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Abstrakt
Tématem a cílem práce je navrhnout tréninkový deník určený pro dokumentaci tréninku v
plavání.
Tématem v teoretické části se práce stručně věnuje charakteristice plavání a struktuře
plaveckého výkonu. Dále je zde popsána historie plavání, vývoj plavání ve světě i vývoj
plavání na našem území. Rovněž je zde popsán obecný sportovní trénink, jeho zákonitosti a
popis ročního tréninkového cyklu. Dále se teoretická část zabývá tréninkovými metodami
v závodním plavání a jejich historickým vývojem.
Výzkumná část práce se převážně zabývá způsobem dokumentace plaveckého tréninku.
Konkrétně popisem způsobu dokumentace tréninku plaveckého trenéra Ing. Jaroslava Strnada.
Dále je zde prováděn rozbor tří aktuálních tréninkových deníků, které jsou v současnosti na
trhu a je jsou zkoumány zda jsou použitelné pro záznam tréninku pro plavání. V závěru práce
je návrh tréninkového archu pro plavecký tréninkový deník.

Abstract
The theme and objective of this work is to propose a training diary intended for the
documentation in swimming training.

The theme of the theoretical part briefly describes the characteristics and structure of the
swimming and swimming performance. Also the history of swimming and its development, in
both the world and our country, is described there. Similarly, a general training, its rules and
an annual training cycle is discussed there. Furthermore, the theoretical part deals with
training

methods

in

competitive

swimming

and

its

historical

development.

The research part of this work largely discuss the ways of documentation of the swimming
trainings. In particular, it deals with the research training sheet developed by swimming
coach Ing . Jaroslav Strnad. Furthermore, there is an analysis of the three training diaries
which are currently available on the market. These are examined for their suitability for
recording swimming trainings. Finally, there is a suggestion of training sheet provided for
swimmers and their training diaries.
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1. Úvod
Dovednost plavat provází lidstvo již od počátku jeho existence. Kořeny sportovního
plavání sahají až do 17. století, kdy začali první plavci zdolávat řeky a mořské úžiny. Jak je
známo, motto Olympijských her zní: „Výše, rychleji, silněji“. Je to právě rychlost, která je
měřítkem pro tento sport.

Plavání patří do programu Olympijských her již od jejich

znovuobnovení v roce 1896. Když srovnáme výkony v plavání olympioniků na hrách v roce
1896 a výkony plavců na posledních hrách v Londýně, můžeme zaregistrovat velký progres
výkonů. Příčiny můžeme najít v posunu technologií v plavání, zlepšení techniky plaveckých
způsobů v plavání a také změnami plaveckého tréninku.
Plavecký výkon se skládá z mnoha různých faktorů. Významným faktorem je bezesporu
plavecký trénink, který za posledních 100 let prošel postupným vývojem. Vývoj, jak známo,
nepřichází ze dne na den, ale pozvolnými pokroky, kdy se poučíme z předchozích chyb a úkol
provedeme jiným způsobem. Stejně tak tomu bylo i ve vývoji plaveckého tréninku. Ovšem
abychom byli schopni se z chyb poučit, je potřeba v plavání a celkově ve sportu vést detailní
dokumentaci toho, co jsme v tréninku provedli. Zaznamenávat odtrénované úseky, intervaly
odpočinku mezi nimi, s jakým úsilím a v jakém čase byly úseky odplavané, jaké byly vnější
podmínky pro trénink, jaké byly pocity plavce i trenéra, jaký byl zdravotní stav plavce
a mnoho dalších faktorů, které ve finále tvoří plavecký výkon. Na základě těchto údajů
můžeme udělat rozbor příčiny úspěchu, či neúspěchu a vyvodit z toho důsledky.
Téma své bakalářské práce jsem si vybral, protože se závodnímu plavání od 10 let věnuji
a zajímá mě problematika spjatá s plaveckým tréninkem. České plavání v posledních letech
ve srovnání s ostatními státy stagnovalo a až nyní se postupně vrací na úroveň, kterou může
na mezinárodním poli konkurovat. Právě detailní tréninková dokumentace může vést
k nalezení příčiny těchto problémů.
Tématem této práce je tréninkový deník pro plavce. V teoretické části je nastíněna
obecná charakteristika plavání a plaveckého výkonu. Dále se teoretická část zabývá historií
plavání a jeho vývojem ve světě a u nás. Rovněž se zde věnuji sportovnímu tréninku
a tréninkovým metodám v závodním plavání. Ve výzkumné části se zabývám způsobem
dokumentace plaveckého tréninku na základě podkladů od plaveckého trenéra. Také zjišťuji,
jak jsou vybrané tréninkové deníky, které jsou v současnosti na trhu, využitelné
pro dokumentaci plaveckého tréninku.
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2. Cíle práce
Cílem práce je navrhnout tréninkový deník, který by vyhovoval všem potřebám
dokumentace plaveckého tréninku. Učiním tak na základě rozboru tréninkové dokumentace
plaveckého trenéra Ing. Jaroslava Strnada. Dále provedu rozbor tří tréninkových deníků, které
jsou v současnosti na trhu a zjistím zda jsou vyhovující pro dokumentaci plaveckého tréninku.
Na základě těchto údajů se pokusím navrhnout tréninkový deník pro plavce.
Úkoly práce:
1.Studium odborné literatury k dané problematice
2. Stanovení pracovní hypotézy
3. Formulace jednotlivých kapitol práce
4. Zpracování teoretické části práce
5. Sběr a vyhodnocení získaných dat
6. Pracovní verze a návrh tréninkového deníku
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3. Teoretická část:
3. 1. Charakteristika plavání
Plavání má více významů. Tento pohyb můžeme definovat jako pohyb člověka
ve vodě, z určitého místa na určitou vzdálenost za pomoci pohybu končetin a trupu. Jeho
účinek se rozlišuje podle toho, za jakým účelem a v jakých podmínkách se provádí. Je
součástí mnoha oblastí tělesné kultury. Plavání je vhodnou pohybovou aktivitou pro lidi
v každém věku, dokonce i pro některé lidi s tělesným postižením, kteří nemohou chodit,
nevidí apod. Plavání svou podstatou zasahuje i do jiných činností, než je tělovýchova. Mnoho
profesí se dnes bez plavání neobejde. Například u policie nebo armády je schopnost plavání
jedním z požadavků pro přijetí.
Od prvních novodobých Olympijských her je jeho součástí. S postupem času se k plavání
přidaly na Olympijských hrách i další plavecké sporty- skoky do vody, vodní polo,
synchronizované plavání a dálkové plavání. Je také součástí vícebojů s plaveckou částí, tedy
moderního pětiboje a triatlonu. Dalšími neolympijskými soutěžemi, kde je plavání nedílnou
součástí je podvodní rugby, podvodní hokej, kvadriatlon, sport vodních záchranářů, vojenský
víceboj a plavání s ploutvemi. (Čechovská, Jurák, Pokorná 2012)
Z organizačního hlediska dělíme plavání na 3 základní etapy (Hoch, 1983 strana 9):
1) Základní plavání – jeho úkolem je naučit člověka plavat jedním způsobem, aby se
dokázal pohybovat ve vodním prostředí v jednoduchých podmínkách.
2) Zdokonalovací výcvik –by měl navazovat na základní plavání. Hlavním cílem je
zdokonalit plavání cvičence na takovou úroveň, aby se dokázal vypořádat
i s obtížnějšími podmínkami vodního prostředí a naučil se, jak zachránit tonoucího.
Dalším úkolem je odstranit chyby v plaveckém způsobu a postupně se naučit
a zdokonalovat i v ostatních plaveckých způsobech. Po zvládnutí těchto požadavků je
možné využít plavání i v dalších směrech a připravit cvičence pro závodní plavání.
3) Závodní plavání – představuje etapu plavecké přípravy, která je zaměřená na rozvoj
sportovního výkonu.
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Plavání má také velký zdravotní význam. U dětí prohlubuje a zlepšuje spánek, zvyšuje
chuť k jídlu, nebo naopak přispívá k úbytku na váze při obezitě. Při přiměřené dávkující
námaze se také posiluje zdraví a tělesná zdatnost. Tyto znaky se projevují spíše u sportovního
plavání.
Plavání u dospělých může pomoci k aktivnímu odpočinku po práci a k načerpání sil
pro plnění úkolů v každodenním životě. V tomto případě je účel plavání spíše rekreační.
Pro aktivnější jedince, kteří mají za cíl zvýšit práceschopnost organismu, může mít plavání
kondiční význam. Při kondičním plavání se kladou větší nároky na pravidelnost a intenzitu
plavání. Neplave se podle pocitu, ale jedinec již musí v plavání plnit určité cíle, které si
předem naordinoval, nebo mu byly naordinovány. Plavou se různě dlouhé úseky s rozdílnou
intenzitou a metráží v určeném limitu. Rovněž se střídají plavecké způsoby. Plavecká hodina
již bývá vedena nebo konzultována s odborníkem.
Další velice důležitý význam má plavání v oblasti rehabilitace. Úkolem rehabilitačního
plavání je obnovení svalového aparátu a práceschopnosti organismu. Rehabilitační plavání
zpravidla probíhá po konzultaci s lékařem a je vedeno fyzioterapeutem. Při plavání je tělo
cvičence nadlehčováno a pohyby se mohou provádět lehce bez nebezpečí úrazu či poškození
pohybového aparátu. (Hoch 1983)

3.1.1. Struktura plaveckého výkonu
Plavání je rychlostně vytrvalostní sport. Měřítkem v plavání je rychlost, jakou je daná
vzdálenost překonána. Z tohoto hlediska Hoch (1983) vymezuje plavecký výkon ve dvou
rovinách:
1. V první jde o maximální využití možností každého plavce a je charakteristická
pro výkonnostní sport.
2. Ve druhé rovině jde o dosažení nejvyššího výkonu, který je charakteristický
pro vrcholovou úroveň.
Nejvyšší výkony v závodním plavání lze podávat jen dlouhodobou, cílevědomou
a systematickou přípravou. Sportovní trénink plavce se člení na přípravu tělesnou,
technickou, taktickou, morálně volní a teoretickou. Trénink plavce vychází z podstaty
plaveckého výkonu a ze zvláštnosti prostředí ve kterém plavecký výkon probíhá. Fyzikální
vlastnosti ve vodním prostředí ovlivňují polohu těla při plavání, což má vliv na dýchání
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a oběhový systém. Hydrostatický tlak vody pozměňuje normální podmínky plynové výměny.
Při plaveckém výkonu se také zvyšují energetické výdeje. Tepelná vodivost vody způsobuje,
že tepelný výdej je pětadvacetkrát vyšší než na vzduchu. Vyřazena je také oporná funkce
chodidel, což vede ke snížení statické rovnováhy. Nároky jsou při plaveckém výkonu kladeny
také na smyslové receptory těla a hmatové vnímání (cit pro vodu, plavecká rovnováho atd.).
Ve vodním prostředí musí plavec vytvořit účelnou sestavou pohybu utvořit propulzní sílu,
jejíž velikost musí být dostatečná na překonání hydrodynamického odporu při dané rychlosti
plavání. Sportovní výkon může být zajištěn pouze, bude-li propulzní síla mnohonásobně
reprodukována po dobu jeho trvání. Doba trvání je závislá na délce trati. Délka plavecké trati
mění jak rychlost pohybu těla, tak i počet opakování plaveckých lokomocí. Požadavky
na silové a vytrvalostní schopnosti se tedy liší s ohledem na to, zda se jedná o krátkou, střední
nebo dlouhou trať.
V plavání jde o tři skupiny faktorů, které působí na výkon plavce. První skupinu tvoří
faktory antropomotorického charakteru. Jsou to délkové, objemové a plošné rozměry těla
a končetin, somatotyp člověka a také jeho hmotnost. V druhé skupině jsou činitelé, kteří
prezentují získané vlastnosti, čili výsledky tréninkové adaptačního působení. Dělíme je
na pohybové dovednosti, které tvoří nervosvalová koordinace a pohybové schopnosti
komplexy silových, rychlostních a vytrvalostních kvalit. Tyto pohybové schopnosti jsou
výsledkem fyziologických změn v organismu.Třetí skupinou jsou psychické vlastnosti plavce.
Samotná struktura plaveckého výkonu vychází se čtyř navazujících prvků (Hoch 1983):
1) Záběrová síla představuje spouštěcí prvek výkonu. Jedná se o celkovou sílu
kontrakce těch silových skupin, které realizují záběrový pohyb. Velikost záběrové síly
záleží na silových možnostech svalových skupin a také na velikosti oporné reakce
vznikající při záběru ve vodě.
2) Oporná reakce. Plavec si musí ve vodě vytvořit pevnou oporu. Provede se za pomocí
účelného záběrového pohybu. Na základě toho lze říci, že záběrový pohyb není
monotématický. Jeho úkolem je vytvoření hydrodynamického odporu, jehož základem
jsou jemné pohybové koordinační funkce a izometrická svalová úsilí.
3) Zabezpečení plavecké propulze nebo-li posunutí těla po dráze dopředu. Důležitá
jsou zde dynamická svalová úsilí se základní koordinační strukturou. Plavecký záběr
klade důraz na pohybovou koordinaci. Čím je plavecká technika efektivnější, tím je
větší opora, a tím může být plavecký záběr efektivnější.
4) Plavecký krok Jedná se o vzdálenost, kterou tělo plavce urazí za jeden záběr.
12

3.2. Historie plavání
Podíváme-li se na studie života kmenů, které v současné době žijí na úrovni prvobytně
pospolného člověka, můžeme se domnívat, že už v této době patřilo plavání k základním
dovednostem potřebným k přežití, stejně jako běh či házení. První historicky doložené
záznamy pochází z Egypta. Jedná se o malby a sošky zobrazující člověka při plavání.
V papyrusových záznamech byly nalezeny zmínky o učiteli plavání, který vyučoval děti
faraónů. Ve starověkém Řecku dosáhlo plavání vrcholu. Plavání zde bylo jedním
ze základních předmětů na gymnáziích. Příkladem může být Platonův výrok, který uvádí
Hoch ( 1983 strana 12 ) : ,, Mohou lidé, kteří jsou opakem přísloví – neumějí číst ani plavat,
zastávat nějaký úřad?“. Důležitou roli plavání hrálo i v tělesné přípravě řeckého vojska.
Způsob řecké tělesné výchovy se přenáší i do starověkého Říma, kde se navíc vojáci učí
plavat v šatech a ve výzbroji.( Hoch, 1983)
Počátek úpadku tělesné výchovy a současně i plavání lze datovat rokem 394 Př.n.l., kdy
římský císař Theodosius Velký zakázal Olympijské hry. Obliba tělesné výchovy u běžných
obyvatel klesla a soutěžení bylo nahrazováno gladiátorskými zápasy. Mezi známé
gladiátorské zápasy patřily tzv. naumachie, při kterých se jeden gladiátor snažil utopit
druhého. Ve středověku s nástupem křesťanství, které zakazovalo veškerou péči o tělo, čímž
bylo umění plavání potlačováno. S výjimkou rytířstva, které plavání zařadilo do tzv. ,,sedmi
rytířských ctností“. Teprve humanismus přinesl pro tělesnou výchovu a také pro plavání obrat
k lepšímu. Tehdejší svět se navracel k antice a tedy i ke kráse lidského těla. Pedagogové
studovali řecké klasické spisy, ve kterých hrálo plavání významnou roli. Významnými
propagátory plavání této epochy byli francouzský filosof Francois Rabelais a italský lékař
Vittorino de Feltre. Také Jan Ámos Komenský ve svém spise Orbis pictus se zabývá
plaváním. Z období humanismu pochází první učebnice plavání, pochází z roku 1538 z pera
Nikalase Wynmanna. Větší obrat nastal až v kapitalistické společnosti. V této době byly
zakládány pedagogické ústavy, kde byli mladí příslušníci buržoazie vychováváni
podle nejnovějších metod. Mezi tyto ústavy patřilo Basedowovo Filantropinum v Desavě.
Na těchto ústavech patřilo plavání mezi základní předměty.( Hoch, 1983, strana 12 )
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3.2.1. Vývoj sportovního plavání ve světě
Počátky sportovního plavání sahají na začátek sedmnáctého století, kdy anglický básník
G.G. Byron přeplaval v roce 1810 Dardanelskou úžinu. Důvodem tohoto výkonu bylo ověření
si pravdivosti řecké báje o Leandrovi. Tento čin lorda Barona na dlouhá léta ovlivnil vývoj,
kterým se začalo světové plavání ubírat. Tehdejší plavci překonávali mořské průlivy a snažili
se dosáhnout co nejlepšího času. Například Mesinský průliv nebo již zmíněnou Dardanelskou
úžinu a v neposlední řadě nejslavnější kanál La Manche. Ten jako první zdolal v roce 1875
anglický kapitán Matt Webb v čase 21 hodin a 45 minut. Díky tomu,že byl čas změřen, dal
Webb výzvu jeho následování a překonání času. Ve středozemních státech byly pořádány
distanční závody na řekách. Nejznámějším příkladem je závod ,,Napříč Paříží!“.V šedesátých
letech devatenáctého století začaly vznikat v Londýně spolky přátel plavání, které můžeme
považovat za první plavecké kluby. V Londýně tak byly pořádány první plavecké soutěže
mezi plaveckými kluby, studentskými kolejemi nebo jednotlivci. Za kolébku sportovního
plavání je tedy považována Anglie.
Již při prvních novodobých olympijských hrách v roce 1896 v Athénách bylo plavání
zařazeno do olympijského programu. Olympijské hry se tedy staly nejvýznamnější plaveckou
soutěží. ,, Tehdy byla vypsána pouze disciplína ,,plavání“ a délka tratě, která se měla
překonat. Každý plaval jak uměl. V závodech na 100 a 1200 metrů zvítězil Maďar A. Hajos
časem 1 : 22,2 min. a 18 : 22,2 min., 500 metrů překonal Rakušan P. Neumann za 8 :12,6
min.“ (Hoch, 1983, strana 15), Plavecký program se na olympijských hrách postupně měnil.
Ukázalo se, že jednotlivé plavecké způsoby jsou různě rychlé, a proto bylo nutné je oddělit.
,, Na olympijských hrách v roce 1900 se soutěžilo ve znaku a v roce 1904 v plavání prsou.
Disciplína ,,volný způsob“ se stala potom volnou formulí a sehrála progresivní roli při vývoji
nejúčinnější plavecké techniky.“( Hoch, 1983, strana 15)

Z počátku se také soutěžilo

v plaveckých dovednostech. Na olympijských hrách v roce 1900 byla zařazena disciplína
plavání pod vodou na nejdelší vzdálenost. Výkon tehdejšího vítěze byl kolem 60 metrů. Další
netradiční disciplínou, kterou již v dnešním programu nenajdeme byl ,,startovní skok“ se
splýváním. Tehdejší vítěz dokázal dosplývat do vzdálenosti kolem 19 metrů. Ženy se poprvé
směly zúčastnit plaveckých soutěží na olympijských hrách ve Stockholmu v roce 1912. Tehdy
soutěžily jen v disciplíně volný způsob. Plavecké disciplíny v závodě na prsa a znaku pro ně
byl zařazen až v roce 1924. (Hoch 1983)
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3.2.1. Vznik mezinárodní plavecké federace
Ačkoliv bylo plavání zařazeno do programu olympijských her již roce 1896, mezinárodní
plavecká federace FINA založena až o několik let později dne 19. 7. 1908 u příležitosti
olympijských her v Londýně, tehdy pod názvem Fédération Internationale de Natation
Amateur. Pod tímto názvem figurovala až do roku 2000. Hlavním cílem federace mělo být
vytvoření předpokladů pro vytyčení jednotlivých směrnic a pravidel a současně dát základ
soutěžení v mezinárodním měřítku. Od té doby mají všechny mezinárodní plavecké soutěže
jednotná pravidla přijímaná všemi pořadateli soutěží. Dalšími úkoly federace bylo vedení,
aktualizace a ověřování světových rekordů. Dalším úkolem federace byl management
plaveckých soutěží na olympijských hrách. Nedílnou součástí snažení FINA je boj proti
dopingu. U zrodu FINA stálo osm národních plaveckých federací: belgická, dánská, finská,
francouzská, německá, britská,maďarská a švédská. Po jejím založení přibývali další členové.
Rozvoj FINA přerušila až první světová válka. K obnovení činnosti došlo až v roce 1925.
V průběhu vývoje FINA byly zřízeny v roce 1928 komise skoků do vody a komise vodního
póla. Tyto komise měly za úkol řídit činnost jednotlivých odvětví plaveckých sportů.
V důsledku masového rozvoje plaveckých sportů začaly vznikat další teritoriální organizace,
které FINA podléhaly. V roce 1927 byla založena evropská plavecká liga LEN ( Ligu
Europeienne de Natation). (Hoch, 1983)
V tehdejších mezinárodních řídících orgánech mělo Československo poměrně významné
místo. Bylo to díky zásluhám československého funkcionáře Ing. Ladislava Hauptmana. Ten
byl v roce 1954 jmenován čestným předsedou FINA a vyznamenán zlatou plaketou.
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3.2.2. Vývoj plavání na území České republiky
Historický vývoj na našem území byl poněkud odlišný, než jaký známe u Řeků
a Římanů. Naše kmeny přecházely od prvobytně pospolné společnosti přes období
předfeudální k feudalismu. Z této historické epochy nemáme o plavání žádné doložené
zprávy. Z Dějin národa českého od Františka Palackého je zmínka o charakteristice tehdejších
Slovanů. Slované měli být zdatnými plavci a potápěči. Velmi dobře se dokázali přepravovat
přes řeky. Tato schopnost dávala tehdejšímu českému vojsku výhodu momentu překvapení.
Hoch uvádí ( 1983 na straně 18): ,,Z naší historie se dovídáme, že české vojsko se nejednou
vyznamenalo v bojích právě tím, že přeplavalo řeku a zvítězilo nad překvapeným nepřítelem
(památná bitva krále Vladislava II. Roku 1158 pře Milánem).“.
Ve středověku u nás plavání nezaznamenalo žádný vzestup, stejně tak jako v ostatních
evropských zemích. Bylo to způsobeno vlivem křesťanství. K rozvoj plavání a jeho
organizovaném výcviku můžeme hovořit až v první polovině 19. století. První plavecké
závody (exhibičního charakteru) se na našem území konaly roku 1845. Uskutečnily v rámci
slavnosti příjezdu prvního parního vlaku z Olomouce do Prahy. Plavecké závody se v té době
konaly spíše jako vložka v rámci lidových slavností. Aby se zvýšila atraktivita tehdejších
plaveckých závodů, zařazovali pořadatelé bizardní vložky. Například v Roudnici v roce 1902
závod na neckách, závod v sudu nebo na závod na kládě. Díky tomu získalo plavání nálepku
jakési ,,atrakce“.
Rozvoj sportovního plavání na našem území nastává až v 90. letech 19. století, protože
v této době jsou u nás zakládány první sportovní kluby. Dne 5. srpna 1895 se uskutečnily
v Praze mezi Slovanským a Střeleckým ostrovem další plavecké závody. Pořadatelství se
tehdy ujal náš nejstarší sportovní AC Praha a mezi pořadatele patřil i spisovatel Ignát
Herrmann. Plavání se v této době trénovalo hlavně ve veslařských klubech. První mezinárodní
mistrovství zemí koruny české se konalo v Praze roku 1896. Tehdy se soutěžilo v závodě
na 2000 metrů volný způsob. Důvodem,proč se soutěžilo na takto dnešní poměry dlouhé trati,
byla snaha o napodobení přeplavání mořských úžin. Vítězem závodu na 2000 metrů volným
způsobem se stal Eugen Wolf z klubu Wiener Amateur Schwimmclub. Později byl
do programu mistrovství zařazen závod na 500 metrů volný způsob jako závod o Stříbrný
věnec města Prahy. (Hoch 1983)
Za další významný závod pořádaný u nás lze označit závod Napříč Prahou, který byl
založen v roce 1906. Vzorem tomuto závodu byl jeden z populárních distančních závodů

16

Napříč Paříží. Další z významných závodů na našem území byl Burgermeisterův memoriál.
Místem konání tehdejších závodů byla většinou Císařská louka nebo Vorové plovárny. První
plavecké závody se tedy konaly v tekoucích vodách. Z toho vyplývá, že časy vítězů
jednotlivých ročníků se nedaly objektivně porovnat. Do výsledkové listiny závodu Napříč
Prahou se proto zaznamenával stav podskalského vodoměru, aby byly zaznamenány tehdejší
podmínky. O vítězi závodu na tekoucí vodě nerozhodovala jen plavecká zdatnost, ale také
znalost proudnice řeky.
V červenci roku 1914 se v Příbrami na místním rybníce konaly závody za regulérních
podmínek a byly zde vytvořeny první národní rekordy. Závody organizovali pražští plavci.
Dosažené výkony, které uvádí Hoch ( 1983 na straně 22): ,,(100 metrů volný způsob Prubl
1:34,4 min, 100 metrů znak Rauch 2:33,8 min, 1500 metrů volný způsob Ryba 24:24,2 min)“.
Výkony nakonec uznány byly, protože většina účastníků tohoto závodu musela krátce poté
nastoupit do bojů první světové války.
Výsledky tehdejšího československého plaveckého sportu závisely na výstavbě
plaveckých zařízení. První 25metrový krytý bazén na území Československa byl postaven
v Bratislavě a to v roce 1895. V následujících letech však výstavba krytých plaveckých
bazénu ve srovnání se sousedními státy zaostávala. V Praze plavci trénovali od roku 1914
na kruhovém bazénku v Koruně. Po první světové válce se plavci přesunuli na bazén
na Klárově. Jeho nevýhodou bylo, že byl kratší než 25 metrů. I přesto zde byla uspořádána
řada slušně obsazených mezinárodních plaveckých závodů, kterých se zúčastnil například
slavný plavec Arne Borg ze Švédska. Ten zde předvedl ve své době velmi hodnotný výkon,
400 metrů volný způsob zvládl za 4:53,2 min.U nás takový výkon neměl konkurenci,
a proto proti němu musela být postavena štafety tří plavců, aby měl důstojného soupeře.
Štafeta byla ve složení Plzeňský, Legát, Antoš, přičemž plavci plavali úseky 100+100+200
metrů.
Mistrovství republiky a mezistátní utkání byla do roku 1930 pořádána v Praze v lodní
propusti u mostu Legií. Tehdejší funkcionáři plaveckého svazu měli s organizací závodu
velké problémy a mnohdy museli čelit zlomyslnosti a škodolibosti některých občanů. Hoch
říká ( 1983, strana 22):,,.Někdy se stalo, že pořadatelé nestačili včas odklidit dráhy
při průjezdu parníku a ten pak zmařil jejich mnohadenní přípravu. Jindy zas škodolibí
obsluhovatelé plavebních komor vypustili jejich obsah právě v době závodů, takže závodníci
museli náhle plavat proti proudu.“)
V roce 1927 byl v Praze v Klimentské ulici moderní, krytý 25 metrový bazén. Jeho
provoz však nebyl výnosný a tak byl po 10 letech zavřen. Výstavba dalších moderních
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plaveckých bazénů probíhala pomalu. Do roku 1938 bylo na území Československa
postaveno pouze 8 krytých plaveckých 25 metrových bazénů. Málo bylo také letních
nekrytých bazénů, navíc jejich problémem bylo zastaralé vybavení, mnohdy chybělo filtrační
zařízení a až na pár výjimek neměly vyhřívanou vodu, čímž se jejich provozní doba omezila
na 2 až 3 měsíce v roce. K razantní výstavbě bazénů u nás došlo až v šedesátých letech
minulého století. První krytý 50 metrový bazén byl na území tehdejšího Československa
otevřen Žilině v roce 1963.
Velice neuspokojivá byla trenérská činnost. Důvodem byl absence finančních prostředků
pro placení trenérů. Trenéři v té době byli většinou dobrovolníci a jejich práce často nebyla
soustavná. Proto plavci často trénovali individuálně, bez trenérského vedení. Nejlepšími
plavci této doby byli bratři Burgermeisterové, Prull, Žagar, Riedl, Čeleda, Vltavská, Rybová
a další. Velký ohlas mělo vítězství Prulla na mezinárodních závodech na jezeře Bled v roce
1911. Poměrně slušné výkonnosti dosahovali plavci až do roku 1930.Výkonnost plavců mezi
světovými válkami nebyla nijak výrazná. Příčiny můžeme hledat nedostatečným trenérským
kádrem. Dalším problémem se stal nedostatek krytých plaveckých bazénů, což mělo
za následek, že se u nás bylo plavání sezonním sportem. Proto se Československo zařadilo
mezi druhořadé plavecké státy v Evropě.
Obrat k lepšímu nastává až v šedesátých letech minulého století. Příčinu tohoto
pozitivního obratu můžeme hledat ve dvou bodech. Jednak u nás začala výstavba krytých
plaveckých zařízení. K zásadním změnám ve výstavbě bazénů došlo až v šedesátých letech.
Jen v roce 1965 bylo postaveno více krytých plaveckých zařízení, než za celé období první
republiky. Druhou příčinu lze hledat v tom, že o rozvoj plavání se kromě tělovýchovné
organizace začaly starat i ostatní rezorty včetně ministerstva školství.
Pokud se jedná o přípravu plaveckých trenérů u nás tak za zlom můžeme označit rok
1953. V tomto roce je v Praze založen Institut tělesné výchovy a sportu. (Předtím školení
trenérů zajišťovala pouze tělovýchovná organizace.) Hned v prvním roce existence Institutu
tělesné výchovy a sportu proběhl jednoroční kurz trenérské školy pro profesionální
pracovníky. Od roku 1968 v Československu probíhaly trenérské kurzy na fakultě tělesné
výchovy a sportu v Praze a na FTVŠ v Bratislavě. Kurz měl délku trvání tři roky a probíhal
dálkově. Podmínkou pro přijetí do trenérského kurzu byla složená maturitní zkouška
a zkušenost z pedagogické práce. Současně s trenérským kurzem byl na Fakultě tělesné
výchovy a sportu zřízen obor specializace plavání. Absolventi oboru byli vysok oškolsky
vzdělaní trenéři.
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Školení kvalitních trenérů spolu s výstavbou plaveckých zařízení dávala možnosti
pro další organizační struktury. Tehdejší tělovýchovné organizace začaly ve spolupráci se
školami vyučovat plavání ve Středisek základního, zdokonalovacího a branného plavání.
Dalším pozitivním krokem pro plavání u nás bylo zřízení sportovních tříd na některých
základních školách (nejprve experimentálně v roce 1963) . Péči o talentovanou mládež plnila
tréninková střediska mládeže (TSM). V roce 1973 byla za spolupráce ČSTV, ministerstev
vnitra, obrany a školství zřízena střediska vrcholového sportu (SVS). Cílem středisek
vrcholového sportu bylo zajistit po všech stránkách reprezentaci tehdejšího státu. (Hoch 1983)
V této době se již materiální plavecká základna začínala blížit úrovni vyspělých plaveckých
států.

3.3. Sportovní trénink
„Sportovní trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvíjení specializované
výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně“ (Perič, Dovalil,2010).
Perič a Dovalil (2010) rozdělují trénink jako:
1. Složitý a účelně organizovaný proces- pro podávání určitého výkonu je nutné
ovládnout řadu nových pohybů a kombinovat je. Protože pouze naučené a osvojené
pohyby (pohybové a sportovní dovednosti) lze ve sportu uplatnit. Toto učení musí
probíhat postupně a systematicky, nikoliv nahodile. Je tedy potřeba plánovat,
organizovat a řídit tréninkový proces.
2. Proces dlouhodobého rozvoje specializované výkonnosti sportovce - dosáhnout
určitého výkonu nelze během jednoho týdne, měsíce, či roku. Je to dlouhodobý
proces, který začíná v dětství a vrcholí až v dospělosti, v některých sportech dokonce
až po 30. roce. Během let přípravy se kladou na sportovce všeobecné a všestranné
požadavky, na něž později navazuje specializovaný trénink ve vybraném sportovním
odvětví nebo disciplíně.
3. Proces směřování k dosažení individuálně i týmově nejvyšší výkonnosti a jejímu
projevu výkonem v soutěžích.
Dovalil (2010) definuje sportovní trénink z hlediska teoretické stránky jako druh
biologicko-sociální adaptace, tedy jako:
1. Proces morfologicko- funkční adaptace.
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2. Proces motorického učení.
3. Proces psychosociální interakce.
Z pohledu praxe pak jako plánovitě řízený pedagogický proces, který má promyšlenou
činností sportovců a trenérů zajistit výkonnostní rozvoj. Nejvyššího výkonnostního rozvoje
lze dosáhnout tehdy, známe-li systém sportovního tréninku.
„Cílem tréninku je dosažení individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve zvoleném
sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje sportovce“ (Perič, Dovalil, strana
13 2010). Všestranným rozvojem sportovce rozumíme nerozvíjet jen kondiční a sportovní
schopnosti a dovednosti, ale zahrnout do tréninkového procesu i morální a obecnou výchovu.
Úkoly tréninku zahrnují celkový rozvoj sportovce, po stránce tělesné, technické, taktické,
psychické, sociální, získávání dovedností a vědomostí o daném sportu. Úkoly jsou řešeny
v rámci jednotlivých složek tréninku- kondiční, technická, taktická, psychologická příprava
a výchova sportovce. Složky se vzájemně prolínají. Jejich postavení se mění v závislosti na
tréninkovém cyklu, výkonnosti a věku sportovce. Obsah tréninku je to, co musí trenér svým
svěřencům zprostředkovat a co si musí sportovec osvojit, aby ovládl požadovanou činnost
(pohybové schopnosti, sportovní dovednosti, psychické vlastnosti a schopnosti, vědomosti).
Tréninkové prostředky slouží k plnění tréninkových úkolů. Patří sem tréninková cvičení,
zařízení, pomocná zařízení, nářadí a náčiní, audiovizuální, psychologické, zotavné a podpůrné
prostředky. Metody jsou zobecněné, promyšlené a ověřené postupy, jak dojít k řešení,
nebo dosáhnout určitého cíle. Stanovení tréninkových cílů, úkolů, obsahu a využití prostředků
a metod by nemělo být nahodilé, jestliže chceme dosáhnout daného cíle- získání nejvyšší
sportovní výkonnosti. Řešíme to tak, že tréninkový proces rozdělíme do různě dlouhých
úseků- cyklů.
Ve sportovním tréninku Perič a Dovalil (2010) rozlišují roční tréninkový cyklus,
makrocyklus, mezocyklus, mikrocyklus a tréninkovou jednotku, přičemž jako základní
kritérium pro jejich rozlišení je délka trvání. Roční tréninkový cyklus- trvá jeden rok,
respektive jednu sezonu. Skládá se z makrocyklů:
1. Makrocyklus- je dlouhodobý cyklus, většinou v délce trvání jednoho
období tréninkového cyklu, tzn. jeden až tři měsíce. Rozeznáváme tedy
makrocyklus přípravného, předzávodního, závodního a přechodného
období.
2. Mezocyklus - střednědobý cyklus. Jeho nejčastější délka je jeden měsíc,
může ale být i delší nebo kratší.
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3. Mikrocyklus - krátkodobý cyklus. Je to sled několika tréninkových
jednotek. Zpravidla trvá týden až deset dní.

3.3.1. Roční tréninkový cyklus
Roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované
sportovní činnosti. Vychází z periodicity roku a ze sportovního odvětví, tedy z toho kdy
a kolik je soutěží, závodů, utkání a kdy je vrchol sezony. Roční tréninkový cyklus se člení
na období přípravné, předzávodní, závodní a přechodné. Toto členění se nazývá periodizace.
Každé období má jinou délku a umístění v kalendářním roku, které se odvíjí od kalendáře
soutěže.
Přípravné období - hlavním úkolem v tomto období je zvýšení trénovanosti a vytvoření
základů pro budoucí trénink. Jako nejdůležitější se jeví získání fyzické kondice, tedy adaptace
organismu na zátěž. To se děje nejprve postupným zvyšováním objemu (častější a delší
tréninkové jednotky) a pak zvýšením intenzity při zachování objemu. Přípravné období má
tedy dvě fáze. Jeho délka by měla být aspoň tři až čtyři měsíce, což u mnohých sportů nelze
dodržet – zejména u sportovních her, kde je dlouhé závodní období. Proto se snažíme
zachovat minimální délku trvání dva měsíce.
Předzávodní období - přechází se zde od všeobecného tréninku ke specializovanému.
Hlavním úkolem tohoto období je spojení techniky a taktiky daného sportu s vysokou
kondiční zátěží. V rámci tohoto období vyčleňujeme speciální trénink nazvaný ladění
sportovní formy. Jeho hlavní zásady jsou:


snížení objemu zatížení a zvýšení intenzity



zatížení má komplexní charakter, tzn. že se propojují se jednotlivé složky tréninku
(kondiční, technická, taktická, psychická)



důraz na psychologickou přípravu



zvyšuje se počet tréninků, které modelují soutěžní podmínky



zařazují se sem přípravné starty, utkání



dostatek regenerace a odpočinku

Názory na délku trvání přípravného období a zařazení ladění sportovní formy se liší. Dovalil
(2010) uvádí délku trvání přípravného období mezi dvěma až čtyřmi týdny, přičemž celé
období je věnováno ladění sportovní formy. Zatímco podle Periče, Dovalila (2010) je jeho
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délka shodná s délkou přípravného období tedy 2- 4 měsíce a ladění sportovní formy, které
trvá 10 dní až 3 týdny, zařazují až na konec tohoto období.
Závodní (hlavní) období - v tomto období probíhají hlavní soutěže. Cílem je dosáhnout,
co nejlepšího výkonu v soutěžích a zhodnotit tak předchozí přípravu. Tréninky jsou
přizpůsobeny soutěžím a upravují se podle aktuálních potřeb sportovců. Délka trvání je různá,
záleží na délce trvání soutěže, počtu a pravidelnosti startů. Závodní období rozdělujeme
do několika mikrocyklů, které mají odlišný cíl. Největším problémem bývá udržení sportovní
formy. Nelze ji prakticky udržet déle než 2- 3 měsíce. A proto je-li závodní období dlouhé,
jako např. u sportovních her, zařazují se do přestávek v soutěži mikrocykly s cílem znovu
vyladit sportovní formu, případně se zařazují 1- 2 kondičně zaměřené tréninkové jednotky
týdně. Kromě hlavních startů se jako tréninkového prostředku využívá startů pomocných,
tedy se slabšími soupeři nebo takové, v nichž není prvořadý samotný výkon. Tyto starty
slouží k dalšímu zdokonalení, kontrole nebo ověření.
Přechodné období - hlavním cílem je fyzické i psychické zotavení sportovce. Děje se tak
snížením objemu i intenzity. Věnujeme se také zlepšení sportovních dovedností a individuální
techniky. Trénink lze i na několik dní přerušit, ovšem výkonnost nesmí příliš poklesnout, což
zajistíme použitím aerobních cvičení mírné intenzity nějakou zábavnou formou, zařazením
doplňkových sportů a změnou prostředí (příroda, les, moře). Celková intenzita zatížení
odpovídá aktivnímu odpočinku. Je to čas pro dovolenou. (Perič, Dovalil 2010)

3.4. Tréninkové metody v závodním plavání
Tréninkové metody se ve vrcholovém sportu rozvíjejí pozvolna a vycházejí z úspěšných
metod vynikajících sportovců a jejich trenérů příslušné doby. Jen málokdy docházelo
k rychlým změnám. Stejně tak je tomu i v závodním plavání. Trenéři v závodním plavání
zkoušeli nové metody, přičemž ty úspěšné se zachovaly a bezvýsledné zanikly. Poznatky
o tréninkových metodách v závodním plavání se tedy rozvíjely metodou pokusu a omylu.
Od počátku dvacátého století až do současnosti lze v plaveckém tréninku zaznamenat
velký progres. Náplní prvních plaveckých tréninků byl poměrně pomalu a téměř v celku
uplavaný úsek jehož délka měřila 800 až 1600 metrů. V současném běžném tréninku uplavou
závodní plavci poměrně rychle velký objem, jehož kilometráž se pohybuje okolo 6,5 až 9,5
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kilometrů denně. Trénink není plaván vcelku, ale intervalovou nebo opakovací metodou.
Za jeden z významných faktorů, který se podílel na razantním zlepšení časů v závodním
plavání je považován intervalový trénink a metody s ním související. Cílem každého
tréninkového programu je zlepšení kondice sportovce, a aby podával co nejlepší výkon.
Celkový souhrn veškerých anatomických, fyziologických, psychologických činností můžeme
ve sportovní terminologii nazvat kondice. Dalším termínem je ve sportovním tréninku
takzvaný stressový faktor. Je známo, že pokud plavcům naordinujeme určitou dávku stressové
činnosti, tělo se na tuto činnost postupně přizpůsobí. Časem tuto činnost navýšíme, čímž
získává plavec kondici. Toto tvrzení však nemusí pokaždé platit, pokud nejsou dodrženy
některé podmínky. Counsilman ( 1974 strana 161) tento problém vysvětluje na následujícím
příkladě: ,, Specifičnost tréninku můžeme ukázat na tomto příkladu: Plave-li někdo zvolna
dlouhé tratě, tělo se tomu fyzicky přizpůsobí určitými změnami, jež mu umožní to snášet.
Nedostaví se však výrazné přizpůsobení, aby tělo snášelo stress sprintu.“ V tréninku by měl
být plavec vystaven stejnému stressovému faktoru s jakým se setkává na závodech, aby se
jeho tělo mohlo na zátěž přizpůsobit. Například trénuje-li plavec na trať 1500 metrů volný
způsob, tak poplave úseky téměř závodní nebo závodní rychlostí a mezi úseky bude určená
délka odpočinku motiv 20 až 30 úseků o délce 50 metrů s intervalem odpočinku 30 vteřin
mezi každým úsekem). Tím se tělo přizpůsobí závodní rychlosti. (Counsilman 1974)

3.4.1. Vývoj tréninkových metod v závodním plavání
Počátky závodního plavání sahají do první poloviny 19. století, ale tehdejší tréninkové
metody nebo dokonce tréninkové záznamy bychom hledali jen těžko. Tehdejší plavečtí
přeborníci většinou netrénovali vůbec. První průkopníci plaveckého tréninku plavali jednu
pomalu uplavanou trať bez přerušení o délce 800 až 1500 metrů. Tato tréninková metoda se
nazývá trénink nadtratí.( k popisu metod se budu věnovat později)
Tréninkové metody se začaly zlepšovat, když plavci začali samostatně trénovat práci
nohou s deskou a práci paží, při níž měli svázané nohy. Během této metody museli vynakládat
ať už na paže nebo nohy intenzivnější úsilí. Výsledkem těchto metod bylo zlepšení činnosti
používaných svalových partií. Nic se však nezměnilo na uplavané vzdálenosti, která byla
uplavána vcelku pomalým tempem a pohybovala od 400 do 3000 metrů, i když se plavec
připravoval na trať dlouhou 50 metrů. Pomalu se začínala projevovat nespokojenost
s pomalým tempem, jakým byly plavány nadtratě. Ve snaze dosáhnout větší rychlosti začali
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trenéři zařazovat na závěr tréninku úseky rychlého plavání. Například 4 úseky dlouhé 50
metrů. Další krokem kupředu se stala metoda nazývaná pyramida, kterou Counsilman uvádí
(1974 strana 165): ,,V třicátých letech ( dvacátého století) získala oblibu tréninková metoda
nazývaná pyramida, vynikající plavci, jako Adolph Kiefer, bratři Spenceové a jiní používali
této zdokonalené tréninkové metody, jež vedla k výraznému zlepšení časů.“ . Tento tréninkový
motiv spočíval v plavání dlouhých vzdáleností a měnění rychlosti plavaných dálek. Příklad
tréninku: 100 metrů volně a 100 metrů ostře, 75 volně a 75 ostře, 50 volně a 50 ostře,
25 volně a 25 rychle a pak nahoru ale v opačném pořadí 25 metrů rychle a 25 volně, 50
rychle
a 50 volně atd.
V třicátých letech minulého století nenastal žádný velký pokrok v tréninkových
metodách. Výjimkou byli tehdejší trenéři Matt Mann a Robert Kiphuth, kteří se snažili klást
důraz na rychlost v plavání. Aby se začala více rozvíjet rychlost, zařazovali na konec tréninku
10 až 15 úseků dlouhých maximálně 50 yardů maximálním úsilím. Za dalšího průkopníka
v oblasti tréninkových metod lze považovat Bowena Stassfortha, který se umístil druhý
na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 na 200 metrů motýlek (tehdy se motýlek
plaval s prsařským kopem nohou). Příklad motivů: 800 metrů plavaných motýlkem, každý
čtvrtý bazén a posledních 200 metrů naplno + 5 min odpočinek a 150 metrů motýlek naplno
nebo třikrát 50 motýlek naplno a 300 metrů motýlek na čas. Zde můžeme vidět snahu
zdůraznit kvalitu nad kvantitou. Ne ovšem intervalový trénink.
V polovině padesátých let si plavečtí trenéři začali všímat výzkumu intervalového
tréninku u atletů. Pozvolna se intervalový trénink začínal zařazovat i do plaveckých
tréninkových metod. Úspěšně jej dokázala využít Austrálie na olympijských hrách v roce
1956 a tímto dala podnět k rozvoji intervalového tréninku po celém plaveckém světě.
Začátkem šedesátých let minulého století začali trenéři klást důraz na počet uplavaných úseků
v intervalovém tréninku, nikoli na jejich kvalitu. Counsilman uvádí (1974, strana 163):
,,Někteří plavci světové třídy prý při tréninku plavali 16 x 400 m s odpočinkem 1 – 2 min.
Západoněmecký plavec Gerhard Herz plaval 40 x 100 m s 1 min. odpočinkem a další plavali
100 x 50 m s 30 vt .přestávkou. ,, Je nelogické plavat sérii 50 x 100 když se plavec připravuje
na závod dlouhý 50 až 400 metrů. Takový tréninkový motiv je jednotvárný a v rozporu
s původními ideami intervalového tréninku, podle kterých má být plavec schopen odplavat
úseky závodní rychlostí blížící se závodní rychlosti, což je při padesáti opakováních těžko
možné. Zástánci tohoto tvrzení byli trenéři George Haines, Forbes Carlie nebo Don Talbot.
Místo 100krát odplavaných 50 metrových úseků stačí odplavat 16 až 40krát 50 metrů.
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Čím méně úseků plavci plavou tím větší rychleji a tedy kvalitněji je mohou odplavat.
V současnosti převládá názor, že největší význam v přípravě plavce má kvalita a tedy úseky
plavané závodní rychlostí. (Counsilman 1974)
Historie tréninkových metod ukazuje na dva problémy, kterými je potřeba se
při sestavování tréninkového plánu zabývat. Jednak o vzdálenost jakou má plavec uplavat
a jednak v jakém čase ji má uplavat. Se zavedením intervalového tréninku přicházejí ještě
další aspekty, které popisuje Counsilman (1974, strana 164): ,,Celkem tato hlediska jsou čtyři
a často se společně označují zkratkou VOČI. V značí vzdálenost ( jak dlouhé úseky se mají
plavat – 50 m, 100 m, 200 m atd.), O značí opakování ( kolikrát musí plavec určitý úsek
zaplavat – 10krát, 20krát, 30krát atd.), Č značí čas ( v jakém čase má plavec zdolat úseky –
50 m za 31 vt.

Atd.), I značí interval ( jak dlouhý má být odpočinkový interval mezi

jednotlivými úseky – 30 vt., 60 vt., atd.).

3.4.2. Základní metody plaveckého tréninku

Fartlek
Tato metoda spočívá v plavání delších vzdáleností s tím, že se trať prokládá rychlými
úseky. Příklad: 400 metrů středním úsilím a ihned po doplavání 50 metrů maximálním úsilím
a ihned plaveme dalších 400 středně a 50 metrů maximálním úsilím . Toto celé zopakujeme
čtyřikrát. Tento motiv můžeme použít i pro nácvik nohou nebo paží. Metoda fartleku nejvíce
rozvíjí vytrvalost a částečně rychlost. Příznivě rozvíjí srdeční a dechovou činnost. Fartlek
zařazují do tréninkových programů plavci všech distancí a stylů. Do tréninkových plánů je
zařazován na začátek přípravného období.
Trénink nadtratí
Plavec do tréninku zařadí delší trať než je jeho závodní distance. Délka úseku se
pohybuje od 800 až 3000 metrů. Úsilí je buď maximální a trať se plave na čas nebo volnější,
přičemž se plavec více soustředí na techniku. Tato metoda rozvíjí srdeční a dechovou činnost
stejně jako u fartleku. Navíc zvyšuje plavcovo sebevědomí, protože příležitostně zvládne
maximálním úsilím delší trať než je jeho závodní. Trénink nadtratí se do tréninku zařazuje
zejména na začátku přípravného období a občas v ostatních období. Společně s fartlekem by
tato metoda měla mít v přípravě svůj prostor. Counsilmen vysvětluje důležitost těchto metod:
( 1974 strana 171),, Po zavedení intervalového a opakovacího tréninku četní trenéři tento
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druh tréninku bohužel zanedbali, zejména v tréninkových plánech mládeže. Z hlediska
zdatnosti srdce fartlek a trénink nadtratí sice rozvíjejí vytrvalost pomaleji než intervalový
trénink, ale vytrvalost jimi získaná je stálejší a déle vydrží.“
Intervalový trénink
Jak už sám název napovídá, metoda se zakládá na plavání úseků určené délky mezi
nimiž je určený odpočinkový interval. Čím je interval delší, tím je delší čas na zotavení
a na snížení tepové frekvence a také větší nárok na rychlost plavaných úseků. Jedná se
anaerobní – laktátový rozvoj. Rozvíjí se především rychlostní vytrvalost a také síla. Například
10krát 50 metrů odplavaných za průměrně 31 vteřin i intervalem odpočinku 40 vteřin.
Intenzita plavání je vysoká až extrémně vysoká. Srdeční frekvence se pohybuje nad 90 %
maxima srdeční frekvence. Pokud je interval krátký, rychlost úseku už není taková, protože
tepová frekvence nestačí klesnout. Rozvíjíme spíše dlouhodobou a střednědobou vytrvalost.
Jedná se o aerobní rozvoj. Například 10krát 50 metrů odplavaných průměrně za 35 vteřin
i intervalem odpočinku 10 vteřin. Intenzita odplavaného úseku je střední až vysoká. Srdeční
frekvence se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % maxima srdeční frekvence. (Čechovská, Jurák,
Pokorná 2012)
Opakovací trénink
Náplní metody opakovacího tréninku je plavání kratších a rychlejších úseků ne
v závodě. Interval odpočinku je dlouhý tak, aby plavci umožnil téměř úplné zotavení srdeční
frekvence dechu a mohl další úsek odplavat v určeném čase. Tím, že je odpočinkový interval
dlouhý získává plavec jen malou fyziologickou adaptaci, což není její primární účel. Smyslem
této metody je naučit plavce určitého závodního tempa, kterým hodlá zdolat závod. Jako
příklad uvedu závodníka trénujícího na trať 200 metrů, kterou chce v závodě zdolat za 2:10.
Aby získal závodní tempo poplave v tréninku sérii 6 x 100 metrů, přičemž se bude snažit
každý úsek zaplavat kolem 1:04-1:05, tedy v tempu jakým chce v závodě zdolat trať 200
metrů. Interval odpočinku bude tak dlouhý, dokud dostatečně neklesne tepová frekvence(
pokud byl tep po doplavání 180 počkáme, až bude minimálně pod 100 tedy výchozí úrovni
před zahájením série). Opakovací trénink se zařazuje do pokročilejší části přípravy sezony
a do závodního období. (Counsilman 1974)
Sprinterský trénink
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Sprinterský trénink spočívá v plavání úseků nejvyšší možnou rychlostí. Plave se buď
v sériích (například 4 x 50 m s dlouhým intervalem) nebo jednotlivě ( 1 x 50 m, 1 x 25 m, 1 x
12,5 m atd). Lze zařadit i sprinterský trénink plavání prvků. (paže,nohy) Neplave se delší úsek
než 50 metrů, protože na delší trati by plavec nebyl schopen udržet maximální rychlost.
Interval odpočinku musí být dostatečně dlouhý, aby se tepová frekvence vrátila do výchozích
hodnot před zahájením sprinterského tréninku. Dalším důvodem dlouhého odpočinku je,
že jednotlivé úseky se ve sprinterském tréninku plavou na kyslíkový dluh(na rozdíl
od vytrvaleckých tréninků) a

plavci chvíli trvá, než se kyslík vrátí do svalů a krve,

proto může po doplavání sprintu pociťovat nevolnost a dýchací potíže. (Counsilman 1974)
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4. VÝZKUMNÁ ČÁST
4.1. Hypotézy
 Předpokládám, že uvedené tréninkové deníky – Tréninkový deník (Tvrzník, Rus
2002), Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001) a Tréninkový deník
(Horčic a kol. 1999) jsou nevyhovující pro detailní dokumentaci plaveckého tréninku.
 Předpokládám, že v dostupných tréninkových denících – Tréninkový deník (Tvrzník,
Rus 2002), Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001) a Tréninkový
deník (Horčic a kol. 1999) není dostatek kolonek pro speciální tréninkové ukazatele,
důležité pro plavecký trénink.
 Předpokládám, že prostor pro záznam tréninkových motivů je nevyhovující a
nedostatečný pro plavce v dostupných tréninkových denících – Tréninkový deník
(Tvrzník, Rus 2002), Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001)
a Tréninkový deník (Horčic a kol. 1999).
 Předpokládám, že u plavání jako rychlostně – vytrvalostního sportu bude více jak 50%
tréninkových motivů zaznamenáváno v pohybových schopnostech vytrvalost
a rychlostní vytrvalost.

4.2. Metodická část
Ve výzkumné části se pokusím navrhnout tréninkový deník, který by vyhovoval
dokumentaci plaveckého tréninku. Provedu rozbor níže uvedených tréninkových deníků,
které jsou v současnosti na trhu, a pokusím se zjistit, zda by byly vyhovující pro dokumentaci
plaveckého tréninku. Pokusím se tak učinit na základě podkladů, které mi poskytl Ing.
Jaroslav Strnad, který je hlavním trenérem plavců vysokoškolského sportovního centra.
Nyní krátce popíši co je a jakým způsobem funguje vysokoškolské sportovní centrum
a v krátkosti Ing. Jaroslava Strnada.
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4.3. Vysokoškolské sportovní centrum a jeho dokumentace tréninku
,,Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky (dříve Středisko vrcholného sportu Ministerstva školství) vzniklo v roce 1974.
Plavecká sekce byla jednou ze zakládajících sekcí nově vzniklého sportovního centra. Plavci,
kteří trénují na bazénu v Praze 6 na Strahově, závodili dříve pod hlavičkou Vysokých škol
Praha (VŠP). Patřili hned od počátku ke špičce československé a posléze české plavecké
reprezentace. Několik plaveckých generací vytvářelo při tréninku v útulném strahovském
bazénu základ pro nové české (resp. československé) rekordy a mezinárodní úspěchy.“ [11]
Mezi nejúspěšnější plavce, kteří se v tehdejším Středisku vrcholového sportu
připravovali patří Irena Fleissnerová, Martina Čapková, Tereza Vrtíšková, Romana Frýdlová
nebo snad Michal Bareš, Martin Dvořák, Mirek Milý, Alex Marček, Ondřej Bureš nebo Broňa
Szarzec.
Po roce 1991 bylo tehdejší středisko vrcholového sportu reorganizováno a muselo být
přizpůsobeno tehdejším společenským podmínkám. To mělo za následek snížení počtu plavců
v plavecké sekci sportovního centra. I přes snížení počtu plavců ve středisku se podařilo
vychovat další úspěšnou generaci, která vytvořila řadu českých rekordů a úspěšně nás
reprezentovala na mezinárodním poli. Například Lenka Maňhalová, Rastislav Bizub,
Vlastimil Burda, Marek Raniš nebo Kateřina Pivoňková. V současnosti se ve vysokoškolském
sportovním centru připravují naši úspěšní reprezentanti Petra Chocová, Martina Moravčíková,
Tomáš Fučík nebo Tomáš Plevko. Všichni plavci trénující na Strahově ve VSC zůstávají
členy svých mateřských oddílů. Je to z toho důvodu, že VSC si je vědomo důležitosti trenérů,
kteří je vychovali ve jejich mateřském oddílu a bez by takové výkonnosti nedosáhli.
Proto nadále zůstávají členy svých mateřských klubů, aby mohli přispívat k jejich
reprezentaci.
,,Nejúspěšnější členkou VSC MŠMT ČR byla bezesporu Ilona Hlaváčková, která pod
vedením svého osobního trenéra PaedDr. Milana Moravce třikrát obhájila titul mistryně
Evropy a vytvořila evropský rekord v disciplíně 50 znak a 100 znak. Z mistrovství světa
přivezla historicky první medaili – stříbro v disciplíně 50 znak.“ [11]
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Plavci ve Vysokoškolském sportovním centru využívají při svojí sportovní přípravě
řadu výhod:


pro nejlepší plavce VSC – české reprezentanty – plat sportovce instruktora s výší platu dle
sportovní výkonnosti



stipendium pro vysokoškoláky s výší podle sportovní výkonnosti



denní příspěvek na stravu s výší podle tréninkové morálky a sportovní výkonnosti



zajištění ubytování



materiální vybavení



lékařské a rehabilitační zajištění



trénink pod dozorem zkušených trenérů ve skupině nejlepších českých plavců s moderním
tréninkovým vybavením



spolupráce na tréninku s odborníky z jednotlivých podpůrných oborů (posilování, výživa,
doplňky výživy)



individualizace tréninku podle školních rozvrhů
Vedoucím sekce plavání a hlavním trenérem vysokoškolského sportovního centra je

v současnosti Ing. Jaroslav Strnad. Je trenérem plavání 1. třídy. Působil jako reprezentační
trenér v letech 2000 až 2004. Vychoval řadu českých reprezentantů a rekordmanů, jako byli
Rastislav Bizub, Lenka Maňhalová, Vlastimil Burda. V roce 2012 dovedl Petru Chocovou
k titulu Mistryně Evropy v disciplíně 50 metrů prsa na Mistrovství Evropy v Debrecenu.
Profesionální trenér SVS je od roku 1981, nyní je hlavní trenér plavecké sekce VSC MŠMT
ČR. Absolvent Strojní fakulty ČVUT a trenérské školy FTVS, specializace plavání.VSCplavani.cz

VSC plavání vysokoškolské sportovní centrum MŠMT dostupné z WWW

http://www.vsc-plavani.cz/kontakt.htm.
Pan Ing. Strnad má mezi plaveckou veřejností pověst jednoho z nejlepších trenérů v
České republice. Za tímto tvrzením stojí především vynikající výsledky jeho svěřenců.
I přesto působil velmi skromně a ochotně mi poskytl podklady pro mou práci.
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Na následující straně jako příklad uvedu týdenní cyklus zdokumentovaný Ing. Strnadem.
Jedná se o týdenní mikrocyklus od pondělí 11.6. 2012 do neděle 17.6 2012. V přípravě je to
24 týden necelý měsíc před vrcholem sezony, tedy olympijskými hrami v Londýně v roce
2012. Jedná se o přepis. Originál je uveden na obrázku 1 a 2.

Po

400 rozpl., 200 N,

11.6. 10 x 100 ( 50 N + 50 celý zp. ) i - 15“
Vystřídat všechny plavecké zp.

N 0,2

200 rozpl, 200N, 10 x 50 lib., 6 x 50 N

N 0,2

AEC 1,0

lib. 8 x 10 K i – 20“ 1 a 3 plav ( 25 a 25

R 0,3

N 0,5

progresivně)

AEC 0,8

6 x ( 50D nájezd na obrátku + obr. +
výjezd!!) + doplav do 100

1 -13, 4 3-14, 7 + 20,1 – 18,2 TF 135
RY 0,1

4 x (100 NP + 50 RP + 100 NP + 2 x

TF 139
6 x 25 RP + NK na max. + doplav do

ANV

50 RP)

AEC 1,4

50 časy 16,3 až 16,9 průměrně 16,7 ,

0,15

N: 1 : 48,7 – 1 : 51,2

N 0,8

15-17 záběrů na 25

P 0,15

R: :41,8 – 43,5

R 0,6

i – 20“

Paec

100 vol.

PN 0,8

6 x 25P + kýbl +doplav do 200

0,15

PR 0,6

Časy 22,6-21,7-21,7-21,6-21,6-21,2

P 0,1

průměrně 21,8 a 25 plavány na 18
záběrů VÝBORNĚ!!!

3,7/90

REGENERACE SAUNA
4,7/95

Út

VOLNO

12.6.

400rozpl, 200N, 20 x 100 i – 20“

N 0,2

1K, 1NK, 1K, 1NK, 3K, 1NK, 4K,

AEC 2

1NK, 5K, 1NK

N 0,5

1 : 18,4 – 1 : 16,4 většinou kolem 1 :
16, 7
TF 136 na začátku a TF 141 na konci
10 x 25D + vyplav do 50 /start minuta

ANC 0,2

každou 25, plaváno 14,1 – 14,9
( 50-100) x 4 libo i – 15“

N 0,4

2 x (100: 6 – 7 záběrů P na 25 max i –

ANC 0,2

20“ 6 záběrů v druhé 25 + 50 + kýbl +
8 x 50 libo)

P 0,2

8 x 50NP kýbl, pomalu je to na chycen

NP 0,4

vody
Posilovna kvůli únavě vynechána
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5,1/105

Lehký den bez měření časů

N 0,2

200 ropl, 200 lib., 4 x (1 x 50N) + 4 x

AEC 1,2

13.6. 200 rozpl, 10 x 50: 4K, 3Z, 2P, 1D,

N 1,1

(1N + 50) + ( 100N + 50)

N 0,6

AEC 1,1

12 x 100 K, K, NK, i – 20“ průměrně 1

AEC 1,2

4 x ( 3 x 50N libo i – 10“+ postupně

: 21, 2 N: 1 :59,5 TF 128

N 0,4

50,100,150,200 NP na co nejmíň kopů

36 x 50 i - 10“ progresivně

i -2:48

12 x 50 : 3 x 25P na techniku + 25P na

AEC 1,8

St

2NPZ

6 x 200 I 15“ (150K + 50P co nejmín

AE 1,2

co nejmíň záběrů (7-8)

AEC 0,6

z)

Pcvič 0,4

100N

P 0,6

2 x (4 x 50 Z, 100K i – 10“)

N 0,2

16 x 50P/P cvič i – 20“( 45-47)
Špatná nálada plavkyně

2 x 100K + 4 x 50 ND + 2 x 100lib.
Posilování 70 minut
5,2/105

Čt

5,1/105

Celodenní volno výlet

14.6.
Pá

400 rozpl, 8 x 100 : 5 x K 3 x PZ i-

AEC 0,8

Posilovna 50 minut

NAEC

200 rozpl., 200N, 12 x 50 lib i 10“

N 0,2

25NPZ + 25NP

0,8

3 x (6 x 50P/Pzr, NP, RK) + 10 x 50

AEC 0

11 x 50K start minuta + 50P na co

ANC 0,1

lib + 3 x 100K)

AEC 0

41,2 až na 34,4 N: prům. 43, 5, RK

ANC 0,9

prúm. 36,4

R 0,3

15.6. 10“, 4 x 200NPZ liché normálně, sudé

nejmíň záběrů
7 x 75 max sprint 4 x PZ, 3 x D,P +

RY 0,1

doplav, 50 vol.

RY 0,1

NP 0,3

3 x 25 max D 13,7 P kýbl 17,4 na 13,5

AEC 1,0

RP 0,3

z, P 13, 9 na 10 z, vždy doplav do 200

R 0,1

10 x 100: liché 75K + 25P průměrně
1:23, sudé 25P + 25K prům. 1 : 27, TF

P 0,5

147 (protože u sudé šla TF moc nahoru

NP 0,25

plavala od 6 jen 75K + 25P

RP 0,1

8 x 50: liché 25RP + 25P, sudé libo

5/100
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4,9/115

So

400 rozpl., vše N, 3 x (NK stup., 3 x

16.6. K stup., 4 x 50 Z)

N 0,4
AEC 1,8

4 x (25ND pod vodou + 25 vol.)

N 0,6

3 x (12 x 50)

Cvič

1, 10 x K + 2 x P

Posilovna 60 minut

0,15

2, 8 x K + 4 x P
3, 6 x K + 6 x P

P O,45

TF po K 128

NP 0,3

TF po P 147!!! (41, 5 - 43, 0)

Cvič

100P : (3 x P záb + 6P záb)

0,15

2 x 100 lib.,
6 x 50 (25 scull + 25P)

Ne

4,3/95

Plaváno bez trenéra

200 rozpl, 200N, 12 x 50PZ bez D

N 0,2

(25N x 25 cel)

N 0,3

9 x 50N: (1 x NP + 1 x ND) + 50P

N 0,45

14 x 50 i – 15“ 4 x K, 1 x D(25D +

6 x 25R doplav do 200 25 průměrně za

ANC

25Dcvič),3K 1(25D + 25 cvič), 2x K,

17,9

0,15

1(25D + 25 cvič), 1 x K, 1(25D + 25

12 x 50 i – 15“ libo¨

17.6. 400 rozpl., vše N
12 x 50 N i 10“

AEC 0,7

cvič)

Cvič 0,3

6 x 25 RP + ND doplav do 50 start 1 :

6 x 50P cvič: P + NP/1 :10 start

N 0,3

15

ANC

300NPZ (50) ( + 150NP)

Cvič 0,3

25 průměrně za 17,0

0,15

6 x 50P cvič: 25P stupňovaně. + 25P/ v

RY 0,1

12 x 50 libo i 15“

R 0,15

1:10 start

ANC

8 x (15PZ + doplav do 50)

0,25
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P 0,2
Oprati původnímu plánu zbytek

RP 0,15

1x, 2x, 3x, 4xD!! Vždy doplav do 50

N 0,3

tréninku jen vyplavat, protože plavkyni

po vždy 1x, 2x, 3x, 4x 100K dlouze i –

NP 0,45

chytaly křeče

15“

Pcvič 0,6

300NP
5,2/110
4,5/110

Vysvětlivky obecných tréninkových ukazatelů (Jedná se o ukazatele, které jsou stejné pro
všechny sporty, např. Rozklusat - v našem případě rozplavat, rozcvičení, interval
odpočinku,doba zatížení, celkový objem apod.):

Rozpl – rozplavání
i – interval odpočinku mezi sériemi
AEC – aerobní výkon
ANC – anaerobní výkon
RY – rychlost
Čísla vyznačená tučně znamenají celkový objem naplavaných kilometrů/doba tréninku
v minutách
Vysvětlivky speciálních tréninkových ukazatelů (Jedná se o ukazatele tréninku specifické pro
určitý sport, v našem případě o plavání. V plavání se zaznamenává např. plavání prvků ruce, nohy, jakým způsobem byl úsek odplaván, kolik bylo odplaváno km technickými
cvičeními apod.):
N – nohy
R – ruce
P – prsa
NP – prsové nohy
RP – prsové ruce
Paec – aerobní výkon prsa
Libo. nebo libov. – střídat plavecké způsoby jak plavec chce
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K – kraul
NK – kraulové nohy
Cvič – technická cvičení
Pcvič – prsová technická cvičení
Záb – počet záběrů
Scull – technické cvičení pro rozvoj citu pro vodu 1

Kýbl – technická pomůcka pro rozvoj síly ve vodě
PZ – polohový závod (střídat způsoby v pořadí delfín, znak, prsa, kraul)
Pokud je motiv v záznamech podtržen (např. Po 11.6.:6 x ( 50D nájezd na obrátku + obr. +
výjezd!!) nebo 6 x 25 RP + NK – jedná se o hlavní motiv v tréninkové jednotce, na který je
kladen největší důraz, probíhá obvykle měření jednotlivých úseků.

4.3.1. Struktura tréninkového archu Ing. Strnada
Týdenní mikrocyklus je zaznamenán na třech stranách formátu A4. Týdenní záznam
tréninků je dokumentováno v tabulce, která zabírá dvě strany Formátu A4. Třetí strana
obsahuje tabulku speciálních tréninkových ukazatelů. Na každé straně je v pravém horním
rohu označen číslem mikrocyklus. Tabulka pro týdenní záznam tréninků má pět sloupců:
1. do prvního sloupce se zaznamenává den, datum a místo tréninku
2. druhý sloupec obsahuje záznam dopoledního plaveckého tréninku, suché přípravy,
poznámky k tréninku, časy zaplavané v tréninkových sériích nebo způsob
regenerace, pokud je půlden bez tréninku označí se slovem volno
3. do třetího sloupce se zaznamenávají speciální tréninkové ukazatele z dopoledního
plaveckého tréninku, celkový počet naplavaných kilometrů a součet minut zatížení
4. čtvrtý sloupec druhý sloupec obsahuje záznam odpoledního plaveckého
tréninku,suché přípravy, časy zaplavané v tréninkových sériích, poznámky

1 ,, Používání cvičení pro pocit vody v plaveckém tréninku má za úkol zvýšit vnímání senzomotorických
nervových zakončení v oblasti prstů, dlaní a předloktí.“ [12]
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k tréninku nebo způsob regenerace, pokud je půlden bez tréninku označí se slovem
volno
5. do pátého sloupce se zaznamenávají speciální tréninkové ukazatele z odpoledního
plaveckého tréninku, celkový počet naplavaných kilometrů a součet minut zatížení
Třetí strana obsahuje přehlednou tabulku speciálních tréninkových ukazatelů pro
plavecký trénink. Obrázek 3 s tabulkou je uveden níže. Z tabulky vyplývá že:
doba zatížení za týden činila 1030 minut
počet tréninkových dní za týden činil 6
celkem bylo za týden naplaváno 2 47,7 km
způsobem prsa bylo za týden odplaváno 3,5 km
prsovýma nohama bylo za týden odplaváno 3 km
prsovými pažemi bylo za týden odplaváno 1,3 km
technickými cvičeními způsobem prsa bylo za týden odplaváno 1,3 km
Celkem bylo odplaváno způsobem prsa (včetně prvků a technických cvičení) bylo za týden
odplaváno 9,1 km.
v režimu rozvíjení aerobní kapacity bylo za týden odplaváno 18,6 km
v režimu rozvíjení anaerobní kapacity bylo za týden odplaváno 2 km
v režimu aerobního výkonu bylo odplaváno za týden 0,3 km
sprintem bylo za týden odplaváno za týden 0,4 km
samotnými pažemi bylo za týden odplaváno 1,3 km
nohama bylo za týden odplaváno 10 km
suché přípravě bylo za týden věnováno 180 minut
Překvapilo mě, že i když je zobrazený tréninkový plán určen pro plavkyni specializující se
na plavecký způsob prsa, je tímto způsobem odplaváno pouze 9,1 km, tedy 19% z týdenního
objemu, přičemž je velká část plavána samotnýma nohama z celkové týdenní kilometráže
47,7 km. Důvodem byly vleklé neblíže specifikované problémy s ramenem, které plavkyni
trápily a značně omezovaly v tréninku právě při trénování plaveckého způsobu prsa. Proto se
trenér snažil omezit plavání prsou tím, že série kombinoval s jinými plaveckými způsoby,
při kterých obtíže neměla nebo do tréninku často zařazoval plavání nohou. Tím pádem byla
2 včetně rozplavávání, vyplavávání a volného plavání, tyto prvky nejsou zahrnuty v STU
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částečně vyvrácena

hypotéza, která předpokládala, že v plavání jako rychlostně –

vytrvalostním sportu, bude více jak 50% tréninkových motivů zaznamenáváno v pohybových
schopnostech vytrvalosti a rychlostní vytrvalosti. Vytrvalostních motivů bylo zaznamenáno
za týden 39% (18,6 km) a u rychlostně vytrvalostní pohybové schopnosti 4,2% (2 km)
za týden. Pokud jde o ostatní pohybové schopnosti, konkrétně rozvoj síly, tak 21,1% tvořilo
plavání nohama a 2,7% tvořilo plavání pažemi. Necelé 1% plavání čistého sprintu nebo
anaerobních výkonů. Zbytek 32% tvořilo rozplavávání, vyplavávání anebo volného plavání.
Jednou z příčin proč byla tato hypotéza vyvrácen je, že se plavkyně specializuje na krátké
tratě 50 a 100 metrů. Předpokládám, že u plavců specializujících se na střední tratě (200, 400
metrů) a dlouhé tratě( 800, 1500 metrů) by se záznam vytrvalostních a rychlostně –
vytrvalostních pohybových schopností lišil.
Dalším důvodem proč byla moje hypotéza vyvrácena je, že Ing. Strnad upřednostňuje
méně úseků,ale kvalitněji odplavané. Jak je vidět ze záznamů hlavní tréninkové motivy nejsou
dlouhé, ale je v nich kladen důraz na rychlost, kvalitu nebo optimální počet záběrů. Nikde
v jeho záznamech jsem nenašel žádné úseky nadtratí nebo dlouhých, pomalých, intervalových
sérií např 10 x 400 apod. Sám přiznal, že jeho tréninkové metody jsou jiné, než které se
vyučovaly donedávna v trenérských školách.
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Obrázek 1 tabulka dokumentace tréninku Ing. Jaroslava Strnada
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Obrázek 2 tabulka dokumentace tréninku Ing. Jaroslava Strnada
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Obrázek 3 tabulka speciálních tréninkových ukazatelů
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4.4. Tréninkové deníky
V následující kapitole je stručné shrnutí a popis vybraných, tištěnou formou
publikovaných tréninkových deníků, které jsou využitelné k záznamu a evidence sportovních
disciplín.
V současné době o výsledném sportovním výkonu a tím pádem i zúročení tréninkové
snahy rozhoduje celá řada faktorů. Plánování a evidence tréninkového zatížení dnes
bezesporu

patří

k součásti

sportovní

přípravy

počínaje

žákovskými

kategoriemi

až po vrcholové sportovce. Pokud se chce sportovec zlepšovat, bude potřebovat mít záznam
z minulosti, aby měl s čím porovnávat přítomnost (porovnávat zlepšení). Nebo naopak bude-li
se chtít poučit z ze svých chyb, rovněž může příčinu najít ve svých záznamech, vyvodit z toho
důsledky a pro příště se chybám vyvarovat. Tréninkový deník je tedy nástroj
k detailnímu plánování a evidování tréninkového úsilí. V současné době autoři uvádí, že není
možné vytvořit jeden univerzální typ deníku, který by vyhovoval všem sportům. Autoři
tréninkových deníků jsou většinou nuceni přistupovat ke kompromisům a musí udržet určitou
míru volnosti.

4.4.3 Tréninkový deník (Tvrzník, Rus 2002)
Tento typ univerzálního tréninkového deníku má formát A4 a je určen sportovcům
všech kategorií a výkonností, přičemž na každé protilehlé straně je dostatečný prostor
pro podrobný slovní popis rámcového zatížení rámcového týdenního plánu. Každý den
obsahuje kolonku pro datum, místo tréninku, počasí, ranní tepové frekvence 3a pro samotný
záznam tréninkové náplně je k dispozici jedna kolonka s pěti řádky, spolu s kolonkou
poznámky
k tréninku. Výhodou je, že každý tréninkový mikrocyklus obsahuje tabulku pro předběžný
rámcový plán týdne.
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Ráno po probuzení, nebo těsně před spaním doporučuje se 3 dny za sebou a vzít pak průměr, Klidová TF se
pohybuje v rozmezí 65-75 tepů za minutu, u trénovanějších jedinců klesá až k 50 tep/min. Podle klidové TF
můžeme tedy i hodnotit naši trénovanost, případně sledovat jak se zlepšujeme během delšího období. Pokud
je klidová stejná nebo když se sníží, je sportovec trénovanější nebo více odpočinutý. Naopak zvýšení tepové
frekvence cca o 10% může znamenat nedostatečné zotavení po tréninku z předešlého dne, stres či nastupující
nemoc. [13]
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Největší volnost je zde ponechána zejména v oblasti speciálních tréninkových
ukazatelů (STU). Pro evidenci tréninkových ukazatelů nabízí tento typ tréninkového deníku
26 kolonek pro záznam sportovně-speciálních tréninkových ukazatelů. Rozdílné speciální
ukazatele bude mít například krasobruslař v porovnání se vzpěračem atd. Rozdílné tréninkové
ukazatele mohou být i v disciplínách daného sportu (v atletice vytrvalostní běžec a vrhač).
Odlišovat se budou také speciální testy v jednotlivých sportech. Ty slouží k ověřování
výkonnosti buď v jednotlivých disciplínách nebo v jejich průpravných variacích. Provádějí se
několikrát v průběhu tréninkového roku.
Společné údaje v tréninkovém deníku (Tvrzník, Rus 2001)
Univerzální pro všechny sporty jsou obecné tréninkové ukazatele (OTU) :
1. Celkový čas zatížení
2. Čas věnovaný regeneraci a strečinku
3. Počet dnů omezení tréninku ze zdravotních důvodů – trénink nelze ze zdravotních
důvodů absolvovat naplno
4. Počet dnů zdravotní neschopnosti – trénink je nutné ze zdravotních důvodů vynechat
úplně
5. Počet dnů zatížení
6. Počet jednotek zatížení
7. Počet závodů počet startů
Roční součet OTU a STU – tento záznam ukáže, kolik tréninkové práce v přípravě
sportovec odvedl a může pomoc zejména trenérovi při vypracování plánu na další sezonu. Pro
přesnější výsledky se tento údaj skládá ze součtu OTU a STU za jednotlivé týdny, proto je
ideální tyto údaje zaznamenávat na konci každého týdne.
Další společnou položkou pro všechny tréninkové deníky budou osobní údaje. Zde
bude uvedeno jméno, příjmení, tréninkový cyklus, sportovní odvětví a disciplína a sportovní
klub, kde je sportovec registrovaný.
Důležitou položkou zejména pro žákovské a juniorské kategorie je tělesný růst. Ten
je důležité sledovat z důvodů celkového sportovního rozvoje.
Hlavním ukazatelem tréninkového úsilí je výkonnostní růst, který zobrazuje zda se
tréninková příprava ubírá správným směrem. Rovněž stejné pro všechny sporty můžou být
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v tréninkovém deníku obecné testy. Jejich účelem je ověřování všestranné kondiční
připravenosti.(Tvrzník, Rus 2002)
Úvod deníku nabízí stručný návod k jeho používání, podrobný plánovací arch a také
osobní údaje sportovce a trenérů. Závěr deníku obsahuje tabulky určené k záznamu součtu
objemů a zatížení za roční tréninkový cyklus. Na první straně vyplňovacího archu je jako
příklad uveden týdenní tréninkový cyklus atleta specializujícího se na disciplínu 400 metrů
překážek. Díky tomuto konkrétnímu příkladu, může sportovec získat určitou představu, jakým
způsobem tréninkový deník vyplňovat. Záznamový arch je uveden na obrázku 2.
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obrázek 4 záznamový arch Tréninkového deníku (Tvrzník, Rus 2002)
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obrázek 5: Tabulka STU a OTU v Tréninkovém deníku (Tvrzník, Rus 2002)
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Využití deníku pro dokumentaci plaveckého tréninku:
Tréninkový deník (Tvrzník, Rus 2001) je univerzálním deníkem. Teoreticky by tedy
měl být využitelný i pro plavání. Největší pozitivum vidím v tom, že tabulka pro součet
speciálních tréninkových ukazatelů obsahuje celkem 20 volných kolonek, což je dostatečný
počet pro kompletní dokumentaci všech speciálních tréninkových ukazatelů pro plavecký
trénink. Velké negativum bych viděl v nedostatečné velikosti kolonek pro denní záznam
náplně tréninku. Jak je možné vidět z materiálů poskytnutých od Jaroslava Strnada, plavecký
trénink je zpravidla dvoufázový, tzn. první plavecký trénink proběhne dopoledne a druhý
odpoledne. Mimo to je součástí tréninku suchá příprava, která probíhá ob den.
Z toho vyplývá, že pro detailní dokumentaci je potřeba dostatečné množství prostoru. Jaroslav
Strnad ve svém týdenním archu zaznamenává časy plavané v hlavních sériích, tepovou
frekvenci po doplavání, hodnocení odtrénovaných sérii, zdravotní stav plavce atd.. Důvod,
proč vše zaznamenává je, aby viděl všechny souvislosti a mohl se z nich poučit, popřípadě
z nich vycházet do tréninkového plánu na další sezonu. Celý tréninkový týdenní mikrocyklus
má zaznamenán na 2 stranách formátu A4. Tréninkový mikrocyklus je v tréninkovém deníku
od Tvrzníka a Rusa možné zaznamenat na necelou jednu stranu formátu A4.

Proto se

domnívám, že kolonka pro detailní záznam plavecké, tréninkové náplně, která obsahuje jen
5 řádků je nedostatečná. Dobrý nápad, který naopak v archu Jaroslava Strnada postrádám je
zaznamenávání ranní tepové frekvence. Tento údaj by mohl být důležitý pro určení fyzické
stavu plavce. Mohl by plaveckým trenérům ,,napovědět“, zda je plavec přetrénovaný nebo zda
jeho tělo bojuje s nemocí. Rovněž za velmi přínosný se mi zdál údaj pro zaznamenávání váhy
sportovce, který se nacházel v levém horním rohu. Myslím si, že by bylo vhodné tento údaj
zahrnout i do tréninkového deníku pro plavce.

4.4.4. Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001)
Jak je již z názvu patrné, toto vydání tréninkového deníku je primárně určeno
pro sportovce žákovských kategorií bez rozdílu sportovního odvětví. Formát tohoto vydání je
24 x 17 cm. Trénink se zaznamenává do předem daných OTU. (celkový čas zatížení, doba
věnovaná regeneraci, dny tréninku a dny omezení tréninku).
Deník neobsahuje kolonky STU. I když se jedná jen o deník pro mládež tento způsob
zaznamenávání se může jevit jako nesystematický a
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nedostatečný. Úvodní část deníku

pro mladé sportovce obsahuje tabulku na vybrané osobní údaje. Déle jsou zde popis
základních rozcvičení před tréninkem nebo závodem, včetně vybraných strečinkových cviků.
Podobně jako v předchozím deníku i je zde vzor týdenního tréninkového cyklu , který
má mladému sportovci ukázat jak správně vyplňovat tréninkový deník. Závěr deníku obsahuje
souhrnné tabulky určené k zaznamenávání speciálních testů, součtů OTU, závodů a výsledků
z nich. Jak již bylo zmíněno deník zcela postrádá kolonky pro záznam STU. Proto není
možné provádět součet kilometráže pohybových dovedností. Deník obsahuje příklad
týdenního tréninkového mikrocyklu pro atletického atletický trénink jako příklad
pro vyplňování. Tento arch přikládám na obrázku 4.
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Obrázek 4, Trénikový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001)
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Využití deníku pro dokumentaci plaveckého tréninku:
Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001) je určen především pro
mladé sportovce. Tento deník obsahuje pouze 4 kolonky pro záznam tréninkové náplně.
Navíc formát vydání je pouze 24 x 17 cm. Plavci zpravidla začínají trénovat dvoufázově tj.
jeden plavecký trénink ráno a druhý večer již od 15 let (někdy i dříve). Vedle dvoufázového
tréninku se plavci žákovských a juniorských kategorií věnují všestranné přípravě na suchu. To
znamená, že již v tomto věku je potřeba zaznamenávat již tři tréninkové jednotky. Proto se
na základě tréninkových archů od Jaroslava Strnada domnívám, že pro detailní dokumentaci
plaveckého tréninku je kolonka se 4 řádky nedostatečná. Deník neobsahuje žádné kolonky pro
speciální tréninkové ukazatele. Proto zde není žádný prostor pro sčítání peciálních
tréninkových ukazatelů. Nedostatečný by byl i pro dokumentaci tréninku mladých plavců. Již
v tomto věku jsou důležité záznamy kolik plavec odplave kilometrů v aerobní či anaerobní
pásmu popřípadě kolik odplave kilometrů jednotlivými způsoby či prvky. Na základě těchto
údajů může vycházet pro plány na další sezony.

4.4.5. Tréninkový deník ( Horčic a kol. 1999)
Tento deník je určen pro vytrvalostní víceboje. Především triatlonu, ale také duatlonu
a kvadriatlonu. Jeho formát je A4. Tréninkový deník může používat jak začátečník, tak
i vrcholový sportovec. Způsob, rozsah i kvalitu záznamů si každý zvolit podle vlastních
potřeb a plánů. Taktéž je možnost evidovat a vyhodnocovat pouze ty ukazatele, které chce
ve svém tréninku sledovat.
Úvodní textová část deníku slouží jako manuál pro používání. Jsou zde vysvětlovány
základní pojmy používané ve sportovní přípravě triatlonisty, a také seznam zkratek, které je
možné použít při vyplňování deníku. Další důležitou částí úvodu je charakteristika pásem
intenzity zatížení pro plavání, cyklistiku a běh v závislosti na procentuální úrovni srdeční
frekvence. Pro sledování úrovně trénovanosti a výkonnosti zde Horčic uvádí katalog
motorických testů a kontrolních tréninků pro stanovení vytrvalostních předpokladů.
Dále uvádí katalog motorických testů a kontrolních tréninků pro stanovení a ověření
úrovně silových a rychlostních předpokladů. Úvodní část také obsahuje návod jak tento
tréninkový deník vyplňovat. Jako příklad je zde uveden týdenní tréninkový mezocyklus
Triatlonisty uvedený na obrázku.
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Obrázek 5 Tréninkový deník (Horčic a kol.)
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Využití deníku pro dokumentaci plaveckého tréninku:
Tréninkový deník od Horčic a kol. je primárně určen pro vytrvalostní víceboje,
především pro triatlon. Na levé straně je umístěn arch pro záznam týdenního mikrocyklu.
V prvním sloupci
Archu je kolonka pro den, datum a hodnotu ranní tepové frekvence. V druhém sloupci
je druh tréninkové jednotky(plavání, cyklistika, běh nebo posilování), a čas od kdy do kdy
tréninková jednotka probíhala. Pro záznam tréninkových motivů je k dispozici kolonka
s 6 řádky, přičemž v pravém rohu se nachází zvlášť kolonky pro regeneraci a čas zatížení.
Oba ukazatele jsou zaznamenávány v hodinách. Pod tabulkou záznamového archu se nachází
kolonka pro vyhodnocení týdne, které zároveň obsahuje součet tréninkových ukazatelů
za odtrénovaný mikrocyklus a také obsahuje dosavadní součet odtrénovaných tréninkových
ukazatelů za sezonu. Tabulka pro speciální tréninkové ukazatele se nachází na pravé straně.
Tato tabulka je navržena tak, že se každá část triatlonu (plavání, cyklistika, běh) se
zaznamenává ve třech intenzitách podle úsilí. Vzhledem k tomu, že kolonky pro speciální
tréninkové ukazatele jsou navrženy a předepsány pro triatlon, a proto se domnívám,
že by nebyly vhodné pro dokumentaci plavecké tréninku. Velice těžko by se zde
zaznamenávali speciální tréninkové ukazatele pro trénink plavání. Naopak příznivě bych
hodnotil zaznamenávání konkrétních časů, kdy probíhal trénink a zaznamenávání ranní tepové
frekvence. Tyto ukazatele by se dali použít i pro tréninkový deník určený pro plavce.
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4.4.6 Návrh archu pro týdenní mikrocyklus
hmotnos Datum od kdy do kdy týden probíhá, co je předběžnou náplní a cílem týdne,číslo mikrocyklu
t
Den
Datum

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence atd.

Km cel.

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence atd.

Km cel.

Doba
trvání
zátěže

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence, atd.

Km cel.

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence atd.

Km cel.

Doba
trvání
zátěže

Ranní TF
Místo
tréninku
Velikost
bazénu
Čas 1
tréninku
Čas 2
tréninku
Suchá
příprava
Den
datum
Ranní TF
Místo
tréninku

Doba
trvání
zátěže

Velikost
bazénu
Čas 1
tréninku
Čas 2
tréninku

Suchá
příprava
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Doba
trvání
zátěže

Den
Datum

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence atd.

Ranní TF

Km cel.

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí,tepová frekvence atd.

Doba
trvání
zátěže

Místo
tréninku

Km cel.
Doba
trvání
zátěže

Velikost
bazénu
Čas 1
tréninku
Čas 2
tréninku

Suchá
příprava

Den
Datum
Ranní TF
Místo
tréninku

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí,tepová frekvence atd.

Km cel.
Doba
trvání
zátěže

Velikost
bazénu
Čas 1
tréninku
Čas 2
tréninku

Suchá
příprava
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Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí,tepová frekvence atd.

Km cel.
Doba
trvání
zátěže

Den
Datum

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí,tepová frekvence atd.

Ranní TF

Km cel.

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence atd.

Doba
trvání
zátěže

Místo
tréninku

Km cel.
Doba
trvání
zátěže

Velikost
bazénu
Čas 1
tréninku
Čas 2
tréninku

Suchá
příprava

Den
Datum

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí,tepová frekvence atd.

Ranní TF

Km cel.

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí,tepová frekvence atd.

Doba
trvání
zátěže

Místo
tréninku

Km cel.
Doba
trvání
zátěže

Velikost
bazénu
Čas 1
tréninku
Čas 2
tréninku

Suchá
příprava

Den
Datum
Ranní TF
Místo
tréninku

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence, suchá
příprava(forma suché přípravy atd)

Km cel.
Doba
trvání
zátěže

Velikost
bazénu
Čas 1
tréninku
Čas 2
tréninku

54

Náplň tréninku:motivy,zaplavené časy,
pocity, úsilí, tepová frekvence, suchá
příprava(forma suché přípravy atd)

Km cel.
Doba
trvání
zátěže

Suchá
příprava
Zhodnocení týdne

Poznámky:
V horním řádku bude uvedena aktuální hmotnost plavce, datum od kdy do kdy
mikrocyklus probíhal, co bylo jeho cílem a číslo mikrocyklu v sezoně.
U každého dne bude sloupek, ve kterém bude zaznamenán den, datum, ranní tepová
frekvence, místo tréninku, o jak dlouhém bazénu se trénovalo (zda trénink proběhl na bazénu
dlouhém 25 metrů, 50 metrů, nebo 25 yardů, 50 yardů, ale tyto bazény se nachází většinou
jen v USA), dále se do sloupku zaznamenávají časy od kdy-do kdy proběhl první trénink,
popřípadě od kdy do kdy proběhl druhý trénink. Šířka slupku bude na straně formátu A4
22mm.
Do dalšího sloupku se zaznamenává průběh tréninku. Šířka i délka sloupku bude
na straně A4 85mm. Prostor pro zaznamenání by měl být dostatečný. Stejně bude vypadat
i čtvrtý sloupec.
Do třetího sloupku se zaznamenávají součtu pohybových schopnosti. Celkový počet
naplavaných kilometrů a celková doba zatížení v minutách. Šířka sloupku bude na straně
formátu A4 11mm. Pod ukazateli je záměrně vynechané místo aby měl trenér nebo plavec
možnost načrtnout si kolonky pro tréninkové ukazatele, které chce sledovat. Například bude-li
se jednat o plavce specializujícího se na plavecký způsob prsa, bude-li chtít přednostně
sledovat kolik km uplaval způsobem prsa, prsovými nohami, prsovými pažemi, prsařskými
technickými cvičeními, plavání prsou s pomůckami apod. Stejným způsobem bude vypadat
i pátý sloupec.
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Vzor pro vyplnění
Poznámka:
(Do vzoru jsem aplikoval jako příklad tréninkový mikrocyklus, který je uveden na straně 30)

55kg

11 – 17. 6. Závodní období, 3 týdny pře OH, rozvoj anaerobní kapacity a rychlosti, ale zároveň šetřit
bolavé rameno, 6 dní zátěže a 1 den volno, 24 mikrocyklus v přípravě

Pondělí
400 rozpl., 200 N,
11.6.2012

10 x 100 ( 50 N + 50 celý zp. ) i - 15“

48

Vystřídat všechny plavecké zp.
6 x ( 50D nájezd na obrátku + obr. +

bazén
25m

výjezd!!) + doplav do 100
4 x (100 NP + 50 RP + 100 NP + 2 x 50
RP)

3,7

200 rozpl, 200N, 10 x 50 lib., 6 x 50 N lib. 4,7

90

8 x 10 K i – 20“ 1 a 3 plav ( 25 a 25

N 0,2

progresivně)

AEC 1,0

1 -13, 4 3-14, 7 + 20,1 – 18,2 TF 135 TF

N 0,5

139

RY 0,1

6 x 25 RP + NK na max. + doplav do 50

AEC 1,4

časy 16,3 až 16,9 průměrně 16,7 , 15-17

N 0,2

90

N 0,8

záběrů na 25

8:00-9:30 N: 1 : 48,7 – 1 : 51,2
R: :41,8 – 43,5

R 0,3

R 0,6

i – 20“

AEC 0,8

PN 0,8

6 x 25P + kýbl +doplav do 200

15:0016:30

PR 0,6

Časy 22,6-21,7-21,7-21,6-21,6-21,2

P 0,1

průměrně 21,8 a 25 plavány na 18 záběrů

ANV 0,15

VÝBORNĚ!!!

P 0,15

REGENERACE SAUNA

Paec 0,15

400rozpl, 200N, 20 x 100 i – 20“

5,1

Úterý

100 vol.

VOLNO

1K, 1NK, 1K, 1NK, 3K, 1NK, 4K, 1NK,
12.6.2012

5K, 1NK
1 : 18,4 – 1 : 16,4 většinou kolem 1 : 16, 7
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TF 136 na začátku a TF 141 na konci

105

10 x 25D + vyplav do 50 /start minuta

bazén

každou 25, plaváno 14,1 – 14,9
25m

( 50-100) x 4 libo i – 15“

N 0,2

2 x (100: 6 – 7 záběrů P na 25 max i – 20“ AEC 2
N 0,5

56

16:0017:45
Posilovna
kvůli únavě
vynechána
Středa
13.6.2012
48
bazén
25m
9:00-10:45

6 záběrů v druhé 25 + 50 + kýbl + 8 x 50

ANC 0,2

libo)

N 0,4

8 x 50NP kýbl, pomalu je to na chycen

ANC 0,2

vody

P 0,2
NP 0,4

Lehký den bez měření časů

5,2

200 ropl, 200 lib., 4 x (1 x 50N) + 4 x (1N 5,1

200 rozpl, 10 x 50: 4K, 3Z, 2P, 1D,

+ 50) + ( 100N + 50)

2NPZ

12 x 100 K, K, NK, i – 20“ průměrně 1 :

4 x ( 3 x 50N libo i – 10“+ postupně
50,100,150,200 NP na co nejmíň kopů i -

105

21, 2 N: 1 :59,5 TF 128
36 x 50 i - 10“ progresivně

2:48

12 x 50 : 3 x 25P na techniku + 25P na co

6 x 200 I 15“ (150K + 50P co nejmín z)

nejmíň záběrů (7-8)

2 x (4 x 50 Z, 100K i – 10“)

N 0,2

16 x 50P/P cvič i – 20“( 45-47)

N 1,1

N 0,6

2 x 100K + 4 x 50 ND + 2 x 100lib.

AEC 1,1

AEC 1,2

AE 1,2

16:0017:45

100N

Špatná nálada plavkyně

50

AEC 0,6
P 0,6

400 rozpl, 8 x 100 : 5 x K 3 x PZ i- 10“, 4 5

200 rozpl., 200N, 12 x 50 lib i 10“

x 200NPZ liché normálně, sudé 25NPZ

3 x (6 x 50P/Pzr, NP, RK) + 10 x 50 lib +

+ 25NP

3 x 100K)

11 x 50K start minuta + 50P na co

41,2 až na 34,4 N: prům. 43, 5, RK prúm.

nejmíň záběrů

36,4

Bazén,posil 7 x 75 max sprint 4 x PZ, 3 x D,P +
ovna
doplav, 50 vol.
25m

N 0,4

AEC 1,8

Posilovna
70 minut
dopo.
Cvičení na
strojích a
činky
Zaměření
na celé tělo

14.6.2012

AEC 1,2

Pcvič 0,4
N 0,2

Čtvrtek

105

4,9

100

115

10 x 100: liché 75K + 25P průměrně

AEC 0,8

N 0,2

1:23, sudé 25P + 25K prům. 1 : 27, TF

NAEC 0,8

AEC 0

147 (pro tože u sudé šla TF moc nahoru

ANC 0,1

AEC 0

plavala od 6 jen 75K + 25P

RY 0,1

ANC 0,9

8 x 50: liché 25RP + 25P, sudé libo

RY 0,1

R 0,3

AEC 1,0

NP 0,3

R 0,1

RP 0,3

3 x 25 max D 13,7 P kýbl 17,4 na 13,5 z,
P 13, 9 na 10 z, vždy doplav do 200

8:00-9:40
16:0017:45
Posilovna
50 minut
odpo.
Cvičení

57

převážně s

P 0,5

vlastní

NP 0,25

vahou

RP 0,1

posilování
břicha a
zad
Pátek

400 rozpl., vše N, 3 x (NK stup., 3 x

4,3

Posilovna 60 minut

K stup., 4 x 50 Z)
15.6.2012
50

4 x (25ND pod vodou + 25 vol.)
3 x (12 x 50)

95

1, 10 x K + 2 x P
Bazén,
posilovna
25m
10:0011:35

2, 8 x K + 4 x P
3, 6 x K + 6 x P
TF po K 128

N 0,4

TF po P 147!!! (41, 5 - 43, 0)

AEC 1,8

100P : (3 x P záb + 6P záb)

N 0,6

2 x 100 lib.,

Cvič 0,15

6 x 50 (25 scull + 25P)

P O,45
NP 0,3
Cvič 0,15

Posilovna
60 minut
Cvičení
s činkami a
vlastní
vahou,
zaměřeno
na
výbušnost
Sobota
16.6.2012
49
bazén
25m
8:00-9:50

Plaváno bez trenéra

5,2

00 rozpl, 200N, 12 x 50PZ bez D (25N x

400 rozpl., vše N

25 cel)

12 x 50 N i 10“

9 x 50N: (1 x NP + 1 x ND) + 50P

14 x 50 i – 15“ 4 x K, 1 x D(25D +
25Dcvič),3K 1(25D + 25 cvič), 2x K,

110

6 x 25R doplav do 200 25 průměrně za

4,5

110

17,9

1(25D + 25 cvič), 1 x K, 1(25D + 25

12 x 50 i – 15“ libo¨

cvič)

6 x 25 RP + ND doplav do 50 start 1 : 15

6 x 50P cvič: P + NP/1 :10 start

AEC 0,7

25 průměrně za 17,0

N 0,2

300NPZ (50) ( + 150NP)

Cvič 0,3

12 x 50 libo i 15“

N 0,3

N 0,3
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N 0,45

15:0017:50

Neděle

6 x 50P cvič: 25P stupňovaně. + 25P/ v

Cvič 0,3

1:10 start

RY 0,1

Oprati původnímu plánu zbytek tréninku

ANC 0,15

8 x (15PZ + doplav do 50)

ANC 0,25

jen vyplavat, protože plavkyni chytaly

R 0,15

1x, 2x, 3x, 4xD!! Vždy doplav do 50 po

N 0,3

křeče

P 0,2

vždy 1x, 2x, 3x, 4x 100K dlouze i – 15“

NP 0,45

300NP

Pcvič 0,6

Volný den, výlet

ANC 0,15

RP 0,15

Volný den, výlet

17.6.2012
50

Na začátku týdne výborné,úterý odpoledne únava a změna – suchá příprava prohozena z úterý na čtvrtek, středa krize, neděle
únava a křeč, hlavních sérií v týdnu byly úspěšně odplavány!

4.4.7. Tabulka STU
Po

Km
celkem

dopo

Doba
trvání

Dopo.

Út

St

Čt

Odpo.
Odpo.
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Pá

So

Ne

Celkem
za
týden

zátěže
Aerobní
rozvoj

Dopo.
Odpo.

Anaerobní Dopo.
rozvoj
Odpo.
Sprinty

dopo
Odpo.

Nohy

Dopo.
Odpo.

Ruce

Dopo.
Odpo.

Technická Dopo.
cvičení
Odpo.
Rozvoj
síly
pomocí
pomůcek

Dopo.
Odpo.

Doba
dopo.
trvání
suché
přípravy v Odpo.
minutách
regenerace Dopo.

Odpo.
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Tabulka obsahuje k dispozici dalších 8 volných kolonek, které jsou k dispozici pro sledování
dalších tréninkových ukazatelů, které jsou specifické pro konkrétního závodníka. Například
bude-li se jednat o plavce, který se specializuje na plavecký způsob prsa, trenér může vytvořit
STU pro sledování, kolik plavec odtrénoval km způsobem prsa, prsovými nohami, prsovými
pažemi, prsařskými technickými cvičeními, plavání prsou s pomůckami apod.

Tabulka STU vzor pro vyplnění
Po

Km
celkem

dopo

Doba
trvání
zátěže

Dopo. 90

Aerobní
rozvoj

Dopo. 2,4

3,7

Odpo. 4,7
Odpo. 95

Odpo. 0,8

Anaerobní Dopo.
rozvoj
Odpo.
Sprinty

dopo

Út

5,1
105

2

St

Čt

Pá

So

5,2

5

4,3

5,2

5,1

4,9

105

100

105

115

2,3

2,6

4,8

1,2

0,45

Ne

Celkem
za
týden
47,7

4,5
110

1030
minut

0,7

18,6

0,1

0,25

2,3

0,9

0,3

0,1

0,2

Dopo. 1,5

1,5

0,8

1

1,1

95

1,8

110

0,1

0,3

0,6

10,05

Odpo.
Nohy

Odpo. 0,5
Ruce

1,1

Dopo. 0,6

0,1

Odpo. 0,15

0,3

Technická Dopo.

0,4

1

0,95
1,3
0,15
0,15
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0,6

1,3

cvičení

Odpo. 0,15

Rozvoj
síly
pomocí
pomůcek

Dopo. 2

1

1,5

4,5
minut

60

180
minut

Odpo.

Doba
dopo.
trvání
suché
přípravy v Odpo.
minutách

70

50

regenerace Dopo. 60

60
minut

Odpo.
Způso
prsa

0,1

0,15

0,2

0,7

0,5

0,6

0,3

0,75

3,5

0,2
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6. Diskuze
Podařilo se mi shromáždit dostupný soubor tréninkových deníků, které se u nás
prodávají nebo je pro své záznamy využívají sportovci např. v triatlonu. Vzorek těchto
tréninkových deníků tedy můžeme považovat za reprezentativní a závěry by tak bylo možné
zobecnit.
Naše srovnání s jinými výzkumy tohoto zaměření je problematické, protože práce
zabývající se touto problematikou v České republice, prakticky neexistují. Byl to i jeden
z důvodů, proč jsem si zvolil toto téma bakalářské práce.
Na základě našich zjištění se nyní vyjádříme ke stanovenému cíli, k platnosti čtyř hypotéz
a k problémovým otázkám.
Jako hlavní cíl práce jsme si stanovili zachytit a zmapovat co možná nejvíce přesných
informací o využívání tréninkových deníků a jejich vhodnosti pro záznam u plavců. Pro tuto
práci bylo prostudováno celkem deset knižních titulů týkající se plavání, sportovního tréninku
a tréninkové dokumentace. Dále bylo čerpáno z celkem tří internetových zdrojů. Zároveň
bylo využito osobních konzultací s vedoucím sekce plavání a hlavním trenérem
vysokoškolského sportovního centra Ing. Jaroslavem Strnadem.
Na začátku tohoto šetření byly stanovené tyto čtyři hypotézy:

H1: Předpokládám, že uvedené tréninkové deníky – Tréninkový deník (Tvrzník, Rus
2002), Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001) a Tréninkový deník (Horčic
a kol. 1999) jsou nevyhovující pro detailní dokumentaci plaveckého tréninku.
Tato hypotéza byla potvrzena. Nedostatkem u Tréninkového deníku (Tvrzník, Rus 2001)
je limitující velikost kolonek pro denní záznam náplně plaveckého tréninku. Stejný problém
se vyskytl i u tréninkového deníku s názvem Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník,
Rus 2002). Zde navíc chyběly kolonky pro speciální tréninkové ukazatele. U Tréninkového
deníku (Horčič a kol.) byly kolonky pro speciální ukazatele předem určeny pro triatlon
a nebyla by zde možnost zapisovat všechny speciální tréninkové ukazatele pro plavání
H2: Předpokládám, že v dostupných tréninkových denících – Tréninkový deník (Tvrzník,
Rus 2002), Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001) a Tréninkový deník
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(Horčic a kol. 1999) není dostatek kolonek pro speciální tréninkové ukazatele určených
pro plavecký trénink.
Tato hypotéza byla potvrzena pouze částečně. U Tréninkového deníku (Tvrzník, Rus
2001) bylo k dispozici 20 volných kolonek, což je dostačující pro kompletní dokumentaci
speciálních tréninkových ukazatelů pro plavecký trénink. V tomto ohledu byl tréninkový
deník vyhovující. U tohoto deníku byla tedy hypotéza vyvrácena. Naopak tato hypotéza byla
potvrzena u Tréninkového deníku mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2002), kde výrazně
chyběly kolonky pro speciální tréninkové ukazatele. Rovněž tato hypotéza byla potvrzena
u tréninkového deníku (Horčic a kol. 1999). Zde byly kolonky pro speciální tréninkové
ukazatele navrženy přímo pro triatlon.
H3: Předpokládám, že prostor pro záznam tréninkových motivů je nevyhovující
a nedostatečný pro plavce v dostupných tréninkových denících – Tréninkový deník (Tvrzník,
Rus 2002), Tréninkový deník mladého sportovce (Tvrzník, Rus 2001) a Tréninkový deník
(Horčic a kol. 1999).
Tato hypotéza byla potvrzena. U všech tří deníků byla kolonka pro záznam průběhu
tréninku pro plavání v rozsahu čtyř až šesti řádků, celý týdenní mikrocyklus byl zaznamenán
na maximálně necelou stranu A4. To bylo po porovnání s tréninkovým archem Ing. Jaroslava
Strnada nedostatečné. V tréninkovém archu Ing. Jaroslava Strnada byl většinou týdenní
tréninkový mikrocyklus zaznamenán na dvě strany A4. První polovina týdne byla
zaznamenána na první A4 a druhá polovina týdne tzn. od čtvrtka na druhé straně A4.
V plavání probíhá trénink dvoufázově, proto je vhodné, aby byla na každý trénink zvlášť.
Na třetí straně A4 byla tabulka pro záznam speciálních tréninkových ukazatelů.
H4: Předpokládám, že u plavání jako rychlostně – vytrvalostního sportu bude více jak
50% tréninkových motivů zaznamenáváno v

pohybových schopnostech vytrvalost

a rychlostní vytrvalost.
Po prozkoumání a rozboru tréninkových záznamů Ing. Jaroslava Strnada byla tato
hypotéza vyvrácena. Vytrvalostních motivů bylo zaznamenáno za týden 39% a u rychlostně
vytrvalostní pohybové schopnosti 4,2% za týden. To bylo méně než 50%. Pokud jde o ostatní
pohybové schopnosti, konkrétně rozvoj síly tak 21,1% tvořilo plavání nohami a 2,7% tvořilo
plavání pažemi. Necelé 1% plavání čistého sprintu nebo anaerobních výkonů. Zbytek 32%
tvořilo rozplavávání, vyplavávání anebo volného plavání.
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5. Závěr
Hypotéza číslo 1, která zněla, že všechny tři zkoumané tréninkové deníky byly
nevyhovující pro detailní dokumentaci plaveckého tréninku, byla potvrzena. Příčiny byly
nalezeny u dvou případů v nedostatku kolonek pro zaznamenávání speciálních tréninkových
ukazatelů, čímž byla potvrzena hypotéza číslo 2. Hypotéza číslo 3 zkoumala další nedostatek
v podobě nedostatečného prostoru pro záznam tréninkových motivů. Tato hypotéza byla
rovněž potvrzena u všech tří zkoumaných tréninkových deníků. V plavání probíhá trénink
většinu dní dvoufázově. K podrobnému zaznamenání plaveckého tréninku je proto potřeba
dostatečný prostor, nejlépe pro každý trénink vlastní kolonku dostatečné velikosti.
Překvapivě nebyla potvrzena hypotéza číslo 4, která předpokládala, že u plavání jako
rychlostně - vytrvalostního sportu bude více jak 50% tréninkových motivů zaznamenáváno
v pohybových schopnostech vytrvalost a rychlostní vytrvalost. V tréninkových záznamech
Ing. Jaroslava Strnada bylo vytrvalostních motivů zaznamenáno pouze 39% a rychlostně
vytrvalostních pouze 4,2% z celkové týdenního objemu.
Při tvoření návrhu tréninkového deníku jsem se z velké části inspiroval v tréninkových
záznamech plaveckého trenéra Ing. Jaroslava Strnada, protože měl své tréninky, včetně
speciálních tréninkových ukazatelů podrobně a systematicky zaznamenané.
Všechny tři zkoumané deníky byly z velké části nevyhovující pro detailní záznam
plaveckého tréninku. Nicméně zejména v Tréninkovém deníků (Tvrzník, Rus 2002) jsem
nalezl několik užitečných ukazatelů, které jsem naopak postrádal v tréninkových záznamech
plaveckého trenéra Ing. Jaroslava Strnada. Tyto ukazatele jsem aplikoval do návrhu
tréninkové deníku pro plavce. Na základě těchto zjištění jsem navrhl tréninkový deník
pro plavce, který by v budoucnu mohl mít v oblasti plavání praktické využití.
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8.

Přílohy

Poznámka:
V přílohách jsou uvedené další 4 týdenní dokumentace tréninku Ing.Jaroslava Strnada. První
dva mikrocykly jsou z přípravného z úvodu sezony období (obr. 1-6). Třetí mikrocyklus je
vysokohorské soustředění před Mistrovstvím Evropy a Olympijskými hrami. Čtvrtý
mikrocyklus je ,,vylaďovací“ 4 těsně před zmíněným Mistrovstvím Evropy.
Seznam příloh:
1. obrázek č. 1 týdenní mikrocyklus přípravného období
2. obrázek č. 2 týdenní mikrocyklus přípravného období
3. obrázek č. 3 tabulka STU a OTU týdenního mikrocyklu
4. obrázek č. 4 týdenní mikrocyklus přípravného období
5. obrázek č. 5 týdenní mikrocyklus přípravného období
6. obrázek č. 6 tabulka STU a OTU týdenního mikrocyklu
7. obrázek č. 7 týdenní mikrocyklus přípravného období(vysokohorské soustředění)
8. obrázek č. 8 týdenní mikrocyklus přípravného období(vysokohorské soustředění)
9. obrázek č. 9 tabulka STU a OTU týdenního mikrocyklu
10. obrázek č. 10 týdenní mikrocyklus vylaďovacího období
11. obrázek č. 11 týdenní mikrocyklus vylaďovacího období
12. obrázek č. 12 tabulka STU a OTU týdenního mikrocyklu

4

Tréninkové období těsně před hlavním závodem sezony,plavou se v něm krátké úseky v tempu potřebném na
závod na který plavec trénuje. Také se snižuje v celkové množství naplavaných kilometrů,aby si plavec
odpočinul a podal nejlepší výkon.
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M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce
Evidenční list
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím
do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny
závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a
zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.
Poř.č. Datum

Jméno a Příjmení

Adresa trvalého bydliště

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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