
Abstrakt 

Název práce: 

Trénink na veslařském trenažéru 

Cíle práce: 

Cílem práce je prokázání vlivu tréninku na veslařském trenažéru na výkonnost a 

tělesné složení u výkonnostního veslaře a dvou rekreačních sportovců. 

Metoda práce: 

V diplomové práci byla použita metoda přímého pozorování (účast při trénincích) a 

zároveň metoda pozorování nepřímého (tréninkové deníky). Trénink probíhal jak na 

veslařském trenažéru, tak i v posilovně a jeho součástí byly i doplňkové sporty. Trval po dobu 

dvou měsíců se zaměřením na zlepšení techniky jízdy na trenažéru a zlepšení výkonnosti. 

Každý ze subjektů absolvoval tréninky ve stanovených dávkách. Subjekt VZ měl k jízdě na 

veslařském trenažéru také větší množství tréninkových jednotek v posilovně, kde se zaměřil 

na silovou průpravu. Subjekt MV měl tréninkovou činnost rovnoměrně rozloženou mezi 

veslařský trenažér, posilovnu a doplňkové sporty. U subjektu TŠ pak převažoval spíše sport 

doplňkový a veslařskému trenažéru se věnovala nejméně ze zapojených subjektů. Trénink na 

veslařském trenažéru byl kontrolovaný expertně trenérem a tréninky včetně tréninkového 

plánu jím stanovené. Technika byla hodnocena expertně trenérem. Pro trénink a také všechna 

měření bylo použito veslařského trenažéru Concept II. Hodnotila se vytrvalost, rychlost a síla 

na základě stanovených parametrů jízdy -vytrvalost po dobu 10 minut při frekvenci záběrů 

25/min, rychlost na 300m při frekvenci nad 35/min a síla na 1km při frekvenci 15/min. 

Technika byla hodnocena expertně trenérem veslování.  Subjekt VZ (37 let muž) je 

výkonnostním veslařem, který se věnuje veslování již 23 let, a to i na reprezentační úrovni. 

Během týdne absolvuje osm tréninkových jednotek.  Subjekt MV (34 let muž)  absolvuje čtyři 

tréninkové jednotky týdně. Jízdě na veslařském trenažéru se věnuje pak příležitostně jednou 

týdně v rámci cvičení ve fitness. Subjekt TŠ (33 let žena) absolvuje přibližně pět tréninkových 

jednotek týdně. Veslařský trenažér zařazuje do tréninku stejně jako subjekt MV 1x týdně. Oba 

subjekty MV a TŠ jsou rekreačními sportovci, kteří nikdy předtím závodně na veslařském 

trenažéru neveslovali a věnovali se mu pouze v rámci tréninku v posilovně, a to po dobu 10 

minut úvodního zahřátí organismu. 

Měření tělesného složení proběhlo na přístroji InBody 230. Hodnoceno bylo množství 

tuku v těle v kilogramech, % tuku v těle, tělesná hmotnost v kilogramech a množství 

kosterního svalstva v kilogramech.  

 



Výsledky práce: 

U všech sledovaných subjektů se prokázal vliv tréninku na veslařském trenažéru na 

celkovou kondici, zároveň došlo ke zlepšení techniky veslování a zvýšení výkonnosti. Vliv na 

tělesné složení se projevil zejména snížením procenta tuku v těle a snížením celkové tělesné 

hmotnosti stejně jako snížení čisté hmotnosti těla bez tuku. U subjektu VZ procento tuku 

kleslo o 1 %, u subjektu MV o 1,5 % a u subjektu TŠ o 0,5 %. Tělesná hmotnost pak klesla u 

subjektu VZ o 0,6 kg, u subjektu MV o 3,2 kg a u subjektu TŠ o 1,5 kg. Vytrvalost v testu na 

10 minut se u subjektu VZ zlepšila o 90 metrů, subjektu MV o 140 metrů a subjektu TŠ o 96 

metrů. Výraznějších změn dosáhl subjekt MV. Rychlost na 300 metrů pak u subjektu VZ o 

0,9 s, u subjektu MV o 2 s a u subjektu TŠ také o 2 s. Síla testovaná na 1 km se u subjektu VZ 

zlepšila o 3,4 s, u subjektu MV o 2,3 s a u subjektu TŠ o 5,8 s. Významné změny bylo 

dosaženo v počtu ujetých metrů za dané frekvence záběrů za minutu u všech testů, a to také 

díky zlepšené technice veslování. U tělesného složení se jednalo o významné snížení 

množství i procenta tuku.   

Závěr: 

Trénink na veslařském trenažéru vede ke zlepšení fyzické zdatnosti a jednotlivých 

složek kondice. Dochází ke změnám v tělesném složení v závislosti na charakteru tréninku. Je 

vhodný i pro osoby bez předchozí veslařské zkušenosti při řešení problémů s nedostatkem 

pohybu, a to díky zapojení všech svalových skupin.   
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