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Strojírenství 

Tematická oblast: Plavání 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití nebo 

metodický pokyn 

Žák dokáže definovat plavecké styly a 

předvést praktickou ukázku. 

 
       

        

 

 

 



 

Plavání 

Plavecké styly 

Motýlek 

Motýlek se plave po břiše (hlavou dolů), po startu (po obrátkách) je využíváno 

delfínového vlnění (proto se tento styl také někdy nazývá delfín), které při dobře 

zvládnuté technice může velmi pozitivně ovlivnit čas. Po vynoření z vody se vytahují 

obě ruce současně a pohybují se dopředu (k hlavě) a podél ní se vrací pod vodu a 

podél těla se pohybují po co nejdelší dráze (tzv. vlně), aby byla rychlost co nejvyšší. 

Nohy kopou dvakrát za záběr rukama souběžně vedle sebe. Při otáčení na konci 

bazénu se provádí prsová (základní) obrátka. Motýlek je jak technicky tak fyzicky 

náročný plavecký styl, proto se s ním setkáváme prakticky výhradně v závodním 

plavání. 

Motýlek je nejmladší plavecký způsob. Jeho počátky klademe do třicátých let. 

 

Motýlek 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vln%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obr%C3%A1tka&action=edit&redlink=1


 
Znak 

Znak jako jediná plavecká disciplína nezačíná skokem z bloku, před startem 

závodníci skáčou do vody a v okamžiku startu se odrážejí od stěny bazénu, když se 

rukama drží za madlo na vnitřní části bloku. Plave se na zádech, ruce pracují stejně 

jako u kraulu (pravá ruka se pohybuje vzduchem za hlavu, zatímco levá pracuje ve 

vodě, aby byla rychlost co nejvyšší). Je velmi důležité před vnořením ruky do vody co 

nejvíce vytočit rameno, aby se dráha ruky ve vodě co nejvíce prodloužila. Provádí se 

kraulová (kotoulová) obrátka, před níž se závodník musí otočit na břicho, povolen je 

jeden kraulový záběr. K orientaci v bazénu pomáhají praporky, které jsou 5 m před 

stěnou.  

Znak byl zařazen do programu olympijských her v roce 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plav%C3%A1n%C3%AD_(sport)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baz%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraul
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rameno


 
Kraul 

Kraul (v originále Crawl) je jedna z plaveckých technik, která umožňuje plavci 

efektivní a velmi rychlý pohyb ve vodě. Během plavání kraulem se postava plavce 

nachází v téměř vodorovné poloze vzhledem k hladině, což má za následek, že jeho 

odpor je nejmenší. Kraul je nejrychlejší plavecká technika, která existuje. Pokud by 

se kraul bral jako 100%, tak na další plavecké styly připadají hodnoty následující. Pro 

motýlka 93%, znak 89% a prsa 79%. 

Výhodou kraulu je jeho nenamáhání krční páteře, které vzniká při plavání s hlavou 

nad vodou, jelikož plavec má během kraulu hlavou v neutrální pozici a hledí na dno s 

vytáčivým pohybem při nádechu. 

 

 

Kraul 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plav%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda


 
Prsa 

Prsa jsou plavecký styl vhodný pro plavání na delší vzdálenosti. 

Výchozí je poloha ve splývání. 

Poté pracují paže. Pohybují se dlaněmi od sebe do polohy rozpaženo. Dále pokračují 

plynulým obloukem k oblasti břicha, přes prsa a obličej do polohy "modlím se". Pohyb 

pažemi ve směru břicho-obličej je pohyb vpřed a dolů. Snažíme se opřít o vodu, 

abychom se nadnesli a mohli se nadýchnout vzduchu. Poté jdou ruce opět vpřed do 

polohy "splývání". 

Zhruba když ruce opustí polohu "rozpaženo", začínají se k tělu přitahovat nohy a to 

tak, aby když se ruce dostanou do polohy "modlím se", byly nohy maximálně 

pokrčeny. Jakmile vytrčujeme ruce zpět do polohy "vzpaženo", konají nohy prudký 

pohyb zpět po přímce do mírného unožení. Špičky přitažené co nejvíce k holeni. 

Výdech provádíme do vody v době, kdy jdou paže do vzpažení. 

Takto jsme opět v poloze "splývání" a celý úkon provádíme znovu. 

 

Prsa 

 

Zdroje: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraul 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_(plav%C3%A1n%C3%AD) 

http://petra15-7x.webgarden.cz/temata/styl-motyl 

http://petra15-7x.webgarden.cz/temata/styl-znak 

http://media0.webgarden.cz/images/media0:5108f7b899cfe.jpg/prsa.jpg 

http://media0.webgarden.cz/images/media0:5108f7bc18644.jpg/kraul.jpg 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraul

