


Žralok bílý dokáže vyvinout rychlost                            
až 25 km/h.

Plachetník atlantský je se svými 120 km/h nepřekonatelný.

Želvě mořské byla naměřena rychlost 35 km/h.  

Delfín skákavý dosahuje rychlosti 44 km/h.

Štika plave rychlostí maximálně 10 km/h.

Člověk dosahuje rychlosti 7 km/h.



Plavání je známé již z dob                                      
starověkého Egypta.

A i v dnešní době se těší velké oblibě.

Během let se plavání vyvíjelo a vzniklo mnoho druhů a stylů.

Mezi oblíbené disciplíny, které jsme                            
mohli vidět též vloni na olympiádě, patří                       
dech beroucí skoky do vody a akvabely.  

Některé hold                                                    
od plavání                                                      
nemůže                                                          
nic odradit.



Plavecké stylyPlavecké styly

�� Základní plavecké styly jsou 4 Základní plavecké styly jsou 4 -- prsa, kraul, znak a prsa, kraul, znak a 
motýlek. Nejmladší z nich je motýlek, který se odd ělil motýlek. Nejmladší z nich je motýlek, který se odd ělil 
od prsou.od prsou.



PPeekkiinngg 22000088

"Když dokáže vyhrát sedm "Když dokáže vyhrát sedm 
zlatých,zlatých, bude to, jako bych já bude to, jako bych já 
byl první člověk na Měsíci a on byl první člověk na Měsíci a on 
tam vkro čil druhý. Ale jestli tam vkro čil druhý. Ale jestli 
jich získá osm, bude to, jako jich získá osm, bude to, jako 
by byl první člověk na Marsu." by byl první člověk na Marsu." 
(řekl p řed lety(řekl p řed lety o o Phelpsov ěPhelpsov ě
úsilí úsilí MarkMark SpitzSpitz ))



8 zlatých medailí8 zlatých medailí
“Jedna zlatá medaile je úžasná”“Jedna zlatá medaile je úžasná”

“Dv ě jsou, no, neuv ěřitelné”“Dv ě jsou, no, neuv ěřitelné”
“T ři, prakticky nemožné“Ale osm, osm “T ři, prakticky nemožné“Ale osm, osm 

zlatých medailí, to je…, no budeme na to zlatých medailí, to je…, no budeme na to 
muset vymyslet nové pojmenování, co to muset vymyslet nové pojmenování, co to 

vlastn ě je.“vlastn ě je.“

„G„G rraattuulluujjeemmee MMiicchhaaeelle“e“



Kolik toho sní?????

8000kcal8000kcalPašík na výkrmPašík na výkrm

2500kcal2500kcalPrůměrný mužPrůměrný muž

6500kcal6500kcalJayJay CutlerCutler (nejlepší kulturista)(nejlepší kulturista)

8000 8000 kcalkcalPetr Petr VabroušekVabroušek (triatlonista)(triatlonista)

9000 9000 kcalkcalJaromír Jaromír JágrJágr

12000 12000 kcalkcalMichael Michael PhelpsPhelps

Temný stín
Michela Phelpse v této 
době na závodech, ale 
nenajdete. Důvodem 
je tří měsíční trest, 
který mu uložila rada 
za kouření 
marihuany.                   

.           



Co dopomohlo k úspěchuCo dopomohlo k úspěchu

�� K úsp ěchu K úsp ěchu PhelpsePhelpse dopomohl jist ě i modernídopomohl jist ě i moderní
pekingský bazén a také plavky, které byly pekingský bazén a také plavky, které byly 
vyvíjeny ve spolupráci s NASA. Tyto plavky vyvíjeny ve spolupráci s NASA. Tyto plavky 
nemají jediný šev a snižují tak odpor vody.nemají jediný šev a snižují tak odpor vody.



Úspěchy z PekinguÚspěchy z Pekingu
�� PhelpsPhelps překonal 36 let starý rekord plavce Marka překonal 36 let starý rekord plavce Marka 

SpitzeSpitze , který činil 7 zlatých medailí., který činil 7 zlatých medailí.

Jeho fenomenální výkonyJeho fenomenální výkony
�� 400m polohový závod: 4:03,84 (sv ět. rekord)400m polohový závod: 4:03,84 (sv ět. rekord)
�� 4 x 100m volný zp ůsob: 3:08,24 (sv ět. rekord)4 x 100m volný zp ůsob: 3:08,24 (sv ět. rekord)
�� 200m volný zp ůsob: 1:42,96 (sv ět. rekord)200m volný zp ůsob: 1:42,96 (sv ět. rekord)
�� 200m motýlek: 1:52,03 (sv ět. rekord) 200m motýlek: 1:52,03 (sv ět. rekord) 
�� 4 x 200m volný zp ůsob: 6:58,56 (sv ět. rekord)4 x 200m volný zp ůsob: 6:58,56 (sv ět. rekord)
�� 200m polohový závod: 1:54,23 (sv ět. rekord)200m polohový závod: 1:54,23 (sv ět. rekord)
�� 100m motýlek: 50,58100m motýlek: 50,58
�� 4 x 100m polohový závod: 3:29,34 (sv ět rekord)4 x 100m polohový závod: 3:29,34 (sv ět rekord)



Mezi jeho 
obdivovatelky 
patří také 
herečka Pamela 
Anderson.



KonecKonec


