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Metody:

Metody pedagogického výzkumu.
Metody teoretického a empirického zkoumání.

Výsledky:

Výsledkem této diplomové práce je vytvoření metodiky pro plavání
s překážkami, poukázat na chyby v překonávání překážek a uvést
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1 Úvod
Moje diplomová práce je zpracována na téma „metodika plavání s překážkami“ a
klade si za cíl jak připravit a vést začátečníka a také jak zdokonalit zkušeného závodníka
v technice jedné z disciplín vojenského pětiboje, kterou je překážkové plavání. Celá tato
diplomová práce je doplněna obrázky, kde vystupuji v roli figuranta. Tímto postupem
jsem mohl uplatnit vlastní zkušenosti nasbírané v období, kdy jsem byl vrcholovým
plavcem a triatlonistou, ale i zkušenosti držitele českého rekordu v překážkovém plavání.
Překážkové plavání vždy historicky patřilo mezi disciplíny vojenského pětiboje a
to i v dobách kdy se jednalo spíše o vojenský výcvik než o sportovní disciplínu. Tento
výcvik se konal na otevřené vodě - rybnících a jezerech. Překážky byly přírodního
charakteru a vojáci k němu nastupovali v kompletní vojenské ústroji. Z výše uvedeného
vyplývá, že jako sportovní disciplína prošel vývojem. Moje diplomová práce se pokusila
pilotně zpracovat metodiku sportovního tréninku překážkového plavání. Jistě lze
namítnout, že plavecký volný způsob a jeho trénink, který je základním pohybem
překážkového plavce je popsán do posledních podrobností. Ale právě překážky tento
jinak plynulý a můžeme použít i slovo ladný pohyb ve vodě přerušují. Právě v mé práci
popsané techniky tréninku a následné překonání překážek vrací opět do vody ladnost.
Celý sportovní výkon pak divákovi i vlastnímu sportovci přijde přirozený. Z vlastní
zkušenosti vrcholového plavce jsem si při prvním kontaktu s plaváním s překážkami
nedovedl představit skloubení tolika protichůdných pohybů v jediný celek.
Jako možná výhoda se může jevit skutečnost, že takto detailně a s použitím
vlastních zkušenosti se nikdo přede mnou touto tématikou nezabýval. Na druhou stranu
jsem musel vycházet spíše z metodologie plaveckých tréninků a přidávat z vlastní
zkušenosti.
Cíl této práce je popsat metodiku správného postupu a tréninkových metod při
překonávání plavecké překážkové dráhy. V roli figuranta se pokusím zmapovat jednotlivé
fáze pohybu a to od startovního skoku až po závěrečný dohmat. Tato práce si klade za cíl
tyto fáze popsat a v dalším období se zabývat testováním jednotlivých postupů při nápravě
chyb a jejich odstraňování tréninkem. V práci navrhuji některé průpravné a přípravné
cviky, které se mě osvědčily v mé dosavadní kariéře vojenského pětibojaře.
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Jsem přesvědčen, že mnou popsaná cvičení se dají využít nejen pro vrcholový
vojenský pětiboj, ale i pro trénink vojenského plavání při výcviku vojáků armády ČR.
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2 Teoretická východiska
Tato diplomová práce je pilotní. K tématu této práce existuje poměrně omezené
množství literatury, proto vycházím z odborné literatury obecné metodiky, sportovního
tréninku plavání, plavání, praktického vojenského plavaní, základních a speciálních
plaveckých dovedností, ale také samotného vojenského pětiboje.
Co je metodika? Metodika je obecný pracovní postup, kterým lze vytvořit
metodické řady. Slouží nám v této práci k nácviku, rozfázování a vytvoření metodické
řady od vojáků AČR, až po elitního závodníka při překonávání překážek v plavání.
Pomocí sportovního tréninku a jeho složek nám pomáhá vytváření tréninků překonávání
překážek.

2.1 Sportovní trénink plavání
Sportovní trénink plavání je řízeným procesem sportovního zdokonalování podle
vědeckých a pedagogických zásad. Plánovité a systematické rozvíjení vrozených
schopností získaných dovedností a volních vlastností vede sportovce k hranici nejvyšší
individuální výkonnosti ve vybraném sportovním odvětví a zvolené disciplíně (Harre,
1973).
V této části bych chtěl vystihnout ty části tréninku, o kterých si myslím, že jsou
důležité pro trénink vojenského pětibojaře v plavání s překážkami. Trénink vojenského
pětibojaře v plavání s překážkami by se měl zaměřit hlavně na oblast kondiční přípravy,
které nejvíce ovlivňují jeho sportovní výkon. Důležitou součástí je ale také
psychologická, taktická a technická příprava.
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Kondiční příprava
Síla je „Pohybová schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou
kontrakcí při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti.” (Piňos, 2007).

Úkoly tréninku síly:
obecný rozvoj síly (všech druhů síly, svalových skupin – agonistů a antagonistů,
tonického a fyzického svalstva)
speciální rozvoj síly (v souladu s požadavky daného sportu)
prevence zranění (svalová rovnováha, elasticita, kompenzace specifického
zatížení)

Druhy síly:
A) Maximální
„Schopnost vyvinout volní kontrakcí nejvyšší úroveň síly při dynamické nebo
statické činnosti.” (Piňos, 2007).
B) Rychlá a výbušná
„Schopnost překonávat nemaximální odpor s vysokou až maximální rychlostí (s
maximálním zrychlením).” Rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních
odporů překonávaných maximální rychlostí (Piňos, 2007).
C) Vytrvalostní
„Schopnost odolávat únavě při opakovaném (déletrvajícím) vyvíjení síly při
statické nebo dynamické činnosti.” (Piňos, 2007).
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Rychlost je „ Schopnost konat pohybovou činnost bez odporu nebo s malým
odporem co nejrychleji.” (Piňos, 2007).
Členění rychlosti:
1) Rychlost reakční – co nejrychlejší zahájení pohybu na podnět (sluchový,
zrakový, taktilní, kinestetický)
1a) Jednoduchá – stanovená reakce na očekávaný nebo neočekávaný podnět
(Piňos, 2007).
2b) Výběrová – reakce na rozličné očekávané nebo neočekávané podněty (pohyb
soupeře, let míče apod.), na které sportovec reaguje některou ze zvládnutých a známých
pohybových činností (Piňos, 2007).
2) Rychlost akční
1a) Jednotlivého pohybu (acyklická) – jednorázové provedení pohybu s
maximální rychlostí (Piňos, 2007).
2b) Komplexního pohybového projevu (nejčastěji jako R lokomoční), (Piňos,
2007):
• R frekvenční,
•

R akcelerační,

•

R se změnou směru.

Vytrvalost je „Schopnost provádět déletrvající pohybovou činnost požadovanou
intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou po stanovenou dobu nebo vzdálenost
(schopnost odolávat únavě).” (Piňos, 2007).
Druhy vytrvalosti:
A) Rychlostní (do 20-30 s)
Schopnost udržet maximální intenzitu bez přerušení co nejdéle (cca 20 s) nebo ji
opakovaně vyvíjet podle požadavku disciplíny (Piňos, 2007).
B) Krátkodobá (do 2-3 min)
Schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity
po dobu 2-3 min (Piňos, 2007).
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C) Střednědobá (8-10 min.)
Schopnost vykonávat kontinuální pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzity
po dobu 8-10 minut. Maximální nároky na aerobní systém, ale zapojen i anaerobní.
Trénink především intervalovými metodami (Piňos, 2007).
D) Dlouhodobá (déle než 10 min.)
Schopnost vykonávat kontinuální nebo přerušovanou pohybovou činnost
stanovenou intenzitou co nejdéle nebo co možná nejvyšší intenzitou po nezbytnou dobu
(déle jak 8-10 minut (Piňos, 2007).

Koordinační schopnost je „Komplex schopností lehce a účelně koordinovat pohyby,
přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle
si osvojovat nové pohyby.” (Piňos, 2007).
Členění koordinačních schopností
A) Diferenciační – Schopnost jemně rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a
časové parametry pohybového průběhu (projevuje se např. pocitem vody), (Piňos, 2007).
B) Orientační – Schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase,
a to vzhledem k definovanému akčnímu poli (hřiště, ring, bazén) nebo pohybujícímu se
objektu (Piňos, 2007).
C) Rovnováha – Schopnost udržovat celé tělo (event. i vnější objekt) ve stavu
rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat i při najatých rovnovážných poměrech
a proměnlivých podmínkách prostředí. Rozlišuje se statická rovnovážná schopnost,
dynamická rovnovážná schopnost, balancování předmětu (Piňos, 2007).
D) Reakční – Schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný podnět v co nejkratším
čase (reakční doba) (Piňos, 2007).
E) Rytmická – Schopnost vystihnout a pohybově vyjádřit rytmus z vnějšku daný,
nebo v samotné pohybové činnosti obsazený (časově a dynamické parametry pohybu)
(Piňos, 2007).
F) Spojování pohybu – Schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla
(končetin, hlavy, trupu) do prostorově, časově, dynamicky sladěného celkového pohybu,
zaměřeného na splnění cíle pohybového jednání (Piňos, 2007).
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G) Přestavby pohybu – Schopnost situačně přizpůsobit pohybovou činnost
(původní pohybový program) vnějším i vnitřním podmínkám, které člověk v průběhu
pohybu vnímá nebo předjímá (Piňos, 2007).
Pohyblivost je „Schopnost vykonávat pohyb v plném kloubním rozsahu.” (Piňos, 2007).
Technická příprava
Technická příprava je proces, který je zaměřen na osvojování a zdokonalování
sportovních dovedností, jimiž sportovec projevuje své výkonnostní schopnosti v
závodních podmínkách. Fáze technické přípravy na sebe plynule navazují (nácvik,
zdokonalování, stabilizace). Mají své specifické úkoly, zaměření, průběh a přístup. V
tréninkovém procesu se technická příprava vyznačuje opakováním naučeného pohybu,
kde dochází k upevňování (automatizace), zpřesňování a opravování daného pohybu.
Cílem je dosažení maximální účelnosti, efektivity, ekonomičnosti (energetické
zabezpečení) a stability prováděného pohybu. Technika se chápe jako způsob
nejvhodnějšího řešení pro pohybový úkol z hlediska mechaniky a funkčních možností
organizmu tak, že je v souladu s pravidly, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými
možnostmi sportovce (Dovalil 2002; Piňos 2007):


osvojování a zdokonalování plavecké techniky a její stabilizace,



vytváření předpokladů pro optimální realizaci plavecké techniky v závodních

podmínkách.
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Taktická příprava
Taktická příprava je zaměřena na přípravu sportovce k promyšlení vedení
sportovního „boje“ v závodních podmínkách. Osvojování a zdokonalování taktických
vědomostí, dovedností, schopností, postupů, které vedou k optimálnímu řešení a úspěšné
realizaci závodních situací a které jsou v souladu s pravidly (Český plavecký svaz). V
plavání se mezi taktické jednání řadí například rozvržení sil na dlouhé tratě apod.
Taktické jednání je však ovlivňováno celou řadou vnějších a vnitřních složek, které
působí na provedení naučeného jednání (podmínky dané situace, procesy vnímání,
myšlení, rozhodování, taktické znalosti, zkušenosti, kondice sportovce, psychika
sportovce aj.) (Piňos 2007). Dlouhodobý proces nácviku taktického jednání zahrnuje
podle Dovalila (2002):


osvojování taktických znalostí,



nácvik taktických dovedností v plaveckých situacích,



rozvoj taktických schopností v plaveckých situacích.

Psychologická příprava
Psychologická příprava je záměrné využití psychologických poznatků k
zefektivnění tréninkového procesu. Jejím cílem je zvýšit účinnost složek sportovního
tréninku a rozvíjet psychickou odolnost sportovce. Snaží se pozitivně ovlivňovat a
působit na psychiku sportovce a zároveň minimalizovat negativní působení
psychogenních vlivů prostřednictvím psychologické přípravy (Dovalil 2002; Piňos
2007):


modelování tréninku (ztížení tréninkových podmínek),



stupňování a obměna tréninku (psychická zátěž),



individuální přístup ke sportovci,



regulace aktuálních psychických stavů (předstartovní chování, během
závodu, po závodní),



formování charakteru a sociální úlohy sportovce – ovlivňování osobnosti
sportovce.
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Poznávací procesy – základní psychické procesy, kterými člověk odráží dění
kolem sebe. Patří k nim počitky, vjemy, představy, pozornost, paměť a nejvyšším
poznávacím procesem je myšlení (Dovalil, 2005).
Emoční procesy – stupeň prožívání, vztah k činnosti, postoj hráče k ostatním
hráčům a k jednotlivým událostem. Silně působí na chování hráče a ovlivňují jeho
činnost. Vyjadřují, zda sportovcem prováděná činnost probíhá úspěšně či neúspěšně, jak
se mu daří realizovat vytýčené cíle. Emoce rovněž souvisí s inteligencí (Dovalil, 2005).
Volní procesy – vůle, volní vlastnosti, volní úsilí, psychická odolnost,
cílevědomost, sebevědomí. Vůle je komplex snah a tužeb, zahrnující jednání a vlastnosti
sportovce, jež jsou aktivovány a zaměřeny na dosažení cíle (Dovalil, 2005).
Sebedůvěra – zvyšuje se tvrdou prací, tvrdou přípravou, výbornou kondicí,
zlepšení v technice a taktice. Tím se sportovec stává lepším závodníkem. Je to jako s
přípravou na zkoušku ve škole. Pokud byla slabá příprava a studenti se bojí, pokud by
byla naopak poctivá, jsou studenti daleko více sebevědomí (Dovalil, 2005).

2.2 Sportovní výkon
Sportovní výkon patří k základním kategoriím sportovního tréninku. Snaha
dosahovat maximálního výkonu v dané sportovní disciplíně je charakteristickým rysem
sportu. Přitom se rozlišují sportovní výkony relativně maximální, které jsou maximální
vzhledem k schopnostem (tělesným a duševním) a možnostem (např. časovým) jedince a
absolutně maximální výkony, kterými označujeme rekordy oddílu, školy, okresu, kraje,
státu, kontinentu, světa, olympijské atd. Oba typy sportovního výkonu mají svou, i když
poněkud odlišnou hodnotu (Dovalil, 2005).

Faktor je činitel, který ovlivňuje sportovní výkon. Podle Dovalila (2002) rozlišujeme
faktory na:


faktory somatické - konstituční znaky jedince, vztahující se k příslušnému
sportovnímu výkonu (tělesná výška, hmotnost, délkové rozměry, složení
těla, tělesný typ),



faktory kondiční -soubor pohybových schopností (silové, rychlostní,
vytrvalostní, koordinační),
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faktory techniky - specifické sportovní dovednosti a jejich technické
provedení (biomechanické základy pohybu, koordinace),



faktory taktiky - tvořivé jednání sportovce (řešení pohybových úkolů),



faktory psychické - procesy poznávací, emoční, volní a motivační

uplatňované v řízení a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce.

2.3 Vymezení plaveckých pojmů
Podle Nováka (1965), je sportovní technika definována jako “způsob řešení
daného pohybového úkolu člověkem, na základě jeho všeobecných anatomicky –
fyziologických a psychologických předpokladů souhlase s mechanickými zákony platnými
v průběhu pohybu a v souhlase s mezinárodními pravidly závodění.“
Plavecká technika vychází ryze z pravidel, která v dnešní době vymezují čtyři
plavecké způsoby: motýlek, znak, prsa a volný způsob. Mimo plavecké způsoby zahrnuje
starty, obrátky a štafetové předávky (Hofer, 2006).
Plavecký způsob je pravidly vymezený pohyb člověka ve vodě (Hofer, 2006).
Plaveckým stylem nazýváme individuální zvládnutí techniky (Hofer, 2006).
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Teoretická část
3 Vojenský pětiboj
3.1 Historie vojenského pětiboje
V roce 1946, francouzský důstojník, kapitán Henri Debrus (později povýšen na
plukovníka a předsedu CISM) dostal nápad uspořádat sportovní soutěže výhradně pro
vojáky. V té době cvičil výsadkové nizozemské jednotky. Tato soutěž se skládala ze
seskoku padákem, pochodování, překonávání překážek a nakonec předvádění bojových
operací s lehkými zbraněmi a granáty. Kapitán Debrus později odstranil seskok padákem
a upravil další testy tak, aby tvořily systém, který představoval ideální způsob ukončení
výcviku na zemi. První soutěž, která se konala v srpnu 1947 za účasti belgických,
francouzských a nizozemských týmů ve vojenském tělovýchovném středisku ve
Freiburgu, organizoval sám. Zlepšené předpisy vyplývající z této studie disciplín, byly
schváleny francouzskými vojenskými orgány a disciplíny zařazené do soutěže byly široce
přijaty v celých francouzských ozbrojených silách pod názvem Vojenský pětiboj.
Od té doby, se vojenský pětiboj skládá z těchto disciplín:


střelba ze standardní pušky (200 m) – pravidla jsou stejná pro ženy a muže.
Střelba se skládá z přesné střelby a rychlopalby,



překážkový běh, dráha Nato (500 m) s 20 překážkami,



překážkové plavání (50 metrů) s 5 překážkami,



házení granátem - na přesnost a na vzdálenost,



cross-country (běh na 8 km pro muže).

Mezinárodní radu vojenského sportu (CISM) tento projekt zaujal a začal
organizovat každoročně mezinárodní šampionát. Po jeho skromných začátcích v roce
1950, kdy se soutěže zúčastnily pouze tři národy, se mezinárodní vojenský pětiboj vyvinul
do jednoho z nejdůležitějších vojenských soutěží v CISM a setkal se každý rok s
rostoucím úspěchem.
Mistrovství světa CISM byla pouze třikrát zrušena od roku 1950 a to především
díky vysokému politickému napětí nebo válkám v regionu, kde měl být šampionát
organizován.
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V roce 1988 skandinávské národy testovaly poprvé pravidla pro ženy na jejich
severském mistrovství. Vzhledem k tomu se mistrovství světa CISM 1991 v Oslu
účastnily na závodech světové úrovně se změnou v pravidlech i ženy. Vojenský pětiboj
dostal nový impuls díky členství zemí z bývalého východního bloku. Během posledních
desetiletí se vojenský pětiboj pozoruhodně rozšířil. Každý rok je organizována série
soutěží s hlavním důrazem na Evropu. Mezi nejvýznamnější závody patří Mistrovství
světa, kde se počet zúčastněných zemí zvýšil přibližně z 20 - ti na více než 30 zemí. Čína
dominuje na mistrovství světa v kategorii mužů v posledním desetiletí. Nejúspěšnější
týmy žen pochází z Číny, Dánska a nedávno i z Korey. Vojenský pětiboj je jednou z
nejvýznamnějších sportovních akcí organizovaných armádou.

3.2 Vojenské plavání
Od počátku své existence byl člověk součástí přírody a ve větší či menší míře se
musel kromě jiného naučit zvládnout základní techniky pohybu ve vodě. Zmínky o
plavání a veslování tak nacházíme v celé historii lidské společnosti. Z hlediska vojenství
a vojenského plavání jsou zajímavé a skvělým dokladem římského vojenského umění
„Válečné paměti“ G. J. Caesara (1972), které ukazují, že Římané byli nejen výtečnými
plavci a námořníky, ale také uměli v poměrně krátké době postavit most přes velké vodní
toky. K tomuto účelu ve struktuře římského vojska existovaly už i ženijní oddíly. Vodní
toky však Římané dokázali zdolat i vlastní silou či s dopomocí improvizovaných
prostředků.
V Československé armádě je plavání součástí výcviku již od jejího vzniku. Už
v programech výuky na Vojenské tělovýchovné škole MNO, otevřené v roce 1920
v Praze, se objevují plavecké kurzy. Současná podoba vojenského plavání se začala
utvářet ihned po druhé světové válce, a ačkoliv se některé prvky měnily v závislosti
především na materiálech, v zásadě jeho základy zůstaly platné i v současnosti.
Během II. světové války se utopili statisíce vojáků všech armád světa v mořích,
zátokách, jezerech, řekách, vřesovištích, močálech a bažinách. Také moderní dějiny válek
(Vietnam, Korea apod.) jsou plny obětí vodního živlu. Samozřejmě, že často to byly oběti
nevyhnutelné, ale v mnoha případech mohla adekvátní příprava (pokud by předcházela
nasazení) snížit ztráty na lidských životech.
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Vedle důvodů spojených s bojovým nasazením a vojenským výcvikem je neméně
podstatným důvodem pro existenci vojenského plavání nasazení armády v rámci
integrovaného záchranného systému ČR. Vojáci prokázali své schopnosti a dovednosti
v průběhu povodní, které postihly území Moravy v roce 1997 a o pět let později i území
Čech. Při záchranných operacích by samotné plavání nebylo dostatečně účinné. Proto se
ve velké míře používá také lanových technik, podobných těm, které se používají ve
vojenském lezení.
Cílem výcviku ve vojenském plavání je naučit vojáky pohybu ve vodě při
vojenských činnostech a připravit je k efektivnímu překonávání vodních překážek a ke
zvládnutí rizik, která jsou s touto činností spojena.
Ve vojenském plavání rozlišujeme v zásadě tři druhy:


sportovní plavání jako prostředek ověřování tělesné zdatnosti a výkonnosti,



vojenské plavání – speciální testy,



závodní vojenské plavání.

3.3 Vývoj plavání s překážkami v rámci vojenského pětiboje
Vojenský pětiboj jako soutěžní disciplína měl v době svého vzniku mnohem více
společného s polním výcvikem než je tomu dnes. Svědčí o tom dobové filmové záběry
z mistrovství světa pořádaných v 50. letech. Z nich vyplývá, že se závodilo v polní ústroji,
střílelo se ze služebních zbraní – vojenské pušky, házelo se kopiemi granátů, které tvarem
odpovídaly granátům v té době používaným, povrch překážkové dráhy a materiály na ní
použité byly převážně přírodní a totéž platilo o plavání s překážkami.
Závod v plavání s překážkami se pořádal na otevřené vodě (rybník, jezero),
překážky byly převážně ze dřeva a co bylo nejpodstatnější, závodníci plavali v polní
ústroji.
Za více než 60 let své existence (v roce 2014 se uskutečnilo již 61. mistrovství
světa) se jako řada jiných sportů vojenský pětiboj výrazně změnil. Ne co do obsahu, ale
v řadě dalších aspektů ano. Jeho současná podoba reaguje na požadavky současného světa
charakterizovaného honbou za dosahováním stále nových rekordů. O tom, že tuto
proměnu zvládl vojenský pětiboj výborně, svědčí to, že mezi sporty, ve kterých pořádá
Mezinárodní rada vojenského sportu (CISM) Mistrovství světa je sportem číslo 1. To ale
neznamená, že jeho původní podoba úplně zmizela. Zůstaneme-li u plavání s překážkami,
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tak vedle vojenského plavání v polní uniformě existují např. mezinárodní soutěž All
Rounder pořádaná Akademií ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši na Slovensku,
v rámci které se soutěží ve štafetě 6 x 50m v polní uniformě v bazénu. Dalším příkladem
jsou závody vojenských záloh, tvz. MilComp. V této disciplíně se dokonce pořádá
každoročně Mistrovství světa. V rámci tohoto pětiboje plave tříčlenné družstvo v polní
uniformě najednou přes stejné, ale s ohledem na počet družstva upravené (širší) překážky
tak, jako v plavání s překážkami ve vojenském pětiboji.

3.4 Popis překážkové dráhy
Popis překážkové dráhy na 50 m bazéně
Překážková dráha se skládá ze čtyř překážek, které jsou rozmístěny na bazéně o
regulérní délce 50 m. Tato dráha se používá pro Mistroství světa kontinentu. Bazén o
délce 25 m se používá pro regionální závody. Překážky na 50 m bazéně jsou postaveny
vždy v jedné dráze o průměru 2,5 m a jsou připevněny zpravidla na ocelových lanech
vymezující plaveckou dráhu.
Startovní disciplína se zahajuje skokem z bloku, který je vymezen plaveckými
pravidly.
První překážka je vzdálena od startu 9 m. Tvoří ji dva plovoucí válce o průměru
16 cm, které svírají s dráhou pravý úhel. Vzdálenost mezi válci je 3 m (měřeno od středu
prvního do středu druhého válce). Oba válce jsou pevně přichyceny k okrajům dráhy.
Připevnění prvního válce musí zabezpečit jeho nepohyblivost a jeho povrch nesmí být
kluzký.
Druhá překážka se nazývá vor. Od startu je vzdálen 20 m a jeho délka je 3 m. Vor
je pevně přichycen k okrajům dráhy a plovoucí na hladině. Začátek voru musí být 50 cm
zcela krytý, zbytek voru krytý být nemusí. Na začátku překážky musí být laťka o rozměru
8 cm a na konci je umístěna též. Přední strana laťky na začátku překážky musí být jasně
viditelná.
Třetí překážka je stůl připevněný na plovácích nebo stojanech a potažený
kobercem. Je umístěný 50 cm nad hladinou vody. Délka stolu je 120 cm a šířka by měla
odpovídat šířce dráhy. Tloušťka se pohybuje od 5 do 8 cm. Mezi hladinou vody a stolem
musí být volný prostor. Stůl je vzdálen od startu 31 m.
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Poslední překážkou je válec o průměru 16 cm. Připevněný napevno k okrajům
dráhy na hladině vody. Povrch válce nesmí být kluzký. Je vzdálen od startu 44 m.
Popis překážkové dráhy na 25 m bazéně
Na bázně o délce 25 m jsou překážky stejné jako na 50 m bazéně. Liší se pouze
ve vzdálenosti překážek. Překážková dráha je rozmístěna ve dvou drahách. Závodník se
tak musí dotknout stěny jakoukoli částí těla, obrátit se a vyplavat v druhé dráze a
pokračovat na další překážku.
První i druhá překážka je stejně umístěna od startu jako na bazéně o délce 50 m.
Po zvládnutí druhé překážky následuje obrátka a vyplavání do vedlejší dráhy.
Závodníci mohou použít různé druhy obrátky. Zpravidla se používá obrátka kotoulová,
jelikož je nejrychlejší.
Plavec vyjíždí v druhé dráze a směřuje ke třetí překážce (stůl), která je vzdálena
8 m od obrátky.
Poslední překážka (válec) je umístěna 21 m od obrátky.
Skoro vždy se závodí současně ve dvou drahách jak na 50 m nebo 25m dlouhém
bazéně. Dráhy jsou umístěné vedle sebe nebo je možné mezi dráhami jednu vynechat,
aby vlny při závodě neznevýhodňovali plavce. Start se řídí pravidly FINA. Co se týká
vybavení plavců, závodí se dle ustanovených pravidel FINA.
Základní pravidla
Překážkovou dráhu vymezují dvě ocelová lana, ze kterých nesmí plavec vyplavat.
Při jiném překonání překážek, která vymezují pravidla je závodník penalizován 10
sekundami. Pravidla startovního skoku jsou včetně startovních povelů stejná jako
v plavání, podle FINA. Pouze v případě, když plavec poruší pravidlo prvního startu, není
diskvalifikován. Za každý zkažený start se mu přičítají 2 trestné vteřiny. Závodníkovi,
který ihned nezaujme startovní pozici či úmyslně zdržuje start, uděluje rozhodčí
penalizaci 2 sekund. Na překážky 1 a 4 nejsou žádná zvláštní ustanovení. Na překážce 2,
kterým je vor se závodník nesmí uchopit opory a odrazit jinde než jsou označená místa.
U překážky 3 lze využít pouze povrch desky, který musí závodník překonat. Dohmat
závodníka může být proveden jakoukoli částí těla. Po dohmatu se čas zastaví. Způsob
měření se provádí ručně trojími stopkami pro každou dráhu nebo elektronickou
15

časomírou, která musí být zajištěna ručním měřením pro případ poruchy. Čas se
zaokrouhluje s přesností 1/10.
Příklad:
28,32 s = 28,3
28, 35s = 28,4

3.5 Základní a speciální plavecké dovednosti
Základní plavecké dovednosti jsou důležitým předpokladem pro zvládnutí dílčích
speciálních dovedností, a tím i zvládnutí překážkové dráhy. Mezi základní plavecké
dovednosti řadíme:


plavecké dýchání,



vznášení a splývání,



pády a skoky do vody,



orientace nad hladinou a pod ní,



vnímání vody „pocit vody“,



nebát se vody.

Bez těchto šesti dovedností nelze pokračovat v dalším nácviku plaveckého
způsobu a navázat tak na speciální dovednosti jako:


šlapání vody – dovednost je pro plavce velice důležitá jak z hlediska

sebezáchrany, ale i pro plavání s překážkami. V praxi se šlapání využívá v situaci, kdy
nemůžeme použít horní končetiny (Miler, 2007),
Využíváme tuto dovednost k odšlápnutí vody při výlezu na stůl


plavání na boku či na zádech pod vodou – dovednost, která se využívá při

dopomoci nebo při přenášení předmětů nad hladinou. Nám tato dovednost slouží
k překonání voru (Miler, 2007),


modifikovaný kraul – hlava nad hladinou,



znak – dovednost, kterou využíváme k překonání voru a posledního válce.
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4 Cíle, úkoly, metodika práce
4.1 Cíl práce
Cílem práce je vymezit požadavky na plavání s překážkami a prezentovat metody
efektivního zvládnutí této disciplíny vojenského pětiboje.

4.2 Úkoly práce


„Vymezit“ podstatné z didaktiky plavání,



popsat efektivní způsob překonávání překážek,



prezentovat možné přístupy k překonávání překážek,



poukázat na zásadní chyby při překonávání překážek,



uvést příklady tréninků pro plavání s překážkami.
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4.3 Metodika práce
Zkoumání efektivních způsobů překonávání překážek není jednoduché.
Jednoznačné generalizující závěry komplikují jak interindividuální a intraindividuální
rozdíly, tak i rozdílné vztahy fyzické a psychické povahy spojené s osobností sportovce.
Pro metodologii práce byly nejvíce využity metody používané při zkoumání pohybových
aktivit (Nelson, Thomas, 2001), metody pedagogického výzkumu (Průcha, 1995,
Tuckman, 1999) a metody teoretického a empirického zkoumání.
Metody získávání a zpracování a vyhodnocování dat:
Vzhledem k charakteru práce, kterou je metodika plavání s překážkami byly
využity především tyto metody:


metoda analýzy – metodu analýzy jsem použil na rozložení částí
plaveckého způsobu kraul a rozdělení překážek na jednotlivé části,



metody syntézy – metodu syntézy jsem použil po rozložení plaveckého
způsobu a rozdělení překážek na jednotlivé části. S pomocí technického
cvičení plaveckého způsobu kraul a správného překonávání překážek lze
docílit absolvování celé překážkové dráhy v plavání,



interview – pomocí metody rozhovoru na závodech vojenského pětiboje
jsem získal poznatky od jiných závodníků z cizích armád, které mi pomohly
zpracovat tuto práci,



pozorování – metody pozorování na mistrovských, regionálních závodech,
ale i při samotných tréninkových kempech vojenského pětiboje mi pomohly
osvětlit a získat potřebné informace pro zpracování práce,



komparace – na základě pozorování, interview a mých zkušeností, jsem se
pokusil o srovnávání variant překonávání jednotlivých překážek,



indukce – vycházím z teorie, která doposud byla napsána a snažím se
přesněji popsat překonávání jednotlivých překážek v plavání,



dedukce – pomocí dedukce jsem vytvořil metodiku překonávání překážek.
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Praktická část
5 Metodika základního tréninku
Základem kvalitního výkonu v plavání s překážkami je bezchybné zvládnutí
nejrychlejšího plaveckého způsobu, kraul, a rozvoj pocitu vody v různých variacích
splývavých poloh realizaci maximálního záběru. Kromě plavecké techniky ovlivňuje
výkon také úroveň pohybové koordinace, včetně schopnosti zachování poměrně
stabilních pohybových struktur na překážkách i mezi nimi, a rychlost vlastního
překonávání překážek, která je podmíněna explozivně-silovými schopnostmi a reakčními
rychlostními schopnostmi. Samozřejmě nemůžeme opomíjet protahovací cvičení, které
nám umožňuje lepší flexibilitu. V průběhu výkonu se plavec odráží snožmo 6x, přitahuje
pažemi 5x a využívá intenzivní činnosti svalstva trupu nejméně 4x. Metodika tréninku se
řídí obecnými principy. Základem tréninku je zvládnutí plavecké techniky a správné
techniky zdolávání překážek. Překonávání překážek je nacvičováno po částech a teprve
po zvládnutí jednotlivých úseků se trénují vazby mezi překážkami. Struktura pohybu je
poměrně stálá, proto je důležitá automatizace pohybu na překážce doplněná o přesný
počet jednotlivých záběru z důvodu správného zahájení techniky na překážce. Trénink je
doplněn o přípravu „ na suchu“, ale základem tréninku plavání s překážkami je trénink
v bazénu a na překážkách.
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5.1 Důležitost tréninku kraul
Volný způsob je nejrychlejší ze všech plaveckých stylů. Proto je pro nás tak
důležitý jelikož se využívá i v plavecké překážkové dráze. Správnou technikou se lze stále
zlepšovat. Jeho hlavní hnací silou jsou záběry horních končetin, záběry dolních končetin
nám slouží hlavně ke stabilizační a vyrovnávací funkci. V dnešní době se využívá tzv.
šestiúderový kraul. Na jeden pohybový cyklus horních končetin připadá šest záběrů
nohama. (Čechovská, Miler, 2008)

Obrázek 1 - Kinogram plavce při kraulu (Hofer, 2003)
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Poloha těla
Správné zvolení polohy těla je takové, aby odpor při pohybu vpřed byl co
nejmenší. Takováto poloha se nazývá poloha tzv. splývavá. Nejdůležitější na plaveckém
způsobu kraul je poloha těla, které leží na hladině v mírně šikmé poloze, nohy jsou níž
než ramena. Nad hladinou je pouze hlava (hladina by měla protínat dělicí linii mezi vlasy
a čelem, obličej je pod hladinou a oči směřují mírně vpřed), ramena a horní část zad.
(Čechovská, Miler, 2008).
Nádech provedeme do strany, hlava je při nádechu stále nad hladinou a nádech
probíhá s ústy těsně nad hladinou. Nádech začíná při ukončení záběrové fáze a končí v
přenosové části záběru, když je přenášená ruka před úrovní hlavy, následuje hluboký
výdech do vody. Dýchání je tedy v souladu s pohybem horních končetin Čechovská,
Miler, 2008).
Rotace těla kolem podélné osy nám při plavání poskytuje lepší a snadnější přenos
končetin. Rotace by měla být prováděna pouze horní polovinou těla, případně hlavou a
horní polovinou těla při nádechu. Nohy zůstávají ve vodorovné poloze a nerotují spolu
s horní polovinou těla. (Čechovská, Miler, 2008).

Každá chyba způsobená špatnou polohou těla, vyúsťuje ve zvýšení odporu a tím
celkového zpomalení plavce. (Counnsilman, 1974)

Chyby vznikající z důvodu špatné polohy těla podle Čechovské, Milera, (2008):


hlava v předklonu – boky se dostávají na hladinu,



hlava v záklonu – boky se dostávají moc hluboko pod hladinu,



rotace nohou – vychylování z podélné osy těla,



přílišná rotace – nekvalitní záběr.
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Pohyby horních končetin
Pohyb horních končetin se skládá ze tří fází:


Záběrová fáze



dokončení záběru,



přenosová fáze.

Horní končetiny jsou pro pohyb vpřed hlavní hnací silou. Správný pohyb předních
končetin spočívá ve střídavém cyklu paží, které jsou v opačných polohách tzn.: pokud
levá ruka začíná záběr, pravá ho ukončuje. Paže se mírně dobíhají ve vzpažení
(Čechovská, Miler, 2008).

Záběrová fáze
Hladinu protínají jako první prsty a dlaň, poté předloktí, loket a rameno. Dlaň je
v přirozené poloze s nataženými prsty, které jsou mírně od sebe. Paže by měla být
uvolněná a co nejvíce natažená, vytažená z ramene, pohyb by měl vycházet z uvolněného
ramene. Na hladině vodu tzv. nahmátneme (vycítíme). Pod vodou se ruka v lokti stáčí
do pravého úhlu, prsty by neměly přesáhnout osu těla a záběr je vedený pod tělem
esovitou křivkou (Čechovská, Miler, 2008).

Obrázek 2 - Kinogram záběrové fáze (Hofer, 2006)

Dokončení záběru
Konec záběru probíhá postupným uvolňováním pravého uhlu a dotažení záběru
až pod pasem, přibližně v polovině stehen. V druhé polovině záběru se zvyšuje síla a
rychlost záběru, aby byl záběr co nejefektivnější a nejdelší(Čechovská, Miler, 2008).
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Přenosová fáze
Přenos ruky z konce záběru na začátek záběru probíhá vzduchem nad hladinou.
Pohyb je uvolněný a ruka při přenosu tzv. relaxuje, předloktí by od lokte mělo doslova
viset směrem k hladině (Čechovská, Miler, 2008).

Obrázek 3 - Kinogram přenosové fáze (Hofer. 2006)

Chyby vznikající ze špatného pohybu horních končetin podle Čechovské, Milera
(2008):


přílišné dobíhání paží,



nevytahování paží z ramen,



zasouvání paže příliš daleko od podélné osy těla,



zasouvání paže přes podélnou osu těla,



zasouvání pokrčené paže do vody,



špatné vycítění začátku záběru,



nevedení záběru po esovité křivce,



nízká poloha lokte v záběrové fázi,



nedotahování záběru do natažené paže,



ukončení záběru daleko od těla,



nevhodná dráha přenosu (ruka není uvolněná a pokrčená v lokti)
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Pohyby dolních končetin
Hlavní funkce dolních končetin jsou funkce stabilizační a také vyrovnávací,
působí jako takové „kormidlo“. Dolní končetiny konají střídavý pohyb v rozsahu do 50
cm, připomínající stříhání nůžkami. Pohyb je vlnovitý a vychází z kyčelního kloubu.
Kolenní kloub je při průběhu kopu neaktivní, špičky jsou propnuté a mírně vyhnuté
k sobě. V hlezenním kloubu je kop prováděn do maximálních poloh. Více jsou svaly
namáhány při záběru směrem dolů (Čechovská, Miler, 2008).
„Spotřeba energie při práci nohou je větší než při záběru paží a při souhře“(J.E.
Counsilman, 1974, s. 31)

Chyby pohybu dolních končetin podle Čechovské, Milera (2008):


křečovité držení chodidla v úhlu 90 stupňů vůči holenní kosti,



přílišné pokrčování nohou v kolenním kloubu připomínající jízdu na kole,



pokrčovaní nohou v kolenním kloubu vedoucí k zanožování, nohy se
dostávají vysoko nad hladinu,



nerovnoměrný rozsah záběru pravé a levé nohy,



různý směr záběrů pravé a levé nohy způsobující křížení nohou,



přílišné roztažení dolních končetin od sebe,



křečovité propnutí končetin.

Dýchání a souhra pohybů končetin
Nádech při plavání probíhá v průběhu ukončení záběrové fáze a začátku
přenosové fáze jedné ruky, druhá ruka začíná záběr a je v tzv. mezi záběrové přestávce.
Výdech probíhá ústy i nosem v průběhu záběrové části jedné ruky a druhé části přenosové
fáze druhé ruky. Výdech je úplný (Čechovská, Miler, 2008).
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Styl nádechu je velmi individuální:


nádech na jednu stranu na každý druhý záběr,



nádech na obě strany na každý třetí záběr,



nádech na jednu stranu na každé čtyři a více záběrů,



nádech na obě strany na každý pátý a více záběrů.

Při nádechu vzniká v oblasti úst vzduchová kapsa tvořená sestupnou vlnou před
hlavou, díky této kapse je možné se nadechovat, přesto že plavec vypadá, jako by měl
ústa pod vodou (Čechovská, Miler, 2008).
„Jeden pohybový cyklus vytváří koordinovaný pohyb pravé a levé horní končetiny,
doprovázený šesti kopy dolních končetin (šestiúderový kraul).“ (Čechovská, Miller, 2008,
s. 43)

Chyby při dýchání a souhry končetin podle Čechovské, Milera (2008):


v době vdechu je výdech neukončený a opožděný,



moc dlouhý nádech, hlava braní přenosu paže,



záklon hlavy při vdechu,



dobíhání paží při připažení,



přílišné dobíhání paží při vzpažení,



nedokonalá souhra, vynechávání dolních končetin,



stále vykloněná hlava ve směru nádechu.

Kraulová kyvadlová obrátka
Plavec naplavává kraulem k obrátce. V blízkosti stěny se vytočí na bok (jako při
nádechu) a dohmatává na stěnu jednou rukou. Druhá zůstává u těla v připažení. Po doteku
krčí paži v lokti a dostává se loktem téměř na stěnu. Poté následuje natahování paže v
lokti a odraz paží do protisměru tak, aby hlava a trup se přetáčely do budoucího směru v
předozadní kolmé rovině. Zároveň jsou nohy ve vodě krčeny a pot tělem přitahovány
směrem ke stěně. To vše se děje na boku. Natažená paže jde obloukem nad vodou do
budoucího směru, paže, která zůstala u boků protipohybem k vodní hladině napomáhá
celému pohybu. Paže se pod vodní hladinou spojí, nohy jsou opřeny o stěnu bazénu,
plavec zaujme splývavou polohu a poté nastává odraz. Ten je většinou prováděn na boku,
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během delfínového vlnění pod vodou se plavec dostává do polohy obličejem ke dnu.
Někteří plavci i pod vodou zůstávají na boku, výjezd na hladinu je již na břiše, aby plavec
mohl navázat plynule na plavání (Hofer, 2006).

Obrázek 4 - Kinogram kyvadlové obrátky (Hofer, 2006)
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Kraulová kotoulová obrátka
Plavec skončí poslední nádech a záběr před stěnou. Obě paže se rychle přitáhnou
k bokům, současně se potápí hlava a vysazují boky. Nohy jsou napjaté, dokud jsou paty
ve vodě, pak se rychle pokrčují a urychlují přetočení. Chodidla jdou kolem hýždí na stěnu,
před odrazem se tělo částečně přetáčí kolem podélné osy, chodidla se dotknou na stěně v
úrovni hladiny vody a tělo je před odrazem v poloze na bok. Paže jsou před přetočením v
připažení a v době odrazu jsou před tělem. Otočení do polohy na prsa se dokončí po
odrazu. Vyplavání na hladinu a zahájení záběru (Hofer, 2006).

Obrázek 5 - Kinogram kotoulové obrátky (Hofer, 2006)
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Metodický nácvik kotoulové obrátky:
Průpravné cvičení na suchu:
Pasivní cvičení - praktická ukázka
Aktivní cvičení:


nácvik pohybových prvků kotoulové obrátky,



kotoul na šikmé podložce,



kotoul na podložce.

Průpravné cvičení ve vodě:


odraz ode dna, dosplývání k žlábku a uchopení, přitažením a otočením
trupu, nastavení nohou do odrazové polohy. Paže pouštějí žlábek na začátku
otáčení těla,



naplavání ve vzdálenosti praporků (4 – 5 m) od stěny bazénu. Cílem tohoto
cvičení je naučení správného zaujmutí polohy k odrazu,



provádíme kotouly na mělčině,



přerušení plavání kotoulem a opět pokračovat v plavání,



přerušení plavání připažením paží, dlaně otočit ke dnu a zůstat v této poloze
dokud nezačne tělo klesat,



na předchozí cvičení navázat kotoulem.
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5.2 Technické cvičení volného způsobu
Pro zvládnutí dokonalé techniky volného způsobu nám pomáhá řada technických
cvičení. Technické cvičení přizpůsobujeme podle toho, jakou má plavec technickou
úroveň. Slouží nám, abychom si osvojovali technické dovednosti, které nám zlepšují
vysokou polohu těla, mají hladký a uvolněný přenos paže s vysokým loktem a paží, která
je přenášena vpřed u těla, kontrolují výborný pohyb hlavy s pohodlným dýcháním, dobrá
rotace boků, trupu s vysokým ramenem a samozřejmě docílení účinného záběru s velkou
sílou (Ruben J. Guzman 1998).
Technické cvičení plaveme pomalu, uvědomělými pohyby a snažíme se o přesnost
provedení. Neměli bychom také zapomínat na cvičení rozvoje pocitu vody. Zapojování
cvičení dlouhodobě a pravidelně do plaveckého tréninku nám napomáhá ke kvalitnějšímu
zvládnutí plaveckého způsobu kraul.
Technické cvičení pro rozvoj hydrodynamické (splývavé) polohy:


odrazem od stěny, plavec zaujme splývavou polohu na břiše a snaží se o co
největší překonání vzdálenosti pod vodou s výjezdem na hladinu,



odrazem od stěny, plavec zaujme splývavou polohu na břiše, při snížení
rychlosti přidá kopy nohou pod hladinou s výjezdem na hladinu,



odrazem od stěny, plavec zaujme splývavou polohu na břiše, přidává střídavé
kopy nohama. Začíná se obtáčet kolem podélné osy s výjezdem na hladinu,



odrazem od stěny, plavec zaujme splývavou polohu na břiše, přidává
delfínové vlnění s výjezdem na hladinu.

Technické cvičeni na dýchání:


plavání delších a pomalejších úseků s nádechy na každý třetí záběr,



při dobíhaném kraulu tzv. dobíhačce je možné se naučit dýchat na obě strany,
což by mělo posílit dýchání na slabší stranu,



plavec musí ve správný čas nadechovat a veškerý vzduch vydechnout do
vody,



plavec musí dýchat přibližně v poměru 1:6 nádech x výdech.
Z fyziologického hlediska mnohem déle trvá vydechování CO2 než nádech a
navázání O2.

Technické cvičení na polohu:
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splývání,



kraulové nohy s deskou (hlava nahoře, hlava obličejem v hladině),



kraulové nohy bez desky - paže v různých polohách, ale hlavně napjaté na
hladině ruce položit na sebe.

Technické cvičení horních končetin:
Neuvolněný přenos:


přenášet „courat“ prsty vodou při přenosu a tím je loket nejvýš nad hladinou,



dobíhaný kraul tzv. dobíhaně s couráním prstů o hladinu, kraul jednou paží,
druhá leží na desce,



cvičení je možné plavat jako paže kraul, dolní končetiny (nohy) jsou
nadlehčovány piškotem,



kraul paže courá až do kolmice nad ramenem a zde se natáhne ke stropu,
potom ohne, ostrý loket zůstává nahoře, ruka se dotkne podpažní jamky a
docourá až do položení na hladinu vpředu,



při plavání jde paže přibližně 15 cm od podpažní jamky, čímž dochází
k napodobení potřebného pohybu v přenosové fázi.

Nekvalitní záběr:


dobíhaný kraul, kraulové paže - vše plavat změnou záběrové plochy např:
jedním prstem, pěstí, roztažené prsty a s packou malou nebo velkou,



kraul při záběru provézt nikoliv jen S záběr, ale několik esíček, třeba 3, 4,



také paže prsové a paže motýlové (nebo celý motýl), může vézt k silnějšímu
záběru mezi nohama piškot,



je možné plavat vše i s navýšením odporu - na příklad přivázat si za sebe
kbelík (malý), molitan nebo plavat ve volných trenýrkách,



pro odstranění této chyby se používají především plavecké packy, které by
v případě záběru přes osu těla plavce natolik vychýlily, že by změnil směr
plavání,



při pomalejším plavání lze zmenšit kolébání trupu, a tím se i snižuje rotace
trupu. Plaváním s packami a využitím dobíhaného kraulu tzv. dobíhačky, kdy
nádech se provádí na každou stranu, lze odstranit chybu rotace trupu při
nádechu,
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plavání s ploutvemi umožňuje lepší načasování záběru, a tím je odstraňována
chyba dobíhání paží vpředu či vzadu,



využití dobíhaného kraulu tzv. dobíhačky pro soustředění se pouze na paži,
která je v pohybu.

Nedotažený záběr:


dobíhaný kraul a vždy dotek palcem stehna, dobíhaný kraul a vždy cáknou za
sebe,



totéž plavání jednou paží,



totéž plavání jednou paží a druhá je na desce (nezapomínat na pravidelný
pohyb nohou),



cvičení s dotekem stehna a cvičení s cákáním v celém kraulu a i v plavání
pouze pažemi,



cvičení je možné plavat i s použitím pacek. Směrem vzad plavec dotahuje
záběr až do půli stehen, kde je možné se dotknout palcem pro kontrolu.

Nekvalitní začátek záběru:


plaveme s deskou – dobíhaně nebo opakovat vícekrát jednou rukou - po
zasunutí prstů do vody provézt několik vodorovných osmiček (ploutvové
pohyby v zápěstí = scalling), potom záběr dotáhnout celý, lze plavat i jen paže
mezi nohama máme piškot,



je možné „ osmičkovat “ jen jedním prstem dvěma prsty, ale i s odporovými
destičkami „packami“,



dlaň jde do vody prsty jako prvními a v žádném případě nesmí dojít k plácnutí
o vodní hladinu,



plavec prodlužuje paži při přenosu směrem vpřed téměř do maximálního
napnutí, pomůcka pro vysvětlení se používá, že ruka jde do vody jako do
kapsy.
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Technické cvičení dolních končetin:


plavání nohou s deskou a vytočením špiček do správné polohy,



samotné plavání kraulových nohou s využitím desky, lze také použít ploutve
pro správný pocit samotného plavce,



plavání na boku, možno i s ploutvemi, jedna paže ve vzpažení, druhá
v připažení. Při tomto stylu plavání nemůže dojít k překřížení nohou, pohyby
nohou jsou však stejné jako při plavání na břiše,



plavání na boku, možno i s ploutvemi, jedna paže ve vzpažení, druhá
v připažení. Při tomto stylu plavání nemůže dojít k překřížení nohou, pohyby
nohou jsou však stejné jako při plavání na břiše.

Technické cvičení souhra s dýcháním:


zahájení kopů dolních končetin, jedna paže ve vzpažení, druhá paže
v klidu podél těla,



zahájení kopů dolních končetin a jedné paže, druhá paže podél těla –
nádech začíná na zabírající paži nebo na stranu nezabírající paže,



při plavání se nadechuje plavec na každou stranu,



při plavání má plavec hlavu nad hladinou,



plavání s důrazem na bezchybné provedení,



při plavání v souhře má plavec pokrčené ruce v lokti a dlaně jsou na
ramenou a zabíráme pouze předloktím „ slepice“.

Technické cvičení vlnivých pohybů:


delfínové vlnění na prsou paže ve vzpažení – na hladině, pod hladinou,



delfínové vlnění na prsou, paže ve vzpažení s nadlehčovací destičkou,



delfínové vlnění na znaku – paže ve vzpažení, v připažení,



delfínové vlnění na boku, spodní paže je vzpažení, vrchní paže v připažení,



delfínové vlnění na prsou, paže jsou v připažení,



delfínové vlnění, paže jsou ve vzpažení (dva až tři záběhy nohama),
následuje celý pohybový cyklus plaveckého způsobu prsa do splývavé
polohy, ze které opětovně zahajuje plavec delfínové vlnění,



delfínové vlnění se změnou záběrového úsilí a frekvence,
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totéž cvičení, ale na určenou vzdálenost se měří dosažený čas, počet
záběru dolních končetin a vyhodnocuje se účinnost,



delfínová vlna od kolen,



Rotace, splývavá poloha jedna ruka ve vzpažení.

5.3 Průpravná cvičení speciálních plaveckých dovedností
Šlapání vody
Technika provedení
Plavec setrvává na místě ve vertikální poloze, hlava i ramena jsou nad vodou.
V praxi šlapání vody používáme většinou v situacích, kdy jsou horní končetiny vyřazeny
z činnosti (Miler, 2007).
Pohyb nohou má několik variant:


prsařské záběry sounož (důležité je správné nastavení záběrových ploch),



aplikace „prsařských záběrů“ střídnonož (důležité je správné nastavení
záběrových ploch),



kraulový záběr nohou,



střídavý pohyb nohou v předozadní rovině, tak jak jej provádíme při
plavání způsobem na boku.
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Průpravná cvičení:


prsařské záběry sounož s podpůrným záběrem horních končetin,



aplikace „prsařských záběrů“ střídnonož s podpůrným záběrem horních
končetin,



kraulový záběr nohou, jako nevhodný způsob šlapání vody,



střídavý pohyb nohou v předozadní rovině, tak jak jej provádíme při
plavání způsobem bok, jako nevhodný způsob šlapání vody,



výšlapy nad hladinu "kdo výš" s podpůrným záběrem horních končetin,



výšlapy nad hladinu "kdo výš" bez záběru horních končetin,



šlapání vody s jednou paží nad hladinou,



šlapání vody s oběma pažemi nad hladinou,



šlapání vody s pomůckou ve dvou pažích nad hladinou,



ve dvojicích proti sobě, jeden se snaží šlapáním vody udržet druhého nad
hladinou (drží ho v podpaží),



ve dvojicích proti sobě, oba šlapou vodu a vzájemně se drží za ramena,
na povel jeden, druhého zatlačuje pod vodu

Plavání na boku
Technika provedení
Základní poloha je na boku, proto rozeznáváme horní a dolní paži, totéž i u dolních
končetin (Miler, 2007).
Paže
Plavec leží na boku, dolní paže je ve vzpažení (provádí pohyb obdobný
prsařskému), horní v připažení (pohyb podobný kraulovému, avšak paži nepřenášíme nad
hladinou, ale protahujeme ji vpřed vodou) pohyb začíná záběrem dolní paže pod tělem,
přípravný pohyb horní paže má podle Milera (2007) dvě varianty:


vzduchem nebo vodou (výsledek obou variant - poloha ve vzpažení, ve
vodě - stejný) následuje záběr horní paže před tělem do připažení,
současně se dolní paže sune pod tělem vpřed do své výchozí polohy.
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Nohy


plavec leží na boku, nohy volně natažené,



hlavní záběrové plochy dolních končetin jsou přední a zadní strany lýtek
a nártů; nárty jsou natažené jako při kraulu.

Celý pohyb dolních končetin je rozložen do dvou částí podle Milera (2007):


část přípravná: kdy se horní noha skrčuje přednožením, tedy pohybuje se
vpřed, dolní zatažením, čili jde vzad (nebo naopak), pohyb je uvolněný,
nejlépe proveden zvolna,



část záběrová: kdy se nohy protipohybem setkají a míjí v dalším průběhu
pohybu, záběr je dynamický, švihem, následuje splývání, kdy tělo
využívá setrvačnost pohybu získanou záběry končetin; záběr nohou se
provádí střihem

Souhra, dýchání


při záběru dolní paže, kdy nohy zůstávají v klidu, vdech, při záběru horní
paže, výdech,



příprava nohou a ke konci záběru paží navazuje střih nohou; střih zapadá
do záběru horní paže,



na jeden pohybový cyklus paží připadá jeden pohybový cyklus nohou,



rychlý a vydatný záběr paží vede často k přetočení z polohy na boku do
polohy na prsou.

Průpravná cvičení:


plaveme střídavě na levém a pravém boku se zdůrazněním fáze splývání,



přinášíme předměty v horní paži, zvyšováním váhy a rozměru, předmětu
hledáme ideální polohu držení,



plaveme ponořeni pod hladinu pouze horní paže je vztyčená nad vodu,



táhneme různé předměty střídavě na levém a pravém boku,



lze užít soutěžní formy výuky.

Znak
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Technika provedení
Nohy
Plavec leží v poloze znaku. Pohyb nohou je podobný záběru dolních končetin při
plavání způsobem prsa. Pohyb se provádí sounož. Ze základní splývavé polohy se nohy
ohýbají v kolenou, bérce a nárty klesají ke dnu a vytáčejí se do stran, jako při prsařském
záběru. Vlastní záběr se provádí švihem stranou vzad, současně až do snožení. Kolena se
nemají v průběhu celého pohybového cyklu vynořit z vody (Miler, 2007).
Paže
Záběr paží provádíme ploutvovitým švihem kolem boků, který současně
používáme pouze v první fázi nácviku. Při plavání celé souhry jsou pohyby končetin
současné (Miler, 2007).
Průpravná cvičení:


plavání na znaku se záběrem paží,



plavání na znak – paže podél těla,



plavání na znak – paže ve vzpažení,



plavání na znak – paže jsou spojeny a položeny na hrudi.
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6 Rozdělení překážkové dráhy na jednotlivé části a jejich
metodika
Překážkovou dráhu rozdělíme na 5 částí, které budou popisovány jednotlivě.
Popisujeme způsoby překonávání překážky a její nácvik trénujeme prostřednictvím
průpravných cvičení na suchu i ve vodě. Poukazujeme na nejčastější chyby. Závodník po
zvládnutí plaveckého způsobu kraul, základních a speciálních plaveckých dovedností,
může zahájit efektivní trénink na překážkách. Popis činností na jednotlivých překážkách
je individuální. Uvádíme způsoby překonávání, které se využívají na vrcholné úrovni.

6.1 Startovní skok
Překážková dráha začíná startovním skokem. Startovní skok se vyvíjel stejně jako
technika plavání. V současné době se používají dvě varianty startovních skoků, klasická
a atletická. Častěji se využívá atletický start, který je mnohem dynamičtější. Úspěšné
zvládnutí startovního skoku záleží na několika fázích a tím jsou: startovní reakce, silný
odraz, správná technika skoku, správné vklouznutí do vody, optimální polohy pod
hladinou, správná práce nohou a vyplavání na hladinu, správné zahájení plavání.
Startovní skok je dílčí dovednost, která se objevuje vícekrát v překážkové dráze. Startovní
skok podle (Hofera, 2006) rozdělujeme na 3 fáze:


základní postavení,



odraz a let vzduchem,



dopad do vody - úhel dopadu,



pohyb setrvačnosti a nasazení prvních záběrů.

Rozdíl mezi startovním skokem u plavců, kde plavci mohou setrvat pod hladinou
až do vzdálenosti 15 metrů od startovní stěny, je jiný než u překážkové dráhy, jelikož se
plavec po startovním skoku musí rychle zorientovat pod hladinou a najít válec, který je
pouze 9 m od startu.
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Klasický „grab“ skok
Plavec, který chce použít klasický startovní skok se při povelu „ na místa“ postaví
na přední stranu bloku. Palce přesahují přes blok, které se následně zaklesnou za startovní
blok. Chodidla jsou opřena rovnoběžně v šířce boků. Nohy jsou pokrčeny a plavec je
předkloněn, hlava v prodloužení trupu. Pažemi se plavec drží zepředu z bloku (vně
chodidel nebo mezi chodidly). Po startovním povelu se plavec odráží nejprve rukama od
bloku a poté nohama. Celé tělo se pohybuje směrem dopředu. Paže hmitnou spodním
obloukem vpřed do směru skoku. Šikmo, mírně dolů k vodní hladině. Po odskoku je
nejdříve zvednutá hlava vzhůru a tělo je mírně prohnuté. Hlava se následně schová mezi
paže. Plavec se zanoří se zpevněným trupem tam, kde ruce protnuly hladinu. Snahou
plavce je, aby se celé tělo postupně zanořilo do jednoho kroužku (bodu) ve vodě. Po
vklouznutí do vody se plavec mírně prohýbá a začne provádět kopy nohama nebo
delfínové vlnění (Hofer, 2006).

Obrázek 6 - Kinogram klasického skoku (Hofer, 2006)

Atletický skok
Atletický start se provádí za pomocí tzv. “odrazové desky“, která je umístěna na
zadní hraně bloku. Umožňuje tak kvalitní odraz. Poloha nohou na bloku je stejná jako u
atletů při nízkém startu, přední noha prsty přesahuje za hranu bloku a zadní noha je opřená
o odrazovou desku. Prsty jsou zaklíněné o blok. Paže se drží za spodní okraj bloku a trup
je posunut těžištěm na přední nohu. Při následném odrazu nejprve zapojujeme zadní nohu,
potom paže a pak následuje odraz z přední nohy. Po odskoku je nejdříve zvednutá hlava
vzhůru a tělo je mírně prohnuté. Hlava se následně schová mezi paže. Plavec se zanoří se
zpevněným trupem tam, kde ruce protnuly hladinu. Snahou plavce je, aby se celé tělo
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postupně zanořilo do jednoho kroužku (bodu) ve vodě. Po vklouznutí do vody se plavec
mírně prohýbá a začne provádět tzv. delfínové vlnění nebo kopaní. Horní končetiny
zahajují první záběry (Hofer, 2006).

Obrázek 7 - Startovní pozice při atletickém skoku

Nejčastější chyby:


nezaklesnutí prstů za hranu bloku,



nevyvážený postoj,



špatný postoj – příliš vysoký nebo naopak příliš nízký (viz obr. 8 a 9),



impulsem ke startovnímu skoku je doprovodný pohyb paží,



koordinační nesladěnost odrazu dolních končetin a činnosti horních
končetin,



odraz směřuje příliš do výšky – zalomení v pase,



letová fáze – žádné zalomení v pase,



špatný odraz – plochý pád na hladinu,



odraz příliš dopředu – plochý pád na hladinu,



nezpevněný trup při odrazu,
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nezpevněný trup při dopadu,



narušení splývavé polohy – rozpojení paží,



špatné vyplavání – záběry zahájeny příliš brzo,



špatný vyplavání – záběry zahájeny příliš pozdě.

Obrázek 8 - Chyby – nohy mezi pažema, vysoká poloha, nezaklesnutí prstů za hranu bloku
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Obrázek 9 - Chyby – nízká poloha, nohy mezi pažema, nezaklesnutí prstů za hranu bloku
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Metodický nácvik
Metodický nácvik startovního skoku se odvíjí od toho, na jaké úrovni se plavec
(voják) nachází. Podle toho zvolíme úroveň tréninku (viz. kapitola 6). Při nácviku skoku
nebo pádu je nutné jistit odraz nebo polohu kontaktem dlaně tak, aby bylo možno reagovat
tlakem na chybně provedený odraz nebo polohu a tím zajistit bezpečný dopad do vody.
Pozornost věnujeme postavení chodidel na odrazové hraně. Pohybový úkol vyzkoušíme
na suchu s dostatečným vysvětlením a popisem, upřednostňujeme předvedení prvku, nebo
vedení pohybu. První pokusy provádíme individuálně.
Cvičení na suchu
Pasivní cvičení: - poslech startovních povelů a signálu
Aktivní cvičení:


zaujetí základního postavení na okraji bazénu - samostatné provedení,
vizuální kontrola učitele, spolucvičenece,



úzký podřep – hluboký předklon, skok – vzpažit,



odrazy z kotníků ve vzpažení,



„angličáky“ – stoj – vzpor dřepmo – vzpor ležmo – klik – vzpor dřepmo
– výskokem ve vzpažení do stoje,



násobné skoky z nohy na nohu, po jedné noze, snožmo,



násobné skoky do kopce.

Cvičení na okraji bazénu - ve vodě
a) průpravné pády z okraje bazénu (není-li popsáno, jsou paže v průběhu pádu ve
vzpažení):


sed, vzpažit – předklon, pád,



pád napřed skrčmo,



pád napřed schylmo,



pád napřed schylmo se změnou polohy paží,



váha předklonmo na levé (pravé), pád výponem.
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b) průpravné skoky střemhlav napřed z okraje bazénu (není-li popsáno, jsou paže
v průběhu skoku ve vzpažení):


skok ze dřepu,



skok z podřepu,



skok ze stoje,



skok z váhy předklonmo na levé (pravé),



skok z podřepu, paže skrčit připažmo – trčit vpřed vzhůru,



skok s pohybovým úkolem (různé varianty).

c) průpravné pády a skoky ze startovního bloku:


viz. předcházející cvičení,



skok přímí - do dálky, aktivní pohyb paží,



skok přímí přes překážku (tyč),



skok střemhlav napřed do určeného místa – obruč.

d) startovní skok z bloku:


skok střemhlav (paže ze zapažení: oblouky dolů – předpažit dovnitř
povýš),



startovní skok (odraz dolních končetin, švihová činnost horních končetin
od bloků do předpažení dovnitř povýš nebo ruce se překrývají),



startovní skok s vyplaváním v hydrodynamické poloze,



startovní skok s vyplaváním v hydrodynamické poloze pomocí střídavé
činnosti dolních končetin,



startovní skok s vyplaváním v hydrodynamické poloze pomocí
delfínového vlnění,



startovní skok atletický,



startovní skok s vyplaváním v hydrodynamické poloze se zvolenou
činností dolních končetin se zahájením činnosti horních končetin
technikou kraul,



startovní skok s vyplaváním v hydrodynamické poloze pomocí
záběrového cyklu pod hladinou technikou prsa,



startovní skok s vyplaváním v hydrodynamické poloze, zahájení
lokomoce na hladině a doplavání délky bazénu,
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startovní skok na startovní povely s doplaváním délky bazénu s
maximálním úsilím,



startovní skok s dalekým vyplaváním,



startovní skok s krátkým vyplaváním.

Obrázek 10 - Letová fáze před vklouznutím těla do jednoho bodu
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Nácvik startovní reakce a psychické odolnosti
Při nácviku startovní reakce je třeba trénovat reakční rychlost a psychickou
odolnost. Přecházíme k samotnému cvičení:


Zvukový signál – plavec zaujímá startovní pozici a vyčkává na zvuk
píšťalky, tlesknutí, plácnutí na okraj bazénu nebo na výkřik. Po zaznění
zvukového signálu musí plavec co nejrychleji odstartovat.



Vnitřní pocit – plavec zaujímá startovní pozici a vyčkává na signál.
Trenér měří čas. Plavec se po skoku snaží odhadnout svůj čas, ale i to
v čem by se mohl zlepšit.



Dotykový signál – plavec zaujímá startovní pozici a vyčkává na dotyk
trenéra. Trenér ho obchází a v neurčité době se plavce dotkne a on musí
v co nejkratším intervalu odstartovat.



Simulace startovního skoku ve dvojici – s tím že jeden schválně skočí
dřív a druhý plavec musí zůstat na bloku.

Nejčastější chybou plavce při tréninku těchto cvičení je předčasné odstartování což
znamená v závodě penalizaci, proto je velice důležité startovní reakci a psychologickou
přípravu provádět v tréninku.

6.2 První válec
Doplavání k válci
Po startovním skoku a následného vklouznutí do vody má plavec dvě varianty na
doplavání k válci. Využívá splývání ze startu.
První varianta je, že se plavec dostává pomocí delfínového vlnění pod vodou, až
k válci.
Druhá varianta je vyplavat na hladinu dříve a pomocí jednoho nebo více záběrů
doplavat k válci.
Dle tréninku se plavec rozhodne, který způsob mu více vyhovuje.
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Obrázek 11 - První varianta doplavání k válci

Obrázek 12 - Druhá varianta doplavání k válci
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Překonání válce
Plavec, který použil první variantu doplavání k válci. Uchytá válec oběma rukama
na šířku ramen. Poté se zvedá z vody v mírném předklonu a dostává nohy na válec mezi
paže. Překonat válec nám napomáhá i setrvačnost ze startu.
Druhou variantou je vyplavání na hladinu dříve s tím, že plavec dělá jeden nebo
více záběrů, aby se dostal a uchytil válec. Způsobem, kdy se nejprve uchytá válce jednou
paží a druhá paže se přidává po ukončení záběru a následné přenesení paže vpřed na válec.
Plavec se začíná zvedat z vody v mírném předklonu a dostává nohy na válec mezi paže.
Překonat válec nám napomáhá i setrvačnost ze startu.

Obrázek 13- Zvedání z vody na válec v mírném předklonu
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Obrázek 14 - Výlez na válec – nohy mezi pažema „skrčka“

Odraz a vyplavání za druhým válcem
Následný odraz je podobný, jako u startovního skoku akorát je rozdíl v úhlu
odrazu, který je šikmo dolů. Plavec vklouzne pod hladinu a podplavává druhý válec. Pod
hladinou plavec využívá delfínové vlnění a pomalu stoupá směrem k hladině a připravuje
se na záběr.

Obrázek 15 - Odraz z válce
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Obrázek 16 - Vklouznutí do vody do jednoho bodu

Nejčastější chyby:


nedodržení splývavé polohy po startu,



nedostatečné uchopení válce,



špatná orientace pod vodou,



neuchopení válce,



příliš velký předklon – přepadnutí přes válec,



příliš velký záklon – úplné zastavení před překážkou,



nepodaří se dostat nohy mezi paže – kleknutí na překážku,



přeskočení válce bez odrazu nohou,



zmeškání přípravy do splývavé polohy před odrazem,



nedodržení splývavé polohy,



špatné vyplavání – zahájení záběru moc brzo nebo naopak pozdě.
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Obrázek 17 - Chyba – příliš velký záklon

Metodický nácvik
Metodický nácvik první překážky se odvíjí od toho, na jaké úrovni se plavec
(voják) nachází. Pohybový úkol vyzkoušíme na suchu s dostatečným vysvětlením a
popisem, upřednostňujeme předvedení prvku, nebo vedení pohybu. První pokusy
provádíme individuálně, poté jdeme na nácvik ve vodě. Je třeba myslet na správnou
techniku, výbušnost a rychlost provedení.
Doplňková cvičení na suchu:


kliky,



shyby,



sedy – lehy,



násobné skoky do kopce,



násobné odrazy do schodů,



běh do schodů s intenzivní prací paží,



přeskoky překážek.
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Průpravná cvičení na suchu:
Pasivní cvičení – praktická ukázka
Aktivní cvičení:


tahání expandérů,



náskoky a přeskoky nářadí,



náskoky na švédskou bednu do vzporu dřepmo.

Průpravná cvičení ve vodě:
Průpravná cvičení na okraji bazénu:


poskoky ode dna s odporem vody,



zachycení okraje bazénu, následné vytahování do vzporu s odrazem ode
dna,



zachycení okraje bazénu, následné vytahování do vzporu bez odrazu ode
dna,



zachycení okraje bazénu, následné vytáhnutí do vzporu s odrazem ode dna,
abychom dostali paže mezi nohy,



zachycení okraje bazénu, následné vytáhnutí do vzporu bez odrazu ode
dna, aby nohy skončily mezi rukama (skrčce) na okraji bazénu.

Průpravná cvičení na překážce:


správné uchycení válce,



vytahovaní do vzporu,



vytahování do vzporu, nohy mezi paže – chvíli zůstat ve „skrčce“ na válci
a držet rovnováhu,



vytahování do vzporu, nohy mezi paže – připravit se na skok, vzpažit,



skok provádět viz. nácvik startovního skoku,



samotné překonání překážky.
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6.3 Překonání voru
Mezi nejčastější překonávání této překážky patří, úchop jednoruč a úchop obouruč
na začátku i na konci.

Naplavání
Plavec má zpravidla napočítané záběry k desce, aby se nemusel dívat, kde se vor
nachází. Tím předchází poklesu rychlosti, který by vznikla porušením splývavé polohy a
zvyšováním odporu. Následuje uchycení přední hrany voru. Existují doposud dvě
varianty uchycení. Buď se plavec uchytá jednoruč, nebo obouruč. Pro lepší uchycení se
tělo plavce vytáčí na bok, až do polohy na znak.

Obrázek 18 - Uchopení jednoruč na začátku voru

Obrázek 19 - Uchycení obouruč na začátku voru
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Přitáhnutí a odraz
Tělo plavce je vytočeno na bok. Následuje mohutné přitažení a plavec se dostává
pod překážku a se souběžnou nohou od přitažené ruky, kterou se plavec uchopí a opře o
její okraj. Mohutným odrazem se snaží dostat až na její konec ve splývavé poloze. Paži,
kterou se plavec přitáhnul, vrací podél těla do vzpažení.
Druhá varianta je jiná v tom, že plavec, který se uchopil obouruč, zůstává v poloze
na znak a odráží se oběma nohama, paže se vrací zpět podél těla do splývavé polohy.

Obrázek 20 - Odraz ve splývavé poloze na začátku voru – varianta uchycení jednoruč

Vyplavání
Plavec se dostává na konec voru, následuje uchopení jednoruč a přitažení. Dostává
se za překážku a se souběžnou nohou od přitažené ruky, kterou se plavec uchopí a opře o
její okraj a provádí mohutný odraz. Paže se vrací podél těla do vzpažení. Dostává se do
splývavé polohy, přidává delfínové vlnění pro vyplávání na hladinu, kde následuje
zahájení záběru.
Druhá varianta je obdobná jako u provedení na začátku voru s úchopem obouruč.
Při odrazu se plavec přetáčí zpět do polohy na prsa. Při rotaci se paže vrací podél těla do
vzpažení. Plavec se dostává do splývavé polohy, přidává delfínové vlnění pro vyplavání
na hladinu, kde následuje zahájení záběru.
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Obrázek 21 - Přitažení jednoruč od zadní hrany voru

Obrázek 22 - Odraz od zadní hrany voru
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Nejčastější chyby:


neúplné uchycení hrany voru,



uchycení příliš pokrčené paže – nevyužití úplného přitažení,



tělo nesměřuje stále dopředu – po přitažení tělo směřuje příliš hluboko pod
hladinu,



nedodržení splývavé polohy – po přitažení paží se plavec nevrátí do
splývavé polohy,



neproveden odraz nohy od hrany desky – prokopnutí či nedokopnutí,



nestihnutí uchopení voru na druhé straně,



uchycení příliš pokrčené paže – nevyužití úplného přitažení,



tělo nesměřuje stále dopředu – po přitažení tělo směřuje příliš hluboko pod
hladinu,



nedodržení splývavé polohy – po přitažení paží se plavec nevrátí do
splývavé polohy,



špatný odraz,



paže po odrazu jsou v připažení,



nepřetočení do polohy na prsa,



nedodržení splývavé polohy.

Obrázek 23 - Chyba - tělo plavce směřuje příliš hluboko pod vor
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Obrázek 24 - Chyby – špatný odraz, ruce v připažení, nepřetočení do polohy na prsa

Metodický nácvik
Metodický nácvik druhé překážky se odvíjí od toho, na jaké úrovni se plavec
(voják) nachází. Pohybový úkol vyzkoušíme na suchu s dostatečným vysvětlením a
popisem, upřednostňujeme předvedení prvku, nebo vedení pohybu. První pokusy
provádíme individuálně, poté jdeme na nácvik ve vodě. Je třeba myslet na správnou
techniku, výbušnost a rychlost provedení.
Doplňková cvičení na suchu:


kliky,



shyby,



sedy – lehy,



tahání expandérů,



„angličáky“,



dynamický trénink na překážku - na povel tlesknutí – leh na břicho, 2x
tlesknutí – leh na záda, písknutí – výskok,



poskoky snožmo,



k metě po čtyřech popředu, zpět po čtyřech pozadu



starty z různých poloh.
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Průpravná cvičení na suchu:
Pasivní cvičení – praktická ukázka
Aktivní cvičení:


postupný nácvik překonání překážky s uchycením jednoruč – základní
pozice leh na břiše vzpažmo, s přetočením trupu na bok provádíme
modifikovaný přítah horní paží a následně krčíme odrazovou nohu.
Dynamicky snožím a současně vzpažím odrazovou ruku podél těla. Na
konci překážky se tento pohyb opakuje, tudíž toto se provádí vždy dvakrát
po sobě.



postupný nácvik překonání překážky s uchycením obouruč – základní
pozice leh na břiše vzpažmo, s přetočením trupu na záda provádíme
modifikovaný přítah pažemi a následně krčíme obě nohy současně.
Dynamicky položíme nohy na zem a současně provádíme pohyb pažemi
podél těla do vzpažení. Na konci překážky se tento pohyb opakuje, tudíž
toto se provádí vždy dvakrát po sobě.

Průpravná cvičení ve vodě:


naplavání na vor a následné přetáčení na bok, následně uchopí jednoruč
hranu voru. Uchopení jednoruč následuje po přípravné fázi a pokračuje ve
fázi záběru s tím, že drží hranu voru, druhá paže je stále ve vzpažení,



naplavání na vor a přetočení na znak, následně uchopí obouruč hranu voru,



nastavení do fáze odrazu pod vorem a provedení odrazu do splývavé
polohy,



přitažení paží a následný kop, paže se vrací do splývavé polohy, pak i celé
tělo,



přitažení paží na druhé straně voru s následným odrazem, po odraze se
paže a celé tělo vrací do splývavé polohy,



nastavení do fáze odrazu za vorem a následné provedení odrazu do
splývavé polohy,



vyplavání na hladinu s doprovodným kopáním dolních končetin a poté se
přidávají horní končetiny.
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6.4 Překonání stolu
Překonávání stolu je velice specifické a záleží na každém plavci, jaká technika
překonávání mu vyhovuje.

Naplavání
Skoro všichni závodníci mají napočítané záběry, aby nezvyšovali odpor vody
příliš brzkým sledováním překážky. Následuje naplavání a uchycení překážky o přední
hranu jednou rukou a druhá se přidává po dokončení záběru.

Obrázek 25 - Uchycení stolu za přední hranu

Vylézání
Po uchycení o přední hranu a následné vylézání na stůl mohou být dvě varianty,
které se v současné době používají.
První varianta je, že po uchycení nastává přitažení, druhou ruku po dokončení
záběru položíme předloktím na podložku se současným kopem do vody pro usnadnění
celého pohybu. Tento pohyb je potřeba mít pohybově sladěný pro jeho účinnost, protože
je spojený téměř v jeden cyklus. Tímto pohybem se přitáhne plavec na podložku a umístí
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dolní končetinu holenní kostí na okraj podložky. Ve chvíli, kdy je opřená noha o podložku
musí závodník přejít do vzporu a přesunout své těžiště dopředu, aby nedošlo k pádu vzad.

Obrázek 26 - Uchycení stolu za přední hranu

Druhá varianta je uchycení oběma rukama za přední hranu se současným
kopnutím do vody. Plavec tahem vylézá na stůl do vzporu dřepmo tzv. skrčkou.

Obrázek 27 - Výlez na stůl – druhá varianta

59

Obrázek 28 - Výlez druhé varianty na stůl – skrčka

Překonání stolu
Pro překonání stolu existují tři varianty:
První varianta překonání stolu je pomocí zášvihu jedné z dolních končetin a tím
se odlehčené tělo snáze přesouvá k zadnímu okraji stolu do snožení. Toto překonání se
pojí s první variantou výlezu na stůl.

Obrázek 29 - Zášvih jedné z dolních končetin
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Druhá varianta překonání stolu je dostat co nejrychleji na nohy a následnými
rychlými kroky přeběhnout stůl k zadnímu okraji. Toto překonání se pojí s první variantou
výlezu na stůl.

Obrázek 30 - Přebíhání stolu kroky

Třetí varianta překonání stolu je odraz snožmo na zadní okraj stolu. Toto
překonání se pojí s druhou variantou výlezu skrčkou.

Obrázek 31 - Odraz snožmo na zadní hranu stolu
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Odraz
Pro odraz máme dvě varianty:
Při první variantě, využíváme k odrazu pouze jednu nohu, která se zaklesává o
zadní okraj prsty.

Obrázek 32 - Odraz z jedné nohy

Při druhé variantě využíváme k odrazu od zadního okraje obě nohy současně,
které jsou zaklesnuty prsty o okraj stolu.

Obrázek 33 - Odraz snožmo
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Následný odraz je u obou variant stejný. Plavec se snaží co nejvíce odrazit a využít
rychlost ze skoku a následnou setrvačnost.

Nejčastější chyby:


nezachycení hrany stolu,



doplavání za úroveň stolu,



nezvládnutí správných technik vylézání na stůl,



nedostatečné odšlápnutí vody,



nedostatečná orientace v prostoru,



nedostatečná koordinace pohybů,



výlez na stůl ve špatné poloze,



špatný odraz z hrany stolu,



nezaklesnutí prstů za odrazovou hranu stolu.

Obrázek 34 - Chyba - nezaklesnutí prstů za hranu stolu
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Obrázek 35 - Chyba – doplavání za úroveň stolu

Metodický nácvik:
Metodický nácvik třetí překážky se odvíjí od toho, na jaké úrovni se plavec (voják)
nachází. Pohybový úkol vyzkoušíme na suchu s dostatečným vysvětlením a popisem,
upřednostňujeme předvedení prvku, nebo vedení pohybu. První pokusy provádíme
individuálně, poté jdeme na nácvik ve vodě. Učení pohybu provádíme od části k celku.
Jak již bylo řečeno v teoretické části, je třeba myslet na správnou techniku, výbušnost a
rychlost provedení.
Doplňková cvičení:


shyby,



kliky,



sedy – lehy,



starty z různých poloh,



průpravná odrazová cvičení,



násobné švihy do vysokého přednožení a zpět do zanožení jednou dolní
končetinou,



zášvihy do stoje na rukou,



náskoky a přeskoky nářadí.
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Průpravná cvičení na suchu:


tahání expandérů mezi plavci nazývané „ tahání gum“,



švihová cvičení – zášvih dolních končetin ze vzporu ležmo do vzporu
dřepmo,



náskoky na švédskou bednu – správné technické provedení,



nácvik techniky vylézání na stůl na rovném povrchu - uchycení za hranu,
opření se loktem o stůl druhé ruky, posunutí druhé paže dál od hrany a
zároveň pokládat pravé koleno na stůl, levou nohu strkat pod tělo,



nácvik techniky provádíme z postupně zvyšující se podložce tak aby
připomínala stůl např. gymnastický stůl.

Pasivní cvičení – praktická ukázka
Aktivní část:
Průpravná cvičení ve vodě:


na mělčině bazénu provádíme stejnou techniku, která je výše uvedená s tím,
že vylézáme přes hranu bazénu ven,



naplavání na stůl,



trénink uchopení stolu,



nácvik jednotlivých pohybů 1. varianta – uchycení za hranu, opření se
loktem o stůl, posunuti druhé paže dál od hrany a zároveň pokládat pravé
koleno na stůl, levou nohu strkat pod tělo nebo provést zášvih, přeběhnutí
nebo přeskočení stolu, odraz od hrany, zvládnutý skok,



nácvik jednotlivých pohybů 2. varianta – uchycení za hranu oběma pažema,
následné odšlápnutí vody, vytažení do vzporu a přitáhnout nohy do vzporu
dřepmo, přeběhnutí nebo přeskočení na druhou stranu stolu, následný odraz
a zvládnutý skok viz. kapitola startovní skok.
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6.5 Překonání třetího válce a dohmat
Po vyplavání přichází poslední překážka - válec. Jeho překonávání je obdobné
jako u voru.
Naplavání
Plavec naplave na válec, bez toho aniž by se koukal na překážku. Tělo plavce je
vytočeno na bok pro lepší uchycení. Následuje uchopení a mohutné přitažení jedné paže.

Obrázek 36 - Vytočeni těla na bok, uchopení válce

Odraz a dohmat
Plavec se dostává za překážku a se souběžnou nohou od přitažené ruky, kterou se
plavec uchopil, pokrčí a opře o její okraj a mohutným odrazem se snaží dostat ke stěně
bazénu a co nejrychleji dohmátnout.

Obrázek 37 - Odraz od válce
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Obrázek 38 - Odraz do splývavé polohy

Obrázek 39 – Dohmat

Nejčastější chyby:


nesprávné uchopení válce,



uchopení válce ze shora,
67



neúplné přitažení – paže je příliš pokrčená,



neúplné ponoření – hlava naráží do válce,



prokopnutí válce,



přitažení a odraz od válce – tělo směřuje příliš hluboko pod hladinu,



nezaujmutí splývavé polohy po odrazu.

Obrázek 40 - Chyba – uchopení válce ze shora

Obrázek 41 - Chyba – tělo po přitažení míří příliš hluboko pod hladinu
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Metodický nácvik:
Metodický nácvik poslední překážky se odvíjí od toho, na jaké úrovni se plavec
(voják) nachází. Pohybový úkol vyzkoušíme na suchu s dostatečným vysvětlením a
popisem, upřednostňujeme předvedení prvku, nebo vedení pohybu. První pokusy
provádíme individuálně, poté jdeme na nácvik ve vodě. Je třeba myslet na správnou
techniku, výbušnost a rychlost provedení.
Doplňkové cvičení na suchu:


kliky,



shyby,



sedy – lehy,



tahání expandérů,



„angličáky“,



dynamický trénink na překážku - na povel tlesknutí – leh na břicho, 2x
tlesknutí – leh na záda, písknutí – výskok,



k metě po čtyřech popředu, zpět po čtyřech pozadu,



starty z různých poloh.

Průpravná cvičení na suchu:
Pasivní cvičení – praktická ukázka
Aktivní cvičení:


postupný nácvik překonání překážky – základní pozice leh na břiše
vzpažmo, s přetočením trupu na bok provádíme modifikovaný přítah horní
paží a následně krčíme odrazovou nohu. Dynamicky snožím a současně
vzpažím odrazovou ruku podél těla.

Průpravná cvičení ve vodě:


naplavání na válec,



uchopení válce horní paží,
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naplavání na válec a následné přetáčení na bok. Tělo plavce je vytočeno
na bok pro lepší uchycení, následuje uchopení a mohutné přitažení paže,
která se následně vrací do vzpažení,



nastavení do fáze odrazu za válcem - horní paže drží válec, noha je
připravena na odraz na válci, následuje odraz do splývavé polohy,



trénink dohmatu.
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6.6 Jak se připravit na sportovní výkon
Příprava na sportovní výkon plavecké překážkové dráhy vychází z obecných
zásad sportovního tréninku.
Po dobu celé přípravy na výkon je třeba zvládnout psychickou přípravu z hlediska
motivace, předstartovních, soutěžních, stavů po soutěži a dále stresu ze samotného
závodu.
Již před zahájením disciplín a celého vojenského pětiboje si závodník na tréninku
může prohlédnout a vyzkoušet celou překážkovou dráhu.
Samotný závod na plavecké překážkové draze začíná rozplaváním, kdy si plavec
může skočit do bazénu „osahat vodu“, ale nesmí na překážky. Jde o to, aby si vyzkoušel
start, pro lepší duševní klid. Plavec se poté obléká do teplého oblečení, aby nevychladl.
Závodník se cca. 40 – 45 min před výkonem začíná rozcvičovat.
Rozcvička začíná nejlépe obyčejným během v poklusu. Není vůbec potřeba
vyvíjet velkou rychlost, spíše naopak. Zatím se chceme pouze zahřát a ne unavit. Na konci
můžeme klus obměňovat, zapojit poskoky a jiné prvky. Pohyby je možné také střídat
v určitém rytmu, abychom zapojili i nervová vlákna. Nezapomínáme ani na horní část
těla a přidáme k běhu i pohyb rukou, opět můžeme například střídat obvyklý střídavý
pohyb se souběžným, kdy se obě ruce pohybují zároveň obě dopředu a obě dozadu nebo
střídavě.
Na prvotní rozklusání navazuje protažení svalstva. Tělo už je zahřáté, má trošku
zvýšený tep. Je dobré začít postupně s protahováním od hlavy k patě, tak se rychleji
vydýcháme z předchozího běhu. Můžeme cvičit buď stále na jednom místě, kdy
provádíme krouživé a švihové pohyby různými částmi těla. Známé je kroužení
hlavou nebo trupem. Pro zlepšení kloubního rozsahu a správné prokrvení těla je právě
toto velmi vhodné.
Následně je možnost zařadit rozcvičení v pohybu. Najdeme si rovinku alespoň 20
– 40 metrů. V jednom směru cvičíme jednotlivé protahovací cviky a cestou „zpátky“ na
začátek volně vyklusáváme. Cviky mohou mít opět švihový charakter. Můžeme
vykopávat nohy střídavě před hlavu nebo naopak zašvihávat stále víc dozadu. Účinné
bývají různé výpony a přeskoky, při nichž se uplatňuje jednak přenášení váhy těla, a také
snižování těžiště.
71

Uvedené rovinky nás také připraví na další část rozcvičení, kterým by měly
být prvky atletické abecedy, a následně již pohyby s maximální intenzitou. Většinou
začínáme liftingem a poté následují skipping, zakopávání, koleso, odpichy a cestou
zpátky na začátek volně vyklusáváme.
Na závěr rozcvičení mohou přijít krátké stupňované rovinky, kdy na úseku
několika desítek metrů nejprve rovnoměrně zrychlujeme, a pak se snažíme po několik
kroků udržet maximální rychlost běhu. Těsně před závodem je dobré si udělat výbušně
několik kliků, abychom byli správně nahecováni na závod. Důležitou součástí před
závodem je představování překážkové dráhy a následné provádění pohybů celé
překážkové dráhy na suchu. Během celého rozcvičení je zapotřebí odposlouchávat
startovní rytmus startéra. Zaujmout startovní pozici a po výstřelu provést odraz. Poté již
následuje samotný výkon, plavec vylézá na blok, zaujímá startovní pozici a je připraven
podat sportovní výkon.

6.7 Příklady tréninků
Tyto příklady tréninků jsou pouze orientační a lze je upravovat na základě aktuální
technické připravenosti a výkonnosti plavce.
Plavecké tréninky na plavecký způsob pro méně zdatné plavce:
Vzor A:


rozplavání 6-8bazénů = 200,



6x25 předem promyšlené cvičení na techniku-opravu slabin,



4x-8x25 nohy kraul s deskou, velmi usilovně/interval 20-30s vydýchat,



50m vyplavat cokoliv,



4-8x50 paže kraul nebo celý kraul velmi kvalitně, skoro naplno/interval 30s60s



vytrvalost – souvislé plavání – plavat lehce, pravidelně s dobrým dýcháním
(optimálně 12 min),



vyplavat - doporučujeme znak pro kompenzaci zátěže.
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Vzor B:


rozplavání 200m



asi 100m – 200m kraul na krásu - ideální technikou nebo technická cvičení,



4x25nohy kraul ostře /interval podle pocitů vydýchání,



50m vyplavat cokoliv,



intenzivní, těžká zátěž - několikrát opakovat: (3x25m kraul ostře, málo nádechů
/ interval 5 hlubokých výdechů do vody) - po každé sérii vyplavat 25 metrů
pomalu - prsa nebo znak,



na závěr tréninku vyplavat až do zklidnění - alespoň 5-10min.

Vzor C:


rozplavání 200m, 100m nohy plynule, lehce střední úsilí,



celé další plavání je bez přerušení aerobní zátěž vytrvalost (vyplavanost)
500m kraul, 50m vyplavat, 500m kraul paže, 50m vyplavat, 100m nohy kraul lehce,



několik sprintů bez dýchání s maximálním úsilím a vysokou frekvencí, úseky jsou
asi 10-20m dlouhé a vždy následuje vydýchání a vyplavání,



vyplavat na úplný závěr tréninku.

Plavecké tréninky pro plavce specialisty – sprintér:
Vzor A:


rozplavání 300m,



16x25 polohový závod - střídání plaveckých způsobů po 25 m, start je v
intervalu 35 s, následuje vydýchání



10x100 m – lehké plavání na techniku „ krásu“ hlavním plaveckým
způsobem, start v 1min. 45 s, následuje 100 m vyplavat – znak s prsovýma
nohama,



600 m (100 m nohy+50 m ruce) – střídáme způsoby motýl, znak, prsa, kraul,
plavání je bez přerušení aerobní zátěž vytrvalost (vyplavanost) :



12x50 m (1-50 m - hlavní způsob technické cvičení, 2-50 m hlavní způsob
(obrátka na maximum – tzn. vždy začínáme před praporky a ukončujeme
maximální úsilí za praporky) start v intervalu 1 min 10 s,



300vyplavat libovolně.
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Vzor B:
 200 m rozplavání,
 8x50 m (1-50 m - nohy libovolně, 2 - 50m nohy – motýl, znak, prsa, kraul)
 interval odpočinku 10s,
 8x100 m (kraul, znak, kraul, polohový závod, kraul, prsa, kraul, polohový závod),
start v intervalu 1 min 50 s,
 100 m vyplavat,
 4x50 m (25pod vodou +25hlavní způsob bez nádechu) – simulace konce závodu
v kyslíkovém dluhu, interval odpočinku 1 min - během intervalu se provádí hluboké
výdechy pod vodu,
 100 m vyplavat,
 2-3x100 m (25 m hlavní způsob – maximálním úsilím a vysokou frekvencí + 75 m
vyplavat), interval odpočinku 15 s,
 300 m vyplavat libovolně.
Vzor C:
 300 rozplavat libovolně,
 300 m (50nohy + 50 m ruce) – plaveme technicky správně bez přerušení,
 8x100 m (1 - 25m střídání způsobů znak, prsa, kraul + 75 m kraul, 2 – 25 m pod
vodou + 75znak) – varianty 1 a 2 střídáme po každém stometrovém úseku,
 Start ve 2 min,
 100vyplavat,
 8x100 m (výjezd od startu z bloku + 25m hlavním způsobem s maximálním úsilím
a vysokou frekvencí + 75 m libovolně vyplavat), interval odpočinku 30 s,
 100 m vyplavat,
 8x100 m (1-100 m kraul, 2-100 m polohový závod) start v 1 min 30 s, 1 min 40 s,
snaha o co nejkvalitnější techniku,
 100 m vyplavat,
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 8x50 m (1-50 m kraul, 2 – 50 m kraul – rychlost úseku na tempo 200 m) packy,
start v 1min,
 200 m libovolně vyplavat.

Plavecké tréninky pro méně zdatné na překážkové dráze:
Vzor A:


300 m rozplavat (4 x 75 m kraul, znak, prsa, znak)



10 x 50 m – technické cvičení na opravu slabin v plaveckém způsobu kraul,
interval 5 hlubokých výdechů

Trénink na překážkách:
o Průpravná cvičení jednotlivých překážek,
o 10 x jednotlivě každou překážku – důraz na správné překonání překážky,
interval 5 hlubokých výdechů do vody,
o 200 m vyplavání libovolně
Vzor B:


300 m (12 x 25 m prsa, znak, kraul),



x 25 m – kraulové nohy s destičkou, interval 3 hluboké výdechy,



10 x 25 m – technické cvičení - technické cvičení na opravu slabin v plaveckém
způsobu kraul,
Trénink na překážkách:
o Průpravná cvičení jednotlivých překážek,
o 3 x jednotlivě překážky – důraz na správné překonání překážky, interval
5 hlubokých výdechů do vody,
o 3 x spojování překážek – technicky správně,
o 1 x celá překážková dráha – správné technické provedení,
o 200 m libovolně vyplavat.

Vzor C:


400 m libovolně rozplavat,
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1 x(16 x 25 m – delfín, znak, prsa, kraul) – lehce na rozehřátí, interval 4 hluboké
výdechy,
Trénink na překážkách:
o Průpravná cvičení jednotlivých překážek,
o 5 x startovní skok – důraz na správné provedení všech fází, start v 1 min,
o 3 x (spojení dvou překážek) – technicky správně, interval 5 hlubokých
výdechů,
o 3 x (spojení dvou překážek) – provádím v závodním tempu, start ve 2 min,
o 1 x celá překážková dráha – technicky správně na „ krásu“,
o 200 m vyplavat libovolně.

Plavecké tréninky na plavecké překážkové dráze pro závodníky:
Vzor A:


400 m rozplavat libovolně



10 x 50 m kraulem, plavání na „ krásu“, start v 1 min,



100 m libovolně vyplavat,
Trénink na překážkách:
o 5 - 10 min libovolné seznámení s překážkami
o 2 x opakování každé překážky včetně startovního skoku, start v 1 min,
zaměření na správné technické provedení,
o 3 x úsek od startovního skoku až za vor s maximálním úsilím – start ve 2
min mezi úseky,
o 100 m libovolně vyplavat,
o 3x úsek od voru až po dohmat s maximálním úsilím – start ve 2 min mezi
úseky,
o 200 m vyplavat.

Vzor B:


400 m (4 x 100 m kraul, znak, prsa, obráceně polohový závod),
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16x25 m polohový závod - střídání plaveckých způsobů po 25 m v intervalu 35s,
při odpočinku hluboké výdechy pod vodu,



200 m technické cvičení kraul,
Trénink na překážkách:
o 5 - 10 min libovolné seznámení s překážkami
o 2 x opakování každé překážky včetně startovního skoku, start v 1 min,
zaměření na správné technické provedení,
o 3 x úsek - startovní skok až vor s maximálním úsilím – start ve 2 min mezi
jednotlivými úseky,
o 3 x úsek – start (3 – 4 m) před stolem až po dohmat s maximálním úsilím
– start ve 2 min mezi jednotlivými úseky,
o 100 m libovolně vyplavat,
o 2 x celá překážková dráha s maximálním úsilím – interval odpočinku mezi
úseky: 100 m vyplavat,
o 400 m (50 m nohy + 50 m ruce) bez přerušení,
o 100 m libovolně vyplavat.

Vzor C:


400 m libovolně rozplavat



x 100 m (3 x 100 m polohový závod + 3 x 100 m kraul) – dostání se do tempa,
start v 1 min 45 s PZ, 1 min 30 s K,



100 m vyplavání,
Trénink na překážkách:
o Systém 4x 2 – 1(startovní skok, první překážka, vor) a poté se vrací o
jednu překážku vzad tzn. další úsek( začátek před vorem (2 m), konec za
stolem, takhle pokračujeme až do konce – interval mezi úseky v 1min,
cílem je naučit spojovat překážky s různým startem, důraz na správné
technické provedení,
o 300 m technické cvičení kraul,
o 200 m vyplavání.
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7 Závěr
V této diplomové práci jsem se snažil co nejvíce přiblížit modelu techniky plavání
a překonávání překážek nejlepších závodníků na světě. Pokusil jsem se vytvořit
metodické řady, které by měly pomoci při postupném učení překonávání překážek.
Využití najde tato práce určitě v tréninku vojenské plavecké překážkové dráhy ve
vojenském pětiboji, ale i ve vojenské praxi. Úspěchy našich reprezentantů jsou skromné
a lze konstatovat, že v porovnání se světem velmi zaostáváme. Hlavní příčinou je statut
závodníka. Nejlepší závodníci nebo týmy jsou zařazeni do vrcholových center, jako je u
nás např. ASC DUKLA kde mají statut „profesionál“. Naši závodníci jsou pouze amatéři
a přednost má je jejich pracovní zařazení v AČR. Z toho vyplývá, že jsou limitováni
časem pro trénink tohoto náročného sportu. Přímo v plavecké překážkové dráze se čas od
času objevují talentovaní sportovci, kteří vstoupili do armády a dělali vrcholový sport,
ale je jich poměrně málo. Pro plavání s překážkami je velkým přínosem spolupráce
armádního výběru s katedrou plavání UK FTVS. V tréninkových procesech jde totiž
nejen o dosahování stále lepších výkonů v plaveckém sprintu a s tím i spojenou výukou
optimální techniky, ale také o odstraňování špatné techniky či špatně naučených návyků,
což je často obtížnější než začít s neplavcem. Myslím si, že jedním z problémů celého
vojenského pětiboje je určitá nevědomost o samotném sportu jako takovém v naší
armádě. V poslední době lze ale pozorovat pozitivní změny a přístup samotného vedení
našeho pětiboje dává vytvářením podmínek pro trénink naději do budoucna. Kladně lze
hodnotit také to, že vojenský pětiboj dává o sobě vědět, čímž se zvyšují možnosti výběru
potenciálních závodníků z řad vojáků AČR. Touto disciplínou vojenského pětiboje bych
se rád zabýval i do budoucna, aby bylo více vytvořených metodik pro nácvik na
překážkové dráze v plavání a mohli se tak lepšit i výsledky našich reprezentantů.
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