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Je diaľkové plávanie oficiálna 
kategória? Či je to skôr ako 
s bežeckými eventami? 
Samozrejme, diaľkové plávanie je 
oficiálne zaradené medzi olympijské 
športy. Už na prvých Olympijských 
hrách v Aténach v roku 1896, plavci 
prekonávali 1 200 metrov v otvore-
nom mori v prístave Piraeus. Boli od-
vezení na otvorené more a mali do-
plávať do prístavu. Zaujímavosťou je, 
že zvíťazil suchozemec Alfréd Hájos 
z Maďarska, a stal sa teda historicky 
prvým Olympijským víťazom v diaľko-
vom plávaní. Diaľkové plávanie sa ne-
skôr opakovane zaradilo medzi Olym-
pijské športy až v auguste 2008. 
Preplavby tohto charakteru, to je ako 
s bežeckými podujatiami, áno. Pri pre-
plavbách úžin je charakteristické, že 
plavec buď pláva sám (solo swim – vy-
berá si sám dátum a štart preplavby) 
alebo sa jedná o plavbu so skupino-
vým štartom a presne určeným dátu-
mom plavby. 

Spýtam sa najprv na technické 
parametre: kedy hovoríme 
o vytrvalostnom plávaní? 
Long distance swimming, alebo diaľ-
kové plávanie, je rozdelené do ka-
tegórií Marathon swimming, Winter 
swimming, Ultra Marathon swimming. 
Charakteristické je svojou vzdialenos-
ťou, ktorá je odlišná ako pri súťažiach 
plávaných v bazéne. Minimálne je to 10 
kilometrov, pričom pri Ultra Marathon 
swimming nie je zriedkavosťou, že sa 
plávajú vzdialenosti aj 100 a viac kilo-
metrov. 

Od akého veku plávaš?
Od 3 rokov. Nejakú dobu som dokonca 
plával aj v klube Dukla Banská Bystri-
ca, ale to bolo v žiackych kategóriách. 
Plávanie som vnímal skôr ako dopln-
kový a regeneračný šport k mojim 
zimným aktivitám. Ako chlapec som si 
prešiel cestou letných a, samozrejme, 
aj zimných športov. 

Ktorý doprovod bol pre teba najpamätnejší?
Bol to doprovod španielskeho diaľkového 
plavca – Davida Meccu Meddinu – pri trojitej 
preplavbe Gibraltárskej úžiny. Večer pred-
tým mi zazvonil telefón, že na sprievodnú 
loď potrebujú o jedného človeka viac. Mal 
som si zobrať teplé oblečenie, pretože bude-
me na mori celý deň. Až ráno v prístave som 
sa dozvedel, že ide o prvý historický pokus 
trojsmernej preplavby Gibraltáru. Jeho čas 
je jediným registrovaným trojsmerným po-
kusom, je to 14 hodín a 22 minút. Bol to taký 
obrovský zážitok, že nakoniec zmena pod-
mienok počas plávania, sila vĺn, sila vetra, 
premenlivá teplota vody, do toho stravovací 
režim plavca, sústredená myseľ a fyzická 
pripravenosť, boli témou aj mojej diplomovej 
práce. A, samozrejme, chcel som to ísť plá-
vať aj ja. Experimentoval som sám na sebe, 
vypracoval som si tréningový denník, pri-
pravoval som sa v bazénoch, jazerách a po-
sledný mesiac v otvorenom mori. V auguste 
2008 som úspešne preplával Gibraltársku 
úžinu za 4 hodiny a 50 minút. Bol som v tom 
čase prvý Slovenský plavec. 

Priblíž nám charakteristiku preplavby 
Toronejského zálivu.
Bol to 49. ročník medzinárodnej maratón-
skej preplavby Toronejského zálivu, ktorý 
sa nachádza medzi Sithoniou a Kassandrou 
v Grécku, na polostrove Chalkidiki. Bola to 
organizovaná akcia so skupinovým štartom. 
Celkovo geografická dĺžka medzi mestami 
Kalithea a Nikity (štartové a cieľové mestá 
preplavby) je 26 kilometrov. 

Od časov Československých moreplavcov, prvých premožiteľov  
kanálu La Manche F. Venclovského a J. Nováka prešlo veľa rokov. 

Zdokonalila sa technika vybavenia, technika plávania a koniec koncov  
sa zmenila aj meteorologická charakteristika samotného kanálu  

La Manche. Boli to ,,hrdinovia“ diaľkového plávania, pretože za ich éry  
GPS navigácia, informácie o počasí, sile vetra a morských prúdov,  

neboli také dokonalé ako dnes a teplota vody nepresahovala 13 °C. 
Existovala však viera a odhodlanie, ktoré sú základom tohto športu aj dnes.

DO FORMY DO FORMY

DIAĽKOVÉ    plávanie
Ako si sa dostal  
k diaľkovému plávaniu?
Na vysokej škole som sa dostal k brigá-
de plaveckého záchranára. Odvtedy je 
môj život prepojený s plávaním trošku 
viac. Začalo ma zaujímať, ako sa vo 
vode pohybovať bez námahy a ako sa 
neunaviť pri prvých dĺžkach bazéna. 
Dostal som ponuku ísť pracovať ako 
záchranár do Španielska, podmienka 
bola mať španielsku licenciu Červené-
ho kríža. Pôvodne sme mali ísť praco-
vať do Aquaparkov, no nakoniec z toho 
bola práca pri mori, z čoho som mal 
obrovský rešpekt. O tejto zmene sme 
sa dozvedeli až v Španielsku. Súčas-
ťou záverečného preskúšania k zís-
kaniu licencie bola plavecká zručnosť, 
práca s plaveckými a záchranárskymi 
pomôckami a, samozrejme, aj prvá po-
moc a resuscitácia na otvorenej vode. 
Boli sme tam viacerí z jednej univerzi-
ty a domov sa nám teda nechcelo. Tak 
sme teda plávali a snažili sa splniť pod-
mienky. Nakoniec sa nám to podarilo. 
Licenciu som získal na 5 rokov a teda 
o prácu v lete som mal postarané. 
K diaľkovému plávaniu som sa dostal 
až o 2 roky neskôr. Pri kontrole mojej 
zóny pláže som zbadal plavcov. Boli 
celkom ďaleko od brehu a tak som 
ich sledoval. Keď po hodine a pol vyšli 
z vody, dali dole okuliare a čiapky, bolo 
pre mňa prekvapením, že to boli páni 
v rokoch! Obidvaja mali nad 50 rokov. 
Vyšli z vody s iskrou v očiach, oddých-
nutí a na tvárach mali pokojný úsmev. 
Opýtal som sa, či trénujú na nejaké pre-
teky. Povedali, že trénujú na preplavbu 
Gibraltáru. Počul som o tom prvý raz, 
a tak som pomaličky začal hľadať in-
formácie, ako to funguje. Toto bol môj 
prvý, skutočný kontakt s diaľkovým 
plávaním. O bezpečnosť plavcov sa 
staral Červený kríž v Tarife, u ktorého 
som pracoval, tak som si povedal, že sa 
skúsim dostať na sprievodnú loď. Za-
čal som zháňať informácie a postupne 
som sa dostal k sprevádzaniu plavcov.
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Koľko účastníkov môže plávať na tomto 
podujatí?
Tým, že je to plávanie na otvorenej vode, 
počet plavcov je zúžený na 20. Je to naj-
mä kvôli bezpečnosti plavcov, pretože 
každý z nich má svoju rýchlosť plávania 
a tiež pridelenú svoju doprovodnú loď. 
Pre Gréckych plavcov je to jedna z najcen-
nejších preplavieb. Teda 15 miest na plá-
vanie je pre domácich plavcov. Zvyšných 
5 miest je pre plavcov zo sveta. Boli sme 
tam ja, za spoločnosť Helen Conway (Aus-
trália), Valerij Leschanov (Rusko), Michael 
Peter Read (Anglicko – ročník narodenia 
1941!) a Krisztián Buchta (Maďarsko). 

Koľko trvalo preplávať 26 km? 
Trvalo to 8 hodín a 50 minút, bolo to kvôli 
podmienkam, ktoré sa zmenili, zdvihol sa 
vietor a aj vlny.

Aká bola organizácia akcie? 
Organizácia preplavby bola rozložená do 
dvoch dní. Uvítanie plavcov bolo v piatok. 
Na stretnutí sme sa dozvedeli meteorolo-
gické podmienky. Od rána hlásili pokojné 
more až do obeda. Potom mal začať príliv, 
ktorý postupne zosilnel na silu vetra 5 – 6 
Beaufortovej stupnice, čomu zodpovedala 
aj veľkosť vĺn (pre predstavu je to čerstvý 
vietor a výška vĺn je 2 – 2,5 metra). My, 
plavci, sme verili, že podmienky až také 
dramatické nebudú. Po večernom progra-
me a detských pretekoch som si ešte pri-
pravil veci a spal som necelé 3 hodiny.  
Stretnutie plavcov bolo v sobotu ráno 
o 5:00 h. Museli sme prejsť autobusom na 
miesto štartu, čo bolo zhruba 1,5 h cesty. 
Štart bol o 8:00 h. Po príchode na pláž sme 
mali krátke raňajky a prípravu. Nemal 
som so sebou sprievodný tím, tak mi or-
ganizátori pridelili anglicky hovoriaceho 
Petra. Stretli sme sa ráno na štarte, mu-
sel som mu vysvetliť, čo budem pri plavbe 
potrebovať. Rozdeliť stravu a pitie a určiť 
si časové intervaly na stravovanie. Peter 
bol počas plavby jediným človekom, kto-
rý informoval aj moju rodinu telefonicky 
o priebehu plavby, rýchlosti a predbež-
nom čase doplávania. 

To znie zúfalo...
Videl som breh, ale stále sa nepribližoval. Keď sa okolo mňa začali 
motať člny organizátorov, vedel som, že už je dobre. Čakali ma vo 
vode synovia, bol to neuveriteľný pocit radosti, eufórie, že už vidím 
piesok a dno podo mnou. Každého vítali ešte vo vode, dali nám na 
krk olivový veniec. Mal som najväčšiu základňu fanúšikov. V tom 
čase tam bola aj moja sestra s rodinou a prišli nás pozrieť aj pria-
telia, ktorí tadiaľ prechádzali. Cítil som sa ako na Slovensku. 

Nehrozí v otvorenom mori napadnutie napríklad žralokom?
Samozrejme, že hrozí, ale to by tam ten žralok musel byť. Všetko je 
to posudzované na profesionálnej úrovni. Ak by tam niečo hrozilo, 
tak by nás tam organizátori nepustili. 

Mal si na sebe nejaký ochranný náter? Teraz si predstavujem,  
aké mám rozmočené telo po polhodinovej vírivke, tak ako  
to musí vyzerať po 9 hodinách?
Áno, bol som natretý lanolínom, ktorý som si dal namiešať 
v lekárni u nás na Slovensku. Používa sa najmä kvôli 
ochrane proti oderom na ramenách, krku, 
tvári, prípadne stehnách. Spravil som však 
malú technickú chybu pri natieraní. Mal som 
od lanolínu ruky, a tak teda pri naprávaní 
okuliarov som musel dávať veľký pozor. 
Od polovice plavby som videl iba na jedno 
oko. To druhé mi zaliala voda, pričom 
som ho nemohol otvoriť. Nebolelo to a 
tak som situáciu vyhodnotil tak, že lepšie, 
ako zastaviť a vylievať vodu z okuliarov 
bude, ak zavriem oko. Doplával som teda 
iba s jedným okom. Na brehu ma hneď 
po gratulácii od organizátorov zobrali na 
ošetrenie k záchranárom a do nemocnice.

Napite sa            VÁPNIKA 
Počas jedného tréningu môžete stratiť až 
400 mg vápnika. Naše telo ho totiž potrebuje 
na zvýšenie svalovej sily, ako aj na podporu 
výkonu zhybov. A keďže pre trávenie je 
najlepšie prijímať vápnik v prirodzenej forme, 
jeho ideálnym zdrojom sú minerálne vody 
prirodzene bohaté na vápnik, ktoré doplnia 
aj stratené tekutiny. Takou je aj slovenská 
minerálka Kláštorná Kalcia, od tejto jari 
dostupná tiež v praktickom 0,5 l balení. 

Všetky fľaše sú teraz vyrobené zo 100 % rPET, 
teda iba z recyklovaného materiálu. 

Kláštorná Kalcia.  
Pevná ako skala.  
www.klastorna.sk

Aký je rekord na tomto preplave?
Pri preplavbe bol prekonaný rekord, ktorý od tohto roku 
drží domáci plavec Spyros Chrisykopoulos a jeho hodnota 
je 5 hodín 48 minút. Je to plavec, ktorý tu drží ešte rekord 
vo štvorsmernej preplavbe, plával okolo 104 km.

Ako ti napadlo prihlásiť sa na toto dobrodružstvo?  
Bol to tvoj „plavecký“ sen?
Vedel som o tejto preplavbe už dlhšie. Mám rád vodu, kde 
je život a plávam radšej v mori. Plaveckých snov mám viac, 
ale mojou najväčšou výzvou je odovzdávať skúsenosti 
a plavecké zručnosti ďalej. 

A ako prebiehalo samotné plávanie?
Štart bol teda o 8. hod., prvé plavecké zábery 
boli ešte spoločné. Asi po pol hodine si každé-
ho z nás prebrala sprievodná loď. Jedol a pil 
som každých 40 min, energetické gély a vodu 
z lode. Prvé 4 hodiny bolo plávanie ako v roz-
právke – pokojná hladina, pripomínajúca olej 
a teplota vody bola okolo 19 – 23 °C. Hodin-
ky som nemal, a tak som počítal stravovacie 
prestávky. Stíhal som kontrolovať aj lode os-
tatných plavcov. Okolo obeda začal príliv, po-
stupne zosilneli vlny a všetko bolo ako na hoj-
dačke. Začala sa komédia, kedy som naháňal 
doprovodnú loď. Keď som chcel piť, zakri-
čali ,,plávaj k nám“. Prišla nasledujúca vlna 
a loď bola o 10 metrov ďalej. Na striedačku 
som videl raz strechu lode a pri ďalšom ná-
dychu zase lodnú vrtuľu, ktorá poháňa loď. 
V tomto momente som prestal počítať stra-
vovacie prestávky a sústredil som sa iba na 
zábery. Videl som už druhý breh, ale nechcel 
som sa pýtať, ako ďaleko sme. Asi po 6 ho-
dinách som začal cítiť striedavo bolesť v ra-
menách. Snažil som sa prispôsobiť zábery 
tak, aby sa bolesť uvoľnila. More začalo vlniť 
ešte viac, bolesť v ramenách neprechádzala 
a pevninu som zrazu stratil z dohľadu. In-
formácie z lode boli strohé. Nevidel som ani 
žiadne lode okrem mojej, čo znamenalo, že 
som sám. Začali aj menšie krízy, ale takéto 
zlomy sa dostavia vždy. Otázka je, či je človek 
pripravený prekonať krízu, alebo sa poddá. 
Diaľkové plávanie je v tomto odlišné od ostat-
ných športov, tu sa nedá zastať a oddycho-
vať, pretože prúd by ma odniesol o niekoľko 
metrov ďalej. Boli aj plavci, ktorí to nezvládli, 
dôvody boli rôzne, bolesť v ramenách, nevoľ-
nosť alebo psychika. Jedna plavkyňa doplá-
vala iba s pravou rukou, ľavú mala vystretú 
pred sebou a kvôli bolesti s ňou nezaberala. 
Pre mňa je najsilnejším hnacím motorom 
moja rodina. Prešli so mnou celú cestu prí-
pravy, čakania na to, či ma vyberú a boli mo-
jím realizačným tímom. Boli sme s Petrom 
dohodnutí, že keď sa budeme približovať 
k pláži, zavolá mojej manželke. V momente, 
keď mi povedal, že už sme na dohľad, úna-
va a bolesť zmizli. Bola to pre mňa najlepšia 
droga. Ale to som netušil, že ma čakajú ešte 
dve hodiny.

Plávanie nemusí pre plavca znamenať 
len nekonečné počítanie bazénov. 
Má to byť príjemný, ekonomický 
a efektívny pohyb vpred. 

Napadnutie žralokom 
je vždy v balíku

ZAUJÍMAVOSTI 
ZO SVETA PLÁVANIA:

English channel alebo La Manche, 
kanál považovaný za Mount Everest 
pre diaľkových plavcov, geografická 
vzdialenosť cca 34 km:

 Zoltán Makai, prvý Slovák, 
2.8.2002, čas 11 h 22 min

 Zuzana Jusková,  
prvá Slovenská plavkyňa, 
16.8.2017, čas 11 h 16 min

 prvá štafeta, ktorá preplávala 
English channel obidvomi 
smermi vytvorila dvojitý 
Slovenský rekord Richard 
Nyari, Dezider Pék, Ondrej Pék, 
22.7.2018, 22 h 34 min, pričom 
rekordná bola aj plavba jedným 
smerom.

 Triple Crown, Trojitá koruna,  
ktorú tvoria vzdialenosti  
na kanáli La Manche 34 km,  
Catalina channel 32,3 km 
a Manhattan Island 45,9 km 
okolo Manhattanu,  
Peter Dolník ako prvý Slovák 

 Gibraltárska úžina  
– v neopréne Ivan Obrtanec 
(8.8.2008, 4 h 50 min),  
bez neoprénu Richard Nyari 
(1.4.2016, 3 h 43 min)

DO FORMY DO FORMY

TIP 
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Minulý rok som si dokončil trénerské vzdelanie tzv. Totální pla-
vaní. Je to ucelená metodika výuky plaveckých štýlov založená 
na využití energie vlastného tela. S hlavným trénerom Tomá-
šom Vojtěchovským sme viedli na kurzoch skupinky plavcov, 
ktorí sa naučili v priebehu jedného kurzu základy kraulu a do-
kázali si plávanie konečne užiť. Celá filozofia Totálního plavání 
je pomocou nácviku jednoduchých cvikov a prepojenia meto-
dického postupu, vytvoriť pohyb vpred a vznik plaveckého štý-
lu. Je to zmena uhla pohľadu plavca. Chcel by som ľudí naučiť 
pozerať sa na plávanie novými očami a ukázať im, že plávanie 
je naozaj pre každého. 

Ako si kontroloval svoj tréning? Mal si trénera?
Skúsenosti s diaľkovým plávaním už mám a myslím, že aj zladiť 
môj čas a čas trénera by bolo nereálne. V minulosti som bol zvyk-
nutý plávať so sporttestom, kde som videl odozvu organizmu na 
tréning. Teraz som mal trénera v podobe šikovného systému 
merania odozvy autonómneho nervového systému – mySasy. Je 
to systém spektrálnej analýzy a kontroly centrálnej únavy. Pre 
mňa to bol dôležitý ukazovateľ, pretože okrem tréningu mám 
rodinu, zamestnanie, koníčky, a tak som potreboval vedieť, ako 
tréning komplexne ovplyvňuje fungovanie môjho organizmu.

Z čoho sa ešte skladá tréning na diaľkové plávanie, okrem 
plávania?
Do tréningu patrí okrem hlavnej plaveckej prípravy plávanie 
v studenej vode, otužovanie, jednoducho organizmus musí byť 
pripravený vo vode stráviť viac hodín. Súčasťou tréningu je aj 
posilňovanie, špeciálne cvičenia zamerané na rozvoj plaveckej 
techniky na suchu a cvičenia zamerané na posilňovanie hlbo-
kého stabilizačného systému. Do prípravy patrí aj beh, na kto-
rom musím ešte popracovať.

DO FORMY

Na aký plavecký kúsok sa chystáš najbližšie?
Z podujatí plávaných na otvorenej vode je ich zaujímavých viac. 
Plávam rád vo vode, kde niečo vidím a rád prekonávam sám 
seba a vzdialenosti, ktoré som už odplával. Mám teda rád mo-
ria. Určite, plány tu sú, ale všetko je závislé od sponzorov. Je 
to o nákladoch, ktoré začínajú ďaleko predtým, ako je samotná 
realizácia pokusu. Od komunikácie s asociáciami zabezpeču-
júcimi preplavby, od tréningov, vybavovania lekárskych potvr-
dení je toho celkom dosť. V Grécku som mal napríklad viace-
rých sponzorov ROCK BUILD (finančná podpora), HTO Running 
(materiálna podpora), ULTIMUV (materiálna podpora), Totální 
Plavání (technická podpora) a Impulswim o.z. (administratívna 
a finančná podpora). Samozrejme, aj touto cestou by som chcel 
sponzorom poďakovať za podporu a dôveru. Máme založené 
občianske združenie, kde sa snažíme ľuďom odprezentovať 
plávanie, pomáham s administráciou a komunikáciou pri orga-
nizovaní preplavieb a takisto vzdelávať sa a posúvať ďalej. Od 
roku 2020 plánujeme vzdelávanie formou kurzov pre plavcov 
začiatočníkov, pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje plávanie a aj 
pokročilých plavcov. 

Plávanie sa považuje za najvhodnejší typ športu  
pri zraneniach alebo regenerácii, či pri pohybových 
obmedzeniach. Dá sa udržať správna technika tak dlho?
Plávanie je šport, ktorý sa dá robiť v každom veku a každej kon-
dícii. Voda a hydrostatický vztlak, ktoré na plavca pôsobia, sú 
kvôli svojmu účinku zaraďované medzi prvé formy regenerá-
cie. Udržanie správnej techniky je otázka nácviku a drilu, ktorý 
prebieha v prípravnej fáze. Patrí sem otužovanie, plávanie so 
zhoršenou viditeľnosťou, plávanie zo záťažou, plávanie šprin-
tov, plávanie vo vlnách, nácvik dýchania atď. Samozrejme, 9 ho-
dín udržať správnu techniku môžeme asi len v štandardných 
podmienkach v bazéne. Technika plávania v mori je odlišná. 
Závisí od toho, v akej fáze prílivu alebo odlivu začínate plávať. 
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