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Predhovor

V rukách držíte aktuálnu publikáciu vytvorenú pre študijný predmet na Fakulte
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého názov je rovnaký ako
názov učebnice.
Tvorcovia učebnice sú dlhodobo pedagógmi na menovanej fakulte, ktorí sa opierali
o dlhoročné skúsenosti s prácou so študentami, ich plaveckou úrovňou pri vstupe na štúdium,
ako aj ich možnosťami zdokonaľovať sa nielen v plávaní. Univerzitné štúdium predpokladá
naučiť sa rozumieť širším súvislostiam, jednoducho vyjadrené „nielen ako to vyzerá, ale aj
ako a prečo to tak funguje“, ktoré možno výrazne podporiť teoretickým vzdelávaním. Cieľom
učebnice je ponúknuť študentom fakúlt s telovýchovným zameraním stručný prehľad
v plaveckých športoch.
V učebnici sú prezentované štyri populárne športy svetovej plaveckej federácie FINA
– bazénové plávanie, synchronizované plávanie, vodné pólo, skoky do vody. V takom
širokom kontexte plaveckých športov bola posledný raz vydaná učebnica v bývalom
Československu v roku 1978 pre potreby Fakúlt telesnej výchovy a športu v Prahe
a Bratislave (Hoch, Černušák – Plavání).
Vo všetkých plaveckých športoch pri ich realizácii je nutnosťou vedieť plávať. Pre
využívanie vody pre zdravie a kondíciu je dokonca životnou nutnosťou. Preto sa autori
publikácie rozhodli zaradiť do učebnice informácie o prostredí, kde sa plavecké športy
realizujú. Vodnému prostrediu s jeho jedinečnými vlastnosťami treba rozumieť aj z pohľadu
prečo a ako pláveme, aby jeho vlastnosti boli cielene využívané pre aktívne zdravie a
rozvoj kondície moderného človeka. Lokomócia vo vode je diametrálne rozdielna od
lokomócie na suchu z mnohých dôvodov, ktoré sú v učebnici vysvetľované v súvislosti
s plaveckými športmi.
Poslednú kapitolu učebnice tvorí Záchrana topiaceho sa. Považujeme ju za
nevyhnutnú súčasť praktického a teoretického snaženia sa študenta pri štúdiu v „plaveckých“
predmetoch.
Podobne ako vo všetkých športoch, aj v plaveckých je nevyhnutná symbióza osvojenia
si teoretických poznatkov a pohybových zručností. Jediným objektívnym overovateľom
vedomostí a zručností v plávaní je, ako viem aplikovať v rozdielnych pohybových aktivitách
vo vode široké spektrum plaveckých zručností pre podporu zdravia a zvýšenie kondície
v širokom spektre populácie.

Bratislava august, 2021

prof. Yvetta Macejková
za kolektív autorov
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Základné pojmy v plávaní
V našej publikácii predkladáme najzákladnejšiu terminológiu, ktorá je v najväčšej miere
využívaná športovou praxou. Pre záujemcov, je možné si rozšíriť a doplniť poznatky
z terminológie v publikácii Terminologický slovník vied o športe (Kasa – Švec et al. 2007).
Plávanie. Je pohybová aktivita, ktorá vyjadruje kvalitatívny vzťah medzi súborom
špeciálnych zručností a zákonitosťami vodného prostredia. Kvalitatívny vzťah predstavuje
konkrétnu pohybovú lokomóciu človeka, ktorá je výsledkom pôsobenia vnútorných
(senzomotorických) a vonkajších (hydrodynamických) síl. (Rozdielna kvalita plávania je
u bežnej populácie, či vodného pólistu pri porovnaní s plavcom). Je to motorickým učením
osvojená pohybová zručnosť správne a úsporne riešiť pohybovú úlohu vo vodnom
prostredí. Plávanie je komplex cyklických vo vode koordinovaných pohybov umožňujúcich
udržať sa a pohybovať sa na hladine vody i pod vodou. Plavec pritom využíva vztlak a odpor
vodného prostredia. Jednotlivé cykly majú svoj rytmus (je charakteristický v konkrétnom
plaveckom spôsobe). Kvalita plaveckých pohybov je závislá od dĺžky plaveckého výcviku,
skúseností s vodným prostredím. Energetická náročnosť plávania závisí od používaného
plaveckého spôsobu, od úrovne zvládnutia jeho techniky, od rýchlosti plávania, od teploty
vody. Pri plávaní rovnakou rýchlosťou je najväčší výdaj energie pri plaveckom spôsobe prsia.
Plavec na úrovni bežnej populácie . Za plavca sa považuje jedinec, ktorý bez známok
vyčerpania súvisle a bezpečne zapláva 200 m, zvládne skok do hlbokej vody, vie plávať pod
vodou a ovláda aj iné plavecké zručnosti (napr. šliapanie vody, plávanie na znaku atď.)
Plavecká spôsobilosť (Jursík1995). Predstavuje určitú úroveň plaveckého výkonu,
charakteristickú pre základné plávanie. Jej kvalita je ovplyvnená predpokladmi na plávanie
a vzťahom k vodnému prostrediu. Je to miera osvojenia si plaveckého pohybového návyku.
Plavecké zručnosti. Tieto sa získavajú v procese senzomotorického učenia vo vodnom
prostredí. Predstavujú učením osvojenú spôsobilosť (spôsobilosť je cielené konanie)
na vykonanie konkrétneho pohybového prvku vo vode. Realizáciu prvku napr. splývanie jeho
technickú stránku podmieňujú aj genetické predispozície. Výsledkom tohto procesu je
naučená zručnosť ako predispozícia (predpoklad) k správnemu, rýchlemu a úspornému
vykonávaniu plaveckého pohybu. Táto motorická predispozícia je základným predpokladom
na optimálne učenie sa plávať. Plavecké zručnosti vývojovo zaujímajú nadstavbu pohybových
schopností, sú však s nimi prepojené a súčasne ich výrazne limitujú. Pre pohybové zručnosti
je charakteristické, že sa pamätajú dlhšie a lepšie ako verbálne vedomosti, ktorých kvalita sa
vekom mení (bicyklovanie, lyžovanie, plávanie). Primárne (základné) plavecké zručnosti sú:
dýchanie, vznášanie a splývanie, skok do vody, orientácia vo vodnom prostredí.
Pocit vody pri plávaní. Predstavuje faktory, ktoré zahŕňajú neuromotorickú citlivosť
na tlak a vztlak vodného prostredia a jeho prúdenie. Je to špecifická predispozícia, je syntézou
všetkých podnetov vnútorného a vonkajšieho prostredia, integráciou všetkých podnetov
analyzátorov, ktorá sa prejavuje koordináciu svalovej práce v zmysle plaveckej techniky. Je to
vysoko vyvinuté komplexné senzomotorické vnímanie fyzikálnych vlastností vody, ktoré
spočíva na vnemoch analyzátorov dotykových, svalových, teplotných, rovnováhových aj
iných. V plaveckej technike sa to prejavuje ako špecifická neuromotorická adaptácia na rôzne
6

pohybové vzorce. Pocit vody pri plávaní sa v plaveckej technike odráža v rýchlosti a presnosti
záberového cyklu. V jeho rytme, v regulácii na intenzitu plávania, dĺžku reakcie opornej fázy
a vynaloženého svalového úsilia.
Biomechanika plávania. Skúma, z akých častí a fáz sa plavecký pohyb skladá a aké
sú jeho zákonitosti v priestore a v čase. Medzi priestorovo- časové (kinematicko-dynamické)
charakteristiky plaveckého pohybu patria dráha, tvar, rýchlosť pohybu a uhlové zmeny
v jednotlivých častiach tela, ale aj voči hladine vody (nábehový uhol). Dráha záberu pod
vodou vo všetkých plaveckých spôsoboch má tvar krivky, ktorá má svoj smer a dĺžku.
Vonkajšie sily, ktoré ovplyvňujú rýchlosť pohybu plavca sú odpor prostredia, sila tiaže,
zotrvačnosti a iné.
Hydrostatický tlak. Pôsobí a smeruje kolmo na celý povrch tela a jeho veľkosť narastá
s hĺbkou vody, pretože závisí od tiaže vodného stĺpca.
Hydrostatický vztlak. Tento pôsobí proti gravitácii v centre vztlaku, v geometrickom
strede tela, ktoré je najčastejšie umiestnené vyššie nad ťažiskom tela. Jeho veľkosť sa
odvodzuje od Archimedovho zákona. Veľkosť vztlakovej sily sa rovná váhe kvapaliny
telesom vytlačenej. Hydrostatický vztlak závisí od objemu ponoreného telesa a hustoty vody.
Hydrodynamika. Vysvetľuje vzťahy medzi vodným prostredím a plavcom pri jeho
pohybe.
Hydrodynamický vztlak. Tento sa v plávaní odvodzuje od Bernoulliho princípu.
Hovorí, že prúdenie vody pod dlaňou ruky je pomalšie ako prúdenie nad chrbtom ruky. Pod
dlaňou ruky je zároveň oveľa väčší tlak. Rozdiel vo veľkosti tlakov na oboch stranách ruky
spôsobuje vznik podtlaku, ktorý sa prejavuje pri pohybe ako hydrodynamický vztlak. Tento sa
vyskytuje pri pohyboch, kde pozdĺžna os tela plavca alebo niektorej jeho časti zviera so
smerom pohybu určitý uhol (nábehový uhol).
Technika plávania. Je to konkrétny spôsob riešenia pohybovej úlohy človekom, na
základe jeho anatomicko-fyziologických a psychologických predpokladov v súlade
s mechanickými zákonitosťami vodného prostredia. Tieto sú platné v priebehu celého
plaveckého pohybu a musia byť v súlade s medzinárodnými pravidlami plávania.
Plavecký spôsob. Je pravidlami vymedzený pohyb človeka vo vode. V športovom
plávaní FINA pravidlami vymedzila 4 plavecké spôsoby: voľný spôsob, znak, prsia, motýlik.
Pravidlá plávania zahŕňajú aj plaveckú disciplínu– polohové preteky (PP), v ktorej sa
v individuálnej súťaži striedajú plavecké spôsoby v presne stanovenom poradí: motýlik, znak,
prsia, kraul. V súťaži družstiev, v štafetách, má táto disciplína poradie: znak (pretože sa
štartuje z vody) prsia, motýlik, kraul.
Plavecký štýl. Je individuálne zvládnutie techniky plávania.
Plavecký krok. Je vzdialenosť, ktorú plavec prepláva počas jedného záberového cyklu
(zameriava sa ťažisko, stred tela, príp. temeno hlavy plavca).
Frekvencia. Počet pohybových cyklov za jednu minútu v danom plaveckom spôsobe.
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Plavecká propulzia (hnacia sila). Závisí od vzťahu medzi veľkosťou opornej reakcie
a veľkosťou vynaloženej svalovej sily v izokinetickom režime. Propulzia je založená na
treťom Newtonovom zákone akcie a reakcie, ktorý môžeme zjednodušiť: keď plavec tlačí
vodu smerom vzad, pohyb jeho tela sa následne zrýchli smerom vpred silou rovnakej
rýchlosti. Čím lepšie sa plavec prostredníctvom plaveckej techniky vie „oprieť“ o vodu, tým
lepšie môže využiť potenciálnu veľkosť záberovej sily. Plavecká propulzia ako aktívna
záberová sila závisí od opornej reakcie, ktorú si každý plavec vytvára sám. Významnú
propulzívnu zložku pri plávaní vytvárajú horné končatiny.
Oporná reakcia. Pri plávaní telo plavca a jeho záberové cykly vytvárajú prúdenie
vody a tým hydrodynamický odpor za pomoci vztlaku a tlaku, ktorý plní funkciu opory.
Hydrodynamický odpor vytvárajú pri pohybe horné a dolné končatiny, ktoré sa súčasne
a prúdenie vody, vztlak, tlak aj opierajú (je to opora v pohybe). Oporná reakcia rešpektuje
hydrodynamické zákonitosti (vztlak, odpor, uhol nábehu, rýchlosť prúdenia vody a iné) pri
výbere priestorových a časových parametrov záberového cyklu.
FINA – Fédération Internationale de Natation Amateur . Svetová plavecká federácia
založená v r. 1908. Vydáva jednotné smernice a pravidlá plávania, synchronizovaného
plávania, vodného póla, skokov do vody a diaľkového plávania, organizuje celosvetové
súťaže, OH, MS, Svetový pohár.
V priebehu vývoja FINA boli zriadené Komisie skokov do vody v r. 1925, vodného
póla r. 1928 a synchronizovaného plávania r. 1956. Na OH v r. 1904 (St. Louise) boli
zaradené skoky z 3 m dosky. V r. 1908 sa prvýkrát súťažilo v skokoch z veže. Boli to 4
strmhlavé skoky vpred. Vodné pólo bolo do programu olympijských hier zaradené v r. 1900
(Paríž).
Svetová plavecká federácia organizačne riadi 5 samostatných športových odvetví,
z ktorých každé má vlastné medzinárodné pravidlá. Sú to: športové plávanie (niekedy
nazývané bazénové plávanie, pretože jeho súťaže sa organizujú v krátkych 25 m a v dlhých
50 m otvorených alebo krytých bazénoch), vodné pólo, synchronizované plávanie, skoky do
vody, diaľkové plávanie. Samostatná je kategória Masters.
Československo bolo súčasťou FINA ako jej riadny člen od roku 1919 až do roku
1992. Rozdelením Československa sa v roku 1993 stalo členom FINA Slovensko.
Športové (bazénové) plávanie. Význam plávania bol ocenený tým, že bolo zaradené
do programu prvých novodobých OH v Aténach v r. 1896. Na nich sa plával len voľný spôsob
a to na 100 m, 500 m, 1200 m. Rozširovanie disciplín bolo na niektorých OH len dočasne.
Napr. v r. 1900 plávanie pod vodou (výkon 50 m) v r. 1904 bola na OH disciplína Štartový
skok so splývaním (najlepší výkon 19,05 m). V súčasnosti sa v športovom plávaní používajú
4 plavecké spôsoby, z ktorých voľný spôsob je najrýchlejší a prsia najpomalšie. Prvé
majstrovstvá sveta v dlhom bazéne boli 1.–9. septembra 1973 v Belehrade. Prvé MS
v krátkom bazéne boli 2.-5.12. 1993 v Palma di Malorca. Prvá svetová univerziáda bola
27.8.-6.9.1959 Turíne (Taliansko). Prvé majstrovstvá sveta juniorov 23.-27.8.2006 v Rio de
Janeiro (Brazília).
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Vodné pólo. (hrajú muži i ženy). Kolektívna hra dvoch družstiev na ihrisku vo vode.
Družstvo sa skladá zo 6 hráčov a jedného brankára. Hrací čas je 4 x 7 minút čistého času.
Ihrisko má rozmery 20 x 30 m s hĺbkou vody 180 cm. Hráči sa rozlišujú bielymi a modrými
čiapkami. Okrem plaveckých spôsobov musia pólisti zvládnuť celý rad plaveckých zručností
ako šliapanie vody, výšľapy, obraty, znakové paže s prsiarskymi nohami a pod. Do programu
OH bolo zaradené v r. 1900. Prvýkrát hrali ženy vodné pólo na OH v Sydney v r. 2000.
Synchronizované plávanie (od r. 2019 Artistic Swimming). V počiatkoch malo názov
umelecké plávanie. Do programu OH bolo zaradené od r. 1984, a to súťažou dvojíc (duo).
V r. 1988 súťaže jednotlivkýň (sólo) i dvojíc. V r. 1996 len osemčlenné družstvá (tím). Na
OH sa aktuálne konajú súťaže v technikckých a voľných zostavách dvojíc (dvojčlenné
družstvo) a tímov. Umelecké plávanie pôvodne využívalo plavecké pohyby pri tvorbe
rôznych plávajúcich obrazcov, pričom sa hudba používala len ako pozadie. V súčasnosti sú
expresia pohybu a synchronizácia s hudbou dôležitými prvkami hodnotenia.
Skoky do vody. Do programu OH zaradené od r. 1904 – muži a od r. 1914 aj ženy.
Skoky zahŕňajú dve súťaže pre mužov a ženy: skok z 3 m dosky a 10 m veže. Ako prvý bol
zahrnutý skok z 10 m veže v r. 1904, skok z 3 m dosky v r. 1908. V súčasnosti sú v programe
OH zaradené i synchronizované skoky do vody mužov a žien.
Skoky do vody sa rozdeľujú na 6 základných skupín: vpred, vzad, zvratné, spätné,
vruty, skoky zo stojky na rukách. Skok do vody sa skladá z častí: odraz, let vzduchom, dopad
do vody.
Diaľkové plávanie. Po prvý krát sa konali Majstrovstvá sveta v r. 1991 v Perthe na
otvorenej ploche (rieka Swan). Trasa 25 km môže mať priamu, lomenú, alebo okružnú trasu.
Optimálna teplota vody je 16°C – 26°C. Hĺbka vody na každom mieste trasy nesmie byť
menšia ako 1 m. Svetový pohár sa uskutočňuje každý rok, v disciplínách 5-40 km, pričom
jedna súťaž svetového pohára musí byť v disciplíne 25 km.
Masters. Pojem Masters vzniklo v USA a bolo v 60-tych rokoch prevzaté z atletických
pretekov bývalých majstrov v atletike. Veterán, ako sa termín niekedy používa, opisuje
niekoho, kto sa dlhodobo zaoberá nejakou činnosťou a presiahol určitú vekovú hranicu
(termín bol voľne prevzatý od vojakov v zálohe). Do príručky FINA sa sekcia Masters
v plávaní dostala v r. 1976, vďaka dr. Haroldovi Henningovi (prezident FINA v r. 1972-76).
Všeobecné pravidlo 11 povoľovalo organizovať program plaveckých pretekov pre plavcov
starších ako 25 rokov, ktorí neplávali v amatérskych pretekoch. Medzinárodné preteky
kategórie Masters neboli povolené. Tieto FINA povolila v r. 1980. Príručka FINA z r. 1986
mala rozšírenú sekciu o Masters pravidlách a jej Výbor odporučil zriadiť piaty technický
výbor FINA pre Masters. Prvé zasadanie FINA Výboru Masters bolo v máji 1987
v Standforde, Kalifornia. Toto zasadnutie prijalo pravidlá plávania, diaľkového plávania
a skokov do vody. Druhé zasadanie v apríli r.1988 na Guame prijalo pravidlá vodného póla
a synchronizovaného plávania.
LEN (Lique Européenne de Natation) - Európska plavecká liga. Základy tejto
organizácie boli stanovené na 10. Kongrese svetovej plaveckej federácie FINA, 28. mája 1925
v Prahe. Jedným z jej zakladateľov a prvým predsedom sa stal ing. L.Hauptmann
9

z Československa. LEN riadi a organizuje všetky významné plavecké preteky v rámci Európy
z ktorých najvýznamnejšie sú majstrovstvá Európy. Prvé ME sa konali 18.-22. 8. 1926
v Budapešti a uskutočňovali sa spravidla každé 4 roky (medzi OH). Od r. 1981 sa ME konajú
každé dva roky. Od r. 1967 organizuje LEN každé dva roky aj majstrovstvá Európy juniorov.
Prvé ME v šprinte (v krátkom 25m bazéne) sa konali 6. - 8. 12. 1991 v Gelsenkirchene
(SRN).
V závere tejto kapitoly sme zaradili objasnenie ďalších plaveckých pojmov. Ich
používanie v kontexte jednotlivých kapitol vychádza z ich dlhoročnej aplikácii v športovej
plaveckej praxi.
Dýchanie pri plávaní. Zaužívaná plavecká terminológia používa termíny nádychvýdych (oproti lekárskym termínom vdych-výdych). Pri pohybe vo vode termín vdych
evokuje vdýchnutie vody do horných dýchacích ciest čo pri učení plávať je zavádzajúce.
Dýchanie pri plávaní má rozdielny dychovo-pohybový vzorec oproti vzorcu na suchu.
Prvkové plávanie, súhra. Technika plaveckých spôsobov sa skladá z techniky
horných a dolných končatín, ktorá je rozdielna. Spojenie týchto prvkov sa aplikuje v súhre
horných a dolných končatín a dýchania. V praxi, či už pri výučbe alebo tréningu, sa používa
pojem „ruka“ v zmysle horná končatina a „noha“ v zmysle dolná končatina. Pri nácviku
techniky sa využíva prvkové plávanie, plávanie len hornými alebo dolnými končatinami (len
rukami alebo len nohami) rozdielnymi plaveckými spôsobmi. Plávanie súhrou prestavuje celý
plavecký spôsob včítane dýchania.
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1

MOTORIKA ČLOVEKA VO VODNOM PROSTREDÍ

1.1 Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí
Vodné prostredie svojím nevyčerpateľným množstvom premenlivých vplyvov
umožňuje človeku realizovať vo vode veľký počet pohybových aktivít, ktoré sú z hľadiska
podstaty vykonávanej pohybovej činnosti veľmi rôznorodé. Veľké rozdiely v obsahu, skladbe
využívaných prostriedkoch, organizácii a tým aj vplyve na organizmus človeka sa sumujú
v cieli pohybových aktivít vo vode. Plnohodnotný život súčasného človeka predpokladá, že
vie plávať pre záchranu vlastného života. Aj z tohto dôvodu veľa aktivít smeruje k tomu, aby
sa jednotlivec naučil plávať a túto špecifickú pohybovú zručnosť využíval pre svoje aktívne
zdravie a rozvoj kondície. Podstatu rozdielnych aktivít vo vode tvorí špeciálna lokomócia
a špeciálne zručnosti, pri ktorých sa vychádza z vlastností vodného prostredia.
Plávanie vyjadruje mnohofaktorový kvalitatívny a kvantitatívny vzťah medzi súborom
špeciálnych motorických zručností človeka a fyzikálnymi vlastnosťami vody. Je to
motorickým učením osvojená pohybová zručnosť, ktorá je rozdielna od základnej motoriky
človeka na suchu.
Rozdiely v úrovni plávania a v didaktike plávania sú limitované vekom, telesnou
stavbou, pohlavím, ale aj dĺžkou plaveckej prípravy, v neposladenom rade stavom zdravia
a kondície. Iná kvalita plaveckých zručností je u bežnej populácie, iná u plavcov, iná
u jedincov s rozdielnou kvalitou zdravia a kondície.
Každý jedinec, ktorý sa učí plávať prechádza etapou základného plávania v ktorej
senzomotorickým učením získava základy techniky plávania. Jej obsahom je adaptácia na
vodné prostredie, nácvik nielen základných (primárnych) plaveckých zručností. V tejto etape,
každý jedinec bez rozdielu veku a kondície, sa učí základy techniky plaveckých spôsobov.
V ontogenéze človeka optimálne obdobie pre adaptáciu na vodné prostredie je predškolský
vek a na nácvik základov techniky plávania obdobie mladšieho školského veku. Pocit istoty
pri pohybe vo vode sa získava nácvikom veľkého množstva rozdielnych plaveckých
zručností, nielen technikou plaveckých spôsobov. Dôležitosť možno prirovnať základnej
škole, kedy sa žiaci učia základy gramotnosti pre možnosti ďalšieho vzdelávania
v rozdielnych predmetoch. Základné plávanie tvorí zručnostný fundament pre ďalšie
využívanie plávania v rozdielnych pohybových aktivitách s rozdielnym cieľom a obsahom.
Etapa základného plávania (kedy sa jedinec učí plávať) má v štruktúre pohybových aktivít vo
vode jedinečné postavenie.
Charakteristické vlastnosti vodného prostredia podmieňujú nácvik plaveckých zručnosti,
napríklad vztlak napomáha splývaniu, ale i plaveckému záberu, tlak ovplyvňuje dýchanie pri
plávaní a pôsobí na povrch celého tela. Tieto vlastnosti následne ovplyvňujú osvojenie si
techniky plávania, ktorá sa postupne nacvičuje a zdokonaľuje v jednotlivých etapách
základného plávania. Obrázok 1 prezentuje zručnostný potenciál na zvládnutie vodného
prostredia veľmi odlišnou lokomóciou oproti pohybu človeka na suchu. Tvorí základňu, ktorá
v ohraničenom význame limituje väzby na mnohé aktivity vo vode.
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Základné
plávanie

Vodné prostredie

•Prípravná etapa
•Základná etapa
•Zdokonaľovacia etapa

•Hustota
•Tlak
•Vztlak
•Teplota
•Prúdenie vody

Plavecké

• Primárne: polohovanie, dýchanie vo vode, vznášanie,

zručnosti

splývanie, ponáranie a orientácia pod vodou, pády a skoky
do vody
• Sekundárne: plávanie pod vodou, potápanie, šľapanie vody

Vzťah vodného prostredia a základného plávania
Obrázok 1 znázorňuje zručnostný fundament na zvládnutie vodného prostredia
špeciálnymi zručnosťami motorickú lokomóciou. Tvorí základňu, ktorá v ohraničenom
zmysle limituje väzby na iné aktivity vo vode.
Pohybové aktivity vo vodnom prostredí rozdeľujeme podľa ich dominantného cieľa na
4 základné skupiny:
-

-

Základné plávanie – cieľom je naučiť neplavca plávať – tvorí základňu pre ostatné
aktivity vo vode .
Výkonnostné športy – cieľom je dosiahnuť maximálnu športovú výkonnosť
prostredníctvom vysokej kvality techniky a trénovanosti organizmu vo vlastnej
športovej disciplíne.
Aplikované plávanie – cieľom je využívať plávanie v širokej škále pohybových
aktivít na podporu a udržanie aktívneho zdravia a kondície.
Zdravotne orientované aktivity vo vode – cieľom je prevencia, upevnenie, ochrana
zdravia.

Aktualizáciu štruktúry pohybových aktivít vo vode si vyžiadali zmeny v životnom štýle
všetkých vekových kategórii. Usporiadanie štruktúry aktivít vo vode vychádza
z dominantnosti cieľa pohybovej aktivity. Uplatňovanie moderných trendov v tréningovom
procese (napr. kondičná príprava vrcholových športovcov vo vode), ale i cielenejšia aplikácia
vlastností vodného prostredia v regenerácii športujúcej a nešportujúcej populácie mení pohľad
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na využívanie pohybu človeka vo vode. Adaptácia na vlastnosti vodného prostredia sa
motorickým učením transformuje do plaveckých zručností. Rozdielna kvalita rovnakých
plaveckých zručností sa aplikuje v rozdielnych pohybových aktivitách. Uvedieme si to na
príklade základnej plaveckej zručnosti dýchanie. Plavec svoje dýchanie riadi podľa
plaveckého spôsobu a rýchlosti plávania, potápač bez prístrojov podľa hĺbky a dĺžky pobytu
pod hladinou vody, skokan do vody podľa výšky z ktorej skáče. Vlastnosti vody sú však pre
všetkých rovnaké. Jedinečná vlastnosť vztlak, napomáha splývaniu, ale i plaveckému záberu,
tlak a odpor ovplyvňuje výdych do vody pri plávaní a pôsobí na povrch celého tela a pod.
Tieto vlastnosti následne ovplyvňujú osvojenie si techniky plávania, ktorá sa postupne
nacvičuje a zdokonaľuje v jednotlivých etapách základného plávania. Cieľu konkrétnej
aktivity sa podriaďujú formy, metódy, prostriedky, organizácia. Kondičné plávanie a
aquafitnes využívajú rozdielnu formu, rozdielne prostriedky, ale cieľ rovnaký adaptačno stimulačný. Rozdielnu formu (aj názov pohybovej aktivity) spôsobilo využívanie
diferencovaných špecifických prostriedkov, s rozdielnou kombináciou plaveckých zručností,
cvičebných prostriedkov a metód zaťaženia.

Synchronizov
Diaľkové ané plávanie
Športové plávanie

Vodné
pólo

plávanie

Plávanie
Otužilecké
Rehabilitačné
telesne,
Kondičné plávanie
Plávanie plávanie
mentálne,
tehotných
Aquafitnes plávanie
zrakovo
Plávanie žien
znevýhodne
Potápanie
rodičov s
ných
deťmi

Stimulačno-

Výkonnostný cieľ
•Vysoko špecifická športová
zručnosť
•Maximálna výkonnosť
•Cielený športový tréning

adaptačný cieľ
•Udržanie a rozvoj funkčných,
motorických a psychických
dispozícií

Zdravotný cieľ
•Ochrana, upevnenie zdravia
•Otužovanie
•Profilaxia
•Kompenzácia
•Životospráva

Štruktúra pohybových aktivít vo vode
Prepojenie rôznych foriem pohybových aktivít vo vode s dôrazom na cieľ, ktorý sa
v pohybovej aktivite plní, vyjadruje obrázok 2 a tabuľka 1. Smer väzby jednotlivých aktivít
funguje cez konkrétnu formu aktivity a môže mať reťazový, ale i kruhový smer. Aktívna
participácia konkrétnej pohybovej aktivity, prípadne striedanie jej pozície vychádza z cieľa
danej činnosti a potrieb jednotlivca. Napr. plutvové plávanie môže jedinec zmeniť na
potápanie, športové plávanie na vodné pólo, rehabilitačné plávanie na kondičné plávanie. Sú
však aktivity, ktoré nevyžadujú etapu základného plávania, ale výrazne využívajú vlastnosti
vodného prostredia, napr. hydrokinezioterapia, aktivity vo vode s deťmi do 3 rokov.
Pohybové aktivity vo vode s deťmi do 3 rokov, či rôzne druhy zdravotného plávania
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nevyužívajú lokomóciu techniky plávania, ale fyzikálne vlastnosti vody (hustotu, odpor, tlak,
vztlak) v modifikovaných cvičebných prostriedkoch.
Tabuľka 1
Rozdelenie pohybových aktivít vo vode vo väzbe na ich cieľ a formu
Cieľ

Výkonnostný

Stimulačnoadaptačný

Zdravotný

Charakteristika
Vysoko špecifická
športová zručnosť,
maximálna
výkonnosť,
cielený športový
tréning.

Rozvoj funkčných,
motorických
a psychických
dispozícií.

Ochrana, upevnenie
zdravia,
otužovanie,
profilaxia,
kompenzácia,
životospráva.

Druh

Výkonnostné
plavecké,
vodné a iné
športy

Forma pohybovej
aktivity vo vode
diaľkové plávanie
športové plávanie
plutvové plávanie
vodné pólo
triatlon
moderný päťboj
synchronizované plávanie
skoky do vody

Aplikované
plávanie

záchrana topiaceho
potápanie
branné plávanie
aquafitness
kondičné plávanie
využitie plávania vo
vodných športoch
rekreačné plávanie
otužilecké plávanie

Zdravotne
orientované
aktivity

základné plávanie,
plávanie telesne, mentálne
a zrakovo postihnutých,
hydrokinezioterapia,
plávanie rodičov s deťmi,
kojenecké plávanie,
plávanie tehotných žien,
plávanie seniorov,
plávanie zdravotne
oslabených (astmatici,
obézni, chyb. držanie tela)

Prezentovaná štruktúra aktivít vo vodnom prostredí predstavuje otvorený systém,
ktorý sa prispôsobuje záujmom a potrebám jednotlivca.
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1.2 Determinanty motoriky človeka vo vodnom prostredí
Plávanie ako pohybová aktivita ale aj druh športu, bolo ovplyvnené vývojom
spoločnosti ako celku. Vývoj a využívanie plávania bolo odrazom historických, kultúrnych
a intelektuálnych podmienok v spoločnosti (obr. 3). Plávanie v prvotných obdobiach vývoja
spoločnosti bolo súčasťou každodenného prežitia v boji s prírodou. V historickom ponímaní
spoločnosti bolo plávanie realizované formou napodobňovania pohybov zvierat vo vode pri
súčasnom odovzdávaní skúseností. Nenapodobňovali sa len vodné živočíchy, ale aj
suchozemské (kôň, pes). Naučiť sa plávať v minulosti odrážalo v sebe vždy určitý stupeň
intencionálneho a incidentálneho (spontánneho, neuvedomeného učenia). Najdôležitejšiu
úlohu pritom zohrávala forma napodobňovania.
V historicky vyspelých kultúrach sa plávanie často spájalo s „očistou“ tela a ducha.
Bez časového limitu vývoja ľudskej spoločnosti holistický pohľad na význam plávania
v živote človeka zadefinovala grécka kultúra v známej vete: „ nevie čítať, ani plávať“, ktorá
postavila plávanie na úroveň vzdelania.
Funkcia plávania vo vývoji spoločnosti:
-

záchrana života (táto funkcia je univerzálna),
pracovná (rybolov, námorníctvo),
vojenská (pri dobyvačných vojnách sa využívali zručnosti plavcov),
spoločenská (kúpele vo vyšších vrstvách),
zdravotná (liečivé účinky vody a pohybu v nej sa využívali od čias prvých kultúr),
športová (súťaže, športová výkonnosť).

Komplexnú povahu plávania vymedzuje prelínanie jej funkcií. V širokom kontexte
vývoja spoločnosti sa jeho funkcie plnili v rozdielnych geografických, sociálnych,
ekonomických, politických podmienkach. V počiatkoch bola jeho funkcia výraznejšie
limitovaná geografickými podmienkami. Vývojom spoločnosti a modernizáciou spôsobu
života zasa sociálnym a ekonomickým prostredím. Tak napr. spoločenská povaha plávania vo
vyspelých kultúrach bola súčasťou života vyšších vrstiev (grécka, rímska kultúra).
V súčasnosti plní plávanie a aktivity vo vode predovšetkým funkciu športovú a zdravotnú.
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VNÚTORNÉ

VONKAJŠIE

Vodné
prostredie

Spoločenské
podmienky

Ontogenéza
človeka

Hustota

Geografické

Psychická oblasť

Tlak

Kultúrne

Somatická oblasť

Vztlak

Sociálne

Motorická oblasť

Zloženie

Ekonomické

Tepelná
vodivosť

Politické

Fyzikálne
zákony

Demografické

Funkčná oblasť

Všeobecné determinanty motoriky človeka vo vodnom prostredí
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Všetky funkcie plávania majú komplexnú povahu nakoľko majú trvale spoločný
základ. Tento základ vytvárajú tri relatívne samostatné systémy (spoločnosť, jedinec, vodné
prostredie), medzi ktorými jestvujú vzájomne prelínajúce sa vzťahy, s rôznym charakterom
a dominanciou pôsobenia. Charakteristika troch systémov môže mať rozdielny uhol pohľadu.
Môže sa rozdeľovať na dynamickú časť (spoločnosť, ontogenéza človeka) a statickú časť
(vodné prostredie). Na vonkajšie prostredie (spoločnosť, vlastnosti vodného prostredia)
a vnútorné (ontogenéza človeka). My sa prikláňame k rozdeleniu určujúcich faktorov, ktoré
motoriku človeka vo vode výrazne determinujú na vonkajšie a vnútorné. Viedli nás k tomu
všeobecne zaužívané rozdelenia v oblasti antropomotoriky.
Plávanie ako pohybová činnosť patrí podľa niektorých autorov medzi základný
pohybový fond človeka rovnako ako chôdza, beh, skoky (Kasa, 1991, s.51). Je to pohybová
činnosť, ktorá je životne dôležitá. Miera dôležitosti môže byť čiastočne diskutabilná, nakoľko
veľké percento populácie nevie plávať a nepovažuje plávanie za súčasť svojich životných
potrieb, pretože ich rozdielne sociokultúrne, demografické a etnické podmienky im k takejto
požiadavke nevytvárajú podmienky.
Voda je základným prvkom biologického života organizmu. Jej fyzikálno-chemické
vlastnosti vyplývajú z geometrickej a elektrickej asymetrie molekúl vody, ktoré sa správajú
ako elektrické dipóly. Množstvo vody tvorí najväčšiu časť telovej hmoty človeka.
Z fyziologického hľadiska množstvo vody v organizme je ovplyvňované tromi zákonitosťami
(Paulov, 1973, s. 31):
1. Fylogenetickým vývojom obsah vody klesá.
2. Aktívne tkanivá majú väčší obsah vody ako pasívne (krv, svaly).
3. Ontogenetickým vývinom človeka sa obsah vody zmenšuje (so zmenšovaním
obsahu vody stúpa podiel anorganických látok).
Zaradenie informácií má svoju podstavu v biologicko-fyzikálnych vzťahoch medzi
človekom a vodným prostredím (vznášanlivosť človeka na hladine vody sa vekom zhoršuje
pomerom vody a tým i zmenami hustoty organizmu). Tento proces spätne ovplyvňuje kvalitu
motorických zručností vo vode z hľadiska veku.
Pohyb človeka vo vode umožňujú jej základné fyzikálne vlastnosti: tlak, vztlak
(využíva sa dominantne v rehabilitácii vo vode) hustota, tepelná vodivosť. Vzťah medzi
hustotou vody a hustotou ľudského tela výrazne ovplyvňuje kvalitu pohybu v nej. Hustota tela
kojencov a detí, im umožňuje ležať na hladine vody bez výraznejších pohybov. Dospelý
človek sa bez plaveckých pohybov na hladine neudrží. Svoju hustotu tela vo vode, ktorá je
daná jeho somatotypom, môže ovplyvniť kontrolovaným dýchaním.
Stručná ontogenéza motoriky človeka vo vodnom prostredí
Od počiatku života si kojenci prinášajú na svet pasívnu adaptáciu na vodné prostredie
ktorá je pozostatkom postnatálneho vývoja. Postnatálne reflexy (uchopovací, „plavecké
pohyby“, šijový) nepodliehajú cefalokaudálnemu zákonu (rozvoj motoriky postupuje od hlavy
smerom k dolným končatinám) a sú sprostredkované nižšími nervovými centrami.
Postnatálne reflexy sa vysvetľujú fylogeneticky a väčšinou vymiznú do 5-teho mesiaca života.
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Postnatálny „plavecký“ reflex, ktorý sa hlavne v staršej odbornej literatúre v rôznych
súvislostiach používal nemá s plávaním žiadnu súvislosť. Prvý krát sa tento termín objavil
u Mumforda z r. 1897 (in Hoch, 1991, s. 39), ktorý študoval motorickú ontogenézu človeka
na suchu. Na základe motorického prejavu prvých pohybov dieťaťa na suchu tieto nazval
plaveckými. Rovnaké názory podporila svojimi výskumami McGrawová v r. 1934 (in Hoch,
1991, s. 39) a nazvala ich historicko-kmeňovou pamäťou.
Je faktom, že u kojencov nejestvuje strach z vody, že sa v teplej a pokojnej vode cítia
veľmi príjemne, že pobyt vo vode v polohe na chrbte im robí potešenie. Vysoká vnímavosť
rovnovážneho analyzátora a hustota tela vytvárajú podmienky na vznášanie sa pri hladine
vody na chrbte. Nakoľko cítia vo vode väčší priestor, pohyby nôh majú väčší rozsah. Do
jedného roku života dieťaťa má motorika vo vode spontánny, neuvedomelý charakter rovnaký
ako na suchu. Využívanie vodného prostredia v raných štádiách vývinu má opodstatnenie
v stimulácii psychomotorického vývinu dieťaťa.
V odbornej literatúre sa jasne preukazuje úzky vzťah medzi dieťaťom a vodou, ktorý
sa prejavuje predovšetkým v raných vývinových obdobiach. Uvedení autori v publikáciách
prezentujú poznatky o ponornom reflexe batoliat (Hoch 1991, Čechovská 2003); relatívne
rovnakou hustotou vody a tela človeka (Hofer a kol. 2000, Onoprijenko 1981) vysoko
vnímavou adaptáciou na vodné prostredie (Hlaďová 1985, Hoch 1991, Blaser a kol. 1984,
Čechovská 2007, Čechovská-Miller 2019). Pre optimálny bio-psycho-sociálny vývin dieťaťa
je užitočné využívať aktivity vo vode v raných obdobiach dieťaťa.
S pribúdaním rokov sa z hľadiska motoriky stáva vodné prostredie pre človeka
„cudzie“. Kontakt s vodou sa obmedzuje na pohybovú činnosť, ktorá je usmerňovaná podľa
cieľa pohybovej aktivity. Zmeny motoriky človeka vo vode postupne determinuje prirodzený
rozvoj senzomotorických schopností a plavecká výučba.
Obdobie predškolského veku (4-6 rokov) má pre rozvoj základnej motoriky vo vode
veľký význam. Na suchu sa za základný lokomočný vzorec považuje krok. Vo vodnom
prostredí sa jedinec najprv učí spoznávať rozdiely medzi motorikou na suchu a vo vode
prostredníctvom primárnych plaveckých zručností. Tieto následne ovplyvňujú kvalitu
lokomócie vo vode (plávanie). Ontogenetický vývin dieťaťa v tomto veku (procesy
dozrievania nervovej sústavy, procesy riadenia a regulácie receptorov na všetkých úrovniach
a tým aj citlivosť a vnímavosť vonkajšieho prostredia) výrazne napomáha osvojiť si plavecké
zručnosti. Naviac psychická a mentálna vnímavosť detí v tomto veku nácvik optimálne
podporuje.
Výskumy preukázali, že plávať sa naučí každý jedinec. Pre kvalitu osvojenia pohybov
vo vode je dôležité vekové obdobie, kedy sa s výučbou tejto pohybovej aktivity začína (tab.
2). Pre nácvik plávania z hľadiska motorického učenia je optimálny mladší školský vek,
(Černušák 1973, Jursík 1977, 1993, Čechovská - Miler 2019). Prirodzený ontogenetický
vývin napomáha nácviku a zdokonaľovaniu plávania, čo sa v praxi prenieslo do Smernice
MŠVV a Š SR v r. 2009 o Organizácii kurzov základného plávania. V smernici sa odporúča
organizovať kurzy plávania pre žiakov 3. ročníkov ZŠ v rozsahu 20 hodín.
Ontogenéza motoriky človeka vo vodnom prostredí má určité limity. Tieto vychádzajú
z fylogenetického i ontogenetického potenciálu. Potenciál motoriky človeka vo vode má vo
vnútornom prejave špecifický chronologický aspekt, ktorý je naviazaný na vek v súvislosťou
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s adaptáciou na vlastnosti vody a špecifiká senzomotorického učenia. Vek limituje kvalitu
osvojenia si špeciálnych motorických zručností vo vode (tab.2).
Tabuľka 2
Teoreticko – didaktický prehľad ontogenézy motoriky človeka vo vodnom prostredí
Vek

3 mesiace

1 rok
do 3 r.

4-6 r.

7-11 r.

12-15 r.

16-20 r.

Motorický prejav vo vode

Charakteristika

nepodmienené reflexy, poloha na
chrbte, voľné dýchanie, uchopovací
vznášanie
reflex, ponorný reflex, samovoľné
pohyby
vznášanie, voľná lokomócia v polohe poloha na chrbte a znaku, hrabavé
na znaku a prsiach
pohyby ako pri plazení a lezení
spontánny pohybový prejav,
oboznamovanie sa s vlastnosťami
striedavá lokomócia končatinami
vody, vznášanie, lezenie,
plavecké zručnosti- splývanie,
dýchanie, skok do vody, orientácia
vo vode, jednoduché lokomočné
pohyby

optimálne obdobie pre nácvik
techniky plávania

nácvik a zdokonaľovanie techniky
plávania, rozširovanie plaveckých
zručností
zdokonaľovanie techniky plávania,
rozširovanie plaveckých zručností,
výrazný podiel kondičných
schopností na plaveckom výkone

21-45 r.

v plaveckom pohybe dominujú
kondičné schopnosti

46-60 r.

plavecký pohyb nemá typický
uvoľnený prejav
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vysoká senzomotorická senzitivita
na vlastnosti vody, pohyb
koordinačne jednoduchý, striedavý,
pohybový prejav emocionálny,
spontánny
motorický pohyb má všetky aspekty
1. a 2. fázy motorického učenia,
komplexný postup, kvalita
motorickej docility vo vzťahu k vode
najvyššia
analyticko-syntetický postup pri
zdokonaľovaní techniky plávania,
zdokonaľovanie priestorovočasových parametrov techniky
zdokonaľovanie techniky
v súvislosti s rozvojom pohybových
schopností
dominancia psychiky pri nácviku
plávania, na technike sa prejavuje
nepodchytenie senzitívnych období
rozvoja motoriky
kvalitu plávania ovplyvňujú zmeny
v elasticite pohybového aparátu,
vývinové zmeny vo funkčných
a kondičných schopnostiach

Senzomotorická citlivosť na
vodné prostredie – pocit
vody, reakcia opory

Koordinačné
schopnosti

Plavecké zručnosti
splývanie, orientácia vo vode,
balans pri polohe tela

Technika plávania rejavujúca
sa v plaveckej propulzii,
synchronizácia lokomócie

Fylogenéza
MOTORICKÝ
PREJAV
VO VODE

Vytrvalostné schopnosti

Ontogenéza

Dynamická sila

Kondičné
schopnosti

Reakčná, frekvenčná
rýchlosť

Pohyblivosť pohybového
aparátu

Kondičné faktory ovplyvňujúce výučbu plávania
Plávanie zaraďujeme z hľadiska motorickej typológie a pohybovej štruktúry medzi
cyklické športy, kde rytmus a striedanie pohybových fáz má pravidelne sa opakujúce cykly.
Procesuálna stránka je naviazaná na motorické učenie. Genéza pohybovej štruktúry plávania
je sprevádzaná zvyšovaním organizovanosti a usporiadanosti faktorov (z hľadiska pohybovej
štruktúry), ktoré determinujú vonkajšie podmienky a ontogenetický vývin. Pokiaľ u detí
a mládeže podporujú pohybový prejav vo vode koordinačná a senzomotorická citlivosť na
vlastnosti vody, v dospelosti sa ich úroveň znižuje a váhu naberajú skúsenosti s vodným
prostredím, zmeny elasticity pohybového aparátu a dominancia kognitívnej stránky osobnosti
človeka (tab.2, obr.4).
Plávanie vo svojej vnútornej (požiadavky na funkčný a pohybový systém) i vonkajšej
štruktúre (požiadavky na priestorovo-časové charakteristiky pohybu) vytvára predpoklady
viesť pedagogický proces aj v koedukovaných skupinách. Umožňuje to pohybová štruktúra
plávania, ktorá nevyžaduje taký vysoký potenciál kondičných schopností. Pokiaľ muži od
svojho dorasteneckého veku pri plávaní výraznejšie využívajú vyššiu úroveň kondičných
schopností, ženy majú výhody v telesnom zložení organizmu. Majú lepšie predpoklady pre
pohyb vo vode z hľadiska vhodnejších somatických parametrov, menšej hustote tela, vyššieho
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percenta podkožného tuku, vyššej pohyblivosť pohybového aparátu. Vývinové a somatické
predispozície dievčat pre pohyb vo vode voči chlapcom nepriamo zvýhodňujú dievčatá pri
v procese výučby plávania. Motyčka (2002) tvrdí, že ženy dosahujú vo všetkých spôsoboch
vyššiu účinnosť techniky oproti mužom vďaka výhodnejšej stavbe a telesnom zložení tela
a vyššiemu zmyslu pre rytmus pohybov.
Motorický prejav človeka v dospelosti sa výskumami významnejšie sledoval vo
vzťahu k osobitostiam didaktiky plávania, ktorá však v konečnom dôsledku súvisí
s ontogenetickým vývinom senzomotoriky človeka ako celku. Nácvik plávania u dospelých je
limitovaný „neefektívnou“ kvalitou plaveckých zručností a častokrát nesprávne osvojeným
dynamickým stereotypom techniky plávania.
Rozdiely medzi pohybom človeka na suchu a vo vode
Konkrétny spôsob lokomócie človeka vo vodnom prostredí môžeme v najširšom
ponímaní nazvať plávanie. Je to konkrétna forma špecifickej lokomócie vpred vykonávaná
predovšetkým hornými končatinami (oproti bipedálnej lokomócii na suchu). Pokiaľ sa na
suchu za základný lokomočný vzorec považuje krok, vo vodnom prostredí ide o plavecké
zábery, ktorými posúva človek telo vpred alebo sa nimi snaží udržať na hladine vody. Pri
učení plávať sa budujú nové pohybové vzorce, v ktorých nie je možné v plnej miere uplatniť
pohybové skúsenosti získané rôznymi športovými aktivitami na suchu, dokonca ani základnú
lokomóciu na suchu ako je krok, skok, hod.
Vodné prostredie so svojimi vlastnosťami umožňuje vykonávať pohyb, ktorý je
špecifický svojim charakterom ako z hľadiska lokomócie tak i účinkami na ľudský
organizmus.
Rozdiely medzi pohybom vo vode oproti pohybu na suchu.
-

-

-

Pôsobenie fyzikálnych vlastností vodného prostredia, predovšetkým pôsobenie
vztlakovej sily proti gravitácii, tlaku a hustote.
Horizontálnou polohou tela. Pokiaľ na suchu chodíme vo vertikálnej polohe bipedálna lokomócia, vo vode sa najrýchlejšie pohybujeme v horizonálnej, splývavej
polohe - kvadrupedálna lokomócia.
Vznášame sa pri hladine vody nielen kvôli vztlakovým silám, ale aj pre relatívne
vyrovnanú hustotu vody a ľudského tela.
Pri plávaní pohyb vpred dominantne realizujú horné končatiny, oproti pohybu na
suchu, kde sú dominantne zaťažované dolné končatiny a chrbtica.
Pri pohybe vo vode výrazne spolupracujú agonisti a antagonisti.
Antigravitačné účinky hydrostatického vztlaku odľahčujú chrbticu a dolné končatiny.
Akýkoľvek pohyb vo vode sa realizuje bez prudkých nárazov.
Pri plávaní chýba pevná opora. Vo vode sa človek opiera o tekutú substanciu, kde
odpor, tlak a vztlak vytvárajú oporu pohybujúcim sa končatinám.
Pohyby vo vode možno vykonávať v polohách tela, ktoré na suchu nie je možné
zrealizovať. Rôzne zmeny polohy tela vo vode sú náročné na koordináciu v priestore
ovplyvnenú výraznými podnetmi na senzomotorické vnímanie priestoru.
Zvýšené nároky na termoreguláciu organizmu, kvôli vyššej tepelnej vodivosti vody
oproti vzduchu.
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- Pohyblivosť pohybového aparátu je predpokladom ekonomičnosti plávania.
- Cvičenie v hlbokej vode v porovnaní s plytkou je náročnejšie na udržanie polohy tela
aj v prípade, keď sa využíva plavecká pomôcka. Pohyby sú vykonávané v opozícii,
voda kladie odpor vo všetkých smeroch, najväčší však v smere pohybu.
- Pri plávaní pracujú rovnomerne obidve polovice tela (pravá-ľavá, predná-zadná).
- Pre pohyb vo vode je dôležité aktívne, riadené dýchanie, často so zadržaným dychom.
Je to aktívny tréning dýchacieho systému sťažený tlakom vody.
- Energetická náročnosť pri plávaní, závisí od techniky plávania a plaveckého spôsobu.
Najvyššie nároky na výdaj energie a silové schopnosti sú v plaveckom spôsobe prsia.
- Strata tepla vo vode je limitovaná povrchom organizmu človeka. Deti majú väčší
povrch tela ako dospelí (prepočítané na kg hmotnosti), preto je u detí vyšší výdaj tepla
v rovnako studenej vode.
- Hustota vody je 800-1000 krát vyššia ako hustota vzduchu (závisí od obsahu
minerálov v nej).
- V zdravotne orientovaných aktivitách sa aplikujú termické, odporové, nadľahčovacie
účinky vody.
- Turbulencia a vírivý odpor v priamom kontakte na pokožku a povrchové svaly
aktivizuje procesy podráždenia a útlmu. Tento druh vodného odporu je v niektorých
zdravotných diagnózach jediným možným masážnym prostriedkom, ktorý vyvoláva
priame dráždenie nervových zakončení v pokožke a tým napomáha regeneračným
procesom.
- Pohyb vo vode priaznivo ovplyvňuje: stabilitu a mobilitu, posturálny tonus, množstvo
a rôznorodosť pohybov, recipročnú inerváciu (koordinačná väzba zložitých pohybov
neobvyklých voči pohybu na suchu).
Rovnováha, stabilita polohy tela vo vode má rozdielne biomechanické determinanty
voči rovnováhe na suchu. Na suchu stupeň stálosti rovnováhy závisí od výšky vzdialenosti
ťažnice od okraja opornej plochy, od veľkosti plochy opory (Bínovský 2003). Plocha opory
podľa polohy pri plávaní alebo cvičení vo vode je veľká (výška a šírka tela). Umiestnenie
ťažiska tela ovplyvňuje rýchlosť klesania dolných končatín pod hladinu vody. Zreteľné
rozdiely sú medzi mužmi a ženami, čo je ovplyvnené rozdielmi v stavbe a skladbe tela.
Chodidlá ako plocha opory na suchu nemajú vo vode žiaden význam. Vo vode sa sústreďuje
opora na tie časti pohybového systému, ktoré samotný pohyb vykonávajú. Sú to hlavne dlane,
vnútorná časť predklaktia, predná časť dolnej končatiny (stehno, predkolenie, chodidlo). Ak
pod opornou plochou rozumieme priamy kontakt plochy ktorejkoľvek časti tela s podložkou,
v prípade vody ide o pohyblivú podložku. Rozdiel lokomócie vo vode oproti suchu je
v „uchopení vody dlaňou“. Noha, chodidlo, nie sú uspôsobené na uchopenie, ruka však áno.
Aj preto každý plavecký záber začína pažami, kde najdôležitejšiu úlohu majú dlane. Tieto
„vychytávajú“ vodu, začínajú dráhu záberu (Macejková 2010).
Vykonanie akéhokoľvek cvičenia vo vode i napriek relatívne jednoduchej pohybovej
štruktúre je náročné na neuromuskulárnu koordináciu nervového, pohybového, zmyslového,
termoregulačného systému, ktoré sú neustále dráždené hydromechanickými vlastnosťami
vody.
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V tomto kontexte možno poukázať na niektoré poznatky, ktoré sme zistili vo výskume
VEGA v r. 2008-2010 v úlohe pod názvom „Štúdium motoriky človeka vo vodnom
prostredí“. Z výsledkov vyberáme poznatky (Macejková, 2010, Macejková-Viczayová 2008):
senzomotorickým učením sa jedinec učí plávať prostredníctvom adaptácie na
fyzikálne vlastnosti vody, čo sa prejavuje vo všetkých plaveckých zručnostiach,
- potenciál motoriky človeka vo vode má vo vnútornom prejave špecifický
chronologický aspekt naviazaný na vek a dĺžku pôsobenia špecifického podnetu,
- plavecké zručnosti splývanie (polohovanie) a dýchanie majú pre pohyb vo vode
generalizujúci význam,
- vo vyšších etapách plaveckej výučby (zdokonaľovací plavecký výcvik), úroveň
koordinačných schopností na suchu nepreukázala signifikantný vplyv na rýchlosť
plávania,
- vplyvom obsahu kurzov základného plávania u detí v mladšom školskom veku sa
stimuluje rozvoj dynamickej rovnováhy, vo vyšších etapách plaveckej výučby
rozvoj priestorovo-orientačnej, rytmickej schopnosti.
-

1.3 Vplyv plávania na organizmus človeka
Plávanie sa líši od behu alebo chôdze horizontálnou polohou tela, kedy do pohybu sú
zapájané prakticky všetky svalové skupiny. Tieto rozdiely sú jasne deklarované v porovnaní,
výkonov bežca, 100 m zabehne za 10 s a plavca, ktorý 100 m prepláva za 1 minútu.
Rozdielnosť časov pri rovnakej vzdialenosti poukazuje na rozdiely v pohybovej lokomócii ale
aj vonkajšom prostredí. Aj z týchto dôvodov je pracovná účinnosť pohybu vo vode veľmi
nízka, pohybuje sa podľa plaveckého spôsobu a výkonnosti plavca na úrovni 4 až 10% .
V tomto rozsahu je plávanie asi 4 x energeticky náročnejšie ako beh na rovnakú vzdialenosť
(Máček-Máčková 2002, s. 101). Okrem rozdielov už vyššie spomínaných je rozdiel aj
v pôsobení odporu vody, ktorý plavec musí prekonávať. Odpor vody, závisí od zloženia vody,
tvaru a polohy tela, jeho veľkosti a rýchlosti pohybu. Vplyv odporu vody pri plávaní závisí na
rýchlosti plávania a rastie so štvorcom rýchlosti. U vynikajúcich plavcov je pri maximálnom
výkone nižšia spotreba kyslíka, pretože sa viac ako pri behu prejavuje šetrnejšia pohabová
technika a horizontálna poloha tela uľahčuje návrat venóznej krvi do srdca (Máček-Máčková
2002, s. 86).
Zo všetkých pohybových aktivít práve plávanie môžeme zaradiť medzi tie, kde môže
ísť o záchranu života. Z hľadiska vplyvu na zdravie človeka patrí k najúčinnejším (Bělková
1999; Břečková 2002; Cole-Becker, 2004; Čechovská 2007;) a v štruktúre záujmov
o pohybové aktivity zaujíma popredné miesto u mládeže (Frömel a kol., 1999). Vrcholoví
športovci vyhľadávajú plávanie pre jeho relaxačno-regeneračné účinky, bežná populácia na
upevnenie zdravia, rozvoj kondície a možnosti profesijnej kompenzácie. Pozitívne funkčné
zmeny organizmu vplyvom pravidelného plávania sú mnohostranné. Horizontálna poloha pri
plávaní (keď vztlak pôsobí proti gravitácii), umožňuje minimálne zaťaženie celého
pohybového aparátu, najmä chrbtice (najvhodnejší je znak súpaž, keď je hlava pri dýchaní
v predĺžení tela a nie je potrebná rotácia v niektorej z častí chrbtice). Nadľahčovanie vo vode
vplyvom vztlaku uľahčuje pohyb, pričom na pohyb vpred nie je potrebné veľké svalové úsilie.
Činnosť a funkcie jednotlivých systémov ľudského organizmu sa pohybom vo vode aktívne
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stimulujú. Všetky pohybové aktivity vo vode a plávanie pôsobia komplexne na všetky
systémy organizmus človeka.
Z hľadiska prevencie a udržania aktívneho zdravia vplyv plávania je:
-

korektívny (držanie tela, priaznivý rozvoj pohybového, respiračného systému),
stimulačný (vlastnosti vody sú bonusom pre posilňovanie dýchacích svalov
u alergikov, posilňovanie oslabených, skrátených svalových skupín),
adaptačný (adaptáčné zmeny všetkých systémov podľa frekvenice hodín plávania
a ich intenzity),
kompenzačný (v každej oblasti osobnosti človeka).

Pôsobenie týchto stimulov je komplexné, závisí od použitého plaveckého spôsobu.
Napr. znak plní funkciu korektívnu a kompenzačnú, plávanie prsiarskym spôsobom priaznivo
posilňuje svalstvo horných končatín a trupu, kraul posilňuje respiračný systém a rozvíja
pohyblivosť pohybového aparátu.
Vplyv plávania na jednotlivé systémy organizmu človeka
Pohybová sústava – Plavecký pohyb sa vyznačuje rytmickým striedaním svalového
napätia a uvoľnenia. Zvyšuje sa nielen rozsah pohybu ale i schopnosť relaxácie. Charakter a
rozsah plaveckých pohybov priaznivo vplýva na kĺbovú pohyblivosť. Pri plávaní sa do
pohybu zapájajú vždy agonisti a antagonisti, pričom sa aktivizuje viac ako 90% svalstva.
Zaťažované sú predovšetkým veľké svalové skupiny. Záberové cykly, ich biomechanický
charakter je podmienený stavbou kĺbov, ich tvarom, topografiou svalov. Tieto zabezpečujú
rozsah a charakter pohybu. Svaly trupu, predovšetkým veľký prsný a chrbtový sval generujú
väčšinu sily pri zábere pod vodou. Deltový sval a rotátorová manžeta sú aktívne vo fáze
prenosu paže. Stabilizátory trupu majú dôležitú funkciu pri prepájaní pohybov horných
a dolných končatín v záberovom cykle. Statická a dynamická funkcia vody komplexne pôsobí
na receptory pohybových orgánov (svalové vretienka) v šľachách (šľachové telieska).
Turbulencia a vírivý odpor v priamom kontakte s pokožkou a s povrchovými svalmi
aktivizuje procesy podráždenia a útlmu. Tento druh vodného odporu je v niektorých stavoch
jediným možným masážnym prostriedkom, ktorý vyvoláva priame dráždenie nervových
zakončení v pokožke a tým napomáha regeneračným procesom. Hydrostatický vztlak znižuje
statickú zložku svalovej práce, čo komplexne vplýva na pohybový aparát. V neposlednom
rade regeneračné účinky fyzikálnych vlastností vody sa prejavujú v rôznej dynamike svalovej
kontrakcie na základe – proti vztlaku, pomocou vztlaku, proti vztlaku a tlaku s odporom.
Termoregulačný systém – Pohyb vo vode vyžaduje zvýšený výdaj tepla. Zmena
teploty vonkajšieho prostredia podnecuje organizmus k rýchlym adaptačným procesom na
udržanie tepla, príp. jeho náhradu. Oproti vzduchu má vyššiu tepelnú kapacitu (cca 340 krát)
a vyššiu tepelnú vodivosť (23- 25 krát), rýchlo ochladzuje. Tieto jej vlastnosti podporujú
výmenu tepla medzi organizmom a vonkajším prostredím.
Zmeny teploty telesného jadra sú výsledkom pomeru medzi tvorbou a stratami tepla
a sú ovplyvňované mnohými činiteľmi. Patrí k nim teplota vody, tepelná vodivosť, hrúbka
podkožného tuku, intenzita a dĺžka pobytu vo vode, veľkosť povrchu tela plavca, stupeň
adaptácie na chlad a telesné zaťaženia. Strata tepla pri pohybe vo vode veľmi závisí na
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veľkosti povrchu tela. Povrch tela sa prepočítava na kg hmotnosti. Keďže deti majú nižšiu
hmotnosť ako dospelí, majú väčší povrch tela a tým aj prirodzene vyšší úbytok tepla pri
pobyte vo vode ako dospelí. To je jeden z dôvodov, prečo sa na plavecké kurzy detí odporúča
teplota vody 29oC – 30oC. Funkčnosť termoregulačného systému sa pobytom vo vode trénuje,
pričom závisí od intenzity pohybu a teploty vody.
Z dôvodu veľkého počtu plaveckých kurzov detí v predškolskom a mladšom školskom
veku informujeme čitateľov aj o reakcii organizmu na chlad vody (v skrátenej forme ho
uvádzame aj pri termickom vplyve vody na organizmus).
Adaptačná reakcia organizmu na chlad vody, ak strata tepla je vyššia ako jeho tvorba
pohybovou aktivitou.
1. fáza pri vstupe do chladnej vody – zúženie povrchového krvného riečišťa, čím sa
organizmus bráni úniku tepla, ktoré uchováva pre jadro (mozog, pľúca, srdce, pečeň,
tráviaci systém), koža pritom zbledne v dôsledku obmedzeného prítoku krvi.
2. fáza nastupuje po niekoľkých minútach, ak nie je dostatočná intenzita pohybovej
činnosti. Nastupuje opätovné rozšírenie kožných ciev a kapilár, pričom jedinec na
chvíľu prestávame pociťovať chlad.
3. fáza nastáva ak neprichádza k vyrovnaniu pomeru medzi stratou a tvorbou tepla.
Nastáva trvalejšie zúženie krvného riečišťa, spomalenie krvného obehu hlavne v žilách,
následkom zvýšenej spotreby kyslíka v jadre. Vonkajším prejavom je husacia koža,
svalová triaška, zmodranie pier, tváre, prstov na končatinách, celková psychická čulosť.
V takejto situácii musí zasiahnuť pedagóg opatreniami: žiaka osušiť, zabaliť do tepla,
žiak musí byť v pohybe, prechádza sa, ponúknuť teplý sladký nápoj, asi po polhodine
osprchovať v teplej vode.
Zmyslové vnímanie – Centrálny nervový systém získava informácie prostredníctvom
zmyslových receptorov. U človeka existuje dvanásť modalít, ktoré napomáhajú orientácii vo
vonkajšom prostredí: zrak, sluch, čuch, chuť, uhlové zrýchlenie, lineárne zrýchlenie, dotyk,
bolesť, teplo, chlad, poloha kĺbov a pohyb (Marček a kol. 2007, s.17). Väčšina receptorov je
pod stálou kontrolou CNS, ktorý určuje vhodnú motorickú odpoveď na senzorické podnety.
Pri plávaní sú receptory umiestnené v koži pre dotyk, tlak, vibrácie, teplo, chlad a bolesť
stimulovačmi pre komplexnú percepciu prúdenia vody a vytvorenie plochy opora pre záber.
Taktilná submodalita pri pohybe vo vode tvorí základ reakcie opory, čo je súčasťou pocitu
vody. Polohovú citlivosť (propriocepciu) tvoria svalové, šľachové, kĺbové proprioreceptory.
Tieto majú vplyv na činnosť ale aj kontrolu cielených pohybov jednotlivých častí tela,
informujú o rýchlosti, smere, rozsahu pohybu v priestore. V plávaní naviac pri vnímaní
rýchlosti prúdenia vody a pohybu tela pri plávaní. Vestibulárny analyzátor má dôležitú úlohu
pri nácviku zmien polohy tela pri obrátkach a štartoch. Signalizácia vo vnútornom uchu
a spätná väzba v motorickej oblasti sa uplatňuje pri zvýšených nárokoch na rovnováhu
a orientáciu, čo je pre plávanie typické. Naviac je dôležitá súčinnosť zraku, kožných
analyzátorov a propriocepcie. Uvedené analyzátory limitujú ideálnu horizontálnu polohu tela
pri plávaní a sú určujúce pre účinnosť plaveckého záberu.
Srdcovo-cievny systém - Horizontálna poloha má priaznivý vplyv na prácu srdca. Na
spomalení srdcovej frekvencie sa podiela predovšetkým horizontálna poloha tela aj tzv.
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diving reflex, ktorý je asociovaný nervami umiestnenými v nasálnej oblasti. V momente
ponorenia tváre a zadržania dychu dochádza k poklesu SF a krvného tlaku. Tento reflex sa
prejavuje individuálne. Niektoré výskumy preukazujú zníženie SF aj v okamžiku vstupu do
vody. Zníženie SF koreluje s hĺbkou ponorenia tela pod hladinu. Rozdiel hodnôt SF medzi
ponorením sa po členky a do výšky ramien sa pohybuje cca 13-14 úderov/min (Graef, Kruel,
2006). Vzájomné pôsobenie hydrostatického tlaku voči gravitácii vo vode a horizontálna
poloha tela optimalizujú činnosť krvného obehu a uľahčujú prácu srdca. Kompresia
hydrostatickým tlakom na vrstvy kože pôsobí nepriamo na všetky systémy organizmu.
Vplyvom tlaku nastáva redistribúcia krvi z periférnych častí tela do centra (vnútrohrudníkový
priestor). Pulzový objem krvi sa zvýši, tým sa zníži SF a zlepší sa distribúcia okysličenej krvi
do pracujúcich svalov. Návrat krvi do srdca je ľahší, pretože tlak vo vnútri srdcovo-cievneho
systému nemusí prekonávať gravitáciu.
Respiračný systém - Spoločnou premennou pohybu vo vode sú plavecké zručnosti
a dýchanie.Technicky správne dýchanie pri plávaní je základnou požiadavkou jeho vplyvu na
zdravie. Základný dychovo-pohybový vzorec, tzv. stereotyp dýchania na suchu sa skladá z fáz
(Hromádková 1999, s. 370):
- vdych nosom, ústa zatvorené,
- vdychová pauza na konci vdychu,
- výdych ústami,
- výdychová pauza na konci výdychu.
Pri plávaní je rozdielny dychový vzorec a je naviazaný na pohyby horných končatín. Tvorí
ho:
-

vdych len ústami,
pri ponorení tváre do vody aktívny výdych nosom,
potom častokrát ale nie vždy zadržanie dychu,
na záver dynamický výdych nosom aj ústami.

Vzájomnú tesnú spoluprácu pohybového a respiračného systému pri plávaní si
málokto uvedomuje. Svaly trupu ako celku tvoria chrbtové svaly, brušné, svaly panvového
dna a svaly hrudníka. Chrbtové svaly sú uložené pri chrbtici vo viacerých vrstvách. Svaly
panvového dna, bránia poklesu orgánov ale s bránicou a brušnými svalmi spolupracujú pri
dýchaní. Svaly hrudníka sa zúčastňujú pri dýchaní a niektoré spolupracujú so svalmi horných
končatín. Medzi chrbticou, hrudníkom a dýchaním je tesný vzťah. Pohyby chrbtice
ovplyvňujú dýchanie a naopak dýchacie pohyby ovplyvňujú pohyblivosť a dynamiku chrbtice
(Bínovský 2003, s. 151).
Tento vzťah sa využíva v liečebných pohybových programoch. Plávanie pre
dynamický charakter dýchania pri pohybovej činnosti (aktívne dýchanie) je lekármi
odporúčané predovšetkým pre pacientov s alergickými ochoreniami horných dýchacích ciest
ako aj poruchami pohybového systému.
Jedinečnosť plávania spočíva v jeho možnosti realizovať ho bez vekového
obmedzenia dokonca i v prípadoch, keď iné pohybové aktivity nie sú odporúčané (obezita,
chybné držanie tela). Plávanie patrí k pohybovým aktivitám s najnižším rizikom úrazov.
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2 ŠPORTOVÉ PLÁVANIE
2.1 Charakteristika športového plávania
Športové plávanie je individuálny šport, vykonáva sa v bazénoch s rozmermi 25 a 50
m. Patrí medzi najpopulárnejšie olympijské športy. Riadi sa pravidlami Medzinárodnej
plaveckej federácie – FINA (FINA, 2017). Súťaží sa v disciplínach 50 m, 100 m, 200 m, 400
m, 800 m a 1 500 m voľný spôsob, 50 m, 100 m, 200 m motýlik, znak a prsia. Polohové
preteky 100 m (len v 25 m bazéne), 200 m a 400 m sú kombináciou všetkých štyroch
spôsobov v poradí motýlik, znak, prsia a kraul.
V športovom plávaní sa súťaží aj v štafetách – voľný spôsob a polohové preteky (4 x
50 m alebo 4 x 100 m). Polohové preteky sa v štafete plávajú v poradí znak, prsia, motýlik a
kraul. Súťažia vždy štyria pretekári v kategóriách muži, ženy alebo mix. Zloženie mix štafiet
je stanovené pravidlami FINA – dvaja muži a dve ženy v ľubovoľnom poradí.
Vytrvalostná schopnosť je v štruktúre športového výkonu pomedzi kondičných
schopností v športovom plávaní limitujúca. V súčasnosti sa však výrazným spôsobom plavci
zameriavajú na rozvoj sily, čo priaznivo pôsobí na športové výkony v plávaní.
Športové plávanie je regulované platnými pravidlami. Tie okrem jednotlivých
plaveckých spôsobov definujú aj výstroj pretekárov. FINA definuje rozmery a materiálové
zloženie plaviek, čiapok aj okuliarov.
V športovom plávaní Medzinárodná plavecká federácia definuje techniku štyroch
plaveckých spôsobov – motýlik, znak, prsia a voľný spôsob. Voľný spôsob je najmenej
obmedzený pravidlami, pretože pretekári môžu plávať akýmkoľvek spôsobom. Plavci však
využívajú najrýchlejší spomedzi plaveckých spôsobov – kraul.

2.2 Plavecké spôsoby a korekcia chýb v technike
V bazénovom plávaní rozoznávame striedavé (kraul a znak) a súpažné plavecké
spôsoby (motýlik a prsia). Technika plaveckých spôsobov je založená na biomechanických
zákonitostiach ľudského tela a fyzikálnych vlastnostiach vody. Pri opise každého plaveckého
spôsobu sa zmeriavame na polohu tela, pohyb dolných končatín, pohyb horných končatín,
súhru ich pohybov a dýchanie.
Spoločné znaky techniky všetkých plaveckých spôsobov sú: cyklické pohyby,
eliminácia odporových síl pri pohybe končatín a snaha o udržanie tela v čo najviac
priamočiarom pohybe v ideálnej polohe. Ideálna poloha je takmer vodorovná na hladine vody,
kde hlava a ramená pretínajú hladinu a telo je tesne pod vodou.

2.2.1 Technika plaveckého spôsobu kraul
Kraul je najrýchlejší plavecký spôsob. Vyznačuje sa horizontálnou polohou tela na
hladine vody a striedavým pohybom paží aj nôh. Poloha ramien je vyššie ako poloha bokov
a nôh, čo priaznivo vplýva na čelný odpor pri pohybe plavca vpred. Uhol medzi osou tela
a vodou sa mení v závislosti od rýchlosti plavca. V disciplínach 50 m a 100 m sa uhol
zväčšuje a môže presiahnuť aj 10°. Naopak, v disciplínach 400 m až 1 500 m sa uhol, ktorý
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zviera pozdĺžna os tela s vodnou hladinou, blíži k 0°. Pri prenose ruky vpred prichádza k
vytočeniu ramien, uhol vytočenia ramien od pozdĺžnej osi tela sa pohybuje v rozsahu 40° až
60°. Vytočenie pri prenose priamo ovplyvňuje pohyb druhej ruky a pomáha k optimálnej
polohe tela počas plávania. Os tela definuje polohu plavca vo vode. Hlava je počas plávania
umiestnená tak, aby predlžovala túto os. Hlava je tvárovou časťou ponorená vo vode a pri
nádychu sa nedvíha, len sa vytáča spolu s vytočením ramien. Pri nádychu ostáva časť tváre
(jedno oko) ponorené, čo pomáha správnemu obtekaniu vody v úrovni úst plavca.
Dolné končatiny sa podieľajú na celkovej hnacej sile (propulzii) do 20 %. Väčšiu
hnaciu silu vytvárajú horné končatiny (sekvencia obr. 1, 2).
Link: https://youtu.be/e6OVMvrmNt4

Sekvencia obrázkov 1 Plavecký spôsob kraul

Sekvencia obrázkov 2 Plavecký spôsob kraul – pohľad pod vodou
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Technika kraulových nôh
Nohy v plaveckom spôsobe kraul plnia predovšetkým stabilizačnú funkciu. Svojím
kmitavým pohybom stabilizujú pohyb tela a pomáhajú rukám v pohybe vpred. Frekvencia
kopania priamoúmerne stúpa s rýchlosťou plávania. Kým plavec na 50 m trati kope
nepretržito vo vysokej frekvencii, plavec na 1 500 m trati kope minimálny počet kopov.
Pohyb nôh je striedavý, jedna končatina sa pohybuje smerom nadol (kop), druhá sa
pohybuje nahor (prípravná fáza). Kop je aktívna záberová fáza. Je vykonávaná prudkým
pohybom a plocha opory vzniká medzi kolenom a špičkou chodila. Špička je počas kopu
prepnutá a vytočená smerom dnu (palcami k sebe), čím sa maximalizuje plocha opory. Po
kope nasleduje prípravná fáza, keď sa vystretá noha dostáva tesne pod hladinu a začína sa
mierne ohnutie v kolennom kĺbe (150°). Koleno pri tomto pohybe nesmie narušiť prúdenie
vody pod telom, preto sa ponára minimálne. Špička nohy ostáva vystretá aj v prípravnej fáze
a počas krčenia kolena ostáva tesne pod hladinou. Rozsah a kvalita kopu sú ovplyvnené
flexibilitou členkového a kolenného kĺbu a závisia od veľkosti oporných plôch.
Práca dolných končatín je náročná na spotrebu energie. Dolné končatiny majú väčší
objem svalstva oproti horným končatinám a ich propulzívna účinnosť je nízka vzhľadom na
krátku trajektóriu kopu (20 až 40 cm) oproti trajektórii pohybu paží (120 až 200 cm).
Najčastejšie chyby:
-

vysoko vynorené boky a ponorené nohy alebo naopak,
nadmerné ohýbanie kolien pri kopaní,
kopanie iba od kolenného kĺbu (pokrčenými nohami),
kopanie vystretými nohami,
kopanie široko od seba (široký kop).

Technika kraulových paží
Paže v plaveckom spôsobe kraul vytvárajú hlavnú záberovú silu. Ich pohyb je
striedavý, pravá ruka sa strieda s ľavou, no ich časovanie závisí od rýchlosti plávania (tzv.
timing). Účinnosť zaberania závisí od veľkosti opornej plochy (dlaň a predlaktie) a od dĺžky
a smeru záberu. Dĺžka záberu je priamoúmerná dĺžke horných končatín.
Pohyb paže sa opisuje pod vodnou hladinou (záber) a nad vodnou hladinou (prenos).
Aby sme zabezpečili čo najúčinnejší záber, pohyb paže pod vodou by mal byť čo najviac
priamočiary (Borges 2019, Cortesti 2019). Dlaň by mala vytvárať čo najväčšiu plochu, prsty
na rukách sú vystreté, nemusia byť však úplne spojené (do 1 cm).
Pri pohybe paží rozlišujeme 5 fáz:
-

prípravná fáza,
prechodná fáza,
záberová fáza – priťahovanie, odtláčanie,
fáza vytiahnutia,
fáza prenosu.
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Prípravná fáza. V tejto fáze plavec ponára ruku do vody, zasunutie je v poradí: prsty,
dlaň, predlaktie a lakeť. Ruka sa zasúva do vody v osi ramena (nesmeruje k osi hlavy). Keďže
paža nevytvára hnaciu silu, ide o brzdiaci pohyb, preto je dôležité, aby ruka vytvárala čo
najmenší odpor. Ruka sa po vnorení vyťahuje z ramena vystretá, dlaňou je otočená nadol.
Táto poloha ruky pomáha plavcovi získať vyšší vztlak a ľahšie udržanie na hladine. Trvanie
prípravnej fázy úzko súvisí s rýchlosťou plávania. V disciplíne 50 m je extrémne krátka,
menej ako 0,1 s, naopak, v disciplíne 1 500 m môže trvať aj takmer 1 s a svaly ruky vo
vytiahnutí relaxujú.
Prechodná fáza. Je kratšou (0,1 s), no pomerne zložitou fázou, ruka sa začína
pohybovať smerom nadol. V tejto fáze sa ruka pripravuje na záber, hovoríme o tzv. zachytení
vody. Zložitosť vyplýva zo schopnosti plavca vnímať vodné prostredie a prispôsobiť pohyb
končatín rýchlosti plávania.
Záberová fáza. Je charakteristická tým, že vytvára hnaciu silu. Záberová fáza sa delí
na priťahovanie a odtláčanie. Trajektória pohybu v týchto fázach by mala byť čo najviac
priamočiara a rýchlosť pohybu by mala narastať každým centimetrom. Najvyššie zrýchlenie
dosahuje ruka na konci odtláčania.
Priťahovanie. Paža pokračuje v pohybe, ktorý sa započal v predchádzajúcej fáze.
Dlaň sa postupne dostáva do zvislej polohy otočená smerom vzad (dlaň hlbšie ako lakeť).
Predlaktie sa začína krčiť a postupne sa prispôsobí polohe dlane. Takto vzniká oporná plocha,
ktorá je tvorená predlaktím a rukou a jej poloha je zvislá a otočená vzad. V tejto fáze ruka
dosahuje najväčšiu hĺbku, pričom tento pohyb súčasne sprevádza vnútorná rotácia ramenného
kĺbu. Ohnutie v lakti na konci priťahovania je do 90°. Fáza priťahovania sa končí v úrovni
zvislej osi ramena.
Odtláčanie. Paža postupuje za úroveň ramena a postupne sa začína vystierať smerom
vzad. Hĺbka ponorenia ruky sa plynulo zmenšuje, ako sa ruka vystiera. Dlaň sa pritom snaží
čo najdlhšie pôsobiť čo najväčšou plochou až do konca záberu. Záber sa končí za bedrovým
kĺbom. Rotácia ramena v tejto fáze smeruje do vodorovnej polohy (rotuje sa naspať) a
zároveň pomáha dosiahnuť maximálny rozsah dĺžky záberu.
Fáza vytiahnutia. Záverečná fáza pohybu pod vodou sa končí vyťahovaním ruky
z vody. Ruka sa z vody vyťahuje vystretá tak, aby čo najmenej tvorila odpor vo vode, nad
vodou sa následne mierne krčí v lakti. V tejto fáze sa rameno dostáva nad hladinu vody ako
príprava na prenos ruky nad vodou.
Fáza prenosu. Rameno prenášanej ruky je v najvyššej polohe. Prenos ruky nad vodu
sa vykonáva buď pokrčenou, alebo vystretou rukou. Šprintéri preferujú prenos takmer
vystretou rukou, vytrvalci lakte pri prenose krčia. Trajektória pohybu ruky je po kružnici. Pri
prenose pokrčenou rukou je predlaktie uvoľnené a v polovici prenosu (zvislá os hlavy) sa
predlaktie dostáva vpred tak, aby sa nasmerovalo na vstup do vody (prípravnú fázu).
Najčastejšie chyby:
-

málo alebo vôbec nevytočené ramená pri pohybe,
kríženie rúk pred telom (prechod ruky pred osou hlavy),
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-

skrátenie záberu tým, že ruka sa pred telom nevystrie, alebo pri vyťahovaní z vody
vychádza príliš pokrčená,
„hrabanie vody“ – príliš rýchla záberová časť bez využívania odrazovej plochy,
vynechanie „zachytenia vody“ – neúčinná prechodná fáza,
príliš hlboký záber takmer vystretou rukou,
prerušovaný pohyb pod vodou – bez zrýchlenia,
slabý sklz a pokrčená ruka počas prípravnej fázy – zlá koordinácia rúk.

Dýchanie. Rozoznávame rôzne varianty dýchania. Pretekári sa v disciplíne 50 m kraul
buď nenadychujú, alebo minimalizujú počet nádychov na 1 až 2. V disciplínach 200 až 1 500
m plavci dýchajú na každý záberový cyklus (každý druhý zaber). V 100 m trati plavci
kombinujú časti bez nádychu (25 m po štarte a záverečných 10 m) s dýchaním na každý druhý
alebo na každý záberový cyklus.
Nádych sa uskutočňuje počas záverečných pohybov vyťahovania ruky z vody a je
ukončený pred tým, ako ruka prejde do polovice prenosu nad vodou. Druhá ruka sa vtedy
nachádza v prípravnej fáze. Hlava sa počas nádychu vytáča spolu s ramenami a z vody sa
nevynára. Jedno oko sa počas nádychu nachádza pod vodnou hladinou. Táto poloha umožňuje
rozrážanie vodnej hladiny tak, že pri ústach vzniká vlnenie vody, ktoré pomáha nádychu.
Plavec sa nadychuje ústami (nádych trvá 0,2 s).
Zadržanie dychu je veľmi krátke a je ukončené po návrate hlavy do osi tela
(vzpriamená poloha).
Vydychovanie sa začína pomaly nosom, nasleduje prudký výdych ústami a zároveň aj
výdych nosom, uskutočňuje sa počas druhej polovice fázy dotláčania. Plavec sa snaží
vydýchnuť tak, aby následný nádych mohol byť hlboký.
Plavci používajú rôzne rytmy dýchania:
-

dýchanie na každý pohybový cyklus paží alebo nádych na každý druhý záber,
dýchanie na jeden a pol cyklu alebo nádych po každom treťom zábere; výhodou je
rovnomerné zaťažovanie svalov chrbta, preto sa často využíva v tréningu,
dýchanie na každý druhý, tretí alebo štvrtý cyklus sa využíva najmä pri rýchlom
plávaní, plavci šprintéri však na 50 m trati už plávajú bez dýchania.

Technika kraulovej súhry
Súhrou nazývame zladenie pohybov horných a dolných končatín. Pohyby končatín sa
synchronizujú s cieľom maximálneho propulzného účinku. Pri rôznych rýchlostiach plávania
využívame rôzne kombinácie kopov a záberov.
Plavci na dlhé trate (800, 1500 m) prevažne využívajú dvojúderový kraul. Na jeden
záberový cyklus plavci dvakrát kopnú nohami. Takáto súhra je energeticky menej náročná,
ale nedá sa pri nej dosiahnuť maximálna rýchlosť. Plavci sa vtedy nadychujú na každý
záberový cyklus. Kop predchádza záberu, jeho funkcia je iniciovať počiatočné zrýchlenie
pred pohybom ruky do záberu. Na krátkych tratiach (50 a 100 m) sa často používa
šesťúderový kraul. Na jeden záberový cyklus plavec kopne šesť kopov. Rýchle pohyby nôh
stabilizujú polohu plavca pri rýchlom pohybe vpred a tým pomáhajú rukám pri udržiavaní
vysokej frekvencie zaberania.
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Časovanie pohybov paží v závislosti od rýchlosti plávania. Čím rýchlejšie plavec
pláva, tým častejšie musí zaberať. Pohyb rúk sa preto pri šprinte líši od pohybu rúk na dlhých
tratiach. Striedanie záberov rúk opisujeme podľa polohy prednej ruky v prípravnej fáze.
V disciplínach 1500 m a 800 m plavci využívajú neskorú výmenu, ktorá pomáha splývaniu,
pohyb rúk sa vykonáva nižšou frekvenciou, ale záber je silový a využíva maximálnu dĺžku
dosahu horných končatín. Výmena ruky, ktorá je v prípravnej fáze, s rukou, ktorá je vo fáze
prenosu, nastáva v poslednej polovici fázy prenosu. Uhol medzi rukami je v tomto momente
menší ako 90°
(obr. 5).
Pre disciplíny 400 m a 200 m je typická výmena, keď uhol medzi rukou v prípravnej
fáze a rukou vo fáze záberu je 90° (obr. 5).
Plavci v disciplínach 100 m a 50 m vykonávajú včasnú výmenu rúk, keď uhol medzi
rukou v prípravnej fáze a rukou zaberajúcou je od 120° a pri maximálnom šprinte sa blíži
takmer k 180°. Tento spôsob pohybu rúk pomáha prekonávať narastajúci odpor spôsobený
vysokou rýchlosťou pohybu plavca vpred (obr. 5).

Výmena rúk v uhle 90°

2.2.2 Technika plaveckého spôsobu znak
Znak patrí medzi striedavé plavecké spôsoby. Ako jediný spomedzi plaveckých
spôsobov sa vykonáva v polohe na chrbte. Striedavá práca paží, na rozdiel od kraulu, nemá
v pohybovom cykle kĺzanie v prípravnej fáze. Práca rúk je neustála a ruky sa vždy nachádzajú
takmer presne na opačnej strane (jedna vchádza do vody, opačná ruka z nej vychádza). Poloha
tela je takmer vodorovná, najvyšším bodom sú ramená a hlava, boky a nohy sú pod hladinou.
Hlava je počas plávania zafixovaná, pohybuje sa bez vytáčania do strán a tvárová časť je nad
vodnou hladinou. Tak ako pri plaveckom spôsobe kraul aj tu je poloha na hladine vody
ovplyvnená rýchlosťou plávania. Pri nízkej rýchlosti je uhol medzi hladinou a pozdĺžnou osou
tela blízky 5°, pri maximálnej rýchlosti plávania sa plavci snažia byť vo vode pod čo
najmenším uhlom, ktorý nepresahuje 10°. Pre tento plavecký spôsob je špecifické, že pri práci
rúk prichádza k vytáčaniu tela naraz s pohybom ramien. Ideálne vytočenie ramien je 45° (uhol
medzi vytočeným ramenom a vodnou hladinou), (sekvencia obr. 3, 4).
Link: https://youtu.be/epp1mCHXFXQ
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Sekvencia obrázkov 3 Plavecký spôsob znak pohľad pod vodou
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Technika znakových nôh
Ich práca stabilizuje polohu, pomáha práci rúk a výrazne prispieva k rýchlosti
plávania. Napriek tomu sú nohy v porovnaní s rukami málo účinné, ich podiel na propulzii,
podobne ako pri kraule, neprekračuje 20 %. Pohyb nôh je striedavý a vychádza z bedrového
kĺbu, pokračuje cez stehno, predkolenie až po špičku chodidla. Na zabezpečenie najväčšej
odrazovej plochy sú špičky otočené palcami k sebe a pätami od seba. Členok je počas kopania
takmer vždy vystretý. Odrazová plocha, ktorá vytvára hnaciu silu, je tvorená predkolením
a priehlavkom chodidla.
Znakové nohy majú iba dve fázy pohybu – prípravnú a záberovú. V záberovej fáze sa
koleno pohybuje smerom k hladine tak, aby cez ňu neprechádzalo. Ohnutie v kolennom kĺbe
je malé, uhol neprekračuje 130° (ohnutie o 50°). Nasleduje pohyb predkolenia a vystretého
členku smerom hore, tento pohyb nazývame kop. Je prudký a ukončený úplným vystretím
nohy v kolennom kĺbe, keď je chodidlo tesne pod hladinou. V prípravnej fáze sa vystretá nohy
pohybuje smerom dolu. Hĺbka jej ponorenia je malá a závisí od telesnej výšky a dĺžky
končatín plavca. Chodidlo ostáva vystreté, čím zabezpečuje dobré obtekanie vody.
Účinok kopu závisí od voľnosti členkového a kolenného kĺbu, od sily stehenných
svalov, veľkosti odrazových plôch a koordinácie vzájomných pohybov.
Najčastejšie chyby:
príliš ponorený zadok,
prekopávanie vody kolenami,
posúvanie vody dozadu – pohyb chodidiel ako pri bicyklovaní.

-

Technika znakových paží
Paže sú hlavným zdrojom propulzie v znaku, ich pohyb je cyklický. Pri pohybe
znakových paží rozlišujeme tieto fázy:
-

prípravná fáza,
prechodná fáza,
záberová fáza,
fáza vytiahnutia,
fáza prenášania.

Prípravná fáza je veľmi krátka, nastáva po vstupe ruky do vody, keď je paža vystretá
v lakti a vložená v osi ramena do vody, vystretá ruka plynulo klesá pod vodnú hladinu
s dlaňou vytočenou von (malíčková hrana ruky).
Nasleduje prechodná fáza, v ktorej ruka pokračuje v pohybe nadol, rameno sa ponára
spolu s rukou a tá sa začína krčiť v lakti. Ruka sa nesmie dostať počas žiadnej fázy do
zapaženia. Predlaktie sa začína vytáčať von do uhla 45° a nastáva „zachytenie vody“.
Po zachytení vody pokračuje ruka v záberovej fáze. Tá je rozdelená na priťahovanie
a odtláčanie. Priťahovanie je prvá časť záberu, ktorá je ukončená v osi ramena. Ideálne
pokrčenie v lakti je na konci priťahovania 90°. Rameno zaberajúcej ruky ukončuje svoj pohyb
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nadol (vytočenie ramena opačnej ruky je najvyššie). Ruka je otočená celou plochou dlane,
predlaktia aj ramennej kosti tak, aby pohybom vzad vytvárala odrazovú plochu. Fáza
odtláčania je fáza s najrýchlejším pohybom ruky pod vodou, ruka pokračuje smerom k telu,
dlaň sa otáča dnu a pokračuje vo vystieraní až k stehnu, kde dlaň smeruje dozadu a dole.
Rameno pracujúcej ruky sa postupne vynára k hladine.
Fáza vytiahnutia je krátka, rameno sa z vody vyťahuje ako prvé a za ním celá vystretá
paža. Dlaň vychádza z vody chrbtovou časťou alebo palcom.
Vo fáze prenášania sa ruka pohybuje vystretá po kruhovej trajektórii v osi ramena.
V najvyššom bode prenosu sa dlaň otáča tak, aby bola otočená malíčkovou stranou ruky
pri vstupe vo vody. Rameno sa vytáča spolu s prenosom ruky nad vodou. Tým pomáha
pracujúcej ruke, ktorej rameno je v momente prenosu najviac vytočené po vodou.
Najčastejšie chyby:
-

vkladanie paží do vody lakťom alebo mimo osi ramena,
prenášanie ohnutej paže v lakti nad vodou,
prechod vystretou rukou v záberovej časti,
vyťahovanie pokrčenej paže v lakti,
príliš ponorená ruka v zábere.

Dýchanie je rytmické a naviazané na pohyb paží. Nádych nastáva počas prenosu
jednej ruky a výdych nastáva počas prenosu druhej ruky. Nadychuje sa ústami a vydychuje
ústami aj nosom. Plavci pri plaveckom spôsobe znak majú tvár počas plávania nad vodnou
hladinou, preto je dýchanie v znaku viac individuálne a plavci si ho zautomatizujú počas
tréningového procesu.
Technika znakovej súhry
Znakové ruky sa nikdy nedobiehajú. Ak sa jedna prenáša nad vodu, druhá ruka zaberá.
Pohyb rúk je previazaný s pohybom ramien. Rameno prenášanej ruky sa vyťahuje z vody
a, naopak, rameno ruky, ktorá je v zábere, je ponorené. Tým sa získava ideálny rozsah
pohybov. Nohy pracujú neustále a tým pomáhajú stabilizácii tela na hladine vody. Šprintéri
(50 m) na jeden záberový cyklus rúk vykonajú 6 kopov, plavci na dlhšie trate 100 m a 200 m
vykonajú priemerne 4 kopy. Pri pohybe sa celé telo vytáča spolu s pohybom ramien. Preto sa
aj nohy počas kopania vytáčajú do strán.

2.2.3 Technika plaveckého spôsobu prsia
Patrí medzi súhlasné plavecké spôsoby (pohyby rúk a nôh sú „zrkadlové“, to, čo robí
pravá ruka, zrkadlí ľavá). Je najpomalším a najstarším spomedzi plaveckých spôsobov.
V plaveckom spôsobe prsia sa ruky aj nohy prenášajú pod vodu, čo spôsobuje výrazné
spomalenie pre zvýšený čelný odpor.
Poloha tela pri plaveckom spôsobe prsia sa mení počas záberového cyklu. Vo fáze
splývania telo plavca kĺže vystreté tesne na hladine. V najvyššej polohe sú hlava a ramená,
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paže aj nohy sú vystreté tesne pod hladinou tak, aby zaujali polohu s čo najmenším čelným
odporom. Po ukončení záberovej fázy je telo plavca v najvyššej polohe. Hlava a ramená sú
vytiahnuté z vody až po úroveň lakťov (ktoré podľa pravidiel musia ostať v kontakte s vodnou
hladinou), nohy sa v tomto momente krčia a pripravujú sa na záber (kop), v tejto polohe má
plavec najvyšší odpor s najnižšou rýchlosťou, (sekvencia obr. 5, 6).
Link: https://youtu.be/L9lLJ7o_ZaY

Sekvencia obrázkov 5 Plavecký spôsob prsia

36

Sekvencia obrázkov 6 Plavecký spôsob prsia – pohľad pod vodou

Technika prsiarskych nôh
Prsiarske nohy vyvíjajú najvyššiu silu v porovnaní so silou nôh v ostatných
plaveckých spôsoboch. Ich odpor pri pohybe je však najvyšší. V súhre pôsobia výrazne
väčším podielom propulzie oproti ostatným spôsobom (cca 50 % nohy, 50 % paže). Ich pohyb
sa skladá z troch fáz: fáza splývania, fáza priťahovania a záberová fáza.
Fáza splývania je fáza s najmenším odporom. Nohy sú ponorené tesne pod vodou
(vodorovné s hladinou vody), spojené a vystreté v kolenách aj špičkách (chodidlá smerujú
k hladine vody).
Fáza priťahovania spôsobuje najvyšší odpor v plaveckom spôsobe prsia. Rýchlosť
priťahovania nesmie byť vysoká, keďže odpor vody rastie s druhou mocninou rýchlosti.
Odpor vytvárajú stehná, ktoré vplyvom pritiahnutia zväčšujú čelný odpor plavca. Nohy sa
priťahujú ohnutím v bedrovom, kolennom aj členkovom kĺbe. Päty sa priťahujú priamo
k zadku, nesmú sa dostať nad hladinu vody, stehná sa ohýbajú tak, aby uhol medzi trupom
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a stehnom bol väčší ako 125°. Kolená sú počas priťahovania v šírke bokov. Priťahovanie je
ukončené vytočením špičiek chodidla von (päty smerujú k sebe, prsty ukazujú do strán).
Záberová fáza je propulzná fáza (kop), vytočené chodidlá spolu s predkolením tvoria
opornú plochu, pomocou ktorej sa plavec opiera o vodu. Chodilo vykonáva pohyb
s oblúkovou trajektóriou smerom do strán, dozadu a dole. Rýchlosť pohybu nôh je
zrýchľovaná smerom k ukončeniu kopu. Kolená sa počas kopu dostávajú od seba na
vzdialenosť šírky ramien. Chodidlá sa pri ukončení kopu vystierajú.
Najčastejšie chyby:
-

veľké rozťahovanie kolien počas priťahovania a kopu,
priťahovanie chodidiel k bokom a spojené kolená počas fázy priťahovania,
priťahovanie kolien k trupu,
chodidlá sa počas kopu nedostanú do vytočenia alebo sa otáčajú opačne (dnu),
šikmý strih,
príliš hlboký kop alebo, naopak, prekopávanie nôh cez hladinu vody,
rýchle priťahovanie a pomalý kop.

Technika prsiarskych paží
Prsiarske paže majú najkratšiu trajektóriu pohybu spomedzi plaveckých spôsobov. Sú
najmenej účinné, pretože prenos rúk sa vykonáva na hladine vody, čo spôsobuje brzdenie. Na
ich pohyb je naviazaný rytmus pohybu dolných končatín aj dýchania. Hlava sa počas celého
cyklu rúk nepredkláňa, je vždy v predĺžení osi chrbta. Cyklus pohybu paží sa skladá z troch
fáz: fáza splývania, záberová fáza a fáza prenosu.
Fáza splývania je dôležitá pre udržanie vysokej polohy a minimálneho odporu plavca
pri pohybe vpred. Telo plavca je vystreté, ruky sú prepnuté v lakťoch a smerujú priamo vpred.
Sú však o niekoľko centimetrov hlbšie ako ramená. Nohy sú spojené a vystreté v kolenách aj
členkovom kĺbe.
Záberová fáza sa začína upažením von vystretých rúk s dlaňami otočenými 45° von.
Rozťahovanie sa končí, keď medzi pravou a ľavou pažou je uhol 90°. Paže sa v tejto časti
záberu pohybujú v hĺbke 10-20 cm pod vodnou hladinu. Záber pokračuje pokrčením rúk
v lakťoch a zmenou smeru pohybu predlaktia a dlane k telu plavca po oblúkovitej trajektórii –
pritiahnutie. V pritiahnutí lakte ostávajú pod vodnou hladinou a rýchlosť pohybu je najvyššia,
pri ukončení záberu sa lakte priťahujú k telu (tesne pod vodnú hladinu). Záberová fáza je
ukončená ešte pred tým, ako dlaň plavca pretne zvislú os ramien. Ramená a hlava sa na konci
upažovania (rozťahovania) dvíhajú, čím umožňujú správny pohyb rúk v zábere. Najvyššiu
polohu ramien plavci dosahujú na konci záberovej fázy (počas pritiahnutia). Uhol, ktorý os
tela zviera s vodnou hladinou pri ukončení záberu, je v rozsahu 50 až 70 stupňov.
Fáza prenosu nastáva, keď sa ruky začnú pohybovať vpred. Ruky sú pokrčené
v lakťoch a postupne prechádzajú do vystretia, predlaktia sa pohybujú priamo vpred tak, aby
mali čo najmenší čelný odpor. Pri prenose sa dlane spájajú, čím pomáhajú obtekaniu vody
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okolo tela. Po tom, čo sa ruky začnú pohybovať dopredu, sa telo plavca postupne vystiera až
do vodorovnej polohy.
Najčastejšie chyby:
-

upažovanie (rozťahovanie rúk) viac ako 90 stupňov
príliš dlhý záber za úroveň ramien,
vyťahovanie dlaní nad hladinu vody počas fázy prenosu,
prekrižovanie paží pred telom.

Dýchanie. V plaveckom spôsobe prsia plavci dýchajú pravidelne na každý záberový
cyklus paží. Nádych nastáva počas vynorenia, keď ruky ukončili záber a prechádzajú do
prenášania, ramená sa nachádzajú v najvyššej polohe. Plavci pozvoľna vydychujú počas
ponoru hlavy pod vodou nosom. Prudký výdych ústami aj nosom nastáva na konci záberu.
Technika prsiarskej súhry
V prsiarskej súhre ako v jedinom z plaveckých spôsobov pripadá na jeden záber
rukami len jeden kop. Súhru začínajú paže, po ich ukončení nastáva fáza priťahovania nôh,
prenos rúk, kop nôh a splývanie. Toto poradie pohybov zabezpečuje najvyššiu efektivitu
pohybov a vysokú polohu pri plávaní. V disciplíne 50 m prsia sa splývanie eliminuje na
minimum (0,05 s), po vystretí okamžite nastáva záber. Splývanie na 200 m trati sa predlžuje
až na 1 s.

2.2.4 Technika plaveckého spôsobu motýlik
Motýlik je najmladší spomedzi plaveckých spôsobov. Oficiálne ho FINA uznala
v roku 1952. Je súpažný a odvodil sa od plaveckého spôsobu prsia. Plavci a tréneri si v 30.tych rokoch začali uvedomovať že prenos rúk pod vodou v prsiarskom spôsobe veľmi brzdí
pohyb vpred, a tak ruky začali prenášať nad vodou. Tento počin sa pripisuje americkému
trénerovi Davidovi Armbrusterovi. Po roku 1935 už plavci cítili potrebu zmeniť aj pomerne
pomalé prsiarske nohy, ktoré bránili novému prenosu paží využiť plný potenciál, a tak vznikol
delfínový kop. Plavecký spôsob motýlik je druhým najrýchlejším plaveckým spôsobom.
Poloha tela je horizontálna, snahou plavca je dosiahnuť čo najnižší výkyv vertikálnym
smerom počas záberového cyklu. Telo plavca sa počas pohybu udržiava vysoko na hladine
a prirodzené vlnivé pohyby vychádzajúce z techniky plaveckého spôsobu pomáhajú
znižovaniu odporu plavca. Počas nádychu plavec „nevyskakuje z vody“, preto sa uhol tela
s hladinou pohybuje medzi -10° po vložení rúk do vody a 10° - 20° po dotlačení záberu,
(sekvencia obr. 7, 8).
Link: https://youtu.be/NqUwujkBVyA
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Sekvencia orbrázkov 7 Plavecký spôsob motýlik

Sekvencia orbrázkov 8 Plavecký spôsob motýlik - pohľad pod vodou
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Technika motýlikových nôh
Tiež sa nazýva aj delfínový kop. Nohy sa pohybujú naraz smerom hore a dole. Pohyb
vychádza z trupu, vlnovito prechádza cez boky, kolená až k špičkám, ktoré svojím pohybom
vykonávajú kop (propulzívnu časť pohybu). Pohyb motýlikových nôh sa skladá z dvoch fáz:
prípravnej a záberovej.
V prípravnej fáze spojené nohy smerujú k hladine, špičky sú vystreté, aby bol
zabezpečený minimálny odpor vody. Táto fáza sa končí pokrčením nôh v kolenách.
O účinnosti záberovej fázy (kopu) rozhoduje plocha opory, tá je tvorená predkoleniami
a priehlavkom. Špičky sú vytočené k sebe, päty, naopak, od seba, kolená sú takmer spojené.
Kop je prudký a vykonáva sa postupným vystieraním nôh v kolennom kĺbe. Pohyb nahor je
pomalší ako kop a vykonáva sa vystretými nohami. Rozsah kopov závisí od proporcií plavca,
je však väčší ako pri kraulových nohách (väčší rozsah ako 40 cm). Plavci sa snažia
minimalizovať vertikálny pohyb panvy, aby sa vyhli zbytočnému odporu vodného prostredia.
Počas jedného záberového cyklu plavci vykonávajú dva kopy. Prvý menší kop nastáva
po vložení rúk plavca do vody, druhý väčší kop počas dokončovania záberu rúk. Kým prvý
kop pomáha udržať polohu pred záberom rúk (napomáha sklzu), druhý kop je výrazne silnejší
a umožňuje plavcom získať dostatočnú rýchlosť na prenos rúk nad vodou.
Najčastejšie chyby:
-

príliš veľké pokrčenie v kolennom kĺbe,
posúvanie vody dozadu,
rozdelené alebo úplne spojené nohy,
zle otočená špička,
ohnutie špičky po dokopnutí.

Technika motýlikových paží
Pohyby paží sú súpažné a tvoria hlavnú hnaciu silu. Cyklus ich pohybu sa skladá
z piatich fáz: prípravnej fázy, prechodnej fázy, záberovej fázy, fázy vyťahovania a fázy
prenášania.
Prípravná fáza je veľmi krátka, začína sa v momente ponoru vystretých rúk pred
telom na šírku ramien, dlane smerujú nadol a von sú otočené v 45° uhle. Plavec sa snaží
o krátke skĺznutie, ktoré pomáha pri správnom načasovaní následných pohybov. Ruky sa
začínajú pohybovať od seba (roztiahnutie) a ponárať sa ohnutím v lakťovom kĺbe, dlane sa
otáčajú postupne vzad.
Prechodná fáza súvislo nadväzuje na predchádzajúci pohyb, je opäť veľmi krátka,
ruky pokračujú v rozťahovaní a krčení predlaktia tak, aby spolu s dlaňou vytvárali plochu,
ktorá sa otáča proti smeru pohybu plavca. V tejto fáze plavec zachytáva vodu a zároveň ruky
dosahujú najvyššiu šírku roztiahnutia (medzi 70° až 85°), lakte sú v momente ukončenia
prechodnej fázy vyššie ako dlane, ktoré sú pripravené na záberovú fázu.
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Záberová fáza sa delí na priťahovanie a odtláčanie. Typické pre túto fázu je postupné
zrýchľovanie pohybu rúk smerom k ukončeniu záberu. Vo fáze priťahovania sa ruky
pohybujú po kruhovej trajektórii a dosahujú najväčšiu hĺbku, ruky sú počas celej fázy
pokrčené v lakťoch a dlane (otočené plochou vzad) sa postupne priťahujú k sebe, pričom sa
snažia spolu s predlaktím maximalizovať plochu, ktorou plavec odtláča vodu smerom vzad.
Priťahovanie sa končí pod osou ramien a plynulo pokračuje do odtláčania. V tejto fáze
rýchlosť pohybu ruky narastá. Priblíženie dlaní je najväčšie pod bruchom (palce a ukazováky
rúk sa takmer dotknú). Lakte sú v tomto momente pokrčené do takmer 90° a začínajú sa
vystierať, dlane sa popri tele dostávajú postupne po kruhovej trajektórii k hladine.
Nasleduje fáza vyťahovania. Je veľmi krátka, ruky sa ňou snažia prejsť tak, aby mali
čo najmenší odpor. Z vody vychádzajú takmer vystreté dlaňou otočenou hore.
Uvedená fáza je ukončená tesne nad hladinou vody, kde nastupuje fáza prenášania.
Ruky sa vystreté (alebo len minimálne pokrčené v lakťoch) prenášajú tesne nad hladinou
vody priamo vpred. Prenos sa končí vkladaním vystretých rúk do vody v šírke ramien, kde sa
cyklus uzatvára.
Najčastejšie chyby:
-

prenášanie rúk po hladine vody,
vyskakovanie z vody pri prenose rúk nad vodou,
skracovanie dotláčania,
dotláčanie ďaleko od tela,
žiadne splývanie po vložení rúk do vody,
prenos s pokrčenou pažou predlaktím napred.

Dýchanie. Nadychovanie je krátke a začína sa na konci fázy odtláčania (hlava sa
dostáva nad vodnú hladinu), pokračuje počas fázy vyťahovania a takmer do polovice fázy
prenosu rúk nad vodnou hladinou, keď sa hlava dostáva opäť tvárovou časťou pod hladinu
vody. Plavci sa snažia „vyskakovať“ z vody čo najmenej, preto sa nadychujú záklonom hlavy
alebo otočením hlavy do strany ako pri kraule. Nádych je vykonávaný ústami. Výdych
nastáva v záberovej fáze postupným vydychovaním nosom a počas fázy odtláčania aj ústami.
Dýchanie priamo ovplyvňuje polohu pri plávaní (vertikálny výkyv) a tým aj rýchlosť,
akú plavec dosiahne. Niektorí vrcholový plavci šprintéri na 50 m preto urobia iba jeden alebo
žiaden nádych. Naopak, plavci v najdlhšej disciplíne 200 m dýchajú na každý záberový
cyklus (okrem začiatku a záveru disciplíny).
Technika motýlikovej súhry
Súhra pohybov horných a dolných končatín je náročná na kondičné aj koordinačné
schopnosti. Plavec musí zladiť silu kopu s pohybom rúk, keďže počas jedného záberu rúk
plavci vykonávajú dva kopy s rôznou silou aj rozsahom. Prvý kop, ktorý sa vykonáva pri
vstupe rúk do vody, pomáha spevniť stred tela a predĺžiť sklz, keď je plavec v najväčšom
natiahnutí na hladine a má najmenší odpor. Ruky prechádzajú do záberu a nohy sa pripravujú
na druhý kop, ktorý ma väčší rozsah aj silu, ten nastáva v momente, keď ruky dokončujú
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záber. Akcelerácia od nôh aj rúk v tejto fáze dovoľuje plavcom nadýchnuť sa a preniesť ruky
nad hladinou.
Technika motýlikovej súhry
Súhra je náročná na kondičné aj koordinačné schopnosti. Plavec musí zladiť silu kopu
s pohybom rúk, keďže počas jedného záberu rúk plavci vykonávajú dva kopy s rôznou silou
aj rozsahom. Prvý kop, ktorý sa vykonáva pri vchádzaní rúk do vody, pomáha spevniť stred
tela a predĺžiť sklz, keď je plavec v najväčšom natiahnutí na hladine a má najmenší odpor.
Ruky prechádzajú do záberu a nohy sa pripravujú na druhý kop, ktorý ma väčší rozsah aj silu,
ten nastáva v momente, keď ruky dokončujú záber. Akcelerácia od nôh aj rúk v tejto fáze
dovoľuje plavcom nadýchnuť sa a preniesť ruky nad hladinou.

2.2.5 Štarty
Sú neoddeliteľnou súčasťou športového plávania, vykonávajú sa na začiatku každej
disciplíny v pretekoch. Vykonávajú sa zo štartového bloku a ich úlohou je maximalizovať
rýchlosť plávania na začiatku disciplíny.
Plavecké disciplíny motýlik, prsia a kraul využívajú štart z hornej dosky štartového
bloku. Znak ako jediný plavecký spôsob štartuje z bazéna a plavci sa pridržiavajú o spodné
držadlo štartového bloku.
Na pretekoch sa plavci vo všetkých disciplínach riadia povelmi štartéra. Sú to tieto:
1. tri krátke hvizdy píšťalkou – plavci stoja medzi blokmi a pripravujú sa na štart
(odkladajú si športové oblečenie a ostávajú iba v predpísaných pretekárskych
plavkách, okuliaroch a čiapke),
2. dlhý hvizd – plavci sú povinní vystúpiť na bloky (v prípade znaku skočiť do bazéna
a chytiť sa rukami bloku),
3. hlasový povel „na miesta“ – plavci sa postavia do štartového postavenia a prestavajú
sa hýbať, napnutí čakajú na štartový povel,
4. štartový povel – signál, elektronickou časomierou alebo píšťalkou – plavci skáču do
vody a začínajú pretekať.
Rozoznávame dva druhy štartov pre plavecké spôsoby motýlik, prsia a kraul:
základný a atletický.
Základný štart je typický postavaním nôh na prednej hrane štartového bloku. Je to starší
druh štartu a využíva sa na štartových blokoch bez zadnej odrazovej pätky. V polohe „na
miesta“ sa plavci stojaci oboma nohami na prednej hrane štartového bloku prstami „zakvačia“
o jeho prednú hranu. Rukami sa držia prednej hrany bloku tak, aby sa mohli pritiahnuť.
Pritiahnutie rukami pomáha elastickej sile svalov, ktorá zvyšuje odrazovú silu pri štarte.
Plavec v tomto postavení stojí v predklone, kolená sú pokrčené mierne a ťažisko je nad
prednou hranou štartového bloku, (sekvencia obr. 9).
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Sekvencia orbrázkov 9 Základný štart
Atletický štart je najčastejšie používaným štartom. FINA pre tento druh štartu schválila
nový štartový blok, ktorý bol prvýkrát použitý na olympijských hrách v Pekingu 2008.
Typické pre tento druh štartu je kročné postavenie nôh. Predná noha je prstami opretá
o prednú hranu štartového bloku a zadná je umiestnená na zadnej posuvnej ploche, ktorá
pomáha lepšiemu opretiu nohy. Od základného štartu sa líši aj postupnosťou odrazu nôh.
Pri atletickom štarte sa zadná noha aktivuje skôr a udá počiatočnú silu odrazu a predná sa
zapojí, až keď je ťažisko tela pred blokom. Predná noha odrazom udáva telu zrýchlenie
v horizontálnom smere, ktoré zvyšuje rýchlosť a zároveň zväčšuje vzdialenosť miesta vstupu
do vody, (sekvencia obr. 10).

Sekvencia orbrázkov 10 Atletický štart
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Oficiálny štartový blok schválený FINA
V odbornej literatúre (Costill et al., 1992, Maglischo, 2003) sa zjednotili fázy štartového
skoku pre všetky plavecké spôsoby takto:
-

základná poloha,
pritiahnutie,
odraz,
let vzduchom,
vstup do vody,
splývanie a prvé plavecké pohyby (podľa jednotlivých plaveckých spôsobov).

V plaveckom spôsobe kraul a motýlik sa po štarte využíva motýlikove/delfínové
vlnenie, toto je povolené vykonávať do vzdialenosti 15 m po štarte. V plaveckom spôsobe
prsia toto pravidlo neplatí, nie je však povolené používať vlnenie. Po štarte a po každej
obrátke môže pretekár urobiť jeden záber pažami až k stehnám, počas ktorého smie byť
ponorený. Jeden motýlikový kop je povolený kedykoľvek pred prvým prsiarskym kopom po
štarte a po každej obrátke.
Znakový štart vykonáva sa z vody. Plavec je tvárou otočný k bloku, nohy si oprie
o stenu tak, aby prstami ukazovali k prednej hrane bloku. Nohy môžu byť v rôznej výške.
Keď sa pri štarte používa znakové štartovacie zariadenie, prsty oboch nôh musia byť
v kontakte s čelnou stenou bazéna, alebo dotykovou doskou časomerného zariadenia.
Znakový štart sa vykonáva skokom dozadu, plavci najskôr švihajú rukami vzad,
prehýbajú sa v chrbte vzad, až potom sa odrážajú nohami od steny. Týmto postupom je
možné mať letovú fázu, z nej získať zrýchlenie po vstupe do vody. Pod vodou plavci
vykonávajú motýlikové alebo znakové kopanie do vzdialenosti maximálne 15 m (sekvencia
obr. 11).

Sekvencia orbrázkov 11 Znakový štart
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2.2.6 Obrátky
V bazénovom plávaní sa využívajú na zmenu smeru pri stene bazéna. Cieľom je šetriť
čas a zvýšiť rýchlosť po odraze od steny.
Obrátky rozdeľujeme (Kalečík 1990) na základné – „kyvadlové“ a kotúľové.
Základné – kyvadlové obrátky sa s malými obmenami dajú použiť vo všetkých
plaveckých spôsoboch. Pri plaveckom spôsobe znak musí byť naplávanie aj odraz v polohe na
chrbte. Pri plaveckom spôsobe motýlik a prsia plavci dohmatnú rukami súčasne, v striedavých
spôsoboch znak a kraul jednou rukou.
Kyvadlové obrátky majú tieto fázy (sekvencia obr. 12, 13, 14, 15):
-

naplávanie,
dotyk ruky (rúk) alebo nôh na stenu bazéna – „dohmat“,
obrat – zmena priamočiarej rýchlosti na rotačnú, otočenie tela do nového smeru,
odraz a splývanie,
prvé plavecké pohyby.

Sekvencia obrázkov 12 Kraulová kyvadlová obrátka

Sekvencia obrázkov 13 Znaková kyvadlová obrátka
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Sekvencia obrázkov 14 Prsiarska kyvadlová obrátka

Sekvencia obrázkov 15 Motýliková kyvadlová obrátka
Rozdiely v kyvadlových obrátkach pre jednotlivé plavecké spôsoby
V plaveckom spôsobe prsia po naplávaní a dotyku oboch rúk na stenu bazéna sa jedna
z rúk prudko cez tzv. ostrý lakeť presúva pod vodou a otáča sa do smeru, kam bude plavec po
obrate plávať. Ruka, ktorá ostala na stene, pomáha v pretočení sa tela do smeru, kam bude
plávať plavec po odraze, a následne sa nad hladinou po oblúkovej trajektórii prikladá k prvej
ruke. Po odraze môže plavec vykonať jeden záber pažami až k stehnám a jeden motýlikový
kop kedykoľvek pred prvým prsiarskym kopom.
Pre plavecký spôsob motýlik platí tá istá postupnosť, len po odraze môže plavec vlniť
pod vodou do vzdialenosti 15 m.
V plaveckom spôsobe kraul plavec napláva na stenu a dotkne sa len jednou rukou,
ruka, ktorá sa steny nedotkla, ostáva v smere budúceho odrazu. Ruka, ktorá sa dotýka steny,
pomáha k zmene pohybu odtlačením. Plavec môže plávať pod vodou 15 m vlnením alebo
kraulovými nohami.
V plaveckom spôsobe znak je rozdielna predovšetkým poloha na chrbte, plavci si
musia dohmat jednou rukou na stenu vypočítať, na čo slúžia vlajočky, ktoré sú umiestnené 5
m od steny bazéna. Obrat sa vykonáva pomocou odtláčania ruky o stenu a plavci sa snažia
pritiahnuť nohy k trupu, aby končatiny boli čo najbližšie k osi otáčania a obrat bol rýchly.
Spoločným znakom pre všetky kyvadlové obrátky je snaha pritiahnuť spojené nohy
počas obratu pri stene tak, aby čo najmenej vytvárali odpor. Nohy sa pri odraze dostávajú do
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optimálnej hĺbky na odraz okolo 50 cm. Pri odraze sú nohy spojené, aby sila odrazu bola čo
najväčšia.
Kotúľová obrátka sa využíva iba v striedavých plaveckých spôsoboch. Jej výhodou je
vyššia rýchlosť pri odraze aj kratší čas trvania obrátky, čo je nespornou výhodou v pretekoch.
Fázy kotúľovej obrátky:
-

naplávanie v polohe na bruchu,
zmena priamočiarej rýchlosti na rotačnú – naplávanie hlavou dopredu, kotúľ,
dotyk nohami na obrátkovú stenu,
odraz s rotáciou tela do polohy na prsia pri kraule (pri znaku nie),
prvé plavecké pohyby.

Kraulová kotúľová obrátka. Plavec sa orientuje podľa čiar na dne bazéna a odhaduje
vzdialenosť ideálnu na vykonanie obrátky. Pred stenou plavec prestáva cyklicky zaberať a
prudko sťahuje ruky smerom k chodidlám a trup sa predkláňa do 90° uhla s hladinou vody,
zadok a chodidlá počas predkláňania ostávajú na hladine. Potom sa zohnú v kolenách o 90° a
ponad vodu sa švihom presúvajú k stene (kotúľ). Po dotyku chodidiel so stenou nastáva
vystretie a odraz, v tomto momente je už telo otočené do smeru odrazu, no je v polohe takmer
na chrbte, preto sa spolu s odrazom plavec pretáča späť na polohu na bruchu. Po odraze
nasleduje vlnenie alebo kopanie maximálne do 15 m (sekvencia obr. 16).

Sekvencia obrázkov 16 Krulová kotúľová obrátka
Znaková kotúľová obrátka. Rovnako ako pri kyvadlovej obrátke sa plavec
orientuje pomocou vlajok, ktoré sú od steny bazéna vzdialené 5 m. Pred stenou sa plavec
pretáča na brucho a pokračuje ako v kraulovej kotúľovej obrátke, odráža sa však v polohe na
chrbte. Po odraze nasleduje vlnenie alebo kopanie maximálne do 15 m (sekvencia obr. 17).
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Sekvencia obrázkov 17 Znaková kotúľová obrátka
Jednotlivé plavecké obrátky sú podľa pravidiel charakteristické určitými rozdielmi,
ktoré musí plavec rešpektovať, pretože by mohol byť diskvalifikovaný. „Pri voľnom spôsobe
sa na obrátke môže plavec dotknúť steny bazéna ktoroukoľvek časťou tela (dotyk ruky nie je
povinný). Pretože kotúľová obrátka, pri ktorej sa nohy prenášajú vzduchom, je podstatne
rýchlejšia, všetci pretekári vykonávajú iba túto obrátku. Základné obrátky sa využívajú iba
v počiatočnej etape športovej prípravy alebo pri rekreačnom a kondičnom plávaní.“
(Macejková 2014).

2.3 Rozvoj vytrvalostných schopností v plávaní
Športový výkon v plávaní ovplyvňujú mnohé faktory podieľajúce sa na samotnom
prevedení jednotlivých plaveckých disciplín. Z pohľadu kondičných schopností je zastúpenie
vytrvalostných, silových a rýchlostných schopností v štruktúre športového výkonu rozdielne
z hľadiska dĺžky trate, ale aj z pohľadu požiadaviek samotného plaveckého spôsobu.
Pre dosahovanie kvalitných výkonov je tréning vytrvalostných schopností základným
prvkom rozvoja výkonnosti vo vodnom prostredí. Podľa viacerých autorov (Helgerud et al.
2007; Åstrand et al. 2003; Ružbarský, Matúš 2017) je vytrvalosť na úrovni maximálnej
spotreby kyslíka jedným z najdôležitejších faktorov v štruktúre športového výkonu v plávaní.
Maglischo (2003) rozdeľuje vytrvalostný tréning na tri hlavné typy.
1. základný vytrvalostný tréning
- tréning pri intenzite medzi aeróbnym
a anaeróbnym prahom. Cieľom tohto typu zaťaženia je zvyšovať zdatnosť
srdcovocievneho a respiračného systému, zvyšovať objem krvi, zvyšovať
kapilarizáciu pomalých svalových vlákien, utilizácia laktátu z krvi a zo svalov.
2. tréning na úrovni anaeróbneho prahu – Cieľom tohto typu zaťaženia je zvyšovať
kapilarizáciu pomalých aj rýchlych svalových vlákien, zlepšenie extrakcie kyslíka
z krvi do pracujúcich svalov
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3. záťažový vytrvalostný tréning – tréning pri intenzite nad anaeróbnym prahom.
Cieľom tohto typu zaťaženia je zvyšovať maximálnu spotrebu kyslíka, zvyšovať
kapilarizáciu pomalých aj rýchlych svalových vlákien, zvýšenie rýchlosti
odstraňovania laktátu zo všetkých typov zapájaných svalov, zvýšenie pufračnej
kapacity aktívnych svalov.
Špecializovaný tréning vrcholových plavcov je náročné prispôsobovať požiadavkám
rozvoja vytrvalosti študentov vysokých škôl. Plavecká spôsobilosť študentov limituje
možnosti optimálneho zaťaženia a rozvoja vytrvalosti vo vodnom prostredí a preto si
vyžaduje optimalizovaný a zjednodušený prístup pri tvorbe obsahu hodín plávania
a kondičného plávania. Na základe týchto predpokladov rozoznávame základné zóny
zaťaženia odzrkadľujúce požiadavky rozvoja vytrvalostných schopností v tabuľke 3 (Frömel
a kol. 1999; Formánek, Horčic 2003; Dívald 2009).

2.3.1 Základné metódy rozvoja vytrvalostných schopností
Súvislé – neprerušované metódy patria medzi najstaršie metódy a sú súčasťou
tréningu plavcov rôznych výkonnostných úrovní a vekových kategórií. Ich cieľom je základné
budovanie aeróbnych schopností, pričom nielen v školskej praxi sú využívané na
predlžovanie odplávanej vzdialenosti. Podľa Čechovskej a kol. (2012) je z pohľadu aplikácie
a fyziologických účinkov na organizmus základným predpokladom nepretržité plávanie po
dlhšiu dobu. Doba trvania zaťaženia je viac ako 15 min a pulzová frekvencia sa pohybuje na
úrovni 70-80% SFMax (krátkodobo 90% SFMax bez nutnosti prerušiť zaťaženie).
Dovalil a Choutka (2009) rozdeľuje súvislé metódy na extenzívne – dĺžka trvania až
do úrovne 60 min a súvislé metódy intenzívne – doba zaťaženia je obmedzená podľa funkčnej
pripravenosti a vnútornej motivácie jedinca.
Súvislá rovnomerná metóda – je charakterizovaná súvislým neprerušovaným
zaťažením pri zachovaní rovnakej intenzity. Pre udržanie rovnomernej intenzity je vhodné
využívať jeden typ lokomócie (plavecký spôsob), ktorý využívame počas celej dĺžky trvania
zaťaženia. V prevažnej miere uprednostňujeme plavecký spôsob kraul, ale len v prípade, že to
technická spôsobilosť jedinca umožňuje (Čechovská, Miler 2008). Objemová charakteristika
samotného tréningu súvislej rovnomernej metódy sa vyjadruje najčastejšie pomocou dĺžky
odplávanej vzdialenosti, alebo časom trvania zaťaženia.
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Tabuľka 3 Zóny zaťaženia z hľadiska srdcovej frekvencie
Zóna

Intenzita

Charakteristika

1

Prípravná

50-60 % SFMax

2

Regeneračná

60-70 % SFMax

3

Aeróbna

70-80 % SFMax

4

Aeróbno - anaeróbna

80-90 % SFMax

5

Zóna maximálneho
úsilia

90-100 %
SFMax

Príprava organizmu na zaťaženie,
rozplávanie na začiatku tréningovej
jednotky
Rozvoj základnej aeróbnej vytrvalosti.
Vhodné je využívanie plávania tejto
intenzity ako regeneračného prostriedku
po intenzívneom zťažení
Rozvoj kardiovaskulárneho systému,
zlepšuje sa schopnosť transportovať
kyslík do pracujúcich svalov.
Odporúčaná dĺžka trvania zaťaženia je
v rozmedzí od 20 do 60 min
Stimuluje sa prevažne metabolizmus
sacharidov. Vyššia intenzita zaťaženia
v prevažnej miere stimuluje rozvoj
maximálnej spotreby kyslíka.
Odporúčaná dĺžka trvania zaťaženia je
v rozmedzí od 20 do 30 min
Zaťaženie maximálnym úsilím, nácvik
tempa samotného športového výkonu.
Využívajú sa kratšie úseky a šprinty
aplikované prevažne formou
opakovaného zaťaženia

Príklady tréningu:
Začiatočníci
600 až 800 m K
500 až 700 m P
15 min K alebo P

(IZ: 2)
(IZ: 3)
(IZ: 3)

Pokročilí
1500 až 2000 m K
1000 až 1500 m P alebo Z

(IZ: 3)
(IZ: 3)

Vysvetlivky: Intenzita zaťaženia (IZ) je interpretovaná stupnicou zón srdcovej
frekvencie (od 1 po 5) prezentovaných v tabuľke 1. K- plavecký spôsob kraul, P – plavecký
spôsob prsia, Z – plavecký spôsob znak.
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Súvislá nerovnomerná metóda - je charakterizovaná súvislým neprerušovaným
zaťažením so striedaním úsekov nižšej a vyššej intenzity. V úsekoch plávaných nižšou
intenzitou sú hodnoty srdcovej frekvencie porovnateľné ako pri súvislej rovnomernej metóde.
V úsekoch vyššou intenzitou stúpajú a pohybujú sa na úrovni 90% SFMax až po maximálne
hodnoty srdcovej frekvencie. V plávaní môžeme zmenu intenzity realizovať prostredníctvom
presne stanovených úsekov s vyššou rýchlosťou plávania, ale aj zmenou plaveckého spôsobu,
zaradením prvkového plávania (ruky/nohy), pridanie vonkajšieho odporu (záťažové plavky,
plavecký padák). Pri realizovaní tréningového podnetu by celková dĺžka intenzívnych úsekov
mala byť menšia ako úsekov s nižšou intenzitou.
Príklady tréningu:
Začiatočníci
600 až 800 m K
500 až 700 m P
600 až 750 m

(75 K / IZ: 2 + 25 K / IZ: 4)
(75 P / IZ: 2 + 25 P / IZ: 4)
(50 K / IZ: 2 + 25 P / IZ: 3)

Pokročilí
1500 až 2000 m K
1500 m
30 min

(100 K / IZ: 2 + 25 K / IZ: 4)
(100 P / IZ :2 + 50 K / IZ: 4)
(150 P / IZ: 2 + 25 Z / IZ: 3)

Vysvetlivky: Intenzita zaťaženia (IZ) je interpretovaná stupnicou zón srdcovej
frekvencie (od 1 po 5) prezentovaných v tabuľke 1. K- plavecký spôsob kraul, P – plavecký
spôsob prsia, Z – plavecký spôsob znak.
Prerušované metódy Základným aspektom je prerušovanie zaťaženia intervalmi
odpočinku. V plávaní sú pre svoju efektívnosť a rozmanitosť významnou zložkou tréningu
vrcholových, ale aj začínajúcich plavcov. Podľa Čechovskej a kol (2012) sa z historického
kontextu delia prerušované metódy v plávaní na extenzívne a intenzívne intervalové, kde pri
zostavovaní samotného tréningu manipulujeme s dĺžkou odplávaných úsekov, počtom
opakovaní úsekov, intenzitou zaťaženia, výberom plaveckého spôsobu, časom trvania
odpočinku a jeho charakterom (aktívny a pasívny). Podľa autorov Sedláčka a Lednícký
(2010) pri intervalových metódach tvorí interval odpočinku predĺžený podnet – počas doby
odpočinku (do 3 min) nedochádza k úplnému zotaveniu a SF neklesá na bazálnu hodnotu.
Opakom je v tomto prípade ďalšia z prerušovaných metód – opakovacia metóda, kde je
interval odpočinku zvyčajne dlhší (3 – 20 min) a doba trvania odpočinku už netvorí
predĺžený podnet.
Extenzívna intervalová metóda – jej cieľom je rozvoj vytrvalostných schopností
aeróbneho charakteru prevažne nižšou intenzitou zaťaženia. Interval odpočinku je kratší a PF
sa pohybuje na konci pracovného úseku do 160 PF a na konci oddychu do 120 PF (Vacula,
Dostál, Vomáčka 1983). Celková doba zaťaženia je minimálne 15 minút a celkový objem
narastá priamo úmerne s výkonnostnou a technickou spôsobilosťou plavca. Extenzívna
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intervalová metóda je vhodná pre rozvoj vytrvalosti aj menej skúsených plavcov. Zaradením
kratších úsekov nízkou intenzitou (napr. 10 x 50 m) môže byť tréningový podnet vhodnejšou
alternatívou ako pri súvislej metóde zaťaženia rovnakého objemu. Uvedenou metódou je
možné postupne navyšovať celkový objem odplávaných metrov pridávaním počtu opakovaní
a neskôr predlžovaním dĺžok jednotlivých úsekov, čim si menej skúsení plavci navykajú aj na
plavecké lokomócie súvislého charakteru.
Príklady tréningu:
Začiatočníci
8 až 12 x 50 m K alebo P
(IZ: 3 / IO: 15 s)
6 až 8 x 75 m K alebo P
(IZ: 2 / IO: 20 s)
4 až 6 x 100 m K alebo P
(IZ: 2 / IO: 25 s)
Pyramída
1 až 2 x (25 m + 50 m + 75 m +100 m+ 75 m + 50 m + 25 m)
(IZ: 3 / IO:20 s / IOS: 45 s)
Pokročilí
2 x (15 x 50 m)
(IZ:3 / IO: 10-15 s / IOS: 45 s)
6 až 10 x 150 m (100 m K+50 m P)
(IZ: 3 / IO: 30 s)
4 až 6 x 200 m K
(IZ: 3 / IO: 30 s)
Pyramída:
1 až 2 x (50 m – 100 m – 150 m – 200 m – 150 m – 100 m – 50 m)
(IZ: 3 / IO: 15-20 s / IOS: 45 s)
Vysvetlivky: Intenzita zaťaženia (IZ) je interpretovaná stupnicou zón srdcovej frekvencie (od 1
po 5) prezentovaných v tabuľke 1. IO – interval odpočinku, IOS – interval odpočinku medzi
sériami, K- plavecký spôsob kraul, P – plavecký spôsob prsia, Z – plavecký spôsob znak.
Intenzívna intervalová metóda – jej cieľom je rozvoj vytrvalostných schopností
aeróbno-anaeróbneho (zmiešaného) a anaeróbneho charakteru (Sedláček a Lednický, 2010).
Podľa Čechovskej a kol. (2012) charakter zaťaženia nachádza využitie prevažne
u výkonnostných a vrcholových plavcov, s malým predpokladom využita intenzívnych
intervalových metód pre plavcov s nízkou výkonnostnou úrovňou. Predpokladom je
dostatočný aeróbny základ, ktorý predchádza realizácii tohto typu tréningového podnetu.
Intenzita zaťaženia sa pohybuje na úrovni 90-100% SFMax. Podľa autorov Vacula, Dostál,
Vomáčka (1983) by sa mala pulzová frekvencia pohybovať nad 160 pulzov na konci
pracovného úseku a pod 120 pulzov na konci prestávky. Dominantným rozdielom
v porovnaní s extenzívnou intervalovou metódou je vyššia intenzita zaťaženia a dlhšia doba
odpočinku. Trvanie odpočinku je závislé od dĺžky a intenzity plávaných úsekov najčastejšie
však 1:1, 1:2, 1: 3 atď.
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Príklady tréningu:
Začiatočníci
2 x (12 x 25 m) K
3 x (12 x 25 m) striedavo K, Z, P
6 až 10 x 50 m K alebo P
6 x 75 m K alebo P

(IZ: 4-5 / IO: 20 – 25 s / IOS: 90 s)
(IZ: 4-5 / IO: 20 – 25 s / IOS: 90 s)
(IZ: 4 / IO: 45-60s)
(IZ: 4 / IO: 75-90s)

Pokročilí
30 x 25 m K
3 x (21 x 25 m) striedavo K, Z, P
2 x (10 x 50 m) K alebo P
10 až 12 x 75 m striedavo K, Z, P
4 až 6 x 100 m ľubovoľným spôsobom
6 až 8x 150 m K

(IZ: 4-5 / IO: 15 – 20 s)
(IZ: 4-5 / IO: 15 – 20 s / IOS: 90 s)
(IZ: 4 / IO: 30-45 s / IOS: 120 s)
(IZ: 4 / IO: 60-75 s)
(IZ: 4 IO: 120 s)
(IZ: 4 / IO: 120 s)

Vysvetlivky: Intenzita zaťaženia (IZ) je interpretovaná stupnicou zón srdcovej frekvencie (od 1
po 5) prezentovaných v tabuľke 1. IO – interval odpočinku, IOS – interval odpočinku medzi
sériami, K- plavecký spôsob kraul, P – plavecký spôsob prsia, Z – plavecký spôsob znak
Aplikácia základných tréningových metód na zvyšovanie plaveckej výkonnosti je
vysoko individuálna. Medzi faktory, ktoré limitujú kedy, ktoré metódy a v akej miere použiť
patrí najmä kvalita technickej a plaveckej spôsobilosti v nadväznosti s plaveckou kondíciou
(nie len kondícia na suchu) a kvalitou prevedenia obrátok.
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3 VODNÉ PÓLO
3.1 Charakteristika vodného póla
Vodné pólo zaraďujeme medzi kolektívne športové hry, realizované vo vodnom
prostredí. Vodné pólo je loptová hra, ktorú vo vode hrajú dve družstvá. Družstvo tvorí sedem
hráčov, včítane brankára. Športová hra spája v sebe rýchlosť, vytrvalosť, silu, presnosť
v súčinnosti hráčov, ale aj kolektívny duch.
Súčasné vodné pólo kladie na hráčov vysoké požiadavky na plaveckú všestrannosť,
rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, výbušnosť a vo vode dokonalé zvládnutie všetkých
plaveckých spôsobov a technických činností s loptou, ktoré vytvárajú predpoklady
k úspešnému zvládnutiu tejto hry.
Vodné pólo ako hra, pri ktorej sú veľmi časté osobné súboje hráčov, rozvíja u hráčov
funkčné, motorické a psychické schopnosti, ďalej zmysel pre kolektívne myslenie,
disciplinovanosť, zodpovednosť, sebaovládanie, pohotovosť, vtipnosť, aktivitu, súťaživosť,
priestorovú orientáciu, v neposlednom rade kladie nároky aj na vysoké morálne a vôľové
vlastnosti športovcov.

3.2 História vodného póla
Vodné pólo vzniklo v Anglicku v roku 1869 ako aplikácia futbalu vo vode. Prvý
zápas sa hral v roku 1874. Zo začiatku sa vychádzalo z pravidiel futbalu, ktoré sa postupne
s rozšírením vodného póla zdokonalovali. Počet hráčov bol 11 a vyznačovalo sa veľkou
tvrdosťou a nie raz sa stávali vážne zranenia. Pri hre platila hlavne telesná sila, strelecká
schopnosť, menej už technika a rýchlosť. Po roku 1890 sa začalo veľmi rýchlo hrať vodné
pólo aj na ostatných kontinentoch. Najskôr sa dostalo na americký kontinent, potom do
Európy – Belgicka, Nemecka, Švédska, Francúzka, Rakúska, Maďarska a tiež okolo roku
1910 k nám.
Vodné pólo bolo pôvodne defenzívnou hrou, neskôr sa zmenilo na útočnú, zároveň sa
postupne ustaľovali pravidlá, ktoré sa vo vývoji niekoľkokrát menili, ako napríklad zmena
hracieho času, čas útoku, čas vylúčenia. V roku 1876 zostavil Wiliam Wilson prvé pravidlá
vodného póla. V nich sa určil počet hráčov na 7, t. j. 6 hráčov v poli a brankár. Pravidlá,
ktoré v roku 1900 vypracoval F. Droemer, sa stávajú medzinárodne uznávanými a platnými.
V roku 1908 vydáva F. Droemer i prvú učebnicu vodného póla. Zjednotenie pravidiel nastáva
až v roku 1908, keď vznikla FINA (Medzinárodná plavecká federácia), do ktorej vodné pólo
patrí. Ďalšia zmena pravidiel v roku 1950 posunula vodné pólo od sily k technike s využitím
rýchlosti a dobrých plaveckých schopností.
Do programu Olympijských hier bolo zaradené vodné pólo v roku 1900 v Paríži a
ženy mali premiéru v roku 2000 na OH v Sydney. Od roku 1936 na OH víťazili Maďari, ktorí
zaviedli do hry nové progresívne prvky. B. Komjády zmenil loptovú techniku – preberanie
lopty pri výšľape vo vzduchu. Postupne sa presadzovali najmä družstvá Maďarska, ZSSR,
Talianska, Španielska, Nemecka, Juhoslávie, Holandska, Chorvátska, Ruska, USA, Austrálie,
Grécka a Rumunska.
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Systém dvoch rozhodcov prvý raz uplatnili na OH 1976 v Montreale. Vodné pólo je
od začiatku v programe MS v plaveckých športoch (konajú sa od roku 1973, ženský turnaj
mal premiéru na MS 1986). V olympijskom programe je tento šport vyše 100 rokov, Naši
reprezentanti prvýkrát štartovali na Olympijských hrách v roku 1924 v Paríži, v roku 1928
v Amsterdame, v roku 1936 v Berlíne, v roku 1992 v Barcelone a v roku 2000 v Sydney.
Na Majstrovstvá Európy sa reprezentanti Slovenska kvalifikovali niekoľkokrát. Medzi
najvýznamnejší úspech československého vodného póla v kvalitnej konkurencii možno
zaradiť výborné 7. miesto v roku 1989 na ME, ktoré sa uskutočnili v Bonne a 10. miesto
z ME v Aténach v roku 1991.
Na území Československa sa vodné pólo hralo od roku 1910. Majstrovstvá republiky
sa konali pravidelne od roku 1919, zo začiatku len za účasti pražských družstiev, ktoré
dominovali do II. svetovej vojny. Po roku 1922 sa vodné pólo ujalo aj v Plzni, v Brne, v
Bratislave a v Košiciach. Od roku 1948 sa začali v Československu presadzovať slovenské
kluby, keď majstrom republiky sa stal vodnopólový klub ŠK Bratislava a jeho hráči držali
prvenstvo v súťaži v rokoch 1950 – 1960. Šesťdesiate až osemdesiate roky patrili Červenej
hviezde Košice, ktorej hráči tvorili aj základ vtedajšej reprezentácie. Červená hviezda Košice
získala 29 majstrovských titulov s výnimkou roku 1964, keď ich predstihli Kúpele Piešťany.
K najvýznamnejším slovenským vodnopólovým hráčskym osobnostiam patrili V. Neményi,
P. Steiner, M. Schmuck, L. Bačík, súrodenci Schmuckovci, R. Štoffan, L. Bottlik, J.
Reinovský, P. Baďura, L. Kládek, P. Čiliak, R. Jaška, R. Bačík, L. Vidumanský, R. Poláčik,
V. Borsig, T. Bundshuch. Pod vedením trénerov B. Ščavnického, R. Štoffana a L. Bottlika sa
stali mnohí hráči pojmami nielen doma, ale aj v zahraničí.
Vodní pólisti ČH Košice, ako Majstri Československa sa pravidelne zúčastňovali
Pohára Európskych majstrov. Družstvá Novák, Bratislavy a Topoľčian sa zúčastňovali súťaže
Pohár víťazov pohárov. S dosiahnutými výsledkami robili dobré meno československému
športu a vodnému pólu. Po roku 1993 nastal vzostup slovenského vodného póla. Naši pólisti
dosiahli úspešné výsledky aj na medzinárodnej úrovni, z ktorých vyberáme : 7. miesto na ME
1997 v Seville, 9. miesto na ME 1999 vo Florencii, 8. miesto na ME 2001 v Budapešti, 7.
miesto na ME 2003 v Kranji, 10. miesto na MS 1998 v Perthe, 10. miesto na MS 2001 vo
Fukuoke, 8. miesto na MS 2003 v Barcelone
Veľkým úspechom slovenského vodného póla bola účasť na OH 2000 v Sydney, kde
reprezentačné mužstvo obsadilo 12. miesto. Na ďalšie OH sa doteraz Slovensko
neprebojovalo a nepostúpilo z olympijskej kvalifikácie.
Na Slovensku sa hrajú dve mužské súťaže a to I. liga a Slovenský pohár. Ženská liga
na Slovensku sa nepresadzuje tak, ako v zahraničí i keď v posledných rokoch došlo k jej
rozšíreniu. Mládežnícke kategórie hrajú svoje dlhodobé súťaže vo forme turnajov.

3.3 Pravidlá vodného póla
Hra - každé družstvo má na súpiske 13-14 hráčov : 7 v bazéne a 6-7 hráčov - náhradníkov na
striedačke. Jeden zo 7 aktívnych hráčov je brankár. Hrá sa na 4 štvrtiny, z ktorých každá trvá
8 minút čistého času. Úlohou je streliť viac gólov než súperiace družstvo. Hráči sa vo vode
musia pohybovať bez dotyku dna (to je povolené len brankárovi) či bočnej steny bazénu a bez
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vzájomnej podpory. Na začiatku každej štvrtiny sa hráči oboch družstiev rozostavia pri
svojich bránkových čiarach. Rozhodca umiestni loptu do stredu bazénu a po zapísknutí sa
najrýchlejší plavci v oboch družstvách snažia dostať k nej čo najrýchlejšie, aby ju získali pre
svoje družstvo. Po každom góle sa hráči rozmiestnia na svojej polovici bazéna a loptu má
družstvo, ktoré dostalo gól. S výnimkou brankára hráči nemôžu držať loptu v oboch rukách,
ani udierať do nej päsťou. Družstvo, ktoré drží loptu, má 30-20 sekúnd na to, aby zakončilo
akciu strelou. Ak v tomto čase nevystrelí, loptu stráca. V prípade, že sa vyžaduje, aby zápas
mal víťaza, hádžu sa pokutové hody.
Bazén – Hracia plocha (obr. 7):
- Dĺžka : muži – 30 m (minimálne 25 m), ženy – 25 m
- Šírka : muži – 20 m (minimálne 10 m), ženy – 17 m
- Hĺbka vody – minimálne 1,8 m

Hracia plocha
Lopta – neprepúšťa vodu a nesmie byť natretá žiadnou olejovou substanciou, aby sa nekĺzala
v rukách. Obvod lopty – muži 68 – 71 cm, ženy 65 – 67 cm. Hmotnosť 400 – 450 g.
Trestná zóna, Bránková čiara 2 m územie, 5 m penalta, 6 m územie – línie po oboch stranách
bazénu sú vyznačené plavákmi v rôznych farbách. Značky vymedzujú jednotlivé hracie zóny.

57

Rozhodcovia - 2
Rozhodcovia sú dvaja a každý na svojej strane bazénu sleduje dianie v polovici bazénu
napravo od neho. Ak spozoruje faul, oznámi to hvizdom. Dvihnutou rukou ukazuje, kde sa
musí lopta vrátiť do hry. Druhou rukou ukazuje smer pokračovania hry. Rukami označuje aj
číslo strelca alebo vylúčeného hráča.
Bránkoví rozhodcovia – 2
Signalizujú platné góly (platné sú vtedy, ak lopta celým objemom prejde za bránkovú čiaru do
bránky), ako aj rohy, ktoré rozhodcovia nariaďujú, ak lopta po obrannom zákroku vyletí za
bránkovú čiaru mimo bránky.
Zapisovatelia – 2
Prvý eviduje góly, fauly a vylúčenia (dočasné alebo do konca zápasu). Druhý modrou alebo
bielou zástavkou signalizuje, že dočasne vylúčený hráč sa môže vrátiť do hry.
Časomerači – 2
Prvý meria hrací čas zápasu a čas vylúčenia. Druhý meria čas držania lopty v rukách
útočiaceho tímu (30 a 20 sekúnd).
Bránka
Je vyrobená z plastov. V stabilnej polohe na vode ju držia laná, ktoré sú upevnené buď
k bočným stenám bazénu, alebo na zadnú stenu bazénu. Ak má voda hĺbku 1,50 m a viac, šírka
bránky je 3 m a výška 0,90 m nad hladinou vody. Ohybné siete sú bezpečne upevnené na
bránkové žrde a horné brvno tak, aby uzatvárali celú oblasť bránky a k bránkovým úchytom sú
pripojené takým spôsobom, aby umožnili nie menej než 0,30 m voľného priestoru za bránkovou
čiarou všade v oblasti bránky.
Herné postavenie – pozície
Brankár – zabraňuje lopte preniknúť do bránky a zakladá útoky.
Pravý obranca – bráni súperovo ľavé krídlo a pomáha pri zakladaní útoku
Stredný obranca – bráni súperovho centra a priamočiaro útočí
Ľavý obranca – bráni súperovo pravé krídlo a pomáha pri zakladaní útoku
Pravé krídlo – prihráva loptu najlepšie umiestnenému hráčovi (centrovi alebo obrancovi), aby
mohol skórovať, alebo sám strieľa na bránku. Pri obrane blokuje súperovho ľavého obrancu
Center (stredný útočník) – pred súperovou bránkou buď sám strieľa, alebo viaže na seba
súperovho hráča, aby uvoľnil priestor pre svojich spoluhráčov. V obrane blokuje súperovho
stredného obrancu.
Ľavé krídlo – presne prihráva (najmä centrovi dopredu) a často strieľa sám na bránku. Je
rýchly plavec. Blokuje súperovho pravého obrancu.
Hráči s výnimkou brankárov používajú vodnopólové čiapky dvoch farieb : modré a biele.
Brankári majú červené čiapky, aby boli ľahko odlíšiteľní. Čiapky sú na oboch bočných
stranách označené číslami hráčov. Brankár má číslo 1, ostatní hráči nosia čísla 2 - 13. Na
bokoch čiapky sú mäkké chrániče uší.
Každé družstvo sa skladá z maximálne trinásť hráčov: jedenásť hráčov poľa a dvaja brankári.
Družstvo začne zápas s nie viac než siedmymi hráčmi, z ktorých jeden bude brankár s čiapkou
určenou pre brankárov. Päť hráčov môže byť využitých ako náhradníci a jeden brankár, ktorý
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môže byť využitý iba ako náhradný brankár. V prípade, ak počas zápasu nastane situácia, že
má družstvo veľké množstvo vyfaulovaných hráčov a hrá s menej než siedmymi hráčmi
nemusí mať brankára. Hráč môže byť vystriedaný kedykoľvek počas hry, a to tak, že opustí
hracie pole v zónach vyhradených na striedanie družstva. Striedajúci hráč môže vstúpiť do hracieho
poľa zo zóny návratu ihneď, ako sa vystriedaný hráč viditeľne vynorí nad hladinou v zóne
návratu. Striedanie v dodatočnej zóne striedania je povolené, iba ak obaja hráči – striedajúci
hráč a jeho náhradník, sa vo vode, mimo ihriska dotknú rukami nad vodou. Dodatočná zóna
striedania sa nazýva aj ako „priebežná zóna striedania“.
Ak je podľa tohto pravidla vystriedaný brankár, môže ho vystriedať iba náhradný brankár. Ak má
družstvo menej než sedem hráčov, nie je vyžadované, aby malo brankára. Podľa tohto pravidla sa
nesmie uskutočniť žiadne striedanie v čase prisúdenia 5 m pokutového hodu a jeho realizáciou.
Okrem situácie, keď bol vyžiadaný oddychový čas.
Technika a taktika
Voľný hod
Lopta sa dostáva do hry v prospech družstva, ktorého hráč bol faulovaný. Voľný hod je
zahrávaný z miesta, kde sa nachádza lopta, s výnimkou situácie, pokiaľ chybu spôsobil
brániaci hráč a lopta je vo vnútri 2m územia. Voľný hod sa musí zahrať z hranice 2m, kde sa
chyba stala. Ak sa voľný hod zahráva spoza 6 m línie, hráč môže priamo strieľať na bránku.
Pri rozohrávke vo vnútri tejto zóny sa pred strelou na bránku musia lopty dotknúť dvaja hráči
útočiaceho družstva, čiže rozohrávač musí prihrať. Hráč, ktorému bol udelený voľný hod,
zahráva loptu do hry okamžite, vrátane nahrávky alebo strely, ak to pravidlá umožňujú. Je
priestupkom, ak hráč, ktorý je jasne v pozícii umožňujúcej pohotovo zahrávať voľný hod, tak
neučiní. Brániaci hráč, ktorý spáchal faul, učiní pohyb od hráča zahrávajúceho voľný hod, skôr než
zodvihne ruku, aby mu zabránil v nahrávaní alebo v strele. Hráč, ktorý tak neučiní, je vylúčený za
„nedovolené bránenie“ podľa pravidla
Trestný hod
Rozhodca nariaďuje trestný hod v prípade veľkého faulu brániaceho hráča v 6 m zóne. Hod
môže vykonávať ktorýkoľvek hráč útočiaceho družstva. Po rozhodcovskom hvizde okamžite
strieľa na bránku v snahe dať gól.. Ak sa lopta odrazí od žŕdky, alebo ju vyrazí brankár, lopta
ostáva v hre a bez prerušenia sa pokračuje.
Presilová hra ( presilovka )
Počas presilovky, ku ktorej dochádza v dôsledku vylúčenia súperovho hráča, 4 hráči
útočiaceho družstva sa rozmiestnia krížom po 2 m línií : dvaja pred brankárom a po jednom
na každom krídle. Zvyšní dvaja sú zvyčajne vo vzdialenosti 5 metrov od bránky. Na krídlach
zvyčajne bývajú najlepší nahrávači, zatiaľ čo hráči priamo pred bránkou bývajú najlepšími
strelcami družstva. Brániaci tím rozmiestni 3 hráčov pred 4 útočiacich na 2 m línií. Zvyšní
dvaja sa zameriavajú na pravdepodobných strelcov a blokujú ich strely.
Brankár – brankárska technika
Poloha brankára je zameraná na to, aby bol v prípade strely schopný vynoriť (vymrštiť) sa
z vody ktorýmkoľvek smerom a zabrániť lopte preniknúť do siete. Aby mal hráč telo čo
najviac nad vodou a tým zmenšoval voľný priestor v bránke, musí stále šliapať nohami a
zapájať brušné svalstvo. Vo vodnom póle je vo všeobecnosti výhodou vysoká postava a dlhé
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končatiny. Najmä od brankára sa vyžaduje, aby mal takéto telesné predpoklady. Brankár sa
vždy natáča čelom k potenciálnemu strelcovi. Vyžaduje sa od neho veľmi rýchla reakcia a
obratná práca rúk. Ak sa lopta ocitne na vode pred ním, môže rýchlo založiť protiútok.
Hráč
Vodný pólista je vo vode v stálom pohybe. Ak práve nepláva, tak šliape vodu, aby sa udržal
nad hladinou na jednom mieste. Ak získa loptu, drží ju v ruke, natiahnutej dozadu, aby ju čo
najlepšie chránil pred súpermi, pričom jeho trup aj ramená sa stále vytáčajú v snahe zmiasť
protihráča. Do strely sa hráč zapiera celým ramenom a hornou časťou trupu.
Fauly
Vo vodnom póle existujú dva druhy faulov : bežné a veľké. Ich následkom sú rôzne tresty.
Bežný faul - je to bežné porušenie pravidiel : nerešpektovanie zónových línií, príliš dlhé
držanie lopty (dlhšie, ako je povolených 20 - 30 sekúnd bez streľby) atď. Za bežné fauly
rozhodcovia nariaďujú voľné hody proti družstvu, ktorého hráč sa previnil. Hody sa zahrávajú
z miesta priestupku alebo z miesta kde sa nachádza lopta (s výnimkou faulov vo vnútri 2 m
línie: vtedy sa voľný hod zahráva z tejto línie miesta čo najbližšieho k miestu priestupku).
Veľký faul - akákoľvek úmyselná fyzická akcia proti súperiacemu hráčovi alebo iným
osobám, akýkoľvek prejav nešportového správania sa považuje za veľký priestupok proti
pravidlám, teda za veľký faul. Dôsledkom veľkého faulu je voľný hod alebo trestný hod –
podľa miesta priestupku. Veľké fauly proti hráčom súpera sa počítajú ako osobné chyby a
trestom za ne je 20 sekundové vylúčenie previnilca. Ak hráč nazbiera tri osobné chyby, je
natrvalo vylúčený zo zápasu. Náhradník zaňho môže nastúpiť po 20 sekundách okrem
prípadu, keď jeho družstvo počas oslabenia dostane gól, vtedy sa vylúčený hráč vráti.

3.4 Základy vodného póla
Predpokladom zvládnutia základov vodného póla je všestranná telesná príprava, ktorá
rozvíja všetky dôležité schopnosti ako vytrvalosť, rýchlosť, obratnosť, silu, ktoré sa neskôr
uplatňujú v hre.
Rozdelenie vodnopólovej prípravy :
1. Plavecká príprava – plavecké spôsoby (kraul, znak, prsia, motýlik), šliapanie vody,
výšľap, štarty, zastavenie, obraty, zmeny smeru plávania, posun resp. presun hráča.
2. Loptová príprava – uchopenie lopty, vedenie lopty, pohyb hráča s loptou, hody,
preberanie lopty, prihrávky, streľba.
3. Príprava brankára.
4. Technicko-taktická príprava, základné systémy hry.

3.4.1 Plavecká príprava
Základným predpokladom rastu výkonnosti vodných pólistov je zvládnutie techniky
štyroch plaveckých spôsobov: kraul, znak, prsia a motýlik. Technika plávania vodného pólistu
je odlišná od pretekárskeho plávania. Hráč vodného póla musí stále sledovať vývoj hry, čomu
zodpovedá aj jeho poloha tela vo vode. Vyznačuje sa vyššou polohou tela s hlavou nad
vodou, aby mal prehľad o tom, ako sa vyvíja situácia na ihrisku. Jeho pohyb je
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nerovnomerný, s meniacim sa rytmom i intenzitou zaťaženia, so striedaním šprintov
a voľnejšieho plávania, ale aj ďalšími pohybmi vo vode (štarty, výšľapy, obraty atď.) čo
vytvára jeho plaveckú všestrannosť.
Vodnopólový kraul
Kraul je najpoužívanejší plavecký spôsob vo vodnom póle, pretože je najrýchlejší
a najvhodnejší na rôzne manévrovanie vo vode, akým je zmena smeru plávania, zastavenie,
štart, vedenie a ovládanie lopty, prihrávok a streľby. Pólista má teda vyššiu polohu tela, hlava
je nad hladinou, trup mierne prehnutý, nohy sú nižšie a hlbšie. Záber paží je energický, kratší,
má rýchlejšiu frekvenciu. Paže sú viac pokrčené v lakti, ponárajú sa viac do strán.
Vedenie lopty
Hráč, ktorý pláva s loptou, má zdvihnuté ramená a hlavu. Pri prenose nad vodou má
paže ohnuté v lakťoch, aby lopta, ktorú vedie bola zrýchlená vlnou, vytvorenou plávajúcim
hráčom. Zdvihnutie ramien nad hladinu vody, ako i vyššia poloha trupu, spôsobuje hlbšiu
polohu panvy a dolných končatín, než pri klasickom kraule. Ak chce pri vedení lopty hráč
meniť smer plávania, potom pri zmene smeru používa 3 až 4 prsiarske strihy pri práci nôh,
pritom sa horná časť trupu ešte viac zdvíha z vody a strihová práca nôh napomáha k väčšej
orientácií vo vode.
V prípade, ak plávajúceho hráča s loptou dostihne súper, tento loptu pred odobratím
chráni aj dlaňou. Šikmým strihom nôh, ich rýchlym pohybom zmení plávajúci hráč s loptou
smer plávania, čím znemožní súperovi zmocniť sa lopty. Dôležité je, aby sme nie rukami
viedli loptu, lebo sa spomalí napredovanie. Pri vedení lopty sa nádych a výdych robí ústami
nad hladinou vody. S loptou vykonaná zmena miesta a jej vedenie patrí medzi základné
prvky, ktoré pri súčasnom vodnom póle majú veľký význam, preto ich treba neustále
zdokonaľovať.

Vedenie lopty
Cvičenia pre vedenie lopty
-

Plynulé vedenie lopty so zdvihnutou hlavou a silnými krauliarskymi nohami,
od štartu po určené miesto.
Individuálne vedenie lopty, štart - zastavenie po 3 - 4 tempách po určené
miesto.
Vedenie lopty so zdvihnutou hlavou, po 3 - 4 tempách zmena smeru doprava doľava po určené miesto.
61

-

Hráč po 5 - 6 m plávania, dostane prihrávanú loptu zozadu od spoluhráča a
vedie loptu po určené miesto.
Vedenie lopty vo dvojici, po 3 - 4 tempách prihrávka na spoluhráča až po
určené miesto.
Vedenie lopty vo dvojici, po 3 - 4 tempách prihrávka spoluhráčovi cez
obrancu.

Znak
Plávanie v polohe na znaku vo vodnom póle sa odlišuje od techniky plaveckého
spôsobu znak v športovom plávaní. Poloha tela je oveľa vysadenejšia, trup je čo najvyššie
z vody, hlava vysoko hore, aby znakom plávajúci hráč mal čo najlepší prehľad o situácii vo
vode a túto vedel vo vhodnom momente využiť. V priebehu hry je často nutné, aby pólista
použil plávanie na znaku, najčastejšie pri útoku na bránu súpera, kedy hráč získa náskok a
otočením sa na znak chce prebrať prihrávku.
Nacvičuje sa prsiarskymi, krauliarskymi a bicyklovými nohami. Najviac sa využívajú
prsiarske nohy, pričom zábery rúk sú kratšie a rýchlejšie.
Cvičenia
-

Dve tempá kraul, dve tempá znak striedavo po určené miesto.
Plávanie kraulom so zdvihnutou hlavou, po 4 - 5 tempách na zvukový signál
zmena na znak, pričom hráč nestráca rýchlosť, opakovane po určené miesto.
Počas plávania kraulom 1 hráč prihráva loptu 2 hráčovi, ktorý v sedavom
znaku vracia prihrávku po určené miesto.

Prsia
Rovnako ako kraul i prsia musí ovládať každý vodný pólista. Pólisti najviac používajú
pohyb nôh. Strih nôh treba neustále nacvičovať a precvičovať. Pomocou nôh je hráč schopný
vyšliapnuť z vody a to isté platí aj pre brankára. Práca nôh smeruje smerom hore, čo
napomáha pri výšľape a tým sa zmení poloha tela vo vode a to neleží na vode, ako pri plávaní.
Prsia tvoria základ výcviku brankára, hráči tento spôsob využívajú zriedkavo, skôr na
vyplávanie, pomalé plávanie, hlavne práce nôh, pretože je to hlavný moment pre zastavenie sa
vo vode, pri prihrávaní, štartoch a streľbe, pri zmene smeru pri plávaní. Pri nácviku
zaraďujeme aj striedavý záber nôh tzv. pavúk.
Motýlik
Pretože sa motýlik počas hry nepoužíva, jeho nácvik je dôležitý hlavne v prípravnom
období. Motýlikove paže kombinované s hlbokou polohou krauliarskych nôh, vyžadujú
pomerne veľké silové schopnosti, a preto ich v tréningovom procese zaraďujeme na rozvoj
vytrvalosti v sile alebo na rozvoj rýchlosti vo vytrvalosti. Nácvik motýlika je spojený výlučne
s prsiarskymi nohami. Delfínové nohy sa nepoužívajú, o to dôležitejšie je zvládnutie
prsiarskeho plaveckého spôsobu.
Popri štyroch základných plaveckých spôsobov pólista musí zvládnuť aj plávanie na
boku tzv. bok. Bok sa v hre využíva, predovšetkým pri zmene smeru a pri pohybe vpred. Pri
jeho nácviku je dôležité učiť nádych na obidve strany. Plávanie na boku doplňuje plavecké
spôsoby prsia a kraul. Podobne aj pri kraule nacvičujeme nádych na obidve strany, ktorý
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umožňuje pólistovi vizuálne sa orientovať po celom ihrisku. Odstraňovanie chýb techniky
plaveckého spôsobu, správne nacvičovanie plaveckej techniky je v športovej príprave
prvoradou úlohou .
Ostatné pohyby hráča
Okrem plávania musí hráč vo vodnom póle ovládať aj ďalšie pohyby dopredu, dozadu,
do strán a pod.
Šliapanie vody
Dôležitou činnosťou každého hráča a brankára vodného póla je šliapanie vody. Bez
šliapania vody hráč nemôže zvládnuť osobné súboje, streľbu, chytanie lopty i prihrávky.
Rozoznávame dva druhy šliapania : súčasne a striedavonožmo. V oboch prípadoch je trup vo
zvislej polohe, paže sú mierne pokrčené a vykonávajú striedavé oblúkovité pohyby pod
hladinou a nohy zaberajú súčasne ako pri prsiarskych nohách alebo zaberajú striedavo.

Šliapanie vody
Šliapanie vody striedavo znožmo s rukami vo vode (pavúk). Hráč si pomáha rukami
udržať sa na vode jednoduchým pohybom, prsty rúk sú spolu, nohy sa striedavo pohybujú.
Šliapanie vody striedavo znožmo s rukami nad vodou. Nohami striedavo hráč
pohybuje, ruky sú nad vodou vystreté alebo pokrčené, ale dbá na to, aby lakte boli nad
hladinou vody smerom dopredu.
Výšľapy - východisková poloha pre výšľap je tá istá poloha ako pri šliapaní vody.
Výšľap môžeme vykonať v polohe vertikálnej záberom nôh súčasne alebo striedavo znožmo.
Nohy vykonávajú tie isté pohyby ako pri šliapaní vody iba s väčšou intenzitou. Výšľap
striedavo znož je namáhavejší. Pri priemernom výšľape by sa mal hráč vynoriť z vody aspoň
po pás. Pri výšľapoch so súčasným prsiarskym pohybom nôh sa dostávame vysoko nad
vodou, ale po výšľape sa opäť dostávame do základnej polohy. Tento spôsob sa používa pri
zachytávaní vysoko letiacich lôpt a často ho používajú brankári. Pri výšľapoch striedavonož
sa síce nedostávame tak vysoko nad hladinu, ale môžeme vo výšľapovej polohe vydržať
pomerne dlhšiu dobu. Používa sa pri atakovaní prihrávajúceho alebo strieľajúceho hráča,
často sa používa pri bránení v oslabení a je základným pohybom brankára. Výšľap môžeme
vykonať pravou rukou, ľavou rukou alebo obidvoma rukami. Počas výšľapu hráč naraz spojí
nohy a jednou z rúk sa opiera o hladinu vody.
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Výšľapy pravou rukou a šliapanie vody – súčasne oboma nohami
Štart
Vo vodnom póle je veľmi dôležitý, pretože hráč štartom získava z pokoja alebo
strehovej polohy maximálnu rýchlosť. Rýchlym a správne načasovaným štartom môže hráč
získať rozhodujúci náskok pred súperom a vytvoriť si predpoklad na úspešné zakončenie
akcie. Štartuje sa z polohy na boku, na prsiach, ale najčastejšie zo strehovej polohy. Nohy
zaberajú bočným strihom, na ktoré nadviažu záber paže z plávania na boku.
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Štart
Zastavenie
Patrí medzi činnosti, ktoré sa v hre vyskytujú veľmi často. Hráč pri zastavení úpaží,
pričom sú paže mierne pokrčené pod hladinou a vykonajú záber proti smeru plávania (brzdia),
nohy roznoží a pokrčí pod brucho, hlava je stále nad hladinou.

Zastavenie
Obraty
V priebehu hry sa vyskytuje množstvo situácií, pri ktorých musí hráč meniť smer
svojho pohybu a polohy, otočiť sa a pod. Obratom rozumieme otočenie hráča, ktorý je na
mieste, ale obrat môže vykonať aj počas plávania. Otáčanie môže byť okolo vertikálnej osi
tela od 0° do 180°.
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Obrat
Zmeny smeru plávania
Smer plávania môže hráč meniť dvoma spôsobmi - pomocou obratu alebo plávaním
do oblúka. Celú činnosť môžeme rozdeliť na tri fázy : zastavenie pri plávaní – obrat –
vyštartovanie a plávanie novým smerom. Plávanie do oblúka sa len málo odlišuje od
normálneho plávania. Trup mierne vytočíme do smeru plávania, paža na vnútornej strane
oblúka zaberá viac pod trupom a paža na vonkajšej strane zaberá viac od tela.
Posun hráča
Rozoznávame posun hráča vpred a do strany.
Všetky cvičenia, ktoré sme opísali v plaveckej príprave je potrebné dokonale ovládať,
aby sme počas hry mohli jednotlivé prvky použiť. Hlavne pri nácviku pohybu na ihrisku je
nutné nacvičovať a zdokonaľovať všetky prvky, ktoré vedú k správnej vodnopólovej technike.
Je dôležité, aby jednotlivé činnosti nadväzovali na seba. Napr. pri plávaní kraulom nielen
priamym smerom, ale aj so zmenou smeru (slalom), do kruhu, vlásenky, osmičky a volíme
rôzne prelínanie a striedanie, aby si hráči postupne zvykali na pohyb, ktorý sa vyskytuje počas
hry. Preto pri nácviku plávania s loptou nacvičujeme nielen priamy smer, ale rôzne smery
pohybu.

3.4.2 Loptová technika
Dôležitou súčasťou vodnopólovej prípravy je loptová technika každého hráča. Na
začiatku sa zameriavame na osvojenie si základných pohybov a technických prvkov.
Z hľadiska techniky sa zameriavame na úspešné zvládnutie učených technických prvkov.
Zvládnutie loptovej techniky je založené na učení, nácviku a osvojovaní si nových prvkov.
Dôležitou súčasťou je odstraňovanie chýb, ktoré sa opakujú. Je potrebné zaoberať sa ich
príčinou a skúmať, kde vznikajú. Vodnopólová technika sa rozdeľuje na vodnopólové
plávanie, vodnopólovú loptovú techniku a vodnopólové plávanie s vedením lopty.
Vodnopólová loptová technika
- uchopenie lopty
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pohyb hráča s loptou
hody
preberanie lopty a prihrávky
prihrávky - dopredu – zboku – dozadu
streľba na bránu - priama strela – padák - ťah dopredu – dozadu
brankár – chytanie lopty – základy techniky – bránenie – postoj – prihrávky
vyplávanie z brány

Pri práci trénerov je dôležité, aby loptovú techniku hlavne u mládeže precvičovali
s tzv. malou loptou a využívali malé bránky (na krajoch bazénu), ktoré vyhovujú pre tréning
mládeže.
Uchopenie lopty
Prvým prvkom pri nácviku loptovej techniky je správne uchopenie lopty a jej
vyzdvihnutie z vody. Uchopenie nacvičujeme z hľadiska laterality najskôr preferovanou
pažou. Poznáme tieto spôsoby uchopenia lopty:
a) zdola
b) zhora
c) zboku
d) zachytenie prstami s oporou o predlaktie
e) zachytenie prstami
Vo všetkých prípadoch sú prsty roztiahnuté, zápästie uvoľnené a dlaň sa prispôsobuje
tlaku lopty.

Uchopenie lopty
Uchopenie lopty zdola. Pólista položí dlaň pod loptu, potom ju zdvihne z vody pričom
rameno s predlaktím tvorí 90˚ uhol. Lopta s pažou sa pri zdvihnutí nesmie dostať za úroveň
hlavy (obr. 14 a).
Uchopenie lopty zhora. Pólista umiestni dlaň na loptu plávajúcu na hladine vody.
Miernym tlakom na loptu dosiahne, že lopta z vody vyskočí. Dlaň rýchlym pohybom otočí
o 180˚ a tak zdvihne loptu z vody. Prsty ruky sú pritom čo najviac roztvorené. Dôležité je, aby
sa nácvik začal preferujúcou rukou (obr. 14 b).
Uchopenie lopty zboku (poloobratom). Hráč otočením ruky zhora, bokom sa dostáva
rukou pod loptu, a tak ju zdvihne z vody (obr. 14 c).
Preberanie lopty. Preberaniu lopty predchádza strelecká úspešnosť. Počas hry loptu
nepreberáme len z vody, v pokojnej polohe, ale hra prináša aj vo vzduchu letiacu loptu, ktorú
treba prevziať istou rukou. Dobré preberanie lopty má veľký vplyv na ďalšie prihrávanie a
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streľbu. Praváci pri preberaní lopty urobia ľavou nohou strih smerom k pravej nohe a pravou
nohou silnejší strih k ľavej nohe, pričom sa ľavá noha strihom dostáva dozadu. Pri prihrávaní
lopty je ľavá noha tá, o ktorú sa hráči opierajú a pravá noha sa pri uzavretí strihu švihom
dostáva dopredu. Pri tréningu detí používame menšiu loptu pretože detí nedisponujú
dostatočnou silou.

Preberanie lopty
Prihrávky vzdialenosť 1 – 5 m
Prihrávka na krátku vzdialenosť nevyžaduje veľkú prácu nôh hráča, ktorý loptu
preberá. Tento vyberá rýchle pažu z vody a s roztvorenou rukou spracuje loptu tak, aby sa
ruka s loptou nedostala za rovinu ramien. Ľavá horná končatina, o ktorú sa hráč opiera, je
v lakti zohnutá, výšľap z vody je menší, predlaktie s ramenom tvorí pravý uhol.

Preberanie lopty s obratom
Prihrávky vzdialenosť 6 – 10 m a viac metrov
Pri preberaní prihrávky na strednú vzdialenosť preferujúca ruka musí ísť oproti letiacej
lopte. Spracovať loptu by mal hráč s roztvorenou rukou tak, aby táto neprešla za úroveň
ramien. Ľavá dolná končatina sa pohne vpred a pravá mierne ohnutá v kolene vzad. Pri
preberaní na veľkú vzdialenosť sa pólista energicky opiera o ľavú pažu. Pravou otvorenou
rukou siahne vpred oproti lopte. Sila prihrávky ho donúti, že paža ktorá spracováva prihrávku
je viac vystretá, ako pri prihrávkach na krátku a strednú vzdialenosť. Pri preberaní lopty robí
pólista vo vhodnom čase energický strih nohami.
Prihrávanie v troch polohách tela
Prihrávky v predklone. Hráč sa opiera ľavou pažou o vodu, ktorá je v lakti mierne
ohnutá a vysúva sa do strany. Trup sa vyzdvihne z vody. Pravá ruka loptu nedvíha do úrovne
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ramien, ale hráč energickým pohybom zápästia ju dáva do pohybu. Nohy robia skrátený
prsiarsky strih.
Prihrávky v záklone. Ľavá paža je vystretá pri stehne. Pravá paža s loptou prechádza
za hlavu a odtiaľ hráč usmerňuje loptu do potrebného smeru. Prihrávka sa uskutočňuje
energickým pohybom zápästia s pokrčeným predlaktím a so slabým pohybom ramien. Ľavá
noha je na hladine vody, pravá asi 20 cm pod hladinou. V momente prihrávky sa dolné
končatiny zrazia.
Prihrávky v stoji. Ľavá paža je v upažení. Loptu držíme v pravej ruke vo výške hlavy a
v úrovni ramien. Ľavé rameno je mierne vysunuté vpred. Energickým pohybom ramena a
paže s uvoľneným zápästím pólista prihráva loptu. Ľavá dolná končatina smeruje k hladine a
pri hode lopty prechádza do prsiarskeho strihu.
Prihrávky za pohybu Vo vodnom póle sa počas hry prihrávky uplatňujú aj za pohybu.
Od brankára, ktorý zakladá útok, až po hráčov útočiacich na súperovu bránu. Pohybom sa
hráč ľahšie uvoľňuje na prebratie prihrávky, na streľbu ako aj na zakončenie útoku.
Prihrávanie za pohybu môžeme nacvičovať vo dvojici, v trojici, vo štvorici, v pätici
a v šestici, rôznymi spôsobmi a na rôznu vzdialenosť.
Za najúčinnejší považujeme nácvik v trojici. Trojice plávajú v kruhu v oboch smeroch
a hráč, ktorý vedie loptu po 3 - 4 tempách, loptu dvíha z vody a oblúkom prihráva pred hlavu,
pred ním plávajúcemu hráčovi. Po odohraní lopty prvé tempo urobí tou pažou, ktorou loptu
prihrával.
Streľba
Po zvládnutí techniky jednotlivých hodov a spracovania prihrávok na rôznu
vzdialenosť pristupujeme k nácviku streľby. Streľba je vyvrcholením snaženia každého
družstva a hlavne snahy o dosiahnutie gólu. Preto treba streľbe venovať v príprave primeranú
pozornosť. Strieľame buď na bránku alebo do terča, ktorý môže byť postavený na okraji
bazénu. Začíname vždy jednoduchšími hodmi z miesta, neskôr zaradíme obtiažnejšie hody
a postupne nacvičujeme streľbu v pohybe. Pri streľbe na bránku začíname streľbou spredu,
neskôr z uhlov z pravej i ľavej strany bránky. Strieľame i z rôznych polôh ako v stoji, na
znaku, na boku, na prsiach. Postupne zväčšujeme vzdialenosť od bránky.
Streľbu nacvičujeme bez prihrávky, po prihrávke a z vedenia lopty. Všetci hráči sa
musia naučiť správne umiestniť strelu na bránku. Streľbu sa môže nacvičovať individuálne
alebo v skupinách, z obsadenia a bránenia súperom.
Streľba je úspešná vtedy, keď je rýchla, prudká a presne umiestnená. Dôležité je, aby
v čase hodu pôsobila na loptu čo najväčšia sila. To sa dosiahne, ak hráč pôsobí na loptu, čo v
najdlhšom čase alebo čo v najkratšom čase, najväčšou silou. Potrebné je, aby všetky sily
pôsobiace na loptu prechádzali cez jej stred, v opačnom prípade súčet síl sa vytráca.
Úlohou hráča je, aby pri streľbe na bránu mala lopta určitú rýchlosť a hod bol
dostatočne rýchly. To dosiahneme pomocou odstredivej sily, keď pri pohybe strieľajúcej paže
sa druhá strana trupu energicky vychýli na opačnú stranu. Tento otáčavý energický pohyb
trupu môžeme stupňovať a podporiť pažou, ktorá nedrží loptu. Pohyb ďalej zrýchľujeme
nácvikom protichodného pohybu vo vode a prácou dolných končatín, ktoré sú v strihovej
polohe. V tréningu nacvičujeme zvyšovanie rýchlosti trupu, čím vzniká odstredivá sila. Čím
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širší je strih nohami, tým väčšiu silu pri hode vie pólista vyvinúť. Celý pohyb pri streľbe
vychádza z ťažiska tela a prechádza trupom, pletencom ramenným, ramenom, predlaktím a
zápästím. Čím väčšiu silu hodu chce hráč vyvinúť, tým väčšia odstredivá sila vzniká. Pólista
by mal vedieť vyvinúť v pravom momente, čo najväčšiu silu.
V akejkoľvek individuálnej technike streľby sa vo vodnom póle plne uplatňujú
zákonitosti fyziky a mechaniky. Pri streľbe na bránu je podstatná technika vyšľapu, okamžité
spojenie nôh a správna poloha opierajúcej sa paže o hladinu vody. Ruka s loptou sa otáča
smerom k hodu a v poslednej fáze hodu sa nesmie pohnúť ani vpravo ani vľavo.
Spôsoby streľby z hľadiska polohy tela rozdeľujeme na: priame hody, bočné hody a
hod vzad.

Hody lopty
Priame hody vo zvislej polohe tela z predpaženia
Pri streľbe vo zvislej polohe tela z predpaženia sa lopta nachádza na ruke s otvorenými
prstami, hráč drží loptu v momente strely, opierajúc sa o pažu s ohnutým lakťom a prevedie
pol obrat v rovine pása. Celý trup robí energický pohyb v smere streľby. Paža, ktorou hráč
strieľa je predpažená, lakeť sa postupne ohýba pri zahájení streľby až po jej prevedenie
s uvoľnenou dlaňou. Ak hráč strieľa pravou rukou, potom pri streľbe viac zdvíha z hladiny
vody pravé rameno, ako ľavé. Strih nohami je šikmý a energický, ľavá končatina je vystretá.
Pohyb pravej nohy by mal byť v súlade s polohou pravej paže.
Pri nácviku na vzdialenosť 3 až 4 m prihrávame loptu zdvihnutú z hladiny vody,
pričom dbáme na správnosť techniky. Nácvik môžeme prevádzať aj na väčšiu vzdialenosť.
Nácvik zo vzdialenosti 5 m, zodvihnutie lopty z hladiny vody, streľba na streleckú tabuľu.
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Odrazenú loptu ihneď vraciame späť, pričom dbáme na správnu techniku. Nácvik na
vzdialenosť 6 až 8 m, hráč po prebratí lopty vykoná obrat o 360˚ a vracia loptu spoluhráčovi.
Hod v záklone
Pri nácviku hodu v záklone ľavá paža s loptou prechádza za hlavu a odtiaľ hráč
usmerňuje loptu do potrebného smeru. Prihrávka sa uskutočňuje energickým pohybom
zápästia s pokrčeným predlaktím a so slabým pohybom ramien. Ľavá noha je na hladine vody,
pravá asi 20 cm pod hladinou. V momente prihrávky sa dolné končatiny strihom zrazia. Je
potrebné dávať pozor, aby lakeť ostal na hladine vody.
Pri nácviku hráč plávajúci kraulom so zdvihnutou hlavou prihráva loptu oproti
hráčovi plávajúcemu na znaku, ktorý mu ihneď vracia loptu späť. V záklone stojací hráč
napádaný obrancom, prihráva čo najpravidelnejšie loptu spoluhráčovi
Hod v predklone
Pri prevedení hodu v predklone sa hráč opiera ľavou pažou o vodu, ktorá je v lakti
mierne ohnutá a vysunie sa do strany. Trup sa mierne vyzdvihne z vody. Nohy pritom robia
skrátený prsiarsky strih. Hody vykonávame rýchlym pohybom počas plávania. Rozoznávame
: hod tlakom (trčením), pištoľka, hod vystretou pažou.
Hod tlakom - trčením
Hráč pláva voľným spôsobom. V momente streľby sa opiera o pažu, ktorou nestrieľa.
Táto je v lakti pokrčená s mierne roztvorenými prstami. Preferovanou rukou uchopí loptu
z hora, rýchlym pokrčením v lakti ju silne pritiahne k ramenu a prudkým pohybom uvedie
loptu do želateľného smeru. Pri tomto pohybe vykonáva zápästie a rameno energický pohyb a
v okamihu uchopenia lopty hráč pokrčí nohy v kolenách a pritiahne ich pod brucho.
V momente hodu vykonávajú dolné končatiny prudký strih.
Oproti sebe stojací hráči na vzdialenosť 5 m nacvičujú hod tlakom, pričom dbajú na
správne prevedenie techniky.
Oproti sebe stojaca dvojica hráčov na vzdialenosť 7 až 8 m, po dvoch tempách
kraulom a za pohybu, nacvičuje hod tlakom.
Hráč vedie loptu smerom na bránu z 3 až 4 m vzdialenosti precvičuje hod tlakom.
Cvičenie vo dvojici – určí sa útočník a obranca. Po preplávaní vzdialenosti 8 až 10 m,
útočník zakončuje hod tlakom, obranca zaostane 0,5 až 1 m.
Pištoľka
Pri tomto spôsobe streľby alebo prihrávania pištoľkou hráč, ktorý pláva s loptou
s druhou rukou s otvorenými prstami siahne pod loptu a v plaveckom tempe ju zdvihne pred
hlavu. Strieľajúca ruka pritiahnutú loptu vytlačí do želateľného smeru. Strieľajúca paža pri
vykonávaní tohto pohybu musí zladiť prácu ramena, lakťa a zápästia v harmonickú súhru a
vystupňovať ju v energický pohyb. V momente uvedenia lopty do pohybu trup sa dvíha
z vody a dolné končatiny robia skrátený prsiarsky záber. Odporúča sa začať nácvik v statickej
polohe.
Nácvik v statickej polohe - oproti sebe stojaca dvojica hráčov na vzdialenosť 4 - 5 m
nacvičuje pištoľku a dbá na správne prevedenie techniky.
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Oproti sebe na vzdialenosť 10 m dvojica hráčov striedavo po 1, 2 tempách kraulom,
prevedie hod pištoľkou pričom dbá na správne prevedenie techniky.
Na vzdialenosť 4 až 5 m od streleckej tabule hráč strieľa na tabuľu a odrazenú loptu
vracia späť. Cvičenie trvá asi 1 minútu.
Cvičenie vo dvojici – určí sa útočník a obranca. Útočiaci hráč vedie loptu a zakončuje
pištoľkou, obranca zaostávajúci 0,5 - 1 m sa snaží mu v tom zabrániť.
Hod vystretou pažou
Pri hode vystretou pažou je potrebné mať veľmi dobrú techniku, preto sa tento spôsob
používa zriedkavo. Najlepšie využitie tohto spôsobu je, ak obranca pláva na opačnej strane
útočiaceho hráča.
Dvojica hráčov oproti sebe v polohe ležmo na bruchu, nacvičuje hod vystretou pažou.
Dvojica hráčov zaujme polohu oproti sebe a po 2 - 3 m vedenia lopty prihráva
vystretou pažou.
Hráč pri nácviku vedie loptu smerom na bránu a zo vzdialenosti 2 - 3 m strieľa
vystretou pažou.
Cvičenie vo dvojici – určí sa útočník a obranca, útočník vedie loptu na bránu a strieľa
vystretou pažou, obranca zaostáva 0,5 - 1 m a snaží sa mu v tom zabrániť.
Bočné hody
Bočné hody prevádzame vtedy, keď sa hráč nachádza v blízkosti brány a atakovaný
protihráčom nemá čas postaviť sa na streľbu.
Pološrauba
Pri pološraube lopta pláva pred hlavou hráča 30 cm až 50 cm. Lopty sa hráč dotýka
dlaňou otvorenými prstami. Pohyb začína miernym tlakom na loptu smerom dole. Potlačením
a otočením dlane o 90˚ sa prsty „prilepia“ na obvod lopty z vnútornej strany. Po tomto pohybe
ruky a ramena hráč energicky posiela loptu do potrebného smeru. Opierajúca sa ruka je v lakti
mierne ohnutá a nachádza sa asi 20 cm za loptou. Predlaktie a rameno strieľajúcej ruky tvorí
90˚ uhol. Rameno sa pri hode lopty zdvíha nad hladinu vody a driek sa energicky otáča
v smere hodu lopty. Ak hráč prihráva alebo strieľa pravou rukou potom pravú nohu sťahuje
pod brucho a v momente pološrauby urobí prudký strih nohami do strany. Dolné končatiny sú
pritom mierne pokrčené a prevádzajú kop smerom vzad.
Pri nácviku sa hráč postaví bokom oproti streleckej tabuli a pološraubou strieľa na
tabuľu tak, aby odrazená lopta sa vrátila pred hráča. Cvičenie trvá asi 1 minútu.
Dvojica hráčov stojacích bokom k sebe nacvičuje streľbu šraubou, pričom dbá na
správne prevedenie techniky.
Dvojica hráčom stojacich bokom k sebe po 1 - 2 tempách plávania so zdvihnutou
hlavou, vykonajú pohyb pološraubou a dbajú na správne prevedenie techniky.
Hod dozadu – zadovka
Je technicky náročná, pretože hráč presne nevie kam lopta letí a nemôže jej let
dokonale usmerniť. Pri zadovke je hráč vo výšľape alebo horizontálnej polohe, paža je mierne
pokrčená a hod vychádza z ramena cez predlaktie a prsty ruky bokom.
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Hod celou šraubou
Pri streľbe celou šraubou v momente prevedenia pohybu sa lopta nachádza na takom
mieste, aby vystretá paža v úrovni ramien vytvárala s trupom 90˚ uhol. Hráč dlaňou
s otvorenými prstami uchopí zhora plávajúcu loptu, druhá paža, o ktorú sa hráč pri tomto
pohybe opiera, je vystretá. Bok tela, na strane ktorého je lopta sa zdvíha z vody. Bok tela na
druhej strane od lopty sa ponára pri pohybe o toľko, o koľko sa prvá strana tela s loptou
dvíha. Dolná končatina súhlasne so strieľajúcou pažou urobí strih smerom von, zatiaľ čo
druhá noha sa k strihovej prisúva.
Dvojica hráčov sa postaví k sebe chrbtom a zo vzdialenosti 4 až 5 m vykonáva hod
celou šraubou a dbá na prevedenie správnej techniky.
Hráč sa postaví k streleckej tabuli na vzdialenosť 4 až 5 m a vykonáva hod celou
šraubou, odrazenú loptu vracia späť na streleckú tabuľu, pričom dbá na predvedenie správnej
techniky.
Priama strela
Spôsob streľby priamou strelou je v každom prípade len vtedy účinný, keď má
útočiaci hráč dostatok času a miesto na prípravu. Dôležitá je úloha prstov vo fáze pohybu.
Nato, aby strela bola účinná a presná, musí hráč vysoko vyšliapnuť z vody a celým telom sa
oprieť do strely. Ramená musí uvoľniť dozadu, lakeť musí byť mierne ohnutý a v poslednej
fáze pohybu zápästím určuje smer lopty. Odporúčame tieto pohyby trénovať najprv na suchu.

Streľba
Hráč vo vzdialenosti 4 až 5 m sa postaví pred streleckú tabuľu a zdvihne loptu z vody
a strieľa na tabuľu. Odrazenú loptu opakovane vracia späť. Nácvik trvá asi 1 minútu.
Hráč vedie loptu na bránu a zo vzdialenosti 5 až 6 m, zastaví sa a strieľa. Dbáme na
správne predvedenie techniky. Toto cvičenie sa môže robiť zo strán, ako aj zo stredu bazénu.
Hráč z vyznačeného miesta sa pohne bez lopty, na 4 až 5 m zastane a z bočnej strany
prihrávajúcu loptu strieľa na bránu.
Oblúkovitá strela (padák)
Pri súčasnej rýchlej hre sa tento spôsob používa zriedkavo, pretože jeho využitie je
možné iba vo výnimočných prípadoch a strieľajúci hráč musí mať dobrú loptovú techniku. Ak
sa brankár pohne smerom von z brány oproti útočníkovi alebo sa brankár postaví blízko
k niektorej brankovej tyči, aby zmenšil strelecký uhol, platia tieto pravidlá :
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Hod musí byť taký dlhý, aby lopta dopadla tesne za bránkovú čiaru, lopta musí byť
v takej výške, aby ju brankár nedosiahol.
Hráč napláva zo stredu na vzdialenosť 4 až 5 m od brány. Po prihrávke z nahrávajúcej
strany prevedie oblúkovitú strelu.
Hráč napláva na bránu zo strany a po prihrávke prevedie oblúkovitú strelu zo
vzdialenosti 4 - 5 m.
Hráč sa pokúša zo stredu brány na vzdialenosť 4 až 5 m o oblúkovitú strelu
z prihrávky 5x z pravej strany a 5x z ľavej strany.
Hráč sa postaví na jednu stranu brány na vzdialenosť 3 až 4 m od brány a skúša
oblúkovitú strelu. Toto cvičenie opakujeme aj z opačnej strany.
Strela ťahom
Strela ťahom je najrýchlejší spôsob streľby vo vodnom póle. Pri ťahu musí lopta prísť
zo strany ťahajúcej paže alebo letieť proti hráčovi. Hráč, ktorý spracováva prihrávku, sa
opiera o ľavú ruku s roztvorenými prstami a vystretou pažou čaká na loptu. V zlomku
sekundy musí uchopiť letiacu loptu do dlane, otočiť ju o 90ْ a s ohnutým lakťom pri prudkom
pohybe zápästia a ramena zabezpečiť potrebnú dráhu letu lopty. Prsty sa prispôsobujú tvaru
lopty pričom je dôležité, aby sa lopta neodbíjala, ale ťahom prstov sa dostala do ďalšieho
pohybu. Pravá noha je v kolene pokrčená a strihom smerom dole k ľavej nohe zabezpečuje
správnu koordináciu a presnosť cvičenia. Bok tela hráča sa v momente hodu otáča za loptou.
Trup je vo vysokom výšľape.
Hráč sa postaví k jednej bránkovej tyči na vzdialenosť 2 m. Dvaja spoluhráči striedavo
prihrávajú loptu na postaveného hráča. Dbáme na správne vykonanie techniky.
Teč ( Doppler )
Pri tečovaní môže lopta priletieť z akéhokoľvek smeru. Podmienkou však je, že musí byť
prudko vystrelená na hráča, ktorý teč uskutočňuje zo vzdialenosti 8 až 10 metrov. Hráč sa
opiera o ľavú pažu. Táto je v lakti ohnutá, nohy sú mierne rozkročené. Pravú pažu hráč
predpaží v smere letu lopty a hranou dlane alebo predlaktia mení dráhu a smer letu lopty.
Hráč sa postaví na vzdialenosť 3 až 4 m od brány. Spoluhráči sa postavia na 7 až 8 m
vzdialenosť a nastreľujú loptu na tečujúceho hráča. Po nastrelení lopty si vymenia pozície.
Dbáme na správne prevedenie techniky.
Strela smečom
Hráč, ktorý spracováva prihrávku, sa opiera o ľavú ruku s roztvorenými prstami a
vystretou pravou pažou čaká na loptu. Prudkým pohybom zápästia zabezpečuje potrebnú
dráhu letiacej lopty. Pravá noha je v kolene pokrčená a strihom smerom dole k ľavej nohe sa
zabezpečí správna koordinácia a presnosť cvičenia. Bok tela sa v momente hodu otáča za
loptou. Trup je vo vysokom výšľape.
Hráč sa postaví k bránkovej tyči na vzdialenosť 2 až 3 m. Zo strany prichádzajúcu
loptu smečuje na bránu.
Hráč zo vzdialenosti 7 až 8 m začne plávať smerom na bránu. Na 2 až 3 m sa náhle
zastaví, vyšliapne z vody a prichádzajúcu loptu z nahrávky smečuje na bránu.

74

3.4.3 Príprava brankára
Úlohou brankára je brániť vlastnú bránku a zamedziť súperovi dosiahnuť gól. Brankár
je teda v športových hrách kľúčovou postavou. Brankár vo všeobecnosti absolvuje rovnaký
tréning ako ostatní hráči, predsa však v jeho príprave zdôrazňujeme šliapanie vody, výšľapy,
chytanie lopty, vyrážanie, cvičenia na postreh, reakciu, premiestňovanie, správne postavenie
v bránke, zakladanie útoku a pod. Strely z väčších a stredných vzdialeností chytá brankár
oboma rukami. Strely z blízka a neočakávané strely chytá resp. vyráža iba jednou rukou. Pri
chytaní musí vždy zaujať najvýhodnejšie postavenie tak, aby kryl čím väčší strelecký uhol.
Brankár sa zapája aj do útočnej činnosti, pretože môže byť hráčom, ktorý zakladá protiútok.
Preto musí vedieť presne a správne prihrávať určitému spoluhráčovi. Brankár sa môže zapojiť
do hry tým, že vypláva z bránky a dostáva prihrávku, loptu chvíľu podrží, čím upokojí
družstvo a vytvorí vhodnú situáciu na útok.
V každej kolektívnej hre, ktorá sa „hrá na bránu“, je dôležitá úloha brankára.
Špecifickou činnosťou brankára vo vodnom póle je, že neustále šliape vodu, čím sa sťažuje
jeho úloha. Adept na brankára by mal mať preto dostatok telesných a psychických
predpokladov. V prvom rade musí byť smelý, nebáť sa striel, ani silných striel zblízka, ktoré
by mal kryť. Podľa fyzických parametrov vyberáme adeptov štíhlych a vysokých, rýchlych,
s dobrými reflexami a postrehmi.
Brankár by mal disponovať dobrou loptovou istotou rovnako ako hráč v poli. Športová
príprava brankára sa v každej vekovej kategórii odlišuje od tréningového procesu hráčov
v poli vo všestrannej príprave, pričom najdôležitejšiu úlohu má posilňovanie dolných
končatín ( rôzne druhy poskokov, výskoky s vlastnou hmotnosťou, výskoky s plnými loptami,
ťahanie expandra, šliapanie so závažím ).
Uchopenie lopty brankárom
Pri uchopení lopty obidvoma rukami brankár musí vedieť vysoko vyšliapnuť z vody.
S dvoma palcami zabezpečuje udržanie lopty, obidva palce sú pri výšľape v rovnakej výške.
Dlane sa prispôsobujú obvodu lopty. Uchopenú loptu brankár drží pevne v rukách.
Cvičenia : Zo vzdialenosti 4 až 5 m smerujú stredne silné strely do stredu, doprava,
doľava, brankár ich chytá do dvoch rúk a ihneď vracia späť strelcovi.
Zo vzdialenosti 4 až 5 m smerujú stredne silné strely nízko, stredne, vysoko po
brankárovej ľavej ruke. Brankár opierajúci sa o pravú ruku, vystretou ľavou pažou vyšliapne
doľava a tým sa snaží zabrániť strelám.
Zo vzdialenosti 4 až 5 m smerujú stredne silné strely nízko, stredne, vysoko, po
brankárovej pravej ruke. Brankár opierajúci sa o ľavú ruku, vystretou pravou pažou vyšliapne
doprava a tým sa snaží zabrániť strelám.
Zo vzdialenosti 4 až 5 m brankár bráni z pravej strany smerujúce strely. Cvičenie
opakujeme aj z druhej strany.
Základy brankárskeho šliapania vody
Nohy brankára pracujú striedavým pohybom, sledujúc loptu, minimálnym pohybom sa
opiera o ruky a telo má byť predklonené dopredu. V tejto polohe je potrebné nacvičiť postup
dozadu, ale hlavne smerom doprava – doľava, lebo tento pohyb je veľmi dôležitý pre správne
postavenia brankára.
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Nácvik základných pohybov nohami smerom dopredu po vyznačené miesto.
Nácvik základných pohybov brankára doľava, doprava na zvukový signál.
Nácvik základných pohybov brankára nohami smerom dozadu po vyznačené miesto.
Chytanie obidvoma rukami. Pri chytaní striel obidvoma rukami brankár vyšliapne
vysoko z vody, dvoma palcami zabezpečuje udržanie lopty, dlane prispôsobuje obvodu lopty
a zachytenú loptu prudkým pohybom strhne pred seba na hladinu vody. Brankár musí dávať
pozor, aby mu neprekĺzla medzi rukami do bránky.
Chytanie jednou rukou do strán. Brankár opierajúc sa o pravú pažu s vystretou ľavou
pažou, urobí vysoký výšľap do ľavej strany, čím sa snaží zabrániť strele. Brankár opierajúc sa
o ľavú pažu s vystretou pravou pažou, urobí vysoký výšľap do pravej strany, čím sa snaží
zabrániť strele.
Chytanie oblúkovitých striel (padákov). Chytanie padákov je jedným z najzložitejších
pohybov brankára, ktorému je potrebné sa v tréningu intenzívne venovať.
Brankár opierajúc sa o ľavú pažu vykoná maximálny výšľap so vzpaženou pravou
pažou a pomalým brzdiacim padaním do vody s vykláňajúcim sa trupom v smere opierajúcej
sa paže.
Brankár opierajúc sa o pravú pažu vykoná maximálny výšľap so vzpaženou ľavou
pažou a pomalým brzdiacim padaním do vody s vykláňajúcim sa trupom v smere opierajúcej
sa paže.
Chytanie striel zblízka. Medzi strely zblízka zaraďujeme strely tlakom, ťahom,
pištoľkou, celou šraubou a pološraubou. Čím je strelec bližšie k bráne o to skôr sa musí
brankár pripraviť na bránenie, širokým tempom nôh, vysoko vyšliapne a obidve paže vzpaží.
Nácvik bránenia obidvoma rukami – zo vzdialenosti 4 m smerom nad hlavu, do strán
vpravo, vľavo smerujú strely a brankár sa snaží chytať obidvoma rukami.
Nácvik bránenia jednou rukou zo strany – zo vzdialenosti 4 m zo strany smeruje strela
a nasleduje jej bránenie. To isté opakujeme aj z opačnej strany.
Nácvik chytania oblúkovitých striel – zo vzdialenosti 4 až 5 m útočiaci hráč strieľa
polo oblúkovitú strelu na bránu. To isté opakujeme aj z opačnej strany.
Hráč vedie loptu smerom na bránu, zodvihne loptu nad hladinu vody pokúša sa
strieľať – pištoľkou, tlakom a šraubou.
Základné postavenie brankára v bráne
Pre každého brankára je dôležité, aby vedel správne zaujať základné postavenie
v bráne. Toto postavenie je vo všeobecnosti asi 30 až 60 cm od bránkovej čiary. Paže sú
položené 7 až 8 cm nad hladinou vody. Brankár sa musí pokúsiť o čo najlepšie postavenie
oproti strieľajúcemu hráčovi, aby mu zmenšil strelecký uhol. Pohyb medzi dvoma tyčami od
stredu je 1 až 1,5 metra, v závislosti od strany, z ktorej strela prichádza.
Prihrávky brankára
Brankár vo vodnom póle prihráva loptu jednou rukou. Presné založenie útoku
brankárom je prvým predpokladom k dosiahnutiu gólu. Dôležité u každého brankára je vedieť
dobre prihrať tak, ako aj u hráčov v poli, na vzdialenosť 1 až 25 metrov. Pre prihrávky
brankára platia dve pravidlá. Brankár pri zakladaní útoku vždy hľadá na pravej strane
spoluhráča, nakoľko z tejto strany dostáva prihrávku každý hráč na dobrú ruku „na volej“.
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Brankár prihráva útočiacemu spoluhráčovi vždy na dobrú stranu, radšej dlhšiu prihrávku ako
kratšiu, lebo krátku prihrávku môže získať súper.
Vyplávanie brankára z brány
Aj vo vodnom póle sú situácie, keď platí, že najlepšia obrana je útok. Brankár v tomto
prípade zabráni streleniu gólu tak, že útočníka nepustí k lopte a v pravom momente vypláva
na letiacu prihrávku do centra alebo na dlhú prihrávku oproti plávajúcemu protihráčovi.
Brankár začína svoj pohyb, keď lopta letí vzduchom.
Nácvik získania lopty vyplávaním z brány pred centra.
Nácvik získania lopty vyplávaním brankára na protihráčovu dlhú prihrávku.

3.4.4 Technicko-taktická príprava, základné herné systémy
Útočné systémy
Družstvo ako celok organizuje svoju hru proti súperovi rôznym spôsobom. Na to sa
používajú rôzne druhy útočenia a bránenia. Družstvo môže útočiť postupným útokom alebo
protiútokom. V obrane používa osobnú, priestorovú alebo kombinovanú obranu. Počas útoku
je veľmi dôležitá loptová technika, ktorá má nemalý podiel na kvalite samotného útoku, jeho
zakončenie a dosiahnutie gólu v súperovej bráne. Útok možno charakterizovať troma fázami.
V prvej fáze po získaní lopty sa hráči snažia ďalej rozvíjať hru rýchlym a náhlym
zvratom, resp. útokom. Druhá útočná fáza nasleduje vtedy, keď prvá fáza nie je úspešná
a nekončí sa gólom. V druhej fáze sa väčšina hráčov oboch družstiev vráti na polovicu
brániaceho družstva. Útočníci sa snažia pred bránou vytvoriť takú situáciu, z ktorej sa dá
dosiahnuť gól, alebo následkom ktorej je vylúčenie obrancu alebo štvormetrový pokutový
hod. Počas tretej, poslednej fázy útoku je snahou útočníkov dostať sa k streleckému
zakončeniu pred uplynutím útočného času 35 sekúnd.
Útok – zvrat
Útok je činnosť družstva spôsobená zmenou vlastníctva resp. držaním lopty. Oproti
tomu je zvrat inštinktívny a je založený na správnom odhade vývoja hry. V podstate začína
vtedy, keď lopta je ešte u súpera. Pre pozíciu hráča, ktorý je pripravený na zvrat, je
charakteristické, že sa nenachádza medzi svojou bránou a súperom, ale nabok od súpera,
dokonca v niektorých prípadoch sa dostáva za útočníkov chrbát. Tento zvrat sa týka jedného
alebo dvoch hráčov s dobrou výbušnosťou, ktorí vedia správne odhadnúť ukončenie útoku
súpera. Na dosiahnutie gólu nie je potrebné viac ako jedna až dve prihrávky. Loptu
unikajúcemu hráčovi prihráva brankár alebo niektorý zo spoluhráčov.
Útok proti tesnej osobnej obrane. Základom útoku proti tesnej osobnej obrane je
náskok útočníka pred obrancom a využitie náskoku na strelenie gólu. Útočník môže získať
náskok pred obrancom :
- okamžitým výbušným štartom
- výbušným štartom so zastavením
- výbušným štartom s ukončením
- zmenou rýchlosti plávania
- zmenou smeru plávania
- obohraním súpera
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Predpokladom správneho využívania náskoku je vysoký stupeň rozvoja koordinačných
schopností, technická pripravenosť, presnosť a správny odhad situácie. Ďalšou možnosťou
útoku proti tesnej osobnej obrane je donútiť súpera faulovať a takto získať presilovú hru alebo
štvormetrový pokutový hod.
Útok proti zóne
Zóna z jednej strany sťažuje útok, pretože v priestore pred bránou môže byť 13
hráčov, ale z určitého hľadiska uľahčí prácu útočníkom, ktorí si môžu loptu prihrávať bez
rušivých momentov a svoje akcie na rozbitie zóny si môžu načasovať buď preplávaním alebo
prestrelením. Základným prvkom útoku proti zóne je hra dvoch stredných útočníkov
(centrov). Zóna zamestnáva stále jedného obrancu, ktorý sa musí sťahovať pred stredných
útočníkov. V prípade, ak umiestnime dvoch centrov od seba na 2,5 metra zarovno s tyčkami
brány, tak umiestnenie jedného obrancu už nie je najlepším riešením. Pretože sa dvaja strední
útočníci umiestnia a správne držia medzi sebou vzdialenosť, t.j. snažia si zaistiť pozíciu jeden
pre druhého s tým, že vždy dostane ten z hráčov loptu, ktorý je vo výhodnejšej pozícii
bránený jedným obrancom. Preto úloha obrancu, ktorého cieľom bolo zabrániť, aby sa lopta
nedala prihrať do priestoru pred bránou, upadá. Mužstvo, ktoré útočí, musí odhadnúť správny
čas a presnou prihrávkou „uhrať“ stredného útočníka.
Presilovka – oslabenie
Svojráznou charakteristickou črtou vodného póla je presilovka – oslabenie, ktoré
v posledných rokoch na rôznych svetových podujatiach rozhoduje o víťazstve alebo prehry,
čo závisí od využitia presilových hier a oslabení favorizovaných družstiev vo svoj prospech.
Počas hry však vo viacerých prípadoch dôjde k presilovke, ktorá má veľa obmien.
Uplávanie
Za uplávanie hráča považujeme pozíciu na získanie gólu vtedy, keď útočník stojí proti
brankárovi sám. Môžu nastať dve situácie. V prvej situácii útočník, ktorý uplával má takú
výhodu, že má čas na využitie situácie bez rušivých momentov. V druhej situácii pozícia
útočníka nie je až taká jednoduchá pretože jeho čas na streľbu obmedzuje obranca, ktorý
môže ovplyvniť aj smer útoku. Z hľadiska uplávajúceho útočníka je dôležité, aby počas útoku
presne odhadol čas, ako aj vzdialenosť od brány a vzdialenosť medzi ním a obrancom.
Súčasne musí sledovať reakciu a pohyb obrancu a brankára a tým naplávať bližšie k bráne,
ako 2 - 3 m, aby nezhoršil svoj uhol streľby. Na ukončenie útoku sa neodporúčajú rôzne
technické riešenia, ale jednoduchá strela. Druhý strely nie je potrebné určiť, ale je potrebné
zvážiť správnu voľbu, ak sú:
- dvaja útočníci proti jednému obrancovi a brankárovi
- traja útočníci proti dvom obrancom
- štyria útočníci proti trom obrancom
- piati útočníci proti štyrom obrancom
- šesť útočníkov proti piatim obrancom
Posty hráčov
Pravé krídlo. Úlohou hráča je založenie rýchleho protiútoku, preberanie lopty a
rozohrávka. Na začiatku útoku musí brať na vedomie, aké sú možnosti protiútoku, komu
rozohrať loptu, a preto musí plávať so zdvihnutou hlavou po strane ihriska a zmenou pohybu
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si pýtať loptu od brankára alebo spoluhráča, aby bez faulu rozohral loptu ďalej. V útoku
zaujme pozíciu na 2 m a pritom vypomáha naplávajúcim spoluhráčom alebo hrá na centra
v hre 6 na 6. Pri presilovej hre je jeho úlohou, aby loptu potiahol dole na bránkovú čiaru a
rozohral na spoluhráča, ktorý je blízko gólovej šance. Jeho pohyb závisí od toho, či to
brániaci hráč dovolí. Pri bránení obsadzuje a bráni streleckú ruku útočiaceho hráča, v prípade
zónovej obrany alebo rotácie v obrane, vypomáha a sťahuje sa pred súperovho centra.
Pravý zadný (pravý prestreľovač). Jeho úlohou je uplávanie do protiútoku, preberanie
lopty, rozohrávka, ale pred súperovou bránou pri útoku z tejto pozície často iniciuje
naplávanie, preplávanie na uvoľnenie priestoru pred centrom tým, že brániaceho hráča v zóne
prinúti, aby ho nasledoval. V obrane bráni ľavého zadného a podľa potreby vypomáha a
sťahuje sa pred centra s tým, že musí blokom brániť časť priestoru brány a zaujať najlepšiu
obrannú pozíciu.
Stredný (prestreľovač). Jeho úlohou je uplávanie do protiútoku, bránenie centra,
rozohrávka v prípade, keď hráč prepláva krížom, môže prihrávať do centra alebo strieľať na
bránu v závislosti od postavenia a pohybu brániacich hráčov. V obrane bráni centra spredu
alebo zo strany, v prípade zónovej obrany bráni centra zozadu a zo strany. Dobrým blokom
pomáha brankárovi.
Ľavý zadný (ľavý prestreľovač). Jeho úlohou je uplávanie do protiútoku, preberanie
lopty a zakončenie útoku. Vo väčšine prípadov sa do tejto pozície dostane dobrý strelec, ktorý
zakončuje, ale môže aj krížnym preplávaním uvoľniť priestor pred centrom, aby sa dal uhrať.
V obrane jeden z najaktívnejších brániacich sa hráčov, ktorý sa sťahuje a vypomáha pri
bránení súperovho centra spredu (M zóna, Malá rotácia).
Pravé a ľavé krídlo. Jeho úlohou je uplávanie do protiútoku a rozohrávka. Zaujme
pozíciu na 2 m na krídle a od jeho pohybu závisí, či prihráva centrovi alebo naplávajúcemu
spoluhráčovi. V obrane sa sťahuje pred centra (Klasická zóna) a pri tesnej osobnej obrane
(pressing) obsadzuje protihráča, aby ten nevedel prihrať na dobre postaveného centra.
Center (stredný útočník). Jeho najdôležitejšou úlohou je čo najskôr zaujať pozíciu
centra, udržať loptu, vybojovať presilovú hru alebo 5 m pokutový hod a pri presadení sa ide
na gól z hry. V obrane je jeho úloha dôležitá pri zónovej obrane, kde vypomáha a sťahuje sa
pred súperovho centra a blokuje so zdvihnutou pažou.
Útok
Útok sa formuje najčastejšie z postavenia 3 – 3 a trvá 30 sekúnd. Krídelní hráči
zaujmú svoje postavenie na línii 2m po obidvoch stranách ihriska. V ideálnom prípade na
pravom krídle ľavoruký hráč (ak ním útočiace družstvo disponuje) a na ľavom krídle pravoruký hráč. Center zaujme pozíciu vo vzdialenosti 2 – 3 m pred súperovou bránou a na
vzdialenosť 6 –7 m od brány sa rozostavia prestreľovači od seba na 3 – 4 m. Z tohto
rozostavenia a pohybu z jednotlivých pozícií formujeme útok
Zakladanie útoku
Hra sa začína naplávaním na loptu alebo rozohraním lopty v strede ihriska po
dosiahnutí gólu. Okolo 5 – 10 sekúnd trvá pokiaľ hráči zaujmú svoje pozície, čo znamená, že
na útok nám zostáva zhruba 15 – 20 sekúnd. Nesmie sa zabudnúť na prípadné vzájomné
nedorozumenie medzi brániacimi hráčmi, sledovanie a využitie ich chýb v bránení.
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Pri tesnom osobnom bránení sa snažíme o „uhranie“ centra, bez možnosti faulu,
k čomu treba vykonať pohyb na prebratie lopty a mať dobrú prácu nôh, bez toho to nepôjde.
Center aktívne spolupracuje skôr, či neskôr sa brániaci hráči pokúsia o zmenu obrany a prejdú
do zónovej obrany (Klasická zóna, M zóna, Rotácia). Pri zmene obrany je nevyhnutný pohyb
a preplávanie, aj vtom prípade, keď máme dobrých strelcov. Jedným veľkým pohybom,
strihom nôh a krížnym preplávaním hráča sa nielen bráni vo výhľade brankárovi, ale zároveň
sa naruší postavenie brániacich hráčov. Pri hre na dvoch centrov je najdôležitejšie, aby nestáli
príliš blízko k sebe, ale aj tak boli efektívni pred súperovou bránou. Pri akomkoľvek
naplávaní, krížnom preplávaní je potrebná spolupráca, sledovanie spoluhráča
a zabezpečovanie obrany. Ak sa majú zadní prestreľovači dostať do dobrej streleckej pozície,
musia krídelní hráči zaujať postavenie na 2 m línii. Naplávajúci hráči zakončujú strelou
„z voleja“ alebo strelou ťahom. Každému pohybu pred bránou predchádza veľký strih nohami
a hlava musí byť nad hladinou vody, aby sme si kontrolovali pohyb lopty a vedeli, z ktorej
strany môže prihrávka smerovať. Nie je jedno, v ktorom momente nastane pohyb, lebo môže
byť aj zbytočný. Ak hráč rozohrávajúci voľný hod je ďaleko od lopty poprípade v časovej
tiesni (pod 10 sekúnd) na ukončenie útoku, ešte stále je možné úspešne ho zakončiť, čo je ale
dosť riskantné, lebo brániaci hráč sa už pripravuje do útoku. Jediná zlá prihrávka, nepresná
strela prináša spravidla následky (rýchly protiútok, prečíslenie). Ak nevieme bez faulu streliť
na bránu, vtedy si pomáhame krátkymi prihrávkami, aby sme sa dostali k voľnému hodu
z línie 7 m. Druhá možnosť je loptu prihrať do centra, nastreliť na doppler alebo prihrať
loptu do neutrálneho pásma na stranu vedľa plávajúceho protihráča, zaujať obrannú pozíciu
smerom k vlastnej bráne a očakávať súperov útok.
Obranné systémy
Základy obrany a postavenie v obrane.
Obrana a bránenie začína spravidla vtedy, keď jedno z družstiev stratí loptu v útoku
pred súperovou bránou. Od tohto momentu začínajú brániaci hráči zastavovať alebo snažiť sa
prekaziť útok v rámci pravidiel, aby sa súper nedostal do gólovej pozície. Nikdy
nenechávame protihráča streliť na bránu bez napadnutia. Snažíme sa predvídať protihráčov
úmysel. Dobre brániaci hráč sa vždy včas vracia späť do obrany a má dosť času, aby plávaním
na znaku sledoval vývin súperovho útoku. Tým získa prehľad a dostatok informácií, aby
našiel najlepšie riešenie pre danú situáciu. Pri spätnom plávaní je potrebné uzatvoriť stred
ihriska a odtiaľ napádať, ale len vtedy, ak na každého útočiaceho hráča pripadá jeden obranca.
Napádanie pred vlastnou bránou je zriedkavé, s úmyslom prerušiť rozohrávku faulom a ihneď
sa stiahnuť pred vlastnú bránu. Úspešné bránenie je výsledkom spoločnej práce brániaceho
družstva. Čím je družstvo zohratejšie a navzájom sa pozná podľa pohybov a návykov, tak
potom každý jeden hráč vie, čo je jeho úloha v danom momente (sťahovanie sa pred centra)
a snaží sa byť čo najužitočnejší pre svoje družstvo. Najlepšie postavenie alebo zaujatie
obrannej pozície proti útočiacemu hráčovi, je tesné osobné bránenie. To sa vykonáva tak, že
poloha tela je na hladine vody a z toho rýchlym pohybom do akéhokoľvek smeru možno
brániť útočiacemu hráčovi v jeho pohybe a nepúšťať ho do výhodnej pozície. Súpera je
potrebné skôr cítiť ako sa na neho zavesiť, zvádzať s ním súboje, pričom našou prvoradou
úlohou je získať loptu. Obrana nie je len bránenie jeden na jedného, ale svojou aktivitou
pomáhame ostatným spoluhráčom. Dôležitú úlohu tu zohráva priestorové videnie a prehľad
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v hre. Dobrý hráč vidí všetko, súpera má neustále pod kontrolou, jedným uchom počúva
rozhodcu, druhým trénera a spoluhráčov.
Tesná osobná obrana
U mládežníckych kategórií je tesná osobná obrana základným a najpoužívanejší
spôsobom bránenia. V mužskom vodnom póle sa mení v rôznych obmenách a kombinuje sa
zónovou obranou, aby sa center nedostal k lopte a mohol aplikovať svoju hru. Základným
pravidlom je, aby každého útočiaceho hráča obsadil jeden obranca, podľa možnosti napádal,
nenechal rozohrávať, zabránil jeho pohybu a v niektorých prípadoch celkom vypol z hry. Pri
tomto spôsobe obrany je účinné postavenie brániaceho hráča zo strany v smere lopty
a v prípade zlej prihrávky môžeme získať loptu od súpera. Účinné môže byť aj vyplávanie
brankára za predpokladu, že ostatní brániaci hráči bránia tesne a nedovolia rozohrávku.
Najväčším problémom je bránenie centra jeden na jedného, preto sa často kombinuje so
sťahovaním sa krídelných hráčov alebo sťahovaním sa predných brániacich hráčov do
rôznych spôsobov zónovej obrany.
Spoľahlivá obrana sa zriedka zabezpečí počas celého zápasu, lebo k tomu je potrebná
vysoká koncentrácia, technika a kondícia hráčov.
Zónová obrana
Ako už z názvu vyplýva, pri tomto spôsobe obrany ide o bránenie určitého priestoru,
kde každý hráč bráni svoj určený priestor. Tým sa vytvorí plocha, ktorá je pod kontrolou
brániaceho družstva. Tieto priestory jednotlivých hráčov nie sú stabilne vymedzené
a v prípade potreby sa často menia. Účinnosť zónovej obrany závisí od individuálnych
schopnosti jednotlivých hráčov, od ich disciplinovanosti a plnenia taktických úloh, ale aj od
taktickej vyspelosti družstva. Zónu využíva veľa družstiev s úspechom a to z troch dôvodov:
1. dvojice sa nedostávajú do priameho styku, čím dochádza k zníženiu počtu faulov, 2.
stredný útočník súpera je z hry takmer odstavený, 3. útočníci súpera sú vytláčaní
z výhodných streleckých pozícií. Útočníci vytvárajú pred bránou súpera vonkajší polkruh,
kým brániaci hráči vytvárajú zatvorený obranný kruh, z ktorého je oveľa zložitejšie
založiť útok.
Spôsob a kvalita bránenia závisí hlavne od individuálnej vyspelosti hráčov.
Najpoužívanejšie spôsoby bránenia v zóne sú:
a) bránenie vo výšľape jednou rukou
b) bránenie vo výšľape dvomi rukami
c) napádania útočníka s loptou
a) Bránenie vo výšľape jednou rukou. Bránenie vo výšľape jednou rukou používajú
všetci hráči, ak sa nachádzajú medzi loptou a bránou, aby blokovali strelu, alebo
medzi dvomi útočníkmi na zachytenie prihrávky.
b) Bránenie vo výšľape dvomi rukami. Bránenie vo výšľape dvomi rukami používajú
len krajní obrancovia, ktorí majú za úlohu brániť časť brány na svojej strane.
Toto bránenie vyžaduje dobrú výšľapovú techniku, lebo hráč sa neopiera o vodu
rukou. Brániaci hráč však musí dávať pozor, aby ho lopta netrafila do oboch rúk
súčasne, lebo by to znamenalo 4 m hod. Preto by mala byť jedna paža vystretá
a druhá mierne pokrčená nad hlavou.
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c) Napádanie útočníka s loptou. Napádanie útočníka s loptou je charakteristické
pre aktívnu zónovú hru, ktorá je veľmi účinná. Aktívna zónová hra sa používa, ak
je v družstve brankár, ktorý vie kryť strely zo stredných vzdialenosti, ak hráči
brániaceho družstva nemajú základné telesné predpoklady v porovnaní so
súperom, alebo ak sa hráčom nedarí osobná obrana a dopúšťajú sa hrubých
chýb.
Druh zónovej obrany závisí od počtu zapojených obrancov, a útočníkov a preto
poznáme dva typy zón:
a) zónová obrana pri vyrovnanom počte hráčov
b) zónová obrana pri prečíslení súperom
Zónová obrana pri vyrovnanom počte hráčov
V praxi to znamená toľko, že v obrannej fáze hry si družstvo zvolilo obranný systém
so zónovou obranou. Zónová obrana pri vyrovnanom počte hráčov má 2 druhy:
a) úplná zóna
b) polozóna
Úplná zóna
Cieľom tohto obranného systému je obsadiť nebezpečného stredného útočníka súpera,
čím mu znemožnime zapájať sa do hry. Toto bránenie sa vykoná tak, že stredný obranca
obsadí centra od brány osobne a pred neho asi na vzdialenosť 2 m sa stiahne druhý obranca.
Tým, že obranca brániaci centra spredu sa bude pohybovať medzi ním a loptou, zamedzí sa
prihrávke na neho, a tak sa center z hry odstaví do takej miery, že nemôže ohroziť bránku. Na
druhej strane viaže na seba dvoch obrancov, čiže jeden útočník ostáva voľný a preto musia
vypomôcť ostatní obrancovia, ktorí sa tiež stiahnu pred vlastnú bránu. Takto sa vytvorí
obranný polkruh a súperovi nezostáva nič iné, ako zakončovať zo vzdialenosti 7 až 8 m, kde
šanca na strelenie gólu lebo sú pred nimi blokujúci obrancovia – je pomerne malá. Veľmi
dôležitá je súhra hráčov a ich zohratosť s brankárom, nedorozumenie v obrane môže
znamenať gól. K nebezpečným strelcom pristupujeme už na 7 až 8 m, slabších strelcov
môžeme nechať aj 6 m od brány a vyprovokovať tak strelu. Najnebezpečnejší sú útočníci
v strede pred bránou, pretože majú najlepší strelecký uhol, ale ani krajných útočníkov by sme
nemali pustiť bližšie k bráne ako na 4 – 5 m.
Pri obsadení postupujúceho útočníka s loptou hráčom, ktorý bránil centra spredu,
nastáva možnosť, že by získal prihrávku. Aby sa tomu zabránilo, preberá jeho úlohu niektorý
druhý obranca.
Polozóna
Podobne ako pri úplnej zóne aj cieľom tohto systému je eliminovanie nebezpečného
stredného útočníka. Pri polozóne sa pred centra sťahuje jeden, maximálne dvaja obrancovia.
Sťahovanie pred centra spravidla vykonáva hráč, ktorý počas hry fauloval útočníka pred
bránou. Po faule sa musí čo najrýchlejšie stiahnuť pred centra a znemožniť, aby dostal
prihrávku. Voľný hráč, ktorý musí rozohrať voľný hod, nie je v danom okamihu nebezpečný
pre bránu. Ak ostatní obrancovia dôsledne bránia, je pre tohto útočníka problematické voľný
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hod rozohrať. Ak útočník rozohrá voľný hod, povinnosťou obrancu je faulovať útočníka,
ktorý získal loptu.
Zónová obrana pri prečíslení súperom
K takýmto situáciám dochádza vo vodnom póle pomerne často, napriek tomu, že to
pre brániace družstvo vo väčšine prípadov znamená nebezpečenstvo inkasovania gólu.
Príčinou je časté striedanie útoku a obrany – vzhľadom na 35 sekundový časový limit. Pri
prechode z útoku do obrany potom vznikajú situácie, že niektorí hráči dovtedy útočiaceho
družstva nezachytia protiútok súpera a zaostanú za nim. Stupeň ohrozenia brány pri
momentálnej presilovej hre je podmienený pomerom útočníkov a obrancov. Je oveľa ľahšie
ubrániť momentálnu presilovú hru s piatimi obrancami proti šiestim útočníkom, ako s jedným
obrancom proti dvom útočníkom.
Zónovú obranu pri prečíslení súperom môžeme rozdeliť do 2 skupín:
a) zónová obrana pri momentálnom prečíslení súperom,
b) zónová obrana pri presilovej hre súpera.
Zónová obrana pri momentálnom prečíslení súperom
K momentálnemu prečísleniu súperom dochádza prevažne vtedy, keď útočiace
družstvo v pohybe stráca loptu a nezachytí rýchly protiútok. V tomto momente sa úlohy
družstiev vymenia. Často krát sa stane, že hráči dovtedy útočiaceho družstva sa neskoro
zorientujú, čo súper využije na vytvorenie momentálneho prečíslenia. Situácie vyskytujúce sa
pri momentálnom prečíslení súperom si môžeme rozdeliť do 6 skupín:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Brankár proti jednému útočníkovi.
Brankár a jeden obranca proti dvom útočníkom.
Brankár a dvaja obrancovia proti trom útočníkom.
Brankár a traja obrancovia proti štyrom útočníkom.
Brankár a štyria obrancovia proti piatim útočníkom.
Brankár a päť obrancov proti šiestim útočníkom.

3.5 Didaktika vodného póla
Nácvik a zdokonaľovanie herných činností
Cieľom tréningového procesu vo vodnom póle je zvládnutie hry, čo podmieňuje
zvládnutie a osvojenie širokého okruhu herných činností a hlavne ich účelné využívanie
v samotnej hre.
Špecifickým cieľom vodného póla ako športovej hry je naučiť hráčov hrať tak, aby
zachovali a dodržiavali charakteristické znaky tejto hry, jej základné pravidlá, aby účelne,
technicky a takticky správne používali potrebné herné činnosti pri riešení herných situácií, ale
aby hráči mali radosť z hry a uspokojenie. Učiť sa hrať je permanentná, dlhotrvajúca,
neukončená činnosť z hľadiska dosahovania vrcholných športových výkonov. Pri učení v hre
nevystupuje hráč ako objekt pasívne reagujúci na podnety, ktoré dostane od trénera (učiteľa),
ale ako aktívny subjekt riadenia procesu prípravy. Naučiť sa hrať nemožno naraz,
jednorazovo. Vyžaduje si to systematickú, náročnú, dlhodobú prípravu.
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Tréner (učiteľ) pri vedení hernej prípravy používa viacero metód, foriem, postupov,
spôsobov, prostriedkov a cvičení, dodržiava všeobecne známe zásady a princípy. V tomto
procese rešpektujeme zásadu postupnosti, t.j. od známeho k neznámemu, od jednoduchšieho
k zložitejšiemu, od ľahšieho k ťažšiemu. Pokiaľ cvičenec nezvládne ľahšiu menej náročnú
činnosť jeho postup v príprave nepokračuje adekvátne a výkonnosť stagnuje. V športovej
praxi pri učení postupujeme po istých časovo neohraničených, svojím zameraním však
odlišných častiach: nácvik, nacvičovanie, výcvik, osvojovanie, upevňovanie, opakovanie,
zdokonaľovanie, tréning.
Pri osvojovaní herných činností sa rešpektuje zásada postupnosti, diferencuje sa
postupnosť cieľov, úloh a obsahu. Učenie herných činností prebieha v didaktických fázach,
ktoré označujeme pojmami nácvik a zdokonaľovanie. I keď ich považujeme za relatívne
samostatné didaktické fázy, ťažko je určiť hranicu medzi nimi a dĺžku ich trvania.
Opakovanie sa používa na upevňovanie pohybových návykov a to pri nácviku ako aj
v zdokonaľovaní.
Nácvik a zdokonaľovanie majú dve samostatné časti:
Vytvorenie optimálnych podmienok – predpokladov pre danú pohybovú činnosť.
Všeobecne sa nácvikom rozumie učenie novej neznámej hernej činnosti. Úlohou tejto fázy je
vytvoriť predpoklady na nácvik a naučiť štruktúru techniky herných činností. Výsledkom tejto
didaktickej fázy je osvojená štruktúra – technika herných činností. Prevažujúcimi formami
cvičení sú prípravné hry a prípravné cvičenia. Nácvik sa uskutočňuje spravidla
v podmienkach izolovaných od podmienok hry.
Zdokonaľovaním rozumieme učenie (osvojenie) herných činností v sťažených,
náročných, zložitých podmienkach, ktoré sa približujú k podmienkam hry. Úlohou fázy
zdokonaľovania je naučiť hráča konať komplexne a riešiť optimálne herné situácie
adekvátnou hernou činnosťou resp. používať určitý spôsob, napr. prihrávky, streľby atď.
V tejto činnosti sa prejavujú už aj iné kvality, osobitne taktická kvalita hráčskej činnosti.
Prevažujúcimi formami cvičení v športových hrách, teda i vo vodnom póle, cvičenia na
nácvik a zdokonaľovanie sú herné cvičenia, prípravné hry a vlastná hra. Vo fáze nácviku
a zdokonaľovania využívame špecifickú skupinu cvičení, ktoré majú svoje obsahové
zameranie.
Prípravné cvičenia – jednoduché, nenáročné cvičenia, používané vo fáze nácviku.
Orientujú sa na osvojenie len jednej kvality hernej činnosti, na techniku, alebo na rozvoj
špeciálnych pohybových schopností, ktorými sa vytvárajú predpoklady na zvládnutie hernej
činnosti. Príklady : nácvik prihrávky na mieste vo dvojici, nácvik prihrávky v pohybe vo
dvojici, nácvik vedenia lopty.
Herné cvičenia – náročnejšie, zložitejšie, používané vo fáze zdokonaľovania, kde je
dominantná taktická kvalita. Činnosť hráča má komplexný charakter, pre tieto cvičenia je
typická prítomnosť aktívneho súpera, spoluhráčov. Cvičenia sú vykonávané v určitom
priestore a časovom obmedzení. Podľa charakteru herných situácií je činnosť súpera vopred
určená, čiastočne obmedzená alebo úplne voľná. Herné cvičenia predstavujú vlastne istú
hernú situáciu, ktorú hráč alebo družstvo optimálne rieši. Príklady: Zdokonaľovanie prihrávky
na pravé krídlo pri aktívnom bránení obrancom, zdokonaľovanie streľby po úniku dvoch
hráčov.
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Prípravné hry – podľa svojho obsahu, zamerania a náročnosti využívajú sa vo fáze
nácviku a zdokonaľovania niektorých herných činností napr. prihrávok, vedenia lopty, streľby
atď. Sú príťažlivé pre svoju emocionálnosť a najmä súťaženie. Spestrujú výučbu a pomáhajú
prekonávať telesnú a psychickú únavu. Príklady : Hra trojčlenných družstiev na jednu bránu,
nedaj loptu strednému, hra bez vedenia lopty.
Hra – finálna, súčasne i najpríťažlivejšia forma cvičení. Je vrcholom prípravy
družstva ako celku. Používa sa vo dvoch obmenách : riadená a voľná hra. V obidvoch sa
zdokonaľujú herné činnosti. V riadenej hre je možnosť hru zastaviť a poukázať na správne
resp. nesprávne riešenie danej hernej situácie alebo opakovať niektoré úseky hry a pod. Vo
voľnej hre sa necháva väčší priestor pre tvorivosť myslenia a konania hráčov. Hra ako forma
cvičenia sa používa viac vo fáze zdokonaľovania.
V didaktických fázach nácviku a zdokonaľovania jednotlivých herných činností sa
v plnej miere uplatňujú a rešpektujú všeobecne platné vyučovacie zásady, postupy, metódy
a formy.
Vyučovacie zásady: uvedomelosti a aktivity, názornosti, primeranosti, sústavnosti,
trvácnosti.
Vyučovacie postupy: komplexný , analyticko-syntetický, synteticko-analytický
Vyučovacie metódy: slovné, názorné, praktické
Vyučovacie formy: hromadná, skupinová, individuálna.
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4 SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE
4.1 Charakteristika synchronzovaného plávania
Synchronizované plávanie (SP) zaraďujeme medzi individuálne športy. Podľa
charakteru športového výkonu patrí do skupiny technicko-estetických (estetickokoordinačných) športových odvetví, podobne ako napríklad gymnastické športy,
krasokorčuľovanie, tanečný šport a pod. (Moravec a kol., 2007, Čaplová a Olej 2009,
Hižnayová 2009, Chren 2015, Kyselovičová et al. 2016). Pojem synchronizované plávanie
syntetizuje harmonické prepojenie pohybového prejavu vo vodnom prostredí. Pohyb je
dokonale zladený (synchronizovaný) s hudbou a vzájomnou zhodnosťou predvedenia
spoločnej choreografie pretekárkami. Predstavuje prepojenie plaveckej kompetencie
s umeleckými hodnotami baletu, tanca, akrobacie a hudby (Labudová 2011).
Cieľom športového výkonu je presné vykonanie kondične a koordinačne náročnej
pohybovej zostavy pomocou bezchybnej techniky. Snaha pretekárky je uskutočniť špecifickú
pohybovú úlohu čo najracionálnejšie. Športový výkon tvorí synchronizácia športovej
motoriky a špecifickej tvorivosti vo vodnom prostredí. Špecifikum synchronizovaného
plávania smeruje k zobrazeniu, vykonávaniu a prežívaniu estetickej pohybovej činnosti
u pretekárok a jeho prenosu na diváka i hodnotiace subjekty. Obsahom športového výkonu v
SP je vykonanie rôznych figurálnych celkov na, nad a pod hladinou vody pričom sa uplatňuje
cyklická a acyklická pohybová činnosť, vyžadujúca koncentráciu pozornosti a úsilia so
zvýšenými nárokmi na koordináciu pohybov. Pretekárky realizujú športový výkon jednotlivo
alebo v skupine s hudobným sprievodom na základe zvládnutia gymnastických a
plaveckých zručností, modifikovaných plaveckých spôsobov a techniky synchronizovaného
plávania. Uvedené komponenty sa modelujú v tvrdom športovom tréningu a súčasne
v intenzite prežívania, emocionalite, vysokej náročnosti na osobitý prejav a kreativitu
vlastného športového výkonu. Tento navodzuje u diváka sugestívny zážitok a pozitívne
pôsobí na umelecké a estetické cítenie (Labudová 2011). Športový výkon v SP zahŕňa
rozsiahle množstvo špecifických pohybových zručností, nadväzujúcich na požadovanú úroveň
pohybových schopností športovca. Osobitne náročné sú kombinácie zložitých cvičebných
tvarov a figurálnych celkov v povinných figúrach, ale najmä v súťažných zostavách.
Automatizácia pohybov je vysoká s celkovo malou variabilitou.
Komplexnosť chápania determinantov športového výkonu v synchronizovanom
plávaní spája niekoľko objektívnych a subjektívnych faktorov. Náročnosť identifikácie
a významnosti jednotlivých determinantov preto vyžaduje komplexný prístup riešenia
v teoretickej ako aj v pragmatickej rovine. Východiskom skúmania športového výkonu je
charakteristika a rozbor jednotlivých determinujúcich faktorov, ako aj objasnenie štruktúry a
fungovania tohto zložitého dynamického procesu (Kampmiller 1996, Laczo 2006). Niektorí
domáci autori sa zaoberali rozsiahlym spektrom determinantov športového výkonu
v synchronizovanom plávaní, ktoré sa premietajú v určitej hierarchii v jeho štruktúre
(Streitová a Labudová 1999, Ondrušová 2002, Labudová a Zemková 2009, Labudová a Matúš
2010, Labudová a Sakáčová 2015, Labudová 2016, Labudová et al. 2020).
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Športový výkon v synchronizovanom plávaní sa realizuje vo vodnom prostredí, preto
rešpektovanie a využitie jeho špecifických zákonitostí je jedným zo základných predpokladov
úspešnosti pretekárov. Medzi najdôležitejšie hydrostatické sily, pôsobiace na telo
synchronizovanej plavkyne, sú hydrostatický tlak vody (Pascalov zákon) a vztlaková sila
(Archimedov zákon). Meniace sa vzájomné polohy pôsobísk gravitačnej (ťažisko tela)
a vztlakovej sily (geometrický stred tela) vplyvom pohybov tela a jeho segmentov sú jednou
z určujúcich podmienok zaujatia a udržania požadovaných polôh pri vykonávaní jednotlivých
figurálnych celkov. Preto antropologické ukazovatele, akými sú poloha ťažiska tela, dĺžka a
obvody segmentov tela a ich pomer, hustota tela (hustota a rozloženie tukového tkaniva,
svalstva a kostí) vplývajú na hydrodynamické vlastnosti akvabely. Pretekárka s vhodnými
hydrodynamickými vlastnosťami prejavujúcimi sa napr. v lepšom vznášaní tela na hladine,
bude mať vhodnejšie predpoklady zvládnuť náročné figurálne celky, a tým aj možnosť
dosahovať kvalitnejší športový výkon (Kirkendal et al. 1982, Evans et al. 1985, Bačkayová
a Labudová 2004). Z hľadiska somatotypologických znakov zaraďujeme synchronizované
plavkyne do IV. kategórie - mezomorfný ektomorf s dominujúcim zastúpením komponentu C.
Z funkčného hľadiska športový výkon v SP predstavuje viacnásobné opakovanie časových
úsekov pohybovej činnosti nad a pod hladinou vody. Kardiovaskulárna reakcia v priebehu
súťažnej zostavy sa vyznačuje intenzívnou pre-aktiváciou a rýchlo sa rozvíjajúcou
tachykardiou až do maximálnej úrovne, ktorá sa strieda s úsekmi výraznej bradykardie počas
cvičení vykonávaných pod vodou v dynamickej apnoe (Rodriguez-Zamora et al. 2013).
Súťažné zostavy sa považujú za veľmi až extrémne náročné najmä v disciplínach sólo a duo.
Rozsah anticipačnej aktivizácie srdcovej frekvencie a bradykardickej reakcie sa javia ako
súvisiace s výkonovou variabilitou. Pretekárky počas súťažných zostáv realizujú dlhšie
trvajúce časové úseky pod vodou a efektívnosť dýchania počas choreografie vplýva na kvalitu
vykonania pohybových sekvencií. Figurálne celky zahŕňajú dynamické apnoe trvajúce
polovicu celkového času súťažnej zostavy. Športový výkon vyžaduje vysokú úroveň aeróbnej
a anaeróbnej vytrvalosti, ako aj schopnosť regulovať dýchanie pod vodou vo vertikálnych
polohách strmhlav (Homma, 1994).
Vyrovnanosť striedania pohybového zaťaženia na suchu a vo vode, rovnomerné
namáhanie opornej sústavy, stimulácia srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy, vnútorného
stabilizačného systému, CNS, zlepšenie termoregulácie sú dôležitými benefitmi tohto športu.
Pravidelným tréningom vo vode možno taktiež zlepšiť správne držanie tela a upraviť
patologické zakrivenia chrbtice. Medzi motorické faktory, podmieňujúce športový výkon
v synchronizovanom plávaní zaraďujeme ukazovatele všeobecných a špeciálnych
vytrvalostných schopností, silové schopnosti končatín a brušného svalstva, kĺbovú
pohyblivosť a ohybnosť, koordinačné schopnosti, plaveckú výkonnosť a úroveň techniky
synchronizovaného plávania. Z psychologického hľadiska prevažuje koordinácia v čase
a priestore, rozvíja sa psychická odolnosť, zvládanie stavov úzkosti. Rozvoj osobnosti je
podporený spoluprácou v rámci skupinových zostáv, taktiež zahŕňa schopnosť prispôsobiť sa ,
ale aj možnosť uplatniť vlastné kreatívne myslenie (Kalečík a kol. 1995).
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4.2 História synchronizovaného plávania
Vznik a vývoj synchronizovaného plávania (SP) je dynamickým procesom, ktorý sa
odvíja od mnohých javov. Môžeme ho posudzovať z niekoľkých aspektov. Prvé záznamy
o vytváraní rôznych obrazcov na hladine vody sú z roku 1816, zo Severnej Ameriky, kde
prvými propagátormi SP boli muži. Vystúpenia „umeleckého a obrazového plávania“ ako
variantu novovznikajúceho športu predviedli v Berlíne v roku 1890, následne v Anglicku v
roku 1891. Za zakladateľku SP sa však považuje austrálska plavkyňa Anetta Kellerman, ktorá
v roku 1907 predstavila „balet vo vode“ v New Yorku. Podobne ako balet alebo tanec SP
spája pohyb s hudbou, ale s tým rozdielom, že súťažiaca vystupuje vo vode. Ďalšie zdroje
uvádzajú, že začiatky SP sa spájajú s Kanadou v 20-tich rokoch minulého storočia. Prvá
inštitucionálna forma synchronizovaného plávania bola založená v 1923 v USA a následne
v 1924 v kanadskom Quebecu. Prvý klub založila Američanka Katherine Whitney Curtis pri
Univerzite v Chicagu (1923) a v roku 1934 pri príležitosti svetovej výstavy v Chicagu uviedla
spoločnú zostavu 60 študentiek, čím sa zaslúžila o vznik a názov synchronizovaného plávania
(Sydnor 1998, Peslová 2009). Významnou udalosťou v propagácii synchronizovaného
plávania bolo revuálne vystúpenie na svetovej výstave v roku 1940 San Franciscu (obr. 19).
V 40. rokoch minulého storočia vzniklo mnoho hudobných vodných šou, z ktorých niektoré
boli aj v Hollywoode sfilmované. Táto tradícia pretrváva dodnes najmä v zámorí, kde bývalé
aktívne synchronizované plavkyne svetovej úrovne profesionálne vystupujú v rámci
revuálnych programov - napríklad v Los Angeles, v Las Vegas a pod. Zásluhu na propagácii
SP mala americká herečka Esther Williamsová, ktorá nafotila viacero propagačných
podvodných záberov (obr. 20) a stvárnila vo filmovom muzikály (1952) postavu zakladateľky
A. Kellerman. Prvé odborné práce z problematiky synchronizovaného plávania sa viažu
k roku 1936 v USA, keď K. W. Curtis, publikovala metodickú príručku pod názvom Rytmické
plávanie (Sydnor 1998). Vzrastajúci záujem verejnosti o nové športové odvetvie podmienil
vznik ďalších odborných prác. Ich snahou bolo stanoviť určitý systém pravidiel, hodnotenie
športového výkonu a organizáciu súťaží. Tieto práce sa zaoberali tvorbou propagačného
a metodického materiálu formou nákresov a krátkych filmov.

Svetová výstava 1940 San Francisco History Center (zdroj: SF Public Library)
Propagačná fotografia Esther Williams 1948 (zdroj: Marilyn Morgan, 2012)
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Do súťaží synchronizovaného plávania sa koncom minulého storočia opäť zapojili aj
muži a prvým krokom bola postupná propagácia a snaha o vytvorenie novej disciplíny
zmiešaných dvojíc (muž a žena) v seniorskej kategórii. Bill May s Kristinou Lum (USA) boli
druhí na Hrách dobrej vôle 1998. Na Svetovom pohári v roku 2002 bola v rozpise súťaže aj
disciplína zmiešaných dvojíc, ale žiadna štartujúca výprava túto možnosť nevyužila.
Zaradenie zmiešaných dvojíc sa očakávalo na Olympijských hrách v Aténach, v roku 2004.
Súťaže na tomto vrcholnom podujatí mali pozostávať z technických a voľných zostáv
v disciplínach dvojice, zmiešané dvojice a tímy. Tento zámer sa v konečnom dôsledku
nepodarilo presadiť ani na OH v Pekingu v roku 2008. V snahe o zvýšenie popularity
a zatraktívnenia SP sa nakoniec zaradila disciplína zmiešaných dvojíc od Majstrovstiev sveta
v roku 2015 v Kazani medzi súťaže v SP, avšak nie do programu OH.
Jednotlivé etapy vzniku a rozvoja SP v celosvetovom meradle uvádza Aquatic
Exercise Association (2006), kde ako prvú vývojovú fázu synchronizovaného plávania do
roku 1955 nazýva „vodný balet“. Druhú fázu medzi rokmi 1955 - 1973 označuje ako „vkusné
a umelecké plávanie“. Začiatok tretej fázy od roku 1973 hodnotí ako vznik samostatného
športového odvetvia, orientovaného na technickú náročnosť a akrobaciu.
V Európe začínajú vznikať oddiely a kluby synchronizovaného plávania až po 2.
svetovej vojne, aj keď existujú záznamy o „vodných predstaveniach“, ktoré sa uskutočňovali
už v 19. stor. v Anglicku a Nemecku, ako aj o revuálnych vystúpeniach akvabel v dvadsiatych
rokoch minulého storočia, pod vedením K. W. Curtis v Holandsku, Belgicku, Francúzku
(Laurencová 1980, Peslová 2009). Od roku 1947 sa rozšírilo SP cez Holandsko a Francúzko
následne do bývalej NSR, NDR, Rakúska a ďalších štátov Európy (Laurencová 1980,
Klečková 1992). Medzinárodná plavecká federácia FINA (Federation Internationale de
Natation Amateur) synchronizované plávanie uznala ako oficiálne športové odvetvie v roku
1952 a v roku 1956 bolo SP zaradené medzi plavecké športy. Na olympijských hrách v roku
1960 v Ríme schválil kongres FINA pravidlá synchronizovaného plávania pre medzinárodné
súťaže. V roku 1970 deklarovala európska organizácia LEN (Ligue Européen de Natation)
synchronizované plávanie ako štvrtý plavecký šport. Prvé Majstrovstvá sveta sa konali v roku
1973 v Belehrade a prvé Majstrovstvá Európy sa konali v roku 1974 v Amsterdame.
Na Olympijských hrách v Helsinkách (1952), v Melbourne (1956) a v Ríme (1960)
boli zaradené exhibičné vystúpenia SP. Na Olympijských hrách v Moskve (1980) bolo
synchronizované plávanie schválené ako nový olympijský šport. Zaradením
synchronizovaného plávania do programu letných olympijských hier v roku 1984 (Los
Angeles) v disciplíne jednotlivkýň a dvojíc nastal prudký vzostup úrovne športového výkonu
a profesionalizácia tréningovej prípravy. V programe OH bola úprava v súťažných
disciplínach a v Atlante, v roku 1996, sa súťažilo len v disciplíne tímov. Od roku 2000 (OH v
Sydney) až do súčasnosti sa na OH súťaží v disciplínach dvojíc a tímov. Najlepšie umiestenia
do konca 20. storočia získavali reprezentantky USA, Kanady a Japonska, následne prevzali
štafetu víťazstiev Rusky. Z európskych krajín patria medzi najúspešnejšie okrem Ruska,
Ukrajina, Bielorusko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko.
V Československu po svetovom kongrese v Melbourne, v roku 1956, založil v Brne
prvý oddiel synchronizovaného plávania Stanislav Krajíček a v roku 1970 vydáva preklad
pravidiel SP na roky 1969 – 1972. Prvý oddiel synchronizovaného plávania na Slovensku
vznikol vo Zvolene, v roku 1970, ktorý však neskôr zanikol. Najstarší existujúci oddiel SP je
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v Telovýchovnej jednote Slávia STU v Bratislave, ktorý založil Dezider Dvorský v roku
1974, najskôr ako skupinu synchronizovaného plávania v plaveckom oddiely. Neskôr sa
podieľal aj na založení ďalšieho bratislavského oddielu Slovan CHZJD. Ako tretí oddiel
vznikol v Bratislave, Štart VD (Aczelová 1991). Postupným vývojom boli založené ďalšie
oddiely v Bratislave, v Žiline, v Košiciach, Malackách a v Nitre. Prvá oficiálna súťaž v SP sa
konala v roku 1976 v Prahe v bazéne Eden (Peslová 2009). Prvé Majstrovstvá Slovenska
v synchronizovanom plávaní sa konali v roku 1986 v Bratislave na plavárni Pasienky. Prvými
majsterkami Slovenska boli v kategórii senioriek Jana Ďurechová a v kategórii junioriek
Alexandra Streitová.
Olympijských hier v synchronizoanom plávaní sa Slovensko zúčastnilo prvýkrát
v roku 2000 (Sydney). Na tomto vrcholnom podujatí v kategórii dvojíc reprezentovali SR
sestry Lívia Allárová (t.č. Dulová) a Lucia Allárová (24. miesto). Úspešný postup
z kvalifikácie na OH (Atény) v disciplíne dvojíc sa podaril v roku 2004 reprezentantkám SR
Veronike Feriancovej (t.č. Strapekovej) a Kataríne Havlíkovej (22. miesto). Na OH v roku
2008 (Peking) sa žiaľ nepodarilo kvalifikovať reprezentantkám v dvojiciach Márii
Dzurekovej a Silvii Spišekovej, a ani v roku 2012 (Londýn) dvojici Jana Labáthová a Kristína
Krajčovičová. Po dvanásťročnej neúčasti našich reprezentantiek na OH sa opäť podarila
úspešná kvalifikácia dvojici Jana Labáthová a Nada Daabousová, s náhradníčkou Dianou
Miškechovou v roku 2016. Na Olympijských hrách 2016 v Rio de Janero sa v rámci svetovej
konkurencie umiestnili na 22. mieste (obr. 21, 22). V roku 2020 sa mali kvalifikačného
turnaja o postup na OH 2020 (Tokio) zúčastniť reprezentantky Nada Daabousová a Diana
Miškechová, s náhradníčkou Chiarou Diky, avšak nielen kvalifikačný turnaj, ale aj samotné
OH 2020 boli presunuté z dôvodu celosvetovej pandemickej situácie spôsobenej COVID-19
na rok 2021.
V roku 2015 sa konali prvé Európske hry v Baku (Azerbajdžan), ktoré v niektorých
športových odvetviach boli súčasne Majstrovstvami Európy juniorov. Reprezentačné družstvo
SR sa predstavilo v disciplínach sólo, duo, tím, combo (obr. 23).

OH 2016 (Rio de Janero) začiatok zostavy Jana Labáthová a Nada Daabousová
OH 2016 (Rio de Janero) Duo Jana Labáthová a Nada Daabousová (zdroj:
súkromný archív)
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EH 2015 (Baku), tímová zostava junioriek SR (zdroj: súkromný archív)
Od roku 2017 nahradila svetové poháre v SP viackolová súťaž Svetovej série SP.
Organizáciou jedného súťažného kola Svetovej série SP, v roku 2018, bola poverená aj
Slovenská plavecká federácia. V novovybudovanom športovom komplexe v Šamoríne hostila
desať krajín, z rôznych kontinentov. Slovenské reprezentačné družstvo synchronizovaného
plávania získalo popredné umiestnenia v štvrtom kole, keď v disciplíne technických párov sa
umiestnilo na 3. mieste a víťazná bola naša hightliht zostava. V celkových výsledkov
Svetovej série 2018 sme sa umiestnili v tímových zostavách na 2. mieste a v sóle Nada
Daabousová na 5. mieste, v pároch spolu s Dianou Miškechovou na 10. mieste.
Profesionalizáciou športovej prípravy v synchronizovanom plávaní, a s tým súvisiacou
potrebou dlhodobej systematickej práce už v nižších vekových kategóriách športovcov
vznikla myšlienka organizácie svetového podujatia aj pre mladších juniorov (13- až 15-roční).
Pri výbere usporiadateľa súťaže bolo úspešné Slovensko. K danej skutočnosti prispeli aj
dobré odozvy predstaviteľov FINA na kvalitne zorganizované podujatie Svetovej série rok
predtým, ako aj atraktívne a bezpečné prostredie Bratislavy a olympijského športového centra
v Šamoríne. Slovenská plavecká federácia tak dostala dôveru usporiadať prvé Majstrovstvá
sveta v kategórii mladších juniorov 2019. Súťaž prebiehala v disciplínach povinných figúr a v
súťažných zostavách jednotlivkýň, dvojíc, zmiešaných dvojíc, tímov a kombinovaných
zostáv. V početnom zastúpení športovcov z 34 krajín celého sveta za zmienku stojí
účasť elitných krajín v synchronizovanom plávaní ako je Rusko, Španielsko, Čína, USA,
Japonsko, Kanada, ako aj začínajúcich krajín Nový Zéland, Austrália, Egypt, JAR a okolitých
krajín - Česko, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko. Slovenskí reprezentanti postúpili do finále
v disciplíne kombinované zostavy a desatinky bodu delili od postupu v disciplíne sólo Chiaru
Diky. Aj keď sa v zmiešaných dvojiciach finále nekonalo, v súťaži sa predstavili slovenskí
mladší juniori Laura Domčeková a Jozef Solymosy a obsadili 5. miesto.
Dôkazom, že synchronizované plávanie je celoživotným športom sú pravidelné
európske a svetové súťaže v kategórii Masters. Na uvedených pretekoch môžu štartovať
najmenej 25-ročné účastníčky (najstaršia kategória je 80 rokov a viac), ktoré sa nezúčastňujú
vrcholných športových súťaží a sú registrované v plaveckej federácii danej krajiny. Úspechy
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slovenských akvabel začali v roku 2006, keď Majstrovstvá sveta Masters (San Francisko)
vyhrali sestry Lívia Allárová-Dulová a Lucia Allárová v disciplíne dvojíc. Následne v roku
2010 vo Švédsku získalo Slovensko 5 zlatých medailí v rôznych vekových kategóriách
a disciplínach. Prvenstvo vo svete si potvrdilo v roku 2012 v Taliansku, kde zvíťazili
v disciplíne dvojíc Veronika Strapeková s Luciou Molnárovou a v súťaži kombinovaných
zostáv 10-členné družstvo slovenských reprezentantiek.
Z hľadiska organizačnej štruktúry, nadobudnutím platnosti Zákonu o športe č.
440/2015 z.z. je synchronizované plávanie na Slovensku zastúpené Sekciou
synchronizovaného plávania (SSP) a spoločne so Sekciou plávania (SPL), Sekciou
diaľkového plávania (DPL) a Sekciou vodného póla (SVP) tvorí Slovenskú plaveckú
federáciu (SPF), ktorá zastupuje slovenské plavecké športy v rámci svetovej a európskej
organizácie FINA a LEN. Plavecké športové odvetvie skoky do vody (Diving) a skoky do
vody v výšky (Hight Diving) po viacerých snahách o jeho založenie a rozvoj na Slovensku,
najmä z dôvodu nízkeho počtu vhodných bazénov, sa zatiaľ neetablovalo. V rámci svetového
vývoja sa v medzinárodných pravidlách upravil v roku 2018 názov Synchronized Swimming
(synchronizované plávanie) na Artistics Swimming (umelecké plávanie). V niektorých
krajinách, aj na Slovensku, sa názov tohto športového odvetvia ponechal nezmenený.

4.3 Pravidlá synchronizovaného plávania
Vývoj športovej výkonnosti v synchronizovanom plávaní sa odráža aj v úpravách
pravidiel a v organizácii súťaží. Príkladom bolo zaradenie nových typov súťažných zostáv,
v roku 2003 voľná kombinácia, ako aj neskoršia obsahová zmena súťažných podujatí v
juniorskej kategórii, kde súťaž v povinných figúrach nahradila súťaž v technických zostavách.
Pozitívnym prínosom inovovania pravidiel je snaha o objektívnejšie hodnotenie kvantity
a kvality súťažných zostáv, podobne ako napr. v športovej gymnastike (Strešková 2011).
Súťaže v synchronizovanom plávaní v období rokov 2017 – 2021 (FINA Handbook
2017) sa realizujú vo vekových kategóriách mladších žiačok/žiakov (12 rokov a mladší)
a starších žiačok/žiakov (13 až 15 rokov) v povinných figúrach a voľných zostavách.
V juniorskej (15 až 18 rokov) a v seniorskej kategórii (staršie ako 16 rokov) sa súťaží
v technických a voľných zostavách. Súťažné zostavy tvoria disciplíny: jednotlivkyne (sólo),
dvojice (duo), zmiešané dvojice (mix duo), tím (4 – 8 členov), voľná kombinácia (8 - 10
členov) a Highlight zostava (8 – 10 členov). Olympijských hier, majstrovstiev sveta
a svetovej série sa nemôže zúčastniť športovec, mladší ako 15 rokov. Súťažné disciplíny
zaradené v programe olympijských hier sú technická a voľná zostava dvojíc, technická
a voľná zostava tímu. Do medzinárodných pravidiel SP je zaradená aj kategória Masters
(veteráni), ako v ostatných plaveckých športoch. Disciplíny v jednotlivých vekových
kategóriách pre Masters SP sú dvojice, zmiešané dvojice, tímy a kombinované zostavy.
Rozmery bazéna na súťaži sú minimálne 12 x 12 m s hĺbkou vody minimálne 2,5 m.
Hodnotenie športového výkonu predstavuje udelenie 0 – 10 bodov s presnosťou na 0,1
bodu každým rozhodcom (tab. 4).

92

Tabuľka 4 Hodnotenie športového výkonu
Slovné hodnotenie
dokonalé
takmer dokonalé
vynikajúce
veľmi dobré
dobré
schopné
uspokojivé
dostatočné
slabé
veľmi slabé
ťažko rozpoznateľné
úplne nedostatočné

Bodové rozpätie
10
9,9 – 9,5
9,4 – 9,0
8,9 – 8,0
7,9 – 7,0
6,9 – 6,0
5,9 – 5,0
4,9 – 4,0
3,9 – 3,0
2,9 – 2,0
1,9 – 0,1
0

Figúra je pohybový celok, obsahujúci základné polohy, cvičebné tvary a ich väzby.
Predpísané polohy sú určované vzájomnou polohou trupu, hlavy, končatín a polohou tela k
vodnej hladine. Plynulé väzby prechodov medzi polohami a cvičebnými tvarmi sú limitované
zachovaním maximálnej výšky tela na hladine a predpísanou rýchlosťou pohybu. Celkovo
v synchronizovanom plávaní existuje okolo 200 figúr, ktoré sú zoradené do 4 kategórii podľa
dominantného prvku figúry. V prvej kategórii figúr číselne označených 100, je väzba zaujatia
polohy prednožmo jednou („noha baletky“) a variácie tejto väzby v rôznych polohách tela. V
druhej kategórii figúr číselne označených 200 je typická dominanta, úvodná alebo záverečná
časť figúry Dolphin („delfín“) a variácie väzieb nadväzujúcich na danú figúru. Figúra Dolphin
začína v polohe na znaku a v smere hlavy sa vykoná ponorenie tela s miernym záklonom
trupu. Pohyb pokračuje po pomyslenej kruhovej dráhe s priemerom 2,5 m, kolmej na hladinu
vody a končí opäť v polohe na znaku. V tretej kategórii figúr číselne označených 300 je
dominantnou poloha zvislá strmhlav („vertikála“) a jej variácie. V štvrtej kategórii figúr
číselne označených 400 je dominantnou poloha strmhlav so zanožením a ostatné nezaradené
figúry. Podľa zložitosti a technickej náročnosti má každá figúra priradený koeficient
obťažnosti v rozsahu od 1,1 do 3,8.
Povinné figúry (PF) vznikajú výberom a zoradením záväzných (2 figúry)
a žrebovaných figúr (tri skupiny, každá s 2 figúrami) do súťažných skupín jednotlivých
vekových kategórii (žiacke kategórie), vždy na štvorročné obdobie. Výsledky súťaže v
povinných figúrach predstavujú súčet bodov za všetky figúry. Ak sa koná súťaž v povinných
figúrach (50 %) aj vo voľných zostáv (50 %), výsledné umiestnenie predstavuje súčet bodov
oboch disciplín. Každý súťažiaci musí vykonať štyri povinné figúry, ktoré sú 18 až 72 hodín
pred súťažou určené žrebom (2 záväzné a 2 z vyžrebovanej skupiny). Vykonanie povinných
figúr je náročné na maximálnu sústredenosť a koncentráciu pozornosti. PF
vyžadujú vykonanie pohybového celku s maximálnou presnosťou, technicky správne, plynule
v požadovanej rýchlosti, s dodržiavaním dominánt a s úsilím vykonať vertikálne polohy
v maximálnej výške nad hladinou vody. Trvanie povinnej figúry je u vekových kategórií
93

v časovom rozmedzí 15 – 90 s, v závislosti od predpísanej figúry a individuálnej športovej
výkonnosti pretekára. Medzinárodné pravidlá FINA na roky 2017 – 2021 upravujú počet
rozhodcov, posudzujúcich športový výkon v povinných figúrach na 6 až 7, na každom paneli
(počet panelov 1, 2 alebo 4). Súťažiaci štartujú v predpísanom úbore, v čiernych plavkách a
bielej plaveckej čiapke, povolené sú plavecké okuliare a štipec na nos.
Súťažné zostavy sa delia na technické zostavy (TZ), voľné zostavy (VZ), voľnú
kombináciu (Combo) a Highlight zostavu (HZ). V súťažných zostavách je podľa vekových
kategórií časové rozpätie ich trvania 2:00 – 4:00 min., s toleranciu 10 - 15 sekúnd (tab. 5, 6).
Súťažná zostava môže začínať na okraji bazéna (10 s) alebo vo vode, končí vždy vo vode.
Tabuľka 5

Časové limity voľných zostáv pre mladšie a staršie žiačky/žiakov (2017 -2021)
Sólo
Duo/Mix duo
Tím
Combo
Vek
(min.)
(min.)
(min.)
(min.)
12 rokov a mladšie
2:00
2:30
3:00
3:00
13 až 15 rokov
2:15
2:45
3:30
3:30

Tabuľka 6

Časové limity súťažných zostáv pre juniorky/juniorov a seniorky/seniorov
(2017 – 2021)

Disciplína
Sólo
Duo / Mix duo
Tím
Combo
Highlight

Súťažná zostava
Technická zostava
Voľná zostava
Technická zostava
Voľná zostava
Technická zostava
Voľná zostava
Voľná zostava
Voľná zostava

čas (min.)
2:00
2:30
2:20
3:00
2:50
4:00
4:00
2:30

Technická zostava (TZ) je pohybová skladba, ktorá musí obsahovať predpísané
technické prvky (elementy) a figurálne celky v určenom poradí, ktoré majú byť vykonané
kontrolovane, predpísaným tempom pohybu čo najvyššie nad hladinou tak, aby sa dala určiť
každá časť prvku. Choreografia závisí od technickej vyspelosti a kreativity súťažiacich,
v súlade s ľubovoľne vybraným hudobným motívom. Okrem požadovaných prvkov sa môže
choreografia technickej zostavy obohatiť o ďalšie ľubovoľné prvky, aby sa vyzdvihla
individualita a majstrovstvo pretekárky/pretekára. TZ plávajú juniorky/juniori
a seniorky/seniori v disciplínach sólo, duo, mix duo a tím. Predpísané prvky technických
zostáv pre jednotlivé disciplíny a vekové kategórie určuje Technická komisia FINA (TSSC)
vždy na štvorročné obdobie. Medzinárodné pravidlá FINA na roky 2017 – 2021 upravujú
zbor rozhodcov posudzujúcich športový výkon v TZ na tri panely (v každom paneli 5
rozhodcov). Panel rozhodcov posudzujúcich Predvedenie TZ (Execution Score ), pridelí
hodnotenie 30 % z celkovej známky, pričom hodnotí úroveň excelentnosti vo výkone vysoko
špecializovaných pohybových zručností. Pri hodnotení predvedenia všetkých pohybov, by sa
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nemalo zohľadňovať ich zaradenie podľa náročnosti, ale ich úroveň vykonania. Taktiež sa
hodnotí synchronizácia a presnosť všetkých pohybov, v súzvuku medzi pretekármi
a s hudobným sprievodom. Druhý panel rozhodcov posudzujúcich Umelecký dojem TZ
(Impression Score) pridelí hodnotenie 30 % z celkovej známky, pričom hodnotí úroveň
obťažnosti choreografie, kreativitu zručností prejavujúcu sa v kombinovaní umeleckých
a technických prvkov, hudobnú interpretáciu a celkový spôsob prezentácie. Tretí panel
(Elements Score) pridelí hodnotenie 40 % z celkovej známky, pričom posudzuje úroveň
vykonania každého z predpísaných elementov, efektívnosť propulzných záberov, techniku a
precíznosť vykonania pohybov a „časovanie“ (timing) v synchronizácii medzi sebou
a s hudbou.
Voľná zostava (VZ) je pohybová skladba, ktorú tvorí vlastná choreografia na
ľubovoľný hudobný motív. Obsahuje cvičebné tvary zostavené do figurálnych celkov
spojených rôznymi väzbami a presunmi v priestore súťažnej plochy. Voľná zostava vystihuje
individualitu a technické majstrovstvo súťažiacich. Typická je pohybová kreativita,
predstavivosť a umelecké prežitie choreografie. VZ sa plávajú v disciplínach sólo, duo, mix
duo, tím. Pre VZ je výber hudby, obsah a choreografia ľubovoľná. Medzinárodné pravidlá
FINA na roky 2017 – 2021 upravujú zbor rozhodcov posudzujúcich športový výkon vo VZ
na tri panely (v každom paneli 5 rozhodcov). Panel rozhodcov posudzujúcich Predvedenie VZ
(Execution Score), pridelí hodnotenie 30 % z celkovej známky, pričom hodnotí úroveň
excelentnosti vo výkone vysoko špecializovaných pohybových zručností, vykonanie
zaradených prvkov, taktiež precíznosť pohybov nad a pod hladinou, ich synchronizáciu
a jednotnosť s hudbou a medzi cvičencami. Druhý panel, Umelecký dojem VZ (Artistic
Impression Score) pridelí 40 % z celkovej známky, pričom hodnotí choreografiu - rôznosť a
pestrosť pohybov, využitie súťažnej plochy, originality a rizikové prvky, vyjadrenie
a vystihnutie hudobnej myšlienky a celkové predvedenie zostavy. Tretí panel Obťažnosť VZ
(Difficult Score) pridelí hodnotenie 30 % z celkovej známky za kvalitu všetkých vykonaných
sekvencií, kultivovanosť pohybu a synchronizáciu.
Voľná kombinácia (combo), zaradená medzi súťažné disciplíny v roku 2003, je
pohybová skladba na ľubovoľný hudobný motív, ktorá je zostavená z časových sekvencií
s rôznym počtom pretekárok a riadi sa predpísanými pravidlami. Combo pláva 8 – 10
pretekárov a je zoradené z častí choreografií jednotlivkyne, dvojice, trojice a tímu. Jednotlivé
časti zostáv sú nadväzne spojené a ďalšia časť choreografie začína v mieste, kde bola
ukončená predchádzajúca. Časové trvanie kombinovanej zostavy sa odvíja od vekovej
kategórie súťažiacich.
Highliht zostava (HZ) je najmladšia súťažná disciplína, pohybová skladba na
ľubovoľný hudobný sprievod. HZ pláva 8 – 10 členov a v obsahu zostavy musia byť zaradené
tri predpísané prvky, pričom môžu byť vykonané v ľubovoľnom poradí. Okrem predpísaných
prvkov môžu byť doplnené ďalšie. Prvým povinným prvkom sú 4 variácie akrobatických
cvičebných tvarov zahŕňajúce napríklad odskoky, platformy, dynamické a riskantné
gymnastické cvičebné tvary (napr. saltá). Taktiež HZ musí obsahovať spoločné alebo
prepojené pohyby a špirálové obrazce s rýchlymi zmenami. Atraktívnym je povinné zaradenie
plávajúceho obrazca so symetrickým kaleidoskopickým pohybom rôzne zoradených členov.
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4.4 Technika synchronizovaného plávania
Technika je účelný spôsob riešenia pohybovej úlohy, ktorý je v súlade s možnosťami jedinca,
s biomechanickými zákonitosťami pohybu a uskutočňuje sa na základe neurofyziologických
mechanizmov riadenia pohybu. Využívajú sa aj ďalšie predpoklady športovca – kondičné,
koordinačné, somatické a psychické
(Psalman 2010). Technická pripravenosť
pretekárky/pretekára SP odráža prepojenie rovnováhy, kontroly, presnosti a sily v každej
mikrofáze pohybu, a tým sa významne podieľa na športovom výkone v synchronizovanom
plávaní. Dobrá úroveň koordinačných schopností ovplyvňuje tempo motorického učenia, a
tým aj presnosť osvojenia si športovej techniky. Stabilizácia techniky a výkonnostné
predpoklady, ako kvality priebehu riadenia a regulácie predvedeného pohybu, vedú k väčšej
plastickosti a variabilite riadenia pohybov, čo v prípade synchronizovaného plávania
umocňuje umeleckú stránku športového výkonu. Vnútornú usporiadanosť športovej techniky
predstavujú jej kvalitatívne a kvantitatívne znaky. V kvalitatívnych znakoch dominuje najmä
ekonomickosť a harmónia, ktoré vyjadrujú vlastnosti určujúce vývojové a konečné hodnoty
športového výkonu v SP. Plynulosť, rytmus, šírenie a presnosť pohybu dokresľujú určité črty
a povahu ľudského pohybu. Kvantitatívne znaky techniky ako napr. rýchlosť, zrýchlenie,
uhly, sily sú fyzikálnymi veličinami a dajú sa vyjadriť matematicky. Špeciálnou kategóriou,
ktorá podmieňuje vnútorné deje sú pohybové zručnosti ako senzomotorický komponent, ktorý
vytvára potenciálny základ osvojenia si techniky. Pri osvojovaní správnej techniky najprv
vzniká zručnosť, ktorá podľa miery zdokonaľovania pohybovej činnosti postupne prechádza v
pohybový návyk. Pohybový návyk v korelácii s pohybovou zručnosťou sa považuje za vyššiu
kvalitu osvojenia pohybovej činnosti vykonanej podvedome (Kasa 2002). Technika
synchronizovaného plávania vyžaduje dobrú úroveň techniky plaveckých spôsobov a ich
modifikáciu, orientáciu pod vodou, osvojenie si špeciálnej techniky základných polôh a
pohybov, cvičebných tvarov a väzieb figurálnych celkov s presunmi po súťažnej ploche.
Technika modifikovaných plaveckých spôsobov (kraul, prsia, znak, motýlik) realizovaná počas
športového výkonu v synchronizovanom plávaní v rámci presunov a zmien smeru pohybov po
hladine aj pod hladinou vody sa v konkrétnych prvkoch odlišuje od športového plávania.
Rozdielna je poloha tela počas plávania, hlava je vo vyššej polohe voči trupu, dýchanie je
tiché, výraz a mimika tváre sa prispôsobuje vyjadreniu hudobnej myšlienky. Paže sa vynárajú
a ponárajú do vody s minimálnym špliechaním v rôznych uhloch prenosu a v meniacom sa
rytme. Počas presunov po súťažnej ploche sa využívajú zábery dolných končatín plaveckých
spôsobov motýlik, kraul, znak a špeciálne kopy dolnými končatinami „strouky“. Opakované
ponáranie pod vodu je nehlučné a rýchle, počas figurálnych celkov pod hladinou nesmie
pretekárka vydychovať („tvoriť bublinky“).
Základné polohy synchronizovaného plávania sú určované vzájomnou polohou trupu, hlavy
a končatín a postavenia tela ku hladine vody. Tvoria zväčša východiskové a záverečné polohy
jednotlivých figúr. Medzi základné polohy patria:
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Popis: Telo je vystreté s tvárou, prsiami, stehnami
a chodidlami na povrchu hladiny. Hlava, boky a členky sú
v jednej rovine. Nohy sú spojené na hladine vody.
Základná poloha na znaku (Back Layout
Position)
Popis: Telo je vystreté v horizontálnej polohe na prsiach.
Hlava môže vyčnievať z vody a je vyššie ako chrbát
Obrázok Základná poloha na prsiach (Front
Layout Position)
Popis: Telo je v polohe na znaku, jedna noha je prednožená
kolmo na hladinu vody (poloha „noha baletky“)
Poloha na znaku s prednožením jednej (Ballet
Leg Single)

Popis: Telo je vystreté, kolmo na povrch hladiny nohy sú
znožené, hlava smeruje nadol. Hlava (špeciálne uši), boky
a členky sú v jednej (vertikálnej) osi.
Poloha zvislá strmhlav (Vertical Position)

Popis: Telo je vystreté v polohe zvislej strmhlav
s prednožením jednej. Prednožená noha zviera s trupom 90º
uhol.
Poloha zvislá strmhlav s prednožením jednej
(Crane Position)

Popis: Telo je kompaktne „zbalené“ tak ako je to možné. Nohy
sú znožené skrčmo, chrbát je zaoblený, päty sa dotýkajú
zadku. Hlava je pritiahnutá ku kolenám. Čelo s predkolením
(holeň) v jednej osi.
Poloha na znaku skrčmo (Tuck Position)
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Popis: Vystreté nohy sú znožené a s trupom zvierajú 90º uhol.
Nohy sú na hladine. Vystretý trup, chrbát a hlava sú v jednej
osi (poloha „skoba“).
Poloha na prsiach v predklone (Front Pike
Position)

Popis: Telo je prehnuté tak, že hlava, boky a chodidlá
vytvárajú mierny oblúk. Dolné končatiny sú vystreté a znožené
(poloha tzv. „delfínový oblúk“).
Poloha prehnutá (Dolphin Arch Position)

Popis: Jedna noha je pokrčená, jej
chodidlo
(prsty)
sa dotýka
z vnútornej strany vystretej nohy
kolena alebo stehna. V polohe
s pokrčením jednej prednožmo je
stehno
kolmé
na
vystretú
končatinu.
Polohy s pokrčením jednej prednožmo (Bent
Knee Positions)
Popis: Telo je v polohe na znaku, jedna noha je prednožená
kolmo na hladinu. Druhá noha je skrčená, pričom predkolenie
(holeň) je na hladine. Tvár je nad vodou (poloha tzv.
„flemingo).
Poloha skrčmo s prednožením jednej
(Flamingo Position)

Popis: V polohe zvislej strmhlav, jedna noha je prednožená,
druhá noha je zanožená (tzv. „špagát“) s chodidlami
a stehnami na povrchu hladiny. Dolná (krížová) časť chrbtice
je zaklonená, ramená a hlava sú v jednej osi, ktorá je kolmá
k hladine (poloha tzv. „split“).
Poloha zvislá strmhlav s bočným roznožením
(Split position)
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Popis: V polohe zvislej strmhlav, chrbát je zaklonený,
vertikálna noha s ramenami a hlavou sú v jednej osi kolmej
k hladine. Druhá (horizontálna) noha je zanožená na hladine
a je vystretá podľa možnosti (poloha tzv. „najt“).
Poloha strmhlav so zanožením jednej
(Knigth Position)

Popis: Špirálový obrat je rotácia vo zvislej polohe strmhlav
so súčasným rovnomerným ponáraním tela pod hladinu
vody. Začína vo vysokej polohe na hladine a končí, keď sa
špičky ponoria pod hladinu vody po dokončení obratu
o 360°.

Špirálový obrat o 360º (360° Spin)

Spájaním jednotlivých základných polôh sú tvorené väzby („prechody“), ako napr.: zaujatie
polohy na znaku s prednožením jednej, ukončenie polohy strmhlav s bočným roznožením,
obrat vo vertikálnej polohe strmhlav, špirálový obrat vo vertikálnej polohe strmhlav o 360°
(obr. 36).
Základné pohyby horných končatín sú nosnou pohybovou činnosťou v synchronizovanom
plávaní. Zabezpečujú zachovanie polohy tela a jeho segmentov v požadovanej polohe, ako aj
vytvárajú hnaciu silu počas presunov na hladine a pod hladinou vody v cvičebných tvaroch a
figurálnych celkoch, keď dolné končatiny môžu vykonávať pohyby nad hladinou vody. Z
hľadiska techniky pohybu paží (sculling) rozlišujeme štyri základné typy, určované polohou
dlane k predlaktiu: ploché, štandardné, opačné a zmiešané pádlovanie (obr. 37 - 39).
Efektívne využitie pádlovacích techník predpokladá základné znalosti biomechaniky a jej
aplikáciu vo vodnom prostredí (poloha ťažiska tela, pôsobisko vztlakovej sily atď.)
Pádlovacie techniky sú aplikované aj pre zlepšenie pocitu vody („zachytenie vody“)
v športovom plávaní (Sweetenham a Atkinson 2006), ako aj spestrujúci prvok v základnom
plávaní (Čechovská a Peslová 2007), taktiež v pohybových aktivitách vo vodnom prostredí aquafitnes (Labudová-Ďurechová 2005) alebo pri adaptácii na vodné prostredie, v pípravnej
etape základného plávania (Benčuriková 2011).
Popis:
Ruka
je
vystretá
v predĺžení
predlaktia.
Ploché/podporné alebo univerzálne pádlovanie sa používa pri
udržaní statickej polohy tela v horizontálnej (napr. poloha na
znaku) alebo vo vertikálnej polohe (napr. poloha zvislá
strmhlav).
Plochý/podporný typ pádlovania
99

Popis: Dlaň je vztýčená k predlaktiu. Štandardné alebo hnacie
pádlovanie sa používa pri posune tela v smere hlavy.
Štandardný typ pádlovania
Popis: Dlaň je sklopená vzhľadom k predlaktiu. Opačné alebo
hnacie pádlovanie sa používa pri posune tela v smere nôh.
Opačný typ pádlovania
Rozsah pohybu a polohu častí paže pri pádlovaní znázorňuje obrázok 40.
Popis: Pri základnej polohe vzad sú paže v miernom zapažení s
dlaňami v úrovni bokov, v lakťovom kĺbe mierne uvoľnené,
predlaktie sa pohybuje do upaženia poniže a späť (tzv.
vejárovitý pohyb). V začiatočnej fáze vychádza pohyb
z ramena, v druhej fáze cez pohyb lakťa a zápästia. Hrany
dlane sa počas záberu natáčajú do smeru pohybu. Počas záberu
smerom do upaženia (od tela) je natočená malíčková hrana
ruky asi o 2,5 cm, pri zábere do pripaženia (k telu) je rovnako
natočená palcová hrana ruky. Trajektória pohybu dlane ma tvar
„osmy“ (osmičkový priebeh).
Rozsah pohybu
Ďalšie kombinácie záberov paží používané v SP:
- Propeller - v polohe na znaku vo vzpažení, štandardné pádlovanie, posun tela v smere
nôh;
- Reverse Propeller – v polohe na znaku vo vzpažení, opačné pádlovanie, posun tela
v smere hlavy;
- Aligátor – v polohe na prsiach vo vzpažení, opačné pádlovanie, posun tela v smere
hlavy;
- Lobster – v polohe na prsiach vo vzpažení, štandardné pádlovanie, posun tela v smere
nôh,
- Canoe – v polohe na prsiach mierne prehnutá v pripažení (dlane pracujú pri stehnách),
štandardné pádlovanie, posun tela v smere hlavy (tvárová časť nad hladinou vody).
Pri vykonávaní hnacieho pohybu paží platia tieto zásady:
-

Pohyb sa vykonáva zväčša rovnobežne s hladinou vody
Pohyb musí byť plynulý a rytmický
Prsty ruky sú spojené a vystreté
Horná časť paže (rameno) je stabilné
Tlak dlaní a predlaktia na vodu musí byť počas celého záberu rovnako silný.
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Základné pohyby dolných končatín - šliapanie vody sa využíva v synchronizovanom plávaní v
zostavách počas väzieb figurálnych celkov a presunov v priestore súťažnej plochy, keď paže
vykonávajú pohyby nad hladinou vody. Šliapanie vody je typickou lokomóciou využívanou v
hre vodného póla (Holas, 2011) ako aj v záchrane topiaceho (Baran, 2006). Na obrázku 41
uvádzame polohu tela a popis šliapania vody.
Popis: Poloha tela pri šliapaní vody je vertikálna, s hlavou a ramenami nad
hladinou, pričom dolné končatiny vykonávajú striedavo krúživé pohyby
predkolenia smerom „dnu“. Kolená sú v širokom postavení, pokrčené,
členky vytočené do smeru pohybu.

Šliapanie vody
Na základe zložitosti a usporiadania väzieb cvičebných tvarov sú následne vytvárané figúry
s rôznym koeficientom obťažnosti, náročnosť vykonania je číselne vyjadrená v rozsahu od
1,1 do 3,8. Ako príklady povinných figúr sme zaradili tie, ktoré sú určené pre najmladšie
vekové kategórie. Číselné označenie figúry, ako sme uviedli na s. 94, je vyznačené pred
názvom a obťažnosť za názvom figúry. V popise vykonania figúr sú zvýraznené polohy a
iným písmom vyznačené väzby polôh, z ktorých sa figúra skladá. Slovenská odborná
terminológia preberá názvy figúr v angličtine a pri popise používa oba jazyky.
320

SOMERSAULT FRONT PIKE

1,7

Popis: Z polohy na prsiach sa zaujme poloha na prsiach v predklone (skoba). V nezmenenej
polohe nasleduje rotácia tela okolo osi bokov tak, že sa boky posúvajú v každej štvrtine
otáčania (salta) na miesto kde bola predtým hlava. Rotácia trupu sa ukončí v okamžiku, keď
sa hlava a sedacie svaly vynoria na hladine. Figúra končí v polohe na prsiach – Front
Layout Position tak, že nohy stúpajú ku hladine so súčasným posunom tela po hladine (boky
sa presunú na miesto, kde na začiatku figúry bola hlava).

Figúra Somersault Front Pike
301

BARRACUDA

2,0

Popis: Z polohy na znaku prednožením do zvislej osi a ponorením trupu zaujatie poloha na
znaku schylmo - Back Pike Position. Špičky sú tesne pod hladinou. Trčením - Thrust
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zaujatie polohy zvislej strmhlav - Vertical Position. Figúra končí ponorením vo zvislej
polohe strmhlav rovnakou rýchlosťou ako bolo trčenie.

Figúra Barracuda
401

SWORDFISH

2,0

Popis: Z polohy na prsiach sa zaujme poloha na prsiach s prednožením jednej pokrčmo Bent Knee Position. Prehnutím a rotáciou tela vzad okolo osi bokov sa vedie vystretá noha
180°oblúkom ponad hladinu do polohy zvislej strmhlav so zanožením, s jednou pokrčmo Bent Knee Surface Arch Position. Pokrčená noha sa prinoží, nasleduje ukončenie polohy
strmhlav so zanožením do polohy na znaku - Back Layout Position.

Figúra Swordfish
360

WALKOVER FRONT

2,1

Popis: Z polohy na prsiach – Front Layout Position aktívnym pohybom paží predklon
trupu). Dolné končatiny a boky zostávajú na hladine vody. Pohyb končí, keď sa boky dostanú
na miesto, kde na začiatku pohybu bola hlava v polohe na prsiach s predklonom (skoba).
Medzi trupom a dolnými končatinami je uhol 90º. Jedna noha sa zdvíha 180° oblúkom ponad
hladinu do polohy zvislej strmhlav s bočným roznožením - Split Position. Prednožená
noha sa dvíha a prenáša 180º oblúkom nad hladinou a prinoží sa k druhej nohe. Figúra končí
v polohe na znaku – Back Layout Position.

Figúra Walkover Front
Figurálne celky sú tvorené spájaním cvičebných tvarov, ktoré sa skladajú z rôznych väzieb
polôh tela a jeho segmentov, v rôznej výške nad hladinou vody, zväčša vo variáciách
vertikálnych polôh strmhlav, v technických zostavách spájaním častí figúr alebo celých
povinných figúr.
102

4.5 Didaktika synchronizovaného plávania
Osvojenie základov techniky tohto plaveckého športu vyžaduje veľké množstvo
špeciálnych pohybových zručností. Počas nácviku by sme preto mali brať do úvahy úroveň
plaveckej spôsobilosti, ako aj úroveň základných gymnastických zručností cvičencov. Počas
nácviku by sme mali rešpektovať didaktické zásady pedagogického procesu. Predpokladom
vykonania základných polôh synchronizovaného plávania je správne držanie tela a jeho
vedomá kontrola.
Nácvik základnej polohy na znaku
Nácvik na suchu: Cvičenec(ka) pri stene zaujme
stoj spojný, pričom sa chrbtom, temenom hlavy,
pätami a dlaňami dotýka steny. Spevní trup
a kontroluje správne držanie tela (obr. 46).
Cvičenec(ka) na zemi zaujme ľah na znaku, hlava
je v predĺžení tela, ramená zatlačí vzad a dolu
smerom k podložke. Snaží sa pritlačiť celú chrbticu
na zem, pričom brušné, chrbtové a sedacie svalstvo
je stiahnuté. Dolné končatiny sú vystreté a spojené.
Maximálne vystrie kolená a špičky, ktoré sú
v paralelnom postavení. Paže sú pripažené
s dlaňami vytočenými k podložke (obr. 46).
Nácvik základnej polohy na znaku na suchu
Nácvik vo vode: Cvičenec(ka) zaujme polohu na znaku s oporou špičiek o okraj bazéna,
spevní telo tak ako pri cvičeniach na suchu, paže má v pripažení, následne vo vzpažení
a vykonáva plochý typ pádlovania. Cvičenec(ka) zaujme polohu na znaku, pričom použije
nadľahčovaciu pomôcku (plavecký piškót, malú plaveckú dosku) umiestnenú medzi členkami
a v každej ruke drží nadľahčovacie pomôcky (plaveckú dosku, prázdnu plastovú bandasku).
Cvičenec(ka) zaujme polohu na znaku, druhý cvičenec stojí bokom k cvičiacemu a vykonáva
dopomoc (drží ho pod kolenami a pätami) (obr. 47).

Nácvik základnej polohy na znaku vo vode
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Nácvik základnej polohy na prsiach
Metodika nácviku základnej polohy na prsiach na suchu je podobná ako pri nácviku polohy
na znaku.
Nácvik vo vode: Cvičenec(ka) zaujme polohu na prsiach s oporou špičiek o okraj bazéna,
spevní telo tak ako pri cvičeniach na suchu, paže má v pripažení, následne vo vzpažení
a vykonáva plochý typ pádlovania. Cvičenec(ka) zaujme polohu na prsiach, pričom použije
nadľahčovaciu pomôcku (plavecký piškót, malú plaveckú dosku) umiestnenú medzi členkami
a v každej ruke drží nadľahčovacie pomôcky (plaveckú dosku, prázdnu plastovú bandasku).
Cvičenec(ka) zaujme polohu na prsiach, druhý cvičenec stojí bokom k cvičiacemu a vykonáva
dopomoc, drží ho pod kolenami a pätami (obr. 48).

Nácvik základnej polohy na prsiach vo vode
Nácvik polohy na prsiach v predklone
Nácvik na suchu: Cvičenec(ka) zaujme chrbtom pri stene sed znožmo, hlava v predĺžení tela,
chrbát opiera celou plochou o stenu. S dopomocou druhého cvičenca môže zaujať polohu na
prsiach s predklonom na švédskej debni alebo na rebrine.
Nácvik vo vode: Vo vise na okraji bazéna prednos do pravého uhla. Poloha na prsiach, špičky
sa opierajú o okraj bazéna, cvičenec sa predkloní do 90° uhla, v pripažení môže držať
nadľahčovacie pomôcky (plavecké dosky, práznde platové bandasky) alebo vykonáva
plochý/podporný typ pádlovania. Cvičenec(ka) zaujme polohu predklon, pričom dolné
končatiny opiera o bočnú stenu bazéna a vykonáva plochý/podporný typ pádlovania.
Cvičenec(ka) zaujme polohu na prsiach v preklone, pričom použije nadľahčovacie pomôcky
umiestnené medzi členkami a v rukách (obr. 49).

Nácvik polohy na prsiach v predklone vo vode
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Nácvik polohy prehnutej strmhlav
Nácvik na suchu: Cvičenec zaujme polohu na prsiach a maximálne
zakloní trup s oporou paží o podložku, hlava je vzpriamená - nezakláňa
sa (obr. 50).

Nácvik polohy prehnutej strmhlav na suchu
Nácvik vo vode: V plytkej vode zaujme cvičenec(ka) stoj na rukách a s dopomocou druhého
cvičenca vykoná záklon trupu so súčasným zanožením. V plytkej vode stoj znožmo, tvárou
k okraju bazéna, následne uchopenie žliabku rukami v úrovni bokov, záklon trupu. Poloha na
znaku, hlavou smerom k okraju bazéna, rukami uchopí žliabok a postupný záklon trupu (obr.
51).

Nácvik polohy prehnutej strmhlav vo vode

Poloha na znaku s prednožením jednej
Nácvik na suchu: Cvičenec(ka) zaujme polohu na znaku, chodidlo jednej nohy vedie pozdĺž
vnútornej strany druhej nohy do polohy pokrčmo jednou a plynule do prednoženia. Druhá
noha ostáva stále vystretá na podložke (obr. 52).

Nácvik polohy na znaku s prednožením jednej na
suchu
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Nácvik vo vode: Cvičenec(ka) s oporou päty o okraj bazéna, v každej ruke drží nadľahčovaciu
pomôcku, pomaly zaujme polohu na znaku s prednožením jednou. Cvičenec(ka) zaujme
polohu na znaku bokom pri okraji bazéna, ktorého sa chytí jednou rukou, vykoná polohu na
znaku s prednožením jednou, pričom mu druhý cvičenec uchopí členok a pomáha mu pri
kontrole polohy častí tela (mierne zdvíha vertikálnu nohu). Cvičenec(ka) zaujme polohu na
znaku, pričom mu druhý cvičenec dopomáha zboku (mierne zdvíha boky ku hladine), (obr.
53).

Nácvik polohy na znaku s prednožením jednej vo vode
Poloha strmhlav s bočným roznožením
Nácvik na suchu: Cvičeniam musí predchádzať rozohriatie a rozcvičenie! Cvičenec(ka) v stoji
spojnom bočne k opore (napr. k stene, k opornej tyči), švihovými pohybmi vpred a vzad
jednou dolnou končatinou sa snaží o maximálny rozsah pohybov. Cvičenec(ka) zaujme stoj
na rukách a bočným roznožením. Cvičenec(ka) zo stoja čelom k rebrine vykoná „špágát“ na
spojnici rebrín (postupne posúva jednu pätu smerom hore, druhé chodidlo je tesne pri spojnici
rebrín). Opakovane vykoná „íčko“ (švihy jednou so súčasným hlbokým predklonom). Možno
zaradiť aj ďalšie gymnastické naťahovacie a švihové cvičenia na rozvoj kĺbovej pohyblivosti
dolných končatín v rôznych polohách tela.
Nácvik vo vode: Cvičenec(ka) v plytkej vode zaujme stoj na rukách a pomalým pohybom
roznoží bočne (pravou nohou vpred, ľavou nohou vzad), druhý cvičenec dopomáha k správnej
polohe trupu a dolných končatín. Cvičenec(ka) chrbtom k okraju bazéna zaujme polohu
s bočným roznožením, pričom jedno chodidlo sa opiera o žliabok bazénu. Cvičenec(ka)
zaujme polohu strmhlav s bočným roznožením pričom v každej ruke drží nadľahčovaciu
pomôcku (plaveckú dosku, penový valec, prázdna plastová bandaska), (obr. 54).

Nácvik polohy strmhlav s bočným roznožením vo vode
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Poloha zvislá strmhlav
Poloha zvislá strmhlav je technicky najnáročnejšou polohou synchronizovaného plávania.
K nácviku môžeme pristúpiť po zohľadnení úrovne gymnastických zručností cvičencov.
Prvoradým predpokladom je spevnenie častí tela a schopnosť sebakontroly polôh častí tela.
Okrem toho je dôležité zvládnutie orientácie pod vodou, ktorá je jednou zo základných
plaveckých zručností.
Nácvik na suchu: Cvičenec(ka) zaujme polohu na znaku, spevní
telo, druhý cvičenec stojí za ležiacim a uchopí ho za ramená, pod
lopatky. Cvičiaci s dopomocou druhého zaujme z polohy na
znaku polohu stoj (obr. 55).
Nácvik polohy zvislej strmhlav na suchu

Nácvik vo vode: Cvičenec(ka) zaujme v plytkej vode stoj na rukách s prípadnou dopomocou
druhého cvičenca. Cvičenec(ka) tvárou k okraju bazéna zaujme polohu na prsiach
v predklone, pričom sa rukami drží žliabku a chrbtom sa opiera o bočnú stenu bazéna.
Pokrčením kolien a ich vystretím zaujme polohu zvislú strmhlav. Pri zaujatí polohy môže
dopomoc zboku poskytnúť druhý cvičenec. Cvičenec(ka) v hlbokej vode zaujme polohu
zvislú s hlavou nad vodou. Súčasným záberom paží z pripaženia do vzpaženia alebo plochým
podporným záberom klesá vo vertikálnej polohe. Cvičenec(ka) zaujme polohu na prsiach
v predklone, pričom v rukách drží nadľahčovacie pomôcky. Pokrčením a pomalým vystretím
dolných končatín kolmo ku hladine zaujme polohu zvislú strmhlav (obr. 56). Ľahším
variantom je zaujatie polohy tzv. „vešiak“, pokrčené dolné končatiny sú zanožené, trup je
vystretý v polohe strmhlav.

Nácvik polohy zvislej strmhlav vo vode
Nácvik základných pohybov
Nácvik pádlovacích techník paží (sculling) začíname v stoji tvárou k okraju bazéna v plytkej
vode, predlaktia rovnobežne položené na okraji bazéna, dlane otočené k podložke.
Vykonáme tzv. vejárovitý pohyb, pričom hrany dlane (malíčkové hrany ruky) sa počas
záberu smerom do strán natáčajú asi o 2,5 cm do smeru pohybu. Počas záberu smerom k sebe
sú natočené palcové hrany ruky. Trajektória pohybu dlane ma tvar „osmičky“ (tzv. osmičkový
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priebeh). Slovne pohyb predlaktí môžeme prirovnať k „nahŕňaniu piesku“ smerom do strán
a späť. Následne pohyby horných končatín analogicky realizujeme v základných polohách na
znaku.
Pre lepšie udržanie polohy tela môžeme použiť malú plaveckú dosku, medzi členkami. Pri
posune v základných polohách na znaku vztýčením dlaní (štandardné pádlovanie) dosiahneme
posun tela v smere hlavy, ohnutím dlaní (opačné pádlovanie) dosiahneme posun tela v smere
nôh. Variáciami sú posuny v polohe na znaku s pokrčením dolných končatín (Tuck Position).
Pri polohách na prsiach v predklone, vertikálnej polohe s bočným roznožením a vertikálnej
polohe strmhlav vykonávame ploché/podporné pádlovanie s pokrčeným predlaktím (90°),
rovnobežne s hladinou vody, dlane otočené smerom ku dnu bazéna vykonávajú ploché
pádlovanie.
Nácvik väzieb a figúr
Cvičenia pre začiatočníkov spočívajú v nácviku väzieb jednotlivých polôh a následne figúr.
Výber cvičení prispôsobujeme výkonnostnej úrovni cvičiacich (Pelová 2019). Pri správnom
vykonaní cvičení rozvíjame pocit na vodu, silové schopnosti (dynamická a statická sila
končatín a trupu), flexibilitu a koordinačné schopnosti (orientačné, kinesteticko-diferenciačné,
rytmické a rovnováhové). Uvádzame príklady figúr, ktoré sú osvojiteľné v školskej
a záujmovej telesnej výchove pre žiakov a študentov plavecky spôsobilých, so základnými
gymnastickými zručnosťami (obr. 57 – 60). Vybrané figúry synchronizovaného plávania sme
zoradili postupne, od jednoduchších k zložitejším, podľa ich koeficientu obťažnosti (1,1 –
1,6).
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SOMERSAULT BACK TUCK

1,1

Popis: V polohe na znaku sa pokrčí predkolenie (kolená, holene, špičky) po hladine smerom
k hrudi do polohy na znaku skrčmo - Tuck Position. Nasleduje salto skrčmo vzad (otočenie
tela vzad okolo osi bokov) a figúra končí na hladine v polohe na znaku - Back Layout
Position.

Figúra Somersault Back Tuck

Nácvik figúry Somersault Back Tuck - Salto skrčmo vzad
Cvičenie 1: Poloha na znaku, štandardné pádlovanie, posun tela v smere hlavy. Postupne
pokrčením dolných končatín, pričom holene sa posúvajú po hladine vody, zaujatie polohy na
znaku skrčmo. Postupne vystretie dolných končatín a zaujatie polohy na znaku.
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Cvičenie 2: Poloha na znaku skrčmo, ploché pádlovanie. Prudkým záberom paží cez
zapaženie do vzpaženia, sklonením hlavy ku kolenám a súčasnou rotáciou tela vzad
vykonanie salta vzad.
Cvičenie 3: Poloha na znaku, štandardné pádlovanie, posun tela v smere hlavy. Postupne
pokrčením dolných končatín, pričom sa holene posúvajú po hladine vody, zaujatie polohy na
znaku skrčmo. Prudkým záberom paží cez zapaženie do vzpaženia, sklonením hlavy ku
kolenám a súčasnou rotáciou tela vzad vykonanie salta vzad do polohy na znaku skrčmo.
Postupným vystretím dolných končatín ukončenie figúry v polohe na znaku.
303

SOMERSAULT BACK PIKE

1,5

Popis: V polohe na znaku rýchle prednoženie do polohy na znaku schylmo - Back Pike
Position. Telo zostáva v rovnobežnej polohe s hladinou, tesne pod hladinou. Bez zastavenia
pohybu telo rotuje vzad okolo osi bokov až kým sa súčasne nedotknú chodidlá a hlava
hladiny. Boky stúpajú kolmo na hladinu. Figúra končí v polohe na znaku - Back Layout
Position.

Figúra Somersault Back Pike

Nácvik figúry Somersault Back Pike - Salto schylmo vzad
Cvičenia 1 a 3 vykonávame analogicky ako pri nácviku salta vzad skrčmo.
Cvičenie 2 vykonáme z polohy na znaku, švihom vystretých dolných končatín cez
prednoženie do polohy schylmo, súčasným prudkým záberom paží cez zapaženie do
vzpaženia a rotáciou tela vzad. Počas celej figúry udržiavame polohu schylmo a vystreté
dolné končatiny. Paže počas rotácie tela vykonávajú krúživý pohyb pod vodou.
201

DOLPHIN

1,4

Popis: Figúra začína z polohy na znaku. Telo sa ponára do delfínového oblúku v mieste, kde
na začiatku bola hlava. V prehnutej polohe - Delfin Arch opíše kružnicu o priemere
približne 2,5 m (závisí od telesnej výšky plavkyne) a vynára sa na hladinu v tom istom bode
ako pri ponorení do polohy na znaku - Back Layout Position. Plavkyňa ukončí figúru tak,
aby členky a špičky nôh boli v bode ponoru.
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Figúra Dolphin
Nácvik figúry Dolphin – Delfín
Cvičenie 1: Poloha na znaku, štandardné pádlovanie, posun tela v smere hlavy. Záklonom
trupu a vzpažením (cez upaženie pod vodou) ponáranie tela v smere hlavy. Paže pri ponáraní
vykonávajú opačný typ pádlovania (sklopené dlane). Cvičenie končí v ponorenej polohe
prehnute strmhlav.
Cvičenie 2: zopakujeme cvičenie 1 a pokračujeme v pohybe tela po kruhovej dráhe, kolmej
ku hladine vody, kým telo neopíše pomyslenú kružnicu a hlava sa nevynorí opäť na hladine.
Postupne vystieraním trupu a štandardným záberom paží zaujať polohu na znaku.
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BALLET LEG SINGLE

1,6

Popis: Z polohy na znaku sa chodidlo jednej nohy vedie pozdĺž vnútornej strany druhej nohy
do polohy s pokrčením jednej prednožmo - Bent Knee Position a plynule do prednoženia
poloha na znaku s prednožením jednej - Ballet Leg Position. Druhá noha ostáva stále
vystretá na hladine bez pohybu. Z polohy na znaku s prednožením jednej nasleduje prechod
do polohy s pokrčením prednožmo jednou. Vedením chodidla po vnútornej strane predkolenia
vystretej nohy zaujatie polohy na znaku. Figúra končí v polohe na znaku - Back Layout
Position.

Figúra Ballet Leg Single
Nácvik figúry Ballet Leg Single – tzv. noha baletky
Cvičenie 1: Poloha na znaku, štandardné pádlovanie, posun tela v smere hlavy. Postupne
pokrčením jednej dolnej končatiny, zaujatie polohy na znaku s pokrčením jednej prednožmo.
Postupné vystretie pokrčenej dolnej končatiny zaujatie polohy na znaku s prednožením jednej.
Cvičenie 2: Poloha na znaku, ploché pádlovanie, špičky sa opierajú o okraj bazéna. Postupne
pokrčením jednej dolnej končatiny, zaujatie polohy na znaku s pokrčením jednej prednožmo.
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Následným vystretím do kolmej polohy k hladine vody zaujatie polohy na znaku
s prednožením jednej.
Cvičenie 3: Poloha na znaku, štandardné pádlovanie, posun tela v smere hlavy. Postupne
pokrčením jednej dolnej končatiny, zaujatie polohy na znaku s pokrčením jednej prednožmo.
Postupne vystretie pokrčenej dolnej končatiny kolmo ku hladine zaujatie polohy na znaku
s prednožením jednej. Postupným pokrčením zaujatie polohy na znaku s pokrčením jednej
prednožmo a vystretie do polohy na znaku.
Príklady cvičení dvojíc
Cvičenie 1: Jeden cvičenec(ka) zaujme polohu na znaku (vykonáva štandardný typ
pádlovania), druhý(á) ho uchopí za chodidlá a šliapaním vody ho tlačí pred sebou v smere
hlavy.
Cvičenie 2: Cvičenci(ky) sú v polohe na znaku za sebou (hlava druhého cvičenca je za
chodidlami prvého). Vykonávajú posun v smere hlavy (štandardné pádlovanie). Prvý
záklonom trupu vykoná figúru delfín, kým druhý sa po hladine presunie o dĺžku tela a zaujme
polohu prvého cvičenca(ky).
Kombináciou pohybových úloh jednotlivcov, dvojíc alebo skupiny (3 až 8 členov) sa vytárajú
cvičebné tvary v rôznych obrazcoch na hladine. Napríklad v kruhu, v zástupoch,
v šachovnicovom tvare, v pyramíde a podobne.
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5 SKOKY DO VODY
5.1 Charakteristika skokov do vody
Skoky do vody sú samostatným športovým odvetvím a sú pričlenené k plaveckých
športom. Podľa charakteru vykonávania pohybovej činnosti sú blízke gymnastike a skokom
na trampolíne. Môžeme ich špecifikovať ako vodné akrobatické športy. Zaraďujeme ich
medzi športy esteticko-koordinačné.
Skoky do vody rozdeľujeme :
- Podľa druhu skokanských zariadení do 5-tich skupín (z dosky) alebo do 6-tich skupín
(z veže): skoky vpred, vzad, skoky zvratné, skoky spätné a obraty. Skoky z veže sú
rozšírené o skoky zo stoja na rukách.
- Podľa držania tela v letovej fáze: skoky prehnuté, skoky schyľmo, skrčmo, ľubovoľné.
- Podľa stupňa pretočenia okolo vodorovnej osi: skoky priame, strmhlav, prevraty,
obraty.
Pohyby skokana musia byť dokonalé a presné. Vyžadujú si všeobecnú i špeciálnu
pohybovú prípravu. Skoky do vody rozvíjajú nielen koordinačné schopnosti (rovnováhu,
priestorovú orientáciu) ale aj psychické schopnosti (odvahu, pevnú vôľu, rozhodnosť,
duchaprítomnosť a dôveru vo vlastné sily).

Skok
vpred

Skok
vzad

Skok
vzratný

Skok
spätný

Obrat

Skok zo staja
na rukách

Rozdelenie skokov do skupín podľa pravidiel Slovenskej plaveckej federácie

5.2 História skokov do vody
Prvé poznatky o súťažiach v skokoch do vody sa objavujú v 19. st. V Nemecku v roku
1843 vyšli Pravidlá Skokov do vody, v ktorých boli popísané jednotlivé druhy skokov a
tabuľka ich obtiažnosti. Prvýkrát sa skoky do vody stali súčasťou olympijského programu
v Saint Louis v roku 1904. Muži súťažili v skoku z 10 m veže a v skoku do diaľky. Disciplína
skok do diaľky bola zaradená len na týchto olympijských hrách (OH). Súťažilo sa tak, že
športovec po odraze zo skokanskej dosky, ktorá bola umiestnená 47 cm nad hladinou, skočil
do vody hlavou napred a 60 sekúnd splýval (t.z. bez nádychu a bez pohybu končatín) v polohe
na prsiach. Vyhral ten, kto sa najsilnejšie odrazil a najďalej „dosplýval“. Rekord bol 19,05 m.
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Súťaž v skoku z 10 m veže sa zachovala až po súčasnosť a stala sa „kráľovskou“ disciplínou.
Na OH v Štokholme v roku 1912 začali súťažiť v tejto disciplíne aj ženy a skoky boli
rozšírené o ďalšie súťaže mužov (skoky z dosky 3 m, skoky z 5 a 10 m veže). Od OH
v Amsterdame v roku 928 v skokanských súťažiach už veľké zmeny nenastali a postupne sa
stabilizovala aj výška mostíkov. Na OH v Sydneyv roku 2000 nastala posledná zmena. Do
súťaže boli zaradené synchronizované skoky vo dvojiciach v obidvoch disciplínach (obr. 62,
63). Medzi najúspešnejších skokanov patrili v minulosti skokani z USA (Anderson,
Desjardins, Gallitzin, Lee, Lenzis, Louganis, McCornicková, Wayne a ďalší) a zo Švédska
(Adlenz, Johanson, Wallman). Po 2. svetovej vojne to boli skokani z bývalého Sovietskeho
zväzu (Kalininová, Portnov, Vasin), z Nemeckej demokratickej republiky (Güntner, Hoffman,
Krämerová, Zürner), z Mexika (Peréz), z Talianska (Dibiasi) a z Austrálie (Mitcham). Od OH
v Soule v roku 1988 sa postupne stáva svetovou veľmocou v skokoch do vody Čína. Na OH v
Riu de Janeiro v roku 2016 Čína získala sedem zlatých medailí z ôsmych disciplín v skokoch
do vody. Medzi najúspešnejšie skokanky patrí Čchen Žuo - lin, ktorá získala zlato na 3
olympiádach po sebe (Peking 2008, Londýn 2012, Rio de Janeiro 2016).
Zdroj: https://www.idnes.cz/oh/plavecke-sporty/skoky-do-vody-10-m-vezmuzi.A160820_234248_oh-plavecke-sporty_rou

Tom Daley a Blake Aldridge najúspešnejší súčasní anglickí skokani
Čchen Žuo-lin a Wang Chao (Čína) olympijské víťazky v súťaži
Synchronizovaných skokov z 10 m veže (Londýn 2012)
V Československu sa súťaže v skokoch do vody začínajú až po 1. svetovej vojne. Prvé
Majstrovstvá Československej republiky sa uskutočnili v roku 1922. Medzi našich úspešných
skokanov patrili Baláž, Bauer, Černý, Dvořák, Hejkl, Krčma, Leikert, Nesvatba. Zo žien to
boli Čermáková, Novotná, Kačerová, Klusáčková, Krongeigerová. Najúspešnejšia skokanka
v histórii Československa bola Milena Duchková, ktorá získala v skokoch z veže 1. miesto na
OH v Mexiku v roku 1968, 2. miesto OH v Mníchove v roku 1972 a 2. miesto na MS
v Belehrade v roku 1973. Na jej medailové úspechy nadviazala skokanka Grecká, ktorá
obsadila na MEv roku 1985 3. miesto a na OH v Barcelone v roku 1992 4. miesto v skokoch
z 3 m dosky.
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Po rozdelení Československa sme na Slovensku
už nezaznamenali výrazné úspechy. Väčšina
bazénov u nás nemá vhodné skokanské
zariadenia, čo môže byť jednou z príčin
klesajúceho záujmu detí a mládeže o tento druh
športu.
V súčasnosti okrem klasických skokov do vody
v bazéne prebieha aj najväčšia svetová súťaž
v extrémnych skokoch do vody. Je to „Séria
Red Bull Cliff Diving“, v ktorej sa skáče
z útesov alebo umelo postavených mostíkov z
výšky viac ako 25 m do mora do hĺbky 5 m.
Skoky z útesov majú svoje počiatky
na Havajskom ostrove Lanai (17. st.), kde
kmeňový náčelníci takýmto rituálom testovali
odvahu a poslušnosť svojich bojovníkov. Táto
súťaž si vyžaduje len odvážnych až extrémnych
skokanov, ktorí pri voľnom páde (3 s) dosahujú
rýchlosť 75 – 100 km/h. Skok z výšky si
vyžaduje absolútnu sústredenosť, presnosť
pohybu, spevnenie celého tela, odhad
vzdialenosti a dokonalú priestorovú orientáciu.
Každý skok znamená obrovskú záťaž pre
organizmus. Telo vyplavuje adrenalín ešte 15
minút po skoku. Preto sa asi tejto extrémnej
disciplíne venuje približne len 50 pretekárov na
svete. Najúspešnejší sú Gary Hunt (USA), (obr.
64 prvý zhora); Artem Silchenko (Rus), (obr. 65
v strede), Orlando Duque (Col), (obr. 66 tretí
zhora), (Andrej Ignatenko (Ukr), Michal
Navrátil (Cz) a iní. Mužský svetový rekord
skokanov – akrobatov je skok z výšky 58,28 m
Rudolf Bok (Cz) a ženský je 36,8 m (Lucy
Wardle, USA), (www.redbull.com/int-en/redbull-cliff-diving-psychology-of-fear).
Gary Hunt (USA)
Artem Silchenko (Rus)
Orlando Duque (Col)

5.3 Pravidlá skokov do vody
Oprávnená organizácia, ktorá určuje pravidlá súťaže na Majstrovstvách sveta (MS) v
skokoch do vody je Medzinárodná plavecká federácia FINA. Pravidlá na Majstrovstvách
Európy (ME) určuje Európska liga plávania LEN a pravidlá na Majstrovstvách Slovenska
určuje Slovenská plavecká federácia (SPF). Ženy aj muži, jednotlivci i dvojice (synchro)
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súťažia v klasických skokoch do bazénu v dvoch disciplínach, ktoré sú zaradené do programu
OH, MS a ME v rámci plaveckých súťaží:
-

skoky z 1 m a 3 m dosky,
skoky z 5 m, 7,5 m a 10 m veže.

Skokanská doska je umiestnená vo výške 1 m alebo 3 m nad hladinou vody. Doska je
pružná, má dĺžku 4,8 m a šírku 0,5 m. Hĺbka vody vo zvislej osi pod doskou musí byť pri
jednometrovej dosky 3,40 m - 3,80 m, pri trojmetrovej dosky 3,80 m - 4,00 m. V minulosti sa
používali drevené dosky potiahnuté hrubou kokosovou rohožou. Od 60-tich rokov 20. st. sa
používajú kovové alebo duraflexové dosky, ktoré majú protišmykový zdrsnený povrch.
Skokanská veža (obr. 67) má niekoľko odrazových betónových plošín pokrytých kokosovou
rohožou. Plošiny sú vo výške 1 m, 3 m, 5 m, 7,5 m a 10 m. Hĺbka vody vo zvislej osi pod
plošinou v 10 m výške musí byť 4,50 m - 5,00 m.
Súťaže mužov jednotlivcov i dvojíc v synchronizovaných skokoch z dosky obsahuje 5
povinných a 6 voľných skokov vybraných z 5-tich skupín obťažnosti. Povinné skoky sú:
strmhlav vpred, strmhlav vzad, strmhlav zvratný, strmhlav spätný, polobrat napred. Povinné
skoky môžu byť vykonané buď prehnute, schyľmo alebo skrčmo. Súťaž žien jednotlivkýň i
dvojíc v synchronizovaných skokoch z dosky obsahuje 5 povinných a 5 voľných skokov
vybraných z 5-tich skupín. Povinné skoky sú rovnaké pre mužov i ženy. Skokan ich musí
skočiť bez akejkoľvek pomoci.
Každý skok z dosky aj z veže má stanovený koeficient obtiažnosti, ktorý sa pohybuje v
rozmedzí 1,1 - 3,0 bodov. Súťaž pre mužov jednotlivcov i dvojíc v synchronizovaných
skokoch z veže sa skladá zo 4 voľných skokov z rôznych skupín obťažnosti. Súčet
koeficientov obťažnosti nesmie presiahnuť 7,5 bodov a zo 6 voľných skokov bez obmedzenia
koeficientu obťažnosti, ale každý skok musí byť vybraný z inej skupiny. Súťaž žien
jednotlivkýň aj synchronizovaných dvojíc má rovnaké pravidlá ako súťaž mužov, ale skoky
bez obmedzenia koeficientu obťažnosti sú len 4. Skoky z veže môžu byť vykonávané
prehnute, schyľmo, skrčmo alebo ľubovoľne. Každý pretekár musí pred súťažou odovzdať
hlavnému rozhodcovi podpísaný zoznam skokov, ktoré bude skákať. Nedodržanie výberu
i poradia skokov sa hodnotí ako nevydarený skok. Na OH, MS a ME rozhoduje 7 rozhodcov,
na nižších súťažiach 5 rozhodcov, ktorí udeľujú známky za vykonanie skoku v rozmedzí 0 10 bodov (htpp//www.skoky do vody/pravidlá).
.
Tabuľka 7 Známky za vykonanie skoku
Známky

Vykonanie skoku

0

skok úplne nevydarený

0,5 - 2,0

skok nevydarený

2,5 - 4,5

skok podpriemerný (chybný)

5,0 - 6,0

skok priemerný (uspokojivý)

6,5 - 8,0

skok dobrý

8,5 - 10

skok veľmi dobrý
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Skokanská veža pre klasické skoky do vody
Skokanský môstik pre Cliff Diving
Podobne ako pri iných športoch (gymnastika, krasokorčuľovanie, tance a iné),
v ktorých výsledok závisí od hodnotenia niekoľkočlennej poroty, sa vedú dlhé polemiky.
Estetická úroveň vykonania skokov je ťažko objektívne merateľná. Pomerne značnú časť
hodnotenia tvoria práve subjektívne pocity rozhodcov. Pre objektívnejšie hodnotenie z
pridelených známok sa najnižšia a najvyššia škrtá a súčet zostávajúcich sa vynásobení
príslušným koeficientom obťažnosti. Víťazom je ten, kto dosiahne najvyšší súčet známok za
všetky skoky.
Skokanský môstik v súťaži Cliff diving je postavený na útesoch vo voľnej prírode i na
vysokých mostoch a vežiach v mestách. Skokani skáču z výšky viac ako 25 m do vody
(jazero, more, oceán) na vlastné nebezpečie (obr. 68). Podľa pravidiel World High Diving
Federation (WHDF) skáču muži z výšky od 23 m do 28 m a ženy od 18 m do 23 m, pričom
hĺbka vody by mala byť minimálne 5 m. Na pretekoch má každý súťažiaci 3 ľubovoľné
skoky. Skoky hodnotí 5 rozhodcov, podobne ako v klasických skokoch. V bodovaní sa
hodnotia okrem techniky a obťažnosti skoku aj ovácie divákov (htpp//www.skoky do
vody/cliff diving) .

5.4 Technika skokov do vody
Zvládnutie techniky skoku je predpokladom jeho úspešnosti. Skok do vody sa
skladá zo 4 častí (Kalečík et al. 1995):
-

-

Rozbeh – charakterizujeme ako rovnomerne zrýchlenú chôdzu, zloženú minimálne so
4 krokov, končiacu náskokom. Využíva sa len pri skokoch vpred a o jeho zaradení
rozhoduje druh skoku.
Odraz – závisí od dynamickej sily dolných končatín (skok z veže) alebo pružnosti
dosky (skok z dosky). Ovplyvňuje výšku skoku a jeho technickú a estetickú úroveň.
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-

-

Základné postavenie je stoj priamy vpred alebo vzad (čelom alebo chrbtom k vode).
Odraz môže byť znožmo alebo jednonož (pri skokoch z dosky len znožmo). Pred
samotným odrazom sa vykonáva výpon so súčasným upažením povyše, plynulý pohyb
paží pokračuje v prípravných pohyboch cez pripaženie do predpaženia alebo cez
zapaženie do vzpaženia. Dolné končatiny sa súčasne krčia v stehennom, kolenom
a členkovom kĺbe. Pri skokoch vzad stojí skokan len na prednej časti chodidla a väčšia
časť chodila je mimo odrazovej plochy. Pri skokoch vpred chodidlá nepresahujú cez
okraj odrazovej plochy. Postoj je na celých chodidlách.
Letová fáza – začína po odraze z pružnej dosky alebo z pevnej plošiny. Skokan stúpa
do najvyššieho bodu dráhy skoku a počas letovej fázy vykonáva rôzne akrobatické
prvky.
Doskok do vody – tvorí záverečnú časť skoku a závisí od predchádzajúcich častí
skoku. Skokan zakončí skok doskokom do vody dolu hlavou alebo nohami. Ideálny
uhol doskoku je vtedy, keď telo skokana zviera s hladinou pravý uhol. Objem
vyšplechnutej vody pri doskoku ovplyvňuje celkovú známku. Telo pri doskoku je
spevnené, paže pri skoku na nohy sú pripažené, pri skoku dolu hlavou (strmhlav)
vzpažené.

Skok priamy vpred
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej ploche.
Horné končatiny sú v predpažení alebo upažení. Po odraze
prechádzajú švihom do vzpaženia a po dosiahnutí najvyššieho
bodu dráhy letu skokan pripaží a doskočí do vody nohami (obr.
69).

Skok priamy vpred

Skok priamy vpred skrčmo
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej ploche.
Horné končatiny sú v predpažení alebo upažení. Po odraze
prechádzajú švihom z pripaženia do vzpaženia, po dosiahnutí
najvyššieho bodu dráhy letu skokan rýchlo skrčí dolné
končatiny, pritiahne kolená k hrudníku a brade, rukami krátko
uchopí predkolenie, potom pripaží a zároveň vystiera dolné
končatiny. Do vody doskočí nohami (obr. 70).

Skok priamy vpred skrčmo
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Skok priamy vpred schyľmo
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej ploche.
Horné končatiny sú v predpažení alebo upažení. Po odraze
prechádzajú švihom do vzpaženia a po dosiahnutí
najvyššieho bodu dráhy letu skokan prednoží až do
rovnobežného postavenia nôh s hladinou. Dolné končatiny
s trupom tvoria uhol 60° a v predpažení sa prsty horných
končatín dotýkajú špičiek nôh. Potom skokan pripaží
a zároveň vystiera dolné končatiny. Do vody doskočí nohami,
chrbtom k vode (obr. 71).
Skok priamy schyľmo
Skok priamy vzad
Základný postoj pri skokoch vzad je chrbtom k vode (obr.
72). Skokan stojí len na prednej časti chodidla a väčšia časť
chodidla je mimo odrazovej plochy. Horné končatiny
v predpažení alebo upažení, so súčasným výponom,
prechádzajú po odraze švihom do vzpaženia a po dosiahnutí
najvyššieho bodu dráhy letu skokan pripaží a doskočí do
vody nohami, chrbtom k vode.
Stoj vzad
Skok priamy vpred s obratom
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej ploche. Horné končatiny sú v pripažení.
Po odraze prechádzajú švihom do vzpaženia a po dosiahnutí najvyššieho bodu dráhy letu
skokan sa otáča okolo pozdĺžnej osi tela o 180° alebo 360°. Dolné končatiny sú stále vystreté.
Impulz rotácie trupu v žiadanom smere dáva horná končatina pohybom zo vzpaženia do
predpaženia pokrčmo a do pripaženia (rotáciu vľavo udeľuje pravá horná končatina). Do vody
skokan doskočí nohami, čelom alebo chrbtom k doske (obr. 73, 74)

Skok priamy vpred s obratom o 180° (polobrat)
Skok priamy vpred s obratom o 360° (celý obrat)
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Skok priamy vzad s obratom
Základný postoj je chrbtom k vode (obr. 72). Skokan stojí na prednej časti chodidla a väčšia
časť chodila je mimo odrazovej plochy. Horné končatiny v predpažení alebo upažení
prechádzajú po odraze švihom do vzpaženia a po dosiahnutí najvyššieho bodu dráhy letu
skokan sa otáča okolo pozdĺžnej osi tela o 180° alebo 360°. Dolné končatiny sú stále vystreté,
horné tak isto ako pri skoku vpred s obratom dávajú impulz rotácie trupu. Skokan do vody
doskočí nohami, čelom alebo chrbtom k doske (zrkadlový obraz).
Skok strmhlav vpred prehnute
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej
ploche. Horné končatiny sú v predpažení alebo upažení.
Po odraze smerom takmer kolmo hore (uhol 75 -80%)
v letovej fáze je telo spevnené horné končatiny zo
vzpaženia prechádzajú do vzpaženia povyše a po
dosiahnutí najvyššieho bodu dráhy letu je telo skokana
stále spevnené a klesá po zostupnej dráhe letu. Postupne
sa pretáča tak, že chodidlá sa dostávajú nad úroveň
ramien. Do vody doskočí hlavou v tesnom vzpažení
(hlava medzi ramenami), (obr. 75).

Skok strmhlav vpred prehnute
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Skok strmhlav vpred schyľmo
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej
ploche. Horné končatiny sú v predpažení alebo upažení.
Po silnom odraze smerom takmer kolmo hore (uhol 75°80°) v letovej fáze je telo spevnené, horné končatiny
prechádzajú zo zapaženia do vzpaženia, po dosiahnutí
najvyššieho bodu dráhy letu telo vykonáva schýlenie,
ruky sa dotknú priehlavkov (trup a dolné končatiny
vytvoria písmeno „A“). V zostupnej dráhe letu chodidlá
napnutých nôh postupne opisujú kruhový oblúk v smere
pohybu hodinových ručičiek na pozíciu „12“, telo sa
vlastnou hmotnosťou dostane do zvislej polohy. Skokan
celé telo spevní a do vody doskočí hlavou, v tesnom
vzpažení (hlava medzi ramenami), (obr. 76).

Skok strmhlav vpred schyľmo

Skok strmhlav vpred skrčmo
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej ploche. Horné končatiny sú
v predpažení alebo upažení. Po silnom odraze smerom takmer kolmo hore (uhol 75°- 80°)
v letovej fáze je telo spevnené horné končatiny zo zapaženia prechádzajú do vzpaženia a po
dosiahnutí najvyššieho bodu dráhy letu telo vykonáva skrčenie, ruky sa dotknú predkolenia
(dolné končatiny sa pritiahnu na trup). V zostupnej dráhe letu chodidlá napnutých nôh
postupne opisujú kruhový oblúk v smere pohybu hodinových ručičiek na pozíciu „12“, telo sa
vlastnou hmotnosťou dostane do zvislej polohy. Skokan celé telo spevní a do vody doskočí
hlavou, v tesnom vzpažení (hlava medzi ramenami).
Skok strmhlav vzad prehnute
Základný postoj je chrbtom k vode. Skokan stojí na
prednej časti chodidla a väčšia časť chodila je mimo
odrazovej plochy. Horné končatiny v predpažení
alebo upažení prechádzajú po odraze smerom hore
švihom do vzpaženia. Rotáciu v letovej fáze
spôsobuje mierne spevnené prehnutie hornej časti
chrbta a pohyb horných končatín z upaženia do
vzpaženia. Do vody skokan doskočí vo zvislej
polohe hlavou dolu, chrbtom k doske, v tesnom
vzpažení (hlava medzi ramenami), (obr. 77).
Skok strmhlav vzad prehnute
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Salto vpred
Základný postoj je čelom k vode, chodidlá sú na celej ploche. Horné končatiny sú
vo vzpažení. Náskok, rýchly, krátky a intenzívny odraz znožmo (ťažisko tela sa dostáva pred
miesto odrazu). Po silnom odraze smerom takmer kolmo hore v letovej fáze k pretočeniu tela
o 360°. Rotačný impulz dáva švih horných končatín a trupu (nastáva krátke a rýchle zbalenie)
a súčasne skrčením dolných končatín s pohybom predkolenia vzad (zakopnutie). Rotáciu
skokan ukončí spevnením celého tela. Do vody doskočí na nohy v pripažení, čelom k vode.
Skrátením polomeru otáčania (rýchlejším zbalením) zvyšuje skokan uhlovú rýchlosť. Čím
rýchlejšie sa skráti polomer otáčania, tým nastáva väčšia zmena rýchlosti (obr. 78).

Salto vpred
Salto vpred sa môže skákať aj s rozbehom, ktorý dodáva telu ešte väčší rotačný impulz. Z
rozbehu naskakuje skokan na mierne predsunuté nohy. Náskok nesmie byť príliš vysoký, aby
sa nestratila získaná rýchlosť. Salto vpred vyžaduje už vyššiu úroveň koordinácie pohybov
skokana.
Salto vzad
Základný postoj je chrbtom k vode.
Skokan stojí na prednej časti chodidla
a väčšia časť chodila je mimo
odrazovej plochy. Horné končatiny
prechádzajú zo zapaženia po silnom
odraze švihom do vzpaženia povyše,
rotačný impulz telu udeľuje rýchle
skrčenie nôh smerom k trupu. Rotáciu
skokan ukončí spevnením celého tela.
Do vody doskočí na nohy, čelom k
doske (obr. 79).
Salto vzad
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5.5

Didaktika skokov do vody

V didaktike skokov do vody sa opierame o všeobecne známe didaktické princípy. Má
však svoje zvláštnosti vo výchovnej i vzdelávacej zložke, ktoré vyplývajú zo špecifickej
činnosti tejto pohybovej aktivity. Výchovný proces je zameraný na formovanie osobnosti
cvičencov a vzdelávací na motorické učenie a rozvoj pohybových schopnosti.
Zo širokej škály metód v didaktike skokov do vody sa používajú: Metódy
zoznamovacie (hry), metódy nácvičné (prípravné cvičenia), metódy expozičné (vysvetlenie,
popis skoku), metódy fixačné (nácvik a zdokonalenie pohybových prvkov a schopností).
Uplatňujú sa: Zásady uvedomelosti a aktivity (u mladších cvičencov v snahe vykonať
danú úlohu sa v spontánnom pohybe prejavujú zbytočné, neuvedomelé pohyby a cielená
práca pedagóga pomôže cvičencom si ich uvedomiť a opraviť), zásada primeranosti (učiteľ
prispôsobuje obsah hodín k osobitosti cvičenca, k jeho vzťahu nielen k vodnému prostrediu
ale aj k úrovni jeho pohybových schopností), zásada názornosti (správne vykonaná ukážka
dáva základ k správnemu napodobeniu a vykonaniu cvičenia), zásady sústavnosti a trvácnosti
(pravidelným precvičovaním od jednoduchšieho prvku k zložitejšiemu si žiaci postupne
osvojujú zručnosti spojené so skokmi do vody a opakovaním sa zdokonaľuje úroveň
pohybových schopností a technika vykonaného prvku).
Didaktické postupy, ktoré sa prispôsobujú obsahu, činnosti pedagóga, cvičencov
a materiálnym podmienkam smerujú vo vyučovacom procese v skokoch do vody k určitému
cieľu – naučiť žiaka skokanským zručnostiam. Pri nácviku skokov do vody používame
komplexný postup resp. metódu (cvičenec sa učí zvládnuť skok v celku), analyticko syntetický postup (nácvik zložitejších skokov po častiach, napr. salto. Najskôr sa učí odraz,
doskok, kotúľ a až po zvládnutí jednotlivých prvkov ich nacvičuje ako celok). Obidva
didaktické postupy sa v nácviku navzájom dopĺňajú a kombinujú.
V praxi sa využívajú tieto organizačné formy: Hromadná forma (všetci cvičenci
vykonávajú rovnakú činnosť), skupinová forma (cvičenci sú rozdelení do skupín a plnia úlohu
podľa úrovne ich pohybových schopností), individuálna forma (samostatné plnenie úloh,
napr. podľa psychickej odolnosti a individuálneho tempa učenia sa žiaci si vyberú ľubovoľný
skok do vody).
Všeobecná didaktika ponúka didaktické štýly, z ktorých využíva didaktika skokov do
vody, tak isto ako aj didaktika plávania len nasledovné: príkazový, praktický, recipročný, štýl
so sebahodnotením a štýl s ponukou (Macejková, Y. et al. 2005).
Prípravné cvičenia jednoduchých skokov do vody
V uvedenom kontexte cieľom nácviku skokov do vody nie sú športové vrcholové
výkony, ale záujem cvičencov o túto pohybovú aktivitu. Pri nácviku nie je rozhodujúce ako
rýchlo sa cvičenci naučia skok do vody, ale ako zvládnu správnu techniku skokov. Zvládnutie
techniky skokov do vody ovplyvňujú vek, pohybové schopnosti i psychická odolnosť
cvičencov. Na oboznámenie sa cvičencov z jednoduchými skokmi nepotrebujeme skokanské
zariadenie. Využívame okraj bazénu, štartové bloky, odrazovú dosku do výšky 1 m (ak je
k dispozícii). Hlavným kritériom je bezpečnosť cvičencov.
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Prípravné cvičenia začíname v telocvični. Cvičeniami rozvíjame správne pohybové návyky a
držanie tela. Chyby v priebehu nácviku „na suchu“ sa včas a rýchlejšie odstránia. Cvičenia by
mali by byť zamerané na :
-

-

Základné postavenie vpred a vzad (výpon, podrep a výpon s výdržou, pohyby paží),
Poskokovú a odrazovú prípravu (odraz z miesta so súčasným pohybom paží, odraz
s obratom, odraz - poloha skrčmo, odraz - poloha schyľmo, kotúle vpred i vzad, kotúľ
letmo cez gymnastickú obruč a pod.). Vhodným pomocným náradím pre nácvik
odrazu a letovej fázy je malá i veľká trampolína, na ktorej precvičujeme odraz,
akrobatické prvky a dokonalé spevnenie tela.
Rozbeh (zrýchlená chôdza a náskok, postupne rozbeh zrýchľujeme a zvyšujeme počet
krokov, držanie tela a pod.)
Doskok (zo zvýšeného miesta, so súčasným pohybom paží, do molitanového
doskočiska); (Strešková 2001).

Prípravné cvičenia v bazéne začíname až po zvládnutí základnej gymnastickej
prípravy, po osvojení si základných plaveckých zručností (dýchanie, vznášanie, splývanie,
orientácia pod vodou a ponáranie, skoky a pády do vody z výšky 1 m a po úspešne
absolvovanom kurze základného plávania, čo znamená, že cvičenec vie skočiť do hlbokej
vody a prepláva minimálne 25 m ľubovoľným spôsobom).
Prvé pokusy vo vode odporúčame začať s jednoduchými a nenáročnými skokmi
v nasledovnom poradí:
Podľa postavenia:
-

skoky vpred (čelom k vode),
skoky vzad (chrbtom k vode).

Podľa držania tela v letovej fáze na skoky:
-

skoky skrčmo,
skoky schyľmo.

Podľa odrazu nôh:
-

skoky znožné,
skoky jednonožné (len skoky vpred).

Podľa spôsobu odrazu:
-

skoky z miesta,
skoky z rozbehu (len skoky vpred).

Podľa odrazovej plochy:
-

skoky z pevnej podložky,
skoky z pružnej dosky.

Podľa výšky odrazovej plochy od hladiny vody:
-

skoky vo výške hladiny,
skoky z okraja bazénu,
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-

skoky zo štartového bloku,
skoky z výšky 1 m,
skoky z výšky viac ako 1 m.

Podľa hĺbky vody:
-

skoky do plytkej vody (do hĺbky 1 m),
skoky do hlbšej vody (do hĺbky viac ako 1 m),
skoky do hlbokej vody (viac ako 3 m).

Podľa stupňa pretočenia okolo vodorovnej osi:
-

skoky priame (doskok na nohy),
skoky strmhlav (doskok na hlavu),
saltá (vzad, vpred).

Pády a skoky sú veľmi obľúbené. Cvičenci sa pri nich zoznamujú s fyzikálnymi
zákonitosťami vodného prostredia, prekonávajú strach a zároveň získavajú skúsenosti
s ponáraním a orientáciou pod vodou. Nácvik skokov sa väčšinou organizuje skupinovou
formou. Treba dbať na bezpečnosť výučby. Dôležité je dodržiavať dostatočný odstup medzi
cvičencami. Skáče sa len na pokyn učiteľa resp. trénera, palce na nohách musia mať cvičenci
zachytené za okraj bazéna, aby sa zabránilo pošmyknutiu.
Skákanie sa dá spestriť zadaním jednoduchej úlohy. Napríklad v letovej fáze musí žiak
zatlieskať, chytiť sa za uši, dať ruky v bok, po odraze roznožiť a rýchlo znožiť, upažiť,
predpažiť alebo súťažením Kto skočí najďalej? Kto skočí najvyššie? Kto skočí do kruhu?
a pod.
Nácvik jednoduchých pádov a skokov priamych:
Skok zo sedu podpor sedmo na okraji bazéna, odrazom horných končatín skok do vody na
nohy.
Skok z drepu drep na okraji bazéna, odrazom dolných končatín skok do vody na nohy.
Krok do vody postoj vpred, vzpažiť von, výkrok vpred, odraz jednou nohou, skok čelom
k vode (obr. 80).
„Bomba“ postoj vpred, silný odraz, v letovej fáze sa skokan zbalí a v tejto polohe skáče do
vody čelom k vode.
Pád vzad schyľmo stoj vzad, hlboký predklon, rukami sa chytí za lýtka, vlastnou hmotnosťou
padá skokan do vody a dopadne v klínovej polohe na zadnú časť tela chrbtom k vode.
Skok vpred schyľmo stoj vpred, odraz, vzpažiť, v letovej fáze sa skokan dotkne špičiek
a dopadne v klínovej polohe na zadnú časť tela čelom k vode (obr. 81).
Skoky sa postupne nacvičujú na doske, s vyšším odrazom alebo s obratmi.
S rozbehom sa nacvičujú len skoky vpred.
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Krok do vody
Skok vpred schyľmo „Klín”

Nácvik skokov strmhlav
Pád z drepu (drep, horné končatiny uchopia predkolenie,
po odraze z okraja bazéna skokan vzpaží a do vody
dopadne hlavou dolu), (obr. 82).
Pád zo sedu z dosky (sed skrčmo na doske, horné
končatiny uchopia predkolenie, skokan vlastnou
hmotnosťou tela padá vpred, v letovej fáze sa spevní,
vzpaží, dopadne do vody dolu hlavou), (obr. 83).
Váha predklonmo „Lastovička“ (stoj na jednej nohe,
upažiť, predklon a vlastnou hmotnosťou tela skokan padá
do vody hlavou dolu, ruky medzi ramenami (obr. 84).

Pád z drepu
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Pád zo sedu z dosky
„Lastovička“
Nácvik skokov s obratom okolo vodorovnej alebo bočnej osi (prekoty):
Obraty sa nacvičujú s pohybovo vyspelejšími žiakmi v poradí
skrčmo, schyľmo. Ak zvládli žiaci salto „na suchu“ začneme
nacvičovať salto do vody. Začíname s kotúľmi vo vode vpred
a vzad. Potom s pádmi a so skokmi: Pád zo sedu na okraji
bazéna a Skok zo sedu na doske (sed, horné končatiny uchopia
predkolenie, brada je pritlačená k hrudníku, skokan voľným
pádom zbalený padá do vody hlavou a dopadá na hornú časť
chrbta), Skok z drepu, Salto vpred, Salto s odrazom, Salto
s rozbehom, Salto vzad. Technika skoku sa zlepšuje
opakovaním a uvedomením si polohy tela v priestore,
dostatočným odrazom a rýchlym zbalením. Najskôr začíname
nacvičovať salto vpred s priamou pomocou. Učiteľ stojí
dostatočne blízko, ale v bezpečnej vzdialenosti tak, aby bol
pripravený poskytnúť záchranu. Bližšou rukou (pod bruchom)
nadľahčuje a vzdialenejšou rukou (na chrbte) pomáha v rotácii.
Pád z drepu z okraja bazéna
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6 ZÁCHRANA TOPIACEHO SA
6.1 História záchrany topiaceho sa
História záchranárstva vo vodnom prostredí bezprostredne súvisí s históriou plávania.
Akýkoľvek pobyt vo vodnom prostredí (za účelom lovu, vojenským, rekreačným a iným)
niesol so sebou riziko utopenia sa a tým aj nutnosť záchrany. Existujú svedectvá o plávaní vo
forme malieb, sôch a tiež písomných dokumentov, ktoré pochádzajú zo starobylých dôb. Prvá
dokumentácia o ľudskej schopnosti plávať nie je relatívne stará, ak ju porovnáme s pôvodom
homo erectus a homo sapiens. Táto dokumentácia sa týka relatívne nedávnych a kultúrne
rozvinutých civilizácií. Výnimkou voči tomuto tvrdeniu je jediné svedectvo vzťahujúce sa na
nejasnosť časového obdobia, keďže sa pripisuje kultúre, ktorá prosperovala približne pred
4000 rokmi. Svedectvo našiel nemecký vedec von Laszlo Edty Almasy vo veľkej jaskyni
v Lýbijskej púšti, presne vo vnútri pohoria Mount El Auenat počas archeologickej expedície
v rokoch 1933 až 1935 (Maiello - Cuccioletta, 1994). Kresby dokumentujú niektoré plavecké
spôsoby, ktoré potvrdzujú pomerne vysokú plaveckú vyspelosť našich predkov. Z týchto
kresieb archeológovia usudzujú, že v tejto oblasti sa v tom čase nachádzalo veľa vodných
plôch, čo umožňovalo ľudom učiť sa plávať. Je možné len dedukovať, že v tak vyspelej
spoločnosti bola súčasťou „plaveckého výcviku“ aj oblasť záchrany topiaceho.
Jednoznačne najväčší zdokumentovaný rozvoj plávania je spájaný s historickou etapou
obdobia staroveku. Starogrécka spoločnosť uprednostňovala kultúru tela, pričom považovali
napr. neplavcov za menejcenných jedincov spoločnosti.
Johann Christoph Friedrich Guts-Muths bol učiteľom v Nemecku je predovšetkým
známy pre svoju úlohu v rozvoji telesnej výchovy. V roku 1793 Guts-Muths publikoval knihu
Gymnastik für die Jugend.. Vo svojej knihe píše o záchrannom plávaní:“... je to krásna mužná
pripravenosť, podpora ľudského priateľstva, vedieť pomôcť topiacemu sa. Čo je platné, ak sa
musíme ponáhľať na breh pre pomoc, miesto aby sme pomohli sami“. Guts- Muths sa okrem
teoretických úvah zaoberal aj návodom na praktické cvičenia záchranného plávania. V jeho
publikáciách je možné nájsť návody na osvojenie si zručností plávania v šatách, plávania pod
vodou, potápania sa, ako aj „vyprosťovacích“ chvatov odporúčaných pri záchrane topiacich sa
(LAURENCOVÁ, S. et al. 1991).
Významné medzníky vo vývoji záchranného plávania vo svete
1850 v Londýne vzniká „Royal Human Society“(R.H.S) spolok, ktorý v nasledujúcich
rokoch významne posúva aktivity záchranárstva dopredu. V rámci R.H.S pôsobili
významní odborníci - lekári napr. Marshall, Silvester a Howard, ktorí položili základy
oživovacích metód, ktoré dodnes nesú ich meno.
1910 Medzinárodný kongres v Saint – Quen, na ktorom sa schvaľuje založenie
Medzinárodnej federácie záchranárstva. Za predsedu bol zvolený Raymond Pittet,
predseda Francúzskej záchranárskej spoločnosti, ktorý v tejto funkcii zotrval až do
roku 1951.
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1950 v NDR je Vodná záchranná služba ustanovená ako špeciálna činnosť pri Červenom
kríži.
1952 bola zaregistrovaná zmena názvu Medzinárodnej federácie záchranárstva na
Medzinárodná federácia záchrany, pomoci a užitých športov.
1956 založenie World Live Saving (W.L.S.)
1985 prijatý oficiálny názov „Medzinárodná federácia vodnej záchrany“ Federation
Internationale de Souvetage Aquatique (F.I.S.)
1994 zlúčením W.L.S. a F.I.S. vzniká International Life Saving Federation (I.L.S.)
organizácia zastrešujúca cca 96 členských krajín celého sveta (Baran a Miler 2003).
Záchrana topiacich na území Českej a Slovenskej republiky
1919 Prvá zmienka o výučbe záchrany topiacich v učebnici „Plávaní“ autorov Očenáška a
Kožíška kde sú v kapitole „Záchrana“ popisované možné druhy nebezpečenstva,
spôsoby dopomoci, uvoľnenie z úchopov a základy prvej pomoci.
Na začiatku päťdesiatych rokov sa začína prejavovať snaha o vytvorenie
celorepublikovej organizácie Vodnej záchrannej služby. Túto myšlienku presadzoval
Dr. Jeroným Řepa, učiteľ na katedre telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Karlovej v Prahe (Baran 2004).
1956 bola vydaná monotematická učebnica autora V. Choda „Záchrana tonoucích“ Dr. J.
Řepa intenzívne pracuje na presadení svojej myšlienky. Smutným argumentom sú
stále rastúce počty utopených osôb, ktoré boli v porovnaní s ostatnými európskymi a
dokonca aj prímorskými štátmi alarmujúce. Toto úsilie sa splnilo až v druhej polovici
šesťdesiatych rokov.
1966 plenárne zasadnutie Československého Červeného kríža (ČSČK) prijalo rozhodnutie
organizovať Vodnú Záchrannú službu (VZS) ČSČK v ČSSR.
1968 Federálny výbor ČSČK vydáva „Štruktúru a osnovy školení Vodnej Záchrannej služby
ČSČK“. Tento materiál sa stáva základnou osnovou jednotlivých stupňov školenia
Vodnej záchrannej služby.
1968 bola ustanovená prípravná komisia Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného
kríža (VZS SČK) na Slovensku, ktorú v roku 1971 oficiálne schválilo predsedníctvo
(SČK).
1971 sa konal v Ružomberku prvý kurz kategórie Junior a súčasne preškoľovací kurz
inštruktorov, ktorí mali kvalifikáciu Plavčík, alebo Mistr plavčí. Inštruktormi, ktorí
tento kurz realizovali boli Dr. Filčák, Dr. Laurencová, Dr. Kručay, MUDr. Králová, p.
Nosko a ďalší.
1981 na Slnečných jazerách v Senci bola zorganizovaná prvá súťaž plavcov záchranárov.
1991 VZS SČK sa stala členom medzinárodnej organizácie vodnej záchrany Féderation
Internationale De Souvetage Aquatique (F.I.S).
1992 Dochádza z dôvodu rozdelenia republiky aj k rozdeleniu VZS ČSČK na VZS ČČK
a VZS SČK. VZS SČK sa stáva osobitnou zložkou Slovenského Červeného kríža.
1995 VZS SČK stal plnoprávnym členom celosvetovej organizácie International Life
Saving Federation (I.L.S).
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2003 Akreditačná komisia Ministerstva školstva a vedy SR schvaľuje Pedagogický
dokument v ktorom boli schválené kvalifikačné stupne pre záchranárov:
1. stupeň –BRONZ (Water Rescue swiming pool)- vodný záchranár pre bazény
2. stupeň- STRIEBRO (Water Rescue open water)- vodný záchranár na otvorenú vodu
3. stupeň-ZLATO -vedúci strediska VZS SČK
4. stupeň- Inštruktor VZS SČK
2008 v rámci novej akreditácie bol schválený ďalší kvalifikačný stupeň plavec záchranár pre
regeneračné, rehabilitačné a liečebné bazény s hĺbkou vody do 130 cm.
Výcvik plavca záchranára
Každý plavec záchranár musí zvládnuť potrebný rozsah plaveckých zručností
a pohybových schopností, ktoré mu umožnia osvojiť si v rámci výcviku špeciálne
záchranárske zručnosti potrebné k osobnému zásahu pri záchrane topiaceho. Základom
týchto zručností je technika športových plaveckých spôsobov, ktorá je prispôsobená
podmienkam, potrebám a úlohám, ktoré má plavec záchranár pri svojej činnosti plniť. Obecne
tieto zručnosti označujeme termínom užité plávanie.

6.2 Užité plávanie
Termínom užité plávanie označujeme nepretekárske spôsoby plávania, ktoré sa
využívajú ako prvky sebazáchrany alebo pri situáciách, kedy sú horné končatiny vyradené
z činnosti, pri preprave topiaceho sa k brehu, pri plávaní cez vodné prekážky, pri prenášaní
predmetov nad hladinou vody a pod. Medzi plavecké zručnosti označované ako užité plávanie
využívané pri záchrane topiaceho zaraďujeme:
Vznášanie (floating (obr. 86).Táto plavecká zručnosť sa využíva hlavne ako prvok
sebazáchrany, kedy sa záchranár dostane do situácie hraničného vyčerpania, alebo sa súhrou
okolností (prúdenie) dostane napr. na otvorené more do veľkej vzdialenosti od brehu.
Vznášanie umožňuje plavcovi zregenerovať svoje sily, resp. udržať sa na hladine vody po
dlhšiu dobu do príchodu záchrany. Základným predpokladom optimálneho vznášania sa na
hladine vody je správny rytmus dýchania. Ten vyžaduje hlboký nádych, následné zadržanie
dychu (na hranicu individuálnych schopností), rýchly výdych a opätovný rýchly nádych.

Vznášanie (floating)
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Súpažný znak (obr. 87). Táto plavecká technika je pri správnej realizácii veľmi
efektívna a relatívne menej fyzicky náročná ako ostatné plavecké techniky. Pohyby dolných
a horných končatín sú súčasné a symetrické v polohe na znaku, tvár sa nachádza nad hladinou
vody. Pri nácviku techniky je vhodné začínať zo základnej polohy, v ktorej je telo vystreté,
dolné končatiny spojené a horné vzpažené. Z tejto polohy sa vykoná pohyb hornými
končatinami do strán a dole. Záberová fáza paží pod hladinou vody je totožná s pohybom
horných končatín pri klasickom plaveckom spôsobe znak. Po ukončení záberu horných
končatín pod hladinou vody sa tieto prenášajú súčasne vystreté nad hladinou vody. Prenášanie
horných končatín nad hladinou vody je potrebné realizovať max. na šírku ramien. Nádych sa
začína v momente vyťahovania horných končatín z vody a vo fáze ich prenášania nad
hladinou. Výdych je možné uskutočniť súčasne ústami aj nosom (eliminovanie zatopenia
nosných dutín) v druhej časti záberovej fázy horných končatín. Dolné končatiny vykonávajú
záber totožný s plaveckým spôsobom prsia, ale v polohe na znaku. Zo základnej polohy sa
dolné končatiny krčia v kolenných kĺboch a chodidlá sa posúvajú k panve. Prípravná fáza sa
končí vytočením chodidiel smerom von (od osi tela) s následným energickým pohybom
predkolení do strán a vzad až do spojenia vystretých dolných končatín. Súhra dolných
a horných končatín sa zahajuje z polohy, v ktorej sú dolné končatiny vystreté a spojené
a horné končatiny sú pripažené k telu. Následne začína prípravná fáza, ktorá pozostáva
s krčenia dolných končatín v kolenných kĺboch a prenášania horných končatín nad hladinou
do záberovej fázy. Pri ponorení horných končatín do vody sa dolné končatiny mierne
oneskorujú. Následné záberové pohyby horných a dolných končatina sa vykonávajú súčasne.
Po ukončení záberovej fázy vykonáva telo kĺzavý pohyb na vode v splývavej polohe
s hornými končatinami pripaženými pri tele.

Súpažný znak
Plávanie na znaku s prsiarskym záberom dolných končatín (obr. 88).Táto plavecká
technika patrí k základným záchranárskym zručnostiam pretože sa vo veľkej miere využíva
pri transporte (ťahaní) topiaceho sa k brehu, alebo pri prenášaní predmetov s rukami nad
hladinou vody. Vychádza zo súpažného znaku, ale horné končatiny sú vyradené zo záberovej
fázy.
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Plávanie na znaku s prsiarskym záberom dolných končatín (základný znak)
Plávanie na boku (obr. 89). Na rozdiel od ostatných plaveckých spôsobov, v ktorých
sa vykonáva spravidla súhlasný a cyklický pohyb horných, resp. dolných končatín pri plávaní
na boku vykonáva každá končatina odlišný pohyb. Je zrejmé, že v praktickom uplatnení tohto
plaveckého spôsobu pri záchrane topiaceho sa využíva len práca jednej hornej končatiny
a dolných končatín. Jedna (horná končatina) sa používa na uchopenie topiaceho, alebo
prenášaného predmetu. Pri nácviku je z hľadiska zefektívnenia plávania účinnejšie použiť
v zábere aj druhú hornú končatinu.
Pri komplexnom nácviku techniky zaujme plavec polohu na boku: spodná ruka je
vzpažená, horná ruka v pripažení, dolné končatiny sú voľne vystreté, hlava čiastočne
ponorená vo vode. Táto poloha je v plávaní netradičná, preto je dôležité jej správne zaujatie.
Poloha tela naboku nie je konštantná, pretože pri zábere hornou končatinou v momente jej
zasunutia do vody telo čiastočne prechádza do polohy na prsiach. Návrat do polohy na boku
je plynulý po dokončení záberu hornou končatinou. Pohyby horných končatín sú striedavé.
Pohyb začína záberom spodnej ruky pod telo, horná končatina sa presúva do záberovej
pozície v dvoch možných variantoch. Ponad hladinu vody (ako pri kraulovom zábere), alebo
pod vodou popri tele. V okamihu, keď sa spodná ruka vystiera pod vodou do východiskovej
polohy, horná ruka vykonáva záber pod vodou. V okamihu, keď sa druhá ruka začína
presúvať do východiskovej záberovej polohy (ponad vodu, alebo pod hladinou), trup sa
nachádza v polohe na boku s miernym preklopením do polohy na prsia. Počas záberu hornej
končatiny sa druhá vystiera dopredu a trup sa preklápa do polohy na boku. Hlava plavca je
čiastočne ponorená. Na jeden záberový cyklus sa vykoná jeden výdych a jeden nádych.
Nádych sa uskutočňuje po ukončení záberu hornej končatiny, pred jej presunutím
dopredu, kedy sa hlava otáča a ústa sa nachádzajú nad hladinou. Potom sa tvár ponorí do vody
z následným výdychom, ktorý sa skončí po ukončení prvej fázy záberu hornou končatinou.
Pohyby dolných končatín vykonávajú strih „nožnicový záber“ v horizontálnej rovine.
Hlavné záberové plochy sú predkolenie a priehlavok jednej končatiny a celá plocha zadnej
strany druhej končatiny. Pohyb začína zo základnej polohy, v ktorej sú dolné končatiny
vystreté. Vlastný pohyb je rozdelený na prípravnú a záberovú fázu. V prípravnej fáze sa dolná
končatina krčí do polohy pokrčenia zánožmo a horná končatina sa presúva do polohy
pokrčenia prednožmo. Prípravná fáza sa ukončí v momente keď je uhol medzi stehnom
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a trupom hornej končatiny tupý a medzi stehnom a predkolením spodnej nohy ostrý. Z tejto
polohy začína záberová fáza dolných končatín. Horná končatina sa vystiera a pol oblúkovým
záberom „prestriháva“ záber dolnej končatiny, ktorá sa v predkolení a priehlavku vystiera a
opiera o vodu obdobne ako pri kraulovom kope. V závere záberu dochádza k prekríženiu
(prestrihnutiu) záberových rovín dolných končatín a následnému vysplývaniu záberu. Pri
nácviku je potrebné vychádzať zo základnej polohy, kedy začína záber spodná ruka a horná
ruka sa presúva ponad vodu (alebo pod vodou pri tele) do záberovej polohy. V tejto fáze sa
uskutočňuje nádych. Dolné končatiny začínajú prípravnú fázu – krčenie. Záber spodnej ruky
sa končí a začína sa vystierať smerom dopredu. Horná končatina, ktorá je nad telom začína
záber. Plavec uskutočňuje výdych a dolné končatiny končia prípravnú fázu – pokrčenie. V
okamihu ukončenia záberu hornej končatiny je tá druhá spodná končatina vystretá, ukončuje
sa výdych a začína záber dolných končatín. Tento cyklus sa následne plynulo opakuje.

Plávanie na boku
Záchranársky kraul. Pri priblížení sa k topiacemu môže záchranár použiť rôzne
plavecké techniky. V prípade, že záchranár zahájil priblíženie k topiacemu sa klasickou
kraulovou technikou (hlava vo vode) môže nastať situácia, že po preplávaní určitého úseku
s hlavou vo vode sa záchranár zastaví, aby si spresnil polohu topiaceho a zistil, že topiaci sa
nenachádza na hladine. Ak sa v priebehu jeho priblíženia topiaci ponoril pod hladinu vody je
veľmi problematické presne lokalizovať miesto ponorenia topiaceho pod hladinu. Z tohto
dôvodu sa pri priblížení k topiacemu používa technika označovaná ako. „záchranársky kraul
„, ktorú niekedy označujeme aj ako pólistický kraul. Pri tejto technike má záchranár hlavu
neustále nad hladinou vody, čím udržuje neustály vizuálny kontakt s topiacim sa, resp.
s miestom jeho ponorenia pod hladinu vody.
Šliapanie vody. V priebehu záchrany topiaceho sa vyskytujú situácie, keď je záchranár
nútený udržať sa na hladine vo vertikálnej polohe, zotrvať na mieste, vyzliecť si napr. odev,
alebo v stabilnej polohe na hladine vykonávať činnosť rukami. Šliapanie vody sa realizuje vo
vertikálnej polohe tela s hlavou nad hladinou. Záberové pohyby dolných končatín, ktoré
udržujú telo na jednom mieste sa môžu vykonávať dvomi spôsobmi:
a) Striedavým záberom dolných končatín Dolné končatiny vykonávajú záberovú fázu
obdobne ako pri plaveckom spôsobe prsia, ale striedavo. Pohyb končatín je
nepretržitý.
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b) Súčasným záberom dolných končatín Záchranár vykonáva pohyby súčasným záberom
dolných končatín, obdobne ako pri plaveckom spôsobe prsia.
Ponáranie. Pod ponáraním rozumieme presunutie tela plavca plávajúceho na vodnej
hladine pod hladinu vody. V záchranárskej praxi je táto činnosť potrebná pri lovení
predmetov, vyťahovaní osôb z dna bazénov, pri technických prácach (čistenie, kotvenie) a pri
aktívnej záchrane topiaceho sa, kedy sa záchranár približuje k nemu pod hladinou vody
z dôvodu vylúčenia „úchopového reflexu topiaceho“. Všetky spôsoby ponorenia sa pod vodnú
hladinu vychádzajú z potreby dostať pod hladinu aj hrudný kôš, ktorý sa v najväčšej miere
podieľa na pôsobení vztlakových síl vo vode. Pri jednotlivých technikách ponorenia sa pod
vodnú hladinu sa využívajú dynamické – švihové pohyby, hmotnosť končatín a trupu nad
hladinou po výšlape.
V záchranárskej praxi sa najčastejšie využívajú nasledovné techniky ponárania sa:
a) Ponorenie výšľapom nohami vpred.
b) Delfínové ponorenie.
c) Kačacie ponorenie.
Ponorenie výšľapom nohami vpred je najjednoduchším spôsobom ponorenia sa. Po
fáze šliapania vody na mieste ponorenia sa dynamickým vyšliapnutím dostáva telo plavca do
čo najvyššej polohy nad hladinu. V tejto najvyššej polohe záchranár vzpaží, resp. pripaží ruky
a spojí k sebe vystreté nohy, následkom čoho jeho telo svojou hmotnosťou vkĺzne pod vodnú
hladinu. Nevýhodou tohto spôsobu ponorenia sa je, že po ponorení sa je potrebné vykonať
ďalšie pohyby nevyhnutné pre zaujatie polohy tela potrebnej pre ďalšiu činnosť pod vodou
a až následne začať s hnacími pohybmi.
Delfínové ponorenie je najpoužívanejší spôsob presunutia tela pod vodnú hladinu
používaný pri záchrane topiaceho. Najúčinnejšie sa realizuje z plávania kraulom, kedy po
ponorení obidvoch horných končatín pod hladinu a vysadení ramien nad hladinu nasleduje
predklon trupu. V tejto polohe záchranár zodvihne dolné končatiny nad hladinu, pričom ich
hmotnosť zatlačí celé telo pod hladinu vody. Následné plavecké pohyby začínajú až po
úplnom ponorení tela pod vodnú hladinu. Pri nácviku zo splývavej polohy je výhodné
používať nadľahčovaciu dosku, ktorej vztlak núti plavca vysunúť ramená a nohy dynamicky
nad hladinu vody. Pri nesprávnej technike vztlak dosky zabráni úplnému ponoreniu tela pod
hladinu, alebo dôjde k pretočeniu tela do kotúľa.
Kačacie ponorenie Je podobné delfínovému ponoreniu, len s tým rozdielom, že
v momente predklonu trupu sa nohy pokrčia a po zaujatí zvislej polohy trupu smerom ku dnu
sa opätovne vystierajú.
Plávanie pod vodou. Plávanie pod vodou je jednou z dôležitých zručností, ktoré by
mal ovládať každý záchranár. Vo viacerých prípadoch aktívnej záchrany je potrebné
prekonať pod vodou určitú vzdialenosť za účelom vyzdvihnutia topiaceho sa napr. z dna
bazénu, alebo plávaním pod vodou sa priblížiť k nemu, v zmysle stanovenej taktiky zásahu.
Propulzné sily sa tvoria záberom horných končatín a dolných končatín. Smer plávania pod
vodou sa koriguje polohou hlavy a záberom horných končatín. V praxi je možné použiť
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kombinovaný záber prsiarskych rúk a kraulových nôh, ale najúčinnejšie je pri plávaní pod
vodou používať plaveckú techniku prsia s predĺženým záberom horných končatín. Práca
dolných končatín je pri plávaní pod vodou totožná s plaveckým spôsobom prsia, ale záber
horných končatín je predĺžený až do pripaženia. V priebehu záberovej fázy vnútorná časť
predlaktia musí byť v polohe kolmo voči pohybu plavca, čím sa dosiahne účinnejší záber. V
prípravnej fáze sa horné končatiny presúvajú do základnej polohy vystieraním pod hladinou
vody. Tento pohyb nie je potrebné vykonávať dynamicky, ale pozvoľne, z dôvodu zníženia
odporových síl pôsobiacich proti pohybu plavca. V rámci prípravnej fázy horných končatín
(presúvanie), dolné končatiny vykonajú celý pohybový cyklus t.j. prípravnú fázu (krčenie)
a záberovú fázu (vystieranie). Po skončení pohybového cyklu paží a dolných končatín nastáva
fáza vysplývania až do pozvoľného spomalenia pohybu.
Všetky činnosti - pohyby pod vodou je potrebné vykonávať optimálnou rýchlosťou
a frekvenciou z dôvodu zníženia spotreby kyslíka, ako aj minimalizovania hydrodynamického
odporu. Pri úplnom zastavení pohybu je potrebné vynaložiť zvýšené úsilie, čo v konečnom
dôsledku zvyšuje spotrebu kyslíka a skracuje dobu pobytu pod vodou. Pri nácviku plávania
pod vodou je dôležité upozorniť na minimalizovanie všeobecne zaužívanej hyperventilácie
pred ponorením sa pod vodnú hladinu. Tento postup je možné pozorovať hlavne pri pokusoch
o preplávanie čo najväčšej vzdialenosti pod vodou so zadržaným dychom, kedy môže dôjsť
k náhlej strate vedomia a sekundárne až k utopeniu. Pri hyperventilácii dochádza k zvýšeniu
dychového objemu a frekvencie dýchania. Centrum dýchania, ktoré sa nachádza v predĺženej
mieche citlivo reaguje na zmeny intracelulárnej koncentrácie H+ so snahou vrátiť reakciu krvi
na pôvodnú úroveň. Oxid uhličitý preniká do buniek, kde reaguje s vodou a pôsobuje rýchly
úbytok kyslíkaStúpajúca hladina oxidu uhličitého zvyšuje aktivitu dýchacieho centra, ktoré
reaguje prehĺbením a zrýchlením dýchania. V praxi to znamená, že pri hyperventilácii sa
z organizmu vylúči väčšie množstvo oxidu uhličitého, ktorý je zodpovedný za podráždenie
dýchacieho centra a po spotrebovaní kyslíka prichádza podnet k nádychu z dýchacieho centra
neskoro. Tento jav môže vyvolať stav bezvedomia skôr ako plavec plávajúci pod vodou pocíti
potrebu sa nadýchnuť (LIFEGUARD TRAINING, 2001).

6.3 Dopomoc unavenému plavcovi
Pri poskytnutí dopomoci unavenému plavcovi sa nejedná o plnohodnotnú záchranu
topiaceho sa, pretože po poskytnutí pomoci je plavec schopný spolupracovať a po doplnení
síl, resp. regenerácii pokračovať samostatne v plávaní. V praxi je možné použiť viacero
techník dopomoci unavenému plavcovi, a to v závislosti od terénu miestnych podmienok,
počtu záchranárov, materiálneho vybaveniu a pod. K najpoužívanejším technikám patria:
Dopomoc unavenému plavcovi ťahaním (obr. 90). Pri tomto spôsobe dopomoci
záchranca v polohe na prsiach pláva prsiarskym plaveckým spôsobom. Unavený plavec sa
vystretými pažami v polohe na prsiach drží za plecia záchrancu a v prípade, že je schopný
pohybu, pomáha mu pri plávaní prsiarskym prípadne kraulovým záberom dolných končatín.
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Dopomoc unavenému plavcovi tlačením (obr. 91). Tento spôsob eliminuje nevýhodu
dopomoci ťahaním (vizuálny kontakt). Obdobne, ako pri dopomoci ťahaním, môže postihnutý
pomáhať záchrancovi kraulovým, alebo prsiarskymi zábermi dolných končatín.
Dopomoc unavenému plavcovi oporou za ramená (obr. 92). Unavený plavec sa
nachádza medzi dvomi záchrancami, vystreté horné končatiny má položené na pleciach
záchrancov. Záchrancovia plávajú plaveckým spôsobom prsia.
Dopomoc unavenému plavcovi tzv. „most“(obr. 93). Tento spôsob dopomoci sa
používa hlavne u veľmi vyčerpaných, prípadne inak postihnutých plavcov, ktorí sa ocitli
v problémoch. Unavený plavec nemá možnosť pomáhať záchrancom, pretože sa nachádza
medzi nimi.

Dopomoc unavenému plavcovi ťahaním
Dopomoc unavenému plavcovi tlačením

Dopomoc unavenému plavcovi oporou o ramená
Dopomoc unavenému plavcovi – „most oporou o ramená
Dopomoc unavenému plavcovi tromi plavcami
(obr. 94). Tento spôsob dopomoci unavenému
plavcovi sa označuje aj termínom „letka“. Pri tomto
spôsobe dopomoci ide o kombináciu dopomoci
dvomi záchranármi zboku a jedným zozadu.
Dopomoc unavenému plavcovi tromi plavcami
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6.4 Didaktika záchrany topiaceho sa
Záchrana topiaceho sa môže mať veľmi rôznorodý charakter v závislosti od
podmienok, v ktorých sa záchrana realizuje (bazény, otvorené vodné plochy, toky), alebo
pomôcok, ktoré pri záchrane používame (záchranný pás, plavidlo, windsurfingový plavák,
vrhačka a pod.).
Záchrana topiaceho sa osobným zásahom bez použitia záchranných pomôcok. Je
zrejmé, že výcvik záchranárov sa neobmedzuje len na výkon záchrany na bazénoch
a kúpaliskách. Kvalifikovaný záchranár musí byť schopný realizovať záchranu aj
v mimoriadnych situáciách, napr. keď nie je v službe, alebo v rámci rodinnej prechádzky na
brehu rieky sa stane účastníkom krízovej situácie – topení sa človeka. Tieto náhodné situácie
neumožňujú použitie záchranárskych pomôcok a preto je potrebné použiť pri záchrane života
len osvojené záchranárske zručnosti. Pri každom spôsobe záchrany topiaceho je potrebné
dodržiavať zásady, ktoré sú základným predpokladom úspešnosti. K najdôležitejším zásadám
uplatňovaným pri osobnom zásahu patria:
-

Mať neustály vizuálny kontakt s topiacim sa, alebo s miestom jeho posledného
ponorenia sa pod hladinu.
Priblíženie k topiacemu je potrebné prispôsobiť podmienkam a „chovaniu“ topiaceho
sa.
Po stabilizovaní topiaceho sa, treba použiť techniku úchopu, ktorá znemožní
topiacemu sa odpútať sa od plavca záchranára, alebo ho iným spôsobom ohroziť.
V priebehu ťahania k brehu je potrebné zabezpečiť aby mal topiaci sa neustále tvár
nad hladinou a verbálne sa snažiť o jeho celkové upokojenie.

K základným záchranárskym zručnostiam používaným pri osobnom zásahu patria:
skoky do neznámej vody, priblíženie sa k topiacemu jeho narovnanie a polohovanie pred
transportom, ťahanie topiaceho k brehu, používanie oslobodzovacích chvatov, vynášanie a
vyťahovanie z vody (Baran 2006).
Skoky do neznámej vody. Skoky do vody pri výcviku záchranárov označujeme
termínom „skoky do neznámej vody“. Nácvikom tejto techniky skokov je zdôrazňovaná
potreba vizuálneho kontaktu s topiacim sa. Tieto skoky zaručujú minimálne ponorenie tela do
vody (hlava musí zostať vždy nad hladinou) a pri skokoch do plytkej vody zaručujú
elimináciu možného poranenia o dno (Laurencová 1991).
V záchranárskej praxi sa najčastejšie používa:
Skok prednožením pokrčmo (obr. 95). Tento skok sa v závislosti od konkrétnej
situácie realizuje buď z okraja bazénu (vodnej plochy), alebo po rozbehu. Odraz je vhodnejšie
uskutočniť z jednej nohy (obdobne ako pri skoku do diaľky). Letová fáza tela by mala byť čo
najnižšie nad hladinou so snahou o čo najdlhší doskok od brehu. V letovej fáze zaujmú dolné
končatiny polohu ako pri prsiarskom zábere.
Trup je v miernom predklone, paže sa nachádzajú v úrovni bedrových kĺbov, mierne
za zvislou osou tela, dlaňami vytočenými dopredu. Pri dopade tela do vody uskutočnia dolné
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končatiny prsiarsky záber smerom vpred (záberová plocha je vnútorná strana chodidla
a predkolenia). Po ponorení hornej polovice tela uskutočnia horné končatiny záber dlaňami
vpred a mierne predkloneným trupom sa celý pohyb oporou o vodu dobrzdí.
Skok kročný (obr. 96). Túto techniku skoku do vody môžeme realizovať buď z miesta,
alebo po rozbehu. Pri skoku z miesta uskutoční plavec záchranár vykročenie do vody. Jednou
nohou sa odráža z miesta a druhá sa nachádza v polohe pokrčenie prednožmo. Po dopade do
vody vykonajú dolné končatiny strižný záber (podobne ako pri plávaní na boku). Poloha trupu
a záber horných končatín je obdobný ako pri skoku prednožením pokrčmo.

Skok prednožením pokrčmo
Skok kročný
Skok vpred s pretočením (obr. 97). Technika, ktorá sa používa v prípade ak je nutný
okamžitý úchop zo zadnej strany topiaceho sa hneď po dopade do vody. Najčastejšie sa táto
technika skoku používa pri záchrane na divokej vode (vodný slalom, rafting), kedy je
záchranár nútený uchopiť okamžite po dopade do vody záchytné oko plavidla, alebo iný
predmet (veslo). Tieto skoky sa realizujú v minimálnej vzdialenosti od „cieľa“, pretože druhý
pokus, alebo priblíženie sa, už nie je spravidla možné.

Skok vpred s pretočením
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Priblíženie k topiacemu sa, jeho narovnanie a polohovanie pred transportom
Priblíženie sa k topiacemu, jeho narovnanie a stabilizovanie do polohy vhodnej pre
transport - ťahanie k brehu je možné nasledovnými spôsobmi:
A1
A2
B
C
D

priblížením spredu na hladine vody (topiaci sa je pri vedomí)
priblížením spredu na hladine vody (topiaci sa je v bezvedomí tzv. Americká
technika)
priblížením zozadu na hladine vody
priblížením spredu pod hladinou vody
priblížením spredu s podplávaním

Priblíženie spredu na hladine vody (topiaci je pri vedomí), (obr. 98). Záchranár
pripláva k topiacemu sa čo najbližšie, tak aby ho mohol uchopiť za ruku. V prvej fáze je
dôležité uchopiť ho za ruku (za zápästie podhmatom), pretože topiaci spravidla vykonáva
hornými končatinami nekoordinované pohyby. V prípade, že plavec záchranár používa
v kontaktnom úchope ľavú ruku, snaží sa uchopiť pravú hornú končatinu topiaceho sa svojou
ľavou rukou zospodu za zápästie a následne zdvojí uchop svojou pravou rukou zhora za
zápästie.

Priblíženie spredu na hladine vody (topiaci je pri vedomí)
V okamihu pevného úchopu pravou rukou uvoľňuje zovretie ľavej ruky, ktorú presúva
za zvislú os svojho tela. V miernom záklone trupu potom ťahá pravou rukou švihovým
pohybom pravú hornú končatinu topiaceho sa smerom dozadu, mierne dolu a doprava. Pri
tomto pohybe vykoná záber ľavou rukou a ponára sa pod hladinu. Točivým pohybom zápästia
topiaceho sa smerom dovnútra (k zvislej osi záchranára) súčasne uskutoční pretočenie
topiaceho sa do polohy na znak. Potom ľavou rukou v opore za jeho boky (alebo spodnú časť
chrbta ) uskutoční jeho narovnanie na hladinu, čím ho pripraví na fázu ťahania. Po vyšliapnutí
na hladinu a úchope záchranár zaháji ťahanie k brehu, alebo k okraju bazéna.
Priblíženie spredu na hladine vody (topiaci je v bezvedomí) tzv. Americká technika
(obr. 99). V prípade, že topiaci sa nachádza v bezvedomí tvárou dolu na hladine, používa sa
tzv. „americká technika“ priblíženia sa a narovnania (Lifeguard 2001). Tá je charakteristická
tým, že zdôrazňuje ochranu záchranára proti neočakávanej reakcii topiaceho sa a to aj napriek
tomu, že sa nachádza v stave bezvedomia.
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Po doplávaní k topiacemu sa na vzdialenosť 2- 3 m sa záchranár zastaví a zaujme
polohu na boku nohami k topiacemu sa. Spodná noha je v pokrčení a horná smeruje
k topiacemu sa. Tým si zaisťuje svoju bezpečnosť. V prípade ak by sa topiaci sa snažil
záchrancu uchopiť použije svoju nohu na jeho odtlačenie. V momente, kedy má postihnutého
v dosahu rúk, chytá topiaceho sa pravou rukou podhmatom za jeho pravé zápästie. Následne
uskutoční dynamické potiahnutie hornou končatinou so súčasným pretočením zápästia
topiaceho smerom von (od osi tela záchranára). Pri pritiahnutí nezdvíha ruku nad hladinu
vody, ale pritiahnutie realizuje obdobne ako pri napínaní tetivy luku, do ostrého lakťa smerom
dozadu. Telo topiaceho sa pretočí do polohy na znaku.

Priblíženie spredu na hladine vody, topiaci sa je v bezvedomí tzv. Americká
technika
Priblíženie zozadu na hladine vody (obr. 100). Tento spôsob sa realizuje v prípade,
kedy sa záchranár približuje k topiacemu sa od chrbta a topiaci sa ho nevidí. Po priplávaní
k topiacemu sa uchopí záchranár topiaceho sa pravou (ľavou) rukou za rameno a súčasne sa
po výšlape ponára pod hladinu. Po ponorení ľavou (pravou) rukou vytláča bedrá topiaceho sa
k hladine za súčasného ťahu pravou rukou smerom dozadu nad hlavu. Vo fáze vytláčania (s
použitím prsiarskeho záberu dolných končatín) je dôležité, aby bol topiaci sa v polohe nad
hlavou záchranára. Po vytlačení tela topiaceho sa na hladinu (narovnaní) sa záchranár vynára
prsiarskym záberom dolných končatín na hladinu za jeho hlavou a nasleduje ťahanie
topiaceho sa k brehu, alebo k okraju bazéna

Priblíženie zozadu
Priblíženie spredu s podplávaním. V prípade, že nastane krízová situácia a osoba sa
začne topiť, dokáže sa spravidla aj napriek danej situácii otočiť tam, kde očakáva pomoc
139

(k brehu, k plavidlám). V prípade, že by sa záchranár snažil topiaceho sa oboplávať, ten sa
spravidla otáča neustále za ním, čo znemožňuje jeho uchopenie. Záchranár sa obdobne ako pri
priblížení spredu pod hladinou vody vo vzdialenosti 2-3 metrov pred topiacim ponorí
a podpláva ho. Pri podplávaní sa v úrovni jeho chodidiel pod vodou pretáča o 180 º a tesne za
jeho chrbtom sa vynára na hladinu. Fáza vytláčania na hladinu, stabilizácia topiaceho sa
a následného ťahania je obdobná ako u vyššie uvádzaných techník.
Priblíženie spredu pod hladinou vody (obr. 101). Záchranár po priplávaní
k topiacemu sa uskutoční vo vzdialenosti cca 2 – 3 m ponorenie pod hladinu vody a pod
hladinou sa priblíži ku kolenám a prudkým pohybom ho otočí o 180º. Následne pravou
(ľavou) rukou uchopí topiaceho sa za rameno a ľavou (pravou) rukou vytláča bedrá topiaceho
sa k hladine.

Priblíženie spredu pod hladinou vody
Ťahanie topiaceho sa k brehu. Bezprostredne po ukončení stabilizácie topiaceho sa
na hladine a jeho celkovom upokojení sa začína fáza ťahania topiaceho sa k brehu, resp.
k okraju bazéna. Pri ťahaní topiaceho sa musia dodržiavať tieto zásady:
- Udržanie tváre topiaceho sa nad hladinou,
- uchopenie topiaceho sa (napr. za bradu ) nesmie blokovať jeho dýchacie cesty,
- neustále sledovať stav topiaceho sa,
- verbálne komunikovať s topiacim sa s cieľom upokojenia postihnutej osoby.
V záchranárskej praxi sa najčastejšie používajú nasledovné techniky ťahania:
Ťahanie jednou rukou za bradu v polohe na boku (obr. 102). Bradu topiaceho sa má
záchranár vloženú do dlane, pričom palcom môže za špičku brady úchop pevnejšie fixovať.
Ruka v ktorej drží plavec záchranár topiaceho sa je vystretá v lakti. Pri ťahaní používa
techniku plávania na boku s tým, že druhou voľnou rukou vykonáva pomocný záber, čím
zvyšuje rýchlosť plávania. Telo topiaceho sa musí nachádzať v osi tela záchranára, aby bol
využitý efekt záberu dolných končatín.
Ťahanie jednou rukou za bradu v polohe na znaku (obr. 103). Obdobne ako pri
ťahaní jednou rukou v polohe na boku má bradu topiaceho záchranár vloženú do dlane,
pričom palcom môže za špičku brady úchop pevnejšie fixovať. Pri ťahaní sa používa technika
plávania na znaku s prsiarskym záberom dolných končatín. Druhá, voľná ruka vykonáva
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pomocný záber. Ruka v ktorej drží topiaceho musí byť vystretá, telo topiaceho sa je v osi tela
záchranára. Tento spôsob je vhodný pri ťahaní osoby v bezvedomí.

Ťahanie jednou rukou za bradu (v polohe na boku)
Ťahanie jednou rukou za bradu (v polohe na znaku)
Ťahanie dvomi rukami za bradu v polohe na znaku (obr. 104). Najčastejšie
používaná technika ťahania. Záchranár leží v polohe na znaku. Obidvomi vystretými rukami
drží topiaceho za bradu, resp. sánky. Palce rúk môžu prekrývať špičku brady. Chybou, je ak
záchranár drží topiaceho za krk, čím môže dôjsť k blokácii dýchania. Záchranár zaisťuje
pohyb záberom prsiarskych nôh. Telo topiaceho sa nachádza v osi tela záchranára.
Ťahanie dvomi rukami za lakte v polohe na znaku (obr. 105). Poloha tela záchranára
je obdobná ako pri technike ťahania dvomi rukami za bradu. Záchranár sa nachádza v polohe
na znaku, pohyb zabezpečuje prsiarskym záberom dolných končatín. Topiaceho sa drží
vystretými hornými končatinami za lakte (palce proti prstom).

Ťahanie dvomi rukami za bradu (poloha na znaku)
Ťahanie dvomi rukami za lakte (poloha na znaku)
Ťahanie dvomi rukami s úchopom v podpaží (obr. 106). Úchop v podpaží je
podhmatom štyrmi prstami každej ruky a palcami opretými o plecia. Tento spôsob ťahania nie
je veľmi používaný. Odporúča sa hlavne pri ťahaní osôb s väčšou hmotnosťou. Naopak sa
neodporúča používať z dôvodu relatívne nedokonalého uchopenia pri ťahaní osôb, ktoré sú
aktívne.
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Ťahanie za vzdialenejšiu hornú končatinu s úchopom cez prsia (obr. 107)
V priebehu ťahania umožňuje záchrancovi sledovať topiaceho sa a v extrémnych prípadoch,
ak si to situácia vyžaduje, umožňuje aj poskytnutie dýchania z úst do úst v priebehu ťahania
k brehu. Voľná horná končatina vykonáva pomocný záber obdobne ako pri plávaní na boku.

Ťahanie dvomi rukami s úchopom v podpaží
Ťahanie za vzdialenejšiu hornú končatinu s úchopom cez prsia
Ťahanie za vzdialenejšiu pažu s úchopom pod telom (obr. 108) Tento spôsob ťahania
niektorí autori označujú ako “príbojový“ (Miler 2003). V podstate ide o obdobnú techniku
úchopu ako pri ťahaní s úchopom cez prsia, ale horná končatina záchranára, ktorá drží
topiaceho sa prechádza pod jeho telom. Záchranár pláva technikou na boku s možnosťou
použiť prsiarsky záber dolných končatín, alebo strižný záber pod telom topiaceho sa. Táto
technika sa využíva aj v prípade, ak je potrebné topiaceho sa fixovať z dôvodu jeho aktívneho
„zápasu o život“ a jeho snahám uchopiť záchranára.
Ťahanie za zápästie tzv. Americká technika (obr. 109). Táto technika ťahania
nadväzuje na „americký“ spôsob priblíženia sa k topiacemu, kedy po úchope podhmatom
pretočí záchranár topiaceho sa do polohy na znaku. Potom záchranár mení úchop plavca
záchranára do nadhmatu za zápästie. Horná končatina záchranára je vystretá. Telo topiaceho
sa nachádza v osi tela záchranára, ktorý pláva technikou na boku. Voľnou hornou končatinou
uskutočňuje záchranár záber pod vodou, pričom ruku do záberu môže presúvať buď pod
hladinou, alebo prenášaním predlaktia ponad vodu.

Ťahanie za vzdialenejšiu pažu (s úchopom pod telom)
Ťahanie za zápästie (Americká technika)
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Vynášanie topiaceho sa z vody. Záverečnou fázou záchrany je vynášanie, resp.
vyťahovanie topiaceho z vody. Po tejto fáze spravidla nasleduje predlekárska prvá pomoc,
ktorú môže poskytnúť priamo záchranár, alebo prítomný lekár. Vynášanie z vody môže
vykonať jeden, alebo viacerí záchranári.
Vynášaním rozumieme techniky, pri ktorých záchranár vynesie telo topiaceho sa z
vody až na breh, resp. okraj bazéna kde ho uloží a realizuje ďalšie potrebné úkony.
Vyťahovaním rozumieme presun topiaceho sa z vody na breh, plavidlo, pontón a pod.,
pričom sa záchranár nachádza na brehu, alebo v plavidle.
Vynášanie na pleciach (obr. 110). Tento spôsob vynesenia topiaceho sa z vody sa
používa na bazénoch ako aj na otvorených prírodných kúpaliskách s postupne sa zvažujúcim
dnom. Jeho výhody spočívajú hlavne v tom, že v priebehu transportu topiaceho sa k brehu
môže dôjsť k samovoľnému odvodneniu ústnej dutiny, resp. dýchacích ciest, pričom táto
technika umožní aj subtílnejšiemu záchranárovi pomerne bezpečne dopraviť k brehu aj osobu
z vyššou hmotnosťou tela. Pri nácviku sa najprv realizuje vyloženie na plecia zo
stabilizovanej polohy (na mieste). Topiaceho si v polohe na znaku stabilizuje plavec
záchranár podložením ľavej ruky pod jeho bedrá. Pravou rukou chytá nadhmatom ponad telo
vzdialenejšie zápästie. topiaceho.

Vynášanie na pleciach
Za súčasného ťahania svojej pravej ruky ponad hlavu, uvoľňuje svoju ľavú ruku spod
tela topiaceho a otáča sa do podrepu chrbtom k topiacemu. Ľavá ruka sa spod tela presunie
zhora medzi stehná a chytá ľavé podkolenie topiaceho podhmatom. V tejto polohe si vyloží
telo topiaceho na plecia tak, aby mal jeho bedrá na šiji. Následne sa postaví do vzpriamenej
polohy. Ľavú ruku topiaceho uchopí svojou ľavou rukou (prechádzajúcou popod jeho ľavú
nohu), čím dôjde k „uzamknutiu“ úchopu a svoju pravú ruku má plavec záchranár voľnú pre
prípad opory o zábradlie, alebo terén. Pri uložení topiaceho na okraj bazénu sa otočí bokom
k stene, posadí ho, ľavú ruku presunie za hlavu topiaceho a s pomocou pravej ruky, ktorá
púšťa zápästie a presúva sa pod kolená uloží osobu do polohy na znaku.
Vynášanie na bokoch (obr. 111). Realizuje sa tým spôsobom že si plavec záchranár
vyloží topiaceho vzadu na bedrá. Úchop topiaceho sa realizuje jednou rukou podhmatom
zozadu za stehná a druhou rukou v podpaží popod ruku topiaceho sa.
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Vynášanie na rukách (obr. 112). Táto technika vynášania je vhodná len pri vynášaní
malých detí, alebo osôb z nízkou telesnou hmotnosťou, u ktorých nie je predpoklad poranenia
krčnej chrbtice. Jej nevýhodou (najmä na prírodných kúpaliskách) je nemožnosť sledovania
predmetov a možných prekážok na dne, kedy môže dôjsť k zakopnutiu a následnému pádu aj
s topiacim sa v plytkej vode a obojstrannému sekundárnemu zraneniu.

Vynášanie na bokoch
Vynášanie na rukách
Vynášanie po rebríku (obr. 113). Niektoré bazény, alebo plavecké zariadenia nemajú
časť s plytkou vodou. Pre vstup a výstup z vody sú určené len rebríky. Po doplávaní
a dotiahnutí topiaceho k rebríku uchopí plavec záchranár jednou rukou zvislú časť rebríka.
Táto ruka zostáva v úchope až po vyloženie si topiaceho sa na plece. Po pritiahnutí topiaceho
sa k rebríku musí záchranár oprieť jeho trup chrbtom o priečky rebríka a s pomocou vlastného
tela ho v tejto polohe stabilizovať. Súčasne sa obidvomi nohami oprie o priečky rebríka pod
hladinou. V tejto polohe (3 body opory napr. ľavá ruka a nohy) sa podrepom ponára pod
topiaceho a pravou rukou si ho prehodí cez pravé plece. Táto fáza sa väčšinou realizuje
s krátkym ponorením záchranára aj topiaceho sa. Po prehodení si topiaceho sa cez plece sa
pravou rukou záchranár uchopí čo najvyššie nad hladinou o rebrík. Zabráni sa tým
prepadnutiu topiaceho sa z pleca po vynorení a začne pomaly vystupovať po rebríku smerom
hore.

Vynášanie po rebríku
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Vynášanie z vody dvomi a viacerými záchranármi (obr. 114). Väčším počtom osôb,
ktoré sa na vynášaní podieľajú sa vlastné vynášanie značne uľahčí a zjednoduší. Pri vynášaní
dvomi osobami je možné použiť úchop topiaceho sa za zápästia a v podpazuší. V prípade
troch záchranárov ten tretí pomáha vynášať topiaceho sa s úchopom za stehná nad kolenami,
pričom sám sa nachádza medzi jeho nohami.
Vynášanie z plytkej vody (obr. 115). Niekedy môže u osoby dôjsť k náhlej nevoľnosti
a následnému bezvedomiu aj v plytkej vode. Táto osoba môže potom ležať v polohe tvárou
vo vode, pričom jej hrozí sekundárne utopenie. V takýchto prípadoch po stabilizovaní hlavy
nad hladinou a zabezpečení pravidelného dýchania je potrebné túto osobu dopraviť na breh.
Najúčinnejšie je použiť spôsob pri ktorom záchranár zozadu, popod pazuchy, uchopí napr.
svojou pravou rukou pravú ruku topiaceho sa pred trupom tesne pod lakťom a svojou ľavou
rukou ho uchopí za zápästie tej istej ruky popod pazuchu topiaceho sa. Možné je tiež
vytiahnuť osobu na breh úchopom okolo jeho tela s tým, že prsty rúk má plavec záchranár
spojené na jeho hrudi.

Vynášanie z vody dvomi a viacerými plavcami záchranármi
Vynášanie z plytkej vody
Vyťahovanie topiaceho sa z vody. Vyťahovanie z vody kladie zvýšené nároky na
silové dispozície záchrancu hlavne v prípadoch, kedy z vody vyťahuje osobu s vyššou
hmotnosťou. Pri vyťahovaní topiaceho sa z vody používame najčastejšie tieto techniky:
Vyťahovanie z vody tzv.“ húpačka“ (obr. 116). Záchranca sa po dotiahnutí topiaceho
sa k brehu pridrží svojou ľavou rukou za okraj bazénu. V momente, kedy má ľavou rukou
pevnú oporu o kraj bazéna, potiahne topiaceho pravou rukou za bradu a následne pravou
rukou uchopí podhmatom pravé zápästie topiaceho sa a oblúkom smerom k okraju bazéna
ho pretočí tvárou k stene bazéna. Po pretočení topiaceho sa záchranca jeho pravú ruku vyloží
dlaňou dolu na okraj bazéna a pridržiava ju. Následne ľavou rukou uchopí ľavú ruku
topiaceho sa a vyloží ju na okraj bazéna (prekryje dlaňou ľavej ruky topiaceho sa zápästie
jeho pravej ruky). Dlaňou svojej pravej ruky prekryje obidve ruky topiaceho sa a po vzoprení
na pažiach vystúpi z vody. Za súčasného krížneho úchopu za zápästia obidvoch rúk
topiaceho sa postaví do stoja rozkročného tvárou k vode. Pred vytiahnutím rozhúpe topiaceho
sa vo vertikálnom smere (2 – 3 pohupy) a po následnom podrepe za súčasného upažovania
vystretými rukami vytiahne topiaceho sa z vody. Upažením prekrížených paží pri súčasnom
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ťahaní z vody sa telo topiaceho sa pretočí tvárou k vode. Po vytiahnutí a pretočení posadí
topiaceho sa medzi svoje nohy a s oporou jednou rukou o zátylok ho pomaly uloží do polohy
na chrbát.

Vyťahovanie z vody - tzv.“ húpačka“
Vytiahnutie cez okraj bazéna .Vyťahovanie cez okraj bazéna sa odporúča len na tých
bazénoch, kde sa hladina vody nachádza v úrovni okraja. Jeho výhodou je, že nie je potrebné
zvýšené svalové úsilie na prekonanie hmotnosti topiaceho sa a vo väčšej miere je možné
využiť aj vztlak tela vo vode.
Vytiahnutie z vody dvomi záchrancami – tzv. „šmykľavka“ (obr. 117). Po dotiahnutí
tela k stene bazénu podá záchranca vo vode ruky topiaceho sa záchrancovi na okraji bazéna,
ktorý ho uchopí za zápästia prekrížením jeho horných končatín obdobne, ako pri vyťahovaní
z vody „húpačkou“. Následne sa vsunie medzi stenu bazénu a telo topiaceho sa, ktoré sa
nachádza tvárou k stene bazéna. Jednou rukou sa pridržuje okraja bazéna a druhú položí
predlaktím na hranu bazéna. Čelo oprie o svoje predlaktie a vytvorí zo svojho chrbta klznú
plochu – šmykľavku“. Záchranca na okraji bazéna, obdobne ako pri „húpačke“ vytiahne
topiaceho sa po chrbte záchrancu vo vode na okraj bazéna a po jeho pretočení ho uloží do
polohy na chrbát.

vytiahnutie z vody dvomi plavcami – tzv. „šmykľavka“
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Vytiahnutie z vody dvomi (tromi ) záchrancami. Pri väčšom počte záchrancov je
možné prakticky použiť všetky vyššie uvedené techniky s tým, že jednotliví záchranci
napomáhajú vytiahnutiu tela z vody úchopom za paže, alebo pomáhajú vytlačiť telo z vody
oporou o bedrá, resp. nohy topiaceho sa.
Záchrana topiaceho sa osobným zásahom s použitím záchranárskych pomôcok.
Významným prostriedkom, ktorý maximálne zefektívňuje prácu profesionálnych
záchranárov, ale aj náhodných záchrancov sú záchranárske pomôcky, ktoré sú súčasťou
vybavenia stredísk vodnej záchrannej služby. Pred rokom 1989 sa na bazénoch a kúpaliskách
používali hlavne záchranný kruh a záchranná tyč. Ich účinnosť použitia v praxi bola overená
dlhoročnými skúsenosťami a treba podotknúť, že záchranná tyč nachádza svoje uplatnenie aj
v súčasných podmienkach, najmä pri menších bazénoch. Po roku 1998 sa na bazénoch
a kúpaliskách objavujú nové druhy záchranných pomôcok, vyrobené z nových materiálov, čo
umožnilo zaviesť aj nové trendy do výcviku plavcov záchranárov. Záchranné pomôcky je
možné podľa spôsobu použitia rozdeliť na pomôcky:
1.
2.
3.

Využívané pri záchrane z brehu,
používané pri osobnom zásahu plavca záchranára vo vode,
používané pri záchrane z plavidla (čln, korýtko).

Pomôcky používané pri záchrane z brehu
Záchranná tyč „bidlo“. Prvé záznamy o používaní záchrannej tyče pochádzajú už
z obdobia Rímskej ríše (Maiello, Cuccioletta 1994), kde sa výcviku plávania a plaveckým
aktivitám prisudzoval mimoriadny význam z hľadiska postavenia v spoločnosti. Aj na území
bývalej Československej republiky boli bežnou súčasťou vybavenia „mistrú plavčích“, ktorí
sa starali o bezpečnosť návštevníkov kúpalísk. Aj napriek výraznému posunu v oblasti
záchranárskych pomôcok je možné konštatovať, že účinnosť tejto pomôcky môže byť aj
v súčasnosti stále aktuálna. Záchrannú tyč je vhodné použiť v prípade, že sa topiaci nachádza
v blízkosti brehu (dosahu tyče), kedy je topiaci sa schopný vlastnými silami sa jej uchopiť
a byť následne pritiahnutý k brehu. V takomto prípade je možné použiť tyč so závesným
okom, za ktoré sa topiaci zachytí rukou. Nevýhodou záchrannej tyče je obmedzenie dosahu
v závislosti od jej dĺžky, ktorá spravidla nepresahuje 4 m. Na niektorých bazénoch je možné
ešte objaviť aj záchrannú tyč s kruhom, ktorá sa okrem priamej záchrany používala aj pri
výučbe plávania. Iným druhom záchrannej tyče je tzv. „Shepardov hák“, ktorý umožňuje
zachytiť topiaceho okolo hrudníka.
Záchranný kruh. Používanie záchranného kruhu pri záchrane topiaceho je limitovaný
druhom materiálu, z ktorého je vyrobený. Staršie výrobky z korku sú ťažké a svojou
tvrdosťou ohrozujú zdravie topiaceho. Novšie výrobky z tvrdeného polystyrénu s úchytným
lanom sa používajú v prípade absencie iných záchranárskych pomôcok. V prípade starších
výrobkov sa neodporúča používať túto pomôcku na bazénoch, kde je veľa kúpajúcich sa. Pri
používaní záchranného kruhu je dôležité dodržať správnu techniku hodu, potrebnú
vzdialenosť a presnosť. Kruh treba uchopiť z jeho vnútornej strany nadhmatom. Vlastný hod
sa realizuje podobne ako pri hode diskom, tzn. z bočného postavenia k vode, vonkajším
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oblúkom a vystretou rukou. Pri nácviku je dôležité zdôrazňovať, že obdobne, ako pri
ostatných vrhacích pomôckach (lopta, vrhačka a pod.) je potrebné hádzať kruh za telo
topiaceho a následne jeho pritiahnutím k topiacemu mu umožniť jeho uchopenie. Bočná
odchýlka by nemala byť väčšia ako je rozsah upaženia topiaceho sa, čo mu zároveň umožní
uchopiť lano na ktorom je kruh upevnený.
Záchranná podkova. Záchranná podkova je obmenou záchranného kruhu. Jej
konštrukcia vychádza z poznatkov a požiadaviek záchrany topiaceho sa. V niektorých
prípadoch ju možno použiť aj pri osobnom zásahu vo vode. Umožňuje topiacemu pevné
uchopenie a svojou pružnosťou mu dovolí vsunúť si ju pod pazuchy bez nutného ponorenia sa
pod hladinu. Odhod je potrebné realizovať z postavenia čelom k bazénu v miernom
vykročení, spodným oblúkom vystretou hornou končatinou. V druhej ruke drží záchranár
lano, ktoré sa v priebehu letu podkovy musí voľne odvíjať.
Záchranná lopta (obr. 118). Záchranná lopta je veľmi účinnou záchranárskou
pomôckou. Jej používanie má viacero výhod, ktoré ju predurčujú k tomu, aby bola vo výbave
každej stanice Vodnej záchrannej služby. Odporúča sa používať ju na bazénoch, ako aj na
prírodných kúpaliskách. Na zostavenie tejto pomôcky stačí použiť gumovú loptu, ktorá sa
vloží do sieťky a naviaže na lano. Lano je z materiálu odpudzujúceho vodu. Dĺžka lana je
prispôsobená veľkosti bazénu. Presné hody je možné realizovať aj na vzdialenosť 30 metrov
Záchranná vrhačka (obr. 119). Táto pomôcka bola pôvodne určená pre záchranu
z plavidiel (musí byť súčasťou povinného záchranného vybavenia každej lode), ale
plnohodnotne sa osvedčila aj v aktivitách profesionálnych záchranárov. Ide v podstate o vak,
v ktorom je závažie (zabezpečuje ďaleké hody) a plavák. Valcový tvar vrhačky ideálne
eliminuje poveternostné vplyvy, ktoré by inak mohli ohroziť presnosť hodu. Technika odhodu
je obdobná ako pri používaní záchrannej lopty.

Záchranná lopta
Záchranný vrh
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Pomôcky používané pri osobnom zásahu profesionálnymi záchranármi vo vode
Záchranná bójka (obr. 120). Záchranná bójka (Recue Buoy) je duté polyetylénové
plávajúce teleso s profilovanými bočnými úchytmi, ktoré umožňujú jej uchytenie topiacim sa
ako aj záchranárom pri postupoch narovnania, stabilizovania, alebo ťahania topiaceho sa na
hladine. Použitie záchrannej bójky je pomerne variabilné. Dá sa použiť ako pomôcka pri
pritiahnutí topiacemu sa k brehu (záchranár je na brehu a hádže bójku osobe, ktorá sa
nachádza v dosahu dĺžky lana a popruhu cca. 2,5 až 3 m, alebo sa používa pri osobnom
zásahu vo vode, kedy umožňuje polohovať a dotiahnuť k brehu aj osobu v bezvedomí. Výtlak
záchrannej bóje dovoľuje aj jej núdzový odhod na väčšiu vzdialenosť (6 až 8 m), kedy je
topiaci sa schopný vlastnými silami sa jej chytiť a stabilizovať sa na hladine. Vzhľadom ku
konštrukcii záchrannej bójky je možné ju odporúčať hlavne pri záchrane v bazénoch. Na
prírodných kúpaliskách, veľkých vodných plochách a tokoch je jej použitie limitované
komplikovanou stabilizáciou topiaceho sa, ktorý je v bezvedomí.

Záchranná bójka
A) Aktívny topiaci sa: Po doplávaní k topiacemu sa na vzdialenosť cca 1,5 m sa
záchranár zastaví a jednou rukou si pritiahne bójku k sebe. Po uchopení bójky ju podá
topiacemu. Podľa konkrétnej situácie sa po uchopení bójky spravidla topiaci sa upokojí.
Následne ho záchranár verbálne usmerní, aby sa pevne uchopil rukami za bójku a môže
zahájiť jeho pritiahnutie k brehu .
B) Topiaci v bezvedomí v polohe na prsiach tvárou vo vode (obr. 121). Vo vzdialenosti
1,5 m od topiaceho sa záchranár zastaví a zaujme polohu nohami dolu pri súčasnom šliapaní
vody. Pritiahne si bójku k sebe a šliapaním vody zaháji priblíženie sa k topiacemu sa. Ľavou
rukou uchopí bójku za úchytné oko a presunie bóju dopredu smerom k topiacemu sa. Pravou
rukou uchopí podhmatom pravú ruku topiaceho sa a následným prudkým trhnutím k sebe,
doprava a od tela si pretočí topiaceho sa do polohy na znaku a súčasne ho vytiahne na bójku,
ktorú podloží pod jeho hrudník zospodu. V tomto momente pustí záchranár pravú ruku
topiaceho sa, prehmatne svojou pravou rukou na bójku zospodu pod pravou hornou
končatinou topiaceho sa, čím docieli stabilizovanú polohu vhodnú pre prípadnú resuscitáciu
priamo vo vode. Pri tomto spôsobe je možné aj následné presunutie záchrannej bójky za telo
topiaceho sa (k jeho pravému boku medzi podpažie a bok) s tým, že topiaceho si oprie o
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predlaktie svojej ľavej ruky, ktoré zabezpečí lepšiu stabilizáciu topiaceho sa v polohe na
znaku. Dostatočnú oporu predlaktia zabezpečuje vztlak bójky.
C) Topiaci sa v bezvedomí v polohe na znaku V tomto prípade si záchranár po doplávaní
k topiacemu sa (vždy smerom od jeho hlavy) pritiahne bójku k sebe a po jej uchopení ju
podkladá pod telom topiaceho popod pazuchu. V prípade, že záchranár uchopí bójku svojou
ľavou rukou podkladá ju vždy pod ľavou pazuchou topiaceho sa, to znamená, že pravou
rukou môže kontrolovať hlavu topiaceho sa prípadne uskutočniť resuscitáciu.

Topiaci sa je v bezvedomí v polohe na prsiach tvárou vo vode
Záchranný pás. V súčasnosti je to najprogresívnejšia a najpoužívanejšia záchranárska
pomôcka využívaná pri priamej záchrane v rámci rekreačných aktivít obyvateľstva, ako aj pri
špecializovaných záchranárskych aktivitách (športové súťaže, mimoriadne udalosti – napr.
povodne). Jej technologické spracovanie umožňuje všestranné využitie od jednoduchej
pomoci topiacemu sa z brehu, ťahania topiaceho sa, vyťahovania z vody, narovnania
a stabilizovanie topiaceho s možnosťou poskytnúť resuscitáciu záchranárom priamo vo vode
až po zaistenie vlastnej bezpečnosti záchranára, napr. pri veľkých vlnách, silnom prúde, alebo
skoku do vody z väčších výšok.
A) Aktívny topiaci sa: Po doplávaní k topiacemu sa na vzdialenosť cca 1,5 m sa
záchranár zastaví a jednou rukou si pritiahne záchranný pás k sebe. Po jeho uchopení ho podá
topiacemu sa. Vztlak záchranného pásu umožní topiacemu sa udržať sa na hladine vody čím
spravidla dochádza k upokojeniu jeho stresového správania sa. Ďalší postup je obdobný ako
pri používaní záchrannej bójky.
B) Topiaci sa je v bezvedomí v polohe na prsiach s tvárou vo vode, priblíženie spredu
(obr. 122). Po doplávaní k topiacemu sa na vzdialenosť 1 až 1,5 m sa záchranár zastaví
a začne šliapať vodu. Pravou rukou si pritiahne pás pred seba a prechytením do ľavej ruky ho
položí kolmo pred topiaceho sa. Pravou rukou uchopí podhmatom pravú ruku topiaceho
a následným prudkým trhnutím k sebe, doprava a od tela si pretočí topiaceho sa do polohy na
znaku pri súčasnom miernom ponorení pásu pod vodu. Následne ho vytiahne na záchranný
pás, ktorý podloží popod jeho hrudník zospodu. V tomto momente pustí záchranár pravú ruku
topiaceho sa a presunie sa k jeho ľavému boku. V tejto polohe môže zahájiť resuscitáciu,
následne ho upevniť do pásu zapnutím karabíny a spínacieho krúžku Po pretočení pásu okolo
trupu o 180º (úpon popruhu sa nachádza pod telom topiaceho) môže zahájiť pritiahnutie
topiaceho sa k brehu.
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Topiaci sa je v bezvedomí v polohe na prsiach s tvárou vo vode,
priblíženie spredu.
C) Topiaci sa v bezvedomí v polohe na prsiach s tvárou vo vode s priblížením zozadu
(obr. 123). Najtypickejšia poloha topiaceho sa v bezvedomí – topiaci sa vznáša vo vode
(chrbát nad vodou, tvár a nohy ponorené, horné končatiny v miernom upažení, ruky pod
vodou). Plavec záchranár si po priblížení sa k topiacemu sa pritiahne záchranný pás pravou
rukou. Uchopí jeho voľný koniec (bez popruhu) pravou rukou a po natlačení sa na chrbát
topiaceho podsúva pás popod telo topiaceho sa s pravej strany. Svojou ľavou rukou záchranár
uchopí koniec pásu z druhej strany trupu. Následne spojí karabínu so spínacím krúžkom
a zopne topiaceho do záchranného pásu. Pravou rukou uchopí záchranár pravé rameno
topiaceho sa a súčasne s ľavou rukou, opretou o jeho ľavý bok, pretočí topiaceho sa do polohy
na znak. Svojou ľavou rukou záchranár uchopí koniec pásu z druhej strany trupu. Následne
spojí karabínu so spínacím krúžkom a zopne topiaceho do záchranného pásu. Pravou rukou
uchopí záchranár pravé rameno topiaceho sa a súčasne ľavou rukou, opretou o jeho ľavý bok,
pretočí topiaceho sa do polohy na znak.
D) Topiaci sa v bezvedomí v polohe na znaku (obr. 124). V tomto prípade si záchranár
po doplávaní k topiacemu sa (vždy smerom od jeho hlavy) pritiahne záchranný pás k sebe,
uchopí pravou rukou jeho voľný koniec (bez popruhu) a po zaujatí polohy zozadu za chrbtom
topiaceho sa ho podkladá z pravej strany pod telom topiaceho, popod jeho pazuchu, pričom
svojou ľavou rukou môže priebežne fixovať hlavu topiaceho sa úchopom za bradu. V prípade,
že záchranár uchopí záchranný pás svojou ľavou rukou podkladá ju vždy pod ľavou pazuchou
topiaceho. V momente, kedy je topiaci uložený na pás, presunie sa záchranár k jeho pravému
boku a zopne karabínu so spínacím krúžkom ponad jeho telo. V tejto polohe je v prípade
nutnosti možné zahájiť napr. resuscitáciu, alebo po pretočení pásu okolo trupu o 180º (úpon
popruhu sa nachádza pod telom topiaceho sa), v prípade vitálnych funkcií môže zahájiť
pritiahnutie topiaceho sa k brehu bez toho, aby kontroloval jeho polohu, nakoľko tvár sa
nachádza nad vodou a postihnutá osoba sa spravidla upokojí.
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Topiaci v polohe na prsiach s tvárou vo vode s priblížením zozadu
Topiaci sa je v bezvedomí v polohe na znaku
Surfový plavák. Využitie surfového plaváku pri záchrane topiaceho sa vyplynulo
z jeho cenovej dostupnosti, ľahkej ovládateľnosti, rýchlosti priblíženia, stabilite na hladine
ako aj univerzálnosti použitia v prípade záchrany viacerých topiacich sa, ktorí sa môžu o
plavák pridržať.
A) Použitie surfového plaváku – aktívny topiaci sa (obr. 125). V prípade, že sa
zachraňuje aktívny topiaci sa (dokáže sa udržať na hladine) je dôležité sa čo najrýchlejšie
k nemu dostať. Záchranár sa súčasným, alebo striedavým záberom horných končatín čo
najrýchlejšie priblíži k topiacemu sa. Po doplávaní sa topiaci sám uchopí o plavák a v prípade,
že ide iba o prechodné ťažkosti (kŕč, únava), stačí spravidla krátka doba na jeho upokojenie a
regeneráciu síl.
V prípade, že topiaci sa je schopný vlastnými silami doplávať k brehu ho záchranár
sprevádza k brehu. Ak nie je schopný sa vlastnými silami dostať k brehu pomôže mu plavec
záchranár vyšplhať sa na plavák, kde si ho uloží do ľahu na prsiach hlavou dopredu, pred
ťažiskom plaváka. Následne zaujme záchranár za topiacim polohu v ľahu na prsiach
a záberom horných končatín ho dopraví k brehu. (Miler 2003).

Použitie surfového plaváku – aktívny topiaci sa
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B) Použitie surfového plaváku - topiaci sa je v bezvedomí (obr. 126). Po priblížení
k topiacemu sa spomaľuje záchranár pohyb plaváka vo vzdialenosti 2- 3 m od topiaceho sa.
Preklopí pri vstupe do vody plavák dnom hore. Následne uskutoční, v prípade, že sa topiaci
ponorí, jeho vytiahnutie na hladinu, polohovanie a pritiahnutie k plaváku. Po pritiahnutí
topiaceho sa k plaváku (jednou, dvomi rukami) sa ľavou rukou chytí plaváka a pravou rukou
uchopí vzdialenejšie zápästie topiaceho sa, ktorý sa nachádza v polohe na znaku, podhmatom
ponad jeho telo. Prudkým pritiahnutím k sebe vyloží jeho ľavú hornú končatinu čo najvyššie
na plavák tak, aby oprel topiaceho sa o podpazušie do bočnej hrany plaváka. Potom
prehmatne pravou rukou nad lakeť topiaceho sa a pridrží mu hornú končatinu na plaváku. Pri
súčasnom fixovaní ľavej hornej končatiny topiaceho sa na plaváku, svojou pravou rukou sa
ponára pod plavák a chytá z druhej strany svojou ľavou rukou jeho ruku, položenú na plaváku
za zápästie. Po uchopení ruky topiaceho sa uvoľní úchop jeho hornej končatiny a vynára sa na
druhej strane plaváka. Po vynorení sa na druhej strane plaváka prehmatáva svojou pravou
rukou na ľavé zápästie topiaceho sa a súčasne sa výšľapom dostane do podporu kľačmo na
dosku. Svojou ľavou rukou uchopí vzdialenejší okraj plaváka. Ťahom ľavej ruky za okraj
plaváka so súčasnou oporou kolenami do bližšej hrany a fixovaním zápästia topiaceho sa,
s využitím hmotnosti vlastného tela, pretáča plavák smerom k sebe. Súčasne prevráti
topiaceho sa na hornú časť plaváka. Po vyložení topiaceho na plavák ho uloží do pozdĺžnej
osi plaváka a ľahne si tesne za neho. Topiaceho sa je potrebné vykladať na prednú časť
plaváka, aby zostal priestor pre záchranára a plavák bol vyvážený. Záberom horných končatín
následne dopraví topiaceho sa k brehu.

Použitie surfového plaváka – topiaci sa je v bezvedomí
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Techniky a pomôcky používané pri poraneniach chrbtice vo vode
Medzi veľmi závažné zranenia, ku ktorým dochádza pri rekreačných a športových
aktivitách vo vodnom prostredí, patrí poranenie chrbtice. Až 13 % týchto zranení je
následkom skokov do neznámej, alebo plytkej vody. K poraneniu chrbtice môže dôjsť aj pri
dopade inej osoby na plavca plávajúceho pod vodou, alebo pri stretoch s plavidlami (člny,
vodné skútre, windsurfingové dosky a pod.). Vo väčšine prípadov je dôsledkom týchto
kontaktov a následného poranenia napr. krčnej chrbtice okamžité bezvedomie, kedy
v prípade, že nie je poskytnutá okamžitá prvá pomoc dochádza sekundárne k utopeniu. Pri
týchto úrazoch je veľmi dôležité dodržať správny postup pri stabilizácii postihnutého, pretože
pri nesprávnom postupe môže dôjsť k zhoršeniu akútneho stavu s možnosťou trvalých
následkov. Začiatkom 90-tich rokov sa začínajú na bazénoch a kúpaliskách objavovať ako
povinná súčasť vybavenia stanice Vodnej záchrannej služby pomôcky, ktoré sa používajú pri
záchrane osoby s poranením chrbtice. Použitiu týchto pomôcok však predchádza správna
stabilizácia a polohovanie topiaceho sa. Tá sa môže realizovať v hlbokej, resp. plytkej vode
a uskutočňovať ju môže jeden, alebo viacero záchranárov (Baran 2004b).

Stabilizácia a polohovanie osoby s podozrením na poranenie chrbtice vo vode
Stabilizovanie a správne polohovanie postihnutej osoby spravidla vychádza z polohy
v ktorej sa postihnutá osoba po úraze nachádza. Z tohto hľadiska môžeme použiť viacero
techník.
A) Stabilizovanie postihnutého v plytkej vode
jedným záchranárom (poranený v polohe na
znaku (obr. 127).V prípade, že sa osoba
nachádza v plytkej vode v polohe na znaku
(málo častý variant), pristúpi plavec
záchranár k postihnutému zboku, mierne sa
ponorí po úroveň ramien, podloží predlaktie
jednej ruky pod panvu a druhé predlaktie
oprie o chrbticu medzi ramenami tak, aby
dlaň podoprela zátylok. Nezdvíha topiaceho
sa z vody, ale stabilizuje ho tak, aby hlava voľne splývala v horizontálnej polohe.
Stabilizovanie postihnutého v plytkej vode jedným záchranárom
Stabilizovanie postihnutého v plytkej vode jedným záchranárom (poranený v polohe na
prsiach). Táto poloha pri ktorej sa postihnutý nachádza po náraze na prekážku pod vodou
v polohe na prsiach s tvárou ponorenou vo vode s mierne upaženými rukami je najčastejšia.
Postup pri ktorom napr. náhodný záchranca pristúpi k osobe nachádzajúcej sa v tejto polohe
a s dobrým úmyslom ho uchopí v podpaží, alebo okolo pása a so slovami „čo sa Ti stalo“ ho
zdvihne nad hladinu, je tým najhorším čo sa v danej situácii môže stať. Hmotnosť hlavy
osoby v bezvedomí spôsobí pri vyzdvihnutí z vody jej poklesnutie, čím môže dôjsť
k ďalšiemu poškodeniu chrbtice prípadne prerušeniu miechy s veľmi závažnými následkami.
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B1) Fixácia hlavy pomocou horných končatín topiaceho sa pretočením k sebe (obr.
128). Pri tejto technike ide o stabilizovanie hlavy a krčnej chrbtice . Po pristúpení k nemu
zboku uchopí záchranár jeho horné končatiny nad lakťami a pozvoľným pohybom ich súčasne
pritlačí tesne k hlave tak, aby ruky boli vo vzpažení. Následne sa mierne ponorí po úroveň
ramien a za súčasného trvalého pritláčania horných končatín o hlavu ho postupne pretáča
k sebe do polohy na znaku priťahovaním svojej vzdialenejšej hornej končatiny. Bližšiu hornú
končatinu podsunie záchranár po pretočení pod hlavu postihnutého a uchopí jeho
vzdialenejšie rameno zospodu so súčasným pritlačením o jeho hlavu. Druhú ruku podsunie
plavec záchranár pod panvu čím stabilizuje topiaceho sa v horizontálnej polohe. Veľmi
dôležité je v priebehu celého pretočenia nezdvíhať postihnutého z vody.

Fixácia hlavy pomocou horných končatín postihnutého pretočením k sebe
B2) Fixácia hlavy pomocou horných končatín postihnutého pretočením od seba. Po
pristúpení k topiacemu sa zboku uchopí záchranár jeho paže nad lakťami a pozvoľným
pohybom ich súčasne pritlačí tesne k hlave tak, aby ruky boli vo vzpažení. Pritlačí si pravou
rukou topiaceho sa o hrudník a podsunie svoju ľavú ruku pod hlavou a čelom tak, aby
zospodu uchopil jeho vzdialenejšiu, pravú ruku podhmatom. V tejto fáze oprie svoju pravú
ruku do ľavého ramena topiaceho sa a za súčasného pritláčania jeho rúk o hlavu ho v úrovni
hladiny, bez zdvíhania nad vodu, pretočí od seba do polohy na znaku. Po pretočení si ho
pritlačí pravou rukou o hrudník a za súčasného pritláčania svojou pravou rukou si predlaktie
svojej ľavej ruky podloží pod jeho zátylok. Pravou rukou fixuje trup zospodu pod panvou
v horizontálnej polohe.
C) Fixácia hlavy a krku technikou zátylok - brada predlaktiami (obr. 129). Táto
technika sa dá použiť tak v plytkej ako aj v hlbokej vode. Pri jej realizácii využíva záchranár
predlaktia svojich rúk, ktorými fixuje hlavu a bradu topiacej sa osoby. Môže sa použiť
v prípade, že sa tento nachádza v polohe na znaku (s tvárou nad vodou), ako aj pri polohe na
prsiach (s hlavou ponorenou vo vode), kedy ho záchranár pretáča do polohy na znak.
V prípade, že je topiaci sa v polohe na znaku, po pristúpení k nemu, napr. z pravého boku sa
záchranár ponorí po ramená do vody. Svoje ľavé predlaktie podloží pod jeho chrbát - súbežne
s chrbticou a ľavou rukou uchopí jeho zátylok. Pravú ruku položí súbežne s hrudnou kosťou
na prsia topiaceho sa a uchopí jeho bradu tak, že palec sa nachádza na jednej strane a prsty na
druhej. Pri miernom tlaku predlaktiami proti sebe fixuje topiaceho sa v horizontálnej polohe.
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D) Fixácia hlavy a krku technikou zátylok - brada predlaktiami s pretočením (obr.
130). Ak sa topiaci nachádza v polohe na prsiach tvárou vo vode uskutoční záchranár jeho
fixáciu úchopom za zátylok a bradu s oporou o predlaktia obdobne ako v predchádzajúcom
spôsobe s tým rozdielom, že je potrebné pretočiť ho do polohy na znaku. Pretočenie uskutoční
záchranár tým spôsobom, že si ho pretočí smerom k sebe ponad hlavu, pričom sa súčasne
ponára a vynára na druhej strane. Pri podplávaní je dôležité neustále pritláčanie predlaktí proti
sebe, aby sa úchop neuvoľnil. Táto technika sa používa hlavne pri poraneniach v hlbokej vode
ako východisková fáza upevnenia topiaceho sa na záchrannú dosku, záchranný plavák
„Minisurf“ alebo plávajúci fixatér chrbtice „Pavúk“.

Fixácia hlavy a krku technikou zátylok - brada predlaktiami

Fixácia hlavy a krku technikou zátylok - brada predlaktiami s pretočením
Záchranná doska. V podmienkach Vodnej záchrannej služby sa používa špeciálna
pomôcka, ktorá bola vyvinutá pre poskytovanie prvej pomoci pri poraneniach chrbtice. Počet
záchranárov potrebných pri upevňovaní topiaceho sa na dosku je 2 až 5. Vzhľadom k tomu,
že na väčšine bazénov vykonávajú službu spravidla dvaja záchranári, popíšeme si techniku
stabilizácie a uloženia na záchrannú dosku dvomi záchranármi. V prípade, že záchranár
zaregistruje vo vode osobu u ktorej je predpoklad poranenia krčnej chrbtice musí čo
najrýchlejšie uskutočniť jeho stabilizáciu s fixáciou krčnej chrbtice niektorou zo
stabilizačných techník. V prípade, že k zraneniu došlo v hlbokej vode je potrebné čo
najrýchlejšie ho dopraviť do plytkej vody, kde následne udržuje zraneného vo vodorovnej
polohe a v prípade, že to jeho stav umožňuje ho verbálne upokojuje a oboznamuje
156

s následným postupom záchrany a vytiahnutia z vody. Druhý záchranár vstupuje so
záchrannou doskou do vody a pristupuje zo strany k zranenému. Následne ponorí záchrannú
dosku pod jeho telo tak, aby sa po jej vynorení dostala rovnobežne pod telo zraneného.
V okamihu, kedy sa doska následkom vztlaku oprie o predlaktie prvého záchranára, ktorý
stabilizuje zraneného, tento opatrne uvoľňuje svoje horné končatiny spod neho. Jednou rukou
podoprie dosku zo spodnej strany a druhou rukou zhora prítlakom za hrudník a úchopom za
bradu fixuje zraneného na doske (obr. 131). V momente, kedy je záchranná doska pod telom
zraneného sa presúva prvý záchranár za hlavu zraneného a úchopom zo strán ju zafixuje.
V prípade, že má k dispozícii fixačný golier nasadí ho okamžite. Druhý záchranár súčasne
stabilizuje dosku vo vodorovnej polohe predlaktiami zospodu. Po stabilizovaní zraneného na
doske zaháji druhý záchranár upevňovanie zraneného popruhmi k doske. Ako prvé sa
upevňuje hrudný pás pod podpazušie, čím sa zabráni skĺznutiu tela z dosky.
Ruky sa upevňujú popruhom v úrovni pásu zraneného. Podľa počtu popruhov na
doske sa následne upevňujú bedrá a nohy. Pri upevňovaní je dôležité dbať na to, aby boli
popruhy upevnené pevne, ale neobmedzovali dýchanie. Väčší počet plavcov záchranárov
umožní lepšiu stabilizáciu zraneného v horizontálnej polohe a jeho rýchlejšie upevnenie na
dosku. Dôležité je, aby celý postup vyloženia na dosku a upevňovanie popruhmi riadil iba
jeden záchranár, čím sa dosiahne požadovaná koordinácia všetkých úkonov. Po upevnení
zraneného na dosku je potrebne dopraviť ho k okraju bazénu a vyložiť von z vody.
V závislosti od výšky okraja bazénu nad vodou je možno použiť dva základné spôsoby.

Vyloženie zraneného na záchrannú dosku
1.

2.

V prípade, že okraj bazénu je na úrovni hladiny vyloží záchranár, ktorý je pri hlave
zraneného záchrannú dosku na okraj bazénu a vystúpi z vody. Druhý záchranár fixuje
dosku v horizontálnej polohe kolmo k okraju bazéna. Prvý záchranár po vystúpení
z vody uchopí dosku a súčasne s druhým záchranárom ju vyzdvihnú na okraj bazénu.
Pohyb vyzdvihnutia dosky z vody musí byť súčasný s pozvoľným (bez otrasov)
uložením na okraj bazéna.
Ak je okraj bazénu vyššie nad hladinou zaujmú záchranári so zraneným polohu bokom
k stene a po úchope podhmatom súčasne vyložia dosku s ním na okraj bazéna.
Obdobne ako v predchádzajúcom spôsobe je dôležité dodržať synchronizáciu
súčasného pohybu pri vyložení, so zachovaním horizontálnej polohy, aby nedošlo
k posunu zraneného na doske (obr. 132).
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Vyloženie zraneného na okraj bazéna dvomi záchranármi
Záchranný plavák „Minisurf (obr. 133). Táto záchranná pomôcka je konštrukčnou
obdobou záchrannej dosky s tým rozdielom, že je z iného materiálu (polyuretan) a je kratšia.
Technika použitia tejto pomôcky je obdobná ako pri použití záchrannej dosky. Vzhľadom
k menším rozmerom umožňuje fixovať zranenému hlavu a trup až po bedrá. Dolné končatiny
sú voľné, je preto dôležité jeho pevné upnutie v oblasti pásu a bedier. Záchranu pomocou tejto
záchrannej pomôcky môže plnohodnotne realizovať aj jeden záchranár.

Záchranný plavák „Minisurf
Plávajúci fixatér chrbtice „Pavúk“
Plávajúci fixatér chrbtice „Pavúk“ (obr. 134). Je konštrukčnou obdobou záchranného
plaváka „minisurf“ s hlavným rozdielom v materiálovom spracovaní. Principiálne umožňuje
komplexné fixovanie zranenej osoby od bedier až po hlavu. Ergonomický tvar umožňuje
v extrémnych prípadoch použiť túto pomôcku ako núdzový fixačný prostriedok napr. aj pri
poranení (zlomeninách) dolných končatín. Stabilizovanie zraneného vo vode pred upevnením
je rovnaké ako pri používaní záchrannej dosky, resp. plaváku „minisurf“. Táto pomôcka je
veľmi často používaná pri záchrane na športových podujatiach (regaty, preteky motorových
člnov, vodný slalom, rafting, kaňoning a pod.) a je možné ju použiť aj pri núdzovom ošetrení
zlomenín, napr. dolnej končatiny.
Link: https://youtu.be/2Yvb5Br2cRE
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