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Není potřeba polemizovat, stačí 
respektovat dříve zjištěné věci.







•Odpor
• Efektivita záběrových pohybů
• Svalová síla
•Mezisvalová koordinace
• Zapojení svalových řetězců
• + několik dalších faktorů

Co ovlivňuje kvalitu provedení



Odpor

100	freestyle,	Rio	2016



Odpor

(Marco	Bonifazi,	2017)



Efektivita záběrových pohybů



Svalová síla



Mezisvalová koordinace

Svalová aktivace

X
Svalová relaxace



Zapojení svalových řetězců

(Hotstar.com,	2018)



Zapojení svalových řetězců



• Svalová únava
•Celková únava
•Psychický stav
•Důvěra ve smysl prováděné činnosti
•Pochopení
•Nálada a motivace
• + několik dalších faktorů

Několik dalších faktorů



Fáze motorického učení

Hrubá

• Pohyby	jsou	nekoordinované, nenavazují	na	sebe,	jsou	pomalé.
• Pohyby	jsou	kontrolovány	vědomě

Jemná

• Pohyby jsou	plynulejší,	více	učené,	jsou	prováděny	s	menším	úsilím.
• Některé	části	pohybu	jsou kontrolovány	vědomě,	některé	jsou	
prováděny	automaticky.

Automatizace

• Pohyby	jsou	přesné,	účinné,	bez	zadrhávání
• Pohyby	jsou	prováděny automaticky	bez	nutnosti	vědomé	kontroly

(převzato	z	www.sportneurotrainning.com)







• Každý den opakovat a vyžadovat 
provedení (ne jen opakovat a 
nekontrolovat).
• Dát dostatek prostoru pro naučení a 

zkoušení.
• Respektovat fáze motorického učení –

nic není hned.
• Nezahlcovat plavce informacemi –

vyžadovat správné provedení jednoho 
úkolu.

Body platné v každém věku



• Každý plavec se učí jinak rychle.
•Dva plavci mohou jednu informaci 

pochopit rozdílně.
• Při učení nových věcí nefunguje 

rozčilování.
• Učení dovednosti musí směřovat ke 

správnému provedení v závodě.

Body platné v každém věku



•Každý plavec je jiný! – obecná 
pravidla neplatí vždy.
•Pro pochopení pohybového úkolu je 

vhodné využívat více způsobů 
předání informace.
•Co se naučím, se mohu nevědomky 

přeučit.

Body platné v každém věku



• Využívat věkové období k tomu, k 
čemu jsou vhodná.
•Do 5 let nejvyšší plasticita mozku –

snaha o naučení co nejvíce 
dovedností.
• 8 – 12 let: učit se a opakovat –

sportovec chápe a je schopný 
provést  požadovaný úkol.

Technika plavání a věk



•Do věku cca 12 let pracovat 
postupně a soustavně na rozvíjení 
techniky.
•Co se naučím, se mohu nevědomky 

přeučit….
•…Proces učení a opakování nikdy 

nekončí.

Technika plavání a věk



Co se učit v průběhu let

Vše (ve vodě, na suchu) > 
Základní plavecké dovednosti > 

Streamline >
Záběrové pohyby, obrátky, starty > 

Specifické dovednosti



• Běžná praxe X Respektování 
zákonitostí lidského těla a vývoje.
• Učení nových dovednosti – řešit jen 

jednu věc, bez nátlaku – časového, 
psychického.
• Učení dovedností musí směřovat ke 

správnému provedení v závodě –
aplikace nových věcí v závodní 
rychlosti a při maximálním zatížení.

Technika plavání a trénink



Technika plavání a trénink



•Na učení nových dovedností a jejich 
zkoušení musím být plavec 
„čerstvý“.
•Vyvíjení tlaku při učeních nových 

věcí nevede k úspěchu.

Technika plavání a trénink



• Ideální technika plavání neexistuje a 
ani nemůže existovat! – každý 
plavec je jiný.
•Biomechanické zákonnosti platí 

vždy! – u plavání je extrémně 
podstatné.

Ideální technika plavání?



Ideální technika plavání?

•Nejdůležitější je správné 
nastavování záběrových ploch: ruka 
– dlaň a předloktí; noha – chodidlo, 
nárt a holeň.
•Co nejmenší odpor!
• Snažit se o nastavení záběrových 

ploch proti směru plavání.



Co je v špatně a jak to předat?

•Nutná je analýza plaveckého výkonu 
– analýza závodu.
• To nejdůležitější se děje pod vodou, 

ale jak to sledovat? – natáčení pod 
vodou.
• Volit více forem předání




