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Osudové setkání 

 

Přihláška na první triatlon mě vedla k tomu, že jsem začal plavat. Nijak mě to 

nebavilo, ale věděl jsem, že plavání je moje slabina a že je potřeba plavat. Sice 

jsem se nelepšil, ale natrénoval jsem alespoň tak, abych těch 800m přežil a ve 

zdraví se dostal na pevnou zem. 

Pak jsem se přihlásil do triatlonového oddílu a moje frustrace ještě zesílila. 

Začínalo nás pět, z toho tři bývalí plavci, kteří s viditelně menším úsilím 

odplavali 300m, zatímco já stěží doplácával dvoustovku. Řeči o tom, že to 

vyplavu, mě neuspokojovaly, protože jsem vyplavával jen větší nechuť a zmar. 

Nicméně triatlonu jsem se věnovat chtěl. Začal jsem proto hledat způsoby, jak 

se v plavání zlepšit. Internet a www stránky už v té době začínaly fungovat, tak 

jsem nebyl odkázán na chabou produkci domácí literatury. Netrvalo dlouho a 

našel jsem stránky Total Immersion. 

Konečně něco, co dávalo smysl. Konečně něco, kde jsou popsány důležité prvky 

a schopnosti dobrého plavání. Konečně něco, kde je vysvětleno, co dělá dobré 

plavce dobrými, proč většina plavců (včetně mě) jen prohlubuje svou frustraci a 

jak z toho ven. 

Začal jsem zkoušet a cvičit podle článků a doporučení na stránkách a… nic. 

Stejné trápení, navíc jsem se při nácviku skoro nepohyboval dopředu a iritoval 

mě pohled na stále stejnou dlaždičku pode mnou. Zřejmě jsem byl dobrou 

zábavou pro plavčíky, ale naštěstí mě nechali se v tom vykoupat. 

Častokrát jsem to chtěl zabalit. Ale vrátit se k tradičnímu plavání se mi chtělo 

ještě méně. Postupně jsem si uvědomil, že volbu nemám. Že pokud se chci 

naučit dobře plavat, musím vytrvat v tom, co jsem začal. 

Vytrval jsem a velmi zvolna a nenápadně jsem si začal uvědomovat, že se vše 

mění. Už se tolik neunavuju, už se pohybuju dopředu i při cvičeních, dokonce 

plavu rychleji s menší námahou. To mě motivovalo a dodalo energii do dalšího 
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nácviku. Po čase mě plavání začalo bavit a dokonce jsem se do bazénu začínal 

těšit. Těšit se na nové objevy, zlepšování, ladnější pohyb a vyšší rychlost. 

Teď je pro mě plavání bez výjimky osvěžující a nabíjející aktivita. Je jedno, jestli 

si jdu na třicet minut lehce zaplavat nebo mě čeká náročný intervalový trénink. 

Vždy jsem povzbuzen, ve spojení se sebou samým a s pocitem přirozeného 

plynutí. 

Díky Terry Laughlinovi (zakladateli Total Immersion) jsem pochopil, že dobře 

plavat můžu až tehdy, když začnu s tím nejjednodušším, zaměřím se na to 

podstatné a postupně si vybuduji správné plavecké návyky. Skvělé je, že stejně 

to funguje i v reálném životě – začít tím nejjednodušším, zaměřit se na 

podstatné a vybudovat si správné návyky vedoucí k cíli. 

 

Tento ebook jsem napsal proto, že: 

 principy a dovednosti, které učím, nejsou platné jen pro dobré plavání, 

ale jsou přenositelné i do dalších oblastí 

 schopnosti, které se naučíme ve vodě, můžeme velmi dobře využít i na 

suchu 

 k pozitivním změnám, ke kterým se dopracujeme v plavání, se se stejným 

přístupem můžeme dopracovat i v dalších oblastech našeho života.  

Přál bych si, abyste si i vy od Total Immersion vzali víc, než pěkné a elegantní 

plavání. 
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Total Immersion mě naučilo: 

Poznat, co je důležité 

O plavání jsem toho přečetl hodně, ale téměř nic mi nedávalo smysl. Všechno bylo 

komplikované, nejasné, složité a nevěděl jsem, jak to použít v praxi. Až s konceptem 

Total Immersion (TI, česky úplné ponoření) – pohodlí, poloha, pohon jsem pochopil, 

co je důležité a proč se dělají všechna cvičení a k čemu vedou. Více na toto téma si 

můžete přečíst v článku Klíčové prvky pro dobré plavání. 

 

Soustředit se na jednu věc 

Uvědomil jsem si, že chci hned všechno udělat správně a dokonale. Tento přístup ale 

vede k tomu, že jsem zahlcen vjemy a správně neudělám nic. Proto mám jako jednu 

z priorit soustředit se při plavání pouze na jedinou věc, tu udělat co nejlépe a ostatní 

nechat být. Výsledky pak jsou mnohem lepší. 

 

Méně je více 

Tim Ferris ve své knize Čtyřhodinové tělo (ve které je celá kapitola věnována metodě 

Total Immersion) zmiňuje tzv. minimální účinnou dávku. Například chceme-li uvařit 

vodu, minimální účinná dávka při standardním tlaku je 100°C. Při vyšší teplotě „lépe 

uvařená“ nebude. Pro zlepšování plavání je klíčové odstraňovat vše nadbytečné, aby 

zbylo jen to zásadní. V článku Odstraňte vše zbytečné si můžete přečíst, jak to vypadá 

v praxi. 

 

Nevěřit, ale ověřovat si 

Osvědčilo se mi si vše přečtené a nastudované ověřovat v bazéně. Spousta lidí říká 

spoustu věcí a ne všechno funguje, jak tvrdí. Proto se snažím být otevřený a zároveň 

skeptický a vše si chci sám na sobě ověřit. 

  

http://totalniplavani.cz/clanky/plavani-klicove-prvky.php
http://totalniplavani.cz/clanky/plavani-odstrante-zbytecne.php
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Postupné zlepšování 

Když jsem začínal plavat s oddílem, hned jsme plavali celý kraul a bylo jedno, jak se 

s tím kdo trápil. Po pár měsících mě to přestalo bavit a začal jsem jinak. Od úplných 

základů a plaveckých cvičení jsem se postupně dostával k celému kraulu. Na začátku 

jsem zpomalil a odplaval mnohem méně kilometrů, než kolegové z týmu. Ale vytrval 

jsem a postupně se dostal na předchozí rychlost s mnohem větším pohodlím. Pak 

jsem pohodlně plaval rychleji, než kdykoliv předtím. 

 

Užívat si přítomný okamžik 

Ve sportu i většině lidských aktivit je to o dosažení budoucího cíle a až ho dosáhnu, 

pak budu šťastný a spokojený. Jestliže se zaměřím na postupné zlepšování, pozornost 

a soustředění přenesu k možnostem tohoto okamžiku. Jde o malé krůčky, které 

vedou ke změnám, kterých si povšimnu patrně jen já. Intenzivní a stálá pozornost 

způsobí, že čas letí a je to ten nejlepší čas z celého dne. Více si přečtěte v článku Co je 

Kaizen. 

 

Brzké vstávání 

Ne vždycky se mi chce, zejména v zimním období a nevstávám brzy denně. Ale na 

ranním tichu je něco magického a cesta na bazén a ranní plavání je výjimečný zážitek, 

který mi za trochu nepohodlí stojí. Energie, kterou díky probuzení v bazéně získám, 

mě nabudí do celého dne a vše se mi dělá mnohem lépe. Vybíhat ráno do tmy na 

bazén a užívat si ticho probouzejícího se dne je prostě úžasné. 

 

Cvičit jógu 

Prvky, které Total Immersion využívá (soustředěný pohyb co nejpřesněji provedený 

s plynulým a vědomým dýcháním) vychází z jógy. Jóga mě učí využívat moje tělo jako 

systém, ve kterém pracují všechny svaly v souladu a kde v každém pohybu rozvíjím 

bdělost, pružnost a sílu. Proto jsem jógu zařadil a každý den začínám minimálně s 

pozdravem slunci. 

 

http://totalniplavani.cz/clanky/plavani-co-je-kaizen.php
http://totalniplavani.cz/clanky/plavani-co-je-kaizen.php
http://totalniplavani.cz/clanky/plavani-rozcviceni.php
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Vnímat svoje tělo 

Zaměření na výsledek způsobuje, že se zaměříme na to, abychom byli co nejrychleji 

v cíli, a svého těla si zpravidla všimneme, až když je po závodě a ztěžka dýcháme po 

vydané námaze. Naučil jsem se pozorovat své tělo a dech, vnímat, jak velkou námahu 

vykonává a jestli už není blízko kolapsu. Vše je pro mě pak mnohem příjemnější, 

vědomější a zajímavější. Navíc jsem celou dobu sám se sebou. 

 

Nezlobit se na sebe, když plavání vynechám 

Někdy je lepší si dát den dva volno a nic nehrotit. Nejsme robot a odpočinek všichni 

potřebujeme. Opravdový odpočinek a ne myslet na to, že jsem měl jít plavat a nešel 

jsem. Tím utíkám od přítomnosti a jen stěží si skutečně odpočinu. Prokletí moderní 

doby je neustále vyvíjet nějakou činnost, směřovat k výsledkům, jít za svými cíli. Na 

chvilku se zastavit můžeme, pak zase půjdeme lépe. 

 

Trpělivost 

Když jsem viděl ukázková videa Total Immersion, hned jsem to chtěl umět stejně 

(nebo spíš lépe ). Brzy jsem ale vystřízlivěl a uvědomil si, že tento přístup je od 

základů jiný, než na který jsem byl zvyklý a že vybudovat nové návyky potřebuje svůj 

čas. Trpělivě jsem cvičil, pracoval na základech a mé plavání se až časem začalo blížit 

mým představám. 

 

Postupovat od základů vzhůru 

Dům nebude dlouho a pevně stát bez pevných základů. Stejně tak to platí i pro dobré 

a účinné plavání (a pro všechno ostatní v životě). Proto jsem se neustále vracel 

k základům: pohodlí, poloha, pohon. Postupně a v tomto pořadí jsem si vytvářel pevný 

základ svého plavání. 
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Odolávat nutkání 

Souvisí to s vědomým vnímáním mysli. Občas přijde nutkání závodit s plavcem ve 

vedlejší dráze, být naštvaný, že bazén je moc narvaný nebo se na sebe zlobit, že 

najednou plavu o dva záběry na bazén víc, než obvykle. Když si to uvědomím, 

zastavím se, několikrát se zhluboka nedechnu a vydechnu a uvědomím si, že si zase 

mysl něco vymýšlí. Brzy to odezní a pak se zase soustředím na to, co je důležité. 

 

Nebát se chybovat 

Víc než kdy jindy pro mě platilo: chybami se člověk učí. Zkoušel jsem různé varianty 

cvičení, experimentoval s polohou hlavy, těla, vedoucí ruky, dynamikou pohybu, 

rychlostí temp, kopáním. Někdy jsem si připadal jako Jára Cimrman, mistr slepých 

uliček. Postupně jsem si přišel na to, co funguje. Bez chybných kroků bych se k tomu 

ale nedostal. 

 

Radost z objevování 

Jelikož jsem postupoval od úplných základů, zažíval jsem podobné objevy a nová 

zjištění jako v dětství, když jsem si začínal hrát s míčem nebo jezdit na kole. Bylo to 

vzrušující a povzbuzující. „Jo tak takhle je to“ jsem si často říkal. Co jsem se začal učit 

Total Immersion, nikdy jsem se v bazéně nenudil. Naopak, zažíval jsem nejen 

příjemný pocit z pěkného plavání, ale i radost ze zkoumání neznámého. 

 

Nemluvit, ale konat 

Několikrát jsem se setkal s trenéry, kteří se netajili s tím, že plavou jednou měsíčně. 

Tomu jsem nerozuměl – jak můžou učit něco, co sami nedělají? Když jsem se rozhodl 

vést plavecké kurzy, zjistil jsem, že není snadné slovně předat, o co se ve vodě snažit a 

k čemu směřovat. Proto jsem začal plavat ještě více – abych mohl nejlépe předat to, 

co učím. Postupné zlepšování je pro mě nejen cílem v mém vlastním plavání, ale i ve 

způsobu předávání a učení dalších plavců. 
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Mysl začátečníka, mysl finišera 

Tohle mě naučil Shane Eversfield, Master coach TI na trenérském kurzu. Klíčem ke 

všemu je přístup. Přístup takový, kdy si představujeme, že: 

- plaveme úplně poprvé (mysl začátečníka) a přistupujeme k plavání s otevřenou 

zvídavou myslí a těšíme se z každého nového vjemu 

- plaveme úplně naposledy (mysl finišera) a přistupujeme k plavání s vděčností, 

že máme možnost a výsadu si plavání zažít 

 

Dělat, co mě baví a živit se tím 

To je pro mě nejvýznamnější dar, které od Total Immersion mám. Dělat, co mě zajímá 

a baví, dělit se o to s dalšími a zároveň se tím dobře živit. 

Jsem velmi vděčný, že to tak je. Jsem vděčný sám sobě, že jsem vytrval a udělal kroky, 

které mě dovedly právě sem. Nebylo to vždy lehké. Zmítaly mě pochybnosti, jestli 

dělám dobře, když opouštím „zaměstnaneckou jistotu“. Teď si děkuju, že jsem tu 

odvahu a vytrvalost v sobě našel a udržel. 
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Líbil se Vám ebook? 

Sdílejte jej s přáteli! 
 

Umístěte tento ebook na svůj blog, pošlete přátelům kopii emailem nebo 

sdílejte na sociálních sítích. 

 

Taky mi můžete napsat (tomas@totalniplavani.cz), čím pro vás byl přínosný. 

 

 

 

 

Tomáš Vojtěchovský  Totální plavání, http://www.totalniplavani.cz/ 

 

 

 

 

Tuto publikaci lze volně šířit v původní podobě. 
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