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Naučte se techniku plavání na volné vodě 
 

Zájem o plavání na volné vodě je větší, než kdykoli v minulosti. Výrazný vliv na to má 
triatlon, ale i ocenění přírody a její blízké prozkoumání má svůj podíl. Spousta lidí 
plave pouze na otevřené vodě kvůli averzi na bazénové chemikálie nebo omezenosti 
bazénových prostor.  

Plavání a závody na volné vodě mohou být velmi rozdílné. Venku můžete plavat 
dlouhé vzdálenosti sami, jindy jste zase ve velmi těsném balíku, podobně jako 
cyklisté v pelotonu na Tour de France. Během maratonu kolem Manhattanu jsem 
zažíval úseky dlouhé hodinu i víc, ve kterých jsem byl doprovázen jen svými 
myšlenkami (a svým vodičem). Zatímco v roce 2008 na LaJolla Roughwater Swim, 
5-kilometrovém závodě, který začínal hromadným startem více než 600 plavců, jsem 
se během prvních 15 minut cítil jako sardinka a po celý závod jsem byl v blízkém 
kontaktu s dalšími plavci a zažíval hodně fyzických kontaktů. Obě situace mohou 
plavce rozrušit, ale mě vedly k lepšímu soustředění na záběr.  

Když plavu osamocen, soustředím svou pozornost během sta a více záběrů téměř 
výlučně na detaily, jako jsou například poštovní schránka, trpělivé uchopení vody 
nebo přenesení váhy dolů z horního boku. Také si často představuji soupeře před 
sebou a snažím se k nim přiblížit tak, že získám maličko více z každého záběru.  

Když plavu ve skupině, všímám si okolních plavců (kteří jsou téměř vždy mladší než 
já). Sleduji jejich zvednuté hlavy, vířící ruce a pleskající záběry. Když vidím tyto 
neúčinnosti, jsem povzbuzen, protože mi umožní zůstat s nimi, i když jsem pomalejší 
nebo v horší kondici.  

Ale i když mi tyto zkušenosti zlepšují sebedůvěru, překvapuje mě, jak hodně 
rozšířené je neúčinné plavání. V současné době existuje spousta informací o tech- 
nice. Musí to tedy být měřítkem, jak instinktivní neúčinné plavání je, zejména pokud 
opustíme bezpečnou oblast bazénu. Což znamená, že pokud chcete zvýšit svou 
účinnost, je třeba se oddat uvědomělému a soustředěnému nácviku. Níže si přečtete 
o pěti tipech a výhodách, které každý z nich přinese na otevřené vodě.  



 

 

Závazek číslo 1: Udržujte nízký profil 
 

Jedna z nejsilnější vzpomínek se váže k posledním šestnácti kilometrům a třem 
hodinám Manhattan Island Marathonu v roce 2002. Prvních pět a půl hodiny jsem 
strávil plaváním v East a Harlem Rivers a vše šlo relativně hladce. Ale když jsem se 
dostal do Hudson Riveru, podmínky se radikálně změnily. Čelní vítr o rychlosti 
40 km/h setkávající se s říčním proudem vytvořil metrové vlny. 30 minut jsem plaval 
se zvyšující se frustrací a cítil se zmítán proudem, aniž bych byl schopen provést 
účinný záběr.  

Pak mě napadla myšlenka: "Je to jen voda. Pokud udržím nízký, dlouhý a hladký 
profil, vlny budou mít méně plochy, do které mohou bušit." Po zbytek závodu jsem 
se pevně držel obrazu vody, která přese mě přetéká, spíše než do mě tluče. Nejenže 
se mi plavalo snadněji, dokonce jsem si začal této výzvy užívat.  

Účinní plavci objímají hladinu jak v bazéně, tak i venku a nízký profil udržují pomocí 
nebo rukou. Zvedání jedné části těla způsobí ponoření druhé, což zvyšuje odporové 
síly. Ale téměř každý plavec ve vlnách instinktivně zvedá nebo kývá hlavou. Tento 
pohyb zvyšuje odpor a nabízí vlnám lepší cíl. Pamatujte, že vlny jsou nad hladinou, 
zatímco pod ní je relativní klid. To vám připomene, abyste plavali s nízkým profilem.  

Úvodní cvičení na DVD Kraul Snadno vás učí vyvěsit hlavu, dokud ji voda nezačne 
nadnášet. To udrží svaly na krku a na zádech uvolněné - jasná výhoda pro delší 
plavání. Také snižuje odporové síly tím, že vyrovná hlavu s páteří a trupem.  

Když zabíráte, představujte si laserový paprsek vycházející ze středu vaší hlavy. 
Nasměřujte laser tam, kam chcete plout. Poloha s nízkou hlavou také pomůže kyčlím 
a nohou jet výš a ušetří další energii snížením potřeby kopat. I při nádechu by hlava 
měla zůstat nízko - nadechujte se otáčením hlavy a ne jejím zvednutím. 

  



 

 

Tip číslo 2: Plavte po širokých drahách 
 

Jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat v rozbouřené vodě, je plavat po 
širokých drahách. Při výuce tisíců plavců jsem si všiml, že prakticky všichni ruce kříží 
směrem nebo přes střed. Elitní kraulaři protahují ruku a záběr začínají v přímé linii 
ramene.  

Výsledky překřížení při záběrech jsou:  

1. přenášení energie přes linii pohybu, spíše než po ní 
 

2. tendence k nadměrné rotaci, což vyžaduje využití více energie k otočení trupu 
dále v každém záběru 
 

3. směřování rukou k ose těla vytváří plavecký ekvivalent chůze po laně. Kráčet 
po laně v silném větru může mít katastrofální následky; to samé platí i pro 
plavání v rozbouřené vodě - alespoň co se týká účinnosti. 

Držení rukou široko po celý čas, kdy jsou před rameny - když ruce protahujete a 
začínáte záběr - je jako byste měli nosníky, které výrazně zvyšují stranovou stabilitu. 
To je důležité v bazéně, ale stává se kritickým ve vlnách a proudech.  

Pokud jste jako většina plavců, zvyk ruce překřižovat je pravděpodobně hluboce 
zakořeněný. Plánujte přenášet, vstupovat, protahovat a začínat každý záběr s rukou 
a loktem kousek vně linie ramene. Tato mírná přehnanost nejenže zvýší vaši 
stabilitu, ale také pomůže úchopu vody s vyšším loktem, což zvýší propulzi.  

Výhod širokých drah jsem si plně uvědomil až po mých padesátinách, což znamenalo 
překonat 35letý zvyk. Pomohlo mi vizualizovat si široký kmen stromu před hlavou - 
to mi připomínalo, že je třeba ruce držet vně tohoto kmene. 

  



 

 

Tip číslo 3: Ruka loutky 
 

Když plavete v bazéně, vaše ruce zabírají 15 až 20 sekund, pak po otočce dostávají 5 
sekundový odpočinek. Na otevřené vodě žádný odpočinek nedostanou, jedině v 
případě, že jste se ve vhodných momentech při každém záběru naučili vypnout svaly 
paží.  

Zkuste si na internetu najít obrázky Michaela Phelpse nebo jiných elitních plavců. 
Prostudujte si tyto obrázky a uvidíte něco pozoruhodného: i když jsou fotografie 
pořízeny v závěru olympijských závodů a každé svalové vlákno je napnuté a bojuje s 
únavou pro co nejlepší finiš, jejich paže budou během přenosu neobyčejně uvolněné. 

 

 

Michael Phelps 

Schopnost opakovaně zapínat pracující svaly a zároveň uvolnit nepoužívané, často v 
ohromných rychlostech, je jedním z vrozených talentů nadaných plavců. My ostatní 
si obvykle tento zvyk potřebujeme osvojit uvědomělým cvičením. Dokonce víc při 
plavání než u zemních sportů, protože záběry o přežití, které jsou u nováčků velmi 
často vidět, vštěpují návyk nadměrného svalového napětí a obvykle se projevují ve 
ztuhlých rukou a pažích. 

  



 

 

 

Únava není jedinou cenou za ztuhlé ruce během přenosu. Když vlna udeří do ztuhlé 
ruky v rozbouřených vodách, celým tělem proběhne rázová vlna. To naruší rytmus a 
odkloní vás z přímé dráhy. Mnoho plavců ve snaze tomuto zabránit přenáší ruce 
výše, což zvyšuje výdej energie. Když vlna udeří do uvolněné ruky, ruka náraz 
absorbuje, trup zůstane stabilní a udrží plavecký rytmus. A energie, kterou uspoříte 
uvolněním nepotřebných svalů při tisících záběrech, vám bez únavy pomůže udržet 
rychlost delší dobu.  

S uvolněným, kompaktním přenosem pravděpodobně lépe udržíte směr dráhy 
vpřed, zatímco vysoko přenášená ruka se bude otáčet do šířky a pak přenášet přes 
osu těla. Uvolněnou ruku loutky se můžete naučit ve cvičeních lekce 4 Kraul Snadno. 
Tento pocit pak udržte i v celém plavání. Během dlouhých nepřerušených úseků na 
otevřené vodě pociťte, že předloktí a ruka při přenosu visí pod loktem - jako loutka 
nebo hadrová panenka.  

Vyzkoušejte si toto cvičení: přitáhněte k sobě prsty na jedné ruce. Pociťte svalové 
napětí, které je třeba k tomu, abyste prsty udrželi u sebe. Pak svaly uvolněte, takže 
se prsty lehce oddělí. Všimněte si vítaného uvolnění napětí. Když si to 
neuvědomujete, je pravděpodobné, že prsty držíte sevřené po celou dobu plavání. 
Prakticky všichni plavci plavou se ztuhlýma rukama. Abyste to změnili, je třeba 
vědomě si vybrat plavat s uvolněnou rukou, dokud se to nestane zvykem. Pokud jsou 
vaše prsty během přenosu volně oddělené, ruka je pravděpodobně uvolněná. 
Začleňte to do nácviku plavání jak v bazéně, tak na otevřené vodě. 

  



 

 

Tip číslo 4: Poštovní schránka 
 

Vysoko přenášená ruka, obvyklá mezi plavci na otevřené vodě, vede k tomu, že ruka 
vstupuje do vody příliš vepředu s plochým úhlem k hladině. To v rameni vytváří velké 
napětí. Dále je většina zátěže přenesena na paže, které jsou velmi náchylné k únavě. 

Na druhé straně když vaše ruka vstupuje do vody blíže k hlavě (a na širokých 
drahách), s ostřejším úhlem ruky, získáte tři důležité výhody:  

1. Ruka vstupuje v úhlu, který pomáhá rovnováze. To znamená, že vaše nohy 
budou výše, což sníží odporové síly a potřebu kopat. 
 

2. Čistší zasunutí snižuje turbulence a bubliny a dlaň bude směřovat zpět, což 
pomůže lépe uchopit vodu. 
 

3. Tento ostřejší úhel s loktem výše propojí ruku s energií, která vznikne 
pohybem kyčlí směrem dolů. Svaly paží pak pracují méně a neunaví se tak 
rychle. S takto vzniklou energií bez námahy byste se měli cítit, jako byste měli 
pohon trvalého pohybu.  

Poštovní stránka je stejně jako další techniky zde popsané proti-intuitivní. Jejich 
úspěšnému zvládnutí je třeba věnovat pozornost a čas, aby se vštípily do svalové 
paměti. 

Zvyk jsem z toho vytvořil pomocí těchto bodů soustředění (při nácviku celého stylu): 
(1)Představuji si před svým ramenem poštovní schránku a každým záběrem ruku do 
této schránky zasouvám. (2) Vizualizuji si prořezávání díry prsty na hladině, pak 
protahování předloktí a loktu skrze tuto díru. (3) Soustředím se na plavání tiše, 
protože čistší vstup je vždycky tišší.  

To je jeden z nejúčinnějších bodů soustředění, když plavu obklopen dalšími plavci. 
Soustředím se na to, abych byl klidným středem každého mláticího, rychle 
zabírajícího balíku, ve kterém se pohybuji. Jakmile to tak je, tak bez výjimky 
zůstávám se skupinou s menším úsilím (méně práce, lepší plavání).  



 

 

Tip číslo 5: Plavte dlouzí (a trpěliví) 
 

Vaším nejvýznamnější energetickou ztrátou je energie, která vznikne z toho, jak 
děláte vlny. Jeden z nejlepších způsobů, jak snížit vlnový odpor, je udržet delší linii 
těla déle v každém záběru. Zaměřte se proto na dvě věci:  

1. Ruku použijte k prodloužení linie těla (a k oddělování molekul vody) po vstupu 
do Poštovní schránky  
 

2. Buďte trpěliví se začátkem každého záběru.  

Při nácviku v pomalejších rychlostech, mírně přežeňte přesah mezi záběry.  

Často nechám vedoucí ruku, aby na krátký moment zůstala v klidu. Pak začnu záběr. 
Ze začátku jsem to cítil jako zastavení nebo zadrhnutí v jinak hladkém rytmu, ale s 
trpělivým nácvikem se pocit hladkého plynutí vrátil: klíčem bylo udržet druhou ruku 
v pohybu bez pauzy, když vedoucí ruka zůstávala v klidu. V tomto okamžiku klidu 
jsem měl čas zkontrolovat dvě věci: (1) je má vedoucí ruka uvolněná a (2) směřují 
prsty dolů a dlaň vzad? To mi také umožnilo nebývalý pocit zachycení každé 
molekuly vody za rukou a předloktím. Výsledkem byl delší proplutí při každém 
pohybu horního boku dolů.  

Další výhodou při plavání v rozbouřených vodách je, že trpělivé uchopení mi umožní 
pevněji zachytit vodu. Rychlejší záběr by pravděpodobně proklouzl. Čím divočejší 
voda je, tím klidněji zabírám. A čím vyšší jsou vlny, tím více pozornosti věnuji tomu, 
abych plaval dlouhý. 

  



 

 

To je ono 
Autor: Kate Gulitti  

Vzpomínáte si, když jste byli ještě děti a letní dny se zdály nekonečné? Škola byla 
zavřená a čas se zpomalil. Bylo sluníčko, a pokud jste byli jako já, tak jste čas trávili v 
bazéně, na pláži nebo v jezeře.  

Spolu s mou nejlepší kamarádkou Annie MacKechnie jsme na kolech sjížděly 
Jamesovou ulicí dolů do přístavu, vlasy nám vlály, trička se třepotala a v plné 
rychlosti jsme mířily do Northport Yacht Clubu na plavecký trénink. Naše trenérka 
skrývala smích, když jsme se snažily přeplavat chlapce. V 10 hodin byl trénink u 
konce, ale my domů nešly. Zbytek dne jsme trávily v bazéně závodící jedna s druhou, 
vymýšlením soutěží, dáváním lekcí malým dětem a obtěžováním plavčíků. Odcházely 
jsme pouze směrem na pláž, kde jsme chytaly střevle, skákaly z mola a závodily s 
čluny našich kamarádů. Pozdě odpoledne jsme se s ručníky kolem krku a opálením 
na tvářích vracely ke kolům, od soli, písku a chloru, červené oči nám slzely. Stoupaly 
jsme vzhůru po klikatých cestách s cílem celý kopec vyjet v sedle. Každý den sliboval 
nové objevy. Spolu s mými přáteli jsme byli silnější a smělejší. Smáli jsme se naplno a 
často a dodávali si odvahu k smělým úkolům. Tehdy jsem si neuvědomovala, jak 
šťastná vlastně jsem.  

Od těch dnů už uplynulo třicet let. Aniž bych si uvědomila jak, letní dny nějak ztratily 
své kouzlo. Dospělácké povinnosti, schůzky, závazky, to všechno si žádalo mou 
pozornost. Byly tu účty, složenky a úkoly. Někdo musel vyvenčit psa, navštívit zubaře 
a vrátit knihy do knihovny. Nějak jsem to přijala jako způsob trávení léta pro matku 
po čtyřicítce. 

Ale každý den svítilo slunce a bazén, pláž a jezero tu stále byly. A jednoho dne, zcela 
náhodou, jsem byla schopná se vrátit v čase a užít si letní dny se stejným kouzlem a 
nádherou, jaké jsem prožívala ve dvanácti. Víte, bylo to léto, kdy jsem objevila 
plavání na otevřené vodě.  

  



 

 

 

Bydlím v New Paltz a plavu s týmem veteránů na místní vysoké škole. Když končila 
sezóna v krytém bazénu a mí kolegové se chystali přejít do místního veřejného 
bazénu, rozhodla jsem se nepokračovat. Pravdou bylo, že jsem chtěla trochu ušetřit 
a kromě toho, jak to všechno zvládnu, když musím venčit psa, jít k zubaři, starat se o 
děti, atd.? Rozhodla jsem se připojit se k malé skupince otevřenoplavců, kteří se 
přesouvali od jezera k jezeru. Usoudila jsem, že to se mi do mého náročného 
programu vejde. Kromě toho vypadali, že je to opravdu baví. Tak proč to nezkusit?  

První týden v červnu mě Terry v 6 hodin ráno vyzvedl a vyrazili jsme na mé první 
plavání v jezeře. Zaparkovali jsme na konci cesty pod stromy. Po naší levici byl 
bahnitý a špinavý rybník. Rozhodla jsem se, že to skousnu a nebudu nic komentovat. 
K mé velké úlevě jsme prošli kolem rybníku a pokračovali ke kolejím, které nakonec 
vedly k našemu jezeru. Koleje byly vlhké a ranní vzduch klidný a tichý. Prošli jsme 
kolem několika želv, které si připravovaly půdu pro nakladení vajíček. Přes cestu 
nám přeskočil jelen a z blízkých jeskyní se vyvanul chladný vzduch. "Přírodní 
klimatizace", řekl Terry. Po deseti minutách jsme sešli z kolejí na členitou cestu, 
které se svažovala k jezeru. Došli jsme až na skálu vyčnívající nad vodou. "To je ono", 
pronesl Terry.  

Teď, když o tom přemýšlím, ta první procházka lesem k jezeru, Terryho slova (To je 
ono) a mé první ponoření do nehybné, klidné vody mi připomnělo dětské knihy, kdy 
hlavní hrdina otevře dveře, které vedou do skrytého světa fantazie. Bylo to tu po 
celou dobu? Kdo další o tom ví? Jak mohu být tak šťastná? Proč jsi mě sem vzal sdílet 
toto úžasné tajemství? 

Chytlo mě to hned od začátku. Terry ukázal na orientační místo na druhé straně 
jezera. Navrhl, na co se máme v technice zaměřit a vyrazili jsme. Proplouvali jsme 
vodou a snažili se necákat. Oči mi směřovaly dolů a soustředila jsem se na trpělivé 
vedení ruky před sebou a uvolněné prsty. Bylo zvláštní, že ruka vypadala, jako by v 
ranním světle zářila. V určitém bodě jsem se otočila pro nádech a byla oslněna 
sluncem, které si právě začalo prodírat cestu mezi stromy. Při dýchání na druhou 
stranu jsem sledovala Terryho a snažila se udržet blízko něj. Zpomaluje. Už jsem na 
druhé straně? Žádné otočky, žádné stěny, nikdo, komu je třeba se vyhnout. 
Nádhera. 

  



 

 

 

Stačilo jediné plavání a z bazénového plavce byl průzkumník otevřené vody. Plavala 
jsem s Terrym, Davem, Willym a pak s Gregem, Beth a mnoha dalšími. Pracovali jsme 
na tempu a technice, snažíc se plavat co nejúčinněji a co nejtišeji. Plavali jsme v 
blízkých pozicích, při stejné frekvenci záběrů. Bylo to radostné a uklidňující zároveň. 
A jako v letních dnech mého mládí, vracela jsem se domů pozdě odpoledne s 
hlubokými otlaky od plaveckých brýlí. Zase jsem byla silnější a smělejší. Zase jsme se 
smáli naplno a často a dodávali si odvahu k smělým úkolům. Čas se zpomalil. Dny se 
předem mnou natahovaly. Každým záběrem jsem mládla, cítíc rytmus a energii. Vše 
bylo spojené, v synchronizaci, snadné. Stejně jako v oněch letních dnech nám vlasy 
vlály a trička se třepotala. Jediným rozdílem tentokrát bylo, že jsem si uvědomovala, 
jak šťastná jsem.  

Měl jsi pravdu, Terry, to je ono. 

 

 

 

 

 

 

 

5 tipů pro plavání na volné vodě přeložil Tomáš Vojtěchovský, www.totalniplavani.cz 


