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1. ÚVOD/PROČ 
 

Kopání = vyčerpání, trápení a dopředu to skoro nejede. Tohle často slýchám na 

kurzech a podobně jsem to ve svých plaveckých začátcích zažíval také. Při 

nácviku kopání s deskou jsem se rychle unavoval a efekt byl téměř nulový. 

Zároveň jsem tušil, že mohutně kopat není třeba. Když jsem viděl některé 

plavce, jak skoro nekopou a plavou výrazně rychleji než já s frenetickým kopem, 

bylo mi jasné, že kopat víc neznamená rychlejší plavání. Jen rychlejší únavu. 

Nicméně nevěděl jsem, co jiného dělat, protože mé nohy byly těžké a klesaly ke 

dnu. Změna nastala, když jsem objevil Total Immersion (metoda úplného 

ponoření) a začal nacvičovat podle jejich metodiky. Ta je založena na tom 

nejprve se cítit pohodlně ve vodě, pak najít optimální plaveckou polohu a 

nakonec jako pohon využít svaly kolem středu těla. 
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Cvičení na rovnovážnou a vyrovnanou polohu najednou způsobila, že nohy byly 

lehčí a neklesaly tak rychle ke dnu. Se správnou polohou těla přišla velká úleva. 

Nicméně rovnováha je jen jedna část účinného plavání. Část, která umožní 

udržet mé tělo v poloze, která je optimální pro pohyb skrze vodu. Pak je 

potřeba ještě přidat propulzi, která bude pohánět vpřed. Stejně jako loď, která 

musí mít nejen správný tvar, ale i výkonný motor, jinak plout nebude. 

 

Naším motorem je synchronizovaný pohyb celého těla. 

 

Když poprvé někoho vidíte plavat kraul Metodou úplného ponoření, velmi 

pravděpodobně zareagujete takto: „Jak to dělají? Vždyť oni vůbec nekopou a 

jak jim to jede!“ 

Stejně uchvácen jsem byl i já. Překvapovalo mě, s jakou snadností a zároveň 

rychle je možné plavat. Jedním z klíčů rychlého a elegantního kraulu je 

dvoudobý kop. 

 

 

Dvoudobý kop jsem poprvé viděl v roce 2004 u Laure Manaudou na Olympiádě 

v Aténách. Vizuálně to byl úplně jiný pohyb než u všech ostatních plavkyň, které 

plavaly se šestidobým kopem. Záznam závodu na 400m volný způsob je na 

internetu; zde se můžete podívat:https://youtu.be/ZQUqn5b_Na4 

Vypadá to, jako když jede na běžkách; jen při tom nestojí, ale leží. Velmi 

názorná ukázka tzv. kontralaterálního pohybového vzorce – protilehlé 

končetiny se ve stejný čas pohybují dopředu. 

https://youtu.be/ZQUqn5b_Na4
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Když jsem to pak v bazéně zkoušel, uvědomil jsem si, že kopu opačnou nohou, 

než Laure. Tedy tak, že když jsem do vody zasouval např. pravou ruku, kopl 

jsem pravou nohou. Sice to jelo, ale ještě něco chybělo. 

Začal jsem to tedy nacvičovat tak, jak jsem viděl na videu – při zasunutí pravé 

ruky do vody kop levou nohou (a při zasunutí levé ruky kop pravou nohou). 

Chvíli mi pak trvalo, než jsem vše správně zkoordinoval. Ale jakmile jsem to 

trefil, bylo to něco neuvěřitelného. 

Cítil jsem, jak na každé tempo jedu daleko a jak tělo pracuje jako celek. 

Vydržel jsem až do konce plavat s tímto jediným bodem soustředění, protože 

jsem tento pocit souhry, mohutné síly a rytmu nechtěl ztratit. I při dalších 

plaváních jsem v nácviku pokračoval a za necelý půlrok jsem na závodech 1km 

plaval o více jak dvě minuty rychleji než rok předtím. 

Tento e-book jsem sepsal tak, aby vedl ke zvládnutí dvoudobého kopu. 

Přináším zde návod, jak krok za krokem postupovat a na co se při nácviku 

soustředit. Přeji hodně zdaru! 
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2. CO JE DVOUDOBÝ KOP 
 

Dvoudobý kop se tak nazývá, protože na jeden plavecký cyklus (tedy dva 

záběry) připadají dva kopy. Další možností, jak v kraulu kopat, je šestidobý kop 

se šesti kopy na jeden plavecký cyklus. 

Není to jen o tom, že s dvoudobým kopem se kope méně. Jedná se o vysoce 

účinný rotační pohyb celého těla. Správně provedený dvoudobý kop vytváří 

mohutnou propulzní sílu, aniž by docházelo k únavě svalů na nohou. Integruje 

totiž přenos váhy v bocích, který vytváří stálý pohyb bez úsilí. 

Navíc dvoudobý kop není pomalý. Držitelé světového (Sun Yang) a evropského 

(Gregorio Paltrinieri) rekordu na 1500m plavou s dvoudobým kopem. I světová 

rekordmanka na 800 a 1500m Katie Ledecky s dvoudobý kopem plave. 

Podívejte se na záznamy závodů, při kterých rekordy překonali: 

Sun Yang: https://youtu.be/T5FlDy3YmDQ 

Gregorio Paltrinieri: https://youtu.be/NqPQqKPazIw 

Katie Ledecky: https://youtu.be/GAGXNs0MXzI  

 

Dvoudobý kop vypadá tak, že ve stejný okamžik dochází k: 

1) Přenesení váhy z horního boku směrem dolů 

2) Zasunutí ruky do vody 

3) Kopu opačnou (protilehlou) nohou 

4) Využití vedoucí ruky jako opory/kotvy 

https://youtu.be/T5FlDy3YmDQ
https://youtu.be/NqPQqKPazIw
https://youtu.be/GAGXNs0MXzI
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2.1. Dvoudobý nebo šestidobý kop? 
V šestidobém kopu: 

 Pouze dva kopy napomáhají propulzi; zbylé čtyři pomáhají udržet 

rovnovážnou polohu 

 Rychle se unavující stehenní svaly pracují neustále a přitom jen málo 

pomáhají propulzi 

Ve dvoudobém kopu: 

 Každý kop přispívá k pohonu 

 Stehenní svaly pracují jen krátce; většinu práce obstarají vysoce účinné 

svaly středu těla 

 Svaly středu jsou téměř neunavitelné 
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Z mého pohledu je to jasná volba – dvoudobý kop. A jsem přesvědčen, že by to 

měla být jasná volba i pro 95% plavců. 

O šestidobém kopu má smysl uvažovat pouze tehdy, pokud chcete co 

nejrychleji zaplavat 50 nebo 100m (a vyhrát další Olympijské hry…). 

Pro nás ostatní (kondiční plavci, triatleti, plavci na dlouhé vzdálenosti) je 

dvoudobý kop úsporná, účinná a dostatečně rychlá varianta. 
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3. POHYB NOHY A PRUŽNOST KOTNÍKŮ 
V této části si popíšeme, jak vypadá pohyb nohy při kopu. K správně 

provedenému kopu významně přispívají pružné kotníky. Proto si také řekneme, 

jak zlepšit pružnost kotníků. 

3.1. Rozfázovaný pohyb nohy 
Samotný pohyb nohy není vůbec složitý. Můžeme si ho rozdělit do třech fází, 

které na sebe plynule a relativně rychle navazují: 

1/ Ze stoje spojného (chodidla u sebe) přesunu prsty 

jedné nohy k patě druhé nohy. Tento pohyb zároveň 

mírně ohne koleno. 

 

 

2/ Narovnám nohu v koleni, přičemž od kolene ke kyčli 

se noha nepohne. 

 

 

 

3/ Přinožím nohu ke stojné noze a vrátím se do stoje 

spojného. 



  
  

Tomáš Vojtěchovský www.totalniplavani.cz 
10 

 

 

Doporučuji si to několikrát vyzkoušet jak na suchu, tak v bazéně s levou i 

pravou nohou. 

3.2. Pružnost kotníků 
3.2.1. Pohyby kotníků 

Nahoru dolů 

Stojíme na jedné noze, druhou mírně pokrčíme v koleni (chodidlo je tedy ve 

vzduchu). Špičku nohy odtahujeme dolů a od sebe. Pak nohu v koleni 

narovnáme, tlačíme dopředu patu a přitahujeme prsty směrem k holeni. Tyto 

dva pohyby několikrát zopakujeme. 
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Do stran 

Stojíme na jedné noze, druhá je vytočená do strany. Chodidlo vtočíme dovnitř 

(pokud bychom si na nohu stoupli, stáli bychom na vnější hraně chodidla). 

Několikrát chodidlo pružně vtáčíme a pokaždé se ho snažíme o trochu víc vtočit 

dovnitř. 

Stojíme na jedné noze, druhá je vytočená do strany. Chodidlo vytočíme vně 

(pokud bychom si na nohu stoupli, stáli bychom na vnitřní hraně chodidla). 

Několikrát chodidlo pružně vytáčíme a pokaždé se ho snažíme o trochu víc 

vytočit ven. 

Kroužení kotníky 

Každým chodidlem několikrát zakroužíme na jednu i druhou stranu. Pohyb je 

takový, jako byste palcem chtěli na podlaze namalovat co největší kruh. Dávejte 

pozor, aby se zbytek nohy nepohyboval; pohyb vychází z kotníku. 
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4. POSTUP NÁCVIKU DVOUDOBÉHO KOPU 

4.1. Splývání bez kopání 
Náš instinkt ve vodě okamžitě začít kopat je tak hluboce zažitý, že je třeba se ho 

nejprve odnaučit. První cvičení je tedy splývání na břiše. Ruce mějte 

v prodloužení těla na šířku ramen. Odrazte se ode dna nebo od stěny a nic 

dalšího nedělejte, jen klouzejte vodou. 

Soustřeďte se na to, že: 

 Hlava je v přirozeném prodloužení páteře 

 Ruce jsou na šířku ramen, prsty 10-15cm pod hladinou 

 Celé tělo je uvolněné 

Postupně, plynule vydechujte nosem. 
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4.2. Splývání => bruslařská poloha 
Začněte ve splývavé poloze na břiše (viz předchozí cvičení). Pak stáhněte jednu 

ruku na stehno a zároveň se mírně přetočte na bok (cca 40°) do bruslařské 

polohy. Stále bez kopání; jde pouze o pohyb jedné paže a boků. Bruslařská 

poloha vypadá tak, že tělo je mírně natočeno na bok, jedna ruka je vepředu v 

prodloužení těla, druhá je na stehnu. Vedoucí ruka je uvolněná a „vyvěšená“ 

tak, že nejvýš je rameno, pod ním loket, pak zápěstí a nejníže jsou prsty. 

Pozn. Bruslařská poloha se tak nazývá proto, že v této poloze mezi jednotlivými 

záběry kloužeme vodou podobně jako bruslař, který přenese váhu na přední 

nohu a sklouzne se na ní. 

4.3. Splývání => bruslařská poloha s jedním kopem 
Opět začněte ze splývavé polohy na břiše. Pak se otočte do bruslařské polohy. 

Když se otáčíte na levou stranu (levá ruka zůstane vepředu, pravou stahujete na 
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stehno), ve stejný okamžik pravou nohou kopněte směrem dolů. Kopnutí není 

nijak silné; můžete si představit jemné švihnutí celou nohou s uvolněným 

kotníkem. Měli byste cítit spojení mezi kopem pravou nohou a rotací těla 

doleva. Skončíte v bruslařské poloze na levém boku. 

4.4. Nácvik obou rukou 
Postavte se tak, že jedna ruka je v prodloužení těla, druhá je před ramenem. 

Odrazte se a „spadněte“ dopředu do vody. Ve stejný okamžik proveďte toto: 

 Ruku, která byla u hlavy, protáhněte do prodloužení těla 

 Ruku, která byla v prodloužení těla, stáhněte na stehno 

 Vystřídejte boky (bok, který byl nahoře, se přesune dolů a naopak). 

Když vše uděláte správně, skončíte v bruslařské poloze. 

Také zkontrolujte, že hlava zůstala v prodloužení páteře a nezvedla se, ani se 

nevytočila do strany. Opět byste měli pocítit dlouhý skluz. 
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4.5. Z břicha na záda 
V tomto cvičení už výrazněji zapojíme boky a začneme využívat svaly středu těla 

k pohybu vodou vpřed. Odrazte se do splývavé polohy na břiše a cca 1-2s 

nedělejte nic, jen klouzejte vodou.  

Pak v jeden okamžik: 

 Stáhněte jednu ruku na stehno 

 Kopněte jednou nohou (Stejná ruka stejná noha. To znamená, že kopněte 

např. pravou nohou a stáhněte pravou ruku) 

 Zapojte svaly středu těla a udělejte pohyb boky, který vás přetočí na záda 
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Když to uděláte dobře, skončíte na zádech s jednou rukou v prodloužení těla a 

cítíte, jak se poměrně daleko sklouznete dopředu. Přesně toto sklouznutí pak 

chcete mít v každém záběru. 

4.6. Nácvik houpačky u stěny 
Položte se do splývavé polohy a oběma rukama se držte stěny bazénu nebo 

schůdků. Natočte se na jeden bok. Pak střídavě přenášejte váhu z jednoho boku 

na druhý. Současně s přenášením váhy v bocích otáčejte nohama. Takto se 

pohupujte a postupně si zažívejte pohyb, který pak budete využívat v celém 

kraulu. Ruce využijte jako oporu pro snadnější a účinnější přenosy váhy. 

Tento pohyb je podobný houpání na houpačce. Na houpačce je důležité počkat, 

až se houpačka dostane do svého vrcholu a začne klesat zpátky. V ten moment 

klesání podpoříme tak, že se zhoupneme. 

V tomto cvičení (a i v dalších a celém plavání) je stejně tak důležité počkat, až je 

pohyb v bocích dokončen a teprve pak provést další přenos váhy. 

4.7. Nácvik houpačky s kopem u stěny 
Položte se do splývavé polohy a oběma rukama se držte stěny bazénu nebo 

schůdků. Natočte se na jeden bok. Pak střídavě přenášejte váhu z jednoho boku 

na druhý. Současně s přenášením váhy v bocích kopněte spodní nohou, jak je 

vidět na obrázku níže. Takto se pohupujte a postupně si zažívejte pohyb, který 

pak budete využívat v celém kraulu. Ruce využijte jako oporu pro snadnější a 

účinnější přenosy váhy. 
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4.8. Houpačka ve splývání 
Jedná se o stejný pohyb jako v předchozím cvičení. Rozdíl je v tom, že nejste na 

místě u schůdků, ale pohybujete se dopředu. Opět přenášíte váhu z boku na 

bok a kopete spodní nohou; obě ruce jsou v prodloužení těla. 
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4.9. Houpačka ve splývání s pohybem rukou 
Začněte opět na břiše s přenášením váhy z boku na bok; obě ruce jsou 

v prodloužení těla. Nyní současně s každým přenosem váhy přidejte i pohyb 

ruky. Tento pohyb vypadá tak, že dlaň ruky, která byla vespod, přesunete 

k hlavě. S přenášením váhy a pohybem ruky pokračujte, dokud máte dostatek 

vzduchu v plicích. Pro nádech se pak postavte a několikrát zopakujte. 

 

4.10. Houpačka => celý styl 
Začnete opět na břiše. Přenášejte váhu z boku na bok se současným pohybem 

rukou (viz předchozí cvičení). Po několika přenosech váhy přesuňte ruku až na 

bok a plynule přejděte k plavání celým stylem. Pokračujte, dokud se 

nepotřebujete nadechnout. 
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4.11. Nácvik rukou => celý styl 
Dostáváme se k celému kraulu. Zpočátku provádějte nácvik na jeden výdech – 

pro nádech se pak postavte.  

Postavte se tak, že jedna ruka je v prodloužení těla, druhá je u hlavy.  

Odrazte se a „spadněte“ dopředu do vody (viz cvičení 4.4.). Pak ruku, kterou 

jste přesunuli na stehno, přeneste k hlavě. Přenášíte pouze ruku, nic dalšího 

neděláte, nohy nekopou a druhá ruka zůstává v prodloužení těla. Jakmile je 

ruka před úrovní hlavy připravená se zanořit, pak: 

 Přeneste váhu z horního boku dolů 

 Zasuňte ruku do vody 

 Kopněte spodní nohou 

 Využijte vedoucí ruky jako opory/kotvy 

Pokračujte, dokud se nepotřebujete nadechnout. Toto několikrát zopakujte, 

abyste si celý pohyb osvojili a uložili do svalové paměti. 

4.12. Koordinace, synchronizace 
Váš kop bude uvolněný a účinný, pokud bude veden zejména z rotace boků. 

Svaly na nohou se zapojují jen málo. Tohle zvládnout nějaký čas trvá, protože 

máme silnou tendenci přetěžovat svaly na nohou a tím se rychle unavovat. 

Cvičení níže vám pomohou celý kop zkoordinovat tak, aby byl kop veden co 

nejvíc ze středu těla: 

 

1. Pošlete protější ruku vpřed. Přenos váhy v bocích a kop pravou nohou pošle 

dopředu levou ruku. Stejně tak přenos váhy v bocích a kop levou nohou pošle 

dopředu pravou ruku.  
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To nazýváme „diagonální síla“. Diagonální síly využíváme tak, že přenesením 

váhy z horního boku zasuneme ruku do „poštovní schránky“ a pošleme jí vpřed. 

Jakmile diagonální sílu cítíte, přidejte soustředění na to, že levou nohou 

posíláte vpřed pravou ruku podél levé ruky, která je ukotvená vpředu (a stejně 

tak pravou nohou posíláte vpřed levou ruku podél pravé ruky). 

 

2. Stabilní osa otáčení. Zpočátku vám bude stačit soustředit se na kopající 

nohu. Ale i neaktivní (tj. nekopající) noha má svou důležitost. Proto se 

postupem času zaměřte i na ní, takto: 

Jakmile kopající spodní noha pošle protější ruku vpřed a dokončí kop, měla by 

zůstat na místě, aby působila jako „otočný bod“, ze kterého vychází následující 

kop druhé nohy. 
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Horní nohu udržte dlouhou a stabilní, aby mohla sloužit jako opora a základna 

pro kopající spodní nohu. 

 

 

3. Stálý tlak. Každé kopnutí může vytvořit buď turbulence (néé) nebo propulzi 

(ano!). Čím silnější a prudší kopnutí, tím víc cákání a bublin a tím rychlejší únava 

svalů na nohou. Proto se raději zaměřte na táhlý a pozvolný kop. Měli byste ho 

cítit tak, jako když nohou koulíte těžký medicinbal a ne, jako když odkopáváte 

fotbalový míč. 
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5. BODY SOUSTŘEDĚNÍ U CELÉHO STYLU 
Pokud jste úspěšně prošli celou sekvencí a plavete celý styl s dvoudobým 

kopem, doporučuji se průběžně zaměřovat na tyto body (vždy jen na jeden 

bod). 

 

Kotníky paralelně. Hlídejte si, abyste kopali s nohama blízko u sebe. To 

znamená, že kotníky zůstávají paralelně téměř celou dobu. Tím aktivujete svaly 

středu (spinální stabilizátory), které pomohou stabilizovat trup. Pozorně si 

všímejte náhodných pohybů rukou nebo trupu, které naruší koordinaci kopu. 

Experimentujte s tím, jak široké dráhy a trpělivé uchopení vody pomáhá snížit 

roztažení nohou (viz níže Nůžkovitý kop). 

Kop směřující dolů (ne do strany). Nacvičujte tak, aby kopající noha směřovala 

více dolů a méně do strany. Ačkoliv se vždy bude jednat o diagonální kop, tento 

prvek zabrání tomu, aby se tělo „rozhoupalo“, což pak způsobuje chybně 

načasovaný kop. 

Kop ze středu těla. Maximalizujte integraci a uvolnění tak, že kop vychází ze 

středu těla a ne ze stehen. Doslova cítíte, že se aktivují břišní svaly. 

Pohyb protilehlých končetin. Soustřeďte se na zasunutí a protažení ruky a kop 

protilehlé nohy. Prociťte, jak se vaše tělo dostává do dlouhé a hladké polohy a 

jak dlouho v této poloze můžete klouzat vodou. 

Kop, noha zůstane. Proveďte záběr a kop a kopající nohu nechte tam, kde 

skončil kop. Otočení těla způsobí, že druhá noha je automaticky připravená 

v poloze pro další kop. 

Kop, noha se vrátí ke druhé noze (na druhou nohu). Proveďte záběr a kop a 

kopající nohu vraťte na nárt druhé nohy. Snažte se jí tam udržet po celou dobu 

přenosu ruky. Například kopněte pravou nohou, pak ji umístěte na nárt levé 

nohy a celou dobu přenosu pravé ruky ji tam udržte. 
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Stálý tlak. Už jsem zmiňoval dříve, ale jedná se o mistrovský kousek, o 

jemnůstku, díky které opustíte skupinu máchalů a plácalů. Vaším cílem je cítit 

stálý tlak na noze a chodidlu během přenosu váhy. Nechceme rychlé, trhavé 

kopání. 
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6. CHYBY 

6.1. Nezkoordinovaný/chaotický (vířivý) kop 
Toto je nejčastější chyba u začátečníků – kopou mimo rytmus trupu a rukou. 

Vypadá to, jako by nohy měly své vlastní ovládání. Tento kop velmi vyčerpává a 

je hodně frustrující, zejména pokud je horší pohyblivost kotníků. 

Příčinou je nejčastěji nezvládnutá základní rovnováha nebo silně zažité neustálé 

frenetické kopání. To jsou ta cvičení, kdy vám trenér dal do rukou desku a 

kopali jste jako o život, pamatujete? Hrajte si se Splýváním bez kopání (cvičení 

č. 4. 1.) a pečlivě nacvičujte celou výukovou sekvenci. 
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6.2. Zpětný kop 
Při tomto kopu se plavec nepohybuje dopředu, ale dozadu. Vypadá tak, že 

plavec kope hodně od kolen (tedy že hodně ohýbá nohu v koleni, podobně jako 

při prsou), pata se dostává téměř na zadek a nohy jdou nad hladinu. A právě 

toto ohýbání nohy v koleni a zakopávání způsobuje, že plavec couvá. 

Pokud i vy při kopání couváte, nacvičujte podle bodu 3.1 a soustřeďte se na to, 

aby pohyb nohy vycházel z kyčle, aby rozsah pohybu byl malý a nohu v koleni 

ohýbejte jen minimálně. 

6.3. Nůžkovitý kop 
Když vidíte někoho plavat s nůžkovitým kopem, okamžitě si toho všimnete. Při 

každém kopu má nohy hodně od sebe a vypadá to, jakoby nohama stříhal. 

Odtud nůžkovitý kop. 
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Nejčastěji je způsoben přílišným přetočením na bok. Plavec pak cítí nestabilitu a 

kompenzuje jí právě širokým kopem. Pokud si všimnete, že nohama zabíráte 

skoro celou dráhu, doporučuji se zaměřit na základní cvičení na rovnováhu, 

zejména bruslařskou polohu. 

6.4. Kop horní nohou 
Toto už jsem zmiňoval na začátku e-booku. Při kopu horní nohou kopneme 

stejnou nohou jako je zasouvající 

se ruka. Kdybyste tak chodili, 

vypadá to jako tzv. mimochod, 

kdy jde současně dopředu pravá 

ruka a pravá noha (nebo levá 

ruka a levá noha).  

Takto chodí velká zvířata, např. 

sloni, když chtějí zrychlit, ale jsou 

příliš těžká, aby přešli do klusu. 
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My ale nejsme tak velcí a klusat můžeme. Proto můžeme končetiny zapojovat 

jako při normální chůzi nebo běhu. Tento pohyb je účinnější, protože zapojí 

mnohem více svalů kolem středu těla a zátěž je tak více rozložena. Vzpomeňte 

na Laure a její „jízdu na běžkách“. 

Zjistíte-li, že kopete horní nohou, doporučuji se věnovat cvičením Z břicha na 

záda (4.4) a Nácvik obou rukou (4.5). 

6.5. Chybně načasovaný kop (kop příliš brzy) 
Další častá chyba, kdy je kop a přenos váhy příliš brzy. Máme velmi silně zažité, 

že jakmile se začne hýbat ruka, začne se automaticky hýbat i noha. V plavání je 

to ale jinak. Nejprve je třeba přenést ruku před hlavu a až pak přenést váhu 

v bocích a kopnout. Pro zopakování a vizuální představu zde ještě jednou 

uvádím obrázek z druhé kapitoly: 

Tuto chybu mohou napravit cvičení Nácvik obou rukou (4.5) a Houpačka 

(4.6. -4.8.). 
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7. ZÁVĚR 
Dvoudobý kop se nenaučíte během jedné návštěvy bazénu. Je to běh na 

dlouhou trať, který potřebuje dostatek trpělivosti, pozornosti a cvičení. Než se 

stanete mistry v dvoudobém kopu, uplyne hodně vody a asi jí dost při nácviku i 

vypijete. 

Dnešní doba tomuto příliš nepřeje. Všichni požadují a nabízí instantní řešení, 

které všechny problémy vyřeší nejlépe včera. 

Pokud jste doufali v něco podobného, zklamu vás. Instantní řešení nemám, není 

na skladě (a nemá smysl se ptát příští týden; ani příští týden nebude). 

Ale co nabídnout mohu, je dlouhodobé, hluboké uspokojení. Uspokojení nejen 

z toho, že pro sebe aktivně něco děláte a z pocitu, že se v určité dovednosti, 

která zpočátku byla velmi obtížná, postupně lepšíte. Hlavně se nabízí příležitost 

dosáhnout báječného pocitu, který vzniká, když se mysli a tělo plně zabývá 

učením obtížné dovednosti. 

V tomto e-booku jsem poskytl praktické nástroje a cvičení ke zvládnutí 

dvoudobého kopu. Ale chtěl bych nabídnout i něco víc. Jít ještě dál a zažívat 

to, čím mě plavání nejvíc obohacuje – dosahování mistrovství. 

Při nácviku něčeho nového zažíváme krátká, téměř skoková zlepšení, která jsou 

střídána mnohem delšími úseky, kdy se téměř nelepšíme. 

V těchto chvílích stagnace pomáhá si uvědomit, že: 

 Hlavním cílem nácviku je nácvik samotný. Že cesta je cíl. 

 Proces zlepšování se na neviditelné buněčné úrovni děje neustále, i když 

máme pocit, že se vůbec nelepšíme. 

Mistrovství je tajemný a fascinující proces, během kterého se to, co na začátku 

bylo obtížné, díky nácviku postupně stává jednodušší a radostnější. 
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Kdykoliv vidíme nějakého mistra v akci – ať už Jaromíra Jágra na ledě, Ester 

Ledeckou na sněhu nebo Michaela Phelpse ve vodě – předpokládáme, že jsou 

rození géniové. A i když ne každý z nás bude excelovat jako oni, všichni, kteří se 

pustí do náročného úkolu, mohou být za své úsilí bohatě odměněni. 

V tomto plavání nabízí obrovské možnosti, protože geneticky jsme 

naprogramováni ve vodě dělat všechno špatně. Když převezmou vládu 

instinkty, tak ve vodě mácháme rukama, kopeme a děláme všechno pro přežití. 

Takto plavat je velmi vyčerpávající a neúčinné. 

Naše DNA není ideální pro plavání. Ale je celoživotně naprogramována se učit a 

zvládání dovednosti, které nám nejsou vlastní, je to, co nás odlišuje od všech 

ostatní živých tvorů. 

Plavecké mistrovství není o zaplavání 100m pod minutu nebo 4km pod hodinu. 

Ani to není o zaplavání bazénu na 16 záběrů. Plavecké mistrovství je o 

sjednocení těla a mysli v trpělivém, soustředěném nácviku, do kterého se 

postupně zamilujete. 

Kdykoliv plavu, zažívám pocit veliké svobody, protože voda je jedno z mála 

míst, kdy si mohu dělat, co chci. Mohu jen být, zažívat uvolněním každodenních 

záležitostí a užít si čas pro sebe. 

Tato dovednost je velmi cenná i pro život – můžeme se naučit, jak postupně 

zvládnout a uspět v podstatě čemkoliv. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pokud existuje nějaká cesta k životnímu úspěchu a naplnění, pak ji 

nalezneme v dlouhodobém procesu, který vede k mistrovství.  

Ona neustálá, opakující se rutina, kdy se plně soustředíme na danou 

činnost, na tady a teď. Skutečná meditace v pohybu. 

Přeji, ať se vám na této cestě daří. 
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Líbil se Vám e-book? Chcete více? 
 

Pak doporučuji pořídit si video Dvoudobý kop v kraulu, které vás krok za 

krokem podle výše popsaných cvičení povede ke kraulu, jakým jste si vždy přáli 

plavat. 

 

Tomáš Vojtěchovský 

 

PS: Více plaveckých informací najdete na www.totalniplavani.cz 

Tuto publikaci lze volně šířit v původní podobě. Není dovoleno ji dále upravovat. 

http://totalniplavani.cz/plavani-video-2dk.php
http://www.totalniplavani.cz/

