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Abstrakt 

 

Název práce:  Komparace testů tělesné zdatnosti v plaveckém tréninku. 

Cíle práce: Cílem diplomové práce je hodnocení specifických testů použitých při 

testování vybraných pohybových schopností v plaveckém tréninku. 

Specifickými testy jsou myšleny takové testy, jejichž měření se realizuje ve 

vodním prostředí. Vybrané testy jsou určeny pro trenéry sportovního plavání, 

kteří se věnují juniorským až seniorským věkovým kategoriím. 

Metody: Zvolenou metodou byla komparace studií, které se věnují vybraným 

specifickým testům. Shrnutím výsledků jednotlivých studií jsme vytvořili dílčí 

závěry u každého testu. 

Výsledky:    Na základě komparace testů jsme usoudili, že Cooperův plavecký test 

není vhodný k hodnocení aerobní zdatnosti plavce. Prostřednictvím testů T-

3000, T-1000,  Critical Swim Speed nebo Step test 7 x 200 by měl trenér být 

schopen stanovit hodnotu anaerobního prahu, avšak výsledky jednotlivých testů 

se liší.   

  Test Anaerobní Critical Swim Speed může být použit k predikci 

výkonnosti ve sprinterských disciplínách. Test Repeated Sprint Swimming test 

byl vztažen pouze ke vzdálenosti 100 m a 2000 m. Dle našeho názoru by více 

koreloval s porovnáním výsledků k nejkratší plavecké disciplíně. 

  Test MAD systém je bez instalace konstrukce v plaveckém bazénu 

nereprodukovatelný. Výsledky jsou ve velké míře ovlivněny zkušeností plavců 

s tímto způsobem testování. Test 30 s brzděného plavání dle našeho názoru 

s největší přesností měří propulzní sílu horních končetin plavce. 

Klíčová slova:  Testování, plavecký test, plavání, hodnocení vytrvalosti, 

hodnocení rychlosti, hodnocení síly, diagnostika pohybových schopností, 

evaluace, sportovní výkon, měření 

 



 

 

Abstract 

 

Title:   Comparison of physical fitness tests in swimming. 

Objective: The aim of this thesis is to evaluate specific tests, used while testing 

selected physical abilities in swimming. By specific tests we mean tests realized 

in the water. Selected tests are intended for swim coaches, who train junior to 

senior age groups. 

Methods: The chosen method was a comparison of studies, that pursue selected 

specific tests. We created partial conclusions for every test by summing up the 

results of different studies. 

Results:    Based on the comparison of the tests we concluded, that the Cooper 

swimming test is not relevant for the evaluation of aerobic fitness of swimmers. 

The swim coach should be able to set the value of anaerobic threshold using the 

following tests: T-3000, T-1000, Critical Swim Speed, Step test 7 x 200. 

However the results of each test vary. 

  The anaerobic Critical Swim Speed can be used for the prediction of the 

performance in sprint events. The Repeated Sprint Swimming test study covered 

only the distances of 100 m and 2000 m. In our opinion the test would corelate 

more likely with the results of the shortest swimming event. 

  The MAD systém test cannot be reproduced without installing a special 

construction in the swimming pool. The results are highly influenced by the 

experience with this type of testing. The test 30sec tethered swimming is in our 

opinion the most reliable method to evaluate the propulsive force of arms in 

swimming. 

Keywords:  Testing, swimming, swimming test, endurance evaluation, power 

evaluation, speed evaluation, sports performance 
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1 Úvod 

 

 Plavání jako sport se výkony plavců v posledních letech pravděpodobně blíží, 

stejně jako jiná sportovní odvětví, hranicím lidských možností. Sportovní trénink je 

vědci velmi vyhledávanou tématikou a bylo již zkoumáno a publikováno velké 

množství studií, které výrazně napomohly sportovcům zkvalitnit jejich výkony a 

posunout tím národní, kontinentální i světové rekordy. 

 Aby se trenéři mohli ujistit, že kondiční příprava závodníků probíhá dle plánu, je 

potřeba mít zpětnou vazbu, která prokáže, že adaptace organismu je adekvátní 

absolvovanému tréninku. K této zpětné vazbě mnohým trenérům slouží různé druhy 

testů, popř. testových baterií. 

Testováním se snažíme u každého jedince zjistit míru adaptace na zátěž, a to 

nejen celého organismu, ale i jednotlivých systémů (jako je oběhový systém, svalový, 

respirační, atp.). Podle zaměření daného testu můžeme měřit obecnou zdatnost, 

specifickou zdatnost pro daný sport nebo můžeme hodnotit technické provedení 

pohybu, resp. jeho účinnost. Prostřednictvím testování můžeme získat pro trenéra i 

závodníka cenné informace o silných i slabých stránkách sportovce.   

Diplomová práce se zaměřuje na funkci vybraných specifických plaveckých 

testů a jejich účinnost kontroly sledovaných parametrů zdatnosti nebo výkonu. Jejím 

cílem je kritická analýza vybraných publikovaných prací, které zkoumaly pohybové 

schopnosti prostřednictvím zvoleného testu. Výstupem práce je nejen zjistit, jaké testy 

trenéři používají ke zjištění zdatnosti a fyziologických funkcí plavce, ale také zjistit 

jejich vzájemný vztah, zda jsou srovnatelné nebo naopak odlišné, jejich klady a zápory, 

v čem se jednotliví autoři liší a z jakého důvodu tyto nesrovnalosti vznikly. 

V diplomové práci uvádíme význam testování ve sportu, představili jsme složky 

sportovního výkonu a charakteristiku pohybových schopností. Úroveň nejdůležitějších z 

pohybových schopností pro plavecký výkon jsme hodnotili vybranými specifickými 

plaveckými testy. Protože výsledky testování plavců mimo vodní prostředí jsou často 

velmi málo vypovídající, je nutné, aby byly testy plavecké výkonnosti specifické.  
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 Se zlepšující se znalostí problematiky plaveckého sportu se zvyšuje i počet testů, 

které byly publikovány za účelem poskytnutí nástroje, který trenérům umožní měřit 

účinnost tréninkového zatížení. Protokoly, podle kterých je test možné reprodukovat, 

však byly často různě pochopeny a i výsledky pak byly rozdílně interpretovány. Tato 

skutečnost byla důvodem ke vzniku tématu této diplomové práce. 
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2 Současný stav bádání 

  

 V zahraniční i v domácí literatuře je možné najít velké množství různých 

plaveckých testů, které vymysleli a publikovali trenéři úspěšných závodníků. Jejich 

validita a reliabilita však často nebyla ověřena, proto je vhodné vyhledávat takové testy, 

které byly jinými trenéry úspěšně vyzkoušeny. 
1
 

 Testování se podrobně věnovali Joel Stager a David Tanner (2008) v knize 

Handbook of Sports Medicine and Science, Swimming. Druhé vydání této publikace 

přináší oproti prvnímu méně didaktických rad a více postřehů ohledně fyzikálních 

vlastností, které se vyskytují v plaveckém prostředí. To zahrnuje i informace o 

posledních metodách analýzy plaveckých výkonů. V poslední kapitole této publikace, 

které se věnovali David Pyne a Wayne Goldsmith, je možné se podrobně dozvědět o 

trénování a testování závodních plavců. 

 Kniha Coaching Swimming Successfully je dílem více než padesáti let zkušeností 

úspěšného amerického trenéra Dicka Hannuly (2003). V publikaci radí zkušeným i 

začínajícím trenérům, jak motivovat své svěřence a jak se chovat při vzájemné interakci 

mezi trenérem a závodníkem. Hannula (2003) prozrazuje a předává svou osobní 

trenérskou filozofii a pomáhá ostatním trenérům vytvořit vhodný tréninkový program. 

Pro naši diplomovou práci je podstatné, že z materiálu Hannuly (2003) získáváme i 

detailní rady a tipy k hodnocení a měření plavecké výkonnosti, a to jak v závodě, tak 

v průběhu tréninku. 

 Historický náhled na výzkum v druhé polovině 20. století, který se zaměřoval na 

krátkodobé a dlouhodobé efekty zatížení na lidský organismus, podal Kenneth M. 

Baldwin v článku časopisu Journal of Applied Physiology (2000). Tématem článku 

Research in the exercise sciences: Where do we go from here? (Výzkum vědy o cvičení: 

Kam kráčíme?) bylo sledování výzkumných směrů, jejichž zájem se v průběhu let 

přesunul od obecné funkčnosti orgánů až k subcelulárnímu a molekulárnímu zaměření. 

Baldwin (2000) v článku předložil rozsáhlý přehled o trendech, jakými se zabývala věda 

v jednotlivých dekádách. 

                                                           
1 Informace pro diplomovou práci jsem čerpala především ze zahraničních zdrojů, neboť o zvoleném 

tématu byly publikovány zejména zahraniční příspěvky. 
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 Tématem testování krve a dalšími metodami sledování tréninku se zabýval 

Maglischo (2003). Tento text pojednává o benefitech krevního testování (tedy o 

výhodách odběru laktátu), o využití výsledků krevního testování k zefektivnění tréninku 

a dále se zabývá neinvazivními způsoby monitorování tréninku, jako jsou různé druhy 

plaveckých testů a jejich vyhodnocení, apod. 

 Všechny tyto metody testování byly zaměřeny především na měření úrovně 

zdatnosti sportovce a na základě zjištěných výsledků by měl být trenér schopen sestavit 

či přepracovat tréninkový plán. Opačným směrem hodnocení efektivity a účinnosti 

záběru se vydal David Salo (2008). Salo začal počítat a poměřovat dvě veličiny, které 

ovlivňují efektivitu záběru a to frekvenci a délku záběru. Salo (2008) se domnívá, že 

zdokonalováním těchto dvou činitelů, dochází ke zlepšování plaveckého výkonu. 

 Dovalil (2009) se v knize Výkon a trénink ve sportu věnoval aspektům, které 

ovlivňují výkon. Ačkoliv se autor věnoval především kolektivním sportům, využijeme 

uvedené dělení faktorů, které modifikujeme pro potřeby plaveckého sportu. Kondiční 

faktory budeme hodnotit jak z hlediska fyziologických funkcí, na kterých je výkon 

závislý (Bartůňková, 2007), tak z hlediska rozdělení na pohybové schopnosti (Dovalil, 

2009). 

 Hlavní část práce tvoří komparace studií, které se věnovaly vybraným testům 

hodnotícím plavecký výkon. První zvolený test zaměřený na hodnocení plavecké 

vytrvalosti, Cooperův plavecký test, byl vytvořen v polovině 20. století. Od té doby se 

stal uznávaným testem k posouzení plavecké kompetence. Test T-3000 vytvořil 

Olbrecht a kol. (1985). Jedná se o oblíbený způsob zjišťování aerobní kapacity, 

popřípadě anaerobního prahu, se kterým dále pracoval Maglischo (2003), Deminice a 

kol. (2007) a jiní. Ke stejnému účelu slouží i test T-1000, který přepracoval Matsunami 

a kol. (1999) s účelem zkrácení vzdálenosti. Maglischo (2003) s touto metodou 

nesouhlasí. Test Critical Swim Speed vznikl rozšířením původního konceptu Critical 

Power, který poprvé prezentovali Monod a Scherer v roce 1965. Pro plavecký sport ho 

modifikoval Wakayoshi a kol. v roce 1992. V práci je uveden protokol testu Critical 

Swim Speed podle Ginna (1993). V původním Wakayoshiho znění test použili ve studii 

Day a Lin (1996). Test byl mnohokrát modifikován (Maglischo, 2003, Dekerle a kol., 

2005; Di Prampero, 2008). Step test 7 x 200 m vymyslel a poprvé použil ke stanovení 

anaerobního prahu Pyne (1998). V této práci dále pod vedením dr. Pynea pokračovala 
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Andersonová (2003). Nedostatky v měření dr. Pynea podnítily ke studii Thompsonovou 

a kol. (2006). Britský trenér Bundock (2014) měřil tímto testem plavce žákovských 

kategorií. Dle výsledků test nebyl vhodný pro plavce nízké výkonnosti. Můžeme se 

setkat s častými modifikacemi Step testu, například 5 x 200, 10 x 100 nebo 8 x 100. 

Jednu z modifikací používal i Maglischo (2003), Thanopoulos (2010) či Goldsmith 

(2001). 

 Mezi testy hodnotící plaveckou rychlost jsme zařadili modifikovanou verzi 

Critical Swim Speed pro potřeby sprinterů. Uveden je protokol dle Fernandese (2008). 

Lehkou variaci testu použil Marinho a kol. (2011) a Neiva a kol. (2011). Dalším testem 

vhodným k evaluaci rychlosti je Repeat Sprint Swim Test, který vytvořil Meckel a kol. 

(2012). Test představuje krátké opakované úseky plavané maximálním úsilím. 

 Plaveckou sílu jsme hodnotili prostřednictvím MAD systému a brzděného 

plavání. MAD systém vymyslel Hollander a kol. v roce 1988. Reprodukce tohoto testu 

ovšem byla obtížná, přesto se někteří autoři snažili tento test použít (Formosa a kol., 

2012). Brzděné plavání jako prostředek měření silových schopností je známé již          

od 70. let 20. století. Test 30 s brzděného plavání vyzdvihoval Mourouço (2009). 

V následujících letech se tento test stal součástí mnoha testových baterií (Toubekis a 

kol., 2012). Morouço (2011) se později snažil prostřednictvím testu zjistit disbalance 

mezi propulzní silou dominantní a nedominantní paže. Vliv silových schopností na 

výkon plavců zjišťoval Amaro (2012, 2013). 
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3 Cíle, úkoly práce a metodika práce 

  

3.1 Cíl práce 

 

 Cílem diplomové práce je hodnocení specifických testů použitých při testování 

vybraných pohybových schopností v plaveckém tréninku. Specifickými testy jsou 

myšleny takové testy, jejichž měření se realizuje ve vodním prostředí. Vybrané testy 

jsou určeny pro trenéry sportovního plavání, kteří se věnují juniorským až seniorským 

věkovým kategoriím.  

 

3.2 Úkoly práce 

  

1. Rešerší odborné literatury získat náhled na současný stav a možnosti 

testování vytrvalosti, rychlosti a síly 

2. Zvolit kritéria pro výběr evaluovaných testů 

a. Definování cílové skupiny 

b. Vhodnost testu ke zvolenému tématu 

c. Databáze, z nichž budou čerpány informace 

d. Časový horizont, ve kterém byly studie publikovány 

e. Jazyk, ve kterém budou publikované práce 

3. Vybrat vhodné zástupce testů, které budou evaluovány 

4. Analýza údajů o každé vybrané studii 

5. Zpracování údajů o prostudovaných studiích, jejich charakteristika, kritika 

6. Syntéza jednotlivých výsledků do větších celků 
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3.3 Metodika práce 

 

V úvodu teoretické části se zabýváme významem testování pohybových 

schopností v plaveckém sportu. Dále popisujeme faktory, které ovlivňují plavecký 

výkon a podrobněji zpracováváme část týkající se kondičních faktorů.  V hlavní části se 

zaměřujeme na komparaci testů vybraných pohybových schopností jako je rychlost, 

vytrvalost a síla. 

Zásadním úkolem této práce je na základě rešerše odborné literatury zvolení 

kritérií pro výběr testů, které měly být evaluovány.  Cílovou skupinou, která by mohla 

informace z této práce využít, jsou trenéři věnující se sportovnímu plavání. Sportovním 

plaváním myslíme cílený proces rozvoje plavecké výkonnosti. V tréninkové skupině 

můžeme narazit na široké věkové rozpětí a stejně tak široké výkonnostní rozpětí 

svěřenců. Při výběru byla snaha volit testy s ohledem na všechny tyto odlišnosti. Při 

zpracování dostupných studií zabývajících se těmito testy jsme se snažili vytvořit 

ucelený náhled na daný test napříč spektrem věkového a výkonnostního vývoje plavce. 

Důležitým krokem bylo rozhodnutí, jaké množství testů je vhodné hodnotit, aby 

výsledná práce postihla všechny vztahy mezi jednotlivými studiemi. Vybrali jsme 

nejznámější a nejpoužívanější testy určené k hodnocení vybraných pohybových 

schopností.  

 Většinu studií o výsledcích testování lze nalézt výhradně v odborných 

časopisech. Zahraniční publikace byly čerpány z databází, jako je EBSCOhost, který je 

přístupný z portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy. Jedna z jeho sekcí, 

SPORTDiscus, je zaměřena na oblast sportu, zdraví a tělesné kondice, a to včetně 

plných textů. Je možné zde nalézt články jak o funkčních, fyziologických, tak i 

technických aspektech z různých sportovních odvětví. Rozsáhlým zdrojem byl Google 

Scholar, který nabízí velké množství dostupných studií. Přesnou definicí je možné zde 

nalézt články a knihy, které byly publikovány i desítky let zpátky. Výhodou Google 

Scholar je, že nabízí i zobrazení bibliografické citace autora podle normy ISO 690. 

Dalším zdrojem k získání dat byla medicínská databáze PubMed, ve které jsou dostupné 

články, které se zaměřují především na fyziologické aspekty výkonu. Cenným zdrojem 

byla také online platforma Taylor & Francis, kde je k dispozici internetová verze 

časopisu Journal of Sports Sciences. Zde jsou publikovány články různých témat ze 
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sportovního prostředí vysokého standardu. Přímo o plavání a plaveckém výkonu je 

možné dohledat články v časopisu Swimming World Magazine, který je dostupný také 

ve studovně FTVS UK. V neposlední řadě byl významným zdrojem internetový portál 

Swimming Science Journal, kde jsou publikovány postřehy předních světových trenérů. 

V případě, že zdroje nebyly dostupné v plném znění, jsme vycházeli z jejich abstraktů. 

Do uvedených vyhledávacích systémů jsme zadávali klíčová slova „testing swimmers“, 

„swimming evaluation“, apod. Z výsledků jsme vyhodnotili nejpoužívanější specifické 

testy a poté jsme v databázích vyhledávali jim odpovídající studie. 

 Studie zabývající se testováním sahají až do poloviny minulého století, kdy se 

nastartovala doba zkoumání fyziologie ve vztahu ke sportu, snaha o maximalizaci 

výkonu a přirozené či nepřirozené posouvání lidských možností. V kapitole 4.3, testy 

hodnotící úroveň pohybových schopností, jsme se snažili o časovou chronologii 

vybraných testů.  

 Posuzování vytrvalosti má dávnou historii. Ze široké škály různých druhů testů 

byly k evaluaci vybrány následující testy: Cooperův test, který vznikl v polovině        

20. stol. a od té doby byl hojně využíván, avšak trenéři vrcholových sportovců od tohoto 

způsobu hodnocení v dnešní době již opouští; test na 3000 a 1000 m, které představil 

v roce 1985 Olbrecht a kol; Critical Swim Speed, který jako první popsal v roce 1992 

Wakayoshi a kol.; Step test 7 x 200, který použil Dr. Pyne v roce 1998 ke zjišťování 

anaerobního prahu. K hodnocení jednotlivých testů budeme pracovat s publikacemi a 

recenzemi, které se tomuto testu věnovaly v časovém horizontu od roku publikování 

testu až do současnosti. 

 Posuzování rychlosti nebyl doposud přikládán velký význam, protože plavání 

není čistě rychlostní disciplína. V posledních letech odborníci však zaměřili pozornost i 

na tento faktor mající vliv především na nejkratší disciplíny. Prvním impulzem byla 

modifikace Critical Swim Speed do jeho rychlostní podoby v roce 2008. Dalším 

rychlostně zaměřeným testem je Repeated Sprint Swim Test, který vytvořil Meckel a 

kol. v roce 2012. Správná interpretace výsledků, reprodukce testů a jejich porovnání 

s podobnými studiemi vyžaduje zřejmě více času a prostoru, aby mohly být tyto testy 

relevantně hodnoceny. 

 Posuzování síly se věnovali především trenéři, v jejichž zájmu bylo zlepšení 

výkonu sprinterů, neboť právě nejkratší plavecké disciplíny vyžadují silovou 
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vybavenost plavce. Testování silových schopností plavců je ovšem problematické 

z důvodu malého odporu vodního prostředí. Pro diplomovou práci byl vybrán test 

pomocí MAD systému a metoda brzděného plavání, při které je plavec uvázán na laně 

(„tethered swimming“). S MAD systémem přišel Hollander a kol. v roce 1988. Jedná se 

systém, který je upevněn přímo na konstrukci bazénu. Protože se jednalo v té době o 

revoluční metodu, velké množství autorů se o tento způsob zajímalo. Druhým zvoleným 

testem je 30 s brzděného plavání. První zmínka o metodě brzděného plavání byla v roce 

1967 (Faulkner a kol. v časopisu Journal of Applied Physiology). Konkrétní test          

30 s brzděného plavání publikoval v roce 1996 Raglin a kol., ovšem podrobně se 

tomuto testu věnoval až Morouço a kol. (2008), kteří na světovém kongresu Sportovní 

medicíny v Manchesteru ve stejném roce zmínili význam a funkčnost tohoto testu a jeho 

vysokou korelaci mezi sílou a rychlostí plavání na 25 yardů. On a další trenéři se 

tomuto testu i v dalších letech věnovali a posuzovali jeho vypovídající hodnotu. 

 Dalším krokem při vypracování diplomové práce bylo vyhledání maximálního 

dostupného množství informací a výzkumných prací týkajících se zvolených testů, a to 

z výše uvedených databází, dále jejich redukce na základě zvolených kritérií a jejich 

relevance. 

 Stěžejním krokem byla analýza zvolených studií, jejich hodnocení a kritika a 

následné zpracování do konceptu diplomové práce. 
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4 Deskriptivně-analytická část práce 

 

4.1 Testování výkonnosti 

 

Dobře zorganizovaným a vhodně provedeným testováním můžeme získat 

spoustu výhod a informací, které při správné interpretaci lze využít k následné tvorbě či 

změně tréninkového plánu. Primárním cílem je změřit nebo posoudit různé kondiční 

parametry plavce (Stager, Tanner, 2008). Testováním se ukáže, jak se mění kondiční 

profil ve strategických bodech, a to od počátečního přípravného období makrocyklu, až 

po závěrečné závodní období. Dalším cílem testování je stanovení individuálních 

tréninkových rychlostí pro každého jednotlivce, zvláště při aerobním tréninku. Již bylo 

vytvořeno velké množství testovacích protokolů a matematických vzorců pro 

stanovování tréninkové rychlosti (Bishop a kol., 1998). Stejně tak bylo předmětem 

zkoumání mnohých odborníků vztah anaerobního či laktátového prahu k předpovědi 

tréninkové rychlosti (West a kol., 2005). Na testování kondice a plaveckých dovedností 

ve velké míře spoléhají programy identifikace talentované mládeže. Testování ovšem 

může být použito k posouzení různých tréninkových intervencí (např. trénování 

schopností a dovedností, technická cvičení, trénink ve vysoké nadmořské výšce, silový 

trénink, atp.), při různých výživových změnách, jako je změna celkového příjmu kalorií, 

změna v podílu makronutrientů (sacharidy, tuky, proteiny) nebo mikronutrientů 

(vitamíny a minerály), při změně technologií a vybavení (např. celotělové závodní 

plavky) a jejich vlivu na plavecký výkon (Stager, Tanner, 2008). 

 

4.1.1 Význam testování v plaveckém tréninku 

 

Tradiční přístupy posuzování kondice závodních plavců se zaměřovaly 

především na bazénové testování aerobní zdatnosti a vytrvalosti (Stager, Tanner, 2008). 

Tyto testy obvykle využívaly protokolů zahrnujících progresivní vzestupné série 

kulminující do maximálního úsilí. Průkopnické výzkumy funkcí metabolismu (spotřeba 

kyslíku) plavců prováděné v 70. a 80. letech ukázaly cestu více vypovídajícímu přístupu 

k tréninku, založenému na fyziologických a metabolických ukazatelích (Troup, 1990). 

Logistické potíže spojené se sběrem dat ventilace plic, obavy z validity měřících 
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technik, jako je zpětná extrapolace (Sleivert, Mackinnon in Stager, Tanner, 2008), 

přesunuly pozornost na nepřímé měřící techniky energetického výdeje, jako je srdeční 

frekvence a koncentrace laktátu v krvi. 

Ve všech vyspělých státech světa se hlavním rysem měření kondice plavců 

v posledních letech stalo pozorování a hodnocení srdeční frekvence (SF) a laktátu v krvi 

v průběhu tréninku i závodu. Vývoj přenosných poloautomatických přístrojů na měření 

koncentrace laktátu v krvi v 80. a 90. letech vyvolal v plavecké komunitě značný zájem 

(Prins, 1988). Rozhodujícím faktorem při hodnocení SF a laktátu je, že fyziologická 

odpověď by měla být interpretována v závislosti na výkonu. Z pohledu trenéra je kvalita 

daného tréninkového setu dána zjištěním vhodné délky intervalů pro každý set, 

nejrychlejšího času, rozpětí časů, mezičasů a porovnání s příslušnými cíli, popř. 

cílovými časy, kterých chceme v setu dosáhnout, a v neposlední řadě měřením SF a 

laktátu v krvi. Sebereflexní metody měření psychicko-fyziologického stavu, jako je 

Borgova škála (hodnocení intenzity námahy, RPE), jsou užitečné při podání zpětné 

vazby plavce v průběhu dlouhých anebo intenzivních trénincích. V kombinaci 

s fyziologickými měřeními, jako koncentrace laktátu v krvi, je Borgova škála užitečný 

ukazatel přítomnosti únavy, avšak je nutné, aby si závodníci na subjektivní posuzování 

úsilí a únavy zvykli. 

Při hodnocení efektivnosti plavání je potřeba využít specifického zkoumání 

techniky a pozorování průběhu záběru. Nejčastěji je překonáním krátkého a rychlého 

úseku hodnocen zaplavaný čas a technika záběru (např. frekvence záběru, délka záběru, 

počet záběrů). V tomto kontextu jsou tyto vlastnosti důležitější, než tradiční 

fyziologické ukazatele SF a koncentrace laktátu. Rychlost plavání je dána délkou záběru 

(m/záběr) a frekvencí záběru (Salo, 2008). Z toho je odvozen index efektivity záběru, 

který je vypočítán z délky záběru (m) a rychlosti plavání (m/s). Vlastnosti záběru jsou 

zakresleny jako lineární nebo polynomická funkce rychlosti plavání (Pyne a kol., 2000).  

 

4.1.2 Analýza výkonnosti 

 

Analýza výkonnosti představuje v plavání nový přístup, který přímo spojuje 

výsledky fyziologického a biomechanického testování s plaveckým výkonem plavce. 

Analýza může být rozdělena do dvou oblastí: celková analýza výkonnosti a modelování 

závodního prostředí. Analýza zahrnuje sledování celkového zlepšení časů v průběhu 
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nebo mezi závody. Z důvodu zajištění plavcovy účasti v semifinále a finále je často 

zapotřebí zlepšovat časy v rámci jedněch závodů. Progres časů v tréninku nám 

vyjadřuje, nakolik byl tréninkový plán úspěšný či neúspěšný. Pořízení videozáznamu na 

tréninku, ale především na závodech, trenérovi ukáže přesné charakteristiky techniky 

v závodním prostředí, jako je doba startovního skoku, doba kotoulové obrátky, 

mezičasy mezi jednotlivými úseky, frekvence záběrů, délka záběrů, efektivita záběru a 

celkový čas. Tyto informace je pak možné využít k porovnání výkonu s předešlými 

závody (individuální porovnání), s ostatními závodníky ve stejném závodu (skupinové 

porovnání) nebo k výkonu na úrovni světového rekordu na dané trati. Kolem roku 1990 

začala většina hlavních mezinárodních mistrovství tyto informace poskytovat veřejně 

trenérům i závodníkům (swim.ee, Rein Haljand, Ph.D.) 

Dick Hannula (2003) je také jedním z trenérů, kteří radí měřit výkony jak 

v tréninku, tak v závodu: 

1. Trenér by měl dělat svou práci s přesvědčením, že tréninky reflektují chuť týmu 

vyhrávat. 

2. Trenér by měl pozorovat své plavce v tréninku z co nejvíce možných úhlů. 

3. Trenér by měl vyžadovat bezchybnou techniku v tréninku, pokud má být předvedena 

i při závodě. 

4. Trenér by si měl každý den zapisovat docházku plavců na plavecký trénink. 

5. Trenér by měl mít písemný záznam z každého tréninku. 

6. Trenér by měl měřit tréninkové časy a hodnotu SF každého plavce v průběhu 

hlavního setu. 

7. Trenér by měl při závodech svěřit zapisování mezičasů a dalších informací ostatním 

plavcům, aby se mohl plně soustředit na všechny aspekty závodu. 

8. Trenér by si měl zaznamenávat mezičasy a další informace pro následné zhodnocení 

s každým závodníkem. 

9. Trenér by měl dát po závodech každému závodníkovi kopii s výsledky. 

 

4.1.3 Interpretace testování 

 

Při interpretaci fyziologického testování plavců je nutné počítat s širokou škálou 

faktorů, které mohou naměřené hodnoty ovlivnit. Nejvýznamnější z těchto faktorů je 

věk, pohlaví a dále vlastnosti dané disciplíny, zahrnující vzdálenost (sprint, střední tratě, 
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dlouhé tratě) a plavecký způsob (kraul, znak, prsa, motýl, polohový závod) (Stager, 

Tanner, 2008). Je potřeba posoudit i plavcovu tréninkovou historii, a to, zda se jedná o 

krátkodobou (týdny až měsíce) či dlouhodobou (roky tréninku) závodní zkušenost. 

Testování v závodním období pravděpodobně přinese odlišné výsledky oproti testování 

v předzávodním či přechodném období. Trenér by s těmito rozdíly měl počítat, a to 

zejména v případě, pokud se jedná o zhoršení kondice po delší regenerační pauze. 

Dalšími důležitými faktory, které by měly být brány v úvahu, jsou prodělané nemoci, 

zranění, únavové stavy, nenadálé události zatěžující psychiku sportovce, apod. 

Hlavním problémem testování jsou situace, kdy jsou výsledky interpretovány 

samostatně, místo interpretace s ohledem na výkon a fyziologické odpovědi. Například 

výsledky měření SF a koncentrace laktátu v krvi jsou často hodnoceny bez ohledu na 

skryté charakteristiky výkonu (jako je celkový čas, mezičasy, procentuální vyjádření 

z času osobního rekordu, atp.) a bez ohledu na efektivitu záběru (např. fluktuace 

frekvence záběrů a počtu záběrů).  

 

4.1.4 Historický vývoj testování 

 

 Testování kondice vrcholových plavců se vyvíjí již více než půl století a zdá se, 

že pokrok bude nadále vzrůstat. V 60. a 70. letech 19. století byla éra celkového 

fyziologického a kardiorespiračního testování atletů (Baldwin, 2000). V plavání to 

znamenalo měření parametrů, jako je srdeční frekvence, ventilace plic, tělesná teplota a 

aerobní kapacita. V 80. a 90. letech to byla éra zkoumání buněčné biochemie s důrazem 

na krevní a biochemické testování. Nejvíce viditelným projevem tohoto období bylo 

představení testování koncentrace laktátu v krvi v tréninkové přípravě vrcholově 

trénovaných plavců (Madsen, Lohberg in Stager, Tanner, 2008). Na počátku 21. století 

přišly první známky genetického ovlivňování fyziologických faktorů, které ovlivňují 

sportovní výkon. Nyní je tato oblast aktivním polem vědeckého zájmu. Již bylo 

determinováno mnoho genů, které určují genetickou predispozici atletů pro vytrvalostní 

a sprinterské aktivity (Epstein, 2014). Navzdory rychlému tempu vědeckého, lékařského 

a technologického vývoje by mělo testování plavců pokračovat a sloužit k nalezení 

rovnováhy mezi výsledky vývoje a dřinou získanými praktickými zkušenostmi plavců a 

jejich trenérů (Stager, Tanner, 2008). 
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4.1.5 Testování krve 

 

Maglischo (2003) se poměrně podrobně věnuje tématu testování krve a dalších 

metod sledování plaveckého tréninku. Je zřejmé, že testování krve je v současnosti 

jedna z velmi přesných metod kontroly a sledování změn v aerobních a anaerobních 

kapacitách, avšak většina trenérů stále nemá potřebné prostředky a vybavení pro využití 

těchto metod.  

 Obsah laktátu se většinou znázorňuje graficky ve vztahu s plaveckou rychlostí 

(graf 1). Na grafu je patrné zvyšující se úsilí (vyjádřené zvyšující se rychlostí plavání) a 

spolu s tím i stoupající hladina laktátu v krvi. V okamžiku, kdy sportovec plaval 

rychlostí 1,47 m/s, jeho úroveň laktátu byla 2 mmol/l, což přibližně odpovídá hranici 

aerobního prahu (AEP). Ten definujeme jako bod, v němž začíná stoupat hladina laktátu 

v krvi (Zahradník, Korvas, 2012). Při dalším zrychlení hladina laktátu stoupá jen 

pozvolně, a to až do rychlosti 1,59 m/s, kdy se hladina zvýší na úroveň 4 mmol/l. Tuto 

hodnotu označujeme jako anaerobní práh (ANP). Jeho definicí je bod, za nímž hladina 

laktátu rychle stoupá (Zahradník, Korvas, 2012). Rozsah mezi AEP a ANP představuje 

maximální setrvalý stav, ve kterém je plavec schopen danou činnost vykonávat relativně 

dlouhou dobu. Nad hranicí ANP se začne poměrně rychle projevovat únava. 

 

 

Graf 1: ilustrační výsledky krevního testu 
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 V metodickém textu jsou uvedeny následující možnosti využití krevních testů 

k zefektivnění plaveckého tréninku: 

 k určení tréninkových rychlostí (viz. laktátová křivka plavce) 

 ke sledování pokroku tréninku (při zlepšení kondice se křivka posune doprava) 

 k diagnostikování slabin v tréninkovém programu 

 ke srovnání výkonnosti jednoho sportovce s výkonností druhého 

 

 Protože výzkum ukázal, že sportovci jsou schopni udržet konstantní rychlost 

odpovídající hladině laktátu v krvi 4 mmol/l po dobu přibližně 30 min, Mader a spol. 

(1980) navrhli hodnotu 4 mmol/l ke stanovení anaerobního prahu. S touto hodnotou 

dále pracovali odborníci té doby, jako Takayoshi Yoshida (1982), kteří potvrdili, že 

trénink na úrovni intenzity 4 mmol/l prokazatelně posouvá hranici anaerobního prahu, 

stejně tak zvyšuje hodnotu VO2 max. Později ovšem shledali, že doba, po kterou jsou 

jedinci schopni cvičit touto intenzitou, je až o polovinu nižší, než uváděl Mader a spol. 

(Yoshida, 1987). Ribiero a kol. (2014) porovnával ventilační a metabolický práh s 

anaerobním prahem u vrcholových plavců. Došel k závěru, že u vysoce trénovaných 

jedinců se hodnota ANP může lišit od standardu 4 mmol/l. 

 

 

4.1.6 Měření efektivity a účinnosti plaveckého záběru 

 

Plavecký trenér David Salo (2008), tvrdí, že rychlost plavání závisí na efektivitě 

a účinnosti plavání. Efektivitou myslíme schopnost plavat rychle s minimálním 

vynaloženým úsilím a minimální spotřebou energie. Účinností myslíme schopnost 

předvést takový výkon, který znamená efektivní využití vytvářených sil, pomocí 

kterých je překonávána určitá vzdálenost. Tyto dva činitelé jsou ovlivněni následujícími 

faktory: 

 Technika záběru 

 Síla a flexibilita 

 Pozice těla a splývavá poloha ve vodě 

 Úroveň kondice 

 Tělesný typ 
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Existuje jednoduchý způsob, jak zjistit efektivitu a účinnost techniky plavce: 

počet záběrů, který plavec provede za jeden bazén. Čím menší odpor vody plavec 

vytváří a čím větší vytváří propulzi, tím menší počet záběrů je potřeba k překonání 

jednoho bazénu. Aby mohly být výsledky různých testů porovnávány, je potřeba 

pracovat na následujícím: 

 Udržení rychlosti plavání – je snadné snížit počet záběrů při plavání 

pomalejším tempem a přehánět délku každého záběru. Cílem ovšem je 

plavat stejnou rychlostí, avšak pomocí menšího počtu záběrů. 

 Udržení frekvence záběru – je snadné doplavat dále, když se vše, včetně 

frekvence, sníží. To ale neznamená zlepšení efektivity.  

 Salo (2008) uvádí, že při trénování plavců jihokarolinské University přikládá 

velký důraz na plavání různých kombinací frekvence záběrů a rychlosti. Radí trenérům i 

závodníkům, aby si vedli záznamy jednak o časech, kterých dosáhli v tréninku, ale i o 

počtech záběrů, které byly nutné k uplavání dané vzdálenosti. Když se na tyto záznamy 

podívá trenér se závodníkem s odstupem času, je možné (u mladších závodníků 

dokonce pravděpodobné), že se poměr počtu záběrů vůči časům změní. Čím méně 

záběrů plavec potřebuje k přeplavání bazénu a zároveň za kratší časový úsek, tím se 

jeho záběr stává efektivnějším. Tohoto typu tréninku využíval například bývalý plavec 

Alexandr Popov. 

 

Výpočet frekvence a délky záběru 

 Rychlost plavání je závislá na dvou veličinách, a to na frekvenci záběru a na 

délce záběru (Salo, 2008).  Můžeme ji přímo vypočítat pomocí vzorce: 

Rychlost plavání = frekvence záběru x délka záběru 

Na základě tohoto vztahu můžeme odvodit, že rychlost můžeme zlepšit následujícími 

způsoby: 

 Zvýšením frekvence záběru při zachování délky záběru 

 Zvětšením délky záběru při zachování frekvence záběru 

 Zdokonalením obou veličin současně 

 

 Frekvence záběru je veličina, která nám udává, jak rychle se paže otáčí kolem 

ramenního kloubu a je vyjádřena počtem záběrových cyklů za minutu (např. znakař 

s frekvencí záběru 51 záběrových cyklů/min bude teoreticky provádět stejný počet 

záběrů v každé minutě).  
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 Délka záběru je veličina, která nám udává vzdálenost, kterou plavec urazí za 

jeden záběrový cyklus. Tuto vzdálenost zjistíme podílem rychlosti plavání a frekvencí 

záběru. 

 

 Frekvence i délka záběru přímo ovlivňují rychlost plavání. Jejich vhodná 

kombinace záleží na několika individuálních faktorech, jako je tělesná výška a tělesná 

kompozice, fyziologické vlastnosti jedince, atp. Vysoký, silný plavec obvykle využívá 

„dlouhého záběru“ (větší vzdálenosti při každém záběru), oproti tomu malí plavci 

obvykle plavou frekvenčním způsobem. 

 

4.2 Složky sportovního výkonu 

 

 Sportovní výkon byl Dovalilem (2009) definován jako projev a míra 

trénovanosti sportovce, jehož obsahem je vědomá pohybová činnost, vymezená pravidly 

sportovní specializace. Trénovanost lze charakterizovat jako komplex adaptačních změn 

dosahovaných v průběhu tréninku. 

 Úspěšnost v závodním plavání znamená schopnost udržet technickou 

bezchybnost při maximální rychlosti, při únavě a pod tlakem (Goldsmith, 2004). 

K dosažení této úspěšnosti je zapotřebí trenérova i závodníkova kontinuální práce na 

zdokonalování široké škály faktorů, které ovlivňují sportovní výkon. Pokud by úspěch 

v závodě byl jen o rychlém plavání, pak by příprava zahrnovala pouze kondiční trénink. 

Závodní podmínky ovšem po sportovci vyžadují, aby plaval rychle při únavě, pod 

psychickým nátlakem a aby zvládl situační taktiku závodu (Goldsmith, 2004). 

 Podle Dovalila (2009) můžeme tyto faktory rozdělit na následující (obr. 1): 



25 

 

 

Obrázek 1: Struktura sportovního výkonu (Dovalil, 2009) 

 

Význam jednotlivých faktorů pro následný sportovní výkon se liší v závislosti na 

sportovním odvětví a dané specializaci. Goldsmith (2004) řadí mezi faktory nutné pro 

plavecký výkon pouze čtyři z nich, a to: faktory techniky, kondiční faktory, faktory 

taktiky, psychické faktory. Domnívám se ovšem, že mezi faktory, které ovlivňují 

sportovní výkon, patří také somatické faktory a vnější podmínky. 

 

4.2.1 Faktory techniky 

 

 Trénink techniky se zaměřuje na získávání, udržování a transfer pohybových 

dovedností. Tato komponenta souvisí se specifickými sportovními dovednostmi a jejich 

technickým provedením. V plavání mezi tyto dovednosti řadíme korektní techniku 

pohybu paží, trupu a dolních končetin, techniku startovních skoků, obrátek, dohmatů, 

apod. Techniku může hodnotit trenér v reálném čase pohledem na závodníkovo 

provedení daného úkolu, popř. analýzou videozáznamu z prostředí tréninku nebo 

závodu. Další možností je využití plaveckého "flumu", který může odhalit i drobné 

technické nedostatky. 
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4.2.2 Faktory taktiky 

 

Taktická komponenta sportovního tréninku se zaměřuje na různé možnosti, 

jakými je možné v závodě dosáhnout nejlepšího výsledku. Klíčovými slovy jsou 

strategie a taktika. Strategií je myšlen plán, který je vytvořen předem, je založen na 

základě zkušeností, podle kterých předpokládáme postup, který by mohl vést 

k vítězství. Taktikou myslíme praktické provedení strategie při specifické závodní 

situaci. V plaveckém prostředí mezi faktory taktiky řadíme závodní strategii, závodní 

taktiku, taktiku v rozložení sil mezi rozplavbami, semifinále a finále, apod.  

 

4.2.3 Psychické faktory 

 

 Pro výkony všech sportovních odvětví mají psychické faktory větší či menší 

význam. Na světě nejsou dvě totožné osoby, proto je potřeba, aby bylo ke každému 

jedinci přistupováno individuálně. Tyto faktory zahrnují poznávací, rozhodovací, 

emoční a motivační procesy, které se podílí na sportovním výkonu a vycházejí 

z osobnosti sportovce. Dovalil (2009) uvádí, že výkon je závislý na schopnostech a 

motivaci. Schopnosti můžeme rozdělit na senzorické, pohybové a intelektuální. 

Motivací myslíme podněcující příčinu chování, která rozhoduje o vzniku, směru a 

intenzitě jednání jedince.  

Můžeme říci, že pro plavecký výkon patří mezi žádoucí charakterové vlastnosti 

motivace, píle, cílevědomost a vytrvalost, schopnost soustředit se, důvěra v sebe i 

v trenéra, z vlastností temperamentu je důležitá emoční stabilita. 

 

4.2.4 Somatické faktory 

 

Somatické faktory bývají relativně stálé a ve značné míře jsou geneticky 

podmíněné. Mezi hlavní faktory řadíme výšku a váhu, délkové rozměry a poměry, 

složení těla a tělesný typ (Dovalil, 2009). 
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Při rozboru tělesného složení můžeme sledovat obsah tukové tkáně, kostní tkáně 

a svalové tkáně. Svalovou biopsií můžeme zjistit poměrové zastoupení typů svalových 

vláken. Podíl těchto vláken je ve velké míře určen geneticky a tím můžeme vytvářet 

předpoklady pro možnou sportovní specializaci. Tělesný typ rozdělil Sheldon v roce 

1940 (Heath, Carter, 1990) na tři základní komponenty: endomorfní, mezomorfní, 

ektomorfní. Sheldon ke stanovení tělesného typu využíval fotografií zepředu a z boku, 

které následně porovnával s atlasem a tabulkou. Výsledky pak zaznamenával do tzv. 

sférického trojúhelníku. Tento způsob stanovení somatotypu zdokonalili Heathová a 

Carter v roce 1967 (Heath, Carter, 1990), kteří Sheldonovu tabulku zpřesnili na 0,5 

bodu.  

Protože pro plavce je velmi důležitá složka síly (především pro plavce 

sprintery), optimální somatotyp plavce je ektomorfní mezomorf. Výhodou je 

nadprůměrná výška, dlouhé paže, dlouhý trup, kratší dolní končetiny a dlouhé chodidlo. 

Představitelem tohoto somatotypu je úspěšný plavec Michael Phelps. Procentuální 

zastoupení tělesného tuku plavců je 9 – 12 %, plavkyň 14 – 24 % (Mackenzie, 2005). 

U většiny sportovních odvětví můžeme nalézt tělesný typ „modelového 

sportovce“. Tento charakteristický poměr však neznamená, že vhodný somatotyp 

zaručuje úspěšnost. Nevypovídá totiž nic např. o složení svalstva, které může být pro 

daný výkon nezbytné. 

Siders a spol. (1993) provedli průzkum, při kterém měřili korelační závislost 

mezi plaveckým výkonem, tělesným složením a typem somatotypu. Ukázalo se, že u 

žen je tato závislost významná, zatímco u mužů nikoliv. Měření bylo provedeno znovu 

na konci závodního období, kde byl vybrán menší vzorek mužů a žen, se stejným 

výsledkem. Ve výzkumné práci ovšem nebylo řečeno, zda se v opakovaném měření 

jednalo o vzorek jiných žen a můžu, než při prvotním měření, či zda se jednalo o 

druhotný výběr z původního vzorku. V tom případě by výsledná data opakovaného 

měření nebyla vypovídající. 
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4.2.5 Vnější podmínky 

 

Mezi vnější podmínky, které ovlivňují plavecký výkon, můžeme řadit všechny 

činitele, které se určitým způsobem podílejí na výsledku. Můžeme sem zařadit sociální 

status rodiny, ze které sportovec pochází. Na tom může záviset jeho materiální 

vybavenost (vysoká pořizovací cena celotělových plavek), případně účast či neúčast na 

závodech, které se konají mimo rodné město, s čímž jsou spojené náklady na dopravu, 

stravování a ubytování. Dále sem patří podmínky a zabezpečení sportoviště, resp. 

plaveckého bazénu, ve kterém trénuje. Pro plavce znamená výhodu přítomnost 

atletických odrazových můstků, přítomnost praporků značících konec bazénu, atd. V 

případě závodů, které se konají v cizím městě, je možným limitujícím faktorem i 

neznámé prostředí, neočekávané podmínky, jako je studená voda, špatně zorganizované 

zázemí, teplota vzduchu, hluk, apod. Mezi vnější podmínky řadíme i vliv trenéra a 

tréninkové skupiny, kteří nejen svým chováním ovlivňují přístup a motivaci jedince, ale 

i tvorbou tréninkového plánu se podílí na dalším výkonnostním vývoji. Vnitřním 

limitujícím (popř. i motivačním) faktorem by mohla být i sportovcova víra. 

 

4.2.6 Kondiční faktory 

 

Kondiční faktory můžeme hodnotit buď z hlediska fyziologických funkcí, na 

kterých je výkon závislý, nebo z hlediska rozdělení na pohybové schopnosti.  

Kondiční faktory jsou závislé na fyziologických aspektech ovlivňujících výkon. 

Řadíme sem kardiovaskulární systém, respirační systém, koncentraci laktátu, složení 

svalových vláken, úroveň VO2 max, energetického krytí, aj. (Kostohryz, 2012) 

Základní funkcí kardiovaskulárního systému je transport dýchacích plynů, živin, 

odpadních látek, vody, minerálů, hormonů, tepla a vitaminů. Jednou z možností trenéra, 

jak hodnotit plavcovo úsilí, je měřením srdeční frekvence (SF). Tu vyjadřuje počet 

srdečních stahů za minutu. Základním vzorcem pro výpočet maximální SF je "220 - 

věk". Hodnoty se však mohou velmi lišit, proto je vhodné, aby každý jedinec absolvoval 

zátěžový test, pomocí kterého se vypočítají pásma, ve kterých by se plavec měl při 

tréninku pohybovat. Znalost tréninkových pásem je důležitá pro vhodně sestavený 
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trénink, abychom minimalizovali riziko přetrénování a maximalizovali efektivně 

využitý tréninkový čas. Při tvorbě tréninkového plánu je nutné zohlednit fakt, že srdeční 

frekvence ve vodním prostřední je cca o 10 úderů za minutu nižší (Čechovská, Miler, 

2008). Holmer a spol. (1974) při porovnání hemodynamické a respirační odpovědi 

plavců a běžců došli k závěru, že SF byla u obou sportovců stejná (podobnost vyšla i u 

hodnot VO2 max). Tyto výsledky ovšem byly zpochybněny pozdějšími výzkumy. 

Klidová SF sportovce se pohybuje nejčastěji mezi 40 - 50 tepy za minutu. Tato hodnota 

může do jisté míry vyjadřovat míru trénovanosti (Bartůňková, 2007).  

Při pohybové aktivitě roste pro zachování parciálního tlaku kyslíku a oxidu 

uhličitého jak dechová frekvence, tak i respirační objem. Objem vzduchu, který jedinec 

dokáže vydechnout po maximálním nádechu, se nazývá vitální kapacita plic. Výzkum, 

který provedl Cordain (1990) se vzorkem plavců, běžců a kontrolní skupinou, ukázal, že 

plavci vykazovali významně větší vitální kapacitu plic, reziduální objem a inspirační 

kapacitu plic. 

V důsledku nedostatečného okysličování krve vzniká laktát jako metabolický 

produkt. Tvoří se i při delší dobu trvajícím aerobním výkonu, avšak je zároveň 

odbouráván. Můžeme říci, že aerobní práh se nachází na úrovni 2 mmol laktátu na 1 litr 

krve. Anaerobní práh pak tvoří hranici 4 mmol/l. Není výjimečná ani situace, kdy je 

závodník schopen udržet stálý stav koncentrace laktátu i nad touto hranicí při neměnné 

rychlosti plavání. 

Dalším aspektem, který ovlivňuje plavecký výkon, je složení svalových vláken 

sportovce. Rozlišujeme tři druhy svalových vláken, a to červená (pomalá), bílá (rychlá) 

a přechodná (rychlá) (Dovalil a kol., 2009). Zastoupení těchto vláken v těle je z velké 

míry dáno geneticky, ovlivnění tréninkem je tedy velmi omezené. Červená vlákna 

pomalu reagují na podněty, ale jsou odolnější proti únavě. Tímto typem svalů jsou 

vybaveni především vytrvalci. Bílá vlákna jsou rychleji unavitelná. Tato rychlá vlákna 

k výkonu potřebují sprinteři a výkony vyžadující explozivní sílu (Dovalil a kol., 2009). 

S výkonností souvisí i hodnota VO2 max, která vyjadřuje předpoklad k 

dlouhotrvající aerobní aktivitě ve vyšších rychlostech a s menší únavou. O předpokladu 

hovoříme proto, že vysoká naměřená hodnota automaticky nezaručuje vrcholovou 

výkonnost. Maximální hodnota VO2 max je dána z velké části geneticky. Měření VO2 

max plavců je obvykle potřeba realizovat v laboratorních podmínkách, a to s využitím 
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plaveckého flumu a speciálních měřících pomůcek. Měření této hodnoty na běžeckém 

pásu nebo na ergonomickém bicyklu ve většině případů není validní alternativou, 

protože při plavání jsou zapojovány jiné svalové skupiny. Výzkum, který provedl Roels 

a kol. (2005) se zaměřoval na porovnání VO2 max a ventilačního prahu ve vodním 

prostředí a na ergometrech u plavců a triatlonistů. Plavci vykazovali prokazatelně vyšší 

hodnoty VO2 max při testování ve vodním prostředí, než na bicyklu (58,4 vs. 51,3 

ml/kg/min). Naopak tomu bylo u triatlonistů. Srdeční frekvence byla při plaveckém 

zatížení vyšší u plavců, než u triatlonistů (184,6 vs. 174,8 úderů/min). Na základě 

výsledků tohoto výzkumu můžeme potvrdit, že forma testování VO2 max u plavců 

ovlivňuje jeho výsledné hodnoty. 

V průběhu sportovního výkonu se postupně zapojují jednotlivé typy 

energetických zdrojů. Dle doby, po kterou je sportovec schopen závodit, můžeme 

rozdělit energetické krytí na následující zdroje: adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát 

(CP), jejichž zásoby nám vydrží na 5 – 15 s. Dále se energie získává z jaterního a 

svalového glykogenu, který postačí na 2-3 min výkonu. Dalším zdrojem je štěpení 

cukrů (do 15 min), tuků (do 6 hod) a některých bílkovin (nad 6 hod). Na základě 

uvedených možností energetického krytí můžeme vidět, že plavání není sport ryze 

rychlostní. Nejkratší závodní vzdálenost je 50 m, jejíž uplavání zabere elitním plavcům 

více než 20 s. Ani na tento výkon nestačí zásoby ATP, CP, hovoříme o něm tedy jako o 

rychlostně vytrvalostním. Při výkonu o délce trvání do 50 s probíhá energetické krytí 

dvěma na sebe navazujícími systémy. ATP, CP systém, který po 15ti vteřinách přechází 

do anaerobní glykolýzy, doprovázené tvorbou laktátu. Při delších výkonech, mezi které 

řadíme i plavecký trénink, je výkon kryt aerobním způsobem. Trenér má před sebou 

nelehký úkol, protože většina plavců závodí v kombinaci různých vzdáleností, přičemž 

každá vyžaduje odlišné zdroje energetického krytí.  

Pokud odhlédneme od fyziologických aspektů ovlivňujících výkon, můžeme 

kondiční faktory považovat za pohybové schopnosti. Pohybové schopnosti odpovídají 

specifickým požadavkům disciplíny. Čelikovský (1976) definoval pohybové schopnosti 

jako dynamický komplex vybraných vlastností organismu člověka, integrovaných podle 

třídy pohybového úkolu a zajišťujících jeho plnění. Tyto schopnosti jsou částečně 

podmíněny geneticky. Měkota (2000) pohybové schopnosti dělil na kondiční 

(vytrvalostní a silové), hybridní (rychlostní) a koordinační schopnosti, přičemž 

popisoval spojitosti u jejich jednotlivých složek. Dovalil (2009) uvádí, že pohybové 
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schopnosti můžeme rozlišit podle fyzikálních charakteristik, které v pohybovém projevu 

převažují, a to na silové, rychlostní a vytrvalostní. Toto rozdělení použijeme v naší 

diplomové práci jako kritérium, podle kterého dělíme testy zaměřené na hodnocení 

plavecké vytrvalosti, rychlosti a síly. 

 

4.3 Testy hodnotící úroveň pohybových schopností 

 

Diplomová práce se zabývá charakteristikou, porovnáním, hodnocením a 

kritikou vybraných testů sloužících k evaluaci pohybových schopností. Tyto testy byly 

vybrány proto, že se jedná o jedny z nejznámějších plaveckých testů. Podle průzkumu 

dostupných databází byly uvedené testy nejčastěji zkoušeny, replikovány a hodnoceny 

ostatními trenéry. Velké množství výzkumných pracovníků ve sportovním odvětví se 

těmito testy zabývalo a provádělo je na různém spektru probandů, a to všech věkových 

kategorií, obou pohlaví a různých výkonnostních úrovní. Pro zvýšení reliability testu je 

však vhodná taková úroveň plavecké výkonnosti, aby byli plavci schopni udržovat 

v průběhu testu potřebnou rychlost plavání, případně ji zvyšovat. Považujeme za 

zajímavé zjistit, nakolik jsou zvolené testy dle odborníků relevantní. Této problematice 

se věnujeme v následující části diplomové práce. 

 

4.3.1 Testy zaměřené na plaveckou vytrvalost 

 

Základním účelem tréninku vytrvalosti je zvýšení aerobní kapacity. Tato 

kapacita umožňuje plavci větší rychlost plavání při nižším zatížení anaerobního 

metabolismu. Základním předpokladem každého vytrvalostního tréninku je alespoň 

orientační znalost aerobního a anaerobního prahu každého jedince. Z hlediska 

zlepšování výkonnosti není vhodné absolvovat v rámci makrocyklu všechny tréninky 

nad úrovní anaerobního prahu. Domníváme se, že by se velká část tréninku měla 

realizovat právě pod touto hodnotou. O tomto se mimo jiné zmínil i slovenský lékař a 

zkušený běžec Laurenc Dívald ve své knize Kontrolovaný tréning (2010). 
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Trénink pro rozvoj aerobní vytrvalosti představuje delší tréninková jednotka 

plavaná relativně nízkou intenzitou. Pro rozvoj anaerobní vytrvalosti je již intenzita 

vyšší, vhodné jsou intervalové typy tréninku, změny rychlostí (fartlek), apod. 

V dostupné literatuře můžeme nalézt velké množství testů, které se zaměřují na 

zjištění úrovně vytrvalosti. Aby trenér mohl objektivně zhodnotit, nakolik vytvořený 

tréninkový plán ovlivňuje fyziologické funkce (jako je aerobní kapacita) plavců, využije 

jednoho z celosvětově uznávaných testů. Mezi známé a veřejnosti dostupné 

standardizované testy patří například plavecký Cooperův test, test na 3 km, test na 1 km, 

Critical Swimming Speed test, Step test 7x200, apod. Níže budou popsány protokoly, 

podle kterých by měly jednotlivé testy probíhat, primární pozornost bude věnována 

jejich charakteristice, zhodnocení, komparací studií od různých autorů a jejich kritice, 

tedy zjištění nedostatků. 

 

Cooperův test 

 

Dr. Kenneth H. Cooper (*1931) byl americkým vojenským lékařem, který jako 

jeden z prvních vysvětlit význam aerobního cvičení. Vyvinul 12ti minutový běžecký 

test, který sloužil k testování aerobní zdatnosti vojáků. Z tohoto konceptu vznikla i jeho 

plavecká modifikace, jejímž cílem je uplavání co největší vzdálenosti za 12 minut.  

Prostředky k provedení testu: 

o Bazén 

o Stopky 

Obsah testu: 

 Cooperův plavecký test se skládá z 12 minut souvislého plavání. Cílem je 

uplavání co největší vzdálenosti za tuto dobu. 

Průběh testu: 

Test začíná odrazem od stěny bazénu – nikoliv startovním skokem. Plavec se 

snaží za 12 minut uplavat jakýmkoliv zvoleným způsobem co největší vzdálenost. 
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Plavecký způsob se může v průběhu testování měnit, je dovoleno se v průběhu 

zastavovat, ovšem měřený čas se nepřerušuje. Uplavanou vzdálenost měříme s co 

největší přesností, přibližně na metry. 

Analýza výsledků: 

 Výsledky se porovnají s tabulkou, kterou vytvořil Cooper ke zhodnocení 

zdatnosti amerických vojáků (tab. 1). Tyto hodnoty byly dále přepracovávány a 

modifikovány na základě charakteristiky výzkumného souboru.  

 

Tab. 1: Kategorie tělesné zdatnosti podle výsledků v testu 12 minut souvislého plavání 

dle Coopera (Čechovská, 2007) 

Dvanáctiminutový test plavání podle Coopera (uplavaná vzdálenost v metrech) 

Kategorie zdatnosti 

Věk (roky) 

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 a více 

Velmi slabá        muži 

                           ženy 

< 457 

< 366 

< 366 

< 274 

< 319 

< 228 

< 247 

<183 

< 228 

< 137 

< 228 

< 137 

Slabá                  muži 

                           ženy 

457-540 

366-448 

366-448 

274-357 

319-402 

228-310 

274-357 

183-265 

228-319 

137-219 

228-265 

137-174 

Přijatelná           muži 

                           ženy     

549-631 

457-540 

457-540 

366-448 

411-493 

319-402 

366-448 

274-357 

319-402 

228-310 

274-357 

183-265 

Dobrá                 muži 

                           ženy 

640-723 

549-631 

549-631 

457-540 

502-585 

411-493 

457-540 

366-448 

411-493 

319-402 

366-448 

274-357 

Vynikající          muži 

                           ženy 

> 732 

> 640 

> 640 

> 549 

> 594 

> 502 

> 549 

> 457 

> 502 

> 411 

> 457 

> 366 

 



34 

 

Ve studijním materiálu o diagnostice plaveckých dovedností (Čechovská, 2007) 

můžeme zjistit hodnocení plavecké úrovně a aerobní zdatnosti ve vodě, a to jak pro 

dospělou populaci, tak upravenou formu pro posluchače FTVS UK.  

Hodnocení aerobní kapacity dle Coopera ovšem kritizuje Donovan a kol. (1992), 

který testoval rekreační plavkyně 12ti minutovým plaveckým testem, 12ti minutovým 

běžeckým testem, měřením VO2 max brzděným plaváním a měřením VO2 max při běhu 

na pásu. Zjistil, že Cooperův běžecký test nejvíce koreluje s naměřenými hodnotami 

VO2 max na ergometru. Stejně nesouhlasně se vyjádřil Huse (2000), který tento test 

použil k hodnocení středoškolských studentů. Podle něj plavecký Cooperův test 

nevypovídá o úrovni aerobní kapacity studentů.  

Závěr: 

Dle našeho názoru je možné Cooperův test využít k hodnocení aerobní zdatnosti 

pouze v jeho běžecké formě. Test 12 minut plavání vypovídá především o úrovni 

zvládnutí základních plaveckých dovedností. Technické nedostatky, či nezvládnutý 

mechanismus dýchání ve vodě může znehodnotit výsledky jinak vysoce trénovaného 

sportovce. Jeho využití v oblasti závodního plavání je minimální. Trenér 

prostřednictvím tohoto testu může testovat aerobní kondici svěřenců v porovnání 

s výsledky stejného testu v dřívějším období. 

 

T-3000 a T-30 

 

Olbrecht a kol. byl v roce 1985 jeden z prvních, kdo představil možnosti 

neinvazivního zjišťování anaerobního prahu, a to dvěma způsoby. Prvním je test T-30, 

který představuje 30 min souvislého plavání maximální intenzitou, kterou je plavec 

schopen udržet po dobu 30 min. Druhým je test T-3000, který představuje 3000 m 

souvislého plavání maximální intenzitou. Oba testy by měly být plavány rovnoměrným, 

ale maximálním tempem, je tedy nutné si vhodně rozložit síly.  
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Prostředky k provedení testu: 

o Bazén 

o Stopky 

Obsah testu: 

 Obsahem testu T-30 je 30 min souvislého plavání takovou maximální intenzitou, 

kterou je plavec schopen udržet po dobu 30 min. Cílem je uplavat co největší 

vzdálenost. Obsahem testu T-3000 je souvislé plavání rovnoměrným tempem 

maximální intenzitou o délce 3000 m. Cílem testu T-3000 je uplavat tuto vzdálenost za 

co nejnižší možný čas. Dle autora není evaluace aerobní kapacity prostřednictvím těchto 

testů tak přesná, jako pomocí měření laktátu, ale může sloužit k jejímu přibližnému 

zjištění. 

Průběh testu: 

Test začíná odrazem od stěny. Závodník by měl plavat celý test rovnoměrným 

tempem. Trenér může v průběhu testování dávat závodníkovi znamení, v jaké části testu 

se nachází. Při testu T-30 je vhodné značit uplynulou dobu například plaveckými 

deskami postavenými viditelně na břehu bazénu (10 min = jedna deska, 20 min = dvě 

desky, 25 min = tři desky). Stejným způsobem je možné značit počet uplavaných metrů 

(1000 m = jedna deska, 2000 m = dvě desky, 2500 m = tři desky). Pokud proband plave 

tento test poprvé, měl by začít tempem přibližně o 1 – 2 s / 100 m pomaleji, než je jeho 

tempo na 800 nebo 1500 m. 

Analýza výsledků: 

 Výpočet přesného výsledku testu T-30 je možný dvojím způsobem, který je 

závislý na ukončení testu. První způsob představuje předem domluvené zvukové 

znamení trenéra, na které se závodník zastaví a trenér si zaznamená s přesností přibližně 

na metry, jakou vzdálenost uplaval. Druhý způsob preferuje Olbrecht (2000), ten 

spočívá v ukončení testu, když je závodník u stěny bazénu, když se odplavaný čas 

nachází v rozmezí přibližně 29 min 40 sekund a 30 min a 20 s. Zaznamenána je 

uplavaná vzdálenost a celkový čas s přesností na vteřiny. Tato vzdálenost se dále 

přepočítá poměrem ke 30ti min. Tento výpočet je znázorněn v tabulce 2: 
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Tab. 2: Příklad dopočítání uplavané vzdálenosti ke 30ti min dle Olbrechta (2000) 

Příklad:   Uplavaná vzdálenost: 2150 m 

  Uplavaný čas: 29 min 39 s 

     = (60 x 29) + 39 = 1779 s 

  Výpočet: 1800 x 2150 / 1779 = 2175 m 

 

  Maglischo (2003) zveřejnil postup zpracování výsledků T-3000. Test T-3000 

končí dohmatem závodníka po 3000 m a zaznamenáním si času. Z výsledného času je 

vypočítán průměrný čas na 100 m. Tento čas vyjadřuje anaerobní práh plavce na 100 m. 

Postup výpočtu je znázorněn v tabulce 3: 

 

Tab. 3: Výpočet anaerobního tréninkového tempa z testu T-3000 (Maglischo, 2003) 

Výsledek testu:   Čas na 3000 m: 35 min (2100 vteřin) 

  Tempo na 100 m: 2100 / 30 = 1:10 

  
Tempo jiných vzdáleností: 1:10 x vzdálenost ve 100m 

Příklad:   Čas na 400 m: 1:10 x 4 = 4:40 

  Korekční faktory: 200 m =   tempo T-3000 - 2 vteřiny 

    100 m =   tempo T-3000 - 1,5 vteřiny 

    50 m =     tempo T-3000 – 1 vteřina 

 

Výzkum ukázal (Olbrecht, 2000), že průměrná rychlost získaná z testu T-30 

blízce koreluje s hodnotami laktátových testů vyjadřujících anaerobní kapacitu. Z toho 

důvodu se usuzuje, že čím větší vzdálenost plavec uplave za 30 min, tím větší je aerobní 

vytrvalost (Olbrecht, 2000). Vypočítaná průměrná rychlost plavce, který má aerobní 

vytrvalost na vysoké úrovni, představuje hodnoty koncentrace laktátu v krvi obvykle 

blížící se hranici 4 mmol/l.  

Deminice a kol. (2007) provedli studii zaměřenou na validitu a reliabilitu 

určování aerobní kapacity prostřednictvím neinvazivního testu T-30. Čtrnáct 

vrcholových plavců nejprve absolvovalo test 3 x 400 m (85, 90 a 100% úsilím). Po 

každém odplavaném úseku byl odebrán vzorek krve ke zjištění hladiny laktátu a tím byl 
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vypočten anaerobní práh. V průběhu tohoto testu byl zároveň zaznamenáván počet 

záběrů, délka záběru, index záběru a rychlost plavání. Plavci poté absolvovali test T-30 

maximálním úsilím. Výsledky obou testů byly porovnány a hodnotil se vzájemný vztah 

techniky plaveckého způsobu, zejména pak rychlost, při které byl stanoven anaerobní 

práh. Studie prokázala, že jednak všechny faktory techniky vykazovaly významnou 

korelaci mezi testem 3 x 400 m a T-30, ale hlavně i anaerobní práh získaný pomocí 

testu T-30 se významně shodoval s anaerobním prahem naměřeným invazivní metodou 

při testu 3 x 400 m. 

Závěr: 

 Protože se jedná o neinvazivní metodu zjišťování aerobní kapacity, jak sám 

Olbrecht (2000) zdůrazňuje, nemůžeme od těchto testů očekávat maximální 

spolehlivost. Výsledky ovlivňuje množství faktorů, které mohou zůstat při hodnocení 

skryty. Významným nedostatkem tohoto způsobu hodnocení aerobní kapacity je, že 

trenér není schopen rozeznat, zda proband plave na hranici aerobního či anaerobního 

prahu. Stejný výsledek dvou různých probandů, přičemž každý plaval jiným úsilím, 

může znamenat nevhodné stanovení tréninkových časů do budoucna. Při opakování 

testu je důležité, aby byl plaván v bazénu o stejné délce (25 nebo 50 m). Vzhledem ke 

značné délce testu se vypovídající hodnota z obou bazénů různí. Důležitým aspektem je 

i vhodné zařazení do tréninkového plánu. Protože se jedná o fyzicky náročný test, neměl 

by se opakovat pravidelně (např. každý týden). Jednou z možností je jeho zařazení vždy 

na začátku sezóny, aby trenér zhodnotil kondici plavců, a jeho zopakování v 

následujícím roce ve stejné fázi tréninkového plánu. Druhou možností je zařazení na 

počátku mezocyklu zaměřeného na aerobní vytrvalost a poté na jeho konci. Tím má 

trenér možnost vyhodnotit, zda byl trénink aerobní vytrvalosti účinný. Dalším faktorem 

ovlivňujícím výsledek testu je motivace a výkonnost závodníků. Protože se jedná o 

značnou vzdálenost, kterou je potřeba k získání výsledků překonat, snaha a motivace 

jedinců může v průběhu testu upadat. Z toho důvodu doporučujeme tento test provádět 

pouze s vrcholovými plavci, kteří test absolvují dle instrukcí maximálním úsilím. V tom 

případě může být vypovídající hodnota tohoto testu velmi vysoká. Pro závodníky 

mladších kategorií a nižší výkonnosti doporučujeme test T-1000 (popsaný níže), který 

vznikl právě z uvedených důvodů.  
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Test T-1000 

 

Existuje velké množství modifikací testů, které slouží ke zjištění anaerobního 

prahu. Kromě výše zmíněných testů T-30 a T-3000 existuje i T-20, T-10, T-1000, apod. 

Test T-1000 bývá používán jednak z důvodu, že pro plavce nižší výkonnosti je 

vzdálenost 3000 m příliš náročná, a jednak proto, že bylo zjištěno, že anaerobní práh lze 

určit i plaváním této vzdálenosti (Matsunami a kol., 1999). Autoři této studie tvrdí, že 

test T-1000 může svými výsledky plně nahradit testy T-2000 a T-3000.  

Prostředky k provedení testu: 

o Bazén 

o Stopky 

Obsah testu: 

 Obsahem testu T-1000 je souvislé plavání rovnoměrným tempem maximální 

intenzitou o délce 1000 m. Cílem tohoto testu je uplavat tuto vzdálenost za co nejnižší 

možný čas.  

Analýza výsledků: 

 Výsledky jsou zpracovány a hodnoceny stejným způsobem, jako testy T-30 a T-

3000. Tréninkové tempo, které vyjadřuje hodnotu anaerobního prahu, zjistíme opět 

přepočtem výsledného času na průměrný čas vzdálenosti 100 m. 

Proti tomuto testu měl výhrady Maglischo (2003), který ve své knize uvádí, že 

s výsledky testu T-1000 nemá dobré zkušenosti. Podle něj jsou plavci při plavání 1000 

m maximálním úsilím schopni udržet tempo vyšší, než je anaerobní práh.  

Závěr: 

 Test T-1000 je akceptován jako vhodná alternativa k testu T-3000 (nebo T-30), 

ovšem jiní (Maglischo, 2003) s touto metodou nemají dobré zkušenosti. Výsledky 

mohou být zavádějící a plavci mohou dle našeho názoru být opravdu schopni vydržet 

úsilí vyšší, než je anaerobní práh. Tato skutečnost může způsobit fatální chyby, pokud 

by se dle vypočtených hodnot stanovil anaerobní práh a na jeho základě tréninkový 
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plán. V dlouhodobém měřítku tato chyba může způsobit přetrénování a jiné zdravotní 

problémy jedince, který bude dlouhodobě trénovat nevhodně zvolenou intenzitou. 

Hodnoty, jako je anaerobní práh, by podle našeho mínění měly být změřeny s co 

největší přesností, a to buď prostřednictvím specifických plaveckých testů, sloužících ke 

zjištění ANP, nejlépe s použitím pomůcek potřebných k odběru laktátu v krvi, 

popřípadě prostřednictvím nespecifických zátěžových testů, jako je bicyklový ergometr, 

apod. 

  

Critical Swim Speed  

 

Test Critical Swim Speed vznikl rozšířením původního konceptu Critical Power, 

se kterým přišli Monod a Scherer v roce 1965. Tento test popsal a modifikoval pro 

plavce jako první Wakayoshi a kol. v roce 1992. Původní název nesl Critical Swim 

Velocity. Autor testu přišel na to, že ve vzdálenostech 50, 100, 200, 400 m sklon 

regresní přímky koreluje s uplavanou vzdáleností a časem. Rok poté test CSS 

přepracoval australský trenér Enid Ginn ve své knize Critical speed and training 

intensities for swimming (Ginn, 1993), který pracoval pouze se vzdáleností 50 a 400 m. 

Test může být použit ke zjištění aerobní kapacity plavce nebo může jeho výsledek 

sloužit ke stanovení aerobního a anaerobního prahu. Výsledek testu Critical Swim 

Speed je Ginnem definován jako „maximální rychlost, kterou je teoreticky plavec 

schopen udržet bez známek vyčerpání“ – nachází se právě pod anaerobním prahem. 

V následujícím textu bude popsán test podle Ginna. 

Prostředky k provedení testu: 

o Plavecký bazén 

o Stopky 

Obsah testu: 

Test CSS se skládá ze dvou maximálních úseků na 50 a 400 m individuálním 

nejrychlejším způsobem. 
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Průběh testu: 

 Oba úseky začínají odrazem od stěny. Po každém odplavaném úseku je důležité 

kvalitní vyplavání (Maglischo (2003) uvádí, že je možné jednotlivé úseky plavat ve 

dvou po sobě jdoucích dnech). Výsledné časy jsou zapisovány ve vteřinách (popřípadě 

desetinách vteřin). Po provedení testu se vypočítá výsledek CSS. 

Výpočet CSS: 

CSS = (D2 – D1) / (T2 – T1) 

 

Tab. 4: Použité zkratky k výpočtu CSS  

D1: 50 (m) 

D2: 400 (m) 

T1: čas na 50 m ve vteřinách 

T2: čas na 400 m ve vteřinách 

 

Např.: Plavec uplave 50 m za 31 vteřin a 400 m za 291 vteřin: 

Tab. 5: Vzorový výpočet CSS 

  

  

 

 

 

Použití CSS v tréninku: 

 Výsledek testu může být použit ke stanovení časů pro trénink v aerobním pásmu. 

Např.: Hlavní náplň tréninku je 8 x 400 m. Cílový čas pro úseky 400 m může být 

stanoven následujícím způsobem: 

CSS = (400 - 50) / (291 - 31) 

CSS = 350 / 260 

CSS = 1,35 m/s 
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 Cílový čas = Vzdálenost / CSS 

Pro plavce, jehož výsledek CSS je 1,35 m/s, bude výpočet vypadat takto: 

 400 / 1,35 = 296,3 sekundy = 4 min 56 s 

Uvedený plavec by tedy měl být schopen plavat opakované úseky 400 m tempem 4 min 

56 sekund. 

Analýza výsledků: 

 Analýza výsledků vyplývá z porovnání s výsledky z předchozího měření. 

Předpokládá se, že s vhodným tréninkem mezi testy by výsledky měly prokázat zlepšení 

aerobní kapacity plavce. Výpočtem podle vzorce CSS získáme rychlost těsně pod 

anaerobním prahem, kterou může trenér využívat ke stanovení cílových časů v tréninku 

(Ginn, 1993). 

 Test v původním Wakayoshiho znění použili ke studii Day a Lin (1996). 

Porovnávali vztah testu kritické rychlosti na plavecký výkon žen. Testováním 20 

plavkyň zjistili, že regresní přímka jednotlivých výkonů významně koreluje s kritickou 

rychlostí a srdeční frekvencí na úrovni anaerobního prahu. 

 Maglischo (2003) ve své knize Swimming Fastest uvádí dva způsoby výpočtu 

CSS. Prvním je vytvoření regresní přímky z testovaných vzdáleností, které doporučil 

Wakayoshi (50, 100, 200, 400 m). Druhý způsob je odlišný od postupu, který uvádí 

Ginn. Maglischo počítá s hodnotami, které vychází ze vzdáleností 200 a 400 m. 

Výpočet CSS je téměř totožný, jako podle Ginna: 

 

Tab. 6: Výpočet CSS dle Maglischa (2003)  

CSS = (400 - 200) / (250,5 - 118,75) 

CSS = 200 / 131,75 

CSS = 1,518 m/s 

 

 Dle Maglischa výsledky Critical Swim Speed převyšují hodnoty anaerobního 

prahu. Proto navrhuje úpravy, jak výsledky CSS použít při stanovení tréninkových 
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rychlostí, a to přičtením 2 – 3 sekund k vypočítané hodnotě CSS na 100 m. I přes 

zjištěné nedokonalosti Maglischo uvádí, že test CSS dostatečně citlivě reaguje na 

změny aerobní vytrvalosti jedince.  

Dekerle a kol. (2005) zpracovala zajímavou studii o validitě a reliabilitě CSS 

testu. Osm vrcholových plavců podstoupilo test CSS, test T-30 a test maximální aerobní 

rychlosti (MAR). První dva uvedené testy slouží k výpočtu maximální rychlosti, kterou 

je plavec schopen udržet při výkonu vytrvalostního charakteru. Z výsledku vyplynulo, 

že test CSS odpovídal 92,7 ± 2,6 % MAR, oproti testu T-30, který odpovídal pouze 88,3 

± 2,9 % MAR. Tento rozdíl je příliš významný na to, aby mohly být výsledky obou 

testů zaměnitelné. Podle Dekerle a kol. (2005) je z výsledku studie patrné, že test CSS 

nepředstavuje maximální rychlost, kterou je plavec schopen udržet bez nárůst 

koncentrace laktátu v krvi. Po pročtení studie jsme zaznamenali, že je nutné vzít 

v úvahu skutečnost, že test CSS byl proveden podle odlišného protokolu Maglischa, 

(2003), a to použitím vzdáleností 200 a 400 m maximálním úsilím. Tento fakt nicméně 

ještě více prohlubuje nesrovnalosti mezi testem CSS a T-30. Přestože byl test CSS 

modifikován ku prospěchu aerobnímu výkonu, i tak byly výsledky obou testů rozdílné. 

Proti tomuto stanovisku se částečně postavil Di Prampero a kol. (2008), který 

tvrdí, že test CSS odpovídá maximální spotřebě kyslíku, ovšem na základě výsledku 

výzkumu radí trenérům, aby brali při stanovování maximální rychlosti v úvahu i 

vzdálenost a čas. Dle našeho názoru je právě toto zjištění (různá vzdálenost a doba 

trvání testu) důvodem, proč ve studii Dekerle a kol. (2005) vyšly natolik rozdílné 

výsledky. 

Vzájemný vztah mezi rychlostí a maximální spotřebou kyslíku byl i prvotní 

záměr testu CSS, tyto hodnoty byly ovšem původně testovány při běžeckém zatížení 

sportovce (Lloyd, 1966). 

Návrh na řešení nesrovnalostí, které vyvstaly porovnáním výsledků testu CSS a 

T-30, přinesl Fernandes a kol. (2008), který představil různé metodologie, které mohou 

být využity k výpočtu kritické rychlosti: čím delší je vzdálenost použitá ke stanovení 

kritické rychlosti, tím větší je vztah s aerobní kapacitou plavce; naopak čím je 

vzdálenost kratší, tím více se do výkonu promítá faktor síly. K tomuto názoru se 

přiklání i Costa a kol. (2009), který tvrdí, že čím delší vzdálenosti jsou při testu 
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využívány, tím spíše budou minimalizovány případné chyby, způsobené působením 

silových schopností plavce. 

V poslední době přišli někteří autoři s novým trendem použití kritické rychlosti. 

Tento modifikovaný CSS test je uzpůsoben anaerobnímu výkonu (Abe a kol, 2006; 

Fernandes a kol, 2008). Spočívá v plavání krátkých sprintů (méně než 50 m) a příslušné 

maximální doby trvání. Zdá se, že tento test anaerobní kritické rychlosti představuje 

reprezentativní test, který měří anaerobní kapacitu plavců. Test ve velké míře koreluje s 

plaveckými výkony o délce 100 m (Fernandes a kol, 2008; Neiva a kol, 2011). 

Závěr: 

 Výpočet kritické rychlosti pravděpodobně ve velké míře závisí na kombinaci 

použitých vzdáleností (podle Wakayoshiho (1992), Ginna (1993), Maglischa (2003), 

aj.). V posledních letech můžeme vidět i ohlasy trenérů (Zacca, Castro, 2010), kteří 

tvrdí, že tento koncept nevypovídá o přesných hodnotách anaerobního prahu. Z důvodu 

odlišností ve výpočtu, které jsou způsobeny různými interpretacemi protokolu, a 

z důvodu nepřesných výsledných hodnot kritické rychlosti, mají podle našeho názoru 

výsledky CSS testu jen malé využití v tréninku.  

 Na základě uvedených informací považujeme za relevantní pouze objektivní 

porovnání výsledků testu CSS a jiného testu měřícího anaerobní práh, který je ovšem 

zároveň kontrolován odběry laktátu v krvi (např. Step test 7 x 200 m). Pokud získané 

hodnoty testu CSS korelují s hodnotami anaerobního prahu získanými ze Step testu, pak 

je možné tyto výsledky použít k přepočtu tréninkových pásem. V opačném případě 

doporučujeme přikládat větší váhu invazivnímu měření odběrem laktátu. 

 

Step test 7 x 200 

 

Na základě průzkumu dostupných databází jsme vyhodnotili, že tento test začal 

používat australský odborník v oblasti plaveckého sportu Dr. David Pyne, který tímto 

způsobem testoval dvanáct australských reprezentantů v roce 1998 před Hrami 

Commonwealthu. Step test 7 x 200 je velmi oblíbená forma testování, která byla 

několikrát modifikována. Bývá využíván k monitorování fyziologických funkcí, které 
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trénink ovlivňuje, a ke zlepšování aerobní kondice. Nazývá se Step test proto, že 

jednotlivé úseky jsou plavány vždy o 5 sekund rychleji, než předchozí, a měří se 

fyziologická odpověď těla po absolvování každého úseku. Test byl zařazen do seznamu 

doporučovaných testů ASA (britská Amatérská plavecká asociace). Vychází z testu 

aerobní zdatnosti Step test (výstupy na bednu). Cílem je určení anaerobního prahu 

plavce. 

Prostředky k provedení testu: 

o Bazén 

o Stopky 

o Potřeby k měření laktátu 

o Snímač tepové frekvence 

Obsah testu: 

 Step test se skládá ze sedmi úseků po 200 metrech. Jednotlivé úseky jsou 

plavány zvyšujícím se úsilím, a to až do maximálního. 

Průběh testu: 

Každý úsek testu 7 x 200 začíná odrazem od stěny bazénu na startovní povel. 

Všechny úseky jsou plavány rovnoměrně se zrychlujícím tempem (mezičasy na 50 m by 

měly být stejné). Start každého úseku je 5 minut po startu předchozího. Jednotlivé úseky 

se plavou zvyšující se intenzitou, rozptyl rychlostí od nejrychlejší, po nejpomalejší 

dvoustovku je 30 sekund. Poslední úsek je plaván maximální intenzitou. Zvyšující se 

rychlosti by měla odpovídat i zvyšující se srdeční frekvence. První úsek je cca 70 

úderů/min pod SF max, poslední úsek je na hranici SF max. Celý test je plaván hlavním 

způsobem plavce.  

V tabulce 7 můžeme vidět modelový příklad plavce, jehož osobní rekord na   

200 m VZ je 1:50. Budeme předpokládat, že nejrychlejší úsek zvládne zaplavat              

5 sekund za osobním rekordem. Od nejrychlejšího úseku vypočítáme zbývající úseky až 

k nejpomalejšímu. 
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Tab. 7: Příklad protokolu k výpočtu časů Step testu 7 x 200, použitého u jednotlivce 

s osobním rekordem 1 min 50 s. (Pyne a kol., 2001) 

Úsek 
Přibližně % od 

cílového času 

Přibl. SF pod max / 

úderů za min 

Vteřiny za 

cílovým časem 
Cílový čas 

1 70 -70 -30 2:25 

2 75 -60 -25 2:20 

3 80 -40 -20 2:15 

4 85 -30 -15 2:10 

5 90 -20 -10 2:05 

6 95 -10 -5 2:00 

7 100 10-0 0 1:55 

 

 V průběhu testu se zaznamenává frekvence záběrů měřením tří záběrových 

cyklů (při plavání třetího bazénu), počet záběrů za jeden bazén (při plavání čtvrtého 

bazénu). Ihned po doplavání každého úseku se změří srdeční frekvence a plavci 

zhodnotí stupeň subjektivního úsilí dle Borgovy škály. Poté plavci opustí bazén a je jim 

odebrán vzorek 25 μL krve ke zjištění koncentrace laktátu v krvi. V tabulce 8 jsou 

k nahlédnutí výsledky jednoho z vrcholových australských plavců, které naměřil Pyne 

při svém výzkumu (2001). 

 

Tab. 8: Vzorové výsledky Step testu 7 x 200 australského vrcholového plavce (Pyne a 

kol., 2001) 

Úsek 
Čas na 

200 m 

1. 100 

m (s) 

2. 100 

m (s) 

Průměr 

na 100 

m (s) 

SF 

(úderů/min) 

Laktát 

(mmol) 

Frekvence 

záběrů    

(za min) 

Počet záběrů 

(na 50 m) 

Borgova 

škála 

1 02:26,1 73,5 72,6 73,1 141 2,8 25,8 27 6 

2 02:20,6 7,4 70,2 70,3 149 2,8 26,2 28 9 

3 02:16,3 68,2 68,1 68,2 151 3 27,6 28 11 

4 02:12,5 65,6 66,9 66,3 159 3,7 27,5 28 13 

5 02:07,5 63,3 64,2 63,8 168 5,2 30,8 29 15 

6 02:02,2 60,9 61,3 61,1 170 7,3 32,9 30 17 

7 01:53,4 56,9 56,5 56,7 175 13 39,3 33 19 
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Analýza výsledků: 

 Ze zaznamenaných výsledků se vypočítá průměrné tempo, srdeční frekvence, 

počet záběrů a délka jednoho záběru. Výsledky se zakreslí do dvou grafů: křivka 

závislosti srdeční frekvence na rychlosti plavání a křivka závislosti laktátu na rychlosti 

plavání. Z těchto grafů může být odvozen anaerobní práh (Pyne a kol., 2001). Při 

opakovaném měření v různých obdobích makrocyklu můžeme sledovat zlepšení či 

zhoršení výkonnosti jednotlivce. 

Pyne a kol. (2001), australské plavce měřil tímto testem celkem 4x před Hrami 

Commonwealthu, a to v lednu, květnu, červenci a v srpnu roku 1998. Jednalo se o 

relativně výkonnostně homogenní skupinu plavců, průměrné časy posledních 

nejrychlejších úseků byly následující: 127,7 ± 4,2 sekundy v lednu 1998; 130,2 ± 

4,5 v květnu; 129,9 ± 4,3 v červenci; 126,8 ± 4,2 v srpnu. Při každém testování byly 

probandům odebrány vzorky krve ke zjištění koncentrace laktátu v krvi. Bylo 

zkoumáno, zda tyto hodnoty nějak souvisí s výkony na závodech. V závěru studie Pyne 

a kol. (2001) zhodnotil, že výsledky měření laktátu nekorelují s výsledky plaveckých 

výkonů. 

Dle výsledků Pynea a kol. (2001) můžeme říci, že nelze předpokládat, že časy 

nejrychlejších úseků 200 m se budou s blížícím se vrcholem zlepšovat. Trenér by měl 

mít nadhled a objektivně zhodnotit, v jaké fázi tréninkového plánu se jeho svěřenci 

nachází. Květnové zhoršení oproti lednovým výsledkům tedy nemusí nutně znamenat 

nevhodně zvolenou přípravu. Spolehlivost Step testu nicméně snížil fakt, že specialisté 

motýlkáři a polohovkáři absolvovali test plaveckým způsobem kraul. Při porovnání 

protokolu, dle kterého měl závodník plavat jednotlivé úseky, s protokolem 

zaznamenaných výsledků, můžeme vidět nesouhlasící hodnoty srdeční frekvence. Pyne 

a kol. (2001) předpokládal, že čas 30 vteřin za osobním maximem bude znamenat pro 

probanda srdeční frekvenci o 70 úderů/min nižší, než jeho SF max. Ve skutečnosti 

ovšem byl rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším úsekem pouze 34 úderů/min. 

Uvedené subjektivní hodnocení úsilí na Borgově škále však vypovídá o tom, že 

intenzita prvního nejpomalejšího úseku pro závodníka nebyla nijak náročná a postupně 

se zvyšovala, a to až do stavu vyčerpání. 

Andersonová (2003) testovala výkonnost 40 plavců účastnících se olympijských 

her použitím Step testu 7 x 200 m. Doba odpočinku byla nastavena na 6 minut (resp. 
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každých 200 m se vyplavalo přesně 6 min po startu předešlého úseku). Touto dobou 

odpočinku se test lišil od původního znění, neboť doba testů byla původně stanovena na 

5 minut. Tento rozdíl pravděpodobně významně ovlivnil výsledný čas a rychlost 

nástupu zvyšující se hladiny laktátu v krvi. Andersonová stanovila rozmezí rychlosti 

úseků přibližně na 30 vteřin od nejpomalejšího po nejrychlejší úsek (tedy 2:30 až 2:00), 

přičemž poslední úsek byl plaván maximálním úsilím. Tento test byl použit 

k monitorování výkonnosti a predikci závodních časů vrcholových plavců. Ti byli 

měřeni několikrát v plavecké sezóně po dobu 5 let. Ukázalo se, že vypovídající 

predikční hodnotu měly až testy v předzávodním období, tedy při ‚ladění‘ plavců 

(Andersonová a kol., 2003). 

Australský Institut Sportu (2012) publikoval výsledky Andersonové, která 

uváděla v procentech vyjádřené chyby měření při Step testu 7 x 200 pomocí variačního 

koeficientu. Tyto chyby jsou uvedeny v tab. 9.  

 

Tab. 9: Chyba měření vyjádřená formou test-retest u nejrychlejšího úseku 200 m (AIS, 

2012) 

 Parametr Chyba měření (v %) 

 Čas na 200 m (s) 0,8 

 Hladina laktátu (mmol/L) 16 

 SF (úderů/min) 2,3 

 

 Domníváme se ovšem, že formou test-retest nelze eliminovat vliv vyčerpání, 

pokud je test opakován ve stejné tréninkové jednotce, nebo vliv adaptace, pokud je test 

opakován po určité době působení tréninku na jedince. 

Tento test použil Thompson a kol. (2006) v případové studii, který pomocí Step 

testu 7 x 200 hodnotil výkonnost vrcholových prsařů. Důvod tohoto sledování byly 

nedostatky v měření dr. Pynea a kol. (2001), jehož výsledky zřejmě ovlivnily různé 

specializace plavců, možná i skutečnost, že pozorování probíhalo jen po dobu osmi 

měsíců. Thompson a kol. (2006) testoval 12 plavců, specialistů na 200 m prsa, po dobu 

tří let. Za tu dobu se jejich osobní rekord zlepšil v průměru o 9,5 sekundy, z toho je 

možné usuzovat, že výsledky měření by měly mít vyšší validitu. Ze studie vyplývá, že 
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se zvyšující se rychlostí plavání v průběhu let, avšak za neměnné hladiny laktátu v krvi 

(v rozpětí 2 – 8 mmol/L), se zlepšují i závodní časy na 200 m prsa. To však nelze říci o 

nejvyšší hladině laktátu (8 mmol/l a výše). Tyto maximální hodnoty nekorelují 

s plaveckými výkony. Thompson a kol. (2006) se dlouhodobou studií snažili vzít 

v potaz co největší množství aspektů, které výkon ovlivňují. Ve výsledných grafech je 

zaznamenán vývoj výkonnosti, dále nemoci, fáze přetrénování i měření v 50ti metrovém 

bazénu (oproti předchozím měřením, která proběhla v krátkém bazénu). Všechny tyto 

události ve větší či menší míře ovlivnily výsledky jednotlivých Step testů 7 x 200. Ve 

zhodnocení studie se Thompson a kol. pozastavuje nad výsledky závěrečného měření, 

při kterém proband plaval nižší maximální rychlostí, než obvykle, ačkoliv bylo 

subjektivní hodnocení úsilí 20 (dle Borga), SF max 191 úderů/min, ale hladina laktátu 

byla na poloviční hodnotě. Tento jev vysvětloval tím, že koncentrace glukózy v krvi 

před testem byla ten den 3,7 mmol/l (obvykle 3,9 – 4,7 mmol/L), po testu 5,3 mmol/l 

(obvykle 6,2 – 8,3 mmol/l). Na základě tohoto postřehu se přikláníme k názoru, že takto 

nízké naměřené hodnoty související se způsobem stravování pravděpodobně měly vliv 

na výsledky posledního testu.  

Britský trenér Mike Bundock (2014) testoval Step testem 7 x 200 své svěřence 

juniorských a žákovských kategorií (mladší absolvovali pouze 5 x 200 m). Na základě 

zveřejněných výsledků můžeme říci, že tento test nebyl pro plavce nízké výkonnosti 

vhodný, protože velká část z nich nebyla schopna již po prvním odplavaném úseku dále 

zrychlovat.  

Můžeme se setkat s několika modifikacemi Step testu 7 x 200. Nejčastější je 

právě 5 x 200 m, dále existuje i variace 10 x 100 m a dokonce 8 x 100 m. 

Varianta Step test 5 x 200 má často stejnou podobu, jako 7 x 200. Menší počet 

opakování úseků je dostačující pro mladší kategorie nebo pro plavce nižší výkonnosti. 

Maglischo (2003) ovšem přišel s modifikací tohoto testu. Cílem tohoto Step testu 5 x 

200 je plavat zvyšujícím se úsilím s dobou odpočinkem 10 – 15 sekund mezi 

jednotlivými úseky, přičemž test končí v okamžiku, kdy plavec není schopen udržet 

předepsané tempo. První úsek je plaván rychlostí pod úrovní ANP. Měl by být nastaven 

tak, aby byl plavec schopen zaplavat alespoň další tři úseky. Každý další úsek by měl 

být přibližně o 4 sekundy rychlejší, než předchozí. Neschopnost udržet předepsané 

tempo je Maglischem (2003) definována jako nestihnutí dvou po sobě jdoucích 
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bazénech danou rychlostí. Zaznamenáním uplavané vzdálenosti můžeme hodnotit 

případné zlepšení či zhoršení při dalším měření. Příklad záznamu z tohoto typu Step 

testu vidíme v tabulce 10: 

 

Tab. 10: Výsledky dvou plavců, kteří absolvovali Step test 5 x 200 s dobou odpočinku 

10 – 15 sekund dle Maglischa (2003) 

  Plavec A Plavec B 

1. 200 m 2:28 Splnil 2:28 Splnil 

2. 200 m 2:24 Splnil 2:24 Splnil 

3. 200 m 2:20 Nesplnil čtvrtých 50m 2:20 Splnil 

4. 200 m - - 2:16 Nesplnil třetích 50 m 

5. 200 m - - - - 

  

 V porovnání s předchozími studiemi se metoda dle Maglischa (2003) zdá značně 

nepřesná a nevypovídající. Tato forma testu je ve velké míře závislá na ochotě 

závodníka podstoupit nepříjemné pocity, které plavání nad anaerobním prahem 

doprovází. Mimo jiné není možné kvůli krátké době odpočinku odebírat laktát a často 

ani srdeční frekvenci. Není možné si tedy plavcem vynakládané úsilí nijak ověřit.  

 Studii zaměřenou na pohlavní rozdíly při měření laktátové křivky vrcholových 

plavců řecké národnosti zpracoval Thanopoulos (2010). K měření použil modifikovaný 

Step test 5 x 200 dle Maglischa (2003). Plavci (14 mužů a 13 žen) měli za úkol plavat 

jednotlivé úseky o intenzitě 80, 85, 90, 95, 100 % jejich osobního rekordu s dobou 

odpočinku 2 minuty mezi jednotlivými úseky. Po uplynutí jedné minuty po doplavání 

každého úseku byl odebrán vzorek laktátu. V závěru studie Thanopoulos zjistil 

významné rozdíly mezi výkony mužů a žen. Zatímco muži absolvovali v průměru    

49,2 % testu pod hranicí anaerobního prahu a 50,8 % nad hranicí anaerobního prahu, 

ženy absolvovaly pod hranicí ANP celých 66,3 % a nad touto hranicí 36,7 %.  

Na základě Step testu a následného zakreslení laktátové křivky vznikly 

signifikantní rozdíly v trénovanosti obou pohlaví (Thanopoulos, 2010). Vyloučíme-li 

psychické faktory probandů a jejich úroveň motivace, můžeme říci, že plavci byli 

schopni plavat delší dobu v anaerobním pásmu a měli tak větší výkonnost, než 
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plavkyně. Na druhou stranu je nutné brát v potaz fakt, že ve studii nebylo uvedeno, 

nakolik plavci a plavkyně plnili předepsané rychlosti. Pokud obě pohlaví plavala danou 

intenzitou, můžeme říci, že plavkyně disponovaly oproti mužům větší trénovaností. 

V opačném případě se můžeme domnívat, že muži mají schopnost větší tolerance vůči 

zatížení nad anaerobním prahem. 

 Mezi další známé modifikace Step testu patří testy 10 x 100 nebo 8 x 100 m. 

Tyto testy byly uzpůsobeny potřebám sprinterů, pro které je dvojnásobná vzdálenost 

často vyčerpávající. Obsah testu tvoří 100m úseky, plavané zvyšující se rychlostí. Čím 

větší je intenzita plavání, tím delší je následující doba odpočinku (Goldsmith, 2001). 

Posledních 100 m je plaváno maximálním úsilím.  

Závěr: 

 Před zahájením testování je nutné vybrat vhodný test, který odpovídá výkonnosti 

probandů. Původní test 7 x 200 je velice náročný a mladší plavci, jimž 200 m trvá 

kolem tří minut a déle, mají o minutu kratší dobu odpočinku, než vrcholoví plavci, kteří 

podstoupí stejný test. Tato skutečnost způsobí ve výsledcích měření velmi znatelné 

rozdíly, viditelné především v rychlosti nástupu vyčerpání. Nezkušení plavci často 

nejsou schopni odhadnout počáteční tempo a již první úsek plavou takový čas, který 

následně nedokáží překonat. To může být způsobeno nedůsledným vysvětlením 

důležitosti stupňování úsilí. 

 Výběr mezi Step testem 7 x 200 nebo 5 x 200 m závisí na trenérovi a jeho 

zkušenostech. Někteří tvrdí, že laktátová křivka se zobrazí i při pouhých pěti 

opakováních, jiní preferují test v původním znění. Modifikace dle Maglischa (2003) dle 

našeho názoru nevypovídá příliš o anaerobním prahu, ač lze nalézt postup, jak z těchto 

výsledků práh zjistit. Výsledek je ve velké míře závislý na ochotě a motivaci závodníka 

tento test podstoupit s maximálním nasazením.  

 Je důležité, aby trenéři při porovnání výsledků používali vždy stejný protokol, 

dle kterého testují. Je potřeba dodržovat stejný počet opakování, stejnou dobu 

odpočinku, stejné měřící metody a postupy, aby byl výsledek porovnatelný 

s předchozími měřeními.  

 Test podle Pynea a kol. (2001) nezohledňuje potřeby a náročnost výkonu 

motýlkářů a specialistů na polohový závod. Sedm opakování je fyzicky velmi náročné, 



51 

 

proto je vhodné pro zjištění kondice těchto specialistů testovat pomocí jedné 

z modifikací Step testů. Pro potřeby sprinterů je dle našeho názoru vhodné použít Step 

test 10 x 100 či 8 x 100 m. 

 Domníváme se, že z výše uvedených testů hodnotících plaveckou vytrvalost je 

Step test 7 x 200 nejvhodnější ke zjišťování úrovně anaerobního prahu.   

 

4.3.2 Testy zaměřené na plaveckou rychlost 

 

Trénink plavecké rychlosti je nezbytný především pro sprintery. Sprinterem 

máme na mysli plavce, který se specializuje na vzdálenosti 50 a 100 m. Doba trvání 

těchto nejkratších disciplín u nejrychlejších plavců začíná na 21 vteřinách. Ženy 

vzdálenost 100 m plavou i déle než jednu minutu.  

Rychlost v pravém smyslu je při plaveckých disciplínách důležitá především při 

startovním odskoku. Jedná se o reakční rychlost na akustický signál, která se do určité 

míry dá tréninkem zdokonalit. 

Protože ani nejkratší plavecké disciplíny ovšem nemůžeme považovat za ryze 

rychlostní výkon, nýbrž rychlostně-vytrvalostní a silový, spektrum testů zaměřených na 

tyto schopnosti je značně omezené. Po prozkoumání materiálů, které jsou k nahlédnutí 

v dostupných databázích, jsme zjistili, že testy hodnotící plaveckou rychlost jsou 

z velké části zároveň silovými testy. Síla je tedy významným předpokladem 

rychlostního výkonu v plavání, pro tento fakt hovoří i významná korelace mezi těmito 

dvěma parametry: 0,84 – 0,87 (Fleischmann, 2007). 

Je obecně známo, že tréninková příprava na nejkratší trať zahrnuje především 

velké množství sprintů, a to jak za hranicí anaerobního prahu, tak i sprinty nepřesahující 

svou dobou trvání 15 sekund, jejichž výkon je kryt energetickým systémem ATP-CP. 

Zdá se, že toto téma je však trenéry a vědeckými pracovníky v oblasti sportu 

ignorováno. Běžně se můžeme setkat s tréninkem rychlosti, který trenér dlouhé roky 

předkládá svým svěřencům a zůstává fixován na úseky 25 a 50 m. Často je dokonce 

zařadí na konec celého tréninku, když jsou zdroje energie pro rychlost a výbušnost již 

vyčerpány.  
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Obecně je akceptováno využívání intervalových tréninků. Má to jeden hlavní 

důvod, a to: tréninková rychlost by měla být specifická vůči cílovému výkonu. 

Samozřejmě, že bychom neměli plavat závodní rychlostí po celou dobu tréninku. Pokud 

však se svěřencem chceme dosáhnout času 50.0 sekund v disciplíně 100 m VZ, pak by 

měly být některé úseky v tréninku plavány alespoň rychlostí 1,95 m/s. 

Specifický trénink nejkratších tratí v plavání tedy může být trojího typu. Buď 

ultrakrátké vzdálenosti plavané maximální intenzitou s dostatečnou dobou odpočinku, 

při kterých je zdrojem krytí ATP-CP. Nebo úseky o délce trvání okolo 30 sekund 

plavané maximální intenzitou, při nichž se jako zdroj krytí zapojuje anaerobní systém, 

ale s příslušnou délkou odpočinku se koncentrace laktátu ustálí na relativně stálé 

hodnotě. Poslední možností jsou anaerobní výkony plavané maximálním (popř. 

submaximálním) úsilím, při nichž je však často délka odpočinku nedostatečná. Podle 

Dovalila (2009) přichází efekt superkompenzace po anaerobním výkonu o délce 60 

sekund až za 60 minut odpočinku. To je při tréninku většinou neakceptovatelná doba. 

Astrand a Rodahl (1977) měřili cyklisty třemi různými intervalovými typy 

tréninku po dobu 30 min. Z grafu č. 2 je patrné, že při nejkratších sprintech zůstala 

hladina laktátu na nejnižší úrovni, i přestože celková doba absolvovaná maximálním 

úsilím byla u všech typů tréninku stejná. Stejné výsledky můžeme aplikovat i do 

plaveckého sportu. 
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Graf 2: Hladina laktátu při třech různých intervalových trénincích (Astrand, Rodahl, 

1977) 

V této kapitole uvedeme dostupné specifické metody hodnocení rychlostních 

schopností v plavání. 

Maglischo (2003) uvádí příklady testů pro hodnocení aerobní a anaerobní silové 

vytrvalosti sprinterů. Mezi tyto testy řadí například 12 x 50 m nebo 8 x 100 m s delším 

odpočinkem mezi úseky (alespoň 1 min). Tyto série jsou ovšem podle našeho mínění 

zaměřeny především na posuzování aerobní či anaerobní vytrvalosti, nikoliv rychlosti. 

 

Anaerobní Critical Swim Speed  

 

Již výše jsme se zmínili o snaze trenérů modifikovat test CSS pro potřeby 

sprinterů. Jedná se o relativně novodobou záležitost, proto se podoby protokolů pro tyto 

účely různí. Níže bude uveden protokol podle Fernandese (2008). 

Prostředky k provedení testu: 

o Plavecký bazén 

o Stopky 
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Obsah testu: 

Anaerobní CSS test (AnCSS) se skládá ze tří maximálních úseků na 12,5; 25 a 

50 m plavaných individuálním nejrychlejším způsobem. 

Průběh testu: 

 Jednotlivé úseky začínají odrazem od stěny. Všechny úseky jsou plavány 

maximálním úsilím, doba odpočinku mezi nimi je 30 minut. Výsledné časy jsou 

zapisovány ve vteřinách (popřípadě desetinách vteřin). Po provedení testu se vypočítá 

výsledek CSS. 

Výpočet AnCSS: 

Výsledkem AnCSS je regresní přímka, která se získá dosazením časů jednotlivých 

úseků v porovnání s příslušnými vzdálenostmi. Rovnice regrese se vypočítá pomocí 

vzorce y = ax + b (y = vzdálenost, x = čas, a = Anaerobní CSS, b = chyba měření) 

Analýza výsledků: 

Marinho a kol. (2011) hodnotili rychlostní schopnosti dvaceti plavců 

žákovských kategorií prostřednictvím anaerobního CSS testu. Oproti Fernandesovi 

(2008) použili odlišné vzdálenosti, a to 10, 15, 20 a 25 m maximální úsilím, plavané 

všemi plaveckými způsoby. Doba odpočinku mezi úseky byla 30 minut. Cílem studie 

bylo zjištění vzájemného vztahu výsledků AnCSS a rychlostí plavání jednotlivců 

v disciplínách 50, 100, 200 m (na základě osobních rekordů). Tento vztah můžeme vidět 

v tab. 11. 

 

Tab. 11: Korelační závislost mezi anaerobní kritickou rychlostí (AnCSS) a rychlostí 

v disciplínách 50 m, 100 m a 200 m (v 50, v 100, v 200 m) (Marinho, 2011). 

  v 50 m v 100 m v 200 m 

AnCSS Motýlek 0,30 0,35 0,45 

AnCSS Znak 0,85 0,86 0,82 

AnCSS Prsa 0,92 0,90 0,88 

AnCSS Kraul 0,85 0,91 0,90 
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Výsledky ukázaly významnou závislost mezi AnCSS a výkonem na 50 a 100 m 

znak, prsa a kraul, a mezi AnCSS a výkonem na 200 m prsa a kraul. Bylo zjištěno, že 

výsledek AnCSS nekoreluje s plaveckým výkonem v žádné vzdálenosti. To může být 

způsobené věkem vybrané zkoumané skupiny. Plavci mladších kategorií často 

nezvládnou udržet silovou náročnost plaveckého způsobu motýlek při delší vzdálenosti. 

Neiva a kol. (2011) předložil studii zaměřenou na zjištění anaerobní kritické 

rychlosti, a to ve všech plaveckých způsobech. Test podstoupilo 51 vrcholových plavců, 

kteří plavali maximálním úsilím 15, 25, 37,5 a 50 m čtyřmi plaveckými způsoby. 

Vypočtená anaerobní kritická rychlost byla porovnána s osobními rekordy na 100 m. 

Devět plavců absolvovalo dodatečné měření 6 x 50 m plaveckým způsobem kraul (se 4 

min intervalem), při kterém byly odebírány hodnoty laktátu. Při následném porovnání 

výsledků modifikovaného testu a výkonu na 100 m byly zjištěny drobné odlišnosti, 

naměřená koncentrace laktátu v krvi dosahovala hodnot 14,52 ± 1,06 mmol/l. Na 

základě těchto výsledků autoři studie vyhodnotili, že se opravdu jednalo o test měřící 

anaerobní kritickou rychlost. Protože se v té době jednalo o mladý koncept, výsledky 

mohly být porovnány pouze se studií, kterou provedl Abe a kol. (2006), která však byla 

zaměřena na specialisty prsaře. Oproti Abemu naměřil Neiva významně vyšší hodnoty 

anaerobní kritické rychlosti. To bylo pravděpodobně způsobeno skutečností, že Abe 

testoval tuto rychlost prostřednictvím vzdáleností 75, 100 a 150 m. Vyšší hodnoty vyšly 

i v porovnání se studií, kterou provedl Marinho (2011), ten ovšem pracoval s plavci 

mladších kategorií a nižší výkonnosti. Všichni uvedení autoři, kteří se touto 

problematikou zabývali, zhodnotili, že test AnCSS dokáže určitou měrou předpovídat 

rychlost na 50 a 100 m maximálním úsilím v plaveckých způsobech znak, prsa a kraul.  

Závěr: 

Na základě uvedených zjištění můžeme říci, že test CSS v této modifikované 

formě můžeme použít k predikci výkonnosti ve sprinterských tratích. Jeho přesná 

podoba by však měla být ještě zkušenými trenéry zdokonalena, aby se minimalizovaly 

chyby v měření. Předpokládáme, že trenéři si uvědomují nutnost testování nejen 

vytrvalostních schopností, ale i rychlostních, proto bude výzkumů v této oblasti 

přibývat. 
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Repeat Sprint Swim Test (RST) 

  

Test RST představuje opakované úseky 15 m plavané maximálním úsilím. Meckel 

a kol. (2012) vytvořili tento test za účelem zjištění, nakolik krátké rychlé úseky 

předpovídají výkonnost na delších vzdálenostech (100 m a 2000 m). Plavecká verze je 

modifikací testu pro hráče vodního póla, který k hodnocení rychlosti používal (Smith, 

1998). 

Prostředky k provedení testu: 

o Plavecký bazén o délce 25 m 

o Stopky 

Obsah testu: 

Obsahem Repeat Sprint Swim Testu (RST) je 8 x 15 m plavaných maximálním 

úsilím s dobou odpočinku 30 sekund.  

Průběh testu: 

 Všech osm úseků začíná odrazem od stěny. Jednotlivé úseky jsou plavány 

maximálním úsilím, doba odpočinku mezi nimi je 30 sekund. Je důležité zdůraznit 

probandům, že ihned po odrazu je nutné započít s kraulovými záběry pažemi, tedy 

vynechat vlnění pod vodou. Toto je vhodné s plavci vyzkoušet před začátkem testování, 

aby nedocházelo k nedorozuměním. Protože obvyklá délka bazénu je 25 m, po 

doplavání každého úseku je nutné dokončit bazén plaváním o intenzitě přibližně 50 % 

maximálního úsilí, a to jakýmkoliv způsobem. Třicet sekund odpočinku začíná 

doplaváním rychlého úseku. 

Analýza výsledků: 

 Repeated Sprint Swimming Test (RST) použil Meckel a kol. (2012) zároveň 

s Repeated Sprint Ability (RSA) s cílem porovnat výsledné hodnoty s podobnými testy, 

které proběhly u běžců a cyklistů a zároveň vyhodnotit závislost výsledků s osobními 

rekordy na 100 m a 2000 m (anaerobním a aerobním výkonem). Testu se zúčastnilo 20 

vrcholových plavců. V průběhu testu RST byl hodnocen index ideálního času sprintu 

(IS), celkový čas sprintu (TS) a úbytek výkonnosti (PD). Úbytek výkonnosti byl u 
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plavců porovnatelný s hodnotami běžců a cyklistů, ovšem fyziologická odpověď plavců 

byla při měření významně nižší, než u sportovců jiného odvětví. Nebyl zjištěn žádný 

vztah mezi indexy RST a výkonem na 100 m nebo 2000 m. Byla však vyhodnocena 

významná korelace mezi výkony 100 m a 2000 m. Z výsledků je tedy patrné, že 

schopnost opakovaných sprintů (RSA) je u plavců specifická záležitost, která neslouží 

k predikci výkonu na 100 m ani 2000 m vzdálenostech. Touto silnou závislostí krátkých 

a dlouhých tratí je závodní plavání unikátní v porovnání s ostatními sporty. 

Závěr: 

 Repeated Sprint Swimming Test slouží ke zjištění závislosti krátkých sprintů na 

anaerobním a aerobním výkonu, ovšem nebere již v úvahu výkon na 50 m, který by 

pravděpodobně s tímto testem koreloval lépe, vzhledem k tomu, že se jedná o výkony, 

které jsou z velké části kryty energetickým systémem ATP-CP. Stejně tak u nejkratší 

závodní disciplíny 50 m VZ se jedná o krytí převážně ATP-CP, anaerobní krytí se 

zapojuje až na samotném konci závodu. Z toho důvodu je dle našeho názoru vztažení 

výsledků testu RST na vzdálenosti delší, než 50 m, nevypovídající. 

 

4.3.3 Testy zaměřené na plaveckou sílu 

 

Plavecký výkon ve sprinterských disciplínách je vysoce závislý na silových 

schopnostech plavce. Podle Záhorce (1989) je plavecký výkon u chlapců určen 

komplexem silových schopností z 51 – 60 %, u děvčat ze 46 %. 

Měření plavecké síly je možné buď specificky, přímo plaveckým testem 

zaměřeným na evaluaci silových schopností, nebo nespecificky, tedy mimo vodní 

prostředí. 

Ke zjištění síly nebo výbušnosti plavců bývají využívány nejčastěji prostředky 

nespecifické, jako je plavecký trenažér Biokinetic, který je brzděn isokineticky. Ten 

může mít několik podob. Nejznámější je nakloněná lavice, na které plavec leží v poloze 

na břiše, a na hlavním panelu před hlavou jsou připevněny dvě destičky. Ty jsou upnuty 

na lanka, která se pohybem horních končetin pohybují a reagují s tenzometrem. Pomocí 

destiček proband simuluje plavecký záběr, a to nejčastěji kraulový nebo motýlkový. 
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Velikost odporu lze nastavit dle potřeby. Můžeme se setkat i s upraveným strojem, který 

je přizpůsoben znakařům a jejich specifickému záběru. Podobný účel, ovšem ke 

změření síly dolních končetin, má plavecký trenažér, do kterého si plavec připevní 

chodidla a simuluje pohyb dolních končetin. Dalším isokinetickým strojem je speciální 

kladkový benchpress uzpůsobený plavcům.  V neposlední řadě je dobré zmínit i 

plavecký dynamometr, který měří izometrickou sílu plaveckého záběru. 

Můžeme se setkat s testovými bateriemi sestavenými pro potřeby plavců. Tyto 

baterie probíhají nejčastěji mimo vodní prostředí, jsou tedy nespecifické. Jejich cílem je 

testování silových schopností nejvíce zatěžovaných svalových skupin při daném 

plaveckém způsobu. Mezi tyto testy patří například Wingate test, vertikální odraz, apod. 

Z důvodu specificity vodního prostředí je obtížné definovat i vhodný specifický 

test zaměřený na silové schopnosti. Protože ve vodě nemá plavec pevnou oporu, 

prostřednictvím které by mohla být síla měřena, trenéři bývají často odkázáni na poměr 

frekvence záběru a délka záběru. Tyto dva faktory ovšem často bývají velkou měrou 

ovlivněny korektní technikou plaveckého záběru, proto je velice obtížné prostým 

měřením délky a frekvence záběru hodnotit silové schopnosti plavce. Dalším aspektem, 

který je důležité brát v potaz při hodnocení síly, je optimální rychlost, kterou by měl 

závodník při testování plavat, aby byly co nejrelevantněji hodnoceny silové schopnosti. 

Macejková a kol. (2010) provedli výzkum, ve kterém zjišťovali optimální rychlost pro 

hodnocení silových parametrů diagnostikovaných v izokinetickém režimu plavců 

v plaveckém způsobu kraul. Sedm plavců střední výkonnosti bylo testováno při různých 

rychlostech (od 0,2 m/s do 1,2 m/s) po dobu trvání 15 s. Na základě výsledků autoři 

zhodnotili, že z hlediska nároků plavecké techniky a využití síly v plaveckém záběru, je 

pro objektivní diagnostiku síly v izokinetickém režimu optimální rychlost plavání 0,8 

m/s. Tyto výsledky byly s velkou pravděpodobností ovlivněny skutečností, že plavci 

nebyli vrcholové úrovně. Můžeme předpokládat, že čím větší budou mít probandi 

výkonnost, tím vyšší bude optimální rychlost plavání k diagnostice silových schopností. 

Zajímavý test zaměřený na vztah mezi silovými schopnostmi a sprintem 

plaveckým způsobem kraul provedl Sharp a kol. (1982). Součástí testu byla kontrolní 

skupina plavců, kteří po dobu čtyř týdnu podstoupili izokinetický silový trénink (při 

současné absenci plaveckého tréninku). Výsledky ukázaly, že tato skupina plavců po 

absolvování posilovacího programu zlepšila svůj výkon na 25 yardů v průměru o 3,76 
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%, přičemž síla horních končetin se zlepšila v průměru o 18,66 %. Na základě tohoto 

výzkumu usuzujeme, že síla je velmi významným předpokladem ke sprinterským 

výkonům v plavání. 

Ke stejnému výsledku došli i Garrido a kol. (2010), který testoval vztah mezi 

silou, výbušností a sprintem u plavců mladších věkových kategorií. Silové schopnosti 

prokázaly významnou závislost, z výbušnosti se ukázal jako významný pouze hod 

medicinbalem, vztah vertikálního skoku a sprinterských výkonů se dle autorů 

neprokázal. 

Sílu, kterou plavec vytvoří ve specifickém prostředí, může být změřena nebo 

hodnocena několik způsoby: (i) analýza pohybu prostřednictvím video sekvence 

(Cappaert a kol., 1995); (ii) MAD systém (Hollander, 1988); (iii) odporové destičky 

(Takagi a Wilson, 1999); (iv) brzděné plavání (Magel, 1970; Costill a kol., 1986; 

Kjendlie a Thorsvald, 2006, in: Morouço, 2009) 

Mezi specifické testy měřící plaveckou sílu můžeme zařadit MAD systém nebo 

brzděné plavání na závěsném laně. 

 

MAD systém 

 

MAD systém vymyslel Hollander a kolektiv v roce 1988. Cílem tohoto testu 

bylo zjištění hnací síly dolních končetin. Smyslem MAD systému (měření aktivní 

odporové zátěže) bylo změření propulzivní síly plavecké souhry a poté změření síly 

plaváním pouze pomocí paží.  

MAD systém se skládá z několika ‚lopatek‘, které jsou přichyceny na tyči pod 

hladinou. Lopatky jsou od sebe vzdáleny rovnoměrně po celé délce bazénu, takže 

závodník plave vpřed, každým záběrem se přitahuje o lopatku a simuluje tak plaveckou 

lokomoci. Nastavení vzdálenosti mezi lopatkami vyžaduje několik zkušebních testů, 

aby byl zachován co nejpřirozenější rytmus lokomoce. Lopatky jsou připojeny 

k siloměru, aby mohla být změřena velikost síly každého záběru. Podle Hollandera 

(1988) tímto způsobem měření nedochází při záběru ke ztrátám, jako je stabilizace těla, 

apod., všechna propulzivní síla je změřena právě siloměrem.  
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Obr. 2: MAD systém v 25-m bazénu (Toussaint, 2002) 

  

 Protokol k realizaci tohoto testu závisí na instalaci MAD systému do bazénu. 

Nepředpokládáme, že některý trenér má toto zařízení k dispozici, proto nebudeme 

uvádět postup, jak testování prostřednictvím MAD systému provést. 

 Hollander a kol. (1988) testovali 18 vrcholových plavců dvěma způsoby: měření 

plavecké souhry plaveckým způsobem kraul maximální rychlostí a měření plavání 

pouze pohyby paží plaveckým způsobem kraul (dolní končetiny s podporou plovací 

destičky). Výsledky ukázaly, že propulzivní síla byla při plavecké souhře v průměru 

přibližně o 12 % větší, než při pohybu paží. Hollander na základě tohoto výsledku 

usoudil, že hnací síla dolních končetin je 12 %. Zajímavé bylo, že někteří plavci při 

plavecké souhře dokázali plavat významně větší propulzivní silou, než při plavání bez 

dolních končetin, zatímco jiní plavci při plavecké souhře dokonce ztratili velkou část 

propulzivní síly, kterou dokázali vyvinout při pohybu pouze pažemi. Hollander tuto 

skutečnost vysvětlil tím, že z výsledků je možné usuzovat, že práce dolních končetin 

může zvyšovat nebo snižovat propulzivní sílu plavecké souhry. To záleží na tom, 

nakolik je korektní technika dolních končetin plavcem osvojená. Dle našeho názoru je 

tento závěr velmi předčasný. Vzhledem k tomu, jak koordinačně náročné pro plavce je 

trefit se do předem nastavených lopatek, dovolíme si tvrdit, že výsledky testu jsou ve 

značné míře ovlivněny jak koordinačními schopnostmi plavce, tak i vhodnou 

vzdáleností lopatek od sebe. Dále by bylo zajímavé ve studii uvést, zda se plavci, kteří 

se zhoršili v procentuálním zastoupení propulzivní síly při plavecké souhře vůči práci 

horních končetin, zhoršili i v celkovém plavaném čase. Domníváme se, že je možné 
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narazit na plavce, kteří k velmi silné propulzi horními končetinami umí dodat velmi 

silnou propulzi dolních končetin. Pak se jejich celková propulze plavecké souhry 

měřená v záběru paží pravděpodobně sníží, ovšem výsledný čas bude významně 

rychlejší.  

 Nedávno se k tomuto systému vrátil Formosa a kol. (2012), který se snažil 

změřit aktivní odporovou zátěž. Cílem studie bylo porovnání známějšího MAD systému 

a Metody asistovaného tažení (ATM). Obě tyto metody hodnotí velikost aktivní 

odporové zátěže. Způsob měření MAD systémem byl stejný, jakým ho prezentoval 

Hollander. ATM využívá speciálního tažného systému vyvinutého v Nizozemí. Proband 

je testován s dopomocí a bez dopomoci tažení. Nejdříve zaplave tři úseky 10 m bez 

dopomoci maximálním úsilím, poté je připojen na tažné lano, které ho táhne                  

o 10 % rychleji, než byla jeho nejvyšší dosažená rychlost bez dopomoci. Rychlost           

o 10 % vyšší dovoluje plavci udržet korektní techniku záběru a zároveň vytvářet 

propulzní sílu (Williams, 2006). Výsledky této studie ukázaly velmi významné rozdíly 

v použití těchto dvou systémů. Velikost aktivní odporové zátěže při použití MAD 

systému byla 82,3 N (74,0 – 90,6 N) při rychlosti 1,68 m/s, zatímco velikost aktivní 

odporové zátěže při použití Metody asistovaného tažení byla 148,3 N (127,5 – 169,1 N) 

při stejné rychlosti. Zjištěný rozdíl mezi systémy při testování stejného probanda byl 

65,9 N. Tento rozdíl byl pravděpodobně způsoben použitím odlišné metody, 

odlišnostmi v plavecké technice probandů a dalšími faktory. 

Závěr: 

 Na základě posledního výzkumu můžeme vidět, že snaha o přesné změření 

propulzní síly je velice problematická. Nejzávažnějším nedostatkem je dle našeho 

názoru narušení plavecké techniky a naučeného stereotypu plavecké lokomoce. U MAD 

systému tyto nedostatky zřejmě z podstaty testování není možné odstranit. ATM metoda 

však dle našeho názoru (i z vlastní zkušenosti) narušuje koordinaci a tím i techniku. 

Dále by bylo vhodné vzít v potaz, že při plavání v klidné vodě na plavcovu paži působí 

síla, kterou charakterizujeme jako průmět výsledné hydrodynamické reakce vody na 

horních končetinách (Hofer, 2006), ale při taženém plavání je vytvářena uvedená síla 

v mnohem větší míře. Může se tedy stát, že plavec se nebude schopen nové rychlosti 

přizpůsobit a plavecká propulze bude při plavecké lokomoci dokonce 

kontraproduktivní.  
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Brzděné plavání 30 s 

 

Brzděné plavání je známé již od 70. let 20. století. Cílem této metody je měření 

propulzivní síly plavce v co nejpřirozenějších podmínkách. Plavec je připojen za pas na 

elastické nebo neelastické lano ke stěně a jeho snahou je vynaložit plaveckou lokomocí 

maximální úsilí, jehož vyprodukovaná síla je změřena pomocí tenzometru nebo 

zařízením podobným biokinetické lavici (Morouço, 2009). Brzděným plaváním po dobu 

30 s můžeme nahradit Wingate test. Většina studií zabývajících se touto metodou 

testovala plavce délkou testu stejnou, jako právě ve Wingate testu. V následující části 

uvedeme protokol brzděného plavání po dobu 30 s dle  Morouça (2009). 

Prostředky k provedení testu: 

o Bazén 

o Stopky 

o Neelastické lano připojené na tenzometr 

Obsah testu: 

 Test 30 s brzděného plavání se skládá z jednoho úseku o délce 30 sekund. 

V průběhu testování je měřena vyprodukovaná síla pomocí tenzometru. 

Průběh testu: 

 Test začíná v bazénu ve vzdálenosti na délku lana položením se plavce na 

hladinu a započetím prvního záběru. Proband plave maximálním úsilím po dobu 30 

sekund. Napojený tenzometr zaznamenává sílu každého záběru, kterou plavec vytváří. 

Test je ukončen akustickým nebo jiným domluveným znamením. V případě, že chce 

trenér provádět test brzděného plavání opakovaně v jednom tréninku, popř. měřit sílu 

různých plaveckých způsobů, je mezi jednotlivými testy nutné adekvátní vyplavání. 

Analýza výsledků: 

 Pomocí tenzometru zjistíme hodnoty absolutní a relativní průměrné síly, 

maximální síly a variačního koeficientu. Tyto hodnoty je možné porovnávat s výsledky 
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ostatních závodníků, s výsledky předešlého měření stejného závodníka, popř. trenér 

zjistí nedostatky v silové vybavenosti plavce. 

 Morouço (2009) tímto způsobem testoval čtrnáct vrcholových plavců 

připravujících se na Olympijské hry v Pekingu. Pomocí brzděného plavání měřil 

propulzní sílu všech čtyř plaveckých způsobů. Dle výsledného grafu č. 3 můžeme vidět 

významné rozdíly v naměřených hodnotách mezi průměrnou absolutní sílou a 

maximální sílou.  

 

Graf 3: Průměrné a maximální hodnoty síly jednotlivých plaveckých způsobů. 

(Morouço, 2009) 

  

 Z grafu je patrné, že plavecký způsob prsa dosahoval nejvyšších hodnot 

maximální síly (okolo 650 N). To je způsobeno podstatou prsařské techniky, při které 

dochází k prudkému zrychlení, po němž následuje zpomalení blížící se až k nulové 

rychlosti. Podobný výsledek můžeme vidět i u plaveckého způsobu motýlek, při kterém 

vlivem techniky dochází k velkým výkyvům hnací propulze, a tím i rychlosti. 

 Toubekis a kol. (2012) provedli třítýdenní pozorování vrcholových plavců, kteří 

podstoupili intenzivní sprinterský trénink. Před a po výcviku plavali maximálním úsilím 

50, 100, 200 a 400 m a 30 s brzděného plavání. Všechny vzdálenosti vykázaly vlivem 

sprinterského tréninku zlepšení, avšak test 30 s brzděného plavání plavali závodníci se 
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stejným výsledkem. Z toho usuzujeme, že plavecká síla má vliv na plaveckou rychlost, 

avšak naopak to neplatí. 

 Kjendlie a Thorsvald (2006) přišli se studií, ve které posuzovali více faktorů 

majících vliv na reliabilitu testování brzděného plavání formou test-retest. Brali 

v úvahu, zda se jedná o závodní či univerzitní plavce; zda mají či nemají zkušenosti 

s brzděným plaváním; v jakou denní dobu je test a následný retest prováděn (test ráno, 

retest večer, popř. retest následující den). Autoři studie měřili probandy třikrát po dobu 

10 sekund brzděného plavání, ze tří pokusů byla vybrána nejvyšší hodnota. Z výsledků 

vyplynula velmi vysoká reliabilita testu. Výsledky byly velmi podobné při porovnání 

měření v různých denních dobách. Minimálně se lišily hodnoty plavců, kteří měli 

s brzděným plaváním první zkušenost, a téměř žádné rozdíly neukázal test-retest při 

měření plavců (r=0,989), kteří byli zkušení s používáním brzděného plavání (r=0,995). 

Data ukázala, že pro eliminaci chyb je vhodné zařadit při měření více pokusů. 

 Morouço (2011) prostřednictvím brzděného plavání zjišťoval dysbalance mezi 

propulzní silou dominantní a nedominantní horní končetiny a vývoj propulze obou paží 

v průběhu 30s testu. Výsledky ukázaly zajímavé individuální odlišnosti ve velikosti 

propulzní síly mezi dominantní a nedominantní paží. Plavec č. 1 dokázal po dobu         

30 s brzděného plavání vyvíjet nedominantní paží stále stejnou sílu, zatímco síla 

dominantní paže se s každým plaveckým cyklem snižovala, až se stala zhruba 

v polovině testu dokonce slabší, než paže nedominantní (graf 4a). Na základě vývoje 

regresní křivky plavce č. 2 můžeme říci, že nedostatečná síla nedominantní paže je 

kompenzována vysokými hodnotami paže dominantní (graf 4b). Na základě výsledků si 

dovolujeme tvrdit, že zvýšením silových schopností nedominantní paže lze 

předpokládat zlepšení výkonu obou uvedených plavců. Testování prostřednictvím 30s 

testu brzděného plavání může odhalit trenérům skryté nedostatky jeho svěřenců. 
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Graf 4a: Polynomická regresní křivka plavce č. 1 ukazující vývoj propulzní síly 

dominantní a nedominantní paže (ND_Fmax – maximální síla nedominantní paže; 

D_Fmax – maximální síla dominantní paže) (Morouço, 2011). 

 

Obr. 4b: Polynomická regresní křivka plavce č. 2 ukazující vývoj propulzní síly 

dominantní a nedominantní paže (ND_Fmax – maximální síla nedominantní paže; 

D_Fmax – maximální síla dominantní paže) (Morouço, 2011). 

 

 Amaro (2012) zjišťoval vliv silových schopností prostřednictvím brzděného 

plavání na výkon plavců žákovských kategorií (⌀ věk: 14,6 let). Z výzkumu vyplynulo, 

že průměrná síla chlapců i dívek prokázala silně negativní korelaci s výkonem na 50 m 

maximálním úsilím. Je tedy zřejmé, že silové schopnosti determinují výkon na nejkratší 

závodní disciplínu i v mladších kategoriích. Domníváme se, že v tomto případě je nutné 

brát v úvahu i biologický věk chlapců, neboť hladina testosteronu a tím i svalová 
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vybavenost plavce má na výsledek tohoto testování významný vliv. Zároveň je mezi 

mladými plavci znát rozdílná doba závodní zkušenosti a korektní zvládnutí techniky 

daného plaveckého způsobu. V tomto věkovém období se také často jedinci začínají 

specializovat na konkrétní způsob a vzdálenost. Proto je dle našeho názoru předčasné 

hodnotit silové schopnosti plavců žákovských kategorií jako predispozici pro budoucí 

výkon. 

 Podobný výzkum provedl Amaro o rok později (2013), když zkoumal odlišnosti 

ve velikosti plavecké síly porovnáním pohlaví. Výsledkem byla signifikantně větší síla 

u chlapců v porovnání s dívkami. V závěru se přikláněl k našemu výše uvedenému 

názoru, že rozdíly jsou způsobeny vlivem produkce růstového hormonu chlapců v tomto 

věku. 

 V zatím poslední studii se Morouço (2015) zabýval relativním podílem horních a 

dolních končetin na celkové souhře plaveckého způsobu kraul. Testování probíhalo 

prostřednictvím 30 s brzděného plavání. Testu se zúčastnilo 23 výkonnostních plavců a 

plavkyň. Obsahem bylo měření 30 s brzděného plavání plaveckou souhrou,                         

30 s brzděného plavání pouze pomocí dolních končetin a 30 s brzděného plavání 

pomocí paží. 
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Graf 5: Vzorový profil propulze ze záznamu tenzometru na 30 s brzděného plavání při 

hodnocení plavecké souhry, horních končetin a dolních končetin (Morouço, 2015) 

 

 Z grafu č. 5 je patrné, že plavci byli schopni vyvinout plaveckou souhrou větší 

propulzi, než jednotlivě pažemi či dolními končetinami. Součet sil vytvořených pažemi 

a dolními končetinami je ovšem větší, než hodnota celkové souhry. Při předpokladu, že 

součet sil jednotlivých prvků je 100 %, pak síla vytvořená plaveckou souhrou byla 

pouze 84,4 % u mužů, respektive 86,9 % u žen. Toto bychom nazvali alarmujícími 

výsledky, které by měly trenéra varovat před nevyužitým potenciálem celkové souhry 

závodníků. Věříme, že u vrcholových plavců jsou tyto ztráty minimální. Na uvedené 

křivce plavecké souhry si můžeme všimnout drobných výkyvů na jinak pravidelné 

sinusoidě. Ty pravděpodobně představují hnací sílu dolních končetin. 

Závěr: 

 Dle našeho názoru se pravděpodobně jedná o jednu z nespolehlivějších metod, 

jak změřit plaveckou sílu ve specifickém prostředí. Technika plavce se pravděpodobně 
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v menší míře změní, aby se proband přizpůsobil náhlému odporu vodního prostředí, 

avšak v poměru nároků na plaveckou techniku a reliabilitu testu u nás tento test 

brzděného plavání vychází jako nejvíce vypovídající. Mezi jeho největší nedostatky 

řadíme, stejně jako u MAD systému, technologickou náročnost. 
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5 Závěr 

 

Pro trenéry je testování výkonnosti svěřenců velmi významnou součástí 

tréninku, která slouží jako zpětná vazba hodnotící dosavadní účinnost působení 

tréninkového zatížení. Při výběru testu mohou volit mezi repertoárem vlastní tvorby a 

známými standardizovanými testy. Těmto standardizovaným testům jsme se věnovali 

v diplomové práci. Rozdělením pohybových schopností jsme rozlišili testy hodnotící 

vytrvalost, rychlost a sílu.  

V dostupné literatuře můžeme narazit na velké množství testů, které slouží 

k evaluaci plavecké vytrvalosti.  Z uvedených testů nám vyplynulo, že Step test 7 x 200 

se zdál jako nejpřesnější při zjišťování anaerobního prahu, a to především díky použití 

invazivního měření koncentrace laktátu v krvi. Výsledky testu CSS se zdály lehce 

nadprahové, ač by měly taktéž odpovídat úrovni ANP. Narazili jsme na nesrovnalosti 

při reprodukci testů ostatními trenéry, přesto jsme se snažili objektivně porovnat vzniklé 

modifikace. Ostatní testy zaměřené na vytrvalost nebyly buď dle našeho názoru vhodné 

pro závodní plavce (viz. Cooperův test) nebo nebyla jejich vypovídající hodnota 

dostatečně ověřena.  

Při důkladné rešerši a porovnání dostupných zdrojů vyplynulo, že testování 

rychlostních schopností není přikládána adekvátní důležitost. Došli jsme k názoru, že 

většina trenérů si pod pojmem ‚sprint‘ v plavání představuje opakované 25m úseky 

plavané maximálním úsilím. Tento postup se ovšem naprosto vymyká ověřeným 

způsobům tréninku rychlosti v ostatních sportovních odvětvích. V diplomové práci jsme 

uvedli dva různé testy sloužící k predikci sprinterského plaveckého výkonu. Protože se 

jedná o relativně nové testy, je ještě zapotřebí jejich ověření větším počtem trenérů a 

výzkumných pracovníků. Dle našeho názoru je spektrum publikovaných testů 

zaměřených na rychlost nedostatečné.  

Z důvodu specifických vlastností vodního prostředí je měření propulzních sil 

plavců obtížné. Vybrané testy MAD systém a brzděné plavání ke své realizaci vyžadují 

aplikaci speciálních konstrukcí do prostoru bazénu. Vážným nedostatkem MAD 

systému je narušení plavecké techniky a vliv zkušenosti plavce s daným způsobem 

testování. Brzděné plavání slouží dle našeho názoru k měření propulzních sil plavce 

nejspolehlivěji. 
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Na základě zpracování jsme zhodnotili, že výsledky naší práce bychom mohli 

doporučit plaveckým trenérům a odborníkům, kteří se zabývají plaveckým tréninkem.  
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