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Dýchejte lépe a snadněji 

Plavte lépe a snadněji 

 

Často mi píšete nebo říkáte, že Vám při plavání dělá problém dýchání. Že se vám 

nedaří koordinace dechu a pohybu a že vás to vyčerpává a plavání vám nepřináší 

takovou radost a zážitek, jaký byste si přáli. To může být způsobeno nesprávnou 

nebo nedostatečnou technikou dýchání nejen ve vodě, ale i na suchu. Pojďme se 

tedy nejprve podívat na to, jak dýchání vylepšit na suchu a co nám může přinést 

takzvaná dechová gymnastika.  

Dechová gymnastika 

Vzduch je nutnou "samozřejmostí", ale také nejlevnějším a nejzdravějším lékem na 

mnohé neduhy, kterými dnes lidé trpí: stres, únava, špatné spaní, ale i nevhodné 

držení těla. Časté a neúměrné stresy spojené s napětím a silnými emocemi 

způsobují, že dýcháme špatně a nepřiměřeně. Už u dětí vznikají návyky nesprávného 

dýchání, které se dříve nebo později projeví na jejich zdraví nebo výkonnosti. 

Správné dýchání pomůže každému 

Populární úsloví o tom, že člověk něco "nerozdejchal", je velmi dobrým vodítkem k 

tomu, jak se vypořádávat se stresem. Je totiž známo, že při napětí se člověku 

zrychluje dech - a pokud člověk naopak dýchání dokáže zpomalit a prohloubit, 

pomůže mu to i k duševnímu zklidnění. Při rozšíření o další relaxační techniky se 

může člověk naučit účinně zvládat pocity bolesti nebo úzkost. Hluboké dýchání také 

může člověka povzbudit podobně jako energetický nápoj: okysličí mozek, čímž 

odežene únavu a zvýší výkonnost. Existují studie, které prokazují pozitivní vliv 

kvalitnějšího dýchání na krevní tlak, astmatické potíže, trávicí pochody i na celou 

řadu dalších problémů. 
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Problémy se dají rozcvičit 

Dechová gymnastika není žádnou novinkou. První zprávy o tomto způsobu léčení 

pocházejí z Číny již z doby asi 2700 let př. n. 1., kdy byly popsány cviky dýchání vsedě 

za účelem najít rovnováhu mezi tlakem vnějším a vnitřním.  

Při trénování plného dechu si vylepšíme duševní rozpoložení a zároveň si procvičíme 

celé dýchací ústrojí. I pro "běžné" dýchání je důležité, aby se lidé naučili zapojovat 

bránici a mít výdech delší než nádech. Krátký neekonomický výdech vede k mělkému 

nádechu a tím celkově k povrchnímu dýchání, což ve svém důsledku vede k omezení 

celkové pohyblivosti hrudníku a k ochabnutí dýchacích svalů.  

 

Cviků dechové gymnastiky je celá řada 

Pokud se jim člověk chce věnovat vážně nebo potřebuje i napravovat problémy s 

držením těla, měl by se obrátit na odborníka, který mu doporučí ty nejvhodnější. Pro 

základní procvičení se ale dají použít dva jednoduché cviky.  

První každý zná, je to oblíbený "kočičí hřbet". V poloze na čtyřech s dlaněmi na zemi 

v šíři ramen při co nejhlubším výdechu nahrbíme záda, předkloníme hlavu a 

vtáhneme zadek pod sebe. Při nádechu naopak záda prohneme, hlavu zakloníme a 

zadek vystrčíme. 

Druhý cvik provádíme na zádech: dáme si ruce podél těla, a jak se nadechujeme, 

posunujeme je po zemi nejdříve do upažení a pak vzpažení, a při výdechu po stejné 

půlkruhové trase zpátky. Musíme přitom dávat pozor, abychom se neprohýbali 

v bedrech a nezvedali při nádechu ramena k uším. Oba cviky je třeba provádět 

pomalu, plynule a výdech mít oproti nádechu o něco delší. 
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Jak dýcháme  

• Dolní (břišní) dýchání: zajišťuje ho především bránice, dále svaly břicha, zad a 

pánevního dna. Zda dýcháme správně, zjistíme podle toho, jestli se nám při 

nádechu zvedá břicho - pokud ne, dýcháme špatně.  

• Střední (hrudní) dýchání: zda probíhá správně, se pozná podle toho, že se při 

nádechu roztahují žebra a v poloze vleže se zvedá hrudník.  

• Horní (podklíčkové) dýchání: zaplňuje se především horní část plic, zvedají se 

horní žebra a klíční kosti.  

Když zhluboka dýcháme, měli bychom zapojit všechny tři zmíněné fáze - pak se 

jedná o tzv. plný dech, který je velmi účinnou osvěžující či relaxační technikou. Po 

nádechu procházejícím všemi fázemi by měl následovat výdech. Ten by měl být 

nejméně stejně dlouhý jako nádech nebo lépe o něco delší. Někdy se doporučuje, 

aby poměr výdechu a nádechu byl 3:2 nebo 2:1. Ale spíš než stopky ke správnému 

dýchání potřebujeme dobrý pocit: abychom cítili, že do těla proudí dostatek kyslíku.  
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Umění dýchání 

Zkušenosti z plaveckých kurzů ukazují jednu důležitou věc. Dýchání je největší 

problém pro nezkušené plavce. To mě přesvědčilo v tom, že dokud se dýchání 

nestane přirozené a rutinní, nemá smysl se soustředit na další plavecké dovednosti. 

To, co nejvíc ovlivňuje vaše dýchání, není záběr. Jsou to vaše obavy, přílišná snaha 

(„závodnické srdce“) a pocit, že se dusíte. Místo záběru se proto zaměříme na 

základy dýchání. Když zvládnete tohle, další plavecké dovednosti se naučíte mnohem 

snadněji.  

Zvládnout dýchání je pro plavání zásadní. Vyrovnané a rytmické dýchání je základem 

k nalezení radosti z plavání a k získání maximálního zdravotního prospěchu z pobytu 

ve vodě. Problémy s dýcháním ale mají plavci všech úrovní a schopností.  

Ať už jste zvládli techniku záběru jakkoli dobře, pokud jste se nenaučili sladit záběr s 

dýcháním, z plavání nebudete mít takový prožitek a prospěch. Prvním krokem je 

uvědomění si faktorů, které naše dýchání ovlivňují.  

Co se při plavání s vaším dýcháním děje? Nechce se vám ze strachu z dýchání ve 

vodě ponořit obličej? Nemáte mezi záběry nikdy dost času k úplnému nádechu? 

Sotva při plavání popadáte dech? Vadí vám voda v nose, takže zadržujete dech tak 

dlouho, jak je to jen možné?  

Mnoho plavců problémy s dýchání přiznává. Další, kteří si toho vědomi nejsou, 

vykazují při plavání symptomy nepohody a úzkosti. Samotná úzkost bývá hlavní 

překážkou k hledání způsobů, jak při plavání účinně dýchat. Strach z dýchání je často 

podceňován a pak i jednoduché instrukce jako "pro nádech otočte hlavu do strany" 

nebo "vydechujte mezi záběry" mohou být nepoužitelné a nenabízí žádnou pomoc 

pro trápící se plavce. Mylně předpokládáme, že budeme vědět, jak se těchto 

instrukcí přesně držet. 

Tento malý zřetel na dýchání je slabý základ k nácviku plavání. Špatné zvyky a 

mizerná koordinace mohou přetrvávat i po mnoha letech a kazit nám zážitek z 

plavání. Naučit se sladit dech a záběr není jednoduché – vybízí nás to k práci na 

sobě, k většímu uvědomění, co ve vodě děláme. Máme možnost zkoumat a 

objevovat optimální dýchací techniku, hledat nejmenší možné úsilí potřebné k 

dostatečnému pohybu hlavy, abychom se mohli účinně nadechnout.  

http://www.totalniplavani.cz/


Dýchání při plavání  Tomáš Vojtěchovský 

 6 www.totalniplavani.cz   

Dobře zvládnuté dýchání umožní spojit všechny prvky radostného a příjemného 

plavání: uvolněná uvědomělost a jistota, účinné využití celého těla a plynulý 

záběrový rytmus. Pravidelné procvičování rytmického dýchání jako součásti 

správného plaveckého způsobu je jednou z cest, jak zlepšit a posílit dýchací ústrojí. 

Plynulé dýchání v rámci plavání se stane uvolňující a dokonce meditativní aktivitou, 

která nám bude pomáhat dobít fyzické a duševní síly. Každý den tak můžeme 

prožívat s obnoveným nadšením a živostí. 

 

Dýchání ve vodě 

Dýchání ve vodě od nás vyžaduje, abychom si byli vědomi svého dýchání a jeho 

důsledků. Protože pod vodou nemůžeme dýchat, musíme věnovat pozornost 

našemu dýchání a tomu, jak je dýchání sladěné s pohybem celého těla. Je několik 

faktorů, které odlišují dýchání ve vodě a na pevné zemi.  

1. Ve vodě musíme zajistit, abychom se vzduchem nevdechli i vodu.  

2. Mimo vodu normálně dýcháme hlavně nosem, což je považováno za 

nejzdravější způsob nádechu. Průchod vzduchu nosem, který je pokrytý 

jemnými chloupky, působí jako filtr polétavých nečistot a reguluje pravidelný 

průtok vzduchu do plic. Protože je při plavání na nádech dost krátká doba, je 

nejlepší nadechovat se současně nosem a ústy. 

3. Během plavání musíme tělem manévrovat tak, aby se obličej dostal z dosahu 

vody, což nám umožní se nadechnout.  

4. Nadechovaný vzduch nám pomáhá udržet se na hladině. To má následky pro 

rovnováhu a polohu těla.  

Při plavání máme příležitost dýchat v pravidelnějším rytmu než při jiných 

příležitostech. Náš dýchací rytmus se neustále mění tím, jak mluvíme, pohybujeme 

se nebo reagujeme na různé emoce. Ale když plaveme, máme možnost si vytvořit 

pravidelný a rytmický způsob dýchání.  

Další faktor, který charakterizuje dýchání ve vodě a mimo vodu, je ten, že když 

vyfukujeme do vody, naše smysly jsou mnohem více soustředěny než obvykle. 

Sledování, poslouchání a vnímání výdechu do vody může být zpočátku neobvyklé a 
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dokonce znepokojující. To může mít za následek nedostatečné vydechnutí do vody. 

Když plavec do vody vydechne silně, může být překvapen hlukem a turbulencí, které 

vytvořil. Při výdechu do vody totiž musíme vzít v úvahu, že tlak vody je významně 

větší než atmosférický tlak. To neznamená, že musíme do vody vydechovat s 

nepřiměřenou silou, pouze to, že výdech do vody může trvat déle a je energičtější 

než do vzduchu.  

Hodně plavců mnohem více zajímá, aby se nadechli, než aby dostatečně vydechli. 

Důraz by měl být ale opačný. Přehnaný nádech může být sám o sobě hlavní 

příčinou potíží během plavání. Pokud vdechneme víc vzduchu, než vydechneme, 

naše plíce budou vystaveny zbytečnému napětí: bojují s tím, aby naplnily plicní 

sklípky čerstvým vzduchem, ve kterých je ale starý vzduch. Můžeme to cítit, jako 

bychom měli prasknout. Tohle je jedna z hlavních příčin, proč spoustě plavců 

dochází dech.  

Máte po odplavání i krátké vzdálenosti pocit vyčerpání? Je to proto, že pohybujete 

svými končetinami s příliš velkým úsilím? Nebo máte špatnou polohu těla, takže se s 

vodou perete? Anebo je to jednoduše proto, že vám došel dech? Pro většinu lidí jsou 

symptomy vyčerpání výsledkem neúčinného dýchání. Naučit se správně dýchat 

může být nejdůležitější prvek pro zlepšení vytrvalosti ve vodě.  

Pro začátečníky je důležité zvyknout si na zvláštní pocity vyvolané výdechem do 

vody. Strach z toho, že budete rušit je nepřiměřeným důvodem pro neúplný výdech. 

Jste rušeni hlukem, který dělají ostatní plavci? Pobavte se děláním bublin. 

Vydechujte s jistotou a neznepokojujte se zvukem, který vzniká.  
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Zabezpečení dýchacích cest 

Největším zdrojem napětí pro nové plavce je velmi reálný strach, že se jim voda 

dostane do nosu nebo do dýchacích cest. Nejvíce jsem si toho všiml při nácviku 

rovnováhy u plaveckých nováčků. 

Minimalizování zvedání hlavy je základem pro dobrou rovnováhu. To ale přivádí 

vodu nebezpečně blízko k nosu a ústům. Plavci pak náhle zvedají hlavu, aby se 

dostali do "bezpečné" vzdálenosti od hladiny. Jakmile to udělají, rovnováha se naruší 

a jejich pohoda se ztrácí.  

Nabízím proto jednoduché kroky, které můžete udělat, abyste se cítili bezpečně a 

dostal se k vám všechen vzduch, který potřebujete a přitom minimalizujete 

nebezpečí, že vdechnete vodu.  

1. Nacvičujte dýchání do misky naplněné teplou vodou, jak vidíte na obrázku. 

Pokud máte zrcátko, které můžete umístit na dno misky, tak jej tam dejte. 

Potom vyzkoušejte následující: 

o Ponořte bradu do vody a nechte jí tam. Pak se nadechujte ústy a 

vydechujte ústy a nosem. Pozorujte, jak dech vytváří na hladině vlnky. 

Pokračujte takto cca 30 sekund, dokud to není téměř meditativní.  

o Dále, nosem a ústy se lehce dotkněte hladiny a nadechujte se skrze 

koutky vašich úst. V zrcadle sledujte "skvrny", vzniklé v místech kde se 

nos a ústa dotýkají vody. Takhle si hrajte asi minutu, až vás to skoro 

začne nudit. 
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o S plaveckými brýlemi ponořte obličej do vody, ústa mějte otevřená, ale 

nevydechujte. Vnímejte, jak přirozený tlak vzduchu nedovolí vodě 

natéct do nosu nebo do úst. Když hlavu zvedáte, všimněte si, jak snadno 

se můžete nadechnout, dokonce i s kapající vodou kolem vašich úst a 

nosu. V tomto a následujících cvičeních se snažte nadechovat se špičkou 

nosu dotýkající se vody. 

 

 

 

 

 

 

o Opakujte jako výše, ale nyní nosem dělejte bubliny. Sledujte zrcadlo a 

snažte se bubliny mít malé a klidné. Čím menší a klidnější jsou, tím déle 

vydržíte vydechovat. Pak toto cvičení opakujte s tím, že bubliny 

vytváříte pouze ústy.  

o Pokud už zvládnete všechna předcházející cvičení klidně a pohodlně, 

pokročte k rytmickému dechu. Obličej ponořte do vody a počítejte 4-5x 

"jednadvacet". Pak hlavu zvedněte a napočítejte 1x jednadvacet. Hlavu 

dejte do vody a cvičení opakujte. Zajímavou výzvou je střídat výdech 

nosem a ústy. Vaším cílem je se nadechovat se špičkou nosu dotýkající 

se hladiny a s ústy jen nepatrně nad hladinou. Opakujte to, dokud se 

nenaučíte uvolněný a hladký rytmus. 
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2. Rytmické dýchání si vyzkoušejte i v bazéně v mělké vodě (zde si můžete 

zopakovat všechna předchozí cvičení). Ohněte se a ruce dejte na kolena nebo 

se chytněte o okraj bazénu, obličej ponořte do vody a proveďte dostatečně 

dlouhý výdech. Pak hlavu zvedněte s minimálním zdvihem (hlava je co nejblíže 

hladině) a nadechněte se. Opakujte to, dokud to není snadné a meditativní. 

Tento uklidňující efekt vám později pomůže vrátit se k plavání s lepším 

pocitem pohodlí a bezpečí. 

3. Po několika minutách předchozího cvičení přejděte k bublinám. Začněte s 

mírným a krátkým ponořením - pouze se zanořeným čelem - a pokračujte k 

delším a hlubším ponořením se soustředěním na neustálé vytváření bublin. 

Vynořte se a začněte se nadechovat, jakmile se ústa dostanou z vody. 

Soustřeďte se na to, abyste se cítili pohodlně při nadechování, kdy voda 

proudí a padá přes vaše ústa a nos. Pak hlavu opět ponořte a pokračujte dále. 

4. Pak přejděte k plavání a začněte uvolněně s krátkými vzdálenostmi (25m). Zde 

dovolte potřebě nádechu zcela diktovat rychlost a rytmus vašich temp. Pokud 

to pomáhá, počítejte si při výdechu i při nádechu "jednadvacet", jak jsme 

cvičili dříve. Během odpočinku mezi 25m udělejte několik hlubokých a 

pomalých "jógových" nádechů a výdechů. Pokud zvládáte 25m s dostatečným 

pocitem pohody a stačí vám pouze tři hluboké nádechy a výdechy, přejděte k 

50m vzdálenosti.  

 

Dýchání naruby - zajistěte si vzduch, který potřebujete 

Dýchání je tak přirozená aktivita, že jí zřídkakdy věnujeme pozornost. Jediný čas, kdy 

si dýchání zpravidla uvědomujeme, je, jsme-li bez dechu vyčerpáním nebo z paniky. 

V případě plavání to někdy může být z obou důvodů najednou.  

Při plavání potřebujeme větší rozsah dýchacích dovedností než při jiných aktivitách. 

Elitní plavci jsou schopni dýchat bez námahy, přičemž udrží dokonalou techniku při 

maximální zátěži a rychlostech blížících se olympijským rekordům. Plavci na 

otevřené vodě zvládnou to samé při velkých vlnách, při prudkých nárazech větru 

nebo v balíku dalších plavců. Na druhé straně, někteří nováčkové s částí obličeje 

nebo hlavy ve vodě mohou zažívat velmi nepříjemné pocity. Dýchání je může tak 
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zaměstnat, že už jim nezbývá žádná energie, která by jim umožnila se soustředit na 

samotné plavání.  

Dýchání je nesporně nejzákladnější ze všech plaveckých dovedností. Pokud se 

naučíte dýchat ve vodě téměř tak dobře a automaticky jako na zemi, budete ve vodě 

klidnější a lépe se soustředíte na techniku. Dobře zvládnuté dýchání také poskytuje 

aerobní kapacitu pro plavání delších vzdáleností a dostatek energie při plavání 

maximální rychlostí. 

Kromě toho plavec, který zvládne plavecký dech, může dýchací dovednosti použít k 

účinnému uvolnění, zlepšení schopnosti koncentrace a prohloubení uvědomění si 

sebe sama. Přitom se učí nové dovednosti a rychleji a lépe regeneruje po velké 

námaze. Jelikož nemáte žádnou jinou volbu, než dýchat, proč se nestát opravdovým 

mistrem plaveckého dechu? 

 

Špatný vzduch ven, dobrý dovnitř 

Pro většinu lidí je nejpřirozenější soustředit se na nádech. Výdech je pak 

automatický. Při plavání, stejně tak jako při jiných aktivitách, kdy dochází k fyzické 

námaze, by tomu mělo být právě naopak. Soustřeďte se na výdech a dovolte 

nádechu, ať se o sebe postará sám.  

Pokaždé, když se nadechneme, tak vzduch, který jde do plic, obsahuje 21% kyslíku a 

nepatrné množství oxidu uhličitého. Vzduch, který vydechujeme, je přibližně 14% 

kyslík a téměř 6% oxid uhličitý. Pokud se cítíme "bez dechu", tak to neznamená, že 

trpíme nedostatkem kyslíku, protože zužitkujeme jen přibližně jednu třetinu kyslíku, 

který vdechneme. Tento pocit je spíše způsoben zvýšením hladiny oxidu uhličitého v 

krvi. 

Abychom si udrželi pocit uvolnění a pohodlí, měli bychom se soustředit zejména na 

výdech, protože tím se nejlépe zbavíme nahromaděného oxidu uhličitého. 

Uvědomění si rozdílu mezi dechem soustředěným na nádech a dechem 

soustředěným na výdech můžete zlepšit sérií cvičení, které nazývám "dýcháním 

naruby". Cvičit můžete i nyní, když si čtete tento článek. Uvolněně se posaďte a 

začněte:  
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1. Začněte aktivním a energickým nádechem. Vydechněte jednoduše tak, že 

vzduch volně vypustíte. Nádech i výdech provádějte nosem. Proveďte 5-6 

opakování.  

2. Změňte důraz a nyní vydechujte důrazně. Zlepšit uvědomění si této změny 

můžete nácvikem dechových cvičení, která jsou známé jako pranajáma 

pocházející z jógy. Když vydechujete, nepatrně stáhněte hrdlo, aby vznikl 

"chraplavý" zvuk hlasitý tak, aby byl slyšet přes celou místnost. Když to děláte, 

měli byste si být vědomi více toho, že vzduch vám proudí hrdlem spíše než 

nosními dírkami. Proveďte 8 až 10 takovýchto nádechů a výdechů. 

3. Nakonec pokračujte v dechu soustředěném na výdech, ale vědomě provádějte 

nádech co nejpasivněji. Vnímejte, jak moc jste schopni své plíce naplnit jako 

odpověď na "vakuum", které jste výdechem vytvořili. Nádech dokončete 

aktivním nádechem. Opakujte tak dlouho, dokud nepocítíte zlepšení vaší 

schopnosti naplnit plíce pasivně. 

 

Cvičení pro soustředěné dýchání 

Až příště půjdete plavat, doporučuji, abyste se soustředili zejména na dech a hlavně 

na využití výdechu pro kontrolu úsilí. Provádějte sérii třech kol, z nichž každé trvá cca 

10 minut. Pro každé kolo si zvolte vzdálenost od 25m do 200m. Odpočívejte 3 až 6 

hlubokých a uvolněných dechů mezi každým opakováním v každém kole. Další 1-2 

minuty odpočívejte mezi sériemi. Nadechujte se na každé druhé nebo třetí tempo.  

• První kolo plavte s mírným úsilím, přibližně na 65%. Udržujte odpovídající úsilí 

během série nebo mírně zvyšujte rychlost. Soustřeďte se zejména na 

rovnoměrný výdech, který začíná okamžitě po nádechu. Postupně se snažte, 

aby nádech byl více a více pasivní.  

• Druhé kolo plavte přibližně na 75%. Podpořte zvýšené úsilí pouze tím, že 

důrazněji vydechnete. Cílem je postupně cítit, že důraznější výdech, spíše než 

svalové úsilí, poskytuje veškerou energii potřebnou k zvýšené rychlosti.  

• Třetí kolo plavte ještě rychleji, přibližně na 85%. V tomto kole podle potřeby 

zvyšte sílu vašeho výdechu, ale nyní se soustřeďte na dokončení každého 

výdechu. Když se ústa dostávají z vody, přidejte přibližně 20% síly do výdechu. 
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Pociťte, jako byste vzduch z úst vyfukovali a tím si usnadnili další nádech. 

Pokračujte v soustředění se na co nejpasivnější nádech. Určitě vdechnete více 

dechu rychleji, ale jak moc jste schopni to zvládnout jako výsledek 

vyprázdnění vašich plic?  

Navrhuji, abyste toto cvičení prováděli alespoň jednou týdně několik měsíců. Při 

dalších opakováních experimentujte s přidáním dalších prvků:  

1. První kolo odplavte s počtem záběrů na bazén (PZB) N. Další kolo s PZB N+1 a 

poslední kolo s PZB N+2 nebo N+3.  

2. Experimentujte s tím, kolik vzduchu jste schopni vydechnout nosem a kolik 

ústy. Váš cíl je vydechovat co nejvíce nosem a výdech ústy zahrnout až v 

dalších kolech.  

3. Během několika prvních cvičení nevěnujte pozornost hodinám. Jakmile cítíte 

zlepšenou schopnost měnit rychlost zejména důraznějším výdechem, pak při 

postupném přidávání záběrů můžete sledovat čas, abyste změřili, jak moc jste 

schopni kombinací energického výdechu a vyššího počtu záběrů rychlost 

zvýšit.  

 

Dostatek vzduchu a hladší plavání 

Nyní prozkoumáme specifické techniky dýchání v rytmu vašeho plaveckého záběru. 

Tři nejčastější chyby při dýchání, které vidím mezi nezkušenými plavci, zahrnují:  

1. Zvedání hlavy při nádechu. To poškozuje polohu vašeho těla a vede k použití 

rukou jako "opěry" nebo podpory váhy hlavy namísto toho, aby ruce 

prodlužovaly tělo.  

2. Otáčení pouze hlavy ke vzduchu. Tento neobratný pohyb zvyšuje napětí a 

kroucení krku a páteře. Také narušuje vaší rovnovážnou polohu.  

3. Ztráta vaší přední strany. Poklesnutí vedoucí ruky při nádechu je téměř 

pravidlem mezi plavci, kteří nemají zvládnutou rovnováhu. Když to nastane, 

stáváte se méně hydrodynamičtí a velká část propulzní síly záběru je ztracena.  
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Nejlepší způsob, jak se naučit správnou polohu pro dýchání - která poskytuje veškerý 

potřebný vzduch, který potřebujete a který zároveň udrží účinný a dlouhý záběr - je 

procvičování bruslařské polohy a cvičeních přesunu podle instruktážního DVD Kraul 

Snadno. Svou polohu také můžete vylepšit uvědomělým plaváním, kdy plavete celý 

styl se zaměřením na specifické techniky při dýchání. Já osobně procvičuji nejvíce 

tyto:  

Dýchejte pupkem. Ne doslova, ale otáčejte se ke vzduchu, jako byste se chtěli 

pupkem nadechnout. To vám pomůže překonat bod číslo 2 zmiňovaný výše. Měli 

byste se snažit cítit tak, že otáčíte své tělo ke vzduchu a hlava tento pohyb 

doprovází. Pokud myslíte na udržení brady a hrudi ve vyrovnané poloze - v závěru 

rotace dovolte bradě otočit se trochu více - měli byste se dostatečně otočit a 

vyhnout se napětí, které by jinak vzniklo pouhým otočení hlavy při poloze trupu na 

břiše. 

Také si někdy představuji, že dýchací otvor je po stranách hrudního koše, 15 cm pod 

podpažní jamkou. Pokud se mi podaří dostat tuhle část těla na vzduch, vždycky mám 

vzduchu dostatek.  

 
 

Udržujte temeno hlavy dole. Nejlepší rovnováhu mezi nádechy budete mít, pokud 

váš nos směřuje ke dnu a vedoucí částí těla je temeno hlavy. Když to tak děláte, 

snažte se o pocit laserového paprsku, který jde z temene hlavy a vytváří "linii hlava-

páteř". Tento laserový paprsek byste měli udržovat v přímém vodorovném směru jak 

při výdechu, tak i při nádechu. Můžete na tom zapracovat třemi způsoby: (1) když se 

otáčíte k nádechu, udržujte temeno hlavy co nejblíže hladiny; (2) tlačte stranu hlavy 

do vody během nádechu; (3) při nádechu přitahujte bradu k rameni.  

Prodlužte se při nádechu; zůstaňte dlouzí i při dokončení nádechu. Pokud během 

nádechu ponecháte svou vedoucí ruku vepředu a ve správné "uchopovací" pozici, 

udržíte si mnohem více setrvačnosti a rychlosti a váš záběr bude účinnější. Abyste 
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toho dosáhli, soustřeďte se na to, aby při otáčení k nádechu vedoucí ruka zůstávala v 

protažení a záběr začněte, až když se začínáte otáčet zpět dolů. Když udržíte vaše 

prsty směřující dolů, následující záběr bude mnohem silnější. 

Cvičení pro zlepšení dýchacích dovedností. Plavte sérii třech kol, z nichž každé trvá 

přibližně 10 minut. Pro každé kolo si zvolte vzdálenost od 25m do 200m. 

Odpočívejte 3 (kratší vzdálenosti) až 6 (delší vzdálenosti) hlubokých a uvolněných 

dechů mezi každým opakováním v každém kole. Další 1-2 minuty odpočívejte mezi 

sériemi. Nadechujte se na každé druhé nebo třetí tempo. První kolo plavte se 

soustředěním se na dýchání pupkem. Druhé kolo plavte se soustředěním se na 

udržení vršku hlavy dole. Třetí kolo plavte se soustředěním se na prodloužení těla při 

nádechu. Který bod vám pomáhá nejlépe?  

 

 

 

 

Líbil se Vám ebook? Chcete více? 

Pak doporučuji si pořídit instruktážní DVD O2 v H2O které vás krok za krokem 

provede nástrahami dýchání při plavání. 

 

 

 

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

 

Tomáš Vojtěchovský 

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