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Jak na základní plavecký výcvik? 
O plavání se říká, že je ideálním 

sportem pro všechny. Člověk spálí 
kalorie, neotravuje ho při jiných 
sportech všudypřítomný pot, a na-
víc se při plavání neničí klouby 
jako při většině sportů. V oddíle 
vodních skautů je navíc plavání 
nezbytným předpokladem pro 
kvalitní vodácký program.

JAK A Kdy zAčíT S PLAVÁNíM? 
V současném školském systému 

je zabudovaná výuka plavání na 
I.  stupni základná školy, většinou 
se jedná o 2. a 3. třídu. Do oddílu 
ale přicházejí různě staří nováčci 
a každý má s plavání různé zku-
šenosti. Když k nám přijde skaut 
nováček, můžeme předpokládat, 
že absolvoval školní výuku, a pro-
to (nebo i přesto) se můžeme vě-
novat zdokonalování a rozvíjení 
plaveckých stylů. Ovšem v případě 
nováčků - vlčat či žabiček - sice ně-
kteří už mohou mít výuku ze školy, 
případně školky za sebou, avšak 
většinou zbývá výuka plavání na 
nás. Málokdo by byl tak odvážný, 
aby pustil neplavce na vodu i pře-
sto, že by měl záchrannou vestu 
a všechny možné i nemožné zá-
chranné prostředky. 

Zásadně tedy platí, že každý, kdo 

je v oddíle vodních skautů, musí 
umět plavat, nebo se alespoň učit 
plavat.

TRÉNINK
Skautský rok začíná v září, ale 

než se nováčci rozkoukají, tak už 
je říjen či listopad, a to se na vodu 
s dětmi nedostaneme. Přes zimu 
je proto vhodné domluvit se na 
některých schůzkách v bazénu, 
nebo - pokud je vás více a dovolu-
jí to možnosti - si dokonce prona-

jmout celý bazén. 
V bazénu je nejlepší rozdělit děti 

do různě pokročilých skupin. 
A jak tedy postupovat při výcvi-

ku? Základem je, aby děti získaly 
pro vodu cit. V hloubce, kde vysta-
čí, je dobré začít trénovat splývání. 
To je důležité pro pozdější správné 
zvládnutí stylu prsa, jehož je stě-
žejní součástí. Trénink splývání 
zatraktivňujeme závodem, kdo do-
splývá nejdále, nebo jinými hrami. 

Po nácviku splývání můžeme 
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NEzAPOMíNEJTE NA:
• systematičnost: stanovte si cíle, 

metody a časový plán výcviku
• přiměřenost: trénujte podle 

věku a schopností dětí - rozdě-
lujte nácvik do menších skupi-
nek právě podle věku a schop-
ností

• metodičnost: postupujte od 
jednoduššího ke složitějšímu

• názornost: dítě musí mít jasnou 
představu o tom, co a jak se má 
učit, vždy mu to předveďte

• bezpečnost: výcvik je nejvhod-
nější provádět v bazéně, nejlépe 
s plavčíkem, před plaváním se 
rozcvičte, délku a náročnost vý-
cviku přizpůsobte dětem a stále 
je mějte pod dozorem
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přejít k samotnému stylu prsa. 
Než se pustíme s dětmi do vody, 
musíme styl vyzkoušet na suchu, 
především správný kop nohama. 
Nácvik provádíme například ná-
sledujícím způsobem: děti posa-
díme vedle sebe na kraj bazénu či 
lavičku (s dostatečně velkými ro-
zestupy, aby se nepokopaly), děti 
se zakloní, aby měly nohy ve vzdu-
chu, a začnou kopat způsobem, 
který jim předvedeme. Při nácviku 
je sledujeme a opravujeme pří-
padné chyby. Samotné kopání na 
suchu je velmi fyzicky náročné, 
a tak jej lze provádět maximálně 
zhruba jednu minutu. Po „suchém 
nácviku“ můžeme přejít do vody 
a vyzkoušet, co se naučily. Pokud 
můžeme použít plavací destičky, 
je to ideální. Děti se drží destiček 
a soustředí se pouze na kopání no-
hou, aniž by se musely bát, že se 
jim potopí hlava. Přitom cítí, jak 
se pohybují vpřed. Pokud destičky 
nemáme, necháme děti chytnout 
se rukama břehu a opět je nechá-
me kopat nohama - jako by plavaly 
proti břehu. 

Po nácviku nohou můžeme přejít 

k nácviku rukou stylu prsa. „Prso-
vé“ ruce začínají v natažené poloze 
a posouvají se v ose těla, při tom 
jsou v loktech přibližně pravé úhly, 
v bederní oblasti se ruce zastavu-
jí a přesouvají se dopředu v polo-
ze, která nejméně odporuje vodě. 
Nácvik provádíme zprvu opět na 
břehu. Vestoje se předkloníme, 
abychom měli trup vodorovně, 
provádíme nácvik. Poté si ruce 
vyzkoušíme ve vodě, tentokrát si 
dáme destičku mezi nohy (pokud 
destičku nemáme, mohou děti ob-
čas kopnout, aby se jim nohy ne-
potápěly). 

Po nácviku nohou i rukou mů-
žeme přejít k celému stylu prsa. 
Předvedeme správné provedení 
s důrazem na splývaní mezi zá-
běrem rukama a kopem nohama. 
Nezapomínáme při každém zábě-
ru potopit hlavu a hlídat „střih“ 
nohou, aby nohy nešly šikmo.

Pokud se necítíte na to, že byste 
styl předvedli správně, je dobré si 
s sebou vzít někoho, kdo se plavá-
ní věnuje, dokáže vše předvést, při 
kontrole dbá na správný plavecký 
styl a poukazuje na možné chyby. 

časté chyby stylu prsa: 
•	 plavání á la „paní radová“: 

narovnaná hlava vysoko nad 
hladinou působí velký tlak na 
krční páteř a může způsobit 
bolesti

•	 kopání nohou šikmo: neefek-
tivní kop nohama nepohání 
plavce vpřed

•	 široký záběr rukama: takto za-
bírají většinou lidé, kteří pou-
žívají styl „paní radová“, pro 
neustálé udržení hlavy nad 
vodou je potřeba mnohem 
více energie pro nadnášení na 
úkor pohybu vpřed

•	 chybí nebo je nedostatečné 
splývání: bez splývání nedo-
chází k efektivnímu záběru, 
vynakládáme zbytečně příliš 
mnoho energie a brzy se una-
víme

časté chyby stylu kraul: 
•	 pohyb nohou nevychází z kyč-

lí, nebo se nohy krčí v kolenou: 
kopání nohou je neefektivní, 
nepopohání nás a také zby-
tečně unavuje

•	 ruce se při záběrech dostáva-
jí přes osu těla: tělo se začne 
příliš natáčet a kroutit

•	 při nádechu nohy přestanou 
kopat: ztrácíme dynamiku 
a může dojít také k natáčení 
těla

•	 nepravidelná práce obou ru-
kou: nesouměrný záběr, vede 
k vychylování polohy, nerov-
noměrné rychlosti a rychlejší 
únavě
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