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3.3  Struktura sportovního výkonu v plavání 

 

Plavání je sport, u kterého je charakteristické cyklické zatěžování velkých svalových 

skupin. Vzhledem k velké variabilitě plaveckých disciplín jsou kladeny vysoké nároky 

na aerobní i anaerobní kapacitu organismu. Z pohledu pohybové struktury se jedná o 

sport s vysokou standardizací a malou variabilitou pohybové činnosti. Plavání využívá 

čtyři základní závodní způsoby (motýlek, znak, prsa a volný způsob) a disciplínu 

polohový závod s využitím všech plaveckých způsobů v přesně stanoveném pořadí. 

Disciplíny se plavou v rozmezí 50m až 1500 m (Lukášek, 2014).  

Plavecký výkon je determinován mnoha participujícími faktory, které však mají různou 

váhu. Role a váha jednotlivých faktorů se mění v závislosti na čase, z čehož vyplývá 

nemožnost vytvoření univerzálního schématu. Procházka a Macejková (2003) popisují 

plavecký výkon z pohledu tří složek faktorů – somatických, motorických a psychických.  

S podobným náhledem se setkáváme i Lukáška (2014) (Tab. 2). 

Tab. 2  Struktura plaveckého výkonu (Lukášek 2014) 

Motorická kapacita Somatické předpoklady Psychické schopnosti 

60 % 20 % 20 % 

vytrvalost 50 % plovatelnost těla 40 % houževnatost 70 % 

síla 30 % délka končetin 30 % bojovnost 15 % 

obratnost 20% výška, hmotnost 30 % vůle 15 % 

 

3.3.1  Somatické faktory  

 

Plavci štíhlí s dlouhými končetinami, především pažemi mají větší předpoklady pro 

vrcholný plavecký výkon. V plávání, i přes výjimky např. ve vytrvalostních 

disciplínách, se tak dlouhodobě uplatňují jedinci s vyšší postavou (Zítek a kol., 1978).  

Vyšší tělesný vzrůst dává předpoklady delších paží a nohou a větších záběrových ploch 

(dlaně, chodidlo). Mezi plavci jsou velká chodidla a velké ruce považovány za výhodu 

(Brown, 2001). Typická jsou rovněž široká ramena a úzké boky. Vzorec somatotypu se 
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5.1.12  200 m prsa (P) 

 

Graf 1  200 m P – vývoj světového rekordu muži/ženy (1988-2016) 

 

U disciplíny 200 m prsa se staly nejúspěšnějšími rekordmany v kategorii mužů i žen 

zástupci Spojených států amerických. Američtí muži vytvořili celkově 9 světových 

rekordů, americké ženy 7 světových rekordů. Celkově byl světový rekord v kategorii 

mužů překonán za sledované období 17krát a v kategorii žen 20krát (příloha 12).  

Nejúspěšnějším mužem se stal americký plavec Mike Barrowman, který pokořil 

světový rekord 6krát. U žen byla nejúspěšnější Penelope Heyns z Jihoafrické republiky 

se 4 překonanými rekordy (příloha 12).  

Ve sledované období je z grafu 13 vidět stagnace rekordů u mužů v letech 1992-2001. 

Je zajímavé, že v letech 2008-2009 byly celkově zaplavány jen dva světové rekordy. 

Přitom u většiny disciplín v tomto období byl zaplaván významný počet rekordů.  

Za celé sledované období se čas světového rekordu mužů posunul o 6,33 s, tj. o 4,75 %, 

ženy zlepšily svůj světový rekord o 8,16 s, vylepšení času o 5,54 %. Ženy v disciplíně 

200 m prsa udělaly větší progres v hodnotě světového rekordu než muži. Rozdíl mezi 

muži a ženami je 0,79 % ve prospěch žen (tabulka 5). 
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v jednotlivých disciplínách byli muži 11krát lepší než ženy. Ženy překonaly muže ve 

zbylých 6 disciplínách. Největší procentuální rozdíl v prospěch žen byl v disciplínách 

50 m znak a 50 m motýlek. Největší rozdíl ve prospěch mužů byl v disciplínách 100 m 

a 200 m znak. Při porovnání časů se ženy od mužů časově oddalují v 10 disciplínách a 

časově se přibližují v 7 disciplínách.  

V třetí části jsme porovnávali nejlepší muže, kteří zaplavali nejvíce světových rekordů a 

nejlepší ženy, které zaplavaly nejvíce rekordů. Bylo stanoveno pět nejlepších z každé 

kategorie, ale ukázalo se, že u žen se o 5.-7. místo dělí hned 3 plavkyně se stejným 

počtem zaplavaných světových rekordů. Mezi všemi kategoriemi je vidět naprostá 

dominance Michaela Pheplse. Má nejvíce zaplavaných rekordů, v nejvíce disciplínách a 

v nejvíce plaveckých způsobech. Ukazuje se velká všestrannost tohoto plavce. U žen 

má nejvíce zaplavaných rekordů Katie Ledecky, ovšem nejvšestrannější plavkyní mezi 

7 nejlepšími plavkyněmi je Inge De Bruijn, která dokázala zaplavat rekord v různých 

disciplínách, ale hlavně i v odlišných plaveckých způsobech.  

V poslední fázi bylo zkoumáno množství překonaných rekordů v jednotlivých letech. 

Celkově muži zaplavali více rekordů než žen. Dále z tabulky 8 jasně vyplývají 

nejdominantnější roky, v kterých bylo zaplaváno nejvíce světových rekordů, a to jak v 

mužské, tak i v ženské kategorii. Samozřejmě jsou zde i roky, kdy naopak nebyl 

zaplavaný žádný rekord a to ani v jedné kategorii nebo bylo zaplaváno opravdu málo 

rekordů.  

Zpracováním výsledků a diskusní části odpovídáme na výzkumné otázky:  

Je možné vysledovat ze záznamů světových rekordů výkonnostní trend v překonávání 

rekordů za sledované období?  

 Zaznamenali jsme více trendů v překonávání světových rekordů.  

 dlouholetá stagnace  

 průběžné zlepšování během celého sledovaného období  

 stagnace s následným překonáváním rekordů díky dominantnímu 

plavci/plavkyni  

 ve všech disciplínách byl zaplavaný rekord v letech 2008 až 2009 (vyjma 1500 

m kraul muži a ženy).  

 


