sekundu 

min.                                                            minuta 

mmol      milimol 

mmol/l      milimol na litr 

os. rekord     osobní rekord 

r                                                                   dráha 

s      sekunda 

SF      srdeční frekvence 

SF max.      maximální srdeční frekvence 

t      čas 

TF      tepová frekvence 

tt      triatlon 

TZ      Technical center 

UK FTVS     Univerzita Karlova Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu 

v      rychlost 

W 170      zátěžový test  
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Příloha č. 1. - Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2. - Informovaný souhlas  

    Informovaný souhlas 
 
Milý sportovče, milá sportovkyně, 

 

dovoluji si Tě oslovit za účelem Tvé účasti na našem výzkumu, který se týká porovnání srdeční 

frekvence, hodnot kyseliny mléčné, rychlosti plavání v proudnicovém kanále (FLUM) a plaveckém 

bazénu. 

Výzkum je součástí mojí diplomové práce, kterou vede pan PaedDr. Josef Horčic, PhD., s nímž na 

tomto výzkumu spolupracuji. Cílem práce je zjistit zda při stejné rychlosti plavání v proudnicovém 

kanále a v plaveckém bazénu je shodná či rozdílná  srdeční frekvence, hladina laktátu. V případě, že 

budou hodnoty rozdílné, připravit přepočet rychlosti z flumu do bazénu. 

Testování bude probíhat ve dvou fázích. 

I. fáze – flum. Stupňovaný test 4x300m s intervalem odpočinku 1 min., kdy bude testovnýn 

odebrán vzorek krve ke zjištění laktátu a zaznamenána srdeční frekvence. Rychlost plavání bude 

stanovena intenzitou protiproudu od 1,1 – 1,43 m/s, tj. 3:30:00 – 4:30:00 min./300m. 

II. fáze – plavecký bazén. Stupňovaný test 4x300m/ interval odpočinku 1 min. Během 

odpočinku viz. výše. Rychlost plavaných úseků bude od nejpomalejšího k nejrychlejšímu od 

4:30:00 -3:30:00 min. 
 

   Testování je bezbolestné a je zajímavým zpestřením tréninku. Odměnou pro tebe bude vědomí, že 

ses zúčastnil testu, který přispěje k prohloubení možností testování vnitřního výkonu a zlepšování 

způsobu získávání informací, které je možno následně využít v tréninkovém cyklu. 

   Získaná data z měření nebudou zneužita a osobní údaje kromě jména, příjmení, iniciálů  nebudou 

zveřejněny. 

   Svým podpisem souhlasíš se svojí účastí ve výzkumu a potvrzuješ, že si nejsi vědom(a) žádných 

onemocnění (srdeční onemocnění, diabetes, atd.), která by mohla způsobit komplikace při výše 

uvedených testech. Byl(a)    jsi informován(a) o způsobu a postupu testů. Rovněž souhlasíš s 

odebráním malého množství krve invazní metodou, které je třeba k získání hodnot laktátu z krve. 

Veškeré informace jsem poskytl(a) dobrovolně. Testu se také účastním zcela dobrovolně. 
 

 

 

Praha 15.06.2011 
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Příloha č. 3. Výsledky testování ve  Flum UK FTVS – proband L. F.   

 

 

 

Jméno 

L. F.  

Rychlost 

vody 

flum 

(m/s) 

Rychlost 

plavání 

bazén 

(m/s) 

Počet 

záběrů 

(n/min) 

SF ihned 

po 

doplaván

í 

SF - 30s SF - 

60s 

Ø100m 

(min.) 

Hladina 

laktátu 

(mmol/l) 

Interval 

zatížení  

(min.) 

1. 

úsek 

1,36 1,06 28 122   01:34:00 1,2 04:00:00 

2. 

úsek 

1,42 1,12 30 133   01:29:00 0,9 03:50:00 

3. 

úsek 

1,5 1,2 37 155   01:23:00 1,8 03:40:00 

4. 

úsek 

1,61 1,31 35 167 130 86 01:16:00 3,3 03:30:00 

 

Tab. č. 1. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti  protiproudu a průměrný čas 

  na 100m – proband  L. F. 

 

 

 

 

 

 

 

Anaerobní práh - Ø čas na 100 m (min.) 01:21,30 

Srdeční frekvence anaerobního prahu (n/min.) 158 

Frekvence záběru při anaerobním prahu (n/min.) 35 

 

Tab. č. 2.  Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp – proband L. F.   
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Příloha č. 4. Výsledky testování ve  Flum UK FTVS – proband M. P. 

 

 

 

 

 

 

Jméno 

M. P.  

Rychlost 

vody 

flum 

(m/s) 

Rychlost 

plavání 

bazén 

(m/s) 

Počet 

záběrů 

(n/min) 

SF ihned 

po 

doplavání 

SF - 30s SF - 60s Ø100m 

(min.) 

Hladina 

laktátu 

(mmol/l) 

Interval 

zatížení  

(min.) 

1. 

úsek 

1,5 1,2 24 128   01:23:00 3,5 04:00:00 

2. 

úsek 

1,61 1,31 27 142   01:17:00 3,8 03:50:00 

3. 

úsek 

1,68 1,38 32 156   01:13:00 7,3 03:40:00 

4. 

úsek 

1,83 1,53 38 167 145 109 01:06:00 10,6 03:30:00 

 

Tab. č. 1. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti  protiproudu a průměrný čas 

  na 100m – proband  M. P.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaerobní práh - Ø čas na 100 m (min.) 01:16,70 

Srdeční frekvence anaerobního prahu (n/min.) 143 

Frekvence záběru při anaerobním prahu (n/min.) 32 

 

Tab. č.2. Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp – proband M. P. 
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Příloha č. 5. - Výsledky testování test 4x300m – proband L. F.  

 

 

 

 

 

 

Jméno 

L. F. 

300 

(m) 

SF - ihned SF - 30s SF - 60s Laktát 

(mmol/l) 

Frekvence 

záběru 

(n/min.) 

ØRychlost 

(m/s)  

Ø100m 

(min.) 

1. úsek 04:33,00    2 27,6 1,1 01:31,00 

2. úsek 04:24:00    1,3 29,7 1,14 01:28,00 

3. úsek 04:14:00    1,7 32,4 1,18 01:25,00 

4. úsek 04:09:00    2,4 38 1,2 01:23,00 

 

 

Tab. č. 1. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti plavání a časy v jednotlivých 

úsecích – proband L. F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaerobní práh - Ø čas na 100 m (min.) 01:24,00 

Srdeční frekvence anaerobního prahu (n/min.) 154 

Frekvence záběru při anaerobním prahu (n/min.) 32,4 

 

 

Tab. č. 8. Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp – proband L. F. 
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Příloha č. 6. - Výsledky testování  test 4x300m – proband M. P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno 

M. P. 

300 

(m) 

SF - ihned SF - 30s SF - 60s Laktát 

(mmol/l) 

Frekvence 

záběru 

(n/min.) 

ØRychlost 

(m/s) 

Ø100m 

(min.) 

1. úsek 04:02,00 141   3,5 25,9 1,24 01:21,00 

2. úsek 03:59:00 151   4,9 27,7 1,26 01:20,00 

3. úsek 03:56:00 158   6,6 29,1 1,27 01:19,00 

4. úsek 03:59:00 160 125 108 7,1 28,7 1,26 01:20,00 

 

Tab. č. 1. Hodnoty hladiny  laktátu, srdeční frekvence,  rychlosti plavání a časy v jednotlivých 

úsecích – proband M. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaerobní práh -  Ø čas na 100 m (min.) 01:24,10 

Srdeční frekvence anaerobního prahu (n/min.)  

Frekvence záběru při anaerobním prahu (n/min.) 25,9 

 

Tab. č. 2. Hodnota  Anp - průměrný čas na 100 m, SF anaerobního prahu, frekvence záběru při 

  Anp – proband M. P. 
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Příloha č. 7. - Záznam srdeční frekvence Flum - proband T. S. 
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Příloha č. 8. - Laktátová křivka Flum - proband T. S.  
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Příloha č. 9. - Záznam srdeční frekvence Flum - proband L. F 

 

 



61 

 

Příloha č. 10. - Laktátová křivka Flum - proband L. F. 
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Příloha č. 11. - Záznam srdeční frekvence Flum -  proband M. B.   
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Příloha č. 12. - Laktátová křivka Flum - proband M. B. 
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Příloha č. 13. - Záznam srdeční frekvence Flum - proband M. P.  
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Příloha č. 14. - Laktátová křivka Flum - proband M. P. 
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Příloha č. 15. - Záznam srdeční frekvence bazén - proband T. S.  
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Příloha č. 16.   Laktátová křivka bazén - proband T. S.   
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Příloha č. 17. - Laktátová křivka bazén - proband L. F.  
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Příloha č. 18. - Záznam srdeční frekvence bazén - proband M. B.  
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Příloha č. 19. - Laktátová křivka bazén - proband M. B.  
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Příloha č. 20. - Laktátová křivka bazén - proband M. P.  
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Příloha č. 21. - Srovnání SF (flum, plavecký bazén) - proband T. S. 
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Příloha č. 22. - Srovnání SF (flum, plavecký bazén) - proband M. B. 
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Příloha č. 23. - Kalibrační list číslo 20037, měřící vrtulka Česká zemědělská univerzita 
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Příloha č. 24. - Vyhodnocení rychlosti proudění v bazénu s protiproudem (Výzkumný ústav  

                         vodohospodářský T. G. M.) 
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Příloha č. 25. -  Měření rychlosti Flum UK FTVS, 03. 11.2011 
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 Příloha č. 26. - Stupeň č. 1. proudnicový kanál Flum   

 

Vzdálenost od předního 

okraje  

(m) 

Vzdálenost od levého 

okraje: 0,5 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 1,4 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 2,3 m 

                Hloubka vody od 

hladiny 

 (cm) 

Hloubka vody od 

hladiny 

 (cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

5 25 45 5 25 45 5 25 45 

v  

(m/s) 

v 

 (m/s) 

v 

 (m/s) 

v 

 (m/s) 

v 

 (m/s) 

v 

 (m/s) 

v 

 (m/s) 

v 

 (m/s) 

v 

 (m/s) 

1 0,56 0,2 0,04 0,54 0,1 0,07 0,51 0,1 0,05 

2 0,54 0,08 0,08 0,57 0,3 0,09 0,45 0,15 0,08 

3 0,51 0,37 0,11 0,52 0,33 0,13 0,49 0,29 0,16 

Pozn. v = rychlost proudu 

 Tab. č. 1. Rychlost proudicí vody dle parametrů měření 

 

 

 

 

 

 

Hloubka vody od hladiny  

(cm) 

Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 

(m) od předního okraje bazénu 

Ø Rychlost      

produdící vody v 

celém Flumu 

(m/s) 

 1 2 3  

5 0,54 0,51 0,51 0,52 

25 0,13 0,18 0,33 0,21 

45 0,05 0,08 0,13 0,09 

  

Tab. č. 2. Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 1 m, 2 m, 3 m od předního okraje bazénu v  

  hloubce 5 cm, 25 cm, 45 cm a v celém Flumu 
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Příloha č. 27. - Stupeň č. 2. proudnicový kanál Flum  

 

 

Vzdálenost od předního 

okraje  

(m) 

Vzdálenost od levého 

okraje: 0,5 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 1,4 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 2,3 m 

                Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

5 25 45 5 25 45 5 25 45 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

1 0,7 0,2 0,07 0,68 0,23 0,07 0,63 0,17 0,06 

2 0,67 0,27 0,12 0,68 0,36 0,12 0,61 0,18 0,11 

3 0,55 0,18 0,18 0,57 0,41 0,13 0,48 0,28 0,11 

Pozn. v = rychlost proudu 

Tab. č. 1.  Rychlost proudicí vody dle parametrů měření 

 

 

 

 

 

 

 

Hloubka vody od hladiny  

(cm) 

Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 

(m) od předního okraje bazénu 

Ø Rychlost      

produdící vody v 

celém Flumu 

(m/s) 

 1 2 3  

5 0,67 0,65 0,53 0,62 

25 0,2 0,27 0,29 0,25 

45 0,07 0,12 0,14 0,11 

 

Tab. č. 2. Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 1 m, 2 m, 3 m od předního okraje bazénu v  

  hloubce 5 cm, 25 cm, 45 cm a v celém Flumu)  
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Příloha č. 28. - Stupeň č. 6. proudnicový kanál Flum   

 

 

 

Vzdálenost od předního 

okraje  

(m) 

Vzdálenost od levého 

okraje: 0,5 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 1,4 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 2,3 m 

                Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

5 15 35 5 15 35 5 15 35 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

1 0,96 1,1 0,13 1,08 1,14 0,14 1,05 0,9 0,18 

2 1 0,97 0,28 1,08 0,95 0,4 0,99 0,62 0,25 

3 1,14 0,89 0,4 1,04 0,77 0,48 0,84 0,58 0,25 

Pozn. v = rychlost proudu 

Tab. č. 1. Rychlost proudicí vody dle parametrů měření 

 

 

 

 

 

 

Hloubka vody od hladiny  

(cm) 

Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 

(m) od předního okraje bazénu 

Ø Rychlost     

produdící vody v 

celém Flumu 

(m/s)  

 1 2 3  

5 1,03 1,02 1 1,02 

15 1,04 0,85 0,75 0,93 

35 0,15 0,31 0,38 0,26 

 

Tab. č. 2. Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 1 m, 2 m, 3 m od předního okraje bazénu v  

  hloubce 5 cm, 25 cm, 45 cm a v celém Flumu)  
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Příloha č. 29. - Stupeň č. 7. proudnicový kanál Flum   

 

 

Vzdálenost od předního 

okraje  

(m) 

Vzdálenost od levého 

okraje: 0,5 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 1,4 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 2,3 m 

                Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

5 15 35 5 15 35 5 15 35 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

1 1,08 1,02 0,25 1,11 1,08 0,2 1,1 1,03 0,13 

2 1,2 1,06 0,32 1,06 1,07 0,32 0,99 0,7 0,17 

3 1,08 0,9 0,33 1,06 0,81 0,38 0,9 0,66 0,24 

Pozn. v = rychlost proudu 

Tab. č. 1. Rychlost proudicí vody dle parametrů měření 

 

 

 

 

 

Hloubka vody od hladiny  

(cm) 

Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 

(m) od předního okraje bazénu 

Ø Rychlost      

produdící vody v 

celém Flumu 

(m/s) 

 1 2 3  

5 1,1 1,08 1,01 1,06 

15 1,04 0,94 0,8 0,93 

35 0,19 0,27 0,32 0,26 

 

Tab. č. 2. Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 1 m, 2 m, 3 m od předního okraje bazénu v  

  hloubce 5 cm, 25 cm, 45 cm a v celém Flumu)  
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Příloha č. 30. - Stupeň č. 15. proudnicový kanál Flum   

 

 

Vzdálenost od předního 

okraje  

(m) 

Vzdálenost od levého 

okraje: 0,5 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 1,4 m 

Vzdálenost od levého 

okraje: 2,3 m 

                Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

Hloubka vody od 

hladiny  

(cm) 

5 15 35 5 15 35 5 15 35 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

v  

(m/s) 

1 1,86 1,88  1,99 1,8  1,73 1,34  

2 1,87 1,5  1,86 1,61  1,67 1,17  

3 1,74 1,84  1,85 1,84  1,52 1,31  

Pozn. v = rychlost proudu 

Tab. č. 1. Rychlost proudicí vody dle parametrů měření 

 

 

 

 

 

 

Hloubka vody od hladiny  

(cm) 

Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 

(m) od předního okraje bazénu 

Ø Rychlost      

produdící vody v 

celém Flumu 

(m/s) 

 1 2 3  

5 1,86 1,8 1,7 1,79 

15 1,7 1,43 1,7 1,61 

35     

 

Tab. č. 2. Ø Rychlost proudu (m/s) ve vzdálenosti 1 m, 2 m, 3 m od předního okraje bazénu v  

  hloubce 5 cm, 25 cm, 45 cm a v celém Flumu)  
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