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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.  

 

Klíčová slova: 

Veslařský trenažér - sportovní trénink - veslování - tělesné složení - výkonnostní 

sportovec - rekreační sportovec - vliv sportu - kondice - zdatnost 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

Title of the thesis: 

Training on rowing machine. 

 

Aims of the thesis 

The aim of this work is to prove the influence of training on a rowing machine 

on the performance and body composition of a performance rower and two recreational 

athletes. 

 

Method of work 

The method of direct observation (participation in training sessions) and indirect 

observation method (training diaries) were used in this thesis. The training took place 

both on the rowing machine and in the gym and it also included additional sports. It 

lasted for two months with the focus on improving the riding technique and improving 

performance. Each subject underwent training at the specified doses. VZ also had a 

larger number of training units in the gym where he focused on strength training to ride 

a rowing machine. The MV had training activities evenly distributed among the rowing 

machine, gym and complementary sports. The TŠ subject was more of a complementary 

sport and devoted the rowing trainer to the least of the involved subjects. The training 

on the rowing machine was expertly controlled by the trainer and the trainings including 

the training plan set by him. The technique was evaluated expertly by the trainer. The 

Concept II rowing machine was used for training as well as all measurements. 

Endurance, speed and power were evaluated based on the specified ride parameters - 

endurance for 10 minutes at a frame rate of 25 / min, speed at 300m at a frequency 

above 35 / min and force at 1km at a frequency of 15 / min. The technique was 

evaluated expertly by a rowing coach. The subject VZ (37 years old male) is a 

performance rower who has been dedicated to rowing for 23 years, even at a 

representative level. During the week he will complete eight training units. The subject 

MV (34 years old male) undergoes four training units a week. He occasionally rides on 

a rowing machine once a week as part of a fitness session. The subject TŠ (33 years old 

female) undergoes approximately five training units per week. The rower classifies the 

training as well as the subject MV once a week. Both MV and TŠ are recreational 



 

 
 

athletes who have never raced on a rowing machine before and only devoted to it in the 

gym training for 10 minutes of initial warm-up. 

Body composition was measured on the InBody 230. Body fat in kilograms, body fat%, 

body weight in kilograms, and skeletal muscle in kilograms were evaluated. 

 

The results of work 

All monitored subjects showed the effect of training on the rowing machine on 

the overall condition, while improving the rowing technique and performance. The 

effect on body composition has been manifested in particular by a decrease in the 

percentage of body fat and a decrease in total body weight as well as a reduction in the 

net weight of the body without fat. In the VZ subject, the percentage of fat decreased by 

1 %, in the MV subject by 1.5 % and in the TŠ subject by 0.5 %. Body weight then 

decreased by 0.6 kg in the VZ subject, by 3.2 kg in the MV subject, and by 1.5 kg in the 

BP subject. Persistence in the 10-minute test improved by 90 meters in the VZ subject, 

in the MV subject by 140 meters and in the TŠ subject by 96 meters. Significant 

changes were achieved by the MoI. The speed to 300 meters in the subject VZ by 0.9 s, 

in the subject MV by 2 s and in the subject TŠ also by 2 s. A significant change was 

achieved in the number of meters traveled at a given frame rate for all tests, also due to 

the improved rowing technique. The body composition was a significant reduction in 

the amount and percentage of fat. 

 

Conclusion 

Training on rowing machine leads to improvement of physical fitness and 

individual components of fitness. There are changes in body composition depending on 

the nature of the training. It is also suitable for people without previous rowing 

experience in solving problems with lack of movement, thanks to the involvement of all 

muscle groups. 

 

Keywords: 

Rowing machine - sports training - rowing - body composition - performance 

athlete – recreational athlete - influence sport - condition - fitness 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce je veslování na trenažéru, což je aktivita, během níž 

jedinec zatíží své tělo "celostně". Veslování je závodním sportem, o který se začíná v 

dnešní době zajímat i "netrénovaná" populace. Veslování na trenažéru se začíná 

objevovat ve většině moderních fitness. Lidé začínají chápat veslování nejen jako 

závodní sport, ale také jako prostředek pro kultivaci své zdatnosti a zároveň jako 

způsob, jak při dnešním stylu života snížit nedostatek pohybu a jak zlepšit svou 

fyzickou zdatnost 

Jako veslař výkonnostní kategorie, věnující se aktivně veslování již 23 let, mě 

vždy také samozřejmě zajímala zimní příprava na nadcházející sezonu. Z tohoto důvodu 

je pro veslaře neodmyslitelné využití veslařského trenažéru, který celkem věrohodně 

připomíná veslování na vodě. Délka tempa a zapojení potřebných svalových skupin je 

přinejmenším podobné, pouze zde schází vliv vnějšího okolí (proud vody, povětrnostní 

podmínky či jiná technika veslování spojená například s nutností otáčet listy vesel při 

průběhu samotného veslování) a větší využití techniky veslování. Při veslování na 

veslařském trenažéru je kromě vytrvalosti zapotřebí i značného fyzického fondu v 

podobě síly, která zde má větší využití než samotná technika veslování.  

Tím, že jsem sám aktivní veslař a zároveň trenér veslování 2. třídy (16 let) a 

zároveň osobní trenér ve fitness centru (15 let) mohu říct, že trénink veslování po 

stránce výkonnostní a profesionální je vnímán jinak, než jak je to s tréninkem široké 

veřejnosti na veslařském trenažéru. Tato práce má proto za cíl analyzovat rozdílnosti ve 

vlivu tréninku na veslařském trenažéru na tělesnou zdatnost, zdraví a tělesné složení 

profesionálních veslařů a široké veřejnosti (běžných klientů fitness centra). 

V tréninku pro klienty fitness center se musí zohlednit jejich osobní požadavky, 

které pak řídí plánování tréninku. Na vybraných subjektech z obou skupin 

(profesionálové a běžní klienti fitness) chci prokázat vliv konkrétně nastaveného 

tréninku na veslařském trenažéru na jejich celkovou tělesnou zdatnost a tělesné složení. 

V práci jsem využil měření tělesného složení na počátku i konci sledovaného 

výzkumného období. Pro vyhodnocení účinnosti naplánovaného tréninku jsem průběžně 

prováděl hodnotící testy tělesné zdatnosti, které byly měřeny zejména pomocí 

analytických nástrojů samotného trenažéru. 

V práci využívám české i cizojazyčné odborné literatury, která se věnuje 

zejména současnému poznání v oblasti tréninku fyzické zdatnosti a teoretické sportovní 
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přípravy (Bompa a Haff, 2009; Čechovská a kol. 2012; Hoffman 2014; Jansa 2012; 

Lyle a Cushion 2010; Zatsiorski a Kraemer 2014), oblasti tělesného složení a výživy 

(Clarková 2000; Feila kol. 2006; Kleinerová a Robinsonová 2015) a využívám také 

přímo odborné literatury v oblasti veslování (Nolte 2011; Sayer 2012) a vycházím také 

z tradičního pojetí Poustecké a kol. (1986). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Veslování 

1.1.1 Charakteristika  

Veslování patří k vytrvalostně-silové skupině druhů sportu s cyklickou 

strukturou. Veslování je charakteristické celkovým zapojením celého těla a spojením 

vyšších nároků na kondici, kde se propojují všechny atributy. Síla, vytrvalost, rychlost a 

koordinace (Sayer 2012). 

Na závodech veslaři překonávají standardní vzdálenost 2 km v průměrné 

rychlosti 4,5 - 5,5 m/s., v závislosti na druhu lodě - od skifu až po osmu - a vnějších 

podmínkách, ze kterých mají významnou roli směr a síla větru, případně proud řeky a 

také vlny. Celkové její trvání je průměrně 6 - 8 minut. Průtah vesla vodou v jednom 

cyklu veslařského tempa od fáze záseku po odsun pažemi má trvání 0,05 - 0,09 a 0,09 - 

0,12 sekund (Panuška 2014).  Frekvence záběru je během závodu mezi 32 – 36 tempy 

za minutu. Záběrů během závodu na 2 km provede veslař asi 230 - 250. To závisí na 

frekvenci záběru. Od frekvence záběru se také odvíjí rychlost lodi. Na ní má vliv 

samozřejmě veslař, který musí být dobře vybaven jak po technické, tak i fyzické 

stránce. 

Kromě závodů na olympijské trati 2 km je ve veslování také možnost jet závody 

sprintů na 500 m nebo naopak distanční vzdálenost 6 km. Obě tyto trati mají svá 

specifika a rozdílnosti. Závod ve sprintu trvá přibližně 80 - 100 vteřin a jede se 

frekvencí záběrů nad 40 záběrů za minutu. Celý veslařský pohyb je rychlejší a jede se 

také s maximální možnou silou v průtahu vesla vodou.  

Pravým opakem je distanční vzdálenost na 6 km, kde je rozhodujícím faktorem 

vytrvalost. Veslař jede frekvencí záběrů kolem 30 temp za minutu a délka závodu 

přesahuje časově 22 - 24 minut.  

Na této charakteristice veslování vidíme, že veslování je sport, v němž 

nedominuje pouze jedna z fyzických vlastností, jako třeba síla, ale je zde důležitá 

propojenost všech ostatních, jmenovitě síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace 

(techniky). Kromě propojení uvedených složek je velmi důležitá též technika veslování 

a psychologické předpoklady, které mají také značný vliv na špičkový veslařský výkon. 
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Během veslování dochází k zatížení celého těla a všech velkých svalových 

skupin. Zejména pak svalů dolních a horních končetin, pletence ramen a svalů trupu a 

zad. Zátěž pro tělo je rovnoměrně rozložena, to souvisí i se svalovým rozvojem, který je 

u veslařů rovnoměrný. 

Pro veslařský výkon jsou rozhodující vytrvalost a síla, v jejich kombinaci se pak 

projevují jako specifická silová vytrvalost. Podíl obecné rychlosti je malý, větší 

důležitost má specifická rychlostní vytrvalost při startech, v závěru závodu, při změně 

rychlosti (trháky). V současné době veslují vrcholové posádky vysokou frekvencí 

záběru, která odpovídá jejich výkonnosti a je fyziologicky kryta aerobně-anaerobně 

(Poustecká 1986).  

Pro méně trénované by tento výkon byl již rychlostním zatížením s 

odpovídajícím fyziologickým krytím a omezením délky trvání. Anaerobně je totiž 

možné zajišťovat pouze krátkodobé výkony, proto podstatná část veslařova výkonu 

musí být zajišťována aerobně. Z tohoto důvodu je aerobní schopnost organismu veslaře 

rozhodujícím faktorem a musí být tréninkem rozvíjena v první řadě. Oběhový a dýchací 

systém je vzhledem k intenzivnímu metabolismu značně zatížen. Hodnoty srdeční 

frekvence (SF) závisí na věku, trénovanosti, charakteru zatížení apod. V případě 

veslování dosahují po rozcvičení před závodem zhruba 55-60 % maximální SF, po 

startu okolo 85 % maximální SF, a v závěru závodu až 95-100 % maximální SF 

(Poustecká 1986).  

Dále Poustecká (1986) poukazuje na fakt, že základní úroveň aerobní schopnosti 

je dána geneticky, je tedy vrozená. Rozvoj je možný intenzivním tréninkem o 10 - 30 

%. 

 Vytrvalost a maximální aerobní schopnost jsou jedním z limitujících faktorů 

veslařova výkonu. Z těchto důvodů musí mít veslař vysokou funkční úroveň 

kardiovaskulárního a kardiopulmonálního systému. 

1.1.2 Tělesná stavba veslaře 

Jedním z prvořadých faktorů špičkové výkonnosti je tělesná stavba sportovce, 

charakteristická pro každé sportovní odvětví. "Ideální" veslař by měl mít vysokou 

postavu, dlouhé horní končetiny, delší předloktí, široká ramena, větší transversální 

průměr hrudníku, silné dolní končetiny, dobře vyvinutou kostru, větší rozvoj svalové 

hmoty, nižší hodnoty tělesného tuku (okolo 10 %). Z psychologického hlediska musí 
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být veslař odolný proti nepříjemným tělesným pocitům, proti monotónnosti a 

stereotypnosti tréninku. Musí projevovat značnou dávku zdravé ctižádostivosti, askese, 

cílevědomosti, potřeby seberealizace a dalších vlastností, nezbytných pro vrcholný 

výkon (Poustecká 1988). 

Veslování se tedy jeví jako vhodná pohybová aktivita, při které je rovnoměrně 

rozložena zátěž na celé tělo. Je proto vhodná při řešení problémů s hypokinézí. 

Veslování je sportem i pro absolutní amatéry, kteří mají v dnešní době velmi dobré 

možnosti tento sport nejen vyzkoušet, ale také kondičně provozovat. Spousta 

veslařských klubů nabízí v dnešní době možnost kondičního veslování pod dohledem 

trenéra veslování, který je naučí základní techniku a pohyb na veslařské lodi. Získají 

zde i základní poznatky ohledně tréninku, kterým své veslařské umění ještě zdokonalí 

(Nolte 2011). 

1.1.3 Somatické předpoklady pro veslování  

Každý sport je specifický a ne každý má ty možnosti takový sport provozovat na té 

nejvyšší úrovni. Hodně zde, kromě talentu, hrají roli také morfologické a funkční 

předpoklady. A jaké morfologické a funkční předpoklady by měl závodní veslař mít? 

Ektomorf - štíhlý a hubený typ, postava má lineární kontury - dlouhé končetiny, 

dlouhé prsty a ruce, slabě vyvinuté svalstvo a slabá kostra. Relativně velký povrch těla, 

rychlý energetický výdej, málo tukových buněk. Špatně nabírá svalovou hmotu, 

vyžaduje méně náročný trénink, delší pauzy mezi sériemi, vysoký příjem bílkovin a 

dostatek odpočinku (Grasgruber 2008).  

Mezomorf- svalnatý typ se silnou kostrou, širokými rameny a úzkými boky. 

Středně rychlý energetický výdej. Na silový trénink reaguje rychlým přírůstkem svalové 

hmoty (Grasgruber 2008).  

Endomorf- tučný typ s velkým počtem tukových buněk. Relativně velká hlava, 

široká tvář, krátké končetiny a prsty, poměrně silné kosti, celkově rozložitý, podsaditý a 

oblý tvar těla. Malý tělesný povrch, nízký energetický výdej. Endomorfové mají často 

dobrý potenciál k nabrání svalstva, ale obtížně se zbavují tuku. Malá aktivita u nich 

vede k riziku obezity a srdečním onemocněním (Grasgruber 2008). 
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 Pokud bereme v potaz základní dělení tělesného typu ektomorf, mezomorf a endomorf, 

můžeme říci, že ideálním spojením je dle posouzení trenérů veslování ektomorfní 

mezomorf. Tedy spojení dvou tělesných typů ektomorfa a mezomorfa.  Větší podíl 

svalové hmoty, která převažuje nad hmotou tukovou a tím pádem nižší procento tuku v 

těle. Tělesná hmotnost u špičkových veslařů by pak neměla překročit příliš hmotnost 

100 kg. Vše je také v závislosti na výšce. Nejlepší veslaři dosahují výšky i hodně přes 

190 cm, ale jsou i tací, kteří jsou konkurenceschopní při menší výšce. Ideální je tělesná 

výška 185-200 cm. Ve veslování je velmi důležitá délka končetin, a to jak horních, tak i 

dolních. Platí, že čím delší končetiny mám, tím mám možnost delšího veslařského 

tempa. Zde svá tvrzení opírám o vlastní zkušenost. 

Mezi nejdůležitější kondiční a somatické předpoklady veslaře patří výška, 

hmotnost, rychlost, síla a vytrvalost. Většinu těchto předpokladů nám jistým způsobem 

omezuje genetika, ovšem tréninkem se dají tyto hranice u vybraných předpokladů 

posouvat. Kromě tělesné výšky můžeme ostatní předpoklady vylepšovat pravidelným a 

cíleným tréninkem. Rychlost, síla i vytrvalost jsou nedílnou součástí veslařského 

výkonu. Tělesná hmotnost má také vliv na veslařský výkon s ohledem na vynaloženou 

práci uvézt se na lodi. 

1.1.4 Veslování v současné době 

V této době, kdy máme olympijskou vítězku Mirku Topinkovou Knapkovou a 

několikanásobného mistra světa ve veslování a zároveň několikanásobného 

olympijského medailistu Ondřeje Synka, je o veslování zvýšený zájem a v jednotlivých 

veslařských klubech je to znát nejen na zvyšování počtu dětí, které k veslování přivedli 

rodiče, případně jejich veslující kamarádi, ale také můžeme pozorovat zvýšený zájem z 

řad běžné populace.  

Vzhledem ke zvyšujícímu se důrazu na důležitost pohybu, zejména toho 

komplexního, projevuje víc a víc lidí zájem si veslování vyzkoušet. Velmi populární 

jsou již několik let právě hromadné lekce na veslařském trenažéru. Jsou velmi podobné 

lekcím spinningu, avšak zatěžují celé tělo komplexně a jsou efektivnější. Zde své 

tvrzení opírám o vlastní zkušenosti. 

Zatímco v letní části sezóny se veslař připravuje a závodí na vodě, v té zimní se 

připravuje a závodí na trenažéru. V zimě na sobě pracuje a trénuje v posilovně, chodí 
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běhat a zejména využívá veslařského trenažéru, na kterém přes zimu může i závodit. U 

nás máme kromě klasických závodů na vodě i český pohár ve veslování na trenažéru, 

který vrcholí mistrovstvím České republiky. 

Nejprestižnějšími závody je pak mistrovství Evropy a nově také mistrovství 

světa, které se konalo oficiálně poprvé loni v Americe. Závod na veslařském trenažéru 

má s normálním veslováním podobu v délce trati (2 km). Veslařské tempo je podobné, 

ovšem samotná technika veslování nemá takovou důležitost jako je tomu u veslování na 

vodě, kde se musí veslařský pohyb skloubit navíc s pohybem lodě a s přírodními 

podmínkami působícími na loď a veslaře samotného. Toto vychází z diskuze s trenéry 

veslování a vlastních zkušeností. 

Vyzkoušet si veslování na veslařském trenažéru je v dnešní době velmi 

jednoduché, neboť veslařským trenažérem je dnes vybaveno každé lepší fitness, kam 

lidé běžně chodí. Pro ně je pak důležité, aby se veslařský pohyb na veslařském 

trenažéru naučili správně, aby se případně předcházelo svalovým dysbalancím a 

špatnému pohybu, který by pak dokázal spíše uškodit nežli pomoci. Pro neregistrované 

veslaře se pak nabízí také možnost vzájemného porovnání sil, většinou jako doprovodný 

program oficiálních veslařských závodů. Možnost přípravy pak mají ve fitness centrech 

stejně tak jako ve veslařských klubech. Toto vychází z diskuze a pozorování klientů 

fitness centra, kde pracuji. 

 

1.2 Trénink na veslařském trenažéru 

Trénink na veslařském trenažéru je nedílnou součástí zimní přípravy závodního 

veslaře. Je možným doplňkem pro rozvoj celkové kondice, neboť je při veslařském 

pohybu zapojeno více svalových skupin. To dělá z veslování jeden z nejlepších sportů 

pro celkový a rovnoměrný tělesný rozvoj. Díky tomu se můžeme setkat s veslařskými 

trenažéry také ve fitness. Veslařský trenažér se stává již vyhledávanou komoditou v 

oblasti aerobního vybavení fitness center, ale nejsou výjimkou ani lidé, kteří si vlastní 

trenažér pořídili domů.  

Cílem tréninku je vyvolat fyziologické, psychologické, technické a mechanické 

změny sportovce tak, aby se zlepšil výkon. Tréninkem je myšleno to, že se vychází z 

jednoduchého procesu založeného na obecné adaptaci, kde trénink vytváří stres, který 

vyústí v únavu a následné snížení výkonu. Pokud je dostatečné časové období, stresový 
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systém se zotavuje a dochází k adaptaci, která umožňuje, aby byl systém schopen 

pracovat na vyšší úrovni (Nolte 2011). Pokud do fitness přijde člověk bez pravidelného 

pohybového tréninku je veslařský trenažér ideálním přístrojem na ovlivnění 

pohybového aparátu a zároveň vhodnou aerobní činností. 

1.2.1 Veslování na trenažéru 

V první řadě naučíme takového člověka základní technice jízdy na veslařském 

trenažéru. Poté přistoupíme k systematickému tréninku, kterým ovlivníme například 

jeho fyzickou kondici, držení těla a podobně. Předností veslařského trenažéru je 

zapojení všech důležitých svalových skupin. Pro člověka bez předchozí sportovní 

zkušenosti nebo pravidelného pohybového tréninku je to velmi důležité. 

Ovšem stejně jako u jiných sportů i zde je nutné naučit se správně tento přístroj 

používat a naučit se základní techniku jízdy na veslařském trenažéru. Právě ve fitness se 

setkáváme se třemi skupinami lidí. První je ta, která veslařský pohyb na veslařském 

trenažéru ovládá a veslovat umí. Druhá, která se na trenažér z jistých obav (studu či z 

důvodu toho, že to prostě neumí) neposadí. Třetí, která jezdí na veslařském trenažéru 

bez předchozí průpravy, aniž by se zeptala na způsob jízdy a možnosti využití tohoto 

stroje. Tato skupina lidí v domnění toho, že jim veslařský trenažér pomůže k jejím 

cílům, ať už výkonnostním nebo zdravotním, si spíše ubližuje, nežli pomáhá. Špatná 

technika veslování, frekvence záběru, ohnutá záda, nepřiměřená zátěž a podobně, jim 

způsobí v konečném účtu více problémů než užitku. Svá tvrzení opírám o vlastní 

zkušenost. 

Posloupnost kroků v tréninku na veslařském trenažéru u začátečníka, jež jsem 

stanovil na základě vlastních zkušeností a diskuze s kvalifikovanými trenéry veslování. 

Nejdůležitějším je naučit jedince na trenažéru správně sedět. Jako první cvičení 

se naučí jet pouze pažemi s propnutými dolními končetinami a rovnými zády v lehkém 

záklonu, kdy madlo trenažéru dotahuje pod prsa a poté opět propne paže. 

Poté se přejde k nácviku překlopení zad do fáze přípravy na záběr. Po propnutí 

paží dojde k lehkému překlopení zad a poté opět k návratu do záklonu. Paže provedou 

opět přítah madla pod prsa. 

Dalším je nácvik práce dolních končetin. S rovnými zády a propnutými pažemi 

dojde k pokrčení dolních končetin pohybem slajdu směrem k displeji trenažéru. 

Následně opět dolní končetiny propnu. Záda jsou stále rovná a paže neustále propnuté 
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bez pohybu. V další fázi nácviku pak již spojíme práci zad, horních i dolních končetin 

do plynulého veslařského tempa. 

Po ujasnění si cílů, kterých chceme dosáhnout tréninkem na veslařském 

trenažéru, musíme na základě časových možností člověka stanovit tréninkový plán, 

který bude zejména na úplném začátku zahrnovat maximální osvojení techniky 

veslování na trenažéru. 

Po zvládnutí techniky veslování stanovíme, dle subjektivních požadavků 

sportovce, tréninkový plán, díky němuž se snažíme dosáhnout požadovaného výsledku. 

Každý člověk, který má zájem zařadit veslařský trenažér do svého programu, by 

si měl nechat vysvětlit techniku jízdy a znát pozitiva tréninku na veslařském trenažéru a 

případné dopady špatné techniky na tělesný rozvoj jedince. Dle svých možností pak 

stanovit cíle cvičení spojené s jízdou na veslařském trenažéru. Ač se zdá, že se jedná na 

první pohled o něco těžkého (zejména co se koordinace pohybů paží a dolních končetin 

týče), není tomu tak. Pokud je člověk "šikovný", je to otázka pěti minut co se ukázky a 

základního vysvětlení týče. Poté je již vše o nácviku. 

Při slovním vysvětlování veslařský pohyb na trenažéru rozdělíme na tři základní 

fáze–(1) výchozí poloha, začátek veslařského tempa a zapojení končetin, (2) konec 

veslařského tempa a (3) návrat do výchozí pozice (viz. Příloha: Obr. 1 - Obr. 3). 

Dochází k potřebným úpravám techniky klienta a vysvětlíme i možnosti a rozdíly v 

tréninku vytrvalosti, síly a rychlosti za využití veslařského trenažéru. Toto členění 

veslařského pohybu opírám o vlastní vědomosti a zkušenosti. 

Pokud má člověk zájem o pravidelný trénink na veslařském trenažéru a má rád 

trénink pod kontrolou, je také možnost pořízení si čipové karty, která má velikost 

klasické kreditní karty a je kompatibilní se všemi veslařskými trenažéry značky Concept 

II. a tím pádem nám dává možnost sledovat své výkony a progres na základě ukládání 

informací z trenažéru přímo na ní.  

Pro vrcholového sportovce půjde v tréninku o vysoký objem ujetých kilometrů 

ve vyšší intenzitě. Stejně jako to bývá u veslování klasického na vodě i zde máme zimní 

sezonu rozdělenu na jednotlivá období (přípravné, předzávodní, závodní) a stanoven cíl 

zimní sezony. Závody slouží vrcholovým veslařům spíše jako orientační body, kdy 

testují efekt tréninku a svou kondici a fyzickou připravenost na nadcházející část 

sezony. 

Pro výkonnostního veslaře je vrcholem právě mistrovství republiky, případně 

nějaký zahraniční závod. Já mám vrchol nejen mistrovství republiky, ale také 
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mistrovství Evropy. K těmto vrcholům poté směřuje výkonnostní veslař svůj trénink. 

Vzhledem k tomu, že jsem na mistrovství Evropy v Amsterdamu skončil na druhém 

místě, mohu považovat své cíle za splněné a tréninkový plán, který jsem plnil za 

přijatelný a dostatečný. 

Pro rekreačního veslaře je veslování zejména forma volnočasová, tedy 

doplňková. Kompenzuje tím jistou nečinnost fyzického charakteru z práce, má 

veslování jako formu zábavy. I rekreační sportovec má v dnešní době možnost účastnit 

se veslařských soutěží v kategorii neregistrovaných veslařů. Cíle tréninku jsou tedy 

různé a liší se podle priorit daného člověka. Ať už se jedná o závodníka nebo člověka, 

který hledá atraktivní formu pohybu, která mu pomůže s jeho problémem, který chce 

daným pohybem řešit. Podstatné jsou vedle priorit také konkrétní cíle tréninku. 

1.2.2 Pohyb a technika jízdy na veslařském trenažéru 

Zvládnutí základní techniky jízdy na veslařském trenažéru je nezbytným nejen 

pro samotný výkon, ale také pro správný svalový rozvoj.  Může se tím hodně získat 

(tělesná zdatnost, svalový rozvoj apod.), ale také hodně ztratit (špatný pohyb, špatná 

technika, špatně zvolená forma tréninku). Je velmi důležité osvojit si správně techniku 

veslařského pohybu na trenažéru, neboť jsou zde rozdíly oproti veslování klasickému. 

 

Veslařský pohyb na trenažéru můžeme rozdělit na tři základní fáze, které 

zmiňuji na základě vlastních zkušeností trenéra a veslaře: 

- výchozí poloha - dolní končetiny jsou pokrčené, záda rovná v mírném 

předklonu v bederní části a paže propnuté (příloha obr. 1) 

- začátek veslařského tempa a zapojení dolních končetin - pokrčené dolní 

končetiny se postupně propínají, zároveň dochází k narovnání v oblasti zad, horní 

končetiny zůstávají až do ukončení pohybu dolních končetin v propnutí (příloha obr. 2) 

- dokončení veslařského tempa a návrat do výchozího postavení - poté co se 

dolní končetiny propnou, rovná záda jdou do mírného záklonu a paže přitáhnou madlo 

trenažéru pod prsa (příloha obr. 3). Poté následuje návrat do výchozí pozice v 

obráceném pořadí pohybu. To znamená, že po dotažení madla pažemi opět následuje 

propnutí paží a postupný rovný předklon spojený s pohybem dolních končetin do jejich 

pokrčení. Vše je o dokonalém zvládnutí tohoto pohybu. To by mělo být na úplném 

začátku, než přijde řada na specifičtější část tréninku. 
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Během veslařského pohybu je velmi důležitá také rytmicita. Jedná se o cyklický 

pohyb. Fáze záběru (začátek veslařského tempa - dokončení veslařského tempa) by 

měla být rychlejší, než fáze návratu do výchozí polohy. Jde o to, že ve fázi návratu do 

výchozí polohy dochází k uvolnění napětí a tím pádem relativnímu odpočinku během 

celého pohybového cyklu. 

Je velmi důležité dodržet správnou techniku veslování, neboť tím předejdeme 

možným problémům spojených s bolestmi v oblasti bederní části zad a špatným 

pohybovým návykům. V tomto nám dopomůže také kvalifikovaný trenér, který je právě 

u začátečníků z těchto důvodů potřebný.    

Po zvládnutí základní techniky přichází na řadu kondiční část. Na veslařském 

trenažéru můžeme trénovat sílu, vytrvalost, rychlost anebo pouze využít trenažéru pro 

základní kondiční trénink a celkový svalový rozvoj. Stejně jak uvádí Dovalil 2007 

(kapitola 2.1 Zdatnost a kondice), tak i ve veslování na trenažéru se rozvíjí jednotlivé 

kondiční předpoklady. 

Technika veslování na trenažéru je velmi důležitá z hlediska maximálního 

využití veškerých dispozic jedince k podání co nejlepšího výkonu. Jde o využití jeho 

předpokladů (vytrvalostních, rychlostních i silových) k tomu, aby byl jeho výkon co 

nejlepší při zachování optimální techniky jízdy, která je důležitá také z hlediska 

předcházení případných úrazů a pohybových problémů, které jsou spojeny se špatnou 

technikou jízdy.  

Při delším tréninku se tělo pomalu přizpůsobuje, veslařský pohyb se 

zautomatizuje a jedince již nestojí tolik úsilí pohyb správně provést. Bohužel nesprávné 

pohyby je stejně snadné se naučit jako ty správné. S mladšími veslaři je problém, že růst 

výrazně ovlivní jejich tělesné rozměry a koordinaci, a je tedy nevyhnutelné, že se jejich 

technika veslování musí změnit (Sayer 2012). 

Zvyšování rozsahu pohybu v kloubech činí veslařské tempo ekonomičtějším a 

zároveň účinnějším. Jak uvádí Panuška (2014), mezi hlavní faktory, které pohyblivost 

určují, patří zejména specifická flexibilita kloubu, věk, cvičební aktivita a také možná 

zranění. Častěji prováděná pohybová aktivita přináší zpravidla i větší kloubní 

pohyblivost. Snížená činnost nějakého segmentu těla znamená naopak zkracování 

příslušných svalů a šlach, a to v konečném důsledku omezuje kloubní pohyblivost.  

Podobná situace může nastat, zatěžujeme-li některou svalovou partii stále 

stejným způsobem. Svalová tkáň se na tento pohyb adaptuje, a dochází tak ke 

zkracování svalstva zapojeného do činnosti. Potřebnou ohebnost dosáhneme zařazením 
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široké škály pohybových činností do protahovacího programu. U sportovců s lépe 

rozvinutou ohebností je četnost poškození pohybového aparátu nižší. Je však zřejmé, že 

příliš velký rozsah v určitém kloubním spojení naopak nebezpečí poranění zvyšuje 

(Panuška 2014). 

Každý veslař má jednotlivé schopnosti a dovednosti, které ovlivňují jeho 

veslařský výkon, na různých úrovních.  Některé jsou na úrovni vysoké, jiné mohou 

zaostávat. U mě je to síla, která je oproti technice v popředí. Pak se objevuje slabší 

stránka veslaře, u mě technika veslování. Veslař musí být kvalitně vybaven nejen silově, 

ale také po technické stránce. Síla ani technika sama o sobě nic neznamená, pokud není 

rozvinuta i ta druhá složka. Propojení síly a techniky je velmi důležité. Silový veslař to 

má těžší, neboť naučit se techniku veslování je velmi těžké. Co se síly týče, pokud má 

člověk jisté silové dispozice, tak pak není problém získat patřičný stupeň síly. U 

techniky veslování je velmi dobré mít správné vedení, někoho kdo nás vidí a chyby nám 

pomůže odstranit. Zde vstupuje do hry osoba trenéra. Člověk, který nám zrakovou 

kontrolou a zpětnou analýzou pohybu chyby vysvětlí a pomůže nám k jejich odstranění, 

je něčím navíc. Vzhledem k výkonu je velmi důležité sílu i techniku propojit, a to 

speciálním tréninkem. Například při veslování na trenažéru, kdy můžeme sledovat 

techniku veslování (pomocí trenéra nebo proti zrcadlu) a zároveň použít většího stupně 

zátěže. Tyto jevy pravidelně pozoruji v rámci veslování a také svého zaměstnání fitness 

trenéra. 

1.3 Zdatnost a kondice   

Zdatnost chápe Bunc a kol. (2006) jako připravenost organismu konat práci, bez 

specifikace o jakou formu práce se jedná (např. běh, skok, ale i duševní práce atd.), 

nebo jako schopnost člověka vyrovnávat se s vnějšími nároky, resp. odolávat aktuálním 

vlivům okolí. Tělesná zdatnost je součástí obecné zdatnosti člověka. Je důsledkem 

genetických dispozic jedince a absolvovaného pohybového tréninku.  

Zdatnost můžeme rozdělit na výkonovou a zdravotně orientovanou (Čechovská a 

kol. 2012). Výkonově orientovaná zdatnost se zaměřuje na dosažení co nejlepšího 

sportovního výkonu nebo výsledku. Na prvním místě je zde dosažení vysoké úrovně 

zdatnosti a pomocí jí pak splnění cíle co nejlepšího výkonu. Výkonově orientovaná 

zdatnost je cílem především mladší generace a poté také lidí, kteří mají za cíl určitý 

sportovní výsledek. Zdravotně orientovaná zdatnost se primárně zaměřuje na zdraví 
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jedince. Směr a cíl této zdatnosti je udržení zdraví a zajištění pohybu, které jej podpoří. 

Výkon jedince je zde v pozadí. Tímto směrem se ubírá zejména starší populace, lidé 

trpící civilizačními chorobami, tj. bez pravidelného pohybového tréninku a lidé trpící 

dalšími zdravotními problémy spojené s pohybem nebo tělesným rozvojem.  

 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

V rámci zdravotně orientované zdatnosti rozeznáváme dle Čechovské a kol. 

(2012) tyto komponenty: aerobní zdatnost, svalovou zdatnost, pohyblivost a rovnováhu. 

Aerobní zdatnost charakterizuje výkonnost srdečně-cévního a také dýchacího systému. 

Vztahuje se tedy k celkové funkční úrovni oběhových systémů, orientační hodnotou je 

např. spotřeba kyslíku. Svalová zdatnost představuje stav svalového aparátu, zahrnuje 

svalovou sílu a svalovou vytrvalost. Pohyblivost pak představuje způsobilost udržovat 

pohyb svalů a kloubů v jejich plném rozsahu. Rovnováhu lze na první pohled posoudit 

dle správného držení těla.  

Kondice je definována jako součást zdatnosti. Charakterizuje připravenost 

organismu na konkrétní pohybovou zátěž z pohledu síly, vytrvalosti, rychlosti a 

koordinace. Výborná kondice ovšem neznamená výborný profesionální sportovní 

výkon. K tomu jsou třeba ještě další komponenty zejména pro perfektní provedení 

výkonu (technika, znalost pravidel apod.). Kondice jako součást trénovanosti je tedy 

nutnou, nikoliv postačující, podmínkou sportovní výkonnosti. Mezi sportovním 

výkonem a kondicí tedy existuje pravděpodobnostní vztah. Kondiční příprava ovlivňuje 

pohybové předpoklady, ty je potřeba kultivovat. Díky lepším pohybovým 

předpokladům lze přestoupit k rozvoji a tréninku dalších speciálních dovedností 

(Čechovská a kol. 2012). 

V případě veslování je právě veslování na trenažéru vhodné pro udržení kondice 

a rozvoj speciálních dovedností. Veslováním na trenažéru v posilovně napodobujeme 

veslování na vodě a zároveň cvičíme cviky, které jsou charakteristické pro veslařský 

pohyb. Díky tomu zlepšujeme pohybové předpoklady a udržujeme je stále na vysoké 

úrovni i mimo sezónu. Profesionální veslaři jsou tak díky udržení kondice „na suchu“ 

schopni pokračovat v rozvoji svých speciálních dovedností „na vodě“. 

 Dle Dovalila (2007) zahrnuje kondice silové, rychlostní, vytrvalostní a 

koordinační předpoklady. Síla je schopnost překonávat odpor vnějších sil pomocí 

svalové kontrakce. Při tréninku silových schopností je velmi důležité dbát na 
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rovnoměrný rozvoj. Dodržujeme zásady rovnoměrného vývoje, věnujeme pozornost i 

svalovým skupinám, které nejsou přímo aktivní ve struktuře specifické činnosti. 

 Prostřednictvím podpůrných posilovacích programů a vhodným výběrem 

kompenzačních cviků předcházíme zdravotním potížím momentálního i dlouhodobého 

charakteru (Panuška 2014). Při rozvoji maximálních silových předpokladů (a to 

zejména v posilovně) dbáme na velikost odporu, počet opakování, rychlost pohybu a 

délku a charakter přestávky během cvičení. Při zvyšování silových předpokladů platí 

všeobecně tato pravidla - vyšší odpor, nižší počet opakování, pomalejší pohyb (nižší 

frekvence záběru) a delší přestávka doplněná o protahovací cvičení. Fáze zotavení se 

nesmí podcenit, není o nic méně důležitá než samotný trénink.  Během ní totiž dochází 

ke snížení svalového napětí, které tak umožní kvalitnější a bezpečnější provedení další 

série. Síla je problém stavu svalového aparátu a techniky pohybu 

Při tréninku síly bychom si také měli uvědomit rozdílnosti jedinců, pro které je 

nutné trénink přizpůsobit. Například trénink musí být adaptovaný dle věku či pohlaví. 

Jiný bude trénink pro děvčata - ženy a jiný pro chlapce – muže (Novotná a kol. 2006). 

Jiný bude pro mladší a jiný pro ty staršího ročníku. Je nutné sledovat biologický (popř. 

kalendářní) věk a pracovat i na základě tohoto. 

Rozvoj síly u chlapců i děvčat je velmi podobný, přinejmenším až do puberty. 

Do té doby je růst trvalý u obou pohlaví, chlapci mají hodnoty silových schopností o 

něco vyšší než dívky. Chlapci mají delší období růstu, jsou schopni dosáhnout většího 

vzrůstu než dospělé ženy. V průměru mají dospělé ženy menší objem svalů a kostí a 

zvýšené množství tělesného tuku, než jejich mužské protějšky. Muži mívají širší ramena 

než boky a ženy mají širší boky než ramena (Barlett a kol. 2006). 

Silový výkon je otázka řízení pohybu (techniky) a stavu svalů zajišťujících daný 

pohyb. Svalová síla, definovaná jako maximální síla nebo napětí generovaného svalu, je 

požadavkem všech sportovních událostí. Během dětství je síla předpubertálních žen 

podobná jako u mužů a je závislá na růstu. Nicméně se nezvyšuje lineárně s růstem 

velikosti těla a výšky (Barlett a kol. 2006). 

Při sestavování tréninku silového rozvoje je třeba brát v úvahu vše výše uvedené 

a každého jedince posuzovat individuálně. Existuje totiž řada protichůdných 

doporučení, která je třeba opravdu posoudit v každém případě zvlášť. Veslování 

představuje jeden z nejkomplexnějších specifických pohybů, který je velmi náročný 

zejména na trénink běžné populace (neprofesionálů). Je na trenérovi, aby tyto poznatky 

znal a uměl aplikovat i náročné metody pro trénink silového rozvoje. 
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Při veslování je největší důraz na rozvoj síly vytrvalostního charakteru. Dle toho 

se tedy také vybírá potřebná metoda posilování. Ideální je tedy metoda vytrvalostní, kde 

se používají nemaximální odpory, které se opakují častěji. Kondiční příprava je velmi 

důležitá pro veslařský výkon. V každém mezocyklu se zaměřuje na konkrétní 

požadavek vzhledem k fázi přípravy a cílům veslaře. Zde svá tvrzení opírám o vlastní 

zkušenost. 

Během zimního období (listopad - leden) je kondiční příprava zaměřena na 

rozvoj síly jak vytrvalostního charakteru, tak maximální síly. Trénink v posilovně 

probíhá 3 až 4x týdně. Z toho 2 až 3x týdně je prováděn silový trénink na stanovištích, 

kde se cvičí metodou maximálních a opakovaných úsilí a 1 až 2x týdně se využívá 

metoda kruhového provozu na stanovištích využitím metody rychlostní a vytrvalostní. 

Trénink na veslařském trenažéru pak probíhá 4 až 5x týdně. Zde svá tvrzení opět opírám 

o vlastní zkušenosti. Na počátku celého tréninkového období se veslař soustředí na 

získání základní vytrvalosti (asi 2 až 3 týdny) a poté se již věnuje specializovanému 

tréninku, kdy na veslařském trenažéru trénuje stejně, jako když vesluje na vodě. Pro 

celkové zlepšení kondice veslaře je velmi důležité rozložení tréninku na dílčí složky. 

Pokud rozdělíme rovnoměrně důležitost tréninku mezi jednotlivé složky kondice – 

rychlost, sílu, vytrvalost a koordinaci – dostaneme nejen kvalitní veslařský pohyb, ale 

také výkon s tím spojený. Tyto složky je vhodné propojovat a kombinovat, tj. např. 

trénovat propojení síly a koordinace (techniky). Tyto složky - rychlost, síla, vytrvalost a 

koordinace - budou rozebrány níže. 

 

Rychlost 

Rychlost je základní přepokládanou složkou tréninku veslaře. Kvalita 

sportovního výkonu závisí na rychlosti, a to zejména v souvislosti se vzdáleností 

(délkou závodu). Na krátkých tratích má síla podstatný význam ve struktuře výkonu, na 

delších tratích jde o podíl doplňující či taktický. Maximální rychlostní předpoklady jsou 

u jedince v tréninku testovány krátkodobou pohybovou činností (např. do 20 s.) 

vykonávanou co nejvyšší možnou rychlostí (ve fyzikálním smyslu). Často bývají tyto 

schopnosti ve vazbě s dalšími pohybovými schopnostmi, především s výbušnou sílou 

(Dovalil 2007). 

Rychlost lze dále klasifikovat na acyklickou a cyklickou. Acyklická rychlost je 

maximální a provedení jednotlivého pohybu se podobá projevům výbušné síly. Odpor 

při tréninku této síly by vyžadoval vyšší výbušnou sílu a je třeba jej korigovat. 
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Základem při tréninku acyklické síly je proto cvičení rychlostně-silového charakteru s 

relativně nižší velikostí odporu (ve srovnání se silovým tréninkem) pro dosažení 

maximální rychlosti provedení daného pohybu. Cyklická rychlost se nejčastěji týká co 

nejrychlejšího překonání určité vzdálenosti nebo přemístění se v prostoru. Označuje se 

také jako rychlost komplexního pohybového projevu či rychlost lokomoce (Dovalil 

2007). 

Předpokládá se i podpůrná role dalších schopností, zejména jde o výbušnou sílu. 

Dále pohyblivost umožňující odpovídající ekonomii pohybu. Koordinační schopnosti se 

uplatňují především u složitějších projevů rychlostních pohybů. Rychlostní vytrvalost 

napomáhá zvyšovat dobu, po kterou jsme schopni udržet maximální rychlost (Dovalil 

2007). 

Frekvence záběru je dalším předpokládaným faktorem rychlosti veslaře. Závodní 

situace se často mění a veslař musí být schopen reagovat frekvencí záběru (udržením či 

změnou) na dění v závodě. Tréninkem rychlosti lze ovlivňovat naši schopnost reagovat 

během závodu. Změna frekvence záběru je závislá též na kondici veslaře. V počáteční 

fázi závodu se jede většinou v rychlejším tempu, poté se přechází do takzvaného 

dráhového tempa a případně se opět zvyšuje v závěrečné fázi závodu. Frekvence záběru 

je individuální, závislá na trénovanosti a fyziologických předpokladech jedince. Těžší a 

silovější veslař vesluje vždy o něco nižší frekvencí záběru na rozdíl od veslaře lehčího. 

Celkově platí, že rychlost lodi veslaře (případně jeho rychlost na trenažéru) je závislá na 

délce záběru a frekvenci záběru. 

 Při veslování na veslařském trenažéru je velmi důležité udržet příslušné závodní 

tempo. Vždy záleží na charakteru tréninku či závodu, který jedeme. Frekvenci záběru 

stanovíme na základě charakteru připravovaného úseku. Pokud pojedeme trénink silový, 

stanovíme nižší frekvenci záběru v rozsahu 15 až 20 temp za minutu a snažíme se jet 

silou.  

Oproti tomu vytrvalost lze natrénovat jak při nižší frekvenci záběru (20-23 temp 

za minutu), tak i při vyšší (28-30 temp za minutu). Jde opět o to, zda trénujeme základní 

vytrvalost, na kterou nám stačí frekvence záběru nižší, nebo vytrvalost specifickou. Zde 

potom potřebujeme trénovat při frekvenci záběru překračující 25 temp za minutu. Při 

tréninku je důležitá efektivnost propojenosti vytrvalosti a rychlosti se silou záběru, aby 

bylo veslování efektivní a bylo během jednoho záběru ujeto co nejvíce metrů (Sayer 

2012). 
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Při trénování závodního tempa se doporučuje veslovat ve frekvenci záběru vyšší, 

než při samotném závodě. To znamená, že pokud závodní tempo na 2 km je 32-33 temp 

za minutu při silovém úsilí v rozsahu 85-95 %, je velmi důležitý trénink kratších 

vzdáleností (např. 1 km) při vyšší frekvenci záběru a při využití větší síly záběru. 

Například je vhodné jet frekvencí záběru 34 až 35 temp za minutu. Ovšem samotný 

trénink se liší nejen dle zaměření, ale také hodně záleží na schopnostech a vědomostech 

trenéra, který sportovce připravuje a jak samotného sportovce zná, neboť každý člověk 

je individualita a na každého neplatí to samé (Poustecká a kol. 1986; Sayer 2012). 

U veslování je velmi důležitý rozvoj cyklické rychlosti, díky charakteru 

veslařského pohybu a délce veslařského závodu. Cyklická rychlost se pak lépe udrží na 

veslařském trenažéru, než u veslování na vodě, neboť během veslování na vodě působí 

vlivy okolního prostředí, které můžou tuto cyklickou činnost narušit (vítr, vlny). Pohyb 

na veslařském trenažéru je tím pádem jednodušší. 

 Mezi jednotlivými složkami kondice (vytrvalost, síla, rychlost a koordinace) 

existují i vzájemné vztahy.  Zde je velmi důležitá vyspělost veslaře v jednotlivých 

zmíněných složkách. Pokud bude mít veslař technické nedostatky, projeví se to v 

závodě také na rychlosti tempa, jeho provedení, délce a tím pádem i použité síle. 

Výsledkem může být pak pomalejší jízda veslařské lodi, nebo delší závod na 

veslařském trenažéru. 

 

Vytrvalost 

Vytrvalost je schopnost člověka absolvovat dlouhotrvající pohybovou činnost. 

Ve veslování tvoří vytrvalostní složka důležitou část přípravy veslaře (Hoffman 2014). 

Podle Panušky (2014) dosáhneme plného rozvoje vytrvalostních schopností při dobrém 

aerobním tréninkovém programu přibližně po deseti letech. Trénink vytrvalostních 

schopností je tedy třeba zařazovat do tréninkového programu během celé sportovní 

kariéry jedince. A to i z toho důvodu, že ve veslování v době přechodu z dorostenecké 

do juniorské kategorie ve věku 15 -16 let se mění i délka závodní dráhy z 1,5 km na 

2 km.  

Vytrvalost Dovalil (2008) dělí na 4 typy, a to dlouhodobou, střednědobou, 

krátkodobou a rychlostní. Dlouhodobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou 

činnost odpovídající intenzity déle než 10 minut. Dominantním způsobem 

energetického krytí je přitom aerobní úhrada energie, kdy za přístupu kyslíku se využívá 

glykogenu, později i tuků a hlavní příčinou únavy je vyčerpání zdrojů energie. Často se 
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tato vytrvalost chápe jako tzv. obecná (základní, rovnovážná) vytrvalost. Střednědobá 

vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou odpovídající nejvyšší 

možné spotřebě kyslíku, tj. po dobu asi 8-10 minut. Energetickým zdrojem je glykogen, 

jeho vyčerpání je v tomto případě převažující příčinou únavy. Krátkodobá vytrvalost je 

schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší intenzitou po dobu 2-3 minut. 

Dominantním energetickým systémem je anaerobní glykolýza, tj. uvolňování energie - 

štěpení glykogenu - bez využití kyslíku. Při tomto procesu se tvoří kyselina mléčná, 

která je považována za hlavní příčinu svalové únavy bránící vytrvalosti. Rychlostní 

vytrvalost znamená schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně nejvyšší 

intenzitou co možná nejdéle a to do 20-30 sekund. 

Ve veslování je základní střednědobá vytrvalost. Nejprve se proto věnujeme 

vytrvalosti dlouhodobé, při které se tělo se adaptuje a zlepšujeme tak naši základní 

vytrvalost. 

 Poté se přechází k tréninku střednědobé a krátkodobé vytrvalosti. Zde se 

dostáváme do tréninku veslařského závodu. Snažíme se tento druh vytrvalosti 

zkombinovat s rychlostí a zejména technikou (Nolte 2011). 

 

Koordinace 

Koordinace neboli koordinační schopnosti jsou souborem schopností lehce a 

účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět 

složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby (Dovalil 2007). Měnící 

se podmínky můžeme pozorovat například u počasí (povětrnostní podmínky, teplota 

vzduchu, vlhkost). U veslování jde nejen o pohyb vlastního těla, ale také o ovládání 

veslařského náčiní. Lodi a vesel.  

 

Jakými cvičeními koordinační předpoklady podporovat?(Dovalil 2007) 

- volit spíše koordinačně náročná složitá cvičení a jejich složitost dále zvyšovat, 

- provádět cvičení v různých obměnách (změny rytmu, změny na akustický, 

optický signál), 

- provádět cvičení v měnících se vnějších podmínkách, 

- kombinovat již osvojené pohybové dovednosti–několik činností následuje 

rychle po sobě, 

- spojovat několik činností v jednu 
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- cvičení provádět pod tlakem (v co nejvyšší rychlosti, časově a prostorově 

omezená aj.). 

Koordinační cvičení jsou velmi důležitá nejen pro pohyb veslaře na lodi, ale také 

pro jeho svalový rozvoj. Při veslování na vodě můžeme využít mnoho balančních 

cvičení. Na veslařském trenažéru toto nelze natrénovat. Při suché přípravě veslaře v 

posilovně tak využíváme expandérů, balančních pomůcek Bosu, kettlebell a jiných se 

kterými můžeme dosáhnout požadovaného výsledku.  

Z výše uvedeného členění podle Dovalila (2007) můžeme pro trénink na 

veslařském trenažéru využít zejména spojení několika činností v jednu. Cvičení lze 

například provádět pod tlakem a v různých obměnách. Dochází k účelnému zapojení 

horních i dolních končetin v plynulý a koordinovaný pohyb. Tato cvičení jsou i zábavná 

a motivují ke zlepšení jejich provedení. Zlepšujeme tím pádem jak koordinaci, tak i 

techniku veslování. 

1.4 Výkonnostní sport 

Ze sportu a pohybových aktivit se stává módní záležitost a i když třeba pouze 

okrajově, věnuje se mu čím dál více lidí. Pravidelně se objevují nová sportovní odvětví, 

která staví své základy na těch starších a modifikují se dle nových pravidel. Největší 

rozmach můžeme pozorovat u běhání, které prožilo v posledních letech rozkvět, 

zejména díky akcím jako jsou u nás známé silniční běhy (půlmaratony a maratony), ale 

také běhy s různými typy překážek (SpartanRace, Gladiator, Army Run apod.), kde si 

může obyčejný člověk vyzkoušet, kam až sahají jeho možnosti. Dále můžeme pozorovat 

„boom“ v oblasti fitness, kdy se objevují neustále nové typy a druhy cvičení, kde 

dostáváme vlastní tělo až na hranici svých možností. Příkladem jsou například různé 

varianty Crossfit tréninku apod. (Barlett a kol. 2016a, Barlett a kol. 2016b, Barlett a kol. 

2016c). 

Pohybová (sportovní) činnost je důležitou součástí zdravého životního stylu 

jedince. Každý člověk má jiný cíl a ten je jednou ze součástí motivace. Výkonnostní 

sportovec má za cíl sportovní výkon, kterým získá nejen medaili, ale také se rád poměří 

s dalšími sportovci, kteří daný sport dělají výkonnostně nebo profesionálně. Amatérský 

sportovec pak může mít obdobné cíle, to znamená poměřit svou fyzickou kondici s 

dalšími amatéry, ovšem již nemusí mít za cíl umístnění na stupních vítězů. Dobrým 

příkladem může být maraton. Sportovec s hmotností 110 kg nebude útočit na stupně 
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vítězů, ovšem může se poměřit s ostatními běžci kategorie amatérů, kteří se maratónu 

účastní. 

Většina lidí musí dělit svůj volný čas nejen se sportem a tréninkem, ale také s 

rodinou, případně vzděláním. Objem volného času je pak závislý na objemu času 

pracovního. Pokud mluvíme o výkonnostních sportovcích, jedná se většinou o jedince, 

kteří jsou registrováni v nějakém sportovním klubu a vykonávají sport při jinak běžném 

životním provozu. Chodí do práce (školy), poté do sportovního klubu a večer domů. 

Snaží se i tak neustále zlepšovat a nacházet stále nové tréninkové možnosti, které je 

budou posouvat, případně udržovat, na pozice, kde se chtějí nacházet. Oproti 

profesionálním sportovcům je zde tedy hlavní rozdíl v dělení času mezi sportovní 

aktivity a ostatní běžné. 

Kučera a kol. (1999) uvádí, že výkonnostní sport je aktivitou největší skupiny 

jedinců, kteří systematicky trénují a soutěží. Cílem je zvyšování sportovní kondice a 

dosahování sportovních výsledků. Je limitován a řízen metodikou, pravidly a 

soutěžními řády. V mnoha případech je přípravou na vrcholový sport. Jeho účinek však 

není jen otázkou výkonnostní, ale i kultivace zdraví. 

U profesionálního sportovce je intenzita tréninkových jednotek vyšší než u 

sportovce výkonnostního. To se pak samozřejmě promítne i do sportovního výkonu. 

Ovšem je i mnoho výkonnostních sportovců, kteří se dokážou rovnat svým 

profesionálním kolegům. Zde se může pak projevit mnoho faktorů, které jsou toho 

příčinou. Mezi tyto faktory sportovního výkonu patří zejména talent, morfologie, 

genetika, věk a psychika.  

1.5 Rekreační sport 

Rekreační sport, oproti tomu výkonnostnímu, je charakterizován spíše jako 

odpočinkový pohyb. Nejenže má vliv na fyzické zdraví a tělesnou kondici, ale také 

pozitivně ovlivňuje psychickou stránku sportovce. Rekreační sportovec se může 

účastnit různých sportovních akcí hromadného typu, kde se setkává se stejnými 

nadšenci a vyměňuje si své zkušenosti a tréninkové tipy.  Základem rekreačního sportu 

je radost z pohybu a zábava, kterou nám daný sport přináší. Dalším důvodem, proč 

mnoho lidí sportuje nebo se aktivně hýbe, jsou případné problémy vyplývající 

z hypokineze, týkající se současného převažujícího sedavého životního stylu. Snaží se 

tím alespoň částečně kompenzovat sedavé zaměstnání, případně se věnují pohybu ze 
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zdravotních důvodů. Toto vychází z diskuze a pozorování klientů fitness centra, kde 

pracuji. 

Jak uvádí Kučera a kol. (1999), rekreační tělesná výchova pokrývá fyzicky i 

psychicky méně náročné činnosti, organizované, ale i neorganizované, ve všech 

odvětvích tělovýchovy. Cílem je aktivní odpočinek, relaxace, mentální stimulace, 

záměrné zatěžování některých částí organismu a udržování kondice.  

Pohybový trénink má dopady nejen na zdraví jedince, ale také na 

práceschopnost a stává se vyhledávanou volnočasovou aktivitou. Pokud spojujeme 

pohybový trénink se zdravím, musíme zmínit osoby s hypokinezí (nedostatkem 

pohybu). Důsledkem hypokinézy mohou být zdravotní problémy a zhoršená kvalita 

života. Právě proto je pohybová aktivita velmi důležitou součástí volnočasových aktivit. 

Cílem je ovšem nejen fyzická aktivita, ale také schopnost relaxace a mentální stimulace, 

kdy se oprostíme například od problémů a stresu v práci. Rekreační sportovní aktivity 

přispívají k zdraví a práceschopnosti. Tyto volnočasové činnosti tak zlepšují a 

zkvalitňují kvalitu života (Kučera a kol. 1999).  

V dnešní době není rozmach sportu a pohybové aktivity pouze výsadou mladých 

lidí. Jak uvádí Barlett a kol. (2006a), vazby mezi věkem a účastí ve sportu jsou úzce 

propleteny. V každé fázi života hraje sport určitou roli. Vzhledem k tomu, že účasti dětí 

a mladistvých ve sportu se dostává velké pozornosti, sport starších lidí a starších osob 

nebyl dosud ohniskem buď veřejného anebo akademického zájmu. Nicméně i když byl 

sport výsadou mládí až do poslední třetiny minulého století, objevuje se rostoucí počet 

aktivně sportujících starších lidí. Je to i díky možnosti šíření komunikace, kterou v 

dnešní době máme. Internet, televize a další média. Díky tomu mají dnešní senioři 

celkem dobrý přehled o možnosti pohybových aktivit.  

Vhodnost veslování potvrzuje i senior (J. Kadlec, DTJ Hradec Králové), který se 

rozhodl začít s veslováním ve svých 80 letech. Nyní je mu 86 let a ve své věkové 

kategorii je mistrem Evropy, trojnásobným mistrem Slovenska a pětinásobným mistrem 

ČR (Mokren 2017). S veslováním na trenažéru začal zpočátku zejména ze zdravotních 

důvodů a s cílem zlepšit svůj zdravotní stav. Pro mnoho lidí je tak jakákoli pohybová 

aktivita, nejen veslování, výborným prostředkem pro udržení zdraví a vylepšení vlastní 

fyzické kondice. Co je ovšem důležité při výběru sportu nebo sportovní činnosti, kterou 

chceme provozovat, je respektování biologického věku, aktuálního stavu rozvoje, 

zdravotního stavu a v neposlední řadě také obecně individuálních předpokladů k dané 

sportovní činnosti.  
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Udržení a zlepšení zdravotního stavu je jednou z priorit rekreačních sportovců. 

Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie uvádí následující (Barlett a kol. 2006a): 

- Pravidelná fyzická aktivita snižuje riziko kardiovaskulárního onemocnění s 

následkem úmrtí. 

- Pravidelná fyzická aktivita působí preventivně nebo snižuje vysoký krevní tlak 

a snižuje krevní tlak u lidí s hypertenzí.  

- Pravidelná fyzická aktivita je také důležitá při pomoci s kontrolou tělesné 

hmotnosti lidí a ovládání diabetes. 

- Zvláštní formy fyzické aktivity mohou napomáhat ke snížení riziku pádů a 

úrazů tím, že zlepší zdraví kostí a udrží sílu, kognitivní funkce a balanc. 

- Fyzická aktivita snižuje riziko rakoviny tlustého střeva a přibývá důkazů na 

propojení s rakovinou. Fyzická aktivita mírné intenzity podporuje imunitní systém. 

- Fyzická aktivita snižuje riziko deprese a má pozitivní dopad na mentální zdraví 

včetně snížení úzkosti a posílení sebe sama a sebeúcty. 

- Fyzická aktivita může hrát cennou roli v prevenci a léčbě nespecifické 

chronické bolesti zad. 

Pokud shrneme trénink výkonnostního a rekreačního sportovce, nejsou rozdíly 

pouze v objemech tréninku, ale také v intenzitě, ve které trénují, a následném času, jejž 

věnují regeneraci. Výkonnostní i rekreační sport spolu ale souvisí. Ve své práci ukážu, 

že i rekreační sportovec má podobné cíle jako výkonnostní sportovci a těmto cílům 

přizpůsobí i svou tréninkovou činnost a její zaměření. V našem případě při veslování na 

veslařském trenažéru. 

1.6 Sportovní trénink 

Cílem sportovního tréninku je dosažení co nejlepšího sportovního výkonu a také 

rozvoj fyzické kondice a zdatnosti. Souvisejícím cílem je pak kultivace zdravotního 

stavu. Každý jedinec sportuje z jistého důvodu a na základě subjektivního požadavku se 

pak takový trénink připravuje. Hlavním cílem je dosažení maximálního sportovního 

výkonu. Dovalil (2007) uvádí, že usilováním o vysokou sportovní výkonnost musí 

respektovat celkový rozvoj jedince. To znamená, že snaha o dosažení nejvyšších 

výkonů nesmí být v rozporu s obecně platnými morálními, kulturními, zdravotními, 

ekologickými a dalšími normami společenského života.  
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Existují rozdíly ve sportovním tréninku výkonnostního a rekreačního sportovce. 

Vždy se na začátku musí vzít v potaz nejen náplň tréninkového procesu, ale také jeho 

zaměření, které má přímý vliv na sestavení tréninkového plánu jak krátkodobého, tak i 

případně toho dlouhodobého. V průběhu tréninkového procesu však nelze nikdy 

opomenout aktuální stav jedince. Výkonnostní sportovec bude mít za cíl dosáhnout co 

nejvyšší sportovní úrovně a bude se snažit o dosažení co nejvyššího sportovního 

výkonu. Na druhé straně trénink rekreačního sportovce bude mít předpoklady funkční 

(zlepšení tělesné zdatnosti), morfologické a zlepšení či udržení dobrého zdravotního 

stavu. Rozhodující je tedy vždy cíl každého sportovce. Toto tvrzení opírám o vlastní 

zkušenosti. 

Zatímco na rekreačního sportovce působí motivační faktory typu udržení 

zdravotního stavu a dobrá fyzická kondice, vzhled a případně stanovený sportovní 

výkon, výkonnostní sportovec touží dosáhnout co nejvyšší výkonnosti a případně i 

sportovního uznání se sportovním výkonem související. U obou skupin sportovců pak 

musí být maximální důvěra v trenérovy schopnosti a také schopnost realizovat jeho 

příkazy, které mají společného jmenovatele, a to dosažení předem naplánovaných úkolů 

a efektivní plnění cílů daného jedince. K plánování i řízení konkrétního tréninku se 

doporučuje využívat znalostí erudovaného trenéra (Lyle a Cushion 2010). 

Důležité při tvorbě tréninkového programu je stanovení měřitelných cílů. 

Vzhledem k tomu, že se úspěch tréninkového programu hodnotí jako schopnost 

dosažení těchto cílů, je nezbytné, aby cíle byly časově ohraničené, rozumné a 

dosažitelné. Cíle, které zahrnují tréninkové programy, obsahují obvykle zvýšení síly 

nebo svalové hmoty, zlepšení sportovního výkonu, zlepšení aerobní kapacity a zlepšení 

tělesného složení. Důležitá je také srozumitelnost. Je důležité, aby byl stanovený 

tréninkový program pochopen a sportovcem plněn tak, jak bylo stanoveno a dohodnuto 

s trenérem (Hoffman 2014). 

1.6.1 Výkonnost a aktuální sportovní výkon  

Sportovní výkon je výsledkem tréninkového procesu. Na začátek je zapotřebí 

odlišit sportovce výkonnostního od jedince realizujícího pohybovou aktivitu bez 

prioritního zaměření na měřitelný výkon. U sportovce je aktuální výkon ukazatelem 

jeho aktuální sportovní výkonnosti. Jde o soulad nejen fyzických faktorů, ale i 

psychických a poté samozřejmě i dalších podmínek ke sportovní činnosti. 
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Ve sportovním výkonu se projeví sportovcova trénovanost a jeho psychická 

připravenost. Pokud porovnáme trénink výkonnostních a vrcholových sportovců, liší se 

hlavně v intenzitě a objemu. Mezi další faktory, jež mají vliv na sportovní výkon, 

řadíme i působení vnějšího prostředí, jako je teplota, vítr, vlhkost vzduchu apod. 

(Hoffman 2014). 

Cílem výkonnostního sportovce je dosažení co nejlepšího sportovního výkonu.  

Rekreační sportovec může mít pohled na sportovní aktivitu rozdílný. Chce 

dosáhnout svou tréninkovou činností výkonu, který je cílem jeho snažení, ovšem na 

druhé straně to může být také snaha o upevnění a udržení zdraví či kompenzace 

nějakých problémů (například spojených s hypokinézí). Pojem sportovní výkon jako 

takový máme spojený nejčastěji s výkonnostním a profesionálním sportem (Ackland 

2007). Avšak vzhledem k tomu, že výkon je měřitelný výsledek, lze o něm hovořit i 

v případě rekreačních sportovců, ač se bude zpravidla jednat o jeho „nižší“ hodnoty. 

Choutka a Dovalil (1991) tvrdí, že sportovní výkon je aktuální projev 

specializovaných schopností sportovce (výsledek adaptace) v uvědomělé činnosti 

zaměřené na řešení pohybového úkolu, který je vymezen pravidly daného sportovního 

odvětví, resp. disciplíny. 

Sportovní výkonnost charakterizujeme jako schopnost sportovce podávat daný 

sportovní výkon opakovaně v delším časovém úseku. Sportovní výkon je cílem 

tréninkového procesu, ale současně i procesem rozvoje sportovce. Proto je chápán 

současně jako průběh i výsledek tréninku ve sportovní činnosti, Je v něm vyjádřena 

míra (vrozených i získaných) dispozic jedince, které umožňují provedení sportovní 

činnosti na vysoké výkonnostní úrovni (Choutka a Dovalil 1991). 

Sportovní výkon je výsledným projevem výkonnostního rozvoje sportovce a jsou 

v něm obsaženy (Choutka a Dovalil 1991): 

- vrozené dispozice, které mají povahu vloh, nadání či talentu. Prostřednictvím 

pohybové činnosti se některé z dispozic aktivují a rozvinou v nejvyšší kvalitu 

označovanou jako talent. Talentem rozumíme optimální soubor předpokladů sportovce 

odpovídající požadavkům konkrétního typu sportovního výkonu, 

- vlivy přírodního a sociálního prostředí, které podmiňují vývoj jedince a jeho 

vrozených dispozic. Z těchto vlivů mají značný význam materiální podmínky a časové 

možnosti, které určují rozsah a kvalitu pohybového rozvoje jedince, 

- vliv tréninkového procesu, který představuje dlouhodobé a cílevědomé 

působení tréninkového a soutěžního zatížení rozčleněného do příslušných etap. Obsah 



 

35 
 

etap odpovídá věkovým zvláštnostem vyvíjejícího se jedince. Není možné stanovit 

jednotlivým vlivům přesný podíl na výkonu. Ukazuje se však, že pro dosažení 

sportovních výkonů vrcholové úrovně, je podíl vrozených dispozic nezastupitelný. 

S výkonností a sportovním výkonem úzce souvisí také sportovní forma, jak 

uvádí Dobrý (1983). Sportovní forma se považuje za optimální připravenost k podání 

maximálního sportovního výkonu, také se používá pojmu trénovanost. Dovalil (2007) 

dále říká, že sportovní forma vyrůstá z trénovanosti sportovce, někdy se považuje ne 

zcela přesně za její nejvyšší úroveň. Zatímco trénovanost znamená aktuální stav 

jednotlivých komponent struktury sportovního výkonu, sportovní forma je dána 

nejvyšší úrovní kondičních, technických, taktických a psychických faktorů výkonu a 

především jejich propojením, sladěním v homogenní celek. Jejím ukazatelem jsou 

sportovní výkony dosahované v soutěžích. Dále uvádí, že dominantní roli v ní hraje 

psychická připravenost. Ta na rozdíl od jiných komponent výkonu bývá podstatně méně 

stabilní. V důsledku toho často také sportovní forma kolísá, ačkoliv řada dalších 

součástí trénovanosti krátkodobým změnám v čase nepodléhá, přesto dosahovaný 

výkon potom neodpovídá aktuálnímu stavu trénovanosti.  

Do toho vstupuje také taktika a motivace. Taktika sportovce se odvíjí nejen dle 

vývoje samotného závodu (v některých případech tréninku), ale také dle aktuální 

sportovní formy. Stanovení taktiky před závodem navodí lepší psychickou připravenost 

a veslař se připraví na různé proměnné, které mohou v závodě nastat. 

Motivace je důležitým faktorem ovlivňující výkon i samotný výsledek. Motivace 

ke sportovní činnosti zahrnuje dle Jansy a kol. (2012) zejména vnitřní motivační 

dispozice jedince, ovlivněné především primární potřebou pohybu. Motivace ke sportu 

je více spojována s vlastnostmi jako míra sebeuplatnění, sebeprosazení, ctižádost, 

uvážlivost, smělost, zodpovědnost aj.  

Pokud se ztrácí motivace, hovoříme o demotivaci. Sportovec nesmí být však ani 

„přemotivovaný“, neboť by to mohlo mít negativní vliv na jeho výkon. Správný stupeň 

motivace a správná taktika jsou velmi důležité pro celkovou psychickou připravenost a 

výrazně ovlivňují výkon i výsledek sportovní činnosti (Jansa a kol. 2012). 

Tento jev vnímáme u většiny sportů a je často vídaný i na světové úrovni a 

závodech či soutěžích většího sportovního významu. Právě význam závodů a soutěží 

(např. olympiáda) bývá velkou tíhou na bedrech profesionálních sportovců, kteří jsou 

nejlepšími ve svých sportech, ovšem po psychické stránce se často stává, že zklamou. 
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Výsledkem pak je, že i přes jejich fyzickou připravenost a výborný stupeň trénovanosti 

pracuje psychika, která výkon negativně ovlivní. 

Mezi trénovaností a podaným výkonem existuje pravděpodobnostní vztah, který 

bývá ovlivněn psychickou připraveností. Trénovanost je tedy nutnou, nikoliv ovšem 

postačující, podmínkou sportovního výkonu (Bompa a Haff 2009). U sportu je proto 

motivace velmi důležitá. Každý jedinec je motivován svým způsobem a je důležité si 

najít svůj motivační prvek, ať už je to požadovaný sportovní výkon nebo zlepšení 

zdravotního stavu a kondice. 

Co se týče dále sportovní formy, jsou určitá kritéria stability, jež uvádí Dobrý 

(1983). Jak píše, kritéria stability sportovní formy by měla pomoci určit, jak dlouho je 

sportovec schopen udržovat výkonnost, která by nebyla nižší než požadovaná úroveň. 

Obtíž spočívá v kriteriálním pásmu, které by mělo zahrnovat jednak výkony svědčící o 

vysoké až maximální připravenosti, jednak výkony, které by závodník mohl opakovat 

nebo zlepšit. U krátkých tratí bylo navrženo pásmo pro hodnocení sportovní formy 

sprinterů v rozmezí 2 - 3% odchylky sportovního výkonu od nejlepšího individuálního 

výkonu (v minusovém smyslu), jehož závodník dosáhl, u středních tratí pásmo v 

rozmezí 8 % od nejlepšího výkonu. Skutečnost, že sportovec opakoval svůj výkon v 

rozpětí dvouprocentního pásma, se přijímá jako důkaz toho, že je ve formě. Proto také 

dvouprocentní pásmo odchylek se začalo nazývat pásmo sportovní formy. Jak se zdá, 

bylo by možné obecněji hovořit o kriteriálním pásmu nebo pásmech (zónách) 

výkonnosti a pro sportovní formu opravdu ponechat jen to nejužší a nejvyšší pásmo.  

Dobrý (1983) dále uvádí doporučení těchto kritérií stability: 

a) počet výsledků, které závodník dosáhl v průběhu roku (nebo stanoveném 

období) v rozmezí stanoveného pásma sportovní formy, 

b) poměr počtu výkonů v pásmu sportovní formy k celkovému počtu výkonů, 

c) průměrný časový interval mezi výkony v pásmu sportovní formy, 

d) ukazatel celkového trvání období udržení sportovní formy. 

Se sportovní formou také souvisí její načasování. Fáze vyladění sportovní formy 

je časová perioda, kdy na dobu jeden až tři týdny před hlavním závodem sezóny 

výrazně snižujeme tréninkové objemy. Načasování sportovní formy je finální přípravou 

na závod (Panuška 2014). 

Cílem fáze vyladění sportovní formy je, aby si zatěžované tělo odpočinulo a 

připravilo se na nadcházející závod. Odpočinek těla spočívá nejen ve snížení zátěže, ale 

také v regeneraci po zátěži. Zabráníme tím poškození organismu a jeho následnému 
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přetížení. V této časové periodě sportovní přípravy také korigujeme technické 

nedostatky. Zvýšenou důležitost mají i regenerační procesy a sledování aktuálního 

psychického stavu. Zvyšujeme sebedůvěru, posilujeme vnitřní motivaci a rozhodnutí 

podat maximální výkon, optimalizujeme míru emocí a předstartovních stavů. Hlavním 

účelem je dosažení maximální připravenosti (aktuálních reálných možností sportovce) v 

konkrétně daném termínu soutěže. Zde bych zdůraznil důležitost návaznosti 

jednotlivých etap sportovního tréninku, kdy každá z nich má svůj daný cíl a navazují na 

sebe. Počínaje etapou základního tréninku až po etapu vrcholového tréninku. 

Panuška (2014) uvádí, že snížení tréninkového objemu na 70-90 % je nutné, aby 

proces vylaďování sportovní formy byl efektivní. Progresivní snižování tréninkových 

objemů před hlavní soutěží je patrně nejlepší metodou vyladění sportovní formy (Obr. 

1). 

 

Obr. 1: Příklad čtrnáctidenního programu progresivního snižování tréninkového 

objemu u vrcholových veslařů (Panuška 2014) 

V období před závodem nejde pouze o snížení tréninkových dávek, ale také o 

charakter tréninku. Tréninky by měly být časově nenáročné, intenzivní a 2 až 3 dny 

před závodem spíše regenerační (zaměření na techniku). Co se intenzity týče, tak 

v případě veslování to znamená, že se během tréninku jinak nízké zátěže zkouší závodní 

a „nadzávodní“ frekvence záběru, starty a různé přechody mezi jednotlivými 

frekvencemi. Úseky jsou časově krátké stejně jako pauzy mezi nimi. Tyto úseky jsou 

také kratší nežli závod samotný, ovšem součet jejich počtu nám dává hodnotu vyšší. 

Například veslař absolvuje při závodě 2 kilometry, trénink rychlostní vytrvalosti je pak 

například 8 x 500 m závodním tempem. Tím absolvuje součtem dohromady 4 

kilometry. Během těchto úseků si pak veslař může vyzkoušet také startovní a finišové 
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tempo, které plánuje v závodě samotném. Toto platí jak u veslování na vodě, tak i při 

veslování na veslařském trenažéru (Sayer 2012).  

 

S výše uvedeným se shodují také kvalifikovaní trenéři veslování, kteří uvedenou 

teorii potvrzují i použitím v praxi. Také na základě vlastních zkušeností mohu potvrdit, 

že je během veslařského tréninku velmi často využíváno specifických tréninků, které 

jsou zaměřené jak na krátkodobé cíle (v daných mezocyklech a mikrocyklech), tak i na 

ty dlouhodobé (v makrocyklech). Tréninková snaha směřuje k získání co nejvyššího 

stupně výkonnosti a snaze předvádět odpovídající sportovní výkon. 

1.6.2 Složky sportovního tréninku  

Během sportovního tréninku se snažíme co nejlépe rozvíjet jednotlivé složky 

kondice s cílem zlepšení tělesné zdatnosti. Dle Dovalila (2007) členíme složky 

sportovního tréninku na kondiční přípravu – technickou přípravu – taktickou přípravu – 

psychologickou přípravu. 

 

Charakteristika jednotlivých složek sportovního tréninku: 

Kondiční příprava  

V kondiční přípravě jde zejména o ovlivnění pohybových schopností, které mají 

za následek sportovní výkon požadované úrovně, jak bylo uvedeno v kapitole 2.2 

Zdatnost a kondice. Důležité je také samozřejmě vzájemné propojení všech jednotlivých 

složek, které se na konkrétním sportovním výkonu podílejí.  

Technická příprava  

V této části přípravy nám půjde pak o osvojení sportovních dovedností daného 

sportovního odvětví, v našem případě veslování. Zaměřuje se na osvojování sportovních 

dovedností (= učením osvojený předpoklad správně řešit požadovaný pohybový úkol), 

jejich stabilizaci a příslušnou míru variability. Všechny tyto úkoly jsou obvykle také 

spojovány pod pojmem technika, jíž se rozumí určitý způsob provedení pohybů při 

sportovní činnosti (tj. způsob řešení stanoveného pohybového úkolu v souladu 

s pravidly a zákonitostmi pohybů). Druhým základním pojmem je styl jako individuální 

odlišnost techniky jednotlivce od ideálního provedení. Příprava vychází z poznatků o 

motorickém učení, prakticky je realizována jako nácvik, tj. proces, v němž se vytvářejí 



 

39 
 

podmínky pro učení tak, aby byly požadované dovednosti ovládnuty. Další 

charakteristika v kapitole 2.6.2 Trénink na veslařském trenažéru (Dovalil 2007). 

Taktická příprava 

Taktická příprava je spojená zejména s průběhem sportovní činnosti, zápasem či 

závodem. Během taktické přípravy se sportovec připravuje na průběh sportovní činnosti 

a stanovuje strategii, která se projeví na sportovním výkonu. Snaží se zvolit optimální 

řešení průběhu sportovní činnosti a připravit se na možné komplikace s tímto průběhem 

spojené. Ve veslování je to spojené nejen s vlastním výkonem veslaře, ale také 

pozorováním chování jednotlivých soupeřů a jejich reakce na specifické situace, které 

vyplívají ze samotného závodu. Jedná se například o předstartovní přípravu spojenou 

s rozborem jednotlivých soupeřů (jejich výkonů v rozjížďkách a podobně), stanovením 

vlastní taktiky (místa nástupů, zvýšení či snížení frekvence záběru v závislosti na vývoji 

závodu a podobně) a způsobu řešení nenadálých situací (pokud něco nevychází dle 

předem stanoveného plánu). Na taktické přípravě m velký vliv i osoba trenéra. Ten se 

snaží dle znalostí svého svěřence najít pro něj nejpříznivější cestu za cílem dosažení co 

nejlepšího možného výkonu. Samotná taktika vychází tedy zejména ze situací 

plynoucích během sportovní činnosti (Dovalil 2007). 

Psychologická příprava 

Psychologická příprava patří mezi velmi důležité součásti celkové přípravy, 

podílející se na celkovém sportovním výkonu. Zaměřuje se na vytváření optimálních 

psychických předpokladů, na nichž bezprostředně závisí realizace sportovního výkonu. 

Úkoly se vztahují k urychlení a zkvalitnění adaptace na podmínky sportovní činnosti, 

především jde o adaptaci a regulaci psychických funkcí sportovce na podmínky tréninku 

a soutěž a o hledání nových efektivnějších principů, metod i prostředků k rozvíjení 

psychické odolnosti. Z časového hlediska se dělí na krátkodobou a dlouhodobou 

přípravu (Dovalil 2007). 

Krátkodobá příprava má charakter specifický a je zaměřena na dosažení nejvyšší 

sportovní formy k určitému datu a podmínkám soutěže. Časově je omezena na několik 

týdnů až měsíců. Její těžiště spočívá v modelovaném tréninku a v regulaci aktuálních 

psychických stavů (Dovalil 2007). 

Dlouhodobá příprava má všeobecné zaměření a tvoří nedílnou součást každé 

tréninkové jednotky. Jejím jádrem je formování osobnosti obecně i vzhledem 

k požadavkům sportovního výkonu, zvyšování úrovně celkové odolnosti, posilování 
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soutěživosti, kde se uplatňují morální a volní složky, motivace a také sociálně 

psychologické aspekty sportu (Dovalil 2007). 

Za základní principy psychologické přípravy se dle Dovalila (2007) považují:  

1. princip uvědomělosti, vycházející ze znalosti cíle tréninku a podporující aktivní 

účast sportovce v přípravě, 

2. princip modelování, tzn. navozování soutěžních podmínek v tréninku, 

3. princip stupňování psychické zátěže, 

4. princip obměňování psychických zátěží, předchází přetrénování, přesycenosti a 

udržuje se potřebné napětí v tréninku, 

5. princip regulace aktivační úrovně, využívá prostředky regulace aktuálních 

psychických stavů, 

6. ovlivňování motivace ke sportovnímu výkonu, 

7. princip individualizace. 

 

Na psychologické přípravě závodníka se může podílet nejen samotný závodník, 

ale také trenér, a může dojít, zejména u profesionálních závodníků, k využití služeb 

sportovního psychologa. Dnes se jedná téměř o standardní součást přípravy sportovce. 

Důležitou roli zde hraje také motivace, která je z hlediska maximálního výkonu velmi 

důležitá. 

Hierarchie předpokladů pro vrcholového veslaře dle expertního posouzení 

trenéra veslování, která byla sestavena na základě vlastních zkušeností: 

- kondiční příprava,  

- technická příprava, 

- psychologická příprava, 

- taktická příprava. 

 

1.6.3 Etapy sportovního tréninku 

Každá věková kategorie má své zvláštnosti a je něčím jedinečná. S vedeným 

tréninkem dnes začínají již děti předškolního věku a je velmi nutné dbát jistých 

zákonitostí daných věkem, pohlavím apod. Trénink by měl mít dlouhodobou koncepci 

(bráno u výkonnostního sportu) a směřovat do budoucna, kde se zužitkuje. Faktorem, 
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který ovlivňuje tréninkové možnosti všech sportovních odvětví, je míra talentu, 

morfologie jedince, sociální zázemí apod. Toto vše se pak odráží nejen do tréninku 

samotného, ale také do výběru sportovního odvětví, ve kterém se chce jedinec 

realizovat (Lyle a Cushion 2010). 

Dovalil (2007) uvádí tyto etapy sportovního tréninku: 

Etapa základního tréninku 

Trénink má jako prvořadý úkol celkový harmonický rozvoj osobnosti, upevnění 

zdraví, podporování přirozeného tělesného a psychického vývoje. Výkon ve zvolené 

sportovní specializaci není hlavním záměrem, k němuž se soustřeďuje veškeré 

tréninkové úsilí. Výkon se klade jako perspektivní, vzdálený cíl, není výlučnou 

hodnotou v životě mladého sportovce. Momentální dosahovaný výkon nelze považovat 

za jediné kritérium správnosti tréninku, je nutné posuzovat celkový stupeň rozvoje v 

mnohem širším záběru (držení těla, úroveň obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti, ale i 

množství osvojených sportovních dovedností). Jde také o vytvoření návyku na 

pravidelný trénink, vypěstovat a posilovat k němu trvale kladný vztah (Dovalil 2007). 

Trénink by měl být co nejpestřejší. Stereotypní tréninkové jednotky, stále stejná 

či nepatrně obměňovaná náplň, působí nepříznivě. Tato etapa má v dlouhodobém 

sportovním vývoji mimořádnou důležitost, závisí na ní totiž možnosti tréninku v 

pozdějších letech. Zmíněná etapa by proto v žádném sportovním odvětví neměla být 

kratší než 2-3 roky, její zkrácení se rozhodně nevyplácí. Důrazem na všestrannost si 

trénink této etapy klade širší výchovné cíle (Dovalil 2007). 

Jedná se zhruba o věk okolo 11-13 let, kdy by se děti ještě měly vyhýbat 

tréninku vysoké intenzity, jelikož nejsou na anaerobní zátěž ještě dostatečně připraveny. 

Ve veslování, stejně jako v jiných sportech, je velmi důležité v této etapě nejen 

zaujmout a získat zapálení pro sport (zezačátku by se mělo jednat stále o hru), ale také 

naučit základní veslařský pohyb (na konci etapy by děti měly mít již vztah 

k systematickému tréninku). To jsou základní předpoklady pro další možnosti rozvoje 

veslaře v následujících etapách tréninku (Panuška 2012). 

Etapa specializovaného tréninku 

I v této etapě zůstává výkon ve specializaci v pozadí, stále se klade jako 

perspektivní cíl. Také soutěžení se nadále chápe jako prostředek zvyšování výkonnosti, 

úspěch v soutěži nemusí mít rozhodující význam. Pozornost se soustřeďuje na ty 

předpoklady, které bezprostředně podmiňují a vytvářejí výkon. Všestrannost z tréninku 

zcela nemizí. Postupně přibývá i důraz na kondiční oblast (rychlostní, vytrvalostní, 
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silové a další schopnosti). Ve větší míře se začíná věnovat pozornost taktické přípravě, 

jak vědomostem, tak taktickému jednání. Posiluje se vztah ke sportu jako činnosti, která 

je s to přinášet uspokojení, avšak není již nevázanou dětskou hrou. Etapa obvykle trvá 2 

až 4 roky. Jsou-li talent nebo možnost trénovat omezeny, pokračuje etapa až do 

ukončení sportovní kariéry. V tomto případě má zvláštní význam uvědomit si, že i bez 

vrcholové výkonnosti má sport smysl a předčasný odchod je zbytečný (Dovalil 2007). V 

této etapě si již veslař stanoví sportovní cíl a zvyšuje tím svou motivaci, neboť s 

rostoucí trénovaností se mění í cíle veslaře. Z všestranných cvičení, která ustupují do 

pozadí, sportovec přechází na vyšší úroveň specializace. Větší roli získává i taktická a 

psychologická příprava (Panuška 2012). 

Etapa vrcholového tréninku 

Etapa završuje dlouhodobou sportovní činnost, znamená v nejširším smyslu 

trénink co do náročnosti takový jako nikdy předtím. Týká se prakticky už dospělých a 

vybraných talentovaných jedinců, tedy věkového období, kdy tělesná a mentální 

vyspělost umožňuje stupňovat zatížení až do individuálně nejzazších hranic. Hlavním 

cílem etapy je dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. Vysoký výkon vyžaduje trénovat v 

enormních dávkách. Využívají se převážně speciální cvičení, ani tady však všestrannost 

zcela nemizí, plní důležitou zdravotní a kompenzační funkci. Vysoké tréninkové i 

soutěžní zatížení vyvolává nutnost věnovat soustředěnou pozornost také procesům 

regenerace. Kondice se rozvíjí nebo udržuje podle požadavků specializace (Dovalil 

2007). 

V této etapě tréninku je velmi důležitá motivace a snaha dosáhnout co nejlepšího 

výsledku. Maximální sportovní výkon je zásadním způsobem ovlivněn právě motivací, 

která se může měnit vzhledem k dílčím sportovním cílům. Na základě těchto definic a 

vysvětlení etap sportovního tréninku se dá říci, že na základě prvních dvou etap se 

realizuje náš pozdější sportovní výkon a zároveň se někteří z jedinců připravují na 

vrcholovou část, kde musí snášet větší zatížení a nároky danými sportovní specializací 

(Dovalil 2007).  

 

Panuška (2012) uvádí ještě jednu etapu hned na začátek, a to etapu seznamování 

se se sportem. V této etapě se jedná o všestranný rozvoj jedince ve věku zhruba 6-10 let. 

Do tohoto období většinou spadá začátek sportovní činnosti. Veslování je otevřeno 

dětem od 10 let, ale často se děti dostávají k veslování až později, takže je tato etapa 
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míjí a trenér nemůže již tuto etapu ovlivnit. Na druhou stranu některé české veslařské 

kluby otevírají i přípravky, kde se věnují dětem cca od 8 let. 

Tréninkové cykly 

Jak uvádí Dovalil (2007), tréninkové cykly se chápou jako určité tréninkové 

úseky, které mají obdobný obsah i rozsah a které plní tréninkové úkoly. Základním 

dělícím kritériem pro typy cyklů je jejich délka - mikrocykly, mezocykly a makrocykly. 

Podobně to uvádí i Bompa a Haff (2009), který tvrdí, že tréninkové cykly mohou být 

strukturovány do dlouhodobých plánů jako kvadrální (4-leté) a individuální roční plány. 

Na základě metodických plánů připravovaných Němci na olympiádu 1936, může být 

roční plán dále rozdělen do velkých (makrocykly) a malých (mikrocykly) plánů. 

Makrocykly mohou být strukturovány ve 2 až 7 týdenních krocích, zatímco mikrocykly 

se obvykle skládají z 1 týdne nebo 3 až 7 dnů tréninku.  

Tréninkový mikrocyklus 

Program mikrocyklu je nejdůležitějším článkem plánování tréninkového 

procesu. Obvykle jej reprezentují týdenní plány konkrétním popisem jednotlivých 

tréninkových jednotek. Jednou ze zásad tvorby mikrocyklu je rozdělení objemu tréninku 

tak, abychom dosáhli maximálního možného tréninkového zatížení organismu s 

ohledem na adekvátní dobu, potřebnou pro zotavení (Panuška 2014). 

V konkrétním plánu pak bereme v úvahu například počet tréninkových jednotek, 

přítomnost závodů, sumární zatížení, ale i individuální rozdíly mezi svěřenci. Při 

stejném cíli můžeme rozdílným způsobem závodníky zatížit či upravovat obsah a 

složení programu z důvodu únavy svěřenců, změny počasí nebo jiných neočekávaných 

problémů. 

Tréninkový makrocyklus 

V tréninkovém makrocyklu se jedná o dlouhodobější období, většinou jeden rok, 

případně sezónu. Dovalil (2007) charakterizuje roční cyklus jako nejdůležitější a 

nejčastěji používaný úsek dlouhodobě organizované plánované tréninkové činnosti. 

Svým uspořádáním je výrazem zákonitosti racionální stavby tréninku (zdůvodněné 

změny jeho obsahu, výběr prostředků a metod, průběh zatížení), v níž se praktickou 

činností naplňují úkoly a zásady sportovního tréninku. 

Úkoly a zaměření tréninku se během roku mění. Tomu odpovídá standardní 

členění roku na přípravné, předzávodní, závodní (také hlavní nebo soutěžní) a 

přechodné období. Jednotlivá období mohou být různě dlouhá, může je tvořit různý 

počet mezocyklů a mikrocyklů. Jednotlivé tréninkové cykly (makro, mezo i mikro) by 
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měla doprovázet nejen řádná příprava a plánování, ale také kontrola plnění jednotlivých 

úkolů a jejich vyhodnocení. Zde je velmi důležitá práce trenéra, který má přímý vliv na 

stavbu plánu a přípravu jednotlivých cyklů, ale také je důležitá zpětná vazba (Dovalil 

2007). 

Díky zpětné vazbě lze identifikovat případné problémy, ať už v probíhajícím 

tréninkovém cyklu, nebo na základě plánu a jeho plnění. Lze tak pojmenovat a pro 

příště řešit problém, kvůli kterému se nedosáhlo toho, pro co byl plán stanoven a s 

jakým cílem se trénovalo. U tréninku na veslařském trenažéru je zpětná vazba důležitá 

ohledně techniky jízdy.  

Trenér vidí veslaře z jiné perspektivy než veslař sám sebe, a tím dokáže lépe 

analyzovat jeho techniku a případné problémy s ní spojené. Zároveň má k dispozici data 

ze sporttestru, jejichž zaznamenané hodnoty vykazují přehled o fyzické náročnosti 

tréninku, která se může projevit na případně i zhoršené technice veslování. Zároveň 

může trenér pořídit videozáznam, který společně s veslařem může poté podrobně 

rozebrat a názorně mu ukázat, kde je potřeba udělat případné změny nebo jakých chyb 

by se měl veslař v budoucnosti vyvarovat.   

V samotné přípravě na jednotlivé cykly se projevuje nejen vzdělání trenéra, ale 

také jeho osobnost. Jak popisuje Martens (2006), většina trenérů se přiklání k jednomu 

ze tří trenérských stylů: autoritativní, submisivní nebo kooperativní styl. 

Autoritativní styl - trenér diktátor  

Trenér diktátor dělá všechna rozhodnutí sám. Úkolem sportovce je pouze plnit 

trenérovy příkazy. Předpokladem pro tento přístup ke sportovcům jsou trenérovy 

znalosti a zkušenosti z dlouholeté praxe. Trenér svěřencům přesně říká, co mají dělat 

(Martens 2006). 

Submisivní styl - trenér-opatrovatel 

Trenéři s tímto stylem dělají co nejméně rozhodnutí. Tedy jen ta nezbytná. 

Trénink je založen na přístupu "vezmi míč a hraj". Trenér vydává minimum pokynů, 

minimálně zasahuje do organizace tréninku, kázeňské problémy řeší jen v nezbytně 

nutných případech. Tito trenéři mají zaprvé nedostatek schopností vydávat instrukce a 

řídit, za druhé jsou příliš laxní, aby se vypořádali s požadavky a trenérskou 

odpovědností, nebo za třetí vůbec nevědí, jak trénovat. Submisivní trenér většinou 

funguje jen jako opatrovatel a často i v této pozici je velmi slabý (Martens 2006). 

Kooperativní styl - trenér-učitel 
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Trenéři, kteří si vybírají kooperativní styl vedení, rozhodují spolu se svými 

svěřenci. Jsou si vědomi své odpovědnosti za vedení kolektivu, zároveň však také vědí, 

že mladí lidé se nemohou stát zodpovědnými dospělými lidmi, aniž by se naučili sami 

rozhodovat. Smyslem kooperativního stylu je vytvořit určitou rovnováhu mezi vedením 

sportovců a možností nechat je řídit sebe sama (Martens 2006). Tento styl vedení 

tréninku doporučuji i já tak jak uvádím v praktické části. Toto členění trenérů je pouze 

obecné. Ovšem osobnost trenéra se výrazně podepisuje na tréninkovém procesu v 

tréninkové jednotce, jež je součástí jednotlivých cyklů. Následná průběžná kontrola 

plnění tréninkových dávek samozřejmě probíhá nejen na základě pozorovacích 

schopností trenéra, ale také samotnou činností sportovce. Ten si může psát například 

tréninkový deník, ve kterém si postupně zaznamenává svou odvedenou činnost v 

tréninku, stejně jako další věci, kterou tuto činnost provázely. Například zhoršené 

sportovní podmínky (počasí apod.), nemoc apod. Toto vše mu pak pomůže v závěru 

cyklu vše řádně vyhodnotit.  

Řízení tréninkového procesu znamená racionální, vědomé a zdůvodněné pokyny 

a zásahy do tréninku. V praxi se proces řízení uskutečňuje především prostřednictvím 

plánování, evidence, kontroly a vyhodnocování tréninkového procesu. Stejně jako 

osobnost trenéra se pak projeví v jistých situacích, ať už tréninkového charakteru či při 

závodě, i osobnost sportovce (Dovalil 2007). Jak uvádí Lyle a Cushion (2010), všichni 

trenéři mají vlastní pohled na trénování, mezilidské vztahy a otázky týkající se jejich 

sportu. Jejich názory se vyvíjí v průběhu času a jsou dovozeny z praktických i 

teoretických zkušeností. 

Osobnost sportovce chápeme jako jednotu duševních vlastností a psychických 

procesů, stavů, které jsou relativně stálé a typickým způsobem se projevují v každé 

sportovní činnosti. Osobnost se chápe jako neustále se vyvíjející "produkt" vzájemného 

vztahu člověka s prostředím, jako dynamický, subjektivně přetvářený vztahový systém 

nutný pro zajištění životní existence jedince v rámci daných podmínek (Dovalil 2007). 

Lyle a Cushion (2010) také říkají, že výzkumní pracovníci ve sportovní a 

vývojové psychologii kladou důraz na zásadní roli trenérů v podpoře zdravého rozvoje 

sportovce prostřednictvím sportu. V možnosti střetu dvou různých osobností, trenéra a 

sportovce, může dojít k mnoha zajímavým situacím, které se musí řešit. Základem 

kvalitní spolupráce je jistě komunikace mezi subjekty. 

Sportovní činnost probíhá vždy v podmínkách vzájemného ovlivňování 

účastníků prostřednictvím výměny názorů, myšlenek, citů, informací, ale i různých 
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aktivit. Jde o proces interakce (Dovalil 2008). Nejdůležitější a nejnáročnější dovedností 

pro budování silných vazeb s atlety, zaměstnanci a dalšími, co jsou zapojeni do 

programu, je efektivní komunikace. Několik úspěšných trenérů tvrdí, že dobrá, 

produktivní komunikace je obtížná, ale rozhodující pro podstatu dobrého koučování 

(Lynch 2001). 

Přístup trenéra ke sportovci a komunikace mezi nimi je velmi důležitá pro 

vzájemnou spolupráci a výsledek jejich kooperace se odráží v samotných výsledcích 

jejich činnosti. Tím, že má trenér přímý vliv nejen na výsledky, ale také osobnost 

sportovce, je důležité zvolit správný přístup, kterým bude trenér sportovce koordinovat 

a utvářet. 

Příkladem je započetí tréninkového procesu s novým svěřencem, kterého chce 

trenér připravovat na veslařském trenažéru. Nejprve je třeba stanovit, jaký trenérský 

přístup by byl nejlepší. To lze zjistit na základě osobní komunikace před úvodním 

tréninkem. Záleží na tom, co je motivací svěřence, jakou má předchozí sportovní 

minulost a kolik času hodlá přípravě na veslařském trenažéru věnovat. 

Na základě toho se pak volí trenérský přístup. Pokud je to možné, z počátku v 

úvodních lekcích a prvních trénincích je často vhodnější autoritativnější styl. Veslař 

musí získat jistotu, že se může na trenéra spolehnout a věřit mu, že ví, co dělá. Věřit 

jeho práci a kam směřuje. V pozdější době pak styl vedení tréninku můžeme postupně 

měnit na kooperativní. Tím svěřenec dostane možnost podílet se na stavbě tréninku a 

zároveň ucítí ze strany trenéra důvěru. Je důležité vztah budovat, ptát se i na jeho pocity 

z tréninku a co si o něm myslí. Konečné rozhodnutí o skladbě tréninku má ale trenér, 

neboť on nese zodpovědnost za výkony svěřence. 

Nejčastěji se setkáme, dle Martensova (2006) členění, s kooperativním stylem 

trenéra. Během svého trenérského působení se dostáváme do kontaktu většinou s 

dospělými a u nich většinou převládá snaha podílet se na řízení a rozhodování tréninku. 

Pokud nechá trenér svého klienta podílet se na spolurozhodování při plánování či 

realizaci tréninku, vyjadřuje mu tím jistou formu důvěry, díky níž se mu poté s klientem 

lépe spolupracuje. Takto to je ve fitness i ve veslování. 
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1.7 Veslařský trénink 

1.7.1 Silový trénink veslaře 

Jedná se o specifický trénink, jež je součástí všeobecného tréninku. Jde o rozvoj 

svalové činnosti, která je u veslování rozhodující. V obecné rovině se úroveň silových 

schopností projevuje na struktuře sportovního výkonu významným způsobem, je 

využita v mnoha činnostech a má přímý důsledek na celkovou sportovní výkonnost. 

Silové předpoklady se pak více využijí při veslování na veslařském trenažéru, kde hrají 

velmi důležitou roli (Panuška 2014). 

Na veslařském trenažéru ji rozvíjíme na základě specifického tréninku. Můžeme 

kombinovat úseky, které jedeme nízkou frekvencí záběru (třeba 15 temp za minutu) s 

maximálním úsilím vynaloženým pro průtah tempa přes natažené dolní končetiny a 

dotažení horních končetin k trupu. Dále také udržením stálé frekvence záběru a wattů 

při úsecích na určitou vzdálenost nebo čas. Watty nám na trenažéru určují sílu, kterou 

vynakládáme do veslařského tempa a tím pádem máme také výbornou kontrolu na 

displeji veslařského trenažéru. Zde vidíme sílu každého provedeného záběru a máme 

tím pádem okamžitou kontrolu nad svým výkonem. 

Silové schopnosti poté zlepšujeme kombinací tréninku na veslařském trenažéru a 

posilovny. Zde se pak věnujeme zejména základním cvikům, jako jsou dřepy, mrtvý 

tah, přítahy činky v předklonu a výskokům. Můžeme též využít plyometrické metody, 

která nám slučuje několik cviků. Zkombinujme cviky, které jsou podobné veslařskému 

pohybu. Tato metoda příznivě ovlivňuje svalovou práci, a to i u výborně trénovaných 

jedinců. Je využívána pro rozvoj rychlostní síly a pro prevenci vůči případným 

zraněním. Zde vycházím z vlastní zkušenosti trenéra veslování a fitness. 

Pokud trénink síly probíhá na veslařském trenažéru, využívá se nižší frekvence 

záběru okolo 15 temp za minutu. Maximálně pak 18 temp za minutu. Příčinu lze hledat 

v provedeném veslařském pohybu, kdy jde o maximální využití síly záběru v prvotní 

fázi veslařského pohybu (příloha obr. 1), kdy se odrážíme dolními končetinami od 

desky trenažéru, až po dokončení veslařského pohybu (příloha obr. 2) s dotaženými 

pažemi u těla. V této části - záběru - vynakládáme maximální úsilí. Poté se pomalým 

klidným tempem vracíme zpět do původní pozice (příloha obr. 1). Nízká frekvence 

záběru je zvolena z důvodu toho, aby se vrtule trenažéru stačila zpomalit až do té fáze, 

že budeme muset vynaložit větší úsilí k jejímu opětovnému roztočení a to s maximálním 
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fyzickým nasazením na začátku tempa a zároveň proto, že má veslař dostatek času mezi 

tempy na malý odpočinek před dalším tempem s maximálním silovým zatažením. 

Tímto způsobem trénují vrcholoví veslaři právě sílu a stejný způsob tréninku síly 

se využívá i u veslařů amatérů. Velmi důležité je dbát při takovém způsobu veslování na 

techniku, neboť v momentě maximálního silového záběru může dojít k jejímu porušení. 

Při takto frekvenčně pomalém veslování můžeme navýšit i obtížnost na veslařském 

trenažéru zvednutím zátěže (1 - 10 na bubnu trenažéru) až o 3 stupně nad úroveň, na 

které jsme zvyklý trénovat. 

Rozlišujeme dva druhy svalových kontrakcí (Dovalil a kol.  2009):  

a) statická, izometrická – napětí se zvyšuje, délka se nezmění,  

b) dynamická, izotonická – mění se délka svalu, napětí zůstává přibližně stejné. 

 

Dynamickou (izotonickou) koncentraci můžeme dělit ještě podle typu pohybu 

svalu na: 

- koncentrickou - sval se zkracuje, napětí se nemění, 

- excentrickou, brzdivou - sval se násilím protahuje, napětí se nemění. 

- statickou, izometrickou – kdy se nemění délka svalu.  

 Periodizace tréninku veslaře 

Každý trénink má své zákonitosti a periodizace znamená rozdělení úseků 

tréninku na tzv. periody, což je ohraničený úsek, během něhož se věnujeme 

specifickému tréninku. Například tréninku síly či vytrvalosti. Při veslování na trenažéru 

se začíná obdobím vytrvalostního tréninku. Toto období je dlouhé přibližně měsíc. 

Během něj veslař najezdí na veslařském trenažéru větší objem kilometrů, a to na úrovni 

aerobního prahu. Základem je dobrá základní vytrvalost. Poté, asi 3 týdny před prvními 

závody, přichází období - perioda - tréninku rychlosti a síly. Zde již veslař absolvuje 

různé formy tréninku pro získání potřebné závodní rychlosti a síly, aby předvedl 

kvalitní výkon na závodech - specializovaný trénink. Další periodou je pak závodní 

období, kdy jde zejména o udržení formy. V silovém tréninku veslaře jde z důvodu 

komplexnosti veslařského pohybu o posílení většiny svalových partií. Dolní končetiny, 

kde je zapotřebí nejen vyšší síly, ale také výbušnosti, svaly trupu a zad, neboť právě 

zádové svaly jsou během veslařského pohybu nejvíce zatěžovány a využívány, ač se to 

tak ze začátku nejeví, a v neposlední řadě svaly horních končetin. Od pletence 

ramenního až po zápěstí. Pro veslaře je velmi důležité posilovat zejména střed těla. 
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Z pohledu veslování lze využít několika metod rozvoje silových schopností 

uvedených Dovalilem (2007). Jde o tyto: 

- metoda opakovaných úsilí - zejména s nemaximálním odporem - zejména díky 

tomu, že je veslování sportem, kde se využívá cyklického pohybu silově-

vytrvalostního charakteru. Při cvičení v posilovně se využívá zejména cviků 

napodobujících veslařský pohyb rozdělený na práci horních a dolních končetin. 

Cvičíme na jednotlivých stanovištích. Důležité je stanovení intenzity a délky 

přestávek ve cvičení v závislosti na zátěži. 

- metoda excentrických úsilí - tuto metodu využíváme při cvičení na strojích, které 

jsou určeny pro rozvoj svalových skupin potřebných pro veslování. 

- metoda vytrvalostní - užíváme při kruhovém tréninku.  

- rozvoj absolutní síly - cvičíme na stanovištích s náčiním větší zátěže například 

pomocí metody excentrických úsilí. 

- rozvoj výbušné síly - je důležitý z hlediska startů, nástupů a finiše při 

veslařských závodech. 

- rozvoj rychlé síly - stejné jako u výbušné síly. Velmi důležitý pro veslování v 

disciplíně sprintů (závod trvá pod 90 vteřin). 

- rozvoj vytrvalostní síly - ve veslování prioritní. Jde zejména o metodu 

opakovaných úsilí. Ve veslování se jedná, jak bylo výše uvedeno o cyklický 

pohyb. Vytrvalostní síla se dá rozvíjet jak při samotném veslování na vodě, tak i 

na trenažéru. V posilovně se pak využívá metody kruhového tréninku. 

Pro veslaře sprintery, kteří mají trať na 500 m, je důležitější preferovat trénink 

absolutní a výbušné síly. Závod na 500 m trvá kolem 75 – 90 sekund a síla je zde 

rozhodujícím faktorem. Veslař sprinter má poté také specifické tréninky v posilovně, 

kde se zaměřuje na cvičení na stanovištích. Cvičí s většími vahami (až 100 % maxima), 

s delšími pauzami a menším počtem opakování oproti veslaři připravujícímu se na delší 

závody. Frekvence záběru je vyšší a dosahuje až 40 temp za minutu. 

Pro trénink veslaře připravujícího se na trať 2 km je pak vhodný trénink a rozvoj 

vytrvalostní síly, využíváme tedy zejména metody vytrvalostní. V posilovně se 

zaměřujeme na cvičení v kruhovém tréninku, kde se snažíme o pestrost a rovnoměrné 

zatížení celého těla, a to zejména cviky charakterizující veslařský pohyb. Při tréninku na 

veslařském trenažéru se zaměřujeme na trénink úseků středních a delších. Úseky by 
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měly být stanoveny tak, aby rozvíjely nejen svalovou, ale také rychlou sílu. Pokud 

trénujeme úseky v metrech, je ideální vzdálenost od 1 km (vhodné pro nácvik rychlé 

síly - v době trvání přibližně 3 - 3,5 minuty), nebo vzdálenost delší než 2 km (vhodné 

pro nácvik vytrvalostní síly - v době trvání od 7 minut výše). Frekvence tempa je v 

těchto případech stanovena dle charakteru tréninku od 20 - 30 temp za minutu. 

Svalová vytrvalost se trénuje cviky s velkým odporem, jako například u 

opakovaných benčpresů, které nekladou velké požadavky na aktivaci 

kardiovaskulárního a respiračního systému. Únavu způsobuje fungování elementů v 

nervosvalovém systému, které se přímo účastní provádění pohybu. Svalovou vytrvalost 

obvykle charakterizuje buď počet opakování cviku do selhání (například maximální 

počet shybů, dřepů na jedné noze) nebo čas, po který sportovec dokáže zachovávat 

předepsané tempo vzpírání nebo stanovené držení těla (Zatsiorsky a Kraemer 2014). 

Výkonnostní veslaři se na začátku sezóny zaměřují na zlepšení techniky pohybu. 

Největší podíl v tréninku tvoří základní vytrvalost, přičemž se trénují delší úseky 

(kolem 40-60 minut) v souvislé frekvenci záběru kolem 20 temp za minutu. K tomu 

dochází pod dohledem trenéra, který provádí kontrolu techniky veslování. 

Poté následuje trénink rychlosti a výbušné síly, který přichází v období přibližně 

asi 1-2 měsíce před prvním závodem. Je důležité už mít rozvinutou techniku veslování, 

abychom se mohli věnovat naplno silovější přípravě. V zimním období rozvíjíme silové 

předpoklady a to i díky tréninku v posilovně. Síly potom využíváme především při jízdě 

na veslařském trenažéru. 

Já ve svých trénincích upřednostňuji větší rozvoj rychlé a výbušné síly. Je to i 

mým zaměřením na veslařské sprinty. U tréninku sledovaných subjektů se musel 

trénink zaměřit zejména na střednědobou vytrvalost. Zatímco v mých trénincích 

převládal více trénink síly u subjektů MV a TŠ byl trénink kombinaci vytrvalosti, síly i 

rychlosti v nižších dávkách. Specifický trénink na sprinty na trenažéru byly například 

důležité v mé přípravě na World Games 2017 v Polsku, kde jsem se účastnil právě 

sprintu na veslařském trenažéru na 500m.  

1.7.2 Rychlostní trénink veslaře  

Rychlost lodi je dána součinem frekvence a délky záběru. Frekvence záběru je 

podmíněna technikou pohybu (řízení pohybu). Délku záběru determinují silové 

předpoklady veslaře. Udržení odpovídající rychlosti při veslování je velmi důležité a její 
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hodnota se vyznačuje frekvencí záběru za minutu, přičemž výše frekvence závisí na 

charakteru a délce závodu. Zda je to sprint, závod na 2 km nebo delší vytrvalostní úsek. 

Při tréninku rychlosti vycházíme z vyšší frekvence záběru, která je nad úrovní té 

závodní. Jde o frekvenci záběru nad 35 temp za minutu. U tréninku rychlosti využíváme 

kratších časových intervalů a to na stejném stupni zátěže (výjimečně o 2-3 stupně 

vyšším) jako při klasickém vytrvalostním tréninku. Trénink rychlosti se vyznačuje 

veslováním ve vysoké až maximální intenzitě frekvence záběru po kratší časové období. 

Závod na 2 km se jede ve většině případů s frekvencí záběru okolo 32 temp za 

minutu u veslařů těžkých vah a frekvencí záběru až 35 temp za minutu u veslařů 

lehkých vah (váha do 75 kg).  Co je důležité z hlediska rozvoje rychlosti dle Panušky 

(2014)? 

Frekvence záběru – je možno definovat jako schopnost opakování motorického 

úkolu v krátkém časovém úseku vysokou intenzitou. Předpokladem k dosažení 

maximálních výkonů je dovednost vědomého uvolňování zapojených svalových partií, 

schopnost rychlé relaxace (Panuška 2014). 

Rychlost akce – hodnotícím hlediskem je schopnost reagovat pohybem na určitý 

podnět, kdy délka reakční doby výrazně ovlivňuje výslednou rychlost ve vlastních 

provedení pohybu. Zlepšování sledujeme také s přibývajícími zkušenostmi a taktickými 

vědomostmi jedince, s formováním racionálního předvídání situace (Panuška 2014). 

Maximální rychlost – přirozeným vývojem individuálních předpokladů a 

postupným zvyšováním trénovanosti, fyzických předpokladů v oblasti silových 

možností vytváříme základ pro dosažení plného rozvoje této schopnosti. Dosahujeme 

hraniční intenzity zatížení i zapojení maximálního volního úsilí, podmínkou je tedy 

dostatečná koncentrace a motivace (Panuška 2014). 

Zrychlení – termín zrychlení motorické činnosti je chápán jako změna rychlosti 

v prováděném pohybu. V rozvoji komplexu rychlostních schopností je systematicky 

poslední etapou a je determinován strukturou a kvalitou předcházejícího tréninku 

rychlosti (Panuška 2014). 

Jak uvádí Panuška (2014) determinují možnosti v rozvoji rychlostních 

schopností dědičné dispozice. Další zlepšení rychlostních schopností je ovlivněno 

zvýšením silových možností, dokonalejší technikou provedení a také rozvojem 

organismu v oblasti vytrvalosti.  

Pro veslování na trenažéru se při přípravě na závod na dvoukilometrové trati 

preferuje trénink ve frekvenci 32 - 34 temp/minutu. Při sprinterském tréninku pak jde o 
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spojení síly a rychlosti. Zde je zapotřebí již frekvence vyšší, a to až kolem 45 - 50 

temp/minutu. Při volbě frekvence záběru záleží hodně na silových dispozicích veslaře. 

Silově lépe disponovaní mohou využít své síly a frekvenci záběru mají o něco nižší než 

veslaři slabší, kteří tuto ztrátu doženou právě zvýšenou frekvencí záběru. 

1.7.3 Vytrvalostní trénink veslaře 

Trénink vytrvalosti je ve veslování velmi důležitý a tvoří základ veslařského 

tréninku. To se týká nejen veslování na vodě, ale také veslování na veslařském 

trenažéru. Pro veslaře je tedy velmi důležité udržet stupeň trénovanosti vytrvalosti na 

vysoké hranici a měl by tvořit většinový podíl tréninkového času a to zejména pak v 

přípravném a přechodném tréninkovém období.  

U vytrvalostních sportů jsou vysoké požadavky na energii uspokojovány 

zvýšenou spotřebou kyslíku a také zvýšeným anaerobním metabolismem. 

Kardiovaskulární a respirační systém je aktivován na nejvyšší míru. Vytrvalost se 

definuje jako schopnost odolávat únavě (Zatsiorsky a Kraemer 2014). 

Trénink vytrvalosti probíhá od nižší frekvence záběru, a to kolem 18 temp za 

minutu až po vyšší frekvenci, a to přibližně 26 temp za minutu. Délku vytrvalostních 

úseků můžeme stanovit od 10 minut výše. Frekvence záběru je pak také závislá na délce 

trénovaného úseku. Většinou platí, že čím delší časový (nebo vzdálenostní) úsek se 

jede, tím menší frekvence záběru je využito. Co se týká intenzity z pohledu zátěže, ta je 

taková, jakou máme při závodě a jakou jsme zvyklý používat při standardním tréninku 

vytrvalosti.  

Metody trénování vytrvalosti dle Poustecké (1986): 

1. Vytrvalostní, celostní metoda - nepřetržitá pohybová činnost mírnou rychlostí, 

která je buď stejnoměrná, nebo mírně narůstá, při tepové frekvenci (TF) 140-160 za 

minutu. Doba zatížení 30 minut až několik hodin, Rozvíjí aerobní schopnosti, u 

začátečníků i sílu. Zvýšení intenzity je vhodné provést zvýšením síly, při stejné 

frekvenci záběru. Vytrvalostní veslování přispívá k upevnění techniky, ale i k napravení 

případných chyb. Proto je velmi důležitý dohled trenéra při používání této metody 

(Poustecká 1986). 

2. Střídavá metoda (střídavých úsilí) - souvislá činnost mírnou, střední až 

submaximální rychlostí, při které se intenzita střídá. Srdeční frekvence 150-170 za 

minutu, doba zatížení 30-60 minut. Rychlost se mění změnou frekvence záběru i úsilí, 
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nesmí zásadně klesnout do neúčinné oblasti, tj. pod hranici mírné rychlosti. Metoda 

rozvíjí aerobní kapacitu, má účinky i pro aerobně anaerobní práci (Poustecká 1986). 

3. Intervalová metoda - přerušovaná činnost přesně určená délkou i intenzitou 

úseků, SF 180/min. i více, v přestávkách zotavení pouze k poklesu SF na 130/min. 

Délka intenzivně veslovaných úseků odpovídá dvou až třínásobku délky závodní trati. 

Pravidlo: Čím kratší a intenzivnější je úsek, tím delší je přestávka, celkový objem je 

nižší - zaměření je více anaerobní. Delší úseky veslované nižší intenzitou mají kratší 

přestávky, celkový objem úseků je vyšší, zaměření je více aerobní (Poustecká 1986). 

4. Opakovací metoda - přerušovaná činnost, kdy po zatížení následuje přestávka s 

úplným zotavením. Délky úseků jsou kratší, stejné nebo delší než závodní trať, intenzita 

vyšší, střední nebo nižší. Krátké úseky (100-300 m) s maximální intenzitou, SF přes 

180/min., přestávka několik minut, celkový objem 1 až 1,5 délky závodní trati, 

zaměření anaerobní. Úseky shodné se závodními nebo delší - závodní rychlost shodná 

nebo nižší, celkový objem čtyř až osminásobek závodní trati. Obě přerušované metody 

rozvíjí jak aerobní, tak anaerobní schopnosti, záleží na délkách volených úseků zatížení 

i odpočinku. Obě tyto metody nejsou vhodné pro začátečníky a málo trénovanou 

mládež. Jmenovaní nejsou ještě připraveni na déle trvající anaerobní zátěž. Pro 

začlenění těchto metod do tréninkového plánu je třeba se na takové tréninky postupně 

připravovat, aby nedošlo k přetrénování nebo k rychle dosaženému vysokému výkonu, 

ovšem pronásledovaného stagnací či poklesem výkonu (Poustecká 1986). 

Vytrvalost je velmi důležitou součástí veslařského tréninku na trenažéru. Během 

závodu na 2 km jde o udržení frekvence záběru. Jde o vzájemný soulad těchto dvou 

komponent, které nám v konečném hodnocení stanovují konečný výkon. Trénink 

vytrvalosti má svou důležitost zejména u tréninku středních a delších tratí. U 

veslařského sprintu se jedná o krátkodobou vytrvalost, která ustupuje do pozadí síle a 

její mu tréninku. Při tréninku na delší tratě využíváme tedy metod celostních, střídavé a 

intervalové, kdy jsou delší úseky s menší pauzou na odpočinek a při tréninku 

sprinterském využíváme zase metody intervalové, krátké úseky a různě dlouhé pauzy a 

metody opakovací. 
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Panuška (2014) nám rozděluje trénink vytrvalosti na čtyři základní tréninkové 

zóny intenzity (Tab. 1): 

Typ tréninku Charakteristika 
Tréninková zóna 

intenzity Zatížení La 

Alaktátový ATP-CP 

 

6-8 s/3-5'       
20-30 s/3-5' - 

Laktátový 
ATP-CP                 
La, O2 Aerobní kapacita 

30 s - 3'            
30 s - 3' 

více než 6 
mmol/l 

Intenzivní vytrvalostní 
trénink La, O2 Anaerobní práh 

2-8'/4-6'           
8-15'/4-6' 4-6 mmol/l 

Vytrvalostní trénink 
střední intenzity O2, La Základní vytrvalost II. 

stálé, dlouhý 
interval 2-4 mmol/l 

Objemový vytrvalostní 
trénink O2  Základní vytrvalost I. 

stálé, dlouhý 
interval 2 mmol/l 

Regenerační trénink O2 

 

stálé, mírné 
méně než 2 

mmol/l 

Tab. 1: Metabolické systémy dodávky energie a základní tréninková pásma 

intenzity zatížení  

 

Jak Panuška (2014) říká, základní rozdělení na čtyři pásma intenzity je v řízení a 

plánování tréninkového procesu často využíváno. Předností je relativní jednoduchost a 

přehlednost, je možno dosáhnout poměrně dobré přesnosti v evidování tréninkových 

ukazatelů v jednotlivých pásmech. 

Co z toho vyplývá pro trénink začátečníka, výkonnostního a vrcholového 

veslaře? Pokud člověk začíná veslovat, je velmi důležité získat základní vytrvalost 

vyšším objemem tréninku – „naveslovaných“ kilometrů. Během tohoto tréninku je 

velmi důležité dbát na techniku veslování. Veslař má během tréninku v pásmu základní 

vytrvalosti dostatek času na uvědomění si chyb během veslování, není tréninkem tak 

fyzicky unavený, jako při veslování ve větší intenzitě a tím pádem je pravděpodobnější 

účinnější edukační vliv na techniku veslování. Trénink v tomto pásmu intenzity je velmi 

důležitý zejména na počátku tréninku. Postupněji se pak přechází na trénink v pásmu 

střední intenzity - základní vytrvalost II. 

V dalších pásmech intenzity, zejména pak v tréninkové zóně anaerobního prahu 

a aerobní kapacity, probíhá již specifický trénink ve střední a vysoké intenzitě. V těchto 

pásmech probíhají tréninky pro získání rychlostní vytrvalosti, kde se snažíme ve větší 

intenzitě udržet vysokou kvalitu techniky veslování. 
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A jaký je tréninkový efekt v různých zónách intenzity? Panuška (2014) uvádí 

toto: 

1. Regenerační trénink - aktivní odstranění látek způsobujících únavu v 

organizmu, urychlujeme proces regenerace. 

2. Aerobní práh (AP) - fyziologickým účinkem na organizmus je zejména 

ovlivňování funkce pomalých svalových vláken. Tréninkové zatížení, kdy je dodávka 

energie zajišťována převážně přeměnou tuků. Pro rozvoj vytrvalostní úrovně atleta je to 

základní a nezbytná složka přípravy. 

3. Oblast mezi AP a ANP - tréninkovým zatížením v této zóně prodlužujeme 

dobu, po kterou je sportovec schopen podávat výkon na hranici anaerobního prahu. 

4. Anaerobní práh (ANP) - tréninkovým zatížením v intenzitách okolo hranice 

ANP pak rozvíjíme schopnost sportovce podávat na této úrovni vyšší výkon po určitou 

dobu. 

 Výzkumy prokázaly blízkou korelaci mezi závodní rychlostí ve vytrvalostních 

disciplínách a rychlostí blízko hodnot anaerobního prahu. Na těchto předpokladech je 

obvykle sestavován program testování vytrvalostních schopností. 

5. Maximální aerobní práce - hlavním tréninkovým efektem je tedy rozvoj 

aerobní zdatnosti - zvyšujeme hodnotu maximální kyslíkové spotřeby a prodlužujeme 

dobu, po kterou je sportovec schopen podávat výkon v této intenzitě. 

6. Anaerobní práce - rozvíjíme schopnost produkovat anaerobní práci, opět z 

hlediska výkonu i doby zatížení. 

7. Tolerance koncentrace laktátu -trénink v této zóně intenzity zvyšuje 

schopnost organizmu pracovat při vyšších koncentracích laktátu. Trénovaný sportovec 

X netrénovaný sportovec. 

8. Anaerobně alaktátová zóna - zatížení vysoké intenzity, krátký interval do 10 

s, kdy je dodavatelem energie převážně ATP-CP systém. Tréninkovou adaptací na 

zatížení tohoto typu je zvyšování zásob ATP a CP ve svalové tkáni. 

Tyto uvedené zóny jsou platné pro výkonnostní veslaře. 

Jednotlivé zóny intenzity se mohou během tréninku prolínat. Když začínáme 

trénink na úrovni aerobního prahu, pak může postupně přecházet přes mez, která je 

mezi aerobním a anaerobním prahem, až nad anaerobní práh. Kontrolovat se dá nejlépe 

sporttestrem, kde se můžeme řídit srdeční frekvencí (Panuška 2014). 

Veslaři, stejně jako jiní sportovci, chodí na pravidelné testy, kde je jim stanoven 

aerobní a anaerobní práh. Dle dosažených výsledků testů a měření se pak po stanovení 
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prahů může sestavit trénink, který je účinnější i tím, že si může sportovec kontrolovat 

jednotlivé stupně zátěže. Ty se stanovují na základě charakteru tréninku - vytrvalostní či 

rychlostní apod. Díky kontrole a měření pak dochází ke zlepšení výkonu veslaře. Velmi 

důležité je stanovení jednotlivých tréninkových zón daných tréninkovými cíli. 

Diagnostika je důležitá nejen z hlediska hodnocení efektu tréninku, ale také pro 

individualizaci tréninku. 

1.7.4 Trénink techniky veslaře 

V této fázi tréninku je zapotřebí využít co nejvíce koordinačních předpokladů 

tomu, aby bylo veslařské tempo co nejefektivnější a nejekonomičtější. Při veslování na 

vodě probíhá cela řada koordinačních cvičení, která celkové veslování zlepšuje a 

ekonomizuje. Jedná se o různé varianty balančních cvičení s vesly v plynulém veslování 

či zastavení lodi. Při jízdě na veslařském trenažéru se příliš koordinačních cvičení 

nedělá. Pouze zde můžeme fázovat veslařské tempo do dílčích částí, které poté postupně 

propojujeme v ucelené veslařské tempo. Cvičíme zde hlavně koordinaci a vzájemnou 

spolupráci horních a dolních končetin. Právě správné propojení pohybu horních a 

dolních končetin a načasování jejich pohybu je důležité pro ekonomizaci veslařského 

pohybu s cílem využít co nejvíce veslařových předpokladů a propozic k dosažení co 

nejkvalitnějšího výkonu.  

1.8 Diagnostika 

Diagnostika slouží, na základě diskuze mezi trenéry veslování, k identifikaci 

předpokladů pro trénink, ke kontrole účinnosti tréninku a případně pro stanovení změny 

ve stavbě tréninku a tréninkového plánu. Ve sportu se využívá zejména sportovní 

zátěžové diagnostiky. Pro potřeby sportovců se využívá funkčních a zátěžových testů, 

biochemického sledování anebo posouzení funkčních a morfologických předpokladů. 

Cílem diagnostiky je zjistit aktuální stav trénovanosti a zároveň, zda je 

stanovený tréninkový plán efektivní. Diagnostika nám pomáhá hodnotit stav a efekt 

tréninku. Na základě výsledků měření pak můžeme tréninkový plán měnit s ohledem na 

zlepšení sportovního výkonu a dosažení cílů stanovených tréninkem. Zároveň nám 

diagnostika může vyhodnotit také morfologické a funkční předpoklady pro daný sport. 

Je základním nástrojem pro řízení tréninku. 
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Diagnostiku je možné v oblasti tréninku dělit na kvantitativní a kvalitativní nebo 

terénní a laboratorní, či invazivní a neinvazivní. 

Funkční a zátěžové testy 

Funkční a zátěžový test hodnotí morfologické a funkční předpoklady. Nejčastěji 

používanými testy je spiroergometrie a biochemická analýza. 

- stupňovaný test - cílem je stanovení aerobního a anaerobního prahu. U veslaře 

se využívá veslařského trenažéru, stanoví se 4 - 6 stupňů zátěže, z nichž každý stupeň je 

na 4 minuty. Po absolvování každého stupně se odebírá krev. U veslaře je to z ušního 

lalůčku.  Ze získaných hodnot se stanoví laktátová křivka, aerobní a anaerobní práh. 

- maximální spiroergometrický test - pomocí něj zjišťujeme funkční předpoklady 

pro daný sport. Opakované testování nám ukazuje také adaptaci organismu na 

tréninkovou zátěž. U veslaře lze na veslařském trenažéru. Nejčastěji se využívá 

rotopedu. Sportovec se připojí na snímací zařízení a v minutových intervalech je mu 

zvyšována zátěž až do úrovně maxima. 

Biochemická analýza 

Zde se jedná zejména o odběr moči a krve. U sportovců se odebírá zejména 

ranní moč, která je důležitý pro stanovení aktuálního stavu. 

Tělesné složení 

Hodnoty tělesného složení mohou vysoce korelovat s hodnotami sportovního 

výkonu. Měříme zejména množství tuku a podílu svalové hmoty na tělesné hmotnosti. 

Jednou z metod je kaliperace, kde jde o měření tloušťky kožních řas na určitých částech 

těla. Pomocí této metody dokážeme stanovit procento podkožního tuku, procento 

svalové hmoty, procento kostí a zbytku. Jak uvádí Clarková (2000), kaliper měří 

tloušťku tukové vrstvy v podkoží na určitých místech těla.  Zde pak máme problém 

predikčních rovnic a je nutné dosadit do nich parametry jako součet kožních řas, věk, 

pohlaví a zda je jedinec sportovec či není apod. Při měření za pomoci bioelektrické 

impedance, prochází tělem slabé elektrické proudění. Jak uvádí Clarková (2000) jedná 

se počítačový systém, který vysílá slabé, nevnímatelné elektrické impulzy do těla 

prostřednictvím elektrod upevněných na zápěstí a kotníku. Tok elektrického proudu je 

ovlivněn množstvím vody v těle. 

Elektrický proud je šířen v různých biologických strukturách a umožňuje nám 

měřit elektrický odpor těla. Po změření odporu můžeme pak údaj použít například pro 

spočítání objemu svalové hmoty. Výhodou této metody je neinvazivnost a množství 

zjistitelných informací (celková hmotnost, BMI, procento tělesného tuku, podíl svalové 
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hmoty, hodnotu viscerálního tuku, procento vody v těle, hmotnost kostí, rychlost 

bazálního metabolismu, celkovou fyzickou kondici, metabolický věk). 

1.8.1 Tělesné složení 

Vliv na výkon má nejen trénink samotný, ale také morfologické a funkční 

předpoklady člověka k dané sportovní činnosti. U morfologických předpokladů 

sledujeme vliv genetiky, která má vliv na dispozice pro jednotlivé sporty. Pokud bude 

mít sportovec potřebnou dávku talentu, ale nebude disponován potřebnými 

fyziologickými komponenty pro danou činnost, nebude dosahovat vrcholné úrovně. 

Neznamená to, že jedinec s vhodnými morfologickými předpoklady musí být 

vždy výkonný, avšak vrcholový sportovec má mít příslušné somatické předpoklady. V 

některých sportech se tento předpoklad projevuje více, v jiných méně. Každý tělesný 

typ reaguje na tělesnou zátěž jinak a na každý typ cvičení a trénink jinak působí. 

Znalost jednotlivých tělesných typů je důležitá pro dávkování tréninků, pro diferenciaci 

programů tělesné výchovy, pro výběr vhodných adeptů pro určitý sport (Čelikovský a 

kol. 1979). 

Jak uvádí Grasgruber a kol. (2008) vedle svalové fyziologie jsou významným 

determinantem sportovního úspěchu rovněž tělesné rozměry - především výška, 

hmotnost, somatotyp a tělesné proporce. Grasgruber (2008) vysvětluje rozdělení 

somatotypu podle amerického psychologa Williama Sheldona (1898 - 1977), který na 

základě studia tělesné stavby u tisíců subjektů z celého světa vytvořil stupnici od 1 do 7, 

pomocí které zjišťoval u každého jedince vzájemný poměr tří základních tělesných 

typů: hubeného ektomorfního, svalnatého mezomorfního a obézního endomorfního.  

Jak bylo již uvedeno výše, pro veslování je považován za nejvhodnější 

ektomorfní mezomorf. Pokud ovšem převažuje složka ektomorfní, má jedinec možnost 

veslovat v kategorii lehkých vah. Mezomorfní složka má vzhledem k charakteristice 

veslování jako silově-vytrvalostního sportu velký význam.  

Pro veslování je také důležité tělesné složení sportovce. Kromě somatotypu také 

právě hodnoty tělesného složení vypovídají o předpokladech pro daný sport. Každý 

sport je specifický energetickou náročností. Pro veslování, jakožto silově vytrvalostní 

sport, je velmi důležitý poměr svalové a tukové tkáně. Veslař s větším podílem svalové 

hmoty a menším procentem tuku bude mít lepší předpoklady uspět, nežli když je tomu 
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opačně. Nižší procento tuku a větší podíl svalové hmoty svědčí o lepším stupni 

trénovanosti a možnosti dosáhnout tím pádem lepšího sportovního výsledku.  

Tělesné složení se na rozdíl od daného somatotypu dá přímo ovlivnit a to nejen 

samotným tréninkem, ale také správnou životosprávou. Dodržování správné 

životosprávy nám pomůže dosáhnout nejen potřebného tělesného složení, ale také 

lepšího sportovního výsledku.  

1.9 Souhrn 

Trénink na veslařském trenažéru má vliv na fyzickou kondici jedince. Ovlivňuje 

významně složky kondice vytrvalost, rychlost a sílu. Je moderním a atraktivním 

prostředkem na kultivaci pohybu jedince, kterým můžeme ovlivnit i tělesné složení 

člověka. 

Ve své komplexnosti může být doporučován nejen jako prostředek kultivace 

pohybu, ale také jako jeden z prostředků řešení pohybových problémů spojených s 

hypokinezí. Toho dosáhne jedinec veslováním na trenažéru správnou technikou 

veslování, která je pro správný tělesný rozvoj velmi důležitá. Veslováním na trenažéru 

si jedinec zlepšuje jak výše zmíněnou fyzickou kondici, ale také může dojít k ovlivnění 

stavby těla a tělesného složení. 

Bohužel veslování na trenažéru je pro širokou veřejnost stále novinkou, a tak se 

setkáváme s nedostatečnou informovaností co se tréninku a využití veslařského 

trenažéru týče. Největší problém je v technice. Pokud jede jedinec na trenažéru špatnou 

technikou, může tělu i ublížit. Jak již bylo napsáno výše, veslařské trenažéry se čím dál 

více stávají součástí fitness center, avšak trenéři působící v těchto veřejných fitness 

centrech nemají o technice pohybu dostatek informací. Bylo by tedy vhodné tyto trenéry 

nechat o technice veslařského pohybu proškolit. Díky takovému školení pak instruktor 

centra bude mít možnost jedinci se zájmem o veslování vysvětlit a názorně ukázat nejen 

techniku, ale i výhody pravidelného tréninku na veslařském trenažéru. 

Pokud člověk bude využívat veslařského trenažéru a pojede na něm špatnou 

technikou veslování, bude to mít nepříznivý vliv na jeho tělesný rozvoj a trénink bude 

mít opačný výsledek, než který očekává. Je proto nezbytně důležité veslovat správnou 
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technikou a nechat si poradit kvalifikovaným trenérem i se stavbou tréninkového plánu 

co se jízdy na veslařském trenažéru týče.  

Kolik veslování je potřebného ke splnění cílů jedince? Odpověď závisí na 

mnoha faktorech, včetně toho, jak sedavý (nebo ne) je jeho typický den, množství 

kalorií, které potřebuje k udržení zdravé tělesné hmotnosti, kolik času má. Většina 

výzkumů však poukazuje na to, že se po většinu dní v týdnu věnujeme 30-60 minutám 

středně intenzivní aktivitě, která podporuje zdraví, psychickou pohodu a zdravou 

tělesnou hmotnost. Pokud tréninkový plán neumožňuje věnovat se veslování půl 

hodiny, je dobré zařadit v průběhu dne alespoň desetiminutovou relaci. I to bude mít 

pozitivní vliv na vaši kondici.  
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2 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je prokázat vliv tréninku na veslařském 

trenažéru na složky tělesné kondice a prokázat, zda bude mít kontrolovaný trénink vliv 

na tělesné složení. Dalším cílem je zhodnotit možnost využití veslařského trenažéru pro 

kultivaci zdatnosti a tělesného složení jak u rekreačního a výkonnostního sportovce, tak 

i  netrénovaného jedince. 

 

Hypotézy: 

1. Ovlivňuje trénink specifické vytrvalosti na veslařském trenažéru při stanovené 

frekvenci záběru (20-24 temp za minutu) významně vytrvalostní schopnosti 

sledovaných subjektů VZ, TŠ a MV hodnoceno ujetou vzdáleností za daný časový 

úsek?  

2. Ovlivňuje trénink rychlosti na veslařském trenažéru při stanovené frekvenci 

záběru (nad 35 temp za minutu) významně rychlostní schopnosti sledovaných subjektů 

VZ, TŠ a MV hodnoceno dosaženým časem na danou vzdálenost? 

3. Ovlivňuje trénink síly na veslařském trenažéru při stanovené frekvenci záběru 

(15-17 temp za minutu) významně silové schopnosti sledovaných subjektů VZ, TŠ a 

MV hodnoceno dosaženým časem na danou vzdálenost? 

4. Ovlivňuje vytrvalostní, rychlostní a silový trénink na veslařském trenažéru 

významně tělesné složení sledovaných subjektů VZ, TŠ a MV?  

 

Úkoly práce: 

1. Příprava a popis tréninku a jeho specifika. 

2. Výběr a příprava subjektů. 

3. Příprava tréninkového plánu pro sledovaný mikrocyklus. 

4. Návrh tréninkového procesu sledovaných subjektů. 

5. Vyhodnocení tréninkového objemu sledovaných subjektů. 

6. Vyhodnocení vstupních a výstupních dat sledovaných subjektů. 

7. Zhodnocení efektu tréninku na veslařském trenažéru.  

8. Závěrečné vyhodnocení. 
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3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Sledované subjekty 

3.1.1 Subjekt VZ 

Pohlaví: muž 

Věk: 37 let 

Výška: 196 cm 

Váha: 108 kg 

Subjekt VZ je výkonnostním sportovcem - veslařem. Věnuje se veslování 25 let 

a jízdě na veslařském trenažéru již 21 let. Pravidelně nastupuje do závodů na 

veslařském trenažéru a od 14 let má trenérské vedení specializovaným trenérem. Rok 

působil v profesionálním klubu Dukla Praha, kde podstupoval intenzivnější tréninkovou 

přípravu. Za posledních 18 let vyhrál 15x český pohár ve veslování na trenažéru a 2x 

byl druhý. Nejlepším výsledkem na veslařském trenažéru bylo druhé místo na 

mistrovství republiky 2016, 2x první místo na mistrovství Evropy v Kodani 2019, 3x 

druhé místo na mistrovství Evropy na veslařském trenažéru v maďarském Györu 2016, 

Amsterdamu 2018 a Kodani 2019, čtvrté místo na World Games 2017 v Polsku. 

Zároveň je držitelem českého rekordu ve sprintu na veslařském trenažéru na 500 m a 

držitelem českého rekordu na veslařském trenažéru v maratonské vzdálenosti na 42195 

m. 

Trénuje pravidelně 3x týdně jednofázově a 2x týdně dvoufázově. 4x týdně má 

trénink zaměřený na veslování (voda nebo trenažér) a 3x týdně pravidelně silový 

trénink v posilovně. Jako doplňkový sport pak běh a příležitostně plavání. 

Cílem subjektu VZ byla stabilita výkonů a celkově vyšší výkonnost. 

 

3.1.2 Subjekt MV 

Pohlaví: muž 

Věk: 34 let 
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Výška: 195 cm 

Váha: 89 kg 

Subjekt MV je amatérským sportovcem - volejbalistou. Pravidelně absolvuje 2x 

týdně volejbalový trénink, 1x týdně trénink ve fitness centru. Během výzkumu 

absolvoval navíc dvě tréninkové jednotky týdně zaměřené na veslování na trenažéru ve 

fitness centru. Jedna jednotka týdně vždy pod dohledem osobního trenéra - veslaře. 

Druhou jednotku absolvoval sám. Veškeré výsledky tréninkové činnosti na veslařském 

trenažéru byly zaznamenány. 

Cílem subjektu byla vyšší výkonnost a pozitivní vliv tréninku na tělesné složení. 

3.1.3 Subjekt TŠ 

Pohlaví: žena 

Věk: 33 let 

Výška: 160 cm 

Váha: 70 kg 

 

Subjekt TŠ je amatérskou sportovkyní. Cvičení absolvuje vždy po práci. 3x 

týdně absolvuje kruhový trénink v crossfitové tělocvičně, 1x týdně pod vedením trenéra 

- veslaře pak trénink na veslařském trenažéru ve fitness centru, 2x týdně běžecký 

trénink a o víkendu jízda na koni. Veškeré výsledky tréninkové činnosti na veslařském 

trenažéru byly zaznamenány. 

Cílem subjektu byla vyšší výkonnost a pozitivní vliv tréninku na tělesné složení. 

3.2 Metody 

Použité přístroje: 

Pro hodnocení kondičních schopností jsme použili veslařský trenažér Concept 

II.model D PM3- typ veslařského trenažéru užívaného vrcholovými veslaři nejen při 

tréninkové činnosti, ale i závodech. 

Veslařský trenažér má PM monitor, který měří a ukazuje následující údaje: 

                 - ujetý čas 
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                 - ujetá vzdálenost 

                 - síla (watty) 

                 - frekvence záběru, síla záběru (watty, kalorie, metry) 

                 - průměrná rychlost (na 500m) 

                 - srdeční frekvence (bylo využito pásu na měření srdeční frekvence) 

  

Zátěž se nastavuje individuálně na základě fyzických dispozic veslujícího na 

spirálním větráku, a to v hodnotách zátěže 1 - 10 (nejvyšší zátěž). 

–Pro analýzu změn v tělesném složení byl použit přístroj InBody 230. Jedná 

se o metodu přímé analýzy segmentové multifrekvenční bioelektrické impedance. Má 

osmibodový dotykový systém elektrod, výsledky z termální tiskárny. Výstupem měření 

je složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčná, voda mimobuněčná, bílkoviny, 

minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost). 

- expertní hodnocení techniky jízdy na trenažéru trenérem veslování. 

Evidence absolvovaného zatížení a následné hodnocení bylo provedeno na 

základě dat v tréninkových denících, vedených individuálně každým subjektem. 

 

Protokol měření 

Veslařský trenažér - 

-vstupní a výstupní test - vytrvalostní test na 10 minut při frekvenci záběru 25 

temp za minutu; 

 - rychlostní test na 300 m při frekvenci záběru vyšší než je 35 temp za minutu; 

- silový test na 1 km při frekvenci 15 temp za minutu. 

Pro jednotlivé testy byla frekvence záběru zvolena tak, aby byla vhodná pro 

daný typ úseku, a to na základě zkušeností kvalifikovaného trenéra veslování. Rozdíl je 

vždy 10 záběrů za minutu. Při testu síly byla frekvence stanovena na 15 temp za minutu, 

kdy je zapotřebí využít maximální síly a zároveň je dostatek času mezi jednotlivými 

záběry na zotavení. Při testu vytrvalosti se zvolila frekvence záběru 25 temp za minutu 

za využití potřebné síly a zároveň dané frekvence v tempu, které je na pomezí silového 

a rychlostního veslování, které začíná na 30 tempech za minutu. Pro rychlostní test pak 

byla zvolena frekvence záběru 35 temp za minutu, z důvodu udržení rovnoměrného 

rozdílu mezi jednotlivými frekvencemi testů. 
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K testování bylo využito baterie testu, která se skládala ze tří částí. Vytrvalostní, 

rychlostní a silové složky. Frekvence záběru byla vždy zvolena dle charakteru daného 

testu. 

K hodnocení vytrvalostních schopností bylo využito zatížení v délce trvání 10 

minut veslování stanovenou frekvencí záběru 25 temp za minutu. 

K hodnocení rychlostních schopností bylo poté stanoveno zatížení na úseku 300 

m  při frekvenci záběru 35 temp za minutu, a to s maximálním úsilím. 

Na hodnocení silových schopností pak bylo předepsáno zatížení v délce úseku 

na vzdálenost 1 km stanovenou frekvencí záběru 15 temp za minutu (tabulky č. 1 - 3 a 

grafy č. 1 - 3).  

Mezi jednotlivými testy bylo vždy pět minut na odpočinek s ohledem na 

dostatečné zotavení. Tato doba byla stanovena na základě diskuze s trenéry veslování a 

vycházím také z vlastních zkušeností trenéra fitness a veslování. 

Před tréninkem samotným proběhlo vždy seznámení s tréninkovou náplní a po 

tréninku samotném jeho slovní zhodnocení a vyslechnutí subjektů jejich hodnocení 

náplně a kvality tréninku. 

Trénink byl jednotlivým subjektům navrhnut tak, aby se zlepšily v jednotlivých 

složkách kondice, v technice jízdy na veslařském trenažéru, a aby došlo k naplnění 

jejích osobních cílů. To se týkalo úspěchu na blížících se závodech a také změn v 

tělesném složení. K výraznému zlepšení došlo u subjektu MV, menšímu už u zbylých 

subjektů VZ a TŠ. Nejvýraznějšího zlepšení subjekty dosáhly v jednotlivých složkách 

kondice - síly, rychlosti a vytrvalosti. Změny menší, ne tak výrazné, v tělesném složení.  

Metodou nepřímého pozorování pak bylo využito individuálních tréninkových 

deníků, kam si subjekty zaznamenávaly svou sportovní činnost během sledovaného 

období. Poté proběhlo hodnocení absolvovaných tréninků. Jednalo se jak o jízdu a 

trénink na veslařském trenažéru, tak o činnost doplňkovou jak aerobního charakteru, tak 

posilovacího. Po ukončení sledovaného období proběhla kontrola tréninkových deníků a 

na jejich základě byly vytvořeny tabulky, kde byly všechny hodnoty zaznamenány a 

následně porovnány.  
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Přístroj na měření tělesného složení InBody 230 

Vstupní a výstupní měření tělesného složení - tělesná hmotnost, procentuální 

podíl tělesného tuku, podíl svalové hmoty na celkové tělesné hmotnosti. Byly vybrány 

výsledky analýzy, které na základě mých zkušeností a dlouholeté praxe považuji pro 

veslování za významnější. 

Expertní hodnocení techniky jízdy 

Technika jízdy na veslařském trenažéru byla hodnocena expertně trenérem 

veslování. Kontrola probíhala pravidelně při jednotlivých trénincích, vstupních a 

výstupních testech a byla poté konzultována se subjekty. Hodnocena byla technika jízdy 

na trenažéru (práce dolních končetin, horních končetin, rovná záda v záklonu, dotažení 

madla pod prsa, celková plynulost pohybu). Dále byla hodnocena také výkonnost 

(vytrvalost, rychlost a síla). Jednotlivé oblasti byly ohodnoceny 1-3 body, přičemž čím 

lepší provedení, tím více bodů.  

Tabulka č.2: Hodnocení techniky veslování na základě vlastních zkušeností 

trenéra veslování 

Hodnocení techniky veslování Stupnice 

1. Práce dolních končetin   

pokrčená kolena při dotažení madla k tělu, nedostatečné vyjetí slajdem vpřed 1 

pokrčená kolena nebo malé vyjetí slajdem dopředu 2 

plynulý pohyb a správná technika zapojení dolních končetin 3 

    

2. Práce horních končetin   

pokrčené paže v loktech na počátku tempa, lokty příliš u těla v dotažení madla k tělu 1 

pokrčené paže na začátku tempa nebo špatná vzdálenost loktů od těla při dotažení madla 2 

plynulý pohyb a správná technika zapojení horních končetin 3 

    

3. Práce zad   

ohnutá záda při dotažení madla k tělu, neprovedený předklon při vyjetí slajdu dopředu 1 

ohnutá záda při dotažení madla nebo neprovedený předklon zad v počátku tempa 2 

plynulý pohyb a správná technika zapojení zad  3 

    

4. Dotažení madla   

špatná výška dotažení madla k tělu a špatná pozice loktů při dotažení 1 

špatná výška madla a nebo poloha loktů při dotažení madla k tělu 2 

správná technika a plynulost dotažení madla k tělu 3 



 

67 
 

    

5. Plynulost pohybu   

špatné propojení horních a dolních končetin, špatný pohyb zad a madla k tělu 1 

horší plynulost pohybu a drobné nedostatky v propojení práce horních a dolních končetin 2 

správná technika a plynulost pohybu jako celku 3 

Hodnocení bylo stanoveno po diskuzi s trenéry veslování na stupnici 1-3. Číslo 1 

značí větší chyby v technice veslování viditelné i pro oko nekvalifikovaného trenéra, 

které mají vliv na celkovou techniku, koordinaci a zapojení zbytku těla do veslařského 

pohybu. Číslo 2 pak znamená chyby menšího charakteru, které jsou viditelné hlavně 

kvalifikovaným trenérům veslování. Zde jde především o načasování jednotlivých 

pohybových sekvencích, které nám vytváří veslařský pohyb. Číslo 3 pak značí techniku 

bez viditelných problémů. 

V první řadě bylo třeba subjektům vysvětlit a názorně ukázat techniku jízdy na 

veslařském trenažéru. Za přítomnosti trenéra docházelo ke kontrole a případným 

opravám pohybu. Pro každý subjekt byl sestaven individuální tréninkový plán a během 

sledovaného období docházelo také na zpětnou kontrolu jeho plnění. 

Kontrola techniky jízdy na veslařském trenažéru byla expertně hodnocena v 

průběhu sledovaného období zkušeným trenérem veslování. Byl kontrolován a následně 

opravován pohyb těla při jízdě na veslařském trenažéru v jednotlivých jeho fázích 

(příloha obr. 1- 3). Trenér sledoval správnou techniku veslování a dle potřeb ji 

upravoval.  

Test na veslařském trenažéru pro zjištění úrovně jednotlivých složek kondice: 

Vytrvalost - měřený úsek 10 minut frekvencí záběru 25 záběrů za minutu. 

Hodnocení provedeno zrakovou kontrolou (expertně technika veslování), SF a ujetými 

metry. Za významnější považuji zvýšení počtu ujetých metrů za udržení stálé frekvence 

záběru.  

Rychlost - měřený úsek na vzdálenost 300 m při frekvenci záběru vyšší než 35 

temp za minutu. Hodnocení provedeno zrakovou kontrolou (expertně technika 

veslování), SF a výsledným časem. Za významné považuji zlepšení snížením 

dosaženého času při udržení vysoké frekvence záběru. 

Síla - měřený úsek na 1 km při stálé frekvenci záběru 15 temp za minutu. 

Hodnocení provedeno zrakovou kontrolou (expertně technika veslování), SF a 
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výsledným časem. Za významné považuji zlepšení snížením dosaženého času za 

udržení stálé frekvence záběru a maximálního využití síly.  

Tělesné složení poté bylo hodnoceno na základě celotělové bioimpendační 

analýzy, jež byla provedena na začátku i na konci sledovaného období. Hodnotil jsem 

změny v tělesné hmotnosti, podílu svalové hmoty na celkové tělesné hmotnosti, 

procentuální podíl tělesného tuku. Měření probíhalo na přístroji InBody 230 pod 

dohledem kvalifikované osoby  

Přístroj InBody230, na kterém probíhalo měření pro účely této diplomové práce, 

poskytuje tyto výsledky analýzy: 

- tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha 

- BMI, procentuální podíl tělesného tuku 

- doporučení minimální kalorické potřeby (BMR) 

- hodnocení tukové a svalové tkáně 

- měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť. 

 

Další výsledky analýzy: 

- vnitrobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a 

svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, váha 

- svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v 

jednotlivých tělesných částech 

- oblast tělesného tuku 

- tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza 

- cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné 

zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC. 

 

Během sledovaného období proběhlo na přístroji InBody 230 pod dohledem 

kvalifikované osoby měření, z kterého byly známy hodnoty následujícího: tělesná 

hmotnost a procentuální podíl tuku a svalové hmoty na celkové tělesné hmotnosti. 

Údaje o absolvovaných trénincích byly kontrolovány u všech sledovaných 

subjektů prostřednictvím tréninkových deníků, které si subjekty individuálně vedly a 

jejichž výsledný obsah byl následně konzultován s trenérem. Zde bylo uvedeno i 

celkové zatížení v trénincích na veslařském trenažéru a vše bylo následně uvedeno do 

tabulek a poté vyhodnoceno. Do tréninkového deníku si subjekty zaznamenávaly pouze 

tréninky na veslařském trenažéru. 
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3.2.1 Zpracování výsledků 

Na konci sledovaného období proběhlo zpracování výsledků, kdy se vzájemně 

porovnaly dosažené hodnoty a rozdíly mezi nimi. 

Subjekty absolvovaly dané úseky a měření na začátku sledovaného období a to 

samé na jeho konci. Získaná data byla zadána do tabulky a následně byly vypočteny 

rozdíly mezi získanými hodnotami. Rozdíl byl poté posouzen na základě níže 

stanovených kritérií pro významnost, čímž byla potvrzena či zamítnuta hypotéza. 

U tělesného složení byly analyzovány hodnoty podílu tuku na celkové tělesné 

hmotnosti, tělesná hmotnost, podíl svalové hmoty na tělesné hmotnosti a procento tuku 

v těle. 

Výkonnost byla hodnocena na veslařském trenažéru Concept II. model D PM3. 

Jedná se o profesionální veslařský trenažér, na kterém se přes zimní období připravují a 

závodí profesionální veslaři. Tento typ trenažéru je dnes již součástí mnoha moderních 

fitness center.  

 

Významnost, díky níž považujeme trénink na veslařském trenažéru za efektivní, 

je následující: 

Vytrvalost – zvýšení ujeté vzdálenosti mezi testy o více než 70 metrů při udržení 

frekvence záběru 25 temp za minutu je významným rozdílem. 

Rychlost - rozdíl v podobě snížení dosaženého času mezi vstupním a výstupním 

testem o více jak 1,5 sekundy je již významným rozdílem. 

Síla - rozdíl v podobě snížení dosaženého času mezi vstupním a výstupním 

testem o více jak 2 sekundy je již významným rozdílem.  

Kritéria významnosti rozdílů ve výsledcích testů a efektivnosti tréninku byla 

stanovena na základě přesnosti měření daných parametrů a osobních zkušeností z pozice 

veslaře a trenéra. Tato kritéria byla rovněž dále diskutována s profesionálními trenéry 

veslování olympijského družstva a zároveň bylo umožněno nahlédnout do tréninkových 

deníků, které dotyční dali k dispozici. Konkrétní kritéria ke stanovení významnosti 

změn na základě pohybové intervence jsme pro takto realizovanou diagnostiku, 

v literatuře nám dostupné nenašli. 
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Významnost, díky níž považujeme veslařský trenažér za efektivní z hlediska 

změn tělesného složení vychází z přesnosti dané metody jejich stanovení – chyby 

metody. 

Procento tělesného tuku - rozdíl (snížení) mezi vstupním a výstupním testem o 

více než 1 % je již významným rozdílem a trénink z tohoto pohledu efektivní. 

Množství tuku v těle - rozdíl (snížení) mezi vstupním a výstupním testem o více 

než 1 kg je již významným rozdílem a trénink z tohoto pohledu efektivní. 

Tělesná hmotnost - rozdíl (snížení) mezi vstupním a výstupním testem o více 

než 2,5 kg je již významným rozdílem a trénink je považován za efektivní. 

Množství kosterního svalstva - zachování či rozdíl (zvýšení) mezi vstupním a 

výstupním testem o více než 0,5 kg je již významným a trénink tudíž efektivní.  

Efektivnost tréninku na veslařském trenažéru na tělesné složení je dána 

intenzitou, dobou trvání zatížení a zaměřením tréninku. Vzhledem k pojetí tréninku a ke 

stanoveným cílům v průběhu sledovaného období bylo očekáváno snížení procenta 

tělesného tuku, a tím pádem s tím související snížení množství tuku v těle v 

kilogramech. S tím souvisí i snížení celkové tělesné hmotnosti. Případné udržení nebo 

navýšení množství kosterního svalstva je pozitivním výsledkem. 
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4 VÝSLEDKY 

V této kapitole budou prezentovány výsledky testů a měření u jednotlivých 

subjektů. Na jejich základě v porovnání se stanovenými kritérii budou hypotézy přijaty 

nebo zamítnuty. 

Testy na veslařském trenažéru 

Test č. 1 – test vytrvalostních schopností 

Subjekty veslovaly na trenažéru 10 minut maximální silou za udržení stálé 

frekvence záběru 25 temp za minutu. Poté bylo provedeno vyhodnocení na základě 

ujeté vzdálenosti za daný desetiminutový úsek. V případě, že je změna (zlepšení) 

považováno za významné (více než 70 m), je hodnota rozdílu v tabulce zvýrazněna 

červeně.  

Tab. 3 Testování vytrvalostních schopností v časovém úseku 10 minut při 

frekvenci záběru 25 temp za minutu, a to maximální silou provedení tempa. 

Subjekt 
Vstupní test  

(m) 

Výstupní test  

(m) 

Výsledný rozdíl 

(m) 

VZ 2830 2920 90* 

MV 2646 2786 140* 

TŠ 2155 2251 96* 

Vysvětlivky: m - ujeté metry 

   * věcně významný výsledek  

Naměřené hodnoty ukázaly významné zlepšení u všech sledovaných subjektů. 

Nejvýraznějšího zlepšení dosáhl subjekt MV, který se zlepšil o 140 m. V celkové 

klasifikaci platí, že zlepšení o více jak 70 m je již považováno za významné. To se 

podařilo všem třem subjektům, hypotéza č.1 je tedy přijata, trénink specifické 

vytrvalosti na veslařském trenažéru ovlivňuje vytrvalostní schopnosti. 

 

Test č. 2 – test rychlostních schopností 

Subjekty jely úsek dlouhý 300 m frekvencí záběru 35 temp za minutu s použitím 

maximální síly. Poté bylo provedeno vyhodnocení dosaženého času v sekundách a 
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vypočten rozdíl dosaženého času na začátku sledovaného období a na konci 

sledovaného období. 

Tab. 4 Testování rychlostních schopnosti na úseku dlouhém 300 m při frekvenci 

záběru 35 temp za minutu, a to maximální silou provedení tempa. 

Subjekt 
Vstupní test 

(s) 

Výstupní test  

(s) 

Výsledný rozdíl 

(s) 

VZ 46,2 45,1 0,9 

MV 52,9 50,9 2* 

TŠ 64,3 62,3 2* 

Vysvětlivky: s – sekundy 

  * věcně významný výsledek  

Naměřené změny u testu rychlostních schopností prokázaly významné zlepšení u 

subjektů MV a TŠ. Změna u subjektu VZ podle výše zmíněného kritéria (rozdíl více než 

1,5 s) není považována za významnou. Hypotéza č.2 je tak při dvou významných 

zlepšení také přijata. 

 

Test č. 3 – testování silových schopností 

Subjekty při tomto testu absolvovaly vzdálenost 1 kilometr maximální silou při 

udržení frekvence 15 temp za minutu. Poté bylo provedeno vyhodnocení dosaženého 

času a vypočten rozdíl mezi oběma sledovanými úseky. 

Tab. 5 Testování silových schopností na úseku dlouhém 1 km, s frekvencí 

záběru 15 temp za minutu, a to maximální silou provedení tempa. 

Subjekt 
Vstupní test 

(min) 

Výstupní test 

(min) 

Výsledný rozdíl 

(s) 

VZ 03:22,8 03:19,4 3,4* 

MV 03:49,7 03:47,4 2,3 

TŠ 04:26,7 04:20,9 5,8* 

Vysvětlivky: min - minuty 

                      s – sekundy 

  * věcně významný výsledek  
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Grafy (1-3) k tabulkám (3-5) uvedeny v příloze. 

 

Při testu silových schopností na veslařském trenažéru došlo u všech třech 

subjektů ke zlepšení.  Jak již bylo uvedeno výše, za významné zlepšení se považuje 

zrychlení o více jak 3 sekundy. Nejvýraznějšího a zároveň významného dosáhl subjekt 

TŠ (o 5,8 s). Významné zlepšení zaznamenal také subjekt VZ (o 3,4 s). Změna u 

subjektu MV je považována za nevýznamnou. U subjektu TŠ je ovšem zlepšení velmi 

výrazné, což poukazuje na zlepšení nejen silové, ale svědčí také o dobrém rozložení sil 

po dobu měřeného úseku. 

Hypotéza č.3 je na základě dvou významných rozdílů potvrzena a můžeme ji 

přijmout.  

U všech sledovaných subjektů došlo ke zlepšení ve všech absolvovaných 

testech. Ne ve všech případech ovšem bylo významné. Na základě splnění výše 

uvedených kritérií je možné tuto intervenci tedy prohlásit za efektivní. Trénink na 

veslařském trenažéru má vliv na výkonnost sportovce, což dokazují výstupní testy výše 

uvedené v tabulce č. 1 - 3 a grafech 1 - 3 (příloha).  

Expertní hodnocení techniky veslování 

Technika veslování byla v kompetenci kvalifikovaného trenéra veslování. U 

subjektů byla kontrolována v průběhu testování průběžně technika. Pozornost byla 

zaměřena zejména na práci zad, a to zejména ve výchozí poloze a při dokončení 

veslařského tempa. Ve výchozí poloze byla kontrolována záda v mírném předklonu a na 

konci tempa naopak v mírném záklonu. Důležité bylo též udržet záda rovná a nehrbit se. 

Další velmi důležitou součástí kontroly bylo správné propojení práce dolních a horních 

končetin v průběhu celého veslařského tempa. 

Subjekt VZ díky svým zkušenostem neměl s technikou a jejím udržením žádné 

problémy. Subjekty MV a TŠ se zaměřily na nácvik techniky veslování na trenažéru 

nejen na začátku sledovaného období, ale věnovaly se jí i během něj. U těchto dvou 

subjektů došlo k jejímu výraznému zlepšení a na konci sledovaného období se již žádné 

chyby nevyskytovaly. 
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Technika veslování byla hodnocena na základě standardní posuzovací škály, kdy 

za vzor sloužila technika veslování stanovena trenérem veslování (obr. 1-3 přílohy). 

Výsledek hodnocení jednotlivých subjektů na základě hodnotící škály 
 

 

Tab. 6 Hodnocení techniky veslování na počátku sledovaného období 

 

Hodnocení techniky veslování na počátku sledovaného období 
Subjekt 

VZ 

Subjekt 

MV 

Subjekt 

TŠ 

1. Práce dolních končetin 3 3 2 

2. Práce horních končetin 3 2 2 

3. Práce zad 3 2 3 

4. Dotažení madla 3 3 3 

5. Plynulost pohybu 3 3 2 

 

Tab. 7 Hodnocení techniky veslování na konci sledovaného období 

Hodnocení techniky veslování na konci sledovaného období 
Subjekt 

VZ 

Subjekt 

MV 

Subjekt 

TŠ 

1. Práce dolních končetin 3 3 3 

2. Práce horních končetin 3 3 3 

3. Práce zad 3 3 3 

4. Dotažení madla 3 3 3 

5. Plynulost pohybu 3 3 3 

 

U všech subjektů, jak je v tabulkách výše zjevné, došlo ke zlepšení techniky 

veslování, dle hodnocení, které bylo konzultováno s kvalifikovanými trenéry veslování 

a následně číselně ohodnoceno (popis v tabulce Hodnocení techniky veslování v 

kapitole 3.2 Metody) 

Subjekt VZ, který se veslování věnuje výkonnostně, měl úroveň techniky již 

takovou, že odpovídala nejvyššímu hodnocení jak na počátku, tak i na konci 

sledovaného období. 

Subjekt MV měl na počátku sledovaného období drobné technické problémy s 

prací horních končetin a to po dotažení madla pod hrudník a návratu zpět do výchozí 

pozice. Po dotažení měl následně propnout paže, ty ovšem zůstávaly lehce pokrčené. 

Dalším jeho nedostatkem v technice byla práce zad, která byla zpočátku zakulacena. 
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Vše v průběhu sledovaného období odstranil a tyto ani jiné další chyby se již na konci 

sledovaného období neprojevovaly. 

Subjekt TŠ měl na počátku sledovaného období problémy jak s prací horních tak 

i dolních končetin. U horních končetin byl obdobný problém stejně jako u subjektu MV 

a to v ponechání pokrčených končetin při pohybu slajdu vpřed do pozice před záběrem. 

Dolní končetiny pak po dotažení madla a dokončení tempa zůstaly také lehce pokrčené. 

To mělo i vliv na samotnou plynulost pohybu. Chyby byly pak v průběhu sledovaného 

období postupně odstraňovány a na konci sledovaného období již nebyly patrné. 

 

Měření InBody 230 

Subjekty podstoupily v rámci testování na začátku i na konci sledovaného 

období měření na přístroji InBody 230. Pozornost byla věnována celkové hmotnosti, 

množství tuku v těle, množství kosterního svalstva a procentuálnímu množství tuku. 

Tělesná hmotnost 

Subjektům byla zaznamenána hmotnost v kilogramech na začátku a na konci 

sledovaného období. Následně byl vypočítán rozdíl mezi těmito hodnotami, přičemž za 

významný je považován úbytek hmotnosti vyšší než 2 kg (opět označeno červeně).  

Tab. 8 Tělesná hmotnost u sledovaných subjektů v kilogramech měřená na 

přístroji InBody 230 

Subjekt 
Vstupní hmotnost 

(kg) 

Výstupní hmotnost 

(kg) 

Rozdíl 

(kg) 

VZ 110 109,4 -0,6 

MV 91,7 88,5 -3,2* 

TŠ 70,9 69,4 -1,5 

Vysvětlivky: kg – kilogramy 

  * věcně významný výsledek  

 

Snížení hmotnosti nebylo cílem tréninku, ale dalo se považovat za očekávané. 

Všechny subjekty svou hmotnost za sledované období snížily, ale za významný lze 

považovat úbytek pouze u subjektu MV. U zbylých dvou subjektů nebyl úbytek tak 
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výrazný a dle kritéria byl tak nevýznamný. Vzhledem k tomu, že u dvou subjektů VZ a 

TŠ došlo k menšímu snížení tělesné hmotnosti, které není v tomto případě považováno 

za významné, neměl trénink výrazný vliv na snížení tělesné hmotnosti. 

Množství tuku v těle 

Subjekty byly změřeny pomocí bioimpedanční metody, kdy se zjistilo množství 

tuku v těle v kilogramech. Měření proběhlo na začátku a na konci sledovaného období. 

Výsledný rozdíl je uveden v tabulce v kilogramech. Co se množství tuku v těle týče, 

významná je hranice poklesu o více jak 1,5 kg, čehož dosáhl pouze subjekt MV. Ostatní 

dva subjekty sice také dosáhly snížení množství tuku v těle, ale dle stanoveného kritéria 

se jednalo o snížení nevýznamná. 

 

Tab. 9 Množství tuku v těle u sledovaných subjektů v kilogramech měřené na 

přístroji InBody 230. 

Subjekt 
Vstupní množství tuku 

(kg) 

Výstupní množství tuku 

(kg) 

Rozdíl 

(kg) 

VZ 5,6 4,5 -1,1 

MV 9,3 7,7 -1,6* 

TŠ 19,7 18,9 -0,8 

Vysvětlivky: kg – kilogramy 

* věcně významný výsledek  

 

Množství kosterního svalstva  

Subjekty byly změřeny pomocí bioimpedanční metody a výsledky v 

kilogramech včetně výsledného rozdílu uvedeny v tabulce. Množství kosterního 

svalstva by mělo být zachováno. Pokud došlo k jeho růstu, považuje se změna za 

významnou. K tomuto došlo pouze u subjektu VZ. Příčinou byla i zvýšená aktivita v 

posilovně, kde si subjekt svou svalovou hmotu i přes náročný aerobní trénink udržel a 

dokonce lehce navýšil její celkový podíl na tělesné hmotnosti. Za významné se také 

považuje změna, kdy svalová hmota neklesne o více než 0,5 kg.  
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Změny považované za významné byly v tabulce opět zvýrazněny červeně. 

V tomto případě se trénink ukázal jako efektivní při ovlivnění množství kosterního 

svalstva. 

Tab. 10 Množství kosterního svalstva u sledovaných subjektů měřené v 

kilogramech na přístroji InBody 230. 

Subjekt 
Vstupní SMM 

(kg) 

Výstupní SMM 

(kg) 

Rozdíl 

(kg) 

VZ 61,2 61,4 0,2* 

MV 47,3 46,3 -1 

TS 28,8 28,4 -0,4* 

Vysvětlivky: SMM - hmotnost kosterního svalstva,  

kg – kilogramy 

* věcně významný výsledek  

 

Podíl tuku v těle 

Subjekty byly opět změřeny pomocí bioimpendační metody. Výsledky v 

procentech z obou měření byly uvedeny v tabulce, kde je taktéž vypočten rozdíl 

naměřených hodnot. Za významné u měření procenta tuku považuji zlepšení o více jak 

1 %. Toto splnily dva subjekty. Nejlépe dopadl subjekt MV (o 1,5 %) a VZ (o 1 %). 

Subjekt TŠ dosáhl zlepšení o 0,5 %, což už není dle stanoveného kritéria významné. 

Významné rozdíly byly poté zvýrazněny červeně. 

Tab. 11 Podíl tuku v těle v % u sledovaných subjektů na přístroji InBody 230 

Subjekt Vstupní % tuku v těle Výstupní % tuku v těle Rozdíl v % 

VZ 5,1 4,1 -1* 

MV 10,1 8,6 -1,5* 

TS 27,8 27,3 -0,5 

* věcně významný výsledek  

 

Grafy (4-7) k tabulkám (8-11) v příloze. 
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Co se změn tělesného složení týče, výraznější změny nastaly pouze u subjektu 

MV, a to zejména v tělesné hmotnosti (-3,2 kg) a % obsahu tuku v těle (-1,5 %). U 

zbylých subjektů došlo ke změnám sice také, ale již méně významným.  

Výstupní data pak vypovídají o zlepšení sledovaných tělesných atributů. 

Hmotnost, množství a procento tuku v těle a také množství kosterního svalstva. U 

některých subjektů došlo ke zlepšení ve více měřených položkách (subjekt MV) a u 

některého subjektu zase naopak méně (subjekt TŠ). Podíl na tom měla jak pravidelnost 

tréninku na veslařském trenažéru, tak další pohybové aktivity, které sledované období 

provázely. Nicméně ke všem změnám, které byly v rámci hodnocení tělesného složení 

rozebrány, lze intervenci prohlásit za efektivní. Hypotéza č. 4 je tak potvrzena, trénink 

na veslařském trenažéru má vliv na tělesné složení.  

 

Objem tréninku 

V tabulce č. 8 jsou uvedené celkové objemy všech absolvovaných tréninků 

subjektů během sledovaného období, a to v čase a ujeté vzdálenosti. Jsou zde uvedeny 

jednotlivé složky kondice - vytrvalost, rychlost a síla. 

Tab. 12: Objem tréninku jednotlivých subjektů během sledovaného období dle 

jednotlivých složek kondice 

Subjekt Vytrvalost (min) Vytrvalost (m) 
Rychlost 

(min) 
Rychlost 

(m) 
Síla 

(min) Síla (m) 
Součet 
(min) 

VZ 1287 321800 231 70000 135 33400 1653 

MV 195 41950 41 11600 24 6200 260 

TŠ 55 12323 45 11100 22 4930 122 

 

 

Vysvětlivky: min - minuty 

                          m - ujeté metry 

 

V tabulce č. 13 v příloze je uveden procentuální podíl času jednotlivých složek 

kondice na celkovém objemu tréninku sledovaných subjektů na veslařském trenažéru. 
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Graf 8 Procentuální podíl času jednotlivých složek kondice na celkovém 

tréninku u subjektu VZ.  

 

 

Vysvětlivky: 1 - vytrvalost 

                     2 - rychlost 

                     3 - síla 

 

Graf 9 Procentuální podíl času jednotlivých složek kondice na celkovém 

tréninku u subjektu MV. 

 

Vysvětlivky: 1 - vytrvalost 

                     2 - rychlost 
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                     3 - síly 

 

Graf 10 Procentuální podíl času jednotlivých složek kondice na celkovém 

tréninku u subjektu TŠ. 

 

Vysvětlivky: 1 - vytrvalost 

                      2 - rychlost 

                     3 - síla 

Nejvíce tréninkového času absolvoval subjekt VZ (výkonnostní veslař). To je 

samozřejmě dáno i jeho sportovním zaměřením a stanoveným cílem. Jeho zlepšení 

například oproti subjektu MV nebylo takové, neboť jako veslař je již na určité úrovni, 

kde je velmi těžké se výrazněji zlepšovat, kdežto subjekt MV jakožto čistý amatér má 

zlepšení tím pádem výraznější.  

U subjektu TŠ pak byly výsledky zlepšení méně významné než u subjektu MV. 

To bylo způsobeno nedostatkem času vymezeného tréninku na veslařském trenažéru, 

kterého bylo celkově méně než u zbylých dvou subjektů.  

Všechny stanovené hypotézy byly potvrzeny, trénink na veslařském trenažéru 

má vliv na tělesnou kondici. U všech sledovaných subjektů došlo k výraznému zlepšení 

jednotlivých složek kondice. Rychlosti, vytrvalosti a také síly. To bylo zjištěno na 

základě vstupních a výstupních testů, které byly prováděny právě na veslařském 

trenažéru. 
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Nastavením tréninkového plánu a jeho dodržením bylo dosaženo uvedených 

výsledků i cílů u všech subjektů. Celkově nejlepší výsledky a zlepšení bylo patrné u 

subjektu MV. Toho bylo dosaženo zejména díky zaměření tréninku a jeho plnění. Velký 

vliv na celkový výsledek mělo také to, že ho trénink bavil a o veslování na trenažéru se 

velmi zajímal a subjektivně kladně hodnotil jeho přínos pro svou fyzickou kondici i 

tělesnou kultivaci.  

Technika 

Technika veslování se každým absolvovaným tréninkem zlepšovala, a to 

zejména u subjektů TŠ a MV. U subjektu VZ, který je závodním veslařem, je technika 

již zažitá a nijak výrazně se během sledovaného období neměnila. Technika veslování 

byla hodnocena na základě standardní posuzovací škály, kdy za vzor sloužila technika 

veslování stanovena trenérem veslování (obr. 1-3 přílohy). Správného provedení 

pohybu na trenažéru lze dosáhnout pomocí připomínek kvalifikovaného trenéra. 

Kontrolu a hodnocení techniky veslování na trenažéru prováděl kvalifikovaný 

trenér veslování během 10 minutového vytrvalostního úseku, a to na počátku i na konci 

sledovaného období. Součástí byly jak názorné ukázky správné techniky, tak slovná 

vysvětlení chyb jednotlivých subjektů. Během sledovaného období pak byly prováděny 

drobné korekce techniky veslování, které byly zapotřebí u všech sledovaných subjektů.  

Zhodnocení techniky veslování na trenažéru u jednotlivých subjektů: 

- subjekt VZ -  jakožto výkonnostní veslař s veslařskou praxí 23 let měl techniku 

veslování již zažitou ve správném provedení. Během kontroly techniky veslování 

nebyly zjištěny žádné větší nedostatky. Od počátku až do konce daných úseků udržel 

pozornost a neprojevil žádné technické nedostatky při jízdě na veslařském trenažéru. 

- subjekt MV - na počátku sledovaného období a při prvním kontrolovaném a 

hodnoceném úseku měla jeho technika veslování jisté nedostatky. Tyto nedostatky se 

projevovaly v horší synchronizaci horních a dolních končetin při veslování. Po 

dokončení veslařského tempa nechával většinou pokrčené paže v loktech. Po 

upozornění na tento fakt došlo k nápravě a v rámci několika dalších tréninků se tento 

nedostatek podařilo odstranit. Při závěrečné kontrole a hodnocení techniky veslování 

pak bylo jeho veslařské tempo plynulé a pohyb horních a dolních končetin synchronní. 
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- subjekt TŠ - při kontrole a hodnocení techniky veslování na počátku období 

měla podstatné nedostatky, a to i v porovnání s ostatními subjekty. Byly jimi špatná 

synchronizace horních a dolních končetin stejně jako u subjektu MV, dále přílišný důraz 

na zvýšenou frekvenci tempa a také ohnutá a kulatá záda během veslařského tempa. 

Během tréninků zmíněné chyby postupně odstraňovala. Na konci sledovaného období 

pak při další kontrole a hodnocení techniky veslování většina chyb vymizela až na lehce 

ohnutá záda do předklonu.  
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5 DISKUZE 

Jak již bylo uvedeno, subjekty se zúčastnily testování v jízdě na trenažéru, 

měření na přístroji InBody230 a součástí výzkumu bylo i expertní hodnocení techniky 

na trenažéru. Abychom dosáhli potvrzení či vyvrácení hypotéz, bylo nutné stanovit 

tréninkový plán a jednotlivé tréninkové jednotky tak, abychom dosáhli 

předpokládaného výsledku.  

Tréninkové jednotky na veslařském trenažéru se skládaly ze tří hlavních částí. 

Vytrvalostní, rychlostní a silové. Během tréninku ve sledovaném období pak probíhaly 

specifické tréninky na veslařském trenažéru zaměřené buď na vytrvalost, sílu nebo 

rychlost. V jistých případech docházelo také ke kombinaci dvou částí dohromady. 

Například tréninku síly a rychlosti souběžně.  

Díky těmto specifickým tréninkům, které byly zaměřeny daným způsobem, 

došlo k významnému ovlivnění kondice. Tréninky byly nastavené tak, aby se dosáhlo 

požadovaného výsledku. Všechny tři subjekty dosáhly významnějšího rozdílu mezi 

vstupním a výstupním testem, což je prokázáno i ve výsledném hodnocení v doložených 

tabulkách. Všechny hypotézy byly přijaty. 

Pokud by probíhala systematická příprava subjektů i nadále, výsledky a výsledné 

rozdíly by byly ještě výraznější a tím pádem významnější. Limitem zde pro mou práci a 

studii bylo stanovené časové období, po které probíhalo testování a sledovaný trénink, 

zaměřený na potvrzení hypotéz s výhledem dosažení předpokládaného výsledku při 

účasti na závodech. 

Pokud by se chtěly subjekty z této diplomové práce i nadále zlepšovat z hlediska 

kondice, doporučoval bych další systematický trénink po delší časové období - přibližně 

další tři měsíce. Během nich bych souběžně trénoval jak vytrvalost, tak i rychlost a sílu.  

Při zaměření se na zlepšení vytrvalostních schopností je třeba využívat metody 

nepřerušovaného zatížení, které jsou založeny na principu absolvování cvičení ideálně 

delšího než 30 minut, a to souvisle bez přerušení. Tepová frekvence by se měla 

pohybovat od 130 do 170 tepů za minutu, přičemž tyto hodnoty jsou pouze orientační. 
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Zvýšení rychlostních schopností je spojováno s krátkodobou pohybovou činností 

do 20 s, vykonávanou co nejvyšší možnou rychlostí. Pro zlepšení těchto schopností je 

třeba zařazovat několik takových úseků, dokud je možné udržet co nejvyšší rychlost 

pohybu. Počet sérií v jedné tréninkové jednotce je doporučován mezi 1-3, přičemž 

pauza mezi sériemi je 5-10 minut. V sérii může být až 10-15 opakování s pauzami 

desetinásobku daného úseku. Pokud je tedy zatížení 15 s, je odpočinek před dalším 

opakováním 150 s. 

Pokud jde o rozvoj rychlostních schopností, doporučuje se zařazovat metodu 

maximálních úsilí, kde se překonávají co nejvyšší možné odpory. Lze také využívat 

metodu opakovaných úsilí, kde se pracuje vysokým, ale nemaximálním odporem, 

umožňující 8-15 opakování cvičení. 

Důležité bylo pak i nastavení odporu veslařského trenažéru. Veslařské trenažéry 

mají systémy se vzduchovým brzděním, které umožňuje nastavit odpor veslování 

prostřednictvím regulace množství vzduchu procházejícího ventilátorem (Mahony, 

Donne, O'Brien , 1999). U trenažéru Concept 2 to jde pomocí odvzdušňovací klapky od 

úrovně 1 až 10 což odpovídá faktorům odporu (DF) v rozsahu 100 až 220 DF (O'Neill a 

Sckeleton, 2004). Při nácviku síly, kdy se jede pomalejším tempem doporučuji na 

základě vlastních zkušeností odpor větší než při tréninku vytrvalosti. U subjektu VZ je 

odpor při silovém a rychlostním tréninku 145 DF, u subjektu MV 130 DF a u subjektu 

TŠ 120 DF. Při tréninku vytrvalosti u subjektu VZ 130 DF, subjektu MV 120 a u 

subjektu TŠ 110 DF. Stanovení zatížení DF se provádí na základě věku sportovce, 

pohlaví, hmotnosti a úrovně kondice (O'Neill a Sckeleton, 2004). 

Vzhledem k tomu, že závody jsou na dva kilometry a doba závodu překročí 

výrazněji šest minut, zaměřil bych se v tomto období zejména na vytrvalost a udržení 

síly záběru. Tomu dopomůže také vedený trénink v posilovně, kde bych střídal kruhový 

trénink s tréninkem síly na stanovištích a posilováním s těžšími vahami závaží a to 

zejména cviků, kterými se vyznačuje veslařský pohyb. Toho velmi často využívá 

většina trenérů veslování do jejichž tréninkových deníků a plánů jsem měl možnost 

nahlédnout a sám si zanalyzovat délku a charakter tréninkového zatížení. Jednalo se o 

připravené tréninkové plány a deníky členů olympijského družstva. 
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Nejdůležitějším výsledkem pak bylo to, že nejvýraznějšího zlepšení kondice 

došlo systematicky vedeným tréninkem s použitím správné techniky veslování, kterou 

subjektům vysvětlit a názorně ukázal kvalifikovaný trenér veslování. Bez správné 

techniky nemůže být jízda na trenažéru efektivní, a jak již bylo napsáno dříve, subjekt si 

může spíše uškodit. Díky svému charakteru a správné technice ovlivňuje v pozitivním 

nejen fyzickou kondici, ale také zdraví. Pro zlepšení fyzické kondice je důležité, že 

veslování kombinuje vytrvalostní cvičení i trénink s odporem a má příznivý vliv na 

zdraví a při prevenci nemocí. Studie ukázaly, že veslování snižuje rizika pádů, postižení 

končetin a onemocnění koronárních tepen (Yoshiga a Higuchi, 2002). Veslování má 

také pozitivní vliv na riziko rozvoje cukrovky 2. typu, krevní tlak, schopnost oxidovat 

mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, metabolismus, glykogenní kontrolu, profil 

lipoproteinů, hypertenzi a zvyšuje hmotnost bez tuků (Sanada a kol. 2009). Zde se právě 

potvrzuje vliv tréninku na vyšší podíl svalové hmoty na celkové tělesné hmotnosti. 

Zároveň se výsledky tréninkové činnosti projevily na tělesném složení, což je 

opět prokázáno rozdíly mezi vstupním a výstupním testem na přístroji InBody 230 

(příloha). 

Pokud by některý ze subjektů chtěl ovlivnit některou z částí tělesného složení 

(tuk, svalová hmota) více, jeho trénink by musel být dle toho výrazněji zaměřen. 

Například pokud by chtěl subjekt MV zvýšit podíl svalové hmoty na celkové tělesné 

hmotnosti, musel by se věnovat v tréninku na trenažéru více silové průpravě, kdy by 

trénoval více úseků v nižší frekvenci záběru za použití vyšší síly a zároveň by musel 

zvýšit tréninkový objem v posilovně. 

Pokud by pak například chtěla subjekt TŠ zlepšit svou vytrvalost a zároveň 

snížit objem tuku v těle, musela by více tréninkového času věnovat delším úsekům v 

nižší a střední intenzitě, a to po delší časové období úseku. V posilovně by se pak 

věnovala zejména kruhovému tréninku více než posilování na stanovištích s 

maximálními vahami. 
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Všechny tři subjekty věnovaly přípravě na závody, a tím i tréninku na 

veslařském trenažéru, rozdílný objem času a dle toho musely být jednotlivé tréninky 

také nastaveny.  

Stanovené tréninkové jednotky ve vyšší intenzitě měly vliv zejména na rychlost 

a sílu. Též trénink ve střední intenzitě, který byl směřován na zlepšení vytrvalosti, byl 

dostačující k tomu, aby se výsledkově projevil na výstupním testu sledovaných 

subjektů. I v tomto případě došlo k výraznějšímu zlepšení. 

U subjektu VZ bylo například méně významné zlepšení v rychlosti. Hlavním 

důvodem tohoto výsledku byla specifikace tréninku, který byl zaměřen více na 

vytrvalost a sílu. Tréninku samotné rychlosti věnoval subjekt méně tréninkového času. 

Výkonnostní veslař, který veslování na trenažéru věnoval časového objemu 

nejvíce, měl tréninky systematicky vedené za cílem postupného vylepšení jízdy na 

trenažéru jak po stránce technické, tak i po stránce fyzické. Jeho zlepšování bylo 

postupné, ale mělo dlouhodobější charakter. Hlavním cílem pro něj byla účast na 

mistrovství Evropy, konaném měsíc po ukončení sledovaného období. Závody v Praze 

pro něj měly spíše informativní charakter jeho momentální kondice a zdatnosti. 

Amatérští sportovci zaměřili svou pozornost na to, aby u nich v co nejkratším 

časovém horizontu došlo co k nejvýraznějšímu zlepšení. Subjekt MV měl trénovat na 

veslařském trenažéru 2x týdně a doplňkové činnosti, posilovně, volejbalu a běhu, 

věnovat alespoň 2 h týdně navíc. Subjekt TŠ pak měla stanoven trénink na veslařském 

trenažéru 1x týdně a doplňkové sporty, crossfit, běh a posilovna, 3x týdně. Na této 

formě a četnosti tréninku jsem pak chtěl prokázat sledované hypotézy a prokázat tím 

účinek tréninku na veslařském trenažéru jak na výkonnost sledovaných subjektů, tak i 

na jejich tělesné složení. 

Pro každý subjekt byly stanoveny jednotlivé tréninky tak, aby se docílilo co 

nejlepšího výsledku na konci sledovaného období. 

U subjektu VZ se trénink rozdělil na část vytrvalostní a rychlostní. Na trenažéru 

vzhledem k četnosti tréninků a času věnovaného veslování mohl zařazovat více 

specifických tréninků než zbylé subjekty. Sledované období u subjektu VZ bylo tedy 

rovnoměrně rozděleno na mikrocykly, které se zaměřovaly na vytrvalost nebo rychlost. 
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V každém takovém období byla buďto převaha vytrvalosti s vloženým tréninkem 

rychlosti, nebo byl mikrocyklus zaměřený na rychlost s vloženým tréninkem 

vytrvalosti. Dále se bral v potaz čas na zotavení a tréninkový plán, a tím pádem i část 

mikrocyklu se případně upravila dle momentálního stavu subjektu a jeho reakce na 

trénink. Tento problém nastal pouze jednou, kdy cítil větší únavu, a z toho důvodu byl 

další tréninkový den zrušený a čas namísto tréninku věnovaný regeneraci. 

U subjektu MV pak byly jednotlivé tréninky nastaveny tak, aby si v co nejkratší 

době zažil správnou techniku veslování a přenesl ji do úseků, již připravených 

specifických tréninků zaměřených jak na vytrvalost, tak na rychlost. Tréninku 

vytrvalosti věnoval více tréninkového času než tréninku rychlosti. Při tréninku rychlosti 

nastával pocit únavy mnohem dříve než u tréninku vytrvalosti. Důvodem byla menší 

síla, na jejímž získání se pak pracovalo v posilovně. 

Subjekt TŠ pak měl nastavenou menší tréninkovou náplň i z hlediska nedostatku 

času. Její tréninky byly tedy rovnoměrně rozložené mezi vytrvalost i rychlost. S 

jednotlivými tréninky neměla problémy, a to ani s následným zotavením. 

Sledované období proběhlo bez větších komplikací, pouze u subjektu TŠ se 

projevovala neochota absolvovat delší tréninkové jednotky. Tím mám na mysli délku 

jetých úseků na veslařském trenažéru. Vše jsem vyřešil tak, že jsem si s dotyčnou 

během úseků, kdy to bylo možné (například při tréninku vytrvalosti), povídal, a tím 

odváděl od samotného veslování pozornost. To mělo za následek menší nepozornost 

ohledně techniky veslování během tréninku, na kterou jsem subjekt TŠ upozornil, a 

okamžitě došlo k nápravě. Správná technika veslování je velmi důležitá. Pokud se 

vesluje špatnou technikou může dojít k tomu, čeho dosáhnout nechceme. Poškození 

zdraví a možnost zranění. I profesionální veslaři mohou mít problémy z přetížení a 

špatné techniky veslování. Běžným zraněním elitních veslařů je bolest spodní části zad 

(McNally a Seiler, 2005) a rozdíly v technice pohybu mohou vést k vyšší náchylnosti k 

této bolesti. 

U subjektu MV tyto problémy nebyly a subjekt tréninky bavily. Zároveň si i 

pamatoval starší tréninkové časy a úseky, které absolvoval, čímž byl více motivován 

k lepším výsledkům. Vzhledem k projevovanému zapálení subjektu MV do tréninku na 
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veslařském trenažéru by byly jeho konečné výsledky ještě podstatně lepší, pokud by 

jízdě na trenažéru mohl věnovat více času.  

Subjekt VZ má veslování jako svůj hlavní sport a jeho motivace je tak 

dostatečně velká. |Vzhledem ke svému závodnímu programu bylo jeho hlavním 

motivačním cílem mistrovství Evropy, kterému přizpůsobil svůj tréninkový plán. 

Jelikož byl jeho cíl pro něj důležitější než pro ostatní subjekty, věnoval přípravě na 

trenažéru více času i na úkor pracovních povinností. 

Na tabulce č. 13 můžeme vidět celkový objem tréninku na veslařském trenažéru 

u všech sledovaných subjektů. Zde se projevuje vše, co bylo již zmíněno. Změny ve 

výkonnostech jednotlivých subjektů se pak projevily zejména na základě najetého 

objemu na veslařském trenažéru. Největší objem měl subjekt VZ, následován subjektem 

MV a jako třetí pak subjekt TŠ. 

Výraznější zlepšení zaznamenal zejména subjekt MV, který prokázal i své 

genetické předpoklady - dlouhé končetiny a šlachovité tělo - a zároveň schopnost učit se 

rychle novému pohybu. Během tréninku na veslařském trenažéru se projevilo zlepšení 

ve všech aspektech veslařského pohybu a kondice. Za významné byly považovány i 

některé změny z měření na přístroji InBody, zejména snížení podílu tělesného tuku (viz 

tabulka č.). 

Během sledovaného období jsme se zaměřili více na aerobní trénink, kdy se 

využívalo zejména veslařského trenažéru na úkor posilování s činkami. I přesto, že bylo 

více aerobní zátěže, podíl svalové hmoty neklesl nijak výrazně, což přisuzuji taktéž 

veslařskému trenažéru a zaměření části vedených tréninků na udržení a rozvoj 

specifické síly. Na konci sledovaného období pak podstoupil, stejně jako ostatní 

sledované subjekty, závody v Praze a mezi neregistrovanými závodníky skončil na 

čtvrtém místě s minimální ztrátou na třetí místo.  

Jediné problémy, které nastaly u subjektu MV během sledovaného období, byly 

způsobeny nedostatkem motivace během rychlostních a silových úseků. Zde jsem 

využil svých vědomostí a zkušeností z veslování a závodního sportu, kdy jsem se setkal 

s podobnými problémy. U jeho tréninků se projevilo to, co uvádí Panuška (2014) a 

Dovalil (2007) ohledně silového tréninku. Subjekt neměl problémy s vytrvalostí, ale jak 
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se přešlo na trénink síly a rychlosti, většinou docházelo k rychlému nástupu únavy a 

musela následovat delší fáze zotavení. Bylo to i z důvodu malého podílu silových 

tréninků ve sledovaném období. Trénink síly absolvoval víceméně pouze na veslařském 

trenažéru. Pokud by subjekt absolvoval vedený trénink v posilovně 3x týdně, jeho 

výsledek by byl lepší a také podíl svalové hmoty při měření na InBody 230 by se 

nemusel snížit. 

U subjektu TŠ došlo taktéž k výraznému zlepšení, ovšem s menším dopadem na 

tělesné složení. To bylo způsobeno zejména nedodržováním doporučené životosprávy, 

která má výrazný podíl na případném úspěchu. Zlepšila se nejen celková kondice, ale 

také technika veslování na veslařském trenažéru. I zde se projevovaly pouze problémy s 

motivací během tréninku, které se ale projevovaly zejména během delších 

vytrvalostních úseků, kdy bylo nutné využít jiného přístupu, než u subjektu MV. Zde 

bylo během vytrvalostního úseku zapotřebí snažit se odvést pozornost neustálým 

promlouváním k danému subjektu, které se týkalo veslování, techniky, tempa a síly 

záběru. Tím, že se subjekt TŠ soustředila vždy na to, co jsem řekl, vytrvalostní úsek byl 

nakonec odjet bez větších potíží. Během závěrečného měření na přístroji InBody došlo 

u tohoto subjektu sice k nevýznamnému, ale na druhou stranu k nezanedbatelnému 

snížení hmotnosti (-1,5 kg). Množství tuku se taktéž za sledované období snížilo, ale dle 

kritérií nebylo považováno za významné. Celkově lze ale říci, že došlo k vylepšení 

všech důležitých tělesných parametrů.  

I subjekt TŠ podstoupila závody neregistrovaných veslařů, které ve své kategorii 

vyhrála. I při závodě se však projevil problém s motivací, neboť nedodržela stanovený 

cílový čas. Jedinou soupeřku předjela o 40 vteřin a již v polovině závodu měl subjekt 

tendence odpočívat a nejet na plno. Nakonec stanovený čas nesplnila o 15 vteřin. 

U subjektu VZ byl na prvním místě ve sledovaném období vyšší objem tréninku. 

To se projevilo výrazným zlepšením všech parametrů kondice. Cílem subjektu VZ bylo 

jet čas na závodech v Praze pod 6 minut a každý další závod se pokoušet tento čas 

vylepšit. Zároveň to byl začátek přípravy na blížící se mistrovství Evropy v Kodani. 

Během sledovaného období, na základě měření na přístroji InBody, došlo k mírnému 

poklesu tělesné hmotnosti, poklesu tělesného tuku a nárůstu svalové hmoty (tabulky 4 - 

7 a grafy 4 - 7). Oproti ostatním subjektům byl u subjektu VZ zaznamenán nárůst 

svalové hmoty, ač nepatrný.  
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Během procesu se projevilo vše, co souviselo se sportovním tréninkem a bylo 

uvedeno v teoretické části. To bylo zřejmé zejména na závodech na konci sledovaného 

období, kdy subjekt MV měl výraznější zlepšení výkonu na 2 km oproti subjektu TŠ. 

Subjekt VZ si naopak udržel velmi dobrou sportovní formu z minulých let a na své 

minulé výkony navázal. 

Každý sledovaný subjekt dostal individuální tréninkový plán na celé sledované 

období. Každý ze subjektů se pak snažil plnit vše tak, aby dosáhl požadovaného 

výsledku. Příčinu výsledků spatřuji prvotně v tréninkovém objemu. Zde se projevil 

zvýšený objem tréninku na veslařském trenažéru u subjektu MV. U něj pak došlo k 

nejvýraznějším zlepšením. U subjektu TŠ tomu bylo naopak. I u něj došlo ke zlepšení 

ve všech absolvovaných testech a měřeních, ovšem význam těchto výsledků není tak 

výrazný, jako tomu bylo u subjektu MV. Subjekt MV měl celkový počet absolvovaných 

tréninků na veslařském trenažéru až dvojnásobný oproti subjektu TŠ. 

Vzhledem k tomu, že se u subjektu VZ jedná o výkonnostního sportovce s velmi 

dobrou úrovní trénovaností již na začátku sledovaného období, nedošlo v rámci 

sledovaných hodnot k výraznějšímu zlepšení. 

Ovšem i přes tento fakt u něj k jistému zlepšení došlo, a to na všech úrovních. V 

normálním případě dochází při zvýšené aerobní činnosti v tréninkovém procesu k 

poklesu svalové hmoty o nějaké to procento, ovšem zde došlo nejen k jejímu udržení, 

ale také k drobnému zvýšení. Příčinou byla vyšší intenzita silového tréninku v 

posilovně, který podpořila silová dispozice subjektu VZ. Tradiční silový trénink s 

přetížením je hlavní tréninkovou metodou používanou k podpoře neuromuskulárních 

adaptací u lidí (Kraemer a kol., 2002) Ukázalo se, že trénink způsobuje výrazné 

zvýšení síly (Cadore, Pinto, Bottaro, & Izquierdo, 2014; Chilibeck, 1998; Fleck & 

Kraemer, 2005; Izquierdo, 2006; Staron, 1991), potence ( Pereira a kol., 2012) a 

hypertrofie, v různých populacích (Hunter, McCarthy, & Bamman, 2004; Peterson, 

Rhea, & Alvar, 2005). Některé studie navíc zjistily zlepšení maximální spotřeby kyslíku 

(VO2max) až o 23% (Vincent, Braith, Feldman, Kallas a Lowenthal, 2002). V tomto 

smyslu se široce používá ke zvýšení výkonnosti ve sportu (Arazi & Asadi, 2011) a k 

prevenci poranění kosterních svalů (Williams & Stewart, 2009). Tento typ tréninku je 

stále důležitější v programech zaměřených na zlepšení složení těla (Paoli, Moro a 

Bianco, 2015), protože bylo pozorováno zvýšení bazálních metabolických výdajů 
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(Zhang et al., 2002). , pomáhá snižovat tělesnou hmotnost (Benden, Zhao, Jeffrey, 

Wendel a Blake, 2014; Hunter, Bryan, Wetzstein, Zuckerman a Bamman, 2002; Hunter 

a kol., 2004; Paoli a kol., 2015), zvýšením používání tuků jako paliva (Hunter a kol., 

2004) a snižováním celkové a viscerální tukové hmoty (Chodzko-Zajko a kol., 2009). 

 Nicméně platí, že tréninkový objem a i forma samotného tréninku na 

veslařském trenažéru je mezi těmito třemi skupinami (vrcholový, výkonnostní a 

rekreační veslař) velmi rozdílná. Trénink, jeho podoba, objem a také forma závisí 

samozřejmě na individuálních cílech dotyčného sportovce.  

Tréninkové metody lze i kombinovat. Velmi často se kombinuje trénink 

rychlosti a síly, případně spojení síly a vytrvalosti. Nejčastější formou jsou krátké úseky 

v rámci 1-3 minut, což odpovídá polovině veslařského závodu (6 minut). Úseky by 

měly být kratší a intenzivnější než u veslařského závodu. Mohou se volit úseky časové 

nebo dle vzdálenosti. Tréninky na určitou vzdálenost mám v oblibě. Čtrnáct dní před 

závody volím úseky maximálně 1 km dlouhé, většinou pak do 500 m, a s blížícím se 

termínem závodu jsou pak úseky kratší a pauza mezi nimi také. Pauzy mezi 

jednotlivými úseky volím přibližně tak dlouhé, jako je úsek samotný. Při tréninku 

vytrvalosti je pauza mezi jetými úseky kratší a při tréninku síly naopak stejná či delší 

oproti tréninku rychlostnímu.  

U subjektu VZ bylo vzhledem k jeho cíli třeba kombinovat tréninky na 

veslařském trenažéru s přípravou v posilovně. Jeho objem tréninku jak na trenažéru, tak 

i v posilovně byl mnohonásobně vyšší než u zbylých subjektů. Díky tomu, že je již 

mnoho let zvyklý na vysokou zátěž a velký objem tréninku a vyhnuly se mu během 

sledovaného období zdravotní potíže, došlo ke znatelnému zlepšení.  

U subjektu MV se projevila jako plus kombinace tréninku na trenažéru se 

zálibou v doplňkových sportovních aktivitách, zejména pak volejbalu. Díky tomu si 

udržel velmi slušnou fyzickou kondici i přesto, že se tréninku na veslařském trenažéru 

věnoval podstatně méně než subjekt VZ. Nejvíce měl v oblibě kombinace tréninku, kdy 

došlo k propojení tréninku rychlosti a vytrvalosti. Silové úseky už v takové oblibě 

nebyly, a to zejména kvůli jeho nedostatečnému silovému fondu. Proto jsme se při 

samostatném tréninku v posilovně věnovali zejména zlepšení silových schopností, a to 

cvičením a procvičováním primárně partií potřebných k veslování. 
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Subjekt TŠ měla v oblibě zejména trénink síly a rychlosti, vytrvalost nebyla její 

silnou stránkou. Jedním z důvodů byla časová náročnost úseků v kombinaci s tím, že 

subjekt TŠ neudržela při dlouhých jednotvárných úsecích koncentraci, čímž se 

zhoršovala technika její jízdy. Právě proto byly tréninky občas doplněny tréninkem síly 

či rychlosti pro zpestření. I přes tyto problémy splnila všechny tréninkové jednotky dle 

plánu. 

Jak již bylo zmíněno výše, existuje více typů trenérů – trenérského stylu. Za 

svou kariéru jsem se setkal celkem s pěti trenéry; každý měl jinou formu vedení 

tréninku a přístupu k němu. Ze získaných poznatků jsem pak vycházel ve své trenérské 

činnosti až do dnešní podoby, kterou aplikuji na své klienty ve fitness centru, kde 

pracuji. Vybral jsem si kooperativní přístup ke sledovaným subjektům. Nechal jsem 

subjekty z části spolurozhodovat o tréninkové náplni a poté jim sdělil svůj názor ke 

specifickým částem tréninků, které byly nezbytné pro dosažení stanovených cílů. Sami 

se pak v dalším tréninku účastnili návrhu a při stanovení cíle daného tréninku věděli, 

jaká náplň tréninku by byla nejvhodnější. Principy sportovního tréninku jsou si ve všech 

sportech podobné. Avšak každý sport má svá specifika vyplývající například 

z prostředí. Ve veslování na vodě to je například práce s vnějšími vlivy, které nás v 

halovém veslování nepotkají. Jedná se například o přírodní podmínky. Vítr, proud řeky, 

vlny a podobně. Co se halového veslování týče, jedná se pro veslaře spíše o test jejich 

momentální výkonnosti a kontrolu jejich aktuálního sportovního výkonu. K tomu nám 

právě slouží jednotlivé závody českého poháru. Mnoho veslařů je bere spíše jako 

porovnání a analýzu, než jako něco, co je směrodatné pro jejich veslařskou budoucnost. 

Jedná se v tomto případě samozřejmě hlavně o veslaře reprezentanty, kteří mají za úkol 

přes zimní část přípravy nabrat dostatečnou fyzickou kondici a hlavně sílu, kterou se 

pak snaží v sezóně udržet. Po přečtení a prostudování Panušky (2014) musím 

konstatovat, že se ztotožňuji s jeho teoretickými poznatky, i když Dovalilova forma 

interpretace je obecnější, a tím pádem snadněji pochopitelná. Panuška (2014) se 

například kromě základní obecné roviny pak zaměřuje směrem k veslování, stejně jako 

Poustecká (1988), a v jejich interpretaci tréninku spatřuji již spojitost se samotným 

veslováním, které je mi tím pádem i bližší. 

Do vlastního tréninku všech sledovaných subjektů se musely samozřejmě 

zahrnout všechny složky kondice, jak je uvádí například i Dovalil (2007) a Panuška 
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(2014). Trénink se musel věnovat jak předpokladům vytrvalostním, tak i rychlostním, 

silovým a koordinačním. Koordinačním se věnovalo času nejméně, neboť při veslování 

na trenažéru toho není tolik zapotřebí jako například při veslování na vodě. Více se pak 

věnovalo zbývajícím třem. Asi nejpodstatnější pro trénink na veslařském trenažéru jsou 

předpoklady vytrvalostní a silové. Síla se zde projevuje podstatně více, než u veslování 

na vodě. Zde nepůsobí přírodní podmínky, které by nám kazily veslařské tempo, a na 

trenažéru mohu svou pozornost věnovat pak zejména samotnému výkonu, kterým je 

samotné tahání madla veslařského trenažéru. 

Plán subjektu VZ byl zaměřen na získání a udržení co nejvyššího stupně 

výkonnosti po celou zimní část přípravy. Jak uvádí Dobrý (Kritéria stability, 1983), 

stabilita byla v tomto případě to nejdůležitější. Zimní příprava trvá u veslařů čtyři 

měsíce. Realizace byla taková, že zatímco subjekty MV a TŠ trénovaly dle stanoveného 

plánu s výhledem na závody v Praze na konci sledovaného období, subjekt VZ měl plán 

zaměřený na ME. Jeho tréninková náplň byla postupná a systematičtější. U subjektů 

MV a TŠ šlo zejména o rychlé zlepšení atributů kondice a poté dobrý výsledek na jejich 

prvních závodech. 

Před závody pak docházelo k progresivnímu snižování objemu tréninku, jak 

popisuje i Panuška na straně 37 obrázkem č. 1. 

Příklad čtrnáctidenního programu progresivního snižování tréninkového objemu. 

Během tréninkového procesu veslaře došlo jak k tréninku na veslařském trenažéru, tak i 

k vedeným tréninkům v posilovně a doplňkovým tréninkovým činnostem - běhu a 

využití rotopedu.  

V jeho tréninku na veslařském trenažéru převažovala pak metoda tréninku 

vytrvalostní síly. Při tréninku v posilovně se pak věnoval také silovému tréninku, kde se 

snažil získat větší objem svalové hmoty. Tréninku v posilovně věnoval subjekt VZ 

podstatně více času než subjekty zbývající, a proto se také jako jedinému podařil vyšší 

nárůst svalové hmoty (dle výstupního vyšetření na přístroji InBody 230). 

U zbylých dvou subjektů kvůli tréninku, který věnovaly zejména veslařskému 

trenažéru a doplňkovým sportovním činnostem aerobního charakteru (posilovna pouze 

jednou týdně), došlo k úbytku svalové hmoty v objemu proti tělesné hmotnosti. Úbytek 
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ovšem neměl takový význam a jeho množství bylo minimální. Došlo ovšem i k úbytku 

množství tuku v těle a k poklesu jeho procentuálního podílu na celkové tělesné 

hmotnosti. A to u všech sledovaných subjektů, jak ukazuje graf č. 5 a 7. 

Cvičení v posilovně bylo u zbývajících subjektů zaměřeno spíše na zlepšení 

celkové kondice než na získání absolutní síly. Zaměřili jsme se na procvičení celého 

těla a některé cviky se jezdily v supersériích. Zde jsem vycházel také z teoretických 

východisek Dovalila (2007), Barletta (2006) a Panušky (2014). Jejich teorii jsem 

aplikoval do praxe a cvičení v posilovně jsem kombinoval dle aktuální potřeby, a to 

zejména u subjektu VZ, který trávil přípravou v posilovně podstatně více času, než 

subjekty MV a TŠ. U subjektu VZ došlo ke kombinaci několika možností svalového 

rozvoje jak silového, tak i vytrvalostního. Bylo využito jak cvičení na stanovištích, tak i 

kruhového provozu. Na stanovištích se cvičily základní cviky vhodné pro veslařský 

pohyb jako mrtvý tah, přemístění, hluboké dřepy, legpress, přítahy činky v předklonu. 

To vše s vahami nad 70 % maximálního výkonu v menším počtu opakování a sérií. 

Trénink kruhového provozu se pak týkal nejen vytrvalostní síly, ale také zlepšení 

dechové frekvence a procvičení celého těla. Jednalo se o škálu 15 cviků zahrnující 

zatížení celého těla s ohledem zejména na střed těla. Cvičilo se ve větším počtu 

opakování 15-20 (nebo 30 s) s vahami do 60 % maximálního výkonu. 

Kruhový trénink patří mezi silově-vytrvalostních metody tréninku  

Charakteristickými znaky silově-vytrvalostních metod jsou vysoké počty 

opakování cvičení - 20 až 50 i více, obvyklý je způsob až do vyčerpání. Význam těchto 

cvičení je v tom, že mají vyvolat odezvu nejen v nervosvalovém systému, ale i v 

systému srdečně-oběhovém. V praxi se při aplikaci této metody užívá obvykle 

organizační forma kruhového tréninku. Odpočinek mezi cviky je minimální, v podstatě 

je jím pouze přechod od jednoho cviku ke druhému a je vhodné, aby se střídaly 

protilehlé svalové partie (např. svaly břicha a zad). V tréninkové jednotce by mělo být 2 

- 3 okruhy, mezi kterými je cca 5 - 7 min odpočinek, který by měl být vyplněn lehkou 

činností, např. protahováním (Perič a Dovalil 2010). Výhodou kruhového tréninku je 

tedy jeho náročnost, a to nejen silová, ale také vytrvalostní. Je během něj zatížen celý 

pohybový aparát a přispívá k lepší srdeční činnosti.  
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U subjektů MV a TŠ bylo cílem sledovat také změny tělesného složení. Subjekt 

MV měl změny výraznější oproti subjektu TŠ, což přikládám k jeho tréninkovému 

vytížení. Oproti subjektu TŠ výrazněji kleslo množství tuku v těle i celková tělesná 

hmotnost, a to dvojnásobně. Množství tuku bylo sníženo u subjektu TŠ o 0,8 kg oproti 

1,6 kg u subjektu MV. Tělesná hmotnost klesla u subjektu MV o 3,2 kg, zatímco u 

subjektu TŠ o 1,5 kg. 

Během sledovaného období a tréninků absolvovaných na veslařském trenažéru 

jsem došel k těmto závěrům. Na základě stanovených cílů jednotlivých subjektů - VZ 

stabilita a vyšší výkonnost, MV vyšší výkonnost a pozitivní vliv na tělesné složení, TŠ 

vyšší výkonnost a pozitivní vliv na tělesné složení (u MV a TŠ ještě navíc zlepšení 

techniky jízdy na veslařském trenažéru) - se podařilo všechny splnit. Subjektu VZ i 

nadále po ukončení sledovaného období šla výkonnost nahoru a vše gradovalo druhým 

místem na mistrovství Evropy. Subjekt MV absolvoval na konci sledovaného období 

závod pro amatéry v Praze, do kterého nemohli zasáhnout registrovaní veslaři. Skončil 

na čtvrtém místě, kdy první dvě obsadili reprezentační kanoisti a zároveň mistři Evropy 

v rychlostní kanoistice a na třetím místě skončil amatér, jenž se jízdě na veslařském 

trenažéru věnuje již více jak dva roky, a to i závodně mezi amatéry. Subjekt TŠ svou 

kategorii vyhrál, když porazil soupeřku o 10 let starší, nicméně na veslařském trenažéru 

zkušenější. Zde rozhodla větší zarputilost zejména v první polovině závodní trati, kde 

subjekt TŠ získala takový náskok, že si mohla dovolit druhou polovinu závodu lehce 

vypustit. Oba subjekty, MV a TŠ, díky tréninku na veslařském trenažéru zlepšily i 

techniku samotné jízdy. Jistý talent projevil zejména subjekt MV, jehož technika 

veslování byla na úrovni výkonnostního veslaře. Zatímco výraznější změny se projevily 

u subjektů VZ a MV, u subjektu TŠ se i díky menší intenzitě a tréninkovému času 

výraznější změny neprojevily. Výrazněji se projevila změna techniky veslování na 

trenažéru, zbytek byl ovlivněn nízkou četností tréninku. 

 U všech sledovaných subjektů se projevil trénink na veslařském trenažéru také 

na tělesném složení, což nám ukázaly výsledky měření na přístroji InBody 230. Bylo to 

dáno zaměřením tréninkové činnosti v průběhu sledovaného období. Příčinou snížení 

procenta tuku v těle byla zvýšená aerobní činnost, případné změny u objemu svalové 

hmoty pak měly souvislost se silovým zaměřením tréninku. 
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Žádný ze subjektů nedodržoval žádnou předepsanou dietu ani nebral doplňky 

výživy. Jedli racionálně a zdravě, což bylo v průběhu sledovaného období konzultováno 

s trenérem fitness. 

Všechny hypotézy byly tedy vyhodnoceny kladně. Trénink vytrvalosti, síly a 

rychlosti významně ovlivnil kondici sledovaných subjektů. Měl i vliv na tělesné složení, 

který se projevil nejvíce u subjektu MV. Hypotézy byly tedy přijaty. 

Bohužel se nepodařilo najít porovnatelnou studii nebo experiment zahrnující 

jízdu na trenažéru a její vliv na kondici, ale pouze studie zaměřené na vliv jízdy na 

trenažéru mimo jiné na tělesnou stavbu. Jednalo se o studii vlivu veslování na trenažéru 

na tělesnou stavbu a skoliózu zrakově postižených osob a studii vlivu funkční elektrické 

stimulace na veslařském trenažéru na svalovou sílu a tělesnou stavbu osob 

s poškozením míchy. Na první pohled je tedy zřejmé, že se od jízdy na veslařském 

trenažéru očekávají pozitivní výsledky co se zdraví i vážněji nemocných osob týká. 

Vzhledem k tomu, že zrakově postižení lidé se často aktivně nezúčastňují 

žádných sportů zejména z důvodu bezpečnosti, byly subjekty na podobné startovní 

pozici – často mívají nízkou fyzickou zdatnost a skoliózu. Po 6 týdnech tréninku na 

trenažéru 5x týdně se významně snížila hmotnost tuku a celkové procento tělesného 

tuku, což se potvrdilo i při testování v rámci této diplomové práce. Za zmínku z této 

studie ještě stojí fakta o skolióze: celkem 9 z 20 subjektů mělo skoliózu, šesti z nich se 

podařilo za sledované období snížit Cobbův úhel (ukazatel skoliózy). To hovoří též pro 

zdravotní přínosy jízdy na trenažéru. Zajímavostí tedy je, že veslování na trenažéru je 

efektivní a bezpečný sport nejen pro širokou veřejnost, ale například i pro zrakově 

postižené, kteří mají nízkou fyzickou zdatnost, a stav jejich těla si takový pohyb, dá se 

říci, vyloženě žádá. 

V druhé studii se jednalo o osoby s poškozením míchy, které mají obecně větší 

riziko chronických onemocnění jako je např. cukrovka 2. typu nebo kardiovaskulárních 

onemocnění. To je způsobeno dysfunkcí nervového systému, sníženou fyzickou 

aktivitou a neuromuskulárními změnami na ochrnutém svalu. 

 Jízda probíhala na motoricky poháněném slajdu, protože dolní končetiny by 

dlouhodobě tento pohyb nezvládaly. Po 6 týdnech funkční elektrické stimulace na 
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veslařském trenažéru se pozorovaným osobám snížilo množství tuku v těle, zvýšila se 

síla ve svalech ramen a zvýšilo se množství beztukové hmoty. |I v tomto případě se 

ukázalo, že je veslování efektivní (ve srovnání s cyklotrenažérem mnohem efektivnější). 

Jízda na trenažéru může být tedy takto použita jako nový účinný způsob zlepšení tělesné 

stavby a svalové síly horních končetin u osob s poškozením míchy. 

I Dylevský (1997) zmiňuje, že „veslování vede ke zvýšené tělesné zdatnosti 

působením vytrvalostní stimulace při aerobním metabolismu. Zvyšuje svalovou sílu, 

rozsah kloubní pohyblivosti, vyrovnává případné disharmonie vývoje a stavby 

organismu.“ 

Zajímavostí tedy je, že veslování na trenažéru je efektivní a bezpečný sport 

nejen pro širokou veřejnost, ale například i pro zrakově postižené a ještě vážněji 

nemocné osoby s poškozením míchy, které mají nízkou fyzickou zdatnost, a stav jejich 

těla si takový pohyb, dá se říci, vyloženě žádá. V jejich případě se nejedná o zlepšení 

kondice na cestě k maximálnímu výkonu, ale o zlepšení kondice či změnu tělesné 

stavby pro lepší zdravotní stav. 
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo prokázat vliv tréninku na veslařském 

trenažéru na složky tělesné kondice a prokázat, zda bude mít stanovený trénink vliv na 

tělesné složení subjektů. 

Motivačním cílem všech sledovaných subjektů byla potom účast na závodech ve 

veslování na trenažéru a také samozřejmě dosažení lepších výsledků měření na konci 

sledovaného období. 

Testování a měření ukázalo, že trénink na veslařském trenažéru má vliv nejen na 

celkovou výkonnost a jednotlivé složky kondice, ale i na tělesné složení. Stejně tak 

platí, jako u jiných sportů, že čím častější trénink je, tím se v jízdě na veslařském 

trenažéru zdokonalujeme, a to i technicky.  

U všech subjektů došlo ke zlepšení vytrvalosti, rychlosti a síly. Zároveň došlo 

k významným (pozitivním) změnám v tělesném složení. Všechny hypotézy tak byly 

přijaty. 

Nejvýraznější změny byly zaznamenány u subjektu MV, a to jak ve výkonech, 

tak v tělesném složení.  Tento subjekt měl již nějaký kondiční základ, ale zároveň měl 

velký prostor pro zlepšení, pokud svoje pohybové činnosti navýší o pravidelné jízdy na 

trenažéru. Nejvýraznější bylo zlepšení v testování č. 1, kdy za desetiminutový časový 

úsek ujel na konci sledovaného období o 140 m více, zatímco ostatní dva subjekty ujely 

„pouze“ o 90 a 96 m více. Stejně tak vynikl i ve snížení tělesné hmotnosti a množství 

tuku v těle, přičemž za sledované období shodil 3,2 kg a z toho 1,6 kg tuku. Nelze 

opomenout ani jeho dravý přístup k tréninku, na rozdíl od subjektu TŠ. Ten nebyl 

v tréninku tak nadšený a zodpovědný, navíc z nedostatku času byl tréninkový objem 

podstatně nižší než objem tréninku u subjektu MV.  

Subjekt VZ plnil během sledovaného období sice největší tréninkový objem, ale 

vzhledem k tomu, že se již několik let pohybuje na vysoké úrovni výkonnosti, nemohou 

být zlepšení tak veliká, jako tomu bylo u subjektu MV. 

Jsem přesvědčený, že pravidelným veslováním na veslařském trenažéru nejen 

zlepšujeme a kultivujeme svou tělesnou schránku, ale také upevňujeme a vylepšujeme 
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své zdraví díky celkovému tělesnému zaměření veslování jako sportu takového. 

Celková spojitost všech zatěžovaných svalových skupin je pro veslování 

charakteristická, a je proto velmi výhodné veslování na veslařském trenažéru využívat 

například i ve fitness jako výborný doplněk naší sportovní činnosti. 

Trénink na veslařském trenažéru doporučuji nejen výkonnostním sportovcům, 

ale též široké veřejnosti jako prostředek pro kvalitní trénink a možnost, jak pozitivně 

ovlivnit svou kondici a zlepšovat svůj zdravotní stav. Výše zmíněné studie jsou toho 

důkazem. Jeho velkou předností je zapojení většiny svalových partií, tedy vysoká 

efektivita tréninku. Zároveň se veslařský trenažér jeví jako vhodný prostředek ke 

změnám v tělesném složení, a to zejména v případě podílu tukové a svalové hmoty. 
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Obrázek č. 2: Výchozí poloha při veslování na trenažéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Začátek tempa a zapojení dolních končetin při veslování na 

trenažéru 

 

Obrázek č. 4: Dokončení veslařského tempa na trenažéru 
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Obrázek č. 5: vstupní test InBody subjekt VZ 
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Obrázek č. 6: vstupní test InBody subjekt TŠ 
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Obrázek č. 7: vstupní test InBody subjekt MV 
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Obrázek č. 8: výstupní test InBody subjekt VZ 
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Obrázek č. 9: výstupní test InBody subjekt TŠ 
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Obrázek č. 10: výstupní test InBody subjekt MV 
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Tab. 13: Procentuální podíl času u jednotlivých složek kondice na celkovém 

tréninku sledovaných subjektů na veslařském trenažéru. 

Subjekt Vytrvalost (%) Rychlost (%) Síla (%) 

VZ 77,9 14 8,1 

MV 75 15,8 9,2 

TŠ 45,1 36,9 18 

 

Graf č. 1: Test vytrvalosti - porovnání vstupních a výstupních dat v ujetých 

metrech  

 

 

Graf č. 2: Test rychlosti na 300 m - porovnání vstupních a výstupních dat v 

sekundách 
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Graf č. 3: Test síly na 1 km - vstupní a výstupní data v minutách 

 

 

Graf č. 4: Tělesná hmotnost v kilogramech - vstupní a výstupní data  
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Graf č. 5: Množství tuku v těle v kilogramech - vstupní a výstupní data 

 

 

 

Graf č. 6: Množství kosterního svalstva v kilogramech - vstupní a výstupní data 
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Graf č. 7: % tuku v těle - vstupní a výstupní data 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
 

Vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, 

přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 

změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s publikováním od Vás získaných dat v rámci diplomové práce s názvem Trénink na 

veslařském trenažéru a zároveň Vám děkuji za spolupráci a za vyplnění dotazníku a 

poskytnutí osobních údajů.  

Cílem diplomové práce je prokázání vlivu tréninku na veslařském trenažéru na 

celkovou zdatnost jedince a jeho morfologii. Výsledky budou zpracovány a 

publikovány do výsledkové části diplomové práce. Osobní data nebudou v této 

diplomové práci zveřejněna, data budou uchována v anonymizované podobě a 

v maximální možné míře zajistím, aby získaná osobní data nebyla zneužita.  

 

Jméno a příjmení řešitele:  Václav Zitta                      Podpis: 

.................................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl 

možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, 

zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast ve 

výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí. 

Místo, datum       

Jméno a příjmení účastníka:                                 Podpis: .................................... 
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