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Abstrakt 

 

 

Název práce: Technika, didaktika a vybrané tréninkové metody ve veslování zdravotně  

                        postižených 

 

Tato diplomová práce se zabývá didaktikou, technikou a tréninkem veslování zdravotně 

postižených osob. Cílem práce bylo analyzovat odbornou literaturu z oblasti sportu zdravotně 

postižených a veslování. Vybrat z ní a popsat vhodné tréninkové metody a didaktické postupy 

pro tělesně, zrakově a mentálně postižené veslaře. Na základě trénování, pozorování a 

rozhovorů se zdravotně postiženými sportovci a trenéry doplnit rešeršní materiál o praktické 

zkušenosti. 

 

 

 

Výsledky: Veslování tělesně postižených je mladým sportem, který stojí teprve na začátku 

svého vývoje. Bylo zjištěno, že nejsou dostatečně propracovány metody trénování 

pro jednotlivé diagnózy zdravotně postižených. Trenéři, kteří se budou chtít věnovat tomuto 

sportu, musí čerpat ze zkušeností trenérů zdravých veslařů. Není jasné, jak veslařský pohyb 

bude zatěžovat organismus zdravotně postižených a jaké dávkování tréninků bude optimální 

pro zvýšení výkonnosti.  

 

 

 

Klíčová slova: veslování, zdravotně postižení, sportovní trénink 
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Abstract 

Title: Technique, didactics, and selected training methods in rowing of the disabled. 

 

The given thesis deals with the didactics, technique and training in rowing of the disabled. 

The aim of my thesis was to analyze expert literature from the area of rowing and sports for 

the disabled, then to find out and describe the appropriate training methods and teaching 

practices for the physically, visually and mentally disabled rowers and finally based on 

training, observation and interviews with the disabled athletes and the coaches to add the 

searched material with the practical experience. 

 

 

 

 

Results: Rowing of the disabled is a young sport which is at the beginning of its development. 

It was found out that the training methods for individual diagnosis of disability are not 

sufficiantly elaborated. The coaches who wish to devote to this sport have to learn from the 

experience of the trainers of healthy oarsmen. It is not sure how the rowing motion burdens 

the body of the disabled and what training dosage is optimal for the increasing of performance. 

 

 

 

Keywords: rowing, disability, sport training 
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1. Úvod 

 

Veslařskému sportu se věnuji již sedmnáct let. Poslední dva roky svého studia se zajímám o 

veslování zdravotně postižených, což mě vedlo k napsání této práce. Adaptivní veslování je u 

nás pro většinu zdravotně postižených nedostupným sportem. V posledních letech však 

vzniká zájem ze stran jednotlivých svazů zdravotně postižených o toto sportovní odvětví. 

Současné loděnice ale nejsou upraveny pro handicapované sportovce a jejich trenéři s nimi 

nemají téměř žádné zkušenosti. Doposud zde nebyl podrobně zpracován materiál, kde by bylo 

možné najít aktuální techniku, didaktické postupy a zvláštnosti trénování zdravotně 

postižených veslařů. Absence těchto informací mě vedla k rozhodnutí napsat práci, která by 

trenérům a handicapovaným sportovcům, kteří mají zájem o tento sport, napomohla 

v začátcích trénování. 

Veslování lidí se zdravotním postižením je již rozvinuté ve státech, jako jsou Spojené státy 

americké, Kanada, Austrálie, Velká Británie, Nizozemsko, Německo a další. TJ Chemička 

Ústí nad Labem je první veslařský klub v České republice, který se věnuje veslování 

nevidomých a mentálně postižených. Tuto aktivitu zahájil roku 2005. Od letošního roku 

vzniká nový klub v Českých Budějovicích, který se bude věnovat nejen veslování 

nevidomých, a tělesně postižených. Začátky těchto klubů nejsou snadné, neboť zde chybí 

zkušenosti. Tyto kluby zakládají nadšenci tohoto sportu, kteří ale nemají velkou praxi s prací 

se zdravotně postiženými lidmi, nebo jim naopak chybí zkušenosti trenérské. V našich 

podmínkách, ale chybí loděnice s dostatečným bezbariérovým zázemím pro jednotlivé druhy 

zdravotního postižení. Kluby, které vznikají, mohou využít pro své zázemí loděnice zdravých 

veslařů, ty však svým vybavením příliš nevyhovují.   

Veslování je jak sportem individuálním, tak ve větších posádkách se stává sportem 

kolektivním. Lidé s jakýmkoliv postižením si často prožijí deprese, ztrátu důvěry v sami sebe, 

přesvědčení, že jejich životy jsou omezené a postrádají smysl života. Jakýkoliv sport jim 

pomáhá budovat vlastní důvěru a pozitivní přístup k životu. Veslování poskytuje příležitost ke 

zlepšení fyzické kondice zdravotně postižených osob, získaní nových zkušenosti, dostání se 

do nového prostředí a nalezení nových kamarádů. Nemalý význam má i poznání pocitu 

klouzání lodě po vodě a cítění vzduchu kolem sebe. Věřím, že tato práce přiblíží veslování 

zdravotně postižených začínajícím klubům a usnadní jim práci v začátcích. 

 

 

8



 

2. Cíl a úkoly diplomové práce 

 

 

Cíl práce:  

Analyzovat a popsat techniku, didaktiku a vybrané tréninkové metody pro veslování 

zdravotně postižených. 

 

 

 

 

 

Úkoly diplomové práce: 

Přiblížit veslařský sport, popsat tréninkové metody a specifika veslařského tréninku zdravotně 

postižených, zhodnotit současné tréninkové prostředky, které se používají. Účastnit se aktivně 

tréninků zdravotně postižených veslařů a s trenéry i sportovci provést rozhovory. Analyzovat 

odbornou literaturu z oblasti sportu zdravotně postižených a veslování. Vybrat z ní a popsat 

vhodné tréninkové metody pro tělesně, zrakově a mentálně postižené veslaře. Na jejich 

základě stanovit vhodné didaktické postupy a uspořádat je pro jednotlivé druhy postižení. 
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3. Definice a terminologie handicapu 

Vada, postižení či znevýhodnění zdravotně postižených sportovců, s sebou dle druhu nese 

určitá omezení ve sportovní činnosti. Je potřeba obzvláště k zdravotně postiženému sportovci 

přistupovat individuálně. Zdravotní stav postiženého jedince by před zahájením sportovní 

činnosti měl být konzultován s jeho lékařem. Ten by měl jasně stanovit, co daná osoba může a 

nemůže provádět. Trenér by měl mít základní znalosti o jednotlivých postiženích a měl by 

vědět, jak může zdravotně postižené sportovce zatěžovat, jaký pohyb je pro dané postižení 

vhodný a jaký ne. Pohyb má pro zdravotně postižené osoby velký preventivní a zdravotní 

význam. 

Sport zdravotně postižených napomáhá jedincům s postižením překonat fyzické i psychické 

následky postižení. Pomáhá udržet nebo dále zlepšovat výsledky dosažené léčebnou 

rehabilitací. Tělesný i duševní stav zdravotně postižených sportovců je pak podstatně lepší 

než zdravotně postižených nesportovců. Zdravotně postižení sportovci se pak mnohem lépe 

vyrovnávají se svým handicapem, žijí společenštěji, dosahují lepšího postavení v zaměstnání i 

v rodině. Kdybychom chtěli vymezit obecný cíl tělesné výchovy a sportu zdravotně 

postižených, hovořili bychom o kladném vlivu na rozvoj osobnosti, tj. konkrétně o rozvíjení 

individuálních schopností, o získání částečné nebo úplné samostatnosti a soběstačnosti, 

o naplňování seberealizačních a aspiračních tendencí, případně o zvládání odreagování 

fyziologických a psychických stresů (Kábele, 1992). 

 

Zdravotní význam pohybových aktivit u zdravotně postižených osob  

Je důležité vytvářet podmínky pro sport zdravotně postižených a dále je ke sportu nabádat a 

podporovat. Zdravotní význam pohybových aktivit pro zdravotně postižené (Čichoň, 2005): 

- zvyšují tělesnou zdatnost, svalovou vytrvalost a svalovou sílu a přispívají 

tak k získání a udržení dobré kondice  

- zlepšují činnost srdce a cévního systému, podporují okysličení svalů 

- pozitivně ovlivňují krevní tlak – riziko hypertenze je u pravidelně 

sportujících nižší než u nesportujících  

- prohlubují dýchání, zlepšují plicní ventilaci, přispívají ke zvýšení vitální 

kapacity plic  

- posilují kosti a zmenšují tak riziko zlomenin, zvláště u lidí ve vyšším věku  
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- přispívají k udržení dobré kondice páteře, kloubů, posilují svaly, na nichž 

je funkce kloubů a páteře závislá (významnou prevencí bolestí zad je i 

pravidelná chůze)  

- přispívají i udržení přiměřené tělesné hmotnosti, zvyšují energetický výdej 

a metabolismus, potlačují chuť k jídlu 

- přispívají k udržení duševní svěžesti, zklidnění nervového napětí, 

k lepšímu prokrvení a okysličení mozku 

- zlepšují schopnost soustředění, snižují pravděpodobnost depresí, 

napomáhají lépe se vyrovnat se stresem 

 

Veslování zdravotně postižených se ve světě věnují na závodní úrovni sportovci s tělesným, 

mentálním a zrakovým postižením. V dalších kapitolách jsou proto rozepsána jednotlivá 

zdravotní postižení, protože je důležité, aby trenér znal nejběžnější diagnózy a jejich omezení. 

 

3.1 Definice a terminologie u tělesných postižení 

Pohybové postižení je důsledkem poruch v oblasti mozku, míchy, kostí, kloubů a svalstva. 

Může být následkem nemocí, úrazů, vrozených vad či genetických poruch. V následujících 

kapitolách jsou popsány nejčastější tělesná postižení, se kterými se můžeme ve sportu 

zdravotně postižených setkat. Tělesná postižení rozdělujeme ve sportu zdravotně postižených 

do čtyř základních kategorií: 

   - amputace (amputáři) 

   - míšní léze (vozíčkáři) 

   - centrální poruchy hybnosti (CPH) – spastici  

   - ostatní (Les Autres) 

3.1.1 Amputace 

Jako amputaci definujeme odstranění periferní části těla, včetně krytu měkkých tkání 

s přerušením skeletu, která vede k funkční nebo kosmetické změně s možností dalšího 

protetického ošetření. (Dungl, 2005) 

Za amputáře jsou považováni sportovci, kterým chybí část končetiny a postrádají při tom 

alespoň jeden hlavní kloub, tedy koleno, kotník, loket, nebo zápěstí. 
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Příčiny amputací:  

1. vrozené – příčiny nejsou doposud známé, některé zdroje udávají za možnou příčinu 

vzniku užívání některých léků v období těhotenství. Vrozené chybění končetiny se 

odborně nazývá dysmelia.  

2. získané – příčinou jsou úrazy, chirurgické amputace, cukrovka, cévní onemocnění, atd.  

Zdravotní a pohybové problémy amputovaných 

Mezi nejčastější problémy osob s amputací částí končetin patří: 

‐ kontraktury a snížení rozsahu pohybu u zbylé části končetiny (nutnost 

přecházet protahováním), 

‐ ortopedické deformity páteře a kloubů způsobené jednostranným 

přetěžováním zdravých neamputovaných končetin (skolióza, deviace 

hlavy při chybění horní končetiny), 

‐ porucha vnímání (fantomová bolest) - jde o bolesti chybějící končetiny, 

postižený jako by cítil bolest v noze, kterou již nemá. 

‐ zhoršení rovnováhy a koordinace (zhoršení stability a změna těžiště), 

Změna těžiště se projeví při samotném stání, nebo chůzi, nejvíce 

viditelné je ve vodním prostředí, kde při plavání celá končetina 

převažuje tělo na svou stranu. Problém ale nastává i při veslování, kde 

chybějící dolní končetina zapříčiní naklánění lodě na stranu celé 

končetiny. 

U amputářů je důležitá péče o pahýl. Kost pahýlu díky malému zatěžování není tak pevná a 

snadno se může zlomit. Při sportu a nošení protézy je důležité chránit kůži před poškozením. 

Poškozením kůže na pahýlu znemožníme používání protézy a po dobu léčby tak amputáře 

omezíme v pohyblivosti a tím i v tréninku.  

 

3.1.2 Míšní léze (vozíčkáři)  

Jde o poranění, kde je částečně, nebo úplně přerušena mícha v určitém meziobratlovém 

prostoru. Podle výše přerušení míchy v páteřním kanálu se pak objeví následné potíže 

s motorikou, funkcí vnitřních orgánů, citlivostí a dalším omezením. Téměř vždy je postižena 

motorika dolních končetin, a člověk je tak odkázán na invalidní vozík. Proto se vžil pro tuto 

skupinu tělesně postižených název vozíčkáři. 

Nejčastěji dojde k porušení míchy vlivem úrazu (autohavárie, pády, násilí, úrazy), jsou ale i 

případy, kdy se s poškozením míchy jedinci mohou narodit. Jedním z těchto případů je 
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onemocnění zvané spina bifida, kdy se jedinec narodí s neuzavřeným míšním kanálem 

obratlového těla. Druhým je onemocnění zvané polyomielitida. Jde o virové onemocnění, 

které napadá motorické nervy míchy a způsobuje tak trvalé poškození pohyblivosti jedince.  

Nejčastějším míšním poraněním je kvadruplegie (postižení všech čtyřech končetin), s lézí 

kolem přechodu krční a hrudní páteře. Tito jedinci jsou většinou odkázáni při pohybu 

na elektrický invalidní vozík. Na horních končetinách je zachována jen částečná hybnost a 

svalová síla. K úchopu je zapotřebí využívat speciálních rukavic, a úchopy přizpůsobovat 

danému jedinci. I přes tyto pohybové potíže jsou schopni sportovat na závodní úrovni. 

 

Podle oblasti páteře v jaké je přerušena mícha, dochází k těmto postižením:  

Nejčastější poranění bývají v oblasti rozšíření páteřního kanálu krčního obratle C6 a bederního L1 

(z těchto rozšíření vycházejí nervy pro dolní a horní končetiny). Jako častější se vyskytuje 

poškození míchy v oblasti krční. Při poškození do krčního obratle C8 se jedná při neúplném 

přerušení o kvadruparézu, u úplného o kvadruplegii (postižení hybnosti všech čtyřech končetin). 

Pod krčním obratlem C7 jde o paraparézu či paraplegii (postižení hybnosti jen u dolních končetin). 

(Beneš, 1987) 

Poranění pod krčním obratlem C6 

Je zachována hybnost většiny svalů pletence ramenního. Chybí extense v lokti, pohyby prstů 

ruky a dýchací rezerva (odkašlávání, vytrvalost). Pacient je schopen nepatrné mobility na 

lůžku, zvednout se pomocí extesorů nebo flexsorů zápěstí a hrazdičky (Wendsche, 1993). 

Poranění pod krčním obratlem C7  

Je zachována funkce svalu m. triceps brachii, extensorů a flexorů prstů. Chybí jemné pohyby 

prstů, dýchací rezerva (vytrvalost). Pacient je schopen osobní obsluhy na lůžku, posadí se. Je 

schopen za pomoci přelézt na vozík, nedokáže zvednout pánev nad lůžko. (Wendsche, 1993,). 

Poranění horní hrudní oblasti páteře 

Je zachována hybnost horních končetin (většina svalů), inervace mezižeberních svalů a 

horních zádových, větší dýchací rezerva. Samostatný posun na lůžku a přesun na vozík. Sed 

jen s oporou horních končetin. Automatickým řaděním a ruční obsluhou může řídit automobil 

(Wendsche, 1993). 

Poranění dolní hrudní oblasti a přechodu hrudní-bederní páteře 

Je zachována normální pohyblivost horních končetin, zádových svalů, částečná až úplná 

hybnost břišních svalů. Pacient může být samostatný na lůžku i vozíku.  

Poranění mezi bederními obratlem L4 až křížovým obratlem S2 
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Je zachována addukce kyčelních kloubů, extense kolen a plantární flexe. Chybí funkce 

análního svěrače a dorzální flexe kotníku. Pacient je samostatný. Vozík není bezprostředně 

nutný. Chůze o berlích možná (Wendsche, 1993). 

 

 

 

 

Společné problémy u míšních poranění  

Vozíčkáři díky svému postižení mají i další problémy, ke kterým je potřeba přihlédnout 

při trénování a zatěžování. Mezi ně patří (Bartůňková, 2002): 

- poruch kožní citlivosti 

- atrofie končetin 

- elasticita 

- kontraktury 

- obezita a osteoporóza 

- problémy s močením  

- poruchy srdeční a oběhové 

- ortostatická hypotenze 

    

Poruchy kožní citlivosti 

Vozíčkáři mají zhoršené vnímání tepla, chladu a bolesti. Při úplném přerušení míchy je pod 

místem přerušení ztráta veškeré citlivosti. Je tak zvýšené riziko poškození kůže a poranění. 

Je proto nutné zvýšené opatrnosti při sportu vozíčkářů. Drobná poranění včas ošetříme, 

musíme hlídat sluneční záření, dávat pozor na opaření horkou vodou, či popálení od 

otevřeného ohně. Při dlouhodobém sezení na špatné antidekubitní podložce, kde dochází 

k otlačování, nebo tření, je u vozíčkářů velké nebezpečí vzniku dekubitů (prosezenin, 

proleženin). Je proto potřeba dbát na pohodlný posed a vybrat vhodnou antidekubitní 

podložku pro danou činnost. 

 

Atrofie končetin 

Svalovina na nehybných končetinách po čase začne z nedostatku pohybu atrofovat. Tento 

proces se dá pasivním cvičením (třeba na motomedu-rotoped poháněný motorem) oddálit. 
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Spasticita 

3-4 týdny po úrazu dochází k extenzním a flexním spasmům na dolních končetinách, 

které správným ošetřováním přecházejí do spasmů extenzních. Zvýšenou spasticitu vyvolávají 

prudké pasivní pohyby, náhlá změna teploty, chlad, místní podráždění (např. dotyk na plosce, 

genitáliích apod.). U osob s lézí nad bederní obratel L1 se často objevují nekontrolovatelné 

série klonických spasmů. Je to způsobeno excesivní reflexní aktivitou pod místem postižení. 

Tyto spasmy nemusí být pojímány pouze negativně, mohou být i prospěšné pro cirkulaci. 

Jsou známé metody, které výskyt spasmů snižují (fyzikální terapie, určitá cvičení i některá 

farmaka). (Bartůňková, 2002) 

 

Kontraktury postižených končetin (trvalá zkrácení) 

Vznikají na podkladě spasticity, spojené s nedostatkem pohybu. Spasticita omezuje rozsah 

pohybu v kloubu. Je proto důležité pravidelně provádět protahovací cvičení. Před 

protahováním je třeba protahované skupiny rozcvičit.  

(více o protahování-strečinku v kapitole 9.3) 

 

Obezita a osteoporóza  

Problémy s hmotností souvisí s nedostatkem pohybu a převážně sedavým způsobem života. 

Obezita je rizikovým faktorem pro kardiovaskulární a jiná metabolická onemocnění, nicméně 

pro osoby s míšní lézí je více nebezpečná, protože jejich aktivní tělesná hmota je redukována 

ochrnutím. Nedostatečné zásobení kyslíkem má na svědomí i oběhová porucha. Energetická 

potřeba je přibližně 115 KJ/kg a den. Ve výživě je důležitý dostatečný přísun bílkovin 

s hojností vitamínů. Důležitou složkou výživy je i vápník, nezbytný k prevenci osteoporózy, 

neboť právě sedavý způsob života má na jejím vzniku svůj podíl. Osteoporóza 

charakterizovaná postupnou ztrátou kalcia činí kosti křehčími. Příčinou je zde především 

inaktivita. Hrozí fraktury, tím spíše, má-li postižená osoba nadváhu. (Bartůňková, 2002) 

 

Problémy s močením 

Při poškození míchy je porucha ve vyprazdňování močového měchýře vždy. (Beneš, 1987) 

Jedinci musí využívat k odstranění moči katetrizaci, u nekompletního přerušení míchy nad 

obratlem S2 využívají katetrizaci jedinci jen v případě nutnosti, na toaletu mají ale potřebu, 

chodit daleko častěji než zdraví jedinci. 
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Alternativně ke katetrizaci je možno používat Credův manévr, při kterém se tlakem 

na podbřišek vyvolá močení. Je také možné používat permanentně zavedený katetr se 

sběrným sáčkem na moč. Zadržování moče je kontraindikováno. Existuje velké riziko infekce 

močových cest a ledvin. V rámci boje proti močovým komplikacím je vhodné, aby postižený 

vypil denně 2-3 litry tekutin. (Bartůňková, 2002) 

 

Poruchy srdeční a oběhové 

Častým nálezem u osob s míšní lézí je chronotropní porucha (syndrom chorého sinu) 

způsobující abnormální klidové hodnoty srdeční frekvence. Míšní postižení nad hrudní obratel 

Th5 ovlivňuje odpověď při cvičení horními končetinami, zatímco cvičení na úrovni hrudního 

obratle Th10 a níže ovlivňují cvičení zatěžující dolní končetiny. 

Hodnoty maximální nebo tréninkové srdeční frekvence neodpovídají intenzitě zatížení. U lézí 

nad Th6 není možné dosahovat maximální SF z důvodů ztráty sympatické kontroly. Převládá 

tonus parasympatiku. Maximální SF nepřesahuje 110-130 tepů/min. 

Dysfunkce sympatiku způsobuje problémy i s prouděním krve ve venózní části krevního 

řečiště, protože chybí dostatečná síla umožňující návrat přes žilní chlopně. 

Nedostatečné plnění komor vede k nižšímu systolického objemu a tím i k omezení transportní 

kyslíkové kapacity. Nedostatečné zásobení kyslíkem vyvolává dřívější únavu a omezenou 

aerobní výkonnost. Neschopnost dosáhnout aerobních tréninkových efektů způsobuje 

především redukce svalové hmoty. Ze skrytých příčin je to ztráta vasomotorického tonu a 

svalové pumpy. Nicméně existuje možnost zvýšení kardiorespirační zdatnosti, a to zlepšením 

periferní utilizace kyslíku. (Bartůňková, 2002) 

 

Ortostatická a cvičební hypotenze. 

Stupeň ztráty sympatického tonusu záleží na výši míšní léze. Postižení nad obratel L1 jsou 

charakteristická poruchou regulace sympatiku na dolních končetinách. Při postiženích 

na úrovni obratlů L1-2 jde jen o částečnou poruchu a u postižení pod obratel L2 již žádný 

negativní vliv na vasomotorický tonus není pozorován. 

Ortostatická hypotenze je poruchou tolerance na vzpřímenou pozici již v klidových 

podmínkách. Gravitační síly přesouvají krev do dolních partií. Autoregulační oběhové 

mechanismy, zprostředkovávané za normálních okolností sympatikem se nemohou uplatnit. 

Může dojít ke mdlobě, protože mozek je nedostatečně zásoben krví a tím i kyslíkem. 

Hypotenzi a následnou mdlobu pomáhá překonat zaklonění vozíku s elevací dolních končetin. 
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Cvičební hypotenze je způsobena redistribucí krve, jejím přesunem do dilatovaného 

periferního řečiště aktivních svalů. Prevencí hypotenze při aerobním cvičení je pozvolný 

začátek s rozcvičením. (Bartůňková, 2002) 

 

3.1.3 Centrální poruchy hybnosti (CPH) - spastici 

Jde o tělesná postižení, která jsou způsobena postižením oblastí centrální nervové soustavy 

zodpovědných za pohyb, svalový tonus, reflexní činnost a koordinaci. Příčiny postižení 

vznikají v období porodu jedince. Mohou vzniknout onemocněním matky v těhotenství, 

předčasným porodem, komplikacemi při porodu (přidušení plodu) nebo úrazem, infekcí, 

otravou novorozence po porodu. Jde o velice závažné tělesné postižení, které postihuje 

motoriku celého těla. Rozsah postižení je individuální případ od případu. Je velice těžké 

zobecňovat.  

Hlavními znaky centrálních poruch je hypokineze, spasticita, atetóza, ataxie, tremor a rigidita. 

(Rektor, Rektorová a Kol., 2003) 

  

 

Funkční charakteristika jedinců s CPH (Bartůňková, 2002): 

50% jedinců s centrálními poruchami hybnosti (dále jen CPH) je prvořadě spastických, to 

limituje jejich svalovou sílu a svalovou vytrvalost. Pro častost spasmů na končetinách se pro 

tyto jedince užívá označení spastici. 

25% jedinců má na prvním místě atetózu. Jejich jemná motorika u horních končetin je značně 

postižena, hrubší motorika dolních končetin méně.  

U jedinců s CPH je značně omezena:  

- svalová síla,  

- koordinace,  

- flexibilita,  

- vytrvalost  

- rychlost. 

 

Síla 

U dětí s CPH je výrazná nerovnováha svalového tonu flexorů a extenzorů. Zejména u spastiků 

jsou flexory silnější než extenzory, a proto je třeba posilovat především extenzory. 
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Isokinetické odporové cvičení udržuje konstantní napětí v rozsahu celého pohybu a pomáhá 

tlumit nekontrolovatelné křečovité pohyby. Pohyb končetinami v diagonále umožňuje zlepšit 

harmonii pohybu.  

 
Koordinace 

Porušená koordinace je jedním ze základních problémů. Řada dětí má lokomoční problémy a 

s tím spojené časté pády. Proto musí nosit protektivní helmu, učí se padat do protektivního 

prostředí.  K nácviku rovnováhy slouží překážkové jízdy, jízdy na koni, cyklistika, cvičení 

na lavičce apod. Osoby s CPH, úrazem mozku či s iktem se musí pomalu učit zpřesňovat 

pohyb. Musí mít také čas na provedení pohybu. Přidání váhy (např. cvičení s těžkým balonem) 

snižuje uplatnění napínacího reflexu a pomáhá kontrolovat pohyb. Jedinci s ataxiemi a 

ketosami zvládají řadu pohybů (např. hody, kopy) lépe než děti limitované spastickou a 

rigiditou. Jiný způsob jak pomáhat zlepšovat koordinaci u CPH, je nechat představovat si 

výkon před jeho provedením. Této technice se říká mentální imaginace. Při nácviku je třeba 

dovednosti rozdrobit na základní komponenty a prezentovat je postupně. Je to vhodné 

zejména tam, kde je třeba naučit nekoordinované jedince komplikovanějším dovednostem. 

                       

 

Flexibilita 

Spastické svaly na HK, DK i v oblasti kyčle přispívají k omezení flexibility. Omezení rozsahu 

pohybu vede ke kontrakturám a kostním deformitám. 

Důležité je poškozené svaly relaxovat. Protahovací cvičení, mají být statická, pro více 

postižené svaly musí být prováděna denně. 

Někteří jedinci, převážně s atetózou, jsou hypermobilní, mají hyperflexibilitu. Při poklesu 

svalové síly a tonusu může dojít k dislokaci kloubu a poškození okolních tkání. U těchto dětí 

je třeba vyřadit flexibilní cvičení, je třeba chránit klouby a posilovat okolní svaly. 

 

Vytrvalost 

Děti s centrálními poruchami hybnosti vydávají více energie než jedinci bez postižení. Je 

proto třeba, aby měly větší stupeň vytrvalosti. 

 

Rychlost 

Řada dětí s CPH má problémy při rychlostních aktivitách. Rychlé provedení pohybu totiž 

aktivuje napínací reflex. Rychlost se dá tréninkem zlepšit, i když charakter cvičení se u 
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jedinců s CPH liší od zdravých. Děti mají provádět pohyb tak rychle, jak je to jen možné, ale 

přitom ho vykovávat kontrolovaným, přesným a cíleným způsobem. 

 

3.1.4 Ostatní tělesná postižení  ( Le Autres) 

Do této kategorie tělesných postižení spadají všechna ostatní tělesná postižení, která nelze 

zařadit do kategorií předcházejících. Většinou jde o progresivní onemocnění, která se dále 

vyvíjí. Jde vždy o postupné zhoršování stavu jedince, který se z chodícího stává vozíčkářem 

až jedincem odkázaným na lůžko a stoprocentní asistenci. Rychlost zhoršování z mobility 

na imobilitu je dána individuelním jedincem. Velkou roli hraje přístup jedince k nemoci, 

pokud se nemoci poddá, její postup se podstatně urychlí. Ve sportu zdravotně postižených se 

sportovcům s tímto postižením přiřazuje status N, jako nezařazen. Musí se před každým 

závodem nechat znovu klasifikovat, na rozdíl od amputářů a vozíčkářů, kteří mají na základě 

svého postižení jasnou klasifikaci bez dalších změn. 

Vybraná onemocnění spadající do skupiny ostatní tělesná postižení (Les Autres): 

- Svalová dystrofie 

- Roztroušená skleróza 

- Friedrichova ataxie 

- Myastenia gravis 

- Guillain-Barré syndrom 

 

Svalové dystrofie 

Svalové dystrofie jsou dědičná onemocnění charakterizovaná progresivní degenerací svalů. 

Progresivní znamená, že se nemoc dále vyvíjí. Vývoj jedince je z počátku normální, opožděna 

bývá chůze. Děti našlapují jakoby na špičky. Diagnostikována je mezi 3. a 6. rokem věku. U 

svalové dystrofie dochází k postupnému zhoršování mobility. Z jedince, který trpí z počátku 

lehce kolébavou chůzí, se v konečném stádiu stane pacient odkázaný na postel vyžadující 

maximální asistenci. Mezi svalové dystrofie patří Duchenneova svalová distrofie, Beckerova 

dystrofie a další. (Dungl, 2005) 

 

Roztroušená skleróza 

Je pomalu progredující zánětlivé onemocnění centrální nervové soustavy, které vede 

k rozpadu myelinových obalů nervových vláken. Jeho důsledkem je postižení motoriky, 

tělového cítění, respektive ovládání vlastního těla a z toho vyplývající postupný úbytek 
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soběstačnosti. Nemoc doprovází stádia kdy se jedinci výrazně uleví, ty mohou trvat týdny i 

roky. Pak ale doprovází onemocnění ataky kdy se výrazně stav zhoršuje. Jednoznačně léčebný 

postup zatím neexistuje, terapie se zaměřuje na spomalení průběhu nemoci. (Vágnerová, 2004) 

 

Friedreichova ataxie 

Vzácné geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje jak děti tak dospělé. Jde o 

progresivní onemocnění, které postupně znemožňuje chůzi, jedinec je odkázán na invalidní 

vozík. Dalšími komplikacemi jsou poruchy jemné motoriky, řeči, třes, nystagmus, třetina 

jedinců trpí cukrovkou. (Dungl, 2005) 

 

Myastenia gravis 

Představuje onemocnění charakterizované úbytkem svalové hmoty v různém rozsahu. 

Postižení se týká zádových svalů, svalů dolních končetin a mezižeberních svalů. Dvakrát 

častěji jsou postiženy ženy než muži. Příčina není plně známa. Hlavním symptomem je 

abnormální únava. (Bartůňková, 2002) 

 

Guillain-Barré syndrom 

Onemocnění začíná na dolních končetinách a je zprvu charakterizováno velkou únavou a 

symetrickou slabostí svalů DK. Objevují se pády. Nakonec dochází k postižení obličejového 

svalstva. Symptomy dosahují maxima během několika týdnů. Někteří autoři předpokládají 

virové postižení (virus však nebyl prokázán) nebo autoimunní charakter choroby. 

Onemocnění postihuje obě pohlaví, objevuje se v dětství i v dospělosti. Někteří pacienti 

nepřežijí, někteří mají kompletní rekonvalescenci, u jiných zůstávají následky ve slabosti DK. 

(Bartůňková, 2002) 

 

3.2 Definice a terminologie u zrakového postižení 

Zrak je smysl, který nám umožňuje vnímat světlo, rozpoznávat barvy, tvary a vzdálenosti. 

Pro člověka je to jeden z nejdůležitějších smyslů. Asi osmdesát procent všech informací 

o dění okolo nás vnímáme pomocí zraku.  Největší potíže u těžce zrakově postižených jsou 

s prostorovou orientací, neschopností získávání zkušeností zrakem a neschopností rozpoznat 

neverbální komunikaci (mimiku obličeje, pohyb těla, gesta). 
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Postižení zraku dělíme podle jeho vzniku na postižení:  

- vrozené 

- získané 

 

Vrozené poruchy zraku 

Rozdělujeme je na poruchy zraku centrální a periferní. Centrální poškození jsou spojená 

s postižením v oblasti mozku, periferní postižení jsou spojena s poškozením oka a zrakového 

nervu. Mezi vrozené poruchy patří například: albinismus, refrakční vady (krátkozrakost a 

dalekozrakost). 

 

Získané postižení zraku 

Jedná se především o poranění oka, ztráta oka, posttraumatický zákal, odchlípení sítnice, dále 

zánětlivá onemocnění různých částí oka (záněty spojivky, duhovky, cévnatky, sítnice či 

zrakového nervu), degenerativní onemocnění zrakového nervu, sítnice (retinopatie), čočky 

(katarakta – šedý zákal), sklivce (glaukom – zelený zákal se zvýšeným nitroočním tlakem), 

cévní poruchy místní i celkové (jako např. při cukrovce) a nádory. (Bartůňková, 2002) 

 

Klasifikace zrakového postižení podle WHO (Světové zdravotnické organizace) 

1. Střední slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než   

         6/18 - minimum rovné nebo lepší než 6/60.  

2. Silná slabozrakost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 –  

     minimum rovné nebo lepší než 3/60. 

3. Těžce slabý zrak: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 –  

             minimum rovné nebo lepší než 1/60.  

4. Praktická nevidomost: zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 až světlocit nebo  

           omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace. 

5. Úplná nevidomost: ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po  

     zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí. (www.sons.cz) 

 V číselné korekci znamená první číslo z kolika metrů vidí danou věc zrakově postižený a 

druhé číslo z kolika metrů ten samý předmět vidí zdravý člověk. 
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Zrakové postižení rozdělujeme: 

1. Podle druhu zrakové vady:  

- ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady- krátkozrakost, dalekozrakost, 

astigmatismus) 

- postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění) 

- okulomotorické poruchy (strabismus- šilhání) 

- problémy se zpracováním zrakových podnětů v mozku (kortikální slepota) 

- poruchy barvocitu (barvoslepost) 

2. Podle stupně zrakového postižení: 

- slabozrakost – orgánová vada zraku projevující se částečným nevyvinutím, 

sníženou funkcí nebo zkreslující činností oka. 

- zbytky zraku – orgánová vada zraku způsobená nevyvinutím, snížením 

nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru oka 

- slepota – neschopnost jedince vnímat zrakem i přes zachování určitého 

zrakového čití. (totální slepota – úplná absence vidění, praktická slepota – 

zachován světlocit, případně i projekce) 

3. Podle délky trvání:  

-  krátkodobé 

-  opakující se 

-  dlouhodobé, chronické, příp. progresivní 

 

 

3.3 Definice a terminologie u mentálně postižených 

Mentální postižení je souhrnné označení vrozeného postižení rozumových schopností, které se 

projeví neschopností porozumět svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. Je 

definováno jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje, přesto 

že jedinec byl odpovídajícím způsobem výchovně stimulován. (Vágnerová, 2004) 
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Mentální retardaci rozdělujeme podle standardizovaného testu inteligenčního kvocientu (IQ) 

do čtyř skupin (Vágnerová, 2004): 

- Mírná mentální retardace – IQ 50 – 70 

- Střední mentální retardace – IQ 35 – 49 

- Těžká mentální retardace – IQ 20 – 34 

- Hluboká mentální retardace – IQ pod 20 

 

Příčinou mentálního postižení může být (Bartůňková, 2002): 

1. vrozené infekce, intoxikace (rubeola, syfilis, cytomegalovirus, fetální 

alkoholový syndrom), 

2. prenatální onemocnění neznámého původu (hydrocefalus, mikrocefalus), 

3. nedonošenost, 

4. porodní trauma, 

5. poruchy metabolismu nebo nutrice (fenylketonurie, galaktosemie), 

6. chromozomální abnormity (Downův syndrom, abnormalita – fragilita X.  

chromosomu, Turnerův syndrom), 

7. postnatální onemocnění (neurofibromatóza, neoplazma), 

8. psychiatrická onemocnění, 

9. sociální vlivy prostředí, 

10. jiné vlivy. 

U mentálního postižení jsou časté kombinace s dalšími tělesnými defekty. Časté jsou 

v kombinaci s dětskou mozkovou obrnou, nebo spinou bifidou (rozštěpem páteřního kanálu). 

Mentální postižení mohou doprovázet záchvatovitá onemocnění, vady zraku a sluchu Časté 

jsou i vrozené srdeční vady a obezita. Jedinci s MR mají horší výsledky jak v motorických 

testech, tak i v testech zdatnosti. 

 

Neadekvátní odpověď na zatěžování může být způsobena postižením vegetativního systému 

při syndromu chorého sinu (narušení srdečního rytmu). Jsou pozorovány problémy mentálně 

retardovaných při motorickém učení s pozorností, koncentrací, krátkodobou pamětí, a učením 

delších sekvencí. (Bartůňková, 2002)   
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4. Stručná historie veslování 
 

Veslování patří mezi silově vytrvalostní vodní sporty. Při výkonu jsou zapojeny svalové partie 

paží, trupu a zásluhou pohyblivého sedátka (slajdu) i nohou. Místo slajdu se v začátcích 

veslařských závodů používaly kožené kalhoty namazané tukem, které klouzaly po hladké 

palubě lodi. Jezdí se na lodích zvaných veslice, které jsou poháněné lidskou silou pomocí 

vesel. Při veslování se veslař pohybuje zády ve směru jízdy. Veslo na rozdíl od pádla je 

zapřeno o trup lodi. Veslařské závody se na světové úrovni jezdí u zdravých veslařů pouze na 

dvoukilometrové trati, u zdravotně postižených veslařů na kilometrové trati. Existuje osm 

závodních kategorií, které umožňují sportovat jak samostatně (skif), tak i kolektivně (dvojskif, 

čtyřka, osma). 

 

4.1 Historie veslování zdravých 

Závody veslic pořádali už Féničané, Řekové, Římané a Egypťané. Ve starém Řecku byly 

závody triér součástí antických panathénajských slavností, které byly přehlídkou moci a síly 

Athén. Ve středověku bylo veslování rozšířeno zejména v Itálii, kde jednou ze zábav tehdejší 

šlechty byly právě závody veslic. Kolébkou moderního veslování je Anglie. První velká 

veslařská regata se uskutečnila na Ostrovech již roku 1775. Roku 1829 vznikl nejstarší závod, 

i dnes velmi populární klání studentských osmiveslic mezi univerzitami Oxford a Cambridge. 

V Americe se konal první závod v roce 1852. Roku 1892 byla založena mezinárodní veslařská 

organizace FISA (International Rowing Federation). Na olympijském programu je veslování 

od prvních novodobých her v roce 1896 v Aténách. Mistrovství světa se uskutečnilo poprvé 

roku 1962. (Křelínová, 2003) 

Do Čech se veslování dostalo z Hamburku. První závody se konaly během oslav příjezdu 

prvního vlaku do Prahy roku 1845. V roce 1860 vznikl první veslařský klub English Rowing 

Club v Praze na Žofíně. Jeho členové byli Angličané, Němci, ale také Češi. Na počátku 90. let 

19. století byla zásluhou Rösslera-Ořovského přijata Ústřední jednota veslařů z Čech 

do mezinárodní veslařské federace FISA jako národní svaz. K velkému rozkvětu veslařského 

sportu došlo po druhé světové válce.  

Na olympijských hrách v Helsinkách roku 1952 byl překvapen celý veslařský svět 

vystoupením čtyřky s kormidelníkem třeboňských mladíků – J. Havlis, J. Jindra, S. Lusk, 

K. Mejta a kormidelník M. Koranda. Ta získala při prvním svém mezinárodním vystoupení 

zlatou medaili. Na olympijských hrách v Římě roku 1960 vybojovali zlatou medaili na 
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dvojskifu V. Kozák s P. Schmidtem. V 60. letech patřila do světové špičky reprezentační 

osma. Ovšem vrcholných výsledků dosahovalo československé veslování v 70. letech 20. 

století. 

O. Mareček, K. Neffe, bratři Svojanovští a další – pravidelně vozili medaile z olympijských 

her, světových a evropských šampionátů. Od 80. let byl solitérem českého veslování skifař 

Václav Chalupa, který marně dobýval nejcennější zlatou medaili na významném světovém 

závodě. Na počátku 21. století se české veslování jakoby obrozovalo – výsledky skifařky 

Miroslavy Knapkové, skifaře Ondřeje Synka a párové čtyřky znamenají opětovný návrat do 

předních pozic světového veslování. (www.olympic.cz) 

 

4.2 Historie veslování zdravotně postižených 

Veslování zdravotně postižených (adaptivní veslování) bylo poprvé představeno roku 2002 

na závodech světového poháru v Seville ve Španělsku. Soutěžilo zde 38 závodníků v jediné 

disciplíně nepárové čtyřce s kormidelníkem na dvoukilometrové trati. Adaptivní veslování se 

začalo rychle rozvíjet a už v roce 2003 na světovém šampionátu v italském Miláně startovali 

zdravotně postižení veslaři ve čtyřech lodních třídách. První mistrovství světa se konalo 

v roce 2005 v japonském Gifu. Zúčastnilo se ho 15 lodí. Od roku 2006 se zkrátila trať 

pro adaptivní veslování ze dvou na jeden kilometr. První paralympijská regata ve veslování se 

konala v čínském Pekingu 9-11 září 2008. V současné době se v adaptivním veslování soutěží 

ve čtyřech lodních třídách, které jsou přizpůsobeny pro různé typy zdravotního postižení. 

Tento sport je teprve ve svých začátcích, každým rokem přibývá nových závodníků. 

Informace k historii jednotlivých disciplín adaptivního veslování se mi objevit nepodařilo. 

Bezúspěšné bylo hledání na webových stránkách národních veslařských organizací. 

Kontaktoval jsem předsedkyni komise adaptivního veslování paní Fai HO, ta mě však 

odkázala pouze na stránky FISA. Výše informace z těchto stránek z osobního překladu zde 

poskytuji.  

V České republice se začal v roce 2004 jako první věnovat veslování zdravotně postižených 

Veslařský klub TJ Chemička Ústí nad Labem. V roce 2005 je založen veslařský klub Tyflo 

Centrum Ústí nad Labem který funguje v ústeckém klubu. Ten v roce 2006 vstupuje do Svazu 

zdravotně postižených sportovců. Pod vedením trenéra Petra Janáka v tomto klubu trénují 

především zrakově postižení veslaři. V roce 2006 byla založena komise tělesně postižených 

veslařů. Její hlavní činností je zajistit handicapovaným veslařům podmínky pro bezpečné 

veslování. V roce 2009 začíná v Ústí n/L Petr Janák trénovat i mentálně postižené veslaře. V 
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tom samém roce je u nás založen v pořadí druhý veslařský klub pro handicapované sportovce 

v Českých Budějovicích, který začal s veslováním tělesně postižených. Oba kluby navázaly 

spolupráci a společně se snaží pořádat závody a materiálně si vypomáhat. Jejich začátky 

nejsou vůbec jednoduché. Finanční prostředky na vybavení se shání velmi obtížně. Na vodě 

veslují na starých lodích, které jako nepotřebné vyřadily kluby pro zdravé veslaře.  

Zdravotně postižení veslaři se v letech 2005 až 2010 zúčastňují pravidelně ukázkových jízd 

v rámci programu mistrovství České republiky a regaty v Ústí n/L. V zimním období se od 

roku 2009 zúčastňují halových závodů na trenažérech.  

Naším jediným zdravotně postiženým reprezentantem ve veslování je bývalý vynikající skifař, 

medailista z mistrovství světa a úspěšný olympionik Jaroslav Hellebrant. Ten si po pádu při 

paraglidingu těžce poranil páteř. Na mistrovství světa v japonském Gifu v roce 2005, kde se 

zúčastnil přidruženého závodu zdravotně postižených, obsadil čtvrté místo. 
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5. Výzbroj a výstroj zdravotně postiženého veslaře 

Veslařský materiál prošel do současné doby značným vývojem. V současné době se k výrobě 

špičkových veslařských lodí a vesel využívá uhlíkových tkanin. Závodní lodě jsou poměrně 

vratké a není ničím výjimečným, když se sportovec převrhne.  

Pro veslování zdravotně postižených jsou u lodí nutné některé úpravy. A to především 

z důvodů zhoršené rovnováhy u tělesně postižených veslařů. Lodě jsou u tělesně postižených 

o něco širší než u zdravých veslařů. Jejich zvětšená šířka je dělá stabilnější na vodě. 

Do dvojskifu se na místo pohyblivých slajdů, montují pevná sedadla a v případě potřeby 

závodníků mohou být ke krákorcům přidělány stabilizační pontony. Ty jsou u skifařů na 

světových závodech povinné. Sedák si může každý závodník upravit dle vlastních potřeb, 

zachována musí být jen konstrukce a design. Povinností je používat popruhy pro připevnění 

závodníka k sedáku. U skifu je povinnost používat stabilizační pontony, pevný sedák a vázací 

popruhy přes tělo i nohy. Šířka skifu i dvojskifu pro adaptivní veslování je dvojnásobná oproti 

závodním lodím pro zdravé veslaře. Ve čtyřce s kormidelníkem se závodí na stejné lodi jako u 

zdravých veslařů. 

Dalšími potřebami jsou například rukavice pro snadnější úchop vesel, podložky proti otlakům, 

či klapky na oči pro zrakově postižené veslaře. V následujících kapitolách bude popsáno 

základní vybavení spolu se změnami a doplňky pro adaptivní veslování. 

  

5.1 Lodě a příslušenství 

Vesluje se na lodích párových a nepárových. U párových lodí veslař k pohonu využívá dvou 

vesel, u nepárových pouze jedno. Pro veslování zdravotně postižených se u skifu a dvojskifu 

využívá stabilnějších lodí, výrobci je nabízejí jako lodě pro rekreační a klubové veslování.  

Zdravotně postižení veslaři soutěží na těchto lodích:  

- skif (ASM a ASW1x) 

- dvojskif (TAMix2x) 

- čtyřka s kormidelníkem (LTA a ID Mix4+) 
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                                                                 Obrázek 1: Veslice a její části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                 Zdroj: www.cvkpraha.cz 

 

Veslařská loď se skládá z těchto částí: 

Slajd - je pojízdné sedátko připevněné na kolejničkách, které prodlužuje délku tempa a   

umožňuje zapojovat při veslování i nohy. U adaptivního veslování se u skifu a  

dvojskifu používá sedadlo pevné. 

Krakorec -  jsou hliníkové tyče připevněné k lodi, které slouží k zefektivnění páky,  

        na jejich konce se pod havlinky připevňují stabilizační pontony. 

Havlinka - je upevněna na konci krakorce a slouží k zapření a uchycení vesla. 

Nohavky - slouží k upevnění nohou a jsou důležité při odrazu nohou během první části    

                  zátahu. 

Rybina (kačena) -  je zkosená tenká destička na spodní části lodi určená pro udržení   

                              přímého směru jízdy. 

Kormidlo -  otočná kačena potřebná pro ovládání směru jízdy. Kormidlo ovládá  

kormidelník,  nebo  u  posádek  bez  kormidelníka  veslovod,  který má  kormidlo 

přiděláno k pravé noze. 
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Obrázek 2: Skif pro adaptivní veslování 

 
Zdroj: www.wintechracing.com 

 

 

Vesla 

Veslo stejně jako lodě a celé veslování prošlo dlouhým vývojem. Od dřeva, z kterého se dříve 

vyrábělo, se dnes přešlo k odlehčeným materiálům, jako je například uhlíkové vlákno. Změnil 

se i tvar vesla. Dříve se využívalo vesel se symetrickým tvarem listu podél osy vesla. Dnešní 

vesla big blade využívají obdélníkového tvaru listu. Veslaři je slangově nazývají sekyry. 

Obdélníkovým tvarem listů se docílilo efektivnějšího záběru, je využita maximální plocha 

listů a minimalizuje se prokluz vesla ve vodě. Tato nová vesla umožňují posun věnečku a 

rukojeti (pačiny). Je tak možné upravovat jejich délku a páku (vyložení) v závislosti na druhu 

lodě, fyzické síle posádky, nebo pohlaví. Vesla pro párové a nepárové disciplíny se liší svoji 

délkou a váhou. Nepárové veslo váží 2,5 kg při délce 3,8 metru, párové veslo váží 1,5 kg a 

měří 2,9 metru. 

Veslo se skládá z těchto částí: Věneček - část vesla, která je zapřená o havlinku.  

                                     Pačina (rukojeť) - je gumová (dříve dřevěná) část vesla, za    

                                                                   kterou veslař veslo drží. 

                                     Žerď – takto je nazývána část vesla mezi věnečkem a listem. 

                                     List – konec vesla sloužící k záběru vodou. 
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Obrázek 3: Párové a nepárové veslo 

 

 
Zdroj: www.cvkpraha.cz 

 

Stabilizační pontony 

Jde o obdélníkové nebo válcové plováky, které se připojují ke krakorcům a veslařské lodi 

zajišťují větší stabilitu. Když je loď dokonale vyvážená, měly by pontony být rovnoměrně 

s vodou, a jen lehce se jí dotýkat. Jejich používání je povinné při mezinárodních závodech 

u skifařů (ASM a ASW1x).  U dvojskifu a čtyřky povinné nejsou, jejich využití je tak jen 

na samotných závodnících.  

 

Sedáky 

Pro adaptivní veslování se využívá speciálně upravených sedáků. Jejich použití má uplatnění 

především u veslařů se špatnou pohyblivostí dolních končetin (př. vozíčkářů) a dále u veslařů, 

kteří mají problémy se stabilitou trupu vsedě. Součástí sedáků jsou vázací popruhy a 

antidekubitní podložky, upravené dle potřeb veslaře. 

Rozdělení sedáků:  

‐ statické 

‐ pojízdné - s opěrkou 

‐ bez opěrky 

 

Statické sedáky:                                  

Jsou určeny pro veslaře, kteří k pohonu lodě nemohou využít nohy a mají problém 

s rovnováhou těla vsedě.  Jsou pevně přidělány k palubě bez možnosti předozadního pohybu 

při záběru veslaře. Jejich výhodou je možnost nastavení výšky sedáku a úhlu opěrky zad dle 

30



 

potřeb veslaře. Statické sedáky dle pravidel FISA, musí závodníci využívat na mezinárodních 

závodech v posádkách skif (AS1x) a dvojskifu (TAMix2x).  

                                       

                                             Obrázek 4: Statický sedák pro adaptivní veslování 

 

 
Zdroj: www.wintechracing.com 

 

Pojízdné sedáky: 

Jsou určeny pro zdravotně postižené veslaře, kteří k pohonu lodi mohou využít i nohy. Sedák 

se pohybuje za pomoci koleček po kolejničkách přidělaných k palubě lodi. 

 Rozdělujeme je na pojízdné sedáky: s opěrkou a bez opěrky zad.  

 

Pojízdný sedák s opěrkou zad  

Sedáky s opěrkou zad jsou určeny pro veslaře se zhoršenou rovnováhou těla vsedě. Tělesně 

postižené veslaře lze k opěrce v případě nutnosti připoutat pomocí popruhů. Opěrka a sedací 

plocha je z materiálů, které umožňují pohodlné sezení a pohyb.  

                                                          
 

Obrázek 5: pojízdný sedák s opěrkou 

Zdroj: www.rowingcanada.org 
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Pojízdný sedák bez opěrky  

Jsou určeny pro zdravotně postižené veslaře, kteří nemají výraznější potíže s udržením 

rovnováhy horní poloviny těla v sedě. (zrakově, mentálně postižení veslaři). Používají se 

klasické slajdy pro zdravé veslaře, ale i sedáky s upravenou sedací plochou.  Jejich sedací 

plocha je vytvarována dle potřeb veslaře. Na rozdíl od slajdu je sedací plocha větší a 

vypolstrována. Sedák je tak výrazně pohodlnější než slajd. 

 

 

Poutací popruhy  

Popruhy slouží k připoutání těla a nohou veslařů k sedáku. Mají, zvýšit stabilitu veslaře 

v sedáku a zajistit aby tělesně postižení veslaři měli rovnocenné podmínky při závodění. 

Všechny popruhy musí být minimálně 50 mm široké. Nesmí být z elastických materiálů. 

Popruh musí být možné za volný konec jedním pohybem ruky uvolnit, aby v případě 

převrácení lodě nedošlo k nehodě. Barva všech popruhů musí být odlišné barvy od dresu, aby 

veslař mohl být jasně vidět. Všechny popruhy pro každého veslaře musí být uvolnitelné 

stejným způsobem a směrem. Veslaři mohou použít i dodatečné páskování více popruhy, ale 

musí být v souladu s těmito pravidly. 

   

 

 

Obrázek 6: Popruhy k zajištění horní části těla a nohou 

 

  

Zdroj:www.wintechracing.com 

 

Požadavky pro připoutání na dvojskifu:  

Veslař musí být připoután popruhem tak aby se zabránilo ohnutí a rozšíření nohou v oblasti 

kolenního kloubu při veslování. Popruh musí být přivázán pod sedadlem a veden přes stehna, 

co nejblíže u kolen. 

 

 

32



 

Požadavky pro připoutání na skifu:  

Veslaři musí používat popruh, kterým jsou přivázáni k opěradlu těsně pod prsními svaly. 

Popruh musí být stejně vysoko vepředu na těle i vzadu na opěrce. Dotažení těla k sedáku musí 

být tak pevné, aby omezilo pohyb trupu, nesmí však omezovat dýchání, pohyb rukou a ramen.  

Stejně jako na dvojskifu musí být popruhem zajištěny nohy, aby se zabránilo ohnutí a 

rozšíření kolen při veslování.  

 

Podložky na sedák: 

Jejich využití je důležité u zdravotně postižených veslařů, kteří jsou náchylní k rozvoji 

dekubitů (jde především o vozíčkáře). Podložky zajišťují veslaři pohodlí a chrání ho 

před přímým tlakem a třecí sílou vzniklou při veslování. Podložky jsou vyrobeny z materiálů, 

které zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti po celé ploše sedáku. Aby nedošlo k nehodám 

v důsledku převrácení, všechny lodě musí být vybaveny jen sedáky, poutacími popruhy nebo 

botami (nohavkami), které umožňují veslaři dostat se z lodi bez použití rukou a s co 

nejmenším zpožděním. Poutací popruhy musí být možné uvolnit jediným tahem ruky. 

 

Cox box: 

Jde o malé elektronické zařízení, které se skládá z mikrofonu, budíku s displejem a 

reproduktorového systému rozmístěného v lodi. Kormidelníkovi pomáhá zvýrazňovat jeho 

hlas a na displeji mu ukazuje údaje o rychlosti lodi, frekvenci záběrů a času.  

U menších posádek bez kormidelníka má budík s údaji před sebou vždy člen posádky, 

který udává tempo (strok). Novější přístroje se skládají ze dvou displejů. Jeden je na lodi a 

druhý má trenér na motorovém člunu. Data o rychlosti a frekvenci tempa tak může sledovat 

za pomoci bezdrátového přenosu i trenér. 

 

5.2 Oblečení 

Oblečení má u zdravotně postižených osob větší význam než u zdravých. Při veslování jsou 

na prochladnutí nejnáchylnější záda, především oblast ledvin. Je proto důležité záda 

před nepříznivými podmínkami vhodně chránit. Jako spodní vrstvu je dobré použít 

termoprádlo dostatečně dlouhé, aby při veslování sportovec neměl holá záda. Veslaři se 

z těchto důvodů oblékají na vodu do kombinéz, kde horní trikot je s kalhotami spojen. 

Při veslování tak nehrozí obnažení zad a s tím spojené následné zdravotní potíže. Veslování je 

vodní sport a občasnému postříkání vodou se při něm nevyhneme. Je proto důležité 
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v chladnějších podmínkách jako vrchní vrstvu oblečení zvolit větru a vodě odolnou bundu 

nebo vestu.  

U některých typů zdravotního postižení, například u vozíčkářů nebo osob s dýchacími 

potížemi, je nebezpečí prochladnutí větší a proto je nezbytné klást důraz na tepelnou pohodu. 

Pokud probíhá trénink za chladného počasí, je vhodné zvláště u vozíčkářů použít neoprenový 

oblek. Ten snižuje nebezpečí nečekaných reakcí nervové soustavy (spazmy) a zároveň slouží 

jako ochrana a prevence proti dekubitům. Zajištění ochrany proti chladu (vhodným 

neoprenovým oblečením) je zvlášť důležité u osob s poruchami krevní cirkulace a 

uroinfekcemi. Neoprén u vozíčkářů zároveň chrání nohy proti oděrkám. 

(Doležal, Čichoň, 2004) 

Důležité je dohlédnout na vhodnost oblečení u mentálně postižených sportovců. Veslaři 

s postižením intelektu nejsou schopni sami odhadnout vhodnost svého oblečení. U zrakově 

postižených veslařů je při závodech povinností nosit brýle, přes které není vidět. Srovná se tak 

handicap mezi zrakově postiženými se zbytky zraku a nevidomými.   

 

5.3 Záchranné vesty 

Vesty jsou vyrobeny ze syntetických tkanin výraznějších barev, vyplněny jsou materiály 

polyuretanu či polyvinylchloridu. Povinně je musí používat děti do 12 let při jakémkoli 

pohybu na vodě, ostatním jsou doporučovány při plavbě na velkých vodních plochách. Vesty 

mohou zachránit život, slouží jako prevence, v neposlední řadě i jako právní pojistka 

vedoucího akce, pomáhají udržovat tělesnou teplotu a chrání před nárazy. Existuje mnoho 

tvarů a typů vest. Tvarově by vesta měla dobře padnout, nebránit pohybu, nepadat či vyjíždět 

přes obličej. Optimální je možnost individuálního přizpůsobení na těle pomocí popruhů 

s přezkami, zipů či suchých zipů. Závodní vesta by měla těsně přiléhat k tělu. V zásadě platí, 

že vesta by měla udržet hlavu vodáka nad hladinou. (Doležal, Čichoň 2004) 

Využití záchranných vest na mezinárodních závodech není povinné, je ale důležité zvážit 

jejich používání u začátečníků a rekreačních zdravotně postižených veslařů. Většina 

veslařských klubů pro zdravé veslaře vyžaduje, aby jejich členové uměli plavat, tento 

požadavek by měl platit i ve veslování zdravotně postižených. Mělo by se však přihlížet 

k faktu, že schopnost plavání především tělesně postižených veslařů může být omezena. 

Přihlížet by se také mělo k typu lodi. Mnohem větší riziko převrácení je u lodí s malým 

počtem členů posádky (skif, dvojskif), než u čtyřky či osmy.  
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5.4 Veslařské trenažéry 

Trenažéry jsou veslaři využívány především v zimním období, kdy počasí neumožňuje 

veslovat na vodě. Jeho výhodou je možnost využití za každého počasí, nenáročnost na prostor 

a možnost monitorovat trénink. Velký displej poskytuje sportovci řadu funkcí o prováděném 

tréninku, například čas, tep, ujeté metry, frekvenci, sílu zátahu, průměrný čas na 500m, a další. 

Novější trenažéry jsou pak dodávány i s paměťovou kartou, na kterou přístroj dokáže 

zaznamenávat trénink. Pro zdravotně postižené jsou dodávány se speciálními sedáky, nebo 

s adaptérem pro vozíčkáře. 

 

Obrázek 7: Veslařský trenažér pro vozíčkáře 

 
Zdroj: www.concept2shop.co.uk 

 

Veslařský bazén 

Techniku veslování na vodě, práci s veslem či veslování posádky na veslařském trenažéru 

nacvičit nelze. K tomuto účelu slouží veslařský bazén. Jde o klasický vodní bazén, který je 

betonovým pruhem rozdělen na dvě poloviny. Tento střed pak slouží jako umělá loď. 

Obsahuje jednotlivá místa pro veslaře opatřenými slajdem, nohavkami a krakorci s vesly. 

Na bazénu je možné trénovat jak párové tak i nepárové veslování. Bazén slouží veslařům 

především v zimních měsících, kdy není možné veslovat na vodě. Veslaři na něm trénují 

hlavně techniku veslařského tempa v posádce. 

Význam má pro začátečníky, kteří se na něm přes zimu učí veslovat a správně držet veslo.  

 

5.5 Posádka 

Veslaři se počítají od přídi lodi. Nejblíže přídi sedí háček, technicky nejzdatnější a zároveň 

nejlehčí veslař posádky, který zároveň kontroluje stav dráhy před lodí, aby např. do někoho 
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nebo něčeho nenarazila. Další před ním se nazývá „dvojka“, „trojka“, atd. Nejdále od přídi 

(a s nejvyšším číslem) sedí veslovod nebo-li strok, ten udává tempo a podle něj se řídí celá 

posádka. Veslaři sedící mezi strokem a háčkem se taký nazývají „motor lodi“, jsou to silově 

nejzdatnější a zároveň nejtěžší veslaři. 

 

 

Obrázek 8: Posádka v lodi 

 
Zdroj: www.veslari.cz 
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6. Veslařské kategorie a klasifikace 

Veslařské kategorie u zdravých veslařů se rozdělují dle věku, váhy a pohlaví. U zdravotně 

postižených veslařů se rozděluje pouze dle pohlaví a druhu postižení. U zdravotně 

postižených roste zájem o toto odvětví. Do budoucna lze proto předpokládat nárůst kategorií 

u zdravotně postižených. 

 

6.1 Rozdělení dle kategorií u zdravých veslařů 

            a) Rozdělení podle pohlaví 

a. Ženy (ž) 

b. Muži (m) 

 

b) Rozdělení podle věku 

c. Mladší žáci (žcim)/ žákyně (žkym) 10 – 11 let 

d. Starší žáci (žcis)/ žákyně (žkys)  12 – 13 let 

e. Dorostenci (dci)/ dorostenky (dky) 14 – 15 let 

f. Junioři (jři)/ juniorky (jky)  16 – 17 let 

g. Muži (m)/ ženy (ž)   18 – 27 let 

h. Veteráni/veteránky 27 – 99 let 

 

b) Podle váhy 

a. Lehké váhy: 

Ženy:  

1. Skif – 59 kg 

2. Průměrná váha posádky 57 kg, max. váha jednoho veslaře 

v posádce 59 kg 

Muži: 

3. Skif – 72,5 kg 

4. Průměrná váha posádky 70 kg, max. váha jednoho veslaře 

v posádce 72,5 kg 

b. Ostatní váhy 

               Ženy: od 59 kg 

                                       Muži: od 72,5 kg 
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 6.2 Rozdělení dle kategorií u zdravotně postižených veslařů 

 

a) Podle pohlaví 

                     1) Ženy 

                     2) Muži 

                     3) Smíšené posádky (vždy musí být tvořeny napůl ženami a muži) 

b) Podle druhu postižení 

         1) Tělesně postižení 

                     2) Zrakově postižení, závodí pouze ve společných posádkách s tělesně   

  postiženými 

                     3) Mentálně postižení 

 

Tabulka 1: Posádky a věkové kategorie u zdravých a zdravotně postižených veslařů 

        DISCIPLÍNY VĚKOVÉ 

KATGORIE, 

ZDRAVÝCH 

VĚKOVÉ KATEGORIE   

POSTIŽENÝCH 

Skif všechny  ž, m (tělesně postižení) 

Dvojskif všechny Smíšený - ž, m  

(tělesně postižení) 

Párová čtyřka s kormidelníkem Žkym, žcim, zkys, 

žcis 

 

Párová čtyřka bez kormidelníka Dky, dci, jky, jři, ž, m  

Dvojka bez kormidelníka Dky, dci, jky, jři, ž, m  

Dvojka s kormidelníkem Jři, m  

Čtyřka nepárová s kormidelníkem Zkyš, žcis, jři, m Smíšená - ž, m 

 (zrakově s tělesně postiženými, 

mentálně postižení) 

Čtyřka nepárová bez 

kormidelníka 

Dky, dci, jky, jři, ž, m  

Osma Dky, dci, jky, jři, ž, m  

Zdroj: vlastní 
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6.3 Klasifikační proces 

Klasifikační proces je přeložen vlastním překladem z internetových stránek FISA - světové 

veslařské federace (dále jen FISA). Pokud zdravotně postižení sportovci budou chtít ve 

veslování závodit na mezinárodní úrovni, musí projít klasifikačním procesem. Úkolem 

klasifikačního systému je minimalizovat dopad postižení na výsledky soutěže. Klasifikační 

systém zařadí veslaře do tříd podle toho jak velký dopad má jejich postižení na konečný 

úspěch ve veslování. Standardní klasifikační proces se provádí podle klasifikačního řádu 

FISA. Klasifikátorem se může stát osoba, která byla schválena FISA po požadovaných 

školeních pro tento účel. Existují dva typy klasifikátorů: 

1. FISA lékařský klasifikátor - lékař nebo fyzioterapeut 

2. FISA technický klasifikátor - osoba s rozsáhlými praktickými znalostmi o veslování, 

který má zkušenosti jako trenér veslování, bývalý veslař či podobně kvalifikovaná 

osoba. 

Pro oba klasifikátory je doporučena zkušenost s adaptivním veslováním, není však 

podmínkou. 

 

Klasifikační proces pro veslaře s tělesným postižením 

Standardní klasifikační proces provádí dva klasifikátoři, jeden lékařský a jeden technický. 

Klasifikační proces zahrnuje tyto části: 

 

1. Bench test – provádí s tělesně postiženým veslařem lékařský klasifikátor, technický 

klasifikátor dohlíží na docházku sportovců. Měří se svalová síla, koordinace, svalový 

tonus, mobilita a rozsah pohybu. 

2. Test na veslařském trenažéru – s tělesně postiženým veslařem provádí technický 

klasifikátor, lékařský klasifikátor kontroluje docházku. 

3. Pozorování na vodě – provádí jak technický tak lékařský klasifikátor, je prováděno 

během tréninku i během závodu. Veslaři vědí, že budou klasifikátory pozorování, 

ale neví kdy. Tento test není povinný, ale používá se tam, kde první dva testy nestačily 

k zařazení do skupiny. 

 

Předpoklady pro zařazení: 

Veslař, který chce být klasifikovaný, jako adaptivní veslař musí vyplnit, podepsat a předložit 

tyto dokumenty: 
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1. FISA klasifikační formulář   

2. FISA klasifikační formulář - souhlas pro zařazení do adaptivního veslování 

3. Prohlášení o zdravotním stavu, které může vyžadovat mimořádné opatření. 

4. Lékařskou dokumentaci, podepsanou od lékaře, s lékařsky jasnou diagnózou tělesného 

postižení, datum zranění a definované funkční problémy pro veslování. Ta musí být 

v angličtině.  

Veslaři se zrakovým postižením musí předložit průkaz IBSA.(světová organizace pro sport 

nevidomých) Mentálně postižení veslaři musí, poskytnou svojí INAS-FID kartu. (kartu 

vydanou světovou organizací pro sport mentálně postižených) 

U veslařů se zrakovým a mentálním postižením nejsou povinné funkční testy, klasifikátoři 

zařadí tyto veslaře do skupin podle předložené dokumentace. U veslařů se zrakovým 

postižením klasifikátoři zkontrolují brýle, jestli nepropouští žádné světlo. 

 

6.4 Sportovní třídy pro veslaře se zdravotním postižením 

Veslaři se zdravotním postižením mají nárok soutěžit jako zdravotně postižení veslaři, pokud 

jsou klasifikováni a je jim vydána jedna ze tříd FISA. Adaptivní veslování mohou dělat 

veslaři s postižením tělesným, zrakovým a mentálním. Současné sportovní třídy zdravotně 

postiženým veslařům neumožňují soutěžit ve všech posádkách. Například mentálně a zrakově 

postižení mohou závodit jen na čtyřce s kormidelníkem.  

 

Pro tělesně postižené veslaře FISA rozeznává čtyři sportovní třídy - LTA, LTA-PD, TA a AS. 

Pro zrakově postižené rozeznává FISA tři sportovní třídy - LTA-B1, B2 a B3.  

U mentálně postižených rozeznává FISA jednu sportovní třídu - ID. 

 

Sportovní třídy pro tělesně postižené veslaře: 

LTA:  

Tato skupina zahrnuje veslaře s prokazatelným a trvalým postižením, kteří mohou funkčně 

využít své nohy, trup a paže pro veslování a dále pak mohou při jízdě k pohonu využít 

i posuvné sedadlo lodi. Veslaři zpravidla mohou mít minimální postižení, které odpovídá 

jedné z následujících možností:  

‐ po amputaci 

‐ neurologické poškození odpovídající neúplné lézi v oblasti křížového obratle S1 

‐ DMO třídy CP8 dle CP-ISRA  

40



 

 

CP 8 - Minimální postižení – diplegici a hemiplegici s lehkou spasticitou (1-2), monoplegici 

(postižení 1 končetiny) a sportovci s lehkou atetózou či ataxií. Dobrá rovnováha i rozsah 

pohybu, ale mohou být koordinační problémy (většinou na horních končetinách). Jsou schopni 

běhat a skákat bez pomůcek. Chůze či běh s minimální či žádnou asymetrií. Mírná ztráta 

koordinace na 1 DK nebo minimální zkrácení Achillovy šlachy. Minimální inkoordinace 

rukou.  

(Daďová a Kol., 2008) 

 
LTA – PD:  

Tato skupina zahrnuje veslaře s minimálním tělesným postižením:  

‐ ztrátou tří prstů na jedné straně 

‐ amputací tarzálních kůstek v nártu 

‐ ztrátou deseti bodů na jedné končetině nebo patnácti bodů na končetinách dvou. 

(bodování se provádí podle tabulek funkčních svalových testů, je bodována svalová 

síla a rozsah pohybu v kloubu) 

 

TA:  

Veslaři, kteří mají funkční využití trupu, ale nejsou schopni využít posuvná sedadla k pohonu 

lodi z důvodů významného oslabení dolních končetin. Tito veslaři musí mít zpravidla 

minimální postižení odpovídající alespoň jedné z těchto možností: 

‐ oboustrannou amputací v oblasti kolene, nebo významně sníženou funkcí quadricepsu       

‐ neurologické poškození odpovídající kompletní lézi v L3, nebo neúplné v lézi v L1 

‐ kombinace jedné amputované nohy v oblasti kolene jedné s výrazně oslabeným  

           quadricepsem   

‐ třídění podla mezinárodní sportovní federace pro veslaře s dětskou mozkovou obrnou  

           (CP-ISRA), třída CP 5.  

CP 5 - Diplegik- symetrické, nebo asymetrické střední postižení. Posun těžiště může vést 

ke ztrátě rovnováhy. Střední až těžká spasticita buď obou dolních končetin, nebo jedné strany 

těla. Zde může být i triplegik (postižení tří končetin). Dobrá funkční síla, dobrá rovnováha při 

použití pomůcek. K chůzi potřebuje pomocné prostředky, ale nikoli nezbytně pro stoj či 

házení. Minimální problémy s kontrolou horních končetin, normální opozice a úchop u 

dominantní ruky ve všech sportech.(Daďová a Kol., 2008) 
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AS:  

Veslaři, kteří mají minimální nebo žádnou funkci trupu (tj, funkční pouze rameno, paže a 

ruka). Veslař je tedy schopen použít sílu pro pohyb lodě převážně pomocí ramen a paží.  Tito 

sportovci budou mít také pravděpodobně špatnou rovnováhu vsedě. Minimální postižení bude 

odpovídat jedné z následujících možností: 

‐ DMO třídy CP4 dle CP-ISRA 

CP4 - Diplegik- střední až těžké postižení, zejména u dolních končetin. Dobrá funkční síla 

s velmi lehkým omezením nebo problémy v kontrole u horních končetin a trupu. Střední až 

těžké postižení obou dolních končetin se spasticitou 4 až 3. Pomůcky pro chůzi používá na 

větší vzdálenost, pro sporty většinou užívá vozík. Ve většině sportů je vidět normální úchop, 

normální dotažení je zřetelné při pohánění vozíku nebo házení. (Daďová a Kol., 2008) 

 

Sportovní třídy pro zrakově postižené veslaře: 

Minimální zrakové postižení je 10% z vidění v oku nejlépe s nejlepší korekcí od zrakové 

ostrosti nad 2/60 až zrakovou ostrost 6/60, nebo vizuální pole větší než 5% a méně než 20%. 

(2/60 = to co zrakově postižený vidí ze dvou metrů, vidí zdravý jedinec z šedesáti metrů) 

(6/60 = to co zrakově postižený vidí z šesti metrů, vidí zdravý jedinec z šedesáti metrů) 

LTA-B1:  

Veslaři bez světlocitu obou očí až po světlocit, ale neschopnost rozeznat tvar ruky z jakékoli 

vzdálenosti, nebo jakéhokoli směru. Jde o veslaře nevidomé. 

 

LTA-B2:  

Veslaři od schopnosti rozeznat tvar ruky až po zrakovou ostrost 2/60 nebo zorné pole menší 

než 5 stupňů. Jde o veslaře se zbytky zraku. 

 

LTA-B3:  

Veslaři od zrakové ostrosti nad 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 nebo zorné pole větší než 5 

stupňů. Jde o veslaře slabozraké. 

 

Sportovní třídy pro mentálně postižené veslaře: 

FISA uznává pouze jenu třídu mentálně postižených veslařů – ID. 

ID:  

Minimální postižení musí odpovídat IQ-70, a dále pak minimálně ve dvou adaptačních 

dovednostech (např. komunikace, sebeobsluha, bydlení, sociální/ společenské chování, život v 
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komunitě, zdraví a bezpečnost, práce a volný čas, praktické školní znalosti) a být 

diagnostikováni do věku 18 let. V případě splnění tohoto vstupního kritéria, se neprovádí již 

žádná další klasifikace dle mentální úrovně. V rámci soutěží INAS-FID (International Sports 

Federation for Persons with Intellectual Disability) – Mezinárodní sportovní federace 

pro jedince s postižením intelektu) tedy existuje jediná kategorie. S přidruženým postižením 

(např. tělesným) se nepočítá. (Daďová a Kol. 2008) 

 

 

Po dokončení klasifikace veslař obdrží jednu z následujících možností: 

N – NOVÝ 

Sportovní třídy N jsou přiděleny veslaři, který nebyl zařazen do mezinárodní FISA 

klasifikačního panelu, ale který byl klasifikován dvěma klasifikátory, jedním lékařským 

a jedním technickým v rámci jejich regionu nebo svazu. Veslař s tímto statusem nemůže 

závodit na akcích FISA, paralympijských kvalifikacích a hrách. 

R – REVIEW  

Sportovní status R přidělí FISA mezinárodní klasifikátor tam, kde se domnívá, že se sportovní 

třída může před závody nebo v jejich průběhu měnit. Veslař s tímto statusem musí 

před závody projít vždy novou  klasifikací. 

 

C - POTVRZENO  

Tento sportovní status může být přidělen pouze FISA mezinárodními klasifikátory, nesmí jej 

udělit klasifikátor svazový. Veslař se statusem C může startovat na všech soutěžích FISA, 

paralympijských hrách kvalifikaci na paralympijské hry.  

 

6.5 Disciplíny v jednotlivých třídách 

Na mezinárodních regatách, mistrovství světa a paralympijských hrách mohou startovat 

v jednotlivých kategoriích tyto posádky: 

 

1. Tělesně postižení veslaři jezdí ve svých třídách tyto posádky:  

Ve třídě LTA  

V této třídě se jezdí smíšená čtyřka s kormidelníkem - LTAMix4+, polovinu posádky musí 

tvořit ženy a polovinu muži. Polovina posádky musí být zrakově postižena a polovina tělesně. 
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Kormidelník může být jak žena, tak muž, zdravý. Posádka musí obsahovat dva zrakově 

postižené veslaře, pouze jeden však s klasifikací LTA-B3.  

 

Ve třídě TA  

V této třídě se jezdí smíšený dvojskif – TAMix2x. Posádku tvoří vždy jeden muž a jedna žena. 

Ve třídě AS  

V této kategorii se jezdí ženský skif – ASW1x a mužský skif – ASM1x. 

 

2. Zrakově postižení veslaři: 

Ve třídě LTA-B1, B2, B3  

Zrakově postižení jezdí pouze smíšenou čtyřku s kormidelníkem - LTAMix4+, společně 

s tělesně postiženými v kategorii LTA. Nemají tedy vypsanou samostatnou kategorii, kde by 

se mohli porovnávat sami mezi sebou.  

                                  

3. Mentálně postižení veslaři: 

Ve třídě ID 

Mentálně postižení veslaři mají vypsanou také jen jednu disciplínu – smíšenou čtyřku 

s kormidelníkem IDMx4+. 
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7. Základní technika veslování u zdravotně postižených 

 

Technicky dobré provedení veslařského tempa je pro zdravotně postižené veslaře základem 

pro dosažení nejvyšší rychlosti lodi při co nejekonomičtějším výdeji fyzických sil. Dobrá 

znalost techniky je důležitá i ze zdravotního hlediska. Její špatné provádění může vést u 

zdravotně postiženého sportovce k bolestem zad, nohou a dlouhodobě pak ke vzniku trvalých 

zdravotních potíží. Ty mohou ovlivnit jeho samostatnost a soběstačnost a snížit tak jeho 

kvalitu života. Dobrý trenér by proto měl techniku dobře ovládat a dohlížet na její správné 

provádění v každém tréninku.  

 

7.1 Provedení veslařského tempa 

Veslařská loď jede pouze takovou rychlostí, jakou ji udělí veslo během zátahu vodou a žádný 

jiný impuls síly tuto rychlost nemůže zvětšit. (Panuška, 2001) 

 

Tempo se skládá z těchto částí:  1. zásek - zanoření lopatky vesla do vody 

                                                    2. protažení - pohonná fáze tempa 

                                                    3. vytažení - vyndání vesla z vody (dotažení) 

                                                    4. nepohonná fáze tempa (nájezd pro nové tempo nad vodou) 

Všechny tyto fáze tempa na sebe musí plynule navazovat, jen tak je možné zajistit stálý a 

plynulý posun lodi vpřed. Důležité je udržet poměr rychlosti vesla v zátahu, proti rychlosti 

vesla v nepohonné fázi. Rychlost vesla ve vodě by vždy měla být rychlejší než rychlost vesla 

nad vodou. Průtah vodou by měl být stupňovaný, zatím co pohyb vesla v nepohonné fázi nad 

vodou začíná rychlým odhozením rukou s vesly za kolena a pokračuje plynulým 

zpomalováním až do záseku. Veslo by mělo v pohybu při celém tempu opisovat eliptickou 

dráhu. 

 

1. Zásek (zaveslování) vesla do vody 

Zanoření lopatky do vody není věcí hrubé síly. Jde spíše o načasování a rychlost zatopení. Ve 

stejný okamžik, kdy dojde k zatopení lopatky do vody, by mělo dojít k zapojení nohou. Veslař 

se tak zavěsí přes zpevněná záda a natažené ruce do vesel zatopených ve vodě. Lopatka by 

měla být zanořena ve vodě při následném průtahu těsně pod hladinou.  
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Nejčastější chyby při záseku vesla do vody: 

A) Lopatka vesla jde do vody při záseku z příliš velké výšky: 

Při záseku lopatky do vody dochází k prodlevě, následným zapojením nohou veslař část 

tempa promáchne vzduchem. Příčinou bývá pomalý odhoz, kdy veslař začne pokrčovat nohy 

dřív, než jsou ruce s vesly za koleny. V důsledku toho vykoná veslař oblouk přes kolena a 

následně zatlačí před zásekem ruce do lodi. 

 

B) Lopatka je při záseku příliš zanořena do vody:  

Při přehnaně hlubokém záseku vesla do vody dochází v konci tempa k nečistému vyndání 

vesla z vody. Příčinou je nadměrná snaha veslaře v záseku, kdy kromě nohou zapojí do 

záseku i záda a ruce. Veslař pak zvedne pačinu vesla vysoko a lopatku zanoří hlouběji než je 

potřeba. Veslař pak kromě pohybu dopředu rozhoupe loď i směrem nahoru a dolů. 

 

2. Protažení vesla vodou 

Pro rychlost lodi je to nejefektivnější úsek. Pohonná síla působí ve směru pohybu lodi. 

Všechny svalové skupiny, zapojené ve veslařském pohybu, pracují a stupňovaným úsilím 

urychlují lopatku vesla ke konci pohonné fáze. (Panuška, 2001) 

Důležitá při průtahu vesla vodou je plynulost na sebe navazujících pohybů nohou, zad a rukou. 

Častou chybou bývá zapojení nohou a zad zároveň. To má za následek tažení vesla vodou 

nadvakrát. 

 

3. Dotažení vesla k tělu 

Úkolem této části protažení vesla vodou je čistě a beze ztrát poslat loď do běhu. I když je 

slajd na konci kolejniček a dolní končetiny jsou natažené, je třeba udržet tlak na nohavky a 

vytvořit tak oporu pro dokončení pohybu tělem a horními končetinami. (Panuška, 2001) 

 

4. Nepohonná fáze tempa  

Začíná vyjmutím kolmého vesla z vody, následným naplošením lopatky vesla a rychlým 

odhozem rukou za kolena, do jejich natažení. Následuje překlápění těla a poté posun slajdu do 

pokrčení nohou. Přibližně v začátku poslední třetiny tempa nad vodou začínáme nakolmovat 

lopatku vesla. Nakolmení dokončujeme těsně před zásekem. V této fázi tempa by se veslař 

měl připravit na další mohutný zátah. 
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Abychom dosáhli dostatečné délky tempa v průtahu vodou pří optimálním postavení těla 

veslaře, je nutné se zaměřit na tyto aspekty: 

‐ Přirozeně zvednutá hlava ovlivňuje správné držení páteře. 

‐ Hruď je přitisknuta na stehna a rotace při překlápění těla probíhá v kyčelním kloubu. 

‐ Holeně jsou svisle, což vytváří výhodnou pozici pro zapojení čtyřhlavého svalu 

stehenního. (Panuška, 2001) 

Zapojujeme jen ty svaly, které mají svou specifickou funkci během pohybu. Toho dosáhneme 

hlavně uvolněním horních končetin, tedy částí těla, kde je napětí převládající. Svalstvo trupu 

bude pracovat mnohem efektivněji, když začne s protažením vesla vodou v přirozeně 

uvolněné pozici. Svaly budou kontrahovat až v momentě, kdy je zatížíme. Veslařský záběr se 

skládá z rychlých a pomalejších pohybů, které mají svůj rytmus. Základem dobrého rytmu na 

lodi je právě kontrast mezi těmito pohyby. Jestliže je záběr proveden dobře, vypadá lehce a 

uvolněně, jednotlivé části plynule navazují a pohyb působí klidně. Pak není těžké postřehnout 

tento kontrast. Rychlý pohyb nastává v momentě, když se lopatka vesla dostává do vody, 

pokračuje během průtahu vesla vodou a je zakončen rychlý vyjmutím vesla z vody a 

následným pohybem vesla nad nataženými dolními končetinami. Poté se pohyb zpomaluje, 

dochází k celkovému uvolnění těla, takže nedochází k žádnému narušení plynulosti pohybu. 

Slajd se relativně pomalu pohybuje kupředu, mnohem pomaleji, než je jeho rychlost během 

průtahu, a veslař se koncentruje k mohutnému odrazu od nohavek a zaveslováním pak začíná 

další cyklus nového záběru. Celkové uvolnění během pohybu ovlivňuje správné držení 

rukojetí vesla. U párových disciplin držíme vesla tak pevně, aby rukojeť vesla nevypadla, ale 

ne křečovitě. Zásadně na konci vesla, neboť je potřebné využít plně vnitřní páky a palce jsou 

položeny zevnitř na místě zakončení rukojeti, tak by vytvářely dostatečný tlak proti ose 

havlinky. Stisk prstů na rukojeti automaticky zesílí při kontaktu lopatky s vodou. 

U nepárových disciplin je mezera mezi úchopem obou končetin 11 – 15 cm, vnitřní paže 

provádí naplošení lopatky vesla ve fázi „odhozu“. Neméně důležitou technickou dovedností 

veslaře je přesné a čisté vedení lopatky vesla během průtahu vodou. Protažení musí být 

dostatečně dlouhé, s minimální časovou ztrátou ve výhmatu a s rychlým zaveslováním, tak 

abychom zamezili ztrátám sil při dynamickém odrazu dolních končetin. Lopatka vesla je 

během průtahu zatopená a je vedena v horizontální rovině do konce protažení. Přenášení 

lopatky nad vodou provádíme čistě, bez zbytečných kontaktů s vodou, při dobře vyvážené 

lodi. Je také třeba uvážit, kde je nejvýhodnější místo pro získání narušené rovnováhy lodi. 

(Panuška, 2001) 
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Existují tři hlavní faktory, které určují rychlost lodi: 

1. Sila protažení vesla vodou 

2. Délka protažení vesla vodou 

3. Frekvence záběrů vesla 

Jestliže posádka vyvíjí maximální úsilí ve všech třech faktorech najednou, je pravděpodobné, 

že nejpozději během deseti záběrů technika mizí a rychlost lodi klesá. Abychom úspěšně 

dokončili závod na 2000 m, je nutné provést 200 – 250 kvalitních záběrů, při optimálním 

poměru síly, délky záběrů a frekvence. Veslování je v zásadě silově vytrvalostní sport, 

ale vyžaduje také vysokou úroveň technické dovednosti. Vybrat správný způsob techniky, 

učení se pohybu je na zkušenostech a znalostech trenéra. Je pochopitelně mnoho názorů, 

která metoda je nejlepší. V každém případě metoda, vycházející z těchto tří základních 

charakteristik, je základní. (Panuška, 2001) 

 

1. Síla protažení vesla vodou 

Maximální síly v protažení dosáhneme koordinovaným zapojováním svalových skupin 

od nejsilnějších k nejslabším. Správná technika veslařského pohybu je založena především na 

práci dolních končetin, které vytvářejí většinu z celkové síly průtahu. Bezprostředně 

po rychlém zaveslování důrazně uplatňujeme sílu dolních končetin a pohyblivé sedátko - slajd 

se okamžitě rozjíždí. V této fázi protažení se zapojují svalové skupiny trupu a natažené paže k 

přenosu síly dolních končetin na veslo. Jinými slovy, rychlost pohybu slajdu a ramen 

závodníka směrem ke špičce lodi v začátku protažení je shodná, s důrazem na natažené horní 

končetiny. Pozici veslaře, kdy jeho záda jsou přirozeně ohnuta v biomechanicky výhodném 

oblouku, což je prakticky poloha stejná, jako při zaveslování, drží veslař, dokud nedojede 

slajdem nejméně za polovinu dráhy kolejniček. Poté nastává překlápění trupu veslaře. V této 

fázi protažení se veslo přibližuje kolmé poloze k lodi, nejefektivnějšímu bodu zátahu a 

jednotlivé svalové partie jsou z biomechanického hlediska v optimální poloze. Uvědomíme-li 

si celkový rozsah veslařského pohybu je třeba této situace využít než budou zapojeny 

nejslabší svalové skupiny, zapojené v této činnosti – pletence ramenní a svaly horních 

končetin. V každém případě nastává skrčování horních končetin, ještě než slajd dosáhne 

konce kolejniček. Je nutné využít trupu jako páky v překlápění do přiměřeného záklonu a 

stupňovanou prací horních končetin přitáhnout rukojeť vesla k tělu. Je potřebné, aby veslař 

pokračoval v pohybu trupem směrem ke špičce lodi, dokud horní končetiny nedokončí zátah 

(jestliže načasujeme tento pohyb špatně, porušíme správnou koordinaci pohybu). Slajd je již 
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na konci své dráhy a tlakem chodidel do nohavek vytváříme stále oporu pro důrazné dotažení, 

dokud lopatka není vyjmuta z vody. (Panuška, 2001) 

 

2. Délka protažení vesla vodou 

Nejúčinnější část záběru nastává, když lopatka vesla prochází kolmou polohou vzhledem k 

lodi (90°). Pouze v tomto bodě je síla, kterou poháníme loď, využita ve správném směru a 

nedochází zde k rozkladu této síly na pohonnou a nepohonnou složku. Dle fyzikálních teorií 

je efektivní délka protažení od 45° v zaveslování do 135° v dotažení. Je však prakticky 

nemožné dosáhnout v dotažení více než 125°. Dokončení protažení může být delší 

na párových disciplínách, ale je již neefektivní provedení dotažení větší než 130°.  

(Panuška, 2001) 

 

3. Frekvence záběrů vesla  

Udržet optimální frekvenci záběrů během závodu není největším problémem, toho dosáhneme 

relativně snadno. Důležité je ale při optimální frekvenci udržet i optimální délku tempa a sílu 

v zátahu. Tyto dva faktory jsou rozhodující pro rychlost lodě v závodě. 
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8. Didaktika výcviku veslování zdravotně postižených 

S veslováním zdravotně postižených veslařů na vodě se můžeme setkat v České republice 

pouze na Labi v Ústí nad Labem (dále jen Ústí n/L.). Při sepisování své diplomové práce jsem 

proto pravidelně jezdil z Prahy do veslařského klubu TJ Chemička Ústí n/L. – oddíl veslování 

a pomáhal jsem zde trénovat mentálně a zrakově postižené veslaře. Při práci s těmito 

zdravotně postiženými veslaři jsem se zaměřoval na problémy, které jim přináší jejich 

postižení při veslování. V této kapitole se snažím popsat postupy při práci s úplnými tělesně, 

zrakově a mentálně postiženými začátečníky, kteří ještě nikdy na vodě neveslovali. Jak jsem 

se přesvědčil, veslování je sportem, který se dá začít provozovat v každém věku a s každým 

handicapem. 

Nadcházející kapitoly jsem rozdělil podle druhu zdravotního postižení a snažil jsem se 

vystihnout největší potíže jednotlivých postižení při veslování. U všech postižení je potřeba 

nejdříve naučit veslaře dobré technice jízdy na veslařském trenažéru, potom vyzkoušet a 

naučit veslovat s veslem na veslařském bazénu a teprve potom můžeme přejít k veslování na 

vodě. 

. 

8.1 Veslování tělesně postižených 

V České republice zatím není žádný veslařský klub, který by se věnoval veslování tělesně 

postižených na vodě. V Českých Budějovicích ve sportovním klubu zdravotně postižených, 

veslují tělesně postižení zatím jen na veslařských trenažérech, ale příští sezónu, chtějí začít i 

na vodě. Původně chtěli začít veslovat už tento rok, ale nepodařilo se sehnat loď. Pořízení 

nové stojí nemalé finanční prostředky a starší, která by vyhovovala svými parametry, se 

sehnat nepodařilo. Z těchto důvodů jsem s kategorií tělesně postižených neabsolvoval žádné 

tréninky na vodě. Tato kapitola je tak spíše teoretickou a vychází z mé praxe z jiných sportů 

tělesně postižených a dostupných zdrojů o veslování tělesně postižených. 

 

8.1.1 Didaktika veslování tělesně postižených  

Před přijetím tělesně postižených (dále jen TP) sportovců do klubu je nejprve potřeba 

odstranit bariéry, které sportovcům budou bránit a překážet ve vstupu a pohybu po loděnici a 

v dalších prostorách. V současné době v České republice není jediná loděnice, která by 

vyhovovala svoji bezbariérovostí pro sport tělesně postižených. Je to dáno především stářím 
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budov, u novějších potom nikdo nepočítal s tím, že veslovat začnou i tělesně postižení veslaři. 

Většina budov je vícepodlažních, přístupných jen po schodech, nemají bezbariérové toalety a 

sprchy, dveře mají nedostatečnou šířku. Přístup k vodě je příliš strmý. Odstranění těchto 

bariér bude vyžadovat vynaložení nemalých finančních prostředků. Zajistí nám však 

samostatný pohyb tělesně postižených po loděnici, bez nutnosti asistence. 

 

S tréninkem veslařů začátečníků nemůžeme začínat hned na vodě. Je potřeba nejdříve 

seznámit začínající veslaře s veslařským pohybem a technikou tempa ve vodě. Podle 

ústeckého trenéra zdravotně postižených veslařů P. Janáka je potřeba výuku nových veslařů 

začít v tomto sledu:   

1. Veslování na veslařském trenažéru 

2. Veslování na veslařském bazénu 

3. Veslování na vodě 

                                                  

  

1. Veslování na veslařském trenažéru 

Veslařský trenažér je pro začínající tělesně postižené veslaře vhodný prostředek pro nácvik 

veslařského pohybu. Výhodou je, že veslař se nemusí soustředit na vyrovnávání vratké lodi a 

práci s lopatkou vesla. (kolmení a plošení) Jde nám tedy především o nácvik plynule 

navazujícího pohybu zad a rukou. (u chodících i nohou) Pro tělesně postižené je vhodný 

trenažér Concept2 – model E, jeho výhodou je zvýšená konstrukce, která umožní snazší 

přesednutí z vozíku. Na veslařský trenažér se montuje speciální sedačka s opěrkou a 

poutacími popruhy, která umožní veslovat tělesně postiženým se špatnou rovnováhou trupu. 

Pro vozíčkáře můžeme k trenažéru přidělat nástavbu, která umožní veslovat na vlastním 

vozíku bez nutnosti přesedat. Pro vlastní trénink je ale lepší přesednout a upoutat se do sedáku. 

U TP veslařů se špatnou úchopovou schopností nebo s malou svalovou silou rukou je potřeba 

použít speciální rukavice, které pomáhají držet rukojeť. Těmto TP  veslařům budeme muset 

pomoci s navlékáním rukavic a uchopením rukojeti. 

Při první jízdě na trenažéru necháme tělesně postiženého veslaře přesednout na trenažér a 

podrobně ho seznámíme se všemi jeho částmi a názvy. Některým veslařům budeme muset 

pomoci s dotažením nohavek a připoutání do sedáku. Je vhodné při prvním veslování 

na trenažéru pro lepší učení rozdělit veslařské tempo na jednotlivé části. U tělesně 

postižených s ochrnutými dolními končetinami rozdělíme veslařské tempo na jízdu rukama a 

jízdu tělem. Po zvládnutí jízdy rukama k nim přidáme i tělo a učíme celé tempo najednou. U 
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chodících TP veslařů rozložíme tempo v začátku učení na jízdu rukama, poté přidáme jízdu 

tělem (předklon a záklon) a nakonec přidáme nohy. Nohy zapojujeme také postupně, slajd 

dostáváme dopředu po třetinách. (ve veslařské terminologii takzvaně na čtvrt, půl a celý slajd) 

Pokud veslař dobře zvládne jízdu na trenažéru, přejdeme k tréninku na veslařském bazénu. 

 

2. Veslování na veslařském bazénu 

Pro tělesně postižené veslaře je veslařský bazén tréninkový prostředek, na kterém se naučí 

záběru ve vodě, držet správně veslo, nakolmit lopatku vesla před zásekem a naplošit lopatku 

po vytažení vesla z vody. Tělesně postiženým veslařům se špatnou motorikou horních 

končetin překlápění lopatky vesla z jedné polohy do druhé bude dělat pravděpodobně největší 

potíže. Při tréninku se na ni proto musíme zaměřit. Je možné, že někteří TP veslaři otáčení 

lopatky vesla nezvládnou, necháme je proto jet s nakolmenou polohou lopatky i nad vodou při 

nájezdu pro nové tempo. 

Na veslařském bazénu nemůžeme nacvičovat držení rovnováhy těla, které bude pro většinu 

tělesně postižených na vodě problémové. Snažíme se ale, aby se TP veslaři naučili na 

veslařském bazénu dobré technice veslařského tempa, tak jak je popsáno v kapitole 7.  

Veslařský bazén slouží nejvíce veslařům v zimním období, kdy nám umožňuje pilovat 

techniku předem sestavených posádek. Právě schopnost všech členů posádky veslovat stejně 

podle stroka tělem, rukama i nohama je důležitá pro konečnou rychlost lodě v závodě. Po 

zvládnutí veslování tělesně postižených veslařů na bazénu můžeme přejít k veslování na vodě. 

 

3. Veslování na vodě 

 Před prvním vyjetím na vodu bude potřeba tělesně postiženým veslařům namontovat do lodě 

sedáky s opěrkou a na krakorce na skifu přidělat stabilizační plováky. U začátečníků, je lepší 

namontovat plováky na krakorce všem posádkám (dvojskifu i čtyřce). Až se zlepší držení 

rovnováhy na vodě, můžeme postupně oddalovat plováky od hladiny, až je odstraníme úplně. 

U skifu se plováky z bezpečnostních důvodů neodstraňují, je příliš vratký.  

Tělesně postižení veslaři mají přirozeně díky svému zhoršenému držení rovnováhy strach 

z převrácení. Je proto důležité, aby tělesně postižený veslař v případě převrácení přesně věděl, 

co má dělat. Vhodné je, aby si před první vyjížďkou, ideálně v bazénu s teplou vodou 

vyzkoušel držení rovnováhy na lodi a převrácení. V případě převrácení bude tělesně postižený 

veslař přesně vědět, co má dělat.  
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Pokud jde tělesně postižený veslař poprvé na vodu, postupujeme takto: 

                                                1. Seznámení s veslařskou výzbrojí 

                                                2. Nasedání do lodě 

                                                3. Zkouška stability 

                                                4. Jízda vpřed 

                                                5. Jízda vzad 

                                                6. Zatáčení doprava 

                                                7. Zatáčení doleva 

                                                8. Zpomalení, zastavení 

                                                9. Přistávání, vysedání 

 

1. Seznámení s veslařskou lodí 

Veslařům, kteří mají ochrnuté dolní končetiny, musíme vynést loď i vesla. Loď vyneseme 

z loděnice a položíme na připravené podstavce. Veslařům popíšeme části lodě a vysvětlíme, 

jak nastavit nohavky (boty v lodi) na svoji postavu a výšku tažení. 

Nohavky mají být nastaveny tak, aby když sedíme s nataženýma nohama, které jsou zasunuty 

v nohavkách a tělo svírá s palubou lodě pravý úhel, byli rukojeti obou vesel, které se 

vzájemně dotýkají vzdáleny od těla na šíři jedné dlaně.  

Potom loď vyneseme na vodu a přiděláme vesla do havlinek krákorců. Vozíčkářům budeme 

muset loď připravit a vynést na vodu sami. 

 

2. Nasedání do lodě 

Nasedání do lodě není možné natrénovat na břehu. Veslice je příliš křehká a hrozilo by její 

rozlámání. Veslař se z vozíku nepřesune přímo do lodě. Musí z vozíku sesednout na molo a 

teprve potom se přesunout do lodě. Loď musíme při přesunu přidržovat veslaři u mola. Veslař 

si do lodě nejdříve přesune nohy, potom se jednou rukou opře o molo a druhou rukou o sedák 

a přesune tělo do lodě. Po pohodlném usazení se veslař připoutá do sedáku popruhy, nohy mu 

upevníme do nohavek. Veslaře se zmenšenou svalovou silou v pažích musí do lodě přesunout 

asistenti. Ideální je, když máme na molu přidělaný zvedák, za pomoci kterého veslaře do lodi 

přesuneme. 

 

3. Zkouška rovnováhy 

Když se veslaři odrazí od plata, je vhodné vyzkoušet si držení rovnováhy. Pro tělesně 

postižené je vnímání vratké lodi značně nepříjemné. Proto je potřeba zařadit před začátkem 
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veslování na vodě cvičení, kde veslaři získají jistotu v držení rovnováhy. Rovnováhu na lodi 

na hladině udržujeme pomocí vesel. Na lodi bez vesel a stabilizačních plováků je pro tělesně 

postiženého veslaře nemožné se udržet. V rovnovážné poloze držíme pačiny (rukojeti) vesel 

těsně nad sebou levou nad pravou. U nepárových disciplín pak celá posádka drží pačinu ve 

stejné výšce.  

Náklon lodi vpravo vyrovnáme zvednutím pravé pačiny nahoru a zatlačením levé směrem 

dolů. Tím se lopatka pravého vesla opře o vodu a vyrovná naklonění lodi. Náklon lodi vlevo 

vyrovnáme zvednutím levé pačiny nahoru a zatlačením pravé pačiny směrem dolů Veslaři si 

vyzkouší náklon vlevo a vpravo a pomocí vesel se snaží naklonění vyrovnat. Jestliže máme 

k lodi přidělané stabilizační pontony, zkoušku stability vynecháme, loď s plováky není vratká  

a veslaři se cítí bezpečně. U amputářů s chybějící jednou dolní končetinou bude docházet 

k jednostrannému naklonění. Bude proto nutné stranu, kde končetina chybí, dovážit. Řešením 

může být i nošení protézy do lodi. 

 

4. Jízda vpřed 

Základní technika tempa, které loď pohání vpřed, je popsána v kapitole 7. U začátečníků 

začínáme tempo nejdříve pouze rukama. Když veslaři tempo rukama zvládají, přidáme tělo, 

(u chodících nohy - čtvrt, půl a celý slajd). Začátečníci budou částečně v nepohonné fázi 

tempa táhnout vesla po vodě. Je to dáno neschopností začátečníků udržet loď v rovnováze. 

Pokud jsou k lodi přidělané stabilizační pontony, veslaři by měli jet bez potíží čistě nad vodou. 

 

5. Jízda vzad (kontrování) 

Jízda vzad je technicky náročnější než jízda vpřed. Konstrukce lopatek není dělána na jízdu 

vzad, vesla proto ve vodě v zátahu nesedí dobře. Kontrování je lepší trénovat na klidné vodní 

hladině. Při kontrování začínáme zatopením nakolmeného vesla u těla a postupným tlakem 

do pačin směrem od těla veslici rozjíždíme. Veslo vyndáme kolmo z vody, list vesla 

překolmíme vodorovně s hladinou a vracíme zpět k tělu. Na skifu a dvojskifu s pontony půjde 

kontrování bez větších potíží. Ty se budou vyskytovat spíše u čtyřky, kde se standardně 

pontony nepoužívají. Potíže s ním budou mít veslaři s postižením horních končetin.  

 

6. Zatáčení doprava 

Doprava zatáčíme s lodí levým veslem vpřed. Pokud potřebujeme při jízdě zatočit doprava, 

musíme levým veslem zabírat ve vodě silněji než pravým. U nepárové veslice pak veslaři 
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veslující na levé straně zabírají silněji, veslaři veslující na pravé zvolní. Po dosažení 

požadovaného úhlu odbočení se síly vesel ve vodě na obou stranách vyrovnají.  

 

7. Zatáčení vlevo 

Doleva zatočíme pravým veslem. Pokud potřebujeme při jízdě zatočit doleva, musíme pravým 

veslem zabírat silněji než levým. U nepárových disciplín pak veslaři veslující na pravé straně 

zabírají silněji a veslaři veslující na levé straně zvolní. Po nasměrování lodi do požadovaného 

směru, sílu vesel v tažení vodou na obou stranách vyrovnáme. 

 

8. Zpomalení, zastavení 

V případě, kdy se před lodí nenadále objeví překážka, je nutné loď zpomalit, nebo úplně 

zastavit. Zpomalíme tak, že listy vesel položíme na hladinu a jejich postupným nakolmením a 

tlačením do vody loď postupně brzdíme, nebo úplně zastavíme. Je potřeba vyvíjet stejný tlak 

do obou vesel, jinak nám loď bude zatáčet na stranu, kde vytváříme větší tlak do vody. 

 

9. Přistávání a vysedání 

Pro přistávání je snazší zvolit najíždění k molu špičkou napřed. Kormidelník nebo posádka 

navedou loď bokem rovnoběžně před molo, zastaví a poté pomalu rukama zabírají a najíždí 

s lodí k molu. Před molem přestanou veslovat a nakloní se směrem na vodu, tak aby zvedli 

vesla a krákorce nad molo. Při vystupování je potřeba tělesně postiženým veslařům loď 

přidržet u mola. Veslaři postupně vystoupí z lodi. Některým bude potřeba poskytnout pomoc. 

Je potřeba si zajistit dostatek pomocníků, kteří pomohou veslici tělesně postiženým veslařům 

vynést z vody. 

 

8.1.2 Doporučení a rady pro trenéry tělesně postižených veslařů 

Amputáři jsou schopni veslovat s protézou i bez ní. Rozhodnutí, zda ji využívat či ne, by měla 

být dána komfortem samotného sportovce. Největší dopad chybějící protetické končetiny, 

bude v oblasti udržení rovnováhy v lodi na vodě. Veslař s protézou se v lodi bude moci o tuto 

končetinu opřít a vyrovnat tak postavení pánve na sedadle. Tím se zlepší jeho rovnováha. 
Amputáři, kteří se rozhodnou využít k veslování protetické končetiny, budou muset 

kontrolovat kůži na pahýlu, která může negativně reagovat na opakované tření, zvýšenou 

činnost a pocení. Ne všechny protézy budou vyhovovat rozsahem veslařskému pohybu, bude 

proto nutné jejich vylepšení. O radu by sportovec měl požádat výrobce protetických končetin. 
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Problémy ve veslování vozíčkářů se odvíjejí od rozsahu postižení, úrovně mobility a svalové 

koordinace. Vozíčkář využívá k veslování pouze trupu, paží a rukou. Bude proto potřeba tělo 

a nohy připevnit popruhy k sedáku, aby se zvýšila přední, zadní nebo boční stabilita těla. 

Poutací popruhy musí být snadno odstranitelné (více v kapitole 5.1 poutací popruhy). Trenér 

by se měl informovat u ošetřujícího lékaře o tom, co daný vozíčkář může a nemůže dělat. 

Trenér by měl o schopnostech tělesně postiženého veslaře diskutovat i s ním samotným. Na 

podkladě zjištěných informací se stanoví tréninkové metody a cíle vhodné pro daného veslaře. 

U některých vozíčkářů je třeba dávat pozor na rotace těla, proto je pro ně vhodnější párové 

veslování. Je potřeba si uvědomit, že vozíčkáři mohou trpět celou škálou problémů, které jim 

způsobilo jejich postižení. Mnozí mají problémy se střevními a močovými funkcemi. 

Problémem je i termoregulace, u vozíčkářů se zvyšuje riziko přehřátí během cvičení. Musí se 

dávat pozor na oblečení, které sportovci nosí a dodržovat pitný režim. Vzhledem k tomu, 

že veslování je činnost prováděna vsedě, je nutné se ujistit u vozíčkářů, že mají odpovídající 

sedadlo a podložku, která zabraňuje jakékoli části lodi nebo sedadla tření, které by mohlo 

způsobit otlaky. U vozíčkářů je důležité zajistit přesuny do lodě. Pro mnoho vozíčkářů 

znamená zvedání a přesuny nepříjemný zážitek, a to jak fyzicky, tak z hlediska důstojnosti a 

nezávislosti. Většina z nich si nechá pomoc jen v krajním případě. Zvedání a přesun by měl 

být pohodlný a bezpečný. Pokud je to možné, je dobré použít zvedák. Obě zúčastněné strany 

by spolu měly při přesunu komunikovat. Jen samotný vozíčkář ví, jak s ním nejlépe zacházet. 

Lidé, kteří se na přesunech podílejí, by měli mít dobré znalosti o technikách přesunů. 

 

Veslaři s centrálními poruchami hybnosti (dále jen CPH), kteří nemohou k veslování využít 

nohy, budou potřebovat stejně jako vozíčkáři připevnit nohy a tělo páskami k sedáku, aby se 

zvýšila přední zadní nebo boční stabilita těla. U sportovců náchylných ke vzniku dekubitů 

(otlakům) je zapotřebí na sedák umístit vhodnou antidekubitní podložku. Sportovce je potřeba 

upozornit, že jeho stávající podložka proti otlakům, nemusí být vhodná, protože při veslování 

bude namáhat jinou část sedací plochy. 

Je potřeba zajistit, aby všechny pásky, které budou sportovce poutat k sedáku, trupu lodi, 

či veslům, byly snadno a rychle uvolnitelné, aby se v případě převržení rychle uvolnily. 

Sportovec by měl znát postupy, které je potřeba dodržet v případě převrhnutí lodí. 

Někteří sportovci s CPH mohou mít vadu řeči, a proto je potřeba zajistit dostatek času, 

aby sportovec plně pochopil konkrétní pokyny. U začátečníků je potřeba nejdříve cvičit 

správnou techniku veslování a poté co jí sportovec dobře porozumí, přistupujeme ke 
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Trenér by měl sportovce vždy umět podpořit v jeho cílech a poskytovat 

pozitivní zpětnou vazbu. 

 

8.2 Veslování zrakově postižených 
Zrakově postižení mají možnost veslovat zatím jen na Labi v Ústí n/L pod vedením trenéra 

Petra Janáka. Díky němu jsem měl možnost účastnit se tréninků se zrakově postiženými 

veslaři a za jeho odborných rad dát dohromady tento text. U sportu zrakově postižených je 

potřeba znát zásady cvičení pro jednotlivé zrakové vady. Jejich nedodržením riskujeme zdraví 

jedince. Je potřeba být informován o zdravotním stavu sportovce od ošetřujícího lékaře a 

dodržovat jeho nařízení a doporučení. Ke každému zrakově postiženému veslaři přistupujeme 

individuelně. Při tréninku je potřeba věnovat větší pozornost jedincům se zbytky zraku a 

vyvarovat je před aktivitami, které jsou nebezpečné. 

 

8.2.1 Didaktika veslování zrakově postižených 
Před přijetím zrakově postižených sportovců do klubu je nejprve potřeba se přesvědčit, 

že v tréninkovém prostředí loděnice a jejího zázemí neleží žádné překážky na zemi, nebo 

nad hlavou. Boty, vesla, lodě a další vybavení by mělo být uklizeno na svých místech. Dveře 

necháváme úplně zavřené, nebo úplně otevřené. 

Zrakově postiženého sportovce, který se rozhodne veslovat, nejprve seznámíme s loděnicí a 

jejími vnitřními a venkovními prostory. Pomalu s ním projdeme jednotlivé části loděnice a 

přilehlé prostory. V začátcích je potřeba těžce zrakově postiženým sportovcům dělat 

doprovod. Sportovci pod vedením trenéra P. Janáka se samostatně v budově loděnice dokázali 

pohybovat zhruba po půl roce. 

Podle trenéra P. Janáka je pak vhodné při nácviku veslování postupovat takto stejně jako 

s tělesně postiženými veslaři: 

1. Veslování na veslařském trenažéru 

2. Veslování na veslařském bazénu 

3. Veslování na vodě 

1. Veslování na veslařském trenažéru 

Veslařský trenažér je pro začínající zrakově postižené veslaře vhodný prostředek pro nácvik 

veslařského pohybu. Výhodou je, že veslař se nemusí soustředit na vyrovnávání vratké lodi a 

práci s lopatkou vesla. (kolmení a plošení) Jde nám tedy především o nácvik plynule 

navazujícího pohybu nohou, zad a rukou. Podle trenéra Petra Janáka je pro zvládnutí 
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veslařského pohybu u zrakově postižených veslařů zapotřebí jedno zimní období, kdy se 

veslaři učí správnému tempu jak na trenažéru, tak na veslařském bazénu. Teprve potom je 

možné vyjet poprvé na vodu. Nevidomým veslařům, kteří trpí ztrátou zraku od narození, trvá 

sladění pohybů delší dobu,  než veslařům kteří o zrak přišli v průběhu života.  

Při první jízdě na trenažéru necháme nevidomého veslaře nejdříve trenažér osahat a pomalu a 

podrobně ho seznámíme se všemi jeho částmi a názvy. Po usednutí na trenažér mu v začátku 

pomůžeme se seřízením a dotažením nohavek. Je vhodné při prvním veslování na trenažéru 

pro lepší učení rozdělit veslařské tempo na jednotlivé části a postupně přidávat, až nakonec 

provádíme celé tempo najednou. Nejprve jede veslař rukama, poté přidá předklon a záklon a 

nakonec přidá nohy. Nohy zapojuje také postupně, pohyblivý sedák dostává dopředu 

po třetinách. (ve veslařské terminologii takzvaně na čtvrt, půl a celý slajd) 

 

2. Veslování na veslařském bazénu 

Pro zrakově postižené veslaře je veslařský bazén tréninkový prostředek, na kterém se naučí 

celému tempu jak ve vodě v zátahu, tak nad vodou.  Dále se naučí veslo správně držet, kolmit 

před zanořením a plošit po vynoření vesla z vody. Právě plošení a kolení listu vesla dělá 

zrakově postiženým veslařům největší potíže při veslování. Nevidomý veslař nepozná při 

jízdě, jestli je veslo před zásekem špatně nakolmené. To mu pak činí potíže jak v záběru, tak 

v nezáběrové fázi tempa. Pan trenér Janák proto do dřevěných pačin vesel připíná napínáčky, 

a to do polohy kdy má veslař nakolmený list vesla. U novějších uhlíkových vesel potom P. 

Janák lepí na pačinu kousek lepenky. Napínáček i lepenka přijdou pod palec ruky, která je 

blíže k věnečku vesla u nepárového veslování a pod ukazovák u párového veslování. Zrakově 

postižený veslař potom snadno hmatem zjistí, v jaké poloze se list vesla nachází. Na 

světových závodech se pak jako značka na pačinu lepí kousek suchého zipu.  

 

 

3. Veslování na vodě 

Zhruba po půl roce ovládají zrakově postižení veslaři techniku natolik dobře, že s nimi 

můžeme začít chodit na vodu. Zrakově postižení veslaři mají při veslování na vodě v posádce 

vždy jednoho vidícího veslaře. Ve světě se zkouší veslovat pouze s nevidomými posádkami 

na skifu a dvojskifu, jde však jen o rekreační veslování. Trenér musí v tomto případě posádku 

ze břehu, nebo motorového člunu směrovat, což může být v některých případech velmi 

náročné. V našich podmínkách, kdy se převážně vesluje na říčních tocích plných i dalších 
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plavidel, by tento způsob byl z hlediska bezpečnosti dost riskantní. Proto se s nevidomými 

vesluje jen na lodích s větším počtem veslařů a kormidelníkem. 

Nevidící veslaři, mají největší obavy na vodě z převrácení lodi. Tato představa je pro ně 

zvláště děsivá. Je proto důležité, aby nevidomý veslař v případě převrácení přesně věděl, jak 

se má chovat. Při převrácení se nevidomý drží lodi a nevzdaluje se od ní. Vhodné je pokud se 

před první vyjížďkou ideálně v bazénu s teplou vodou vyzkouší vratkost lodi a její převrácení.  

Pokud jde nevidomý veslař poprvé na vodu, postupujeme takto: 

                                                1. Seznámení s veslařskou výzbrojí 

                                                2. Nasedání do lodě 

                                                3. Zkouška stability 

                                                4. Jízda vpřed 

                                                5. Jízda vzad 

                                                6. Zatáčení doprava 

                                                7. Zatáčení doleva 

                                                8. Zpomalení, zastavení 

                                                9. Přistávání, vysedání 

 

1. Seznámení s veslařskou lodí 

V začátcích je potřeba, aby veslici a vesla z loděnice vynášeli nevidomým veslařům 

pomocníci. Postupně je do této činnosti zapojíme. Loď vyneseme a postavíme na připravené 

stojany. Nevidomým veslařům umožníme si veslici osahat, popíšeme její části a tvar, 

vysvětlíme jak nasedat a kam mohou do lodi stoupnout. Potom loď přeneseme na molo a 

položíme do vody. 

 

2. Nasedání do lodě 

Nasedání do lodě není možné na souši. Veslice je příliš křehká a hrozilo by její rozlámání. 

K lodi, kterou máme položenou na vodě, přiděláme vesla do havlinek a dotáhneme jistící 

závlačku tak, aby se při jízdě nepovolila. Veslaře dovedeme k jejich postu na lodi. Veslař si 

sám nahmatá veslo a vysune je do havlinky. Jednou nohou stoupne na stupátko v lodi (prostor, 

který je vyhrazen k stoupnutí do lodi, pokud by stoupnul jinam do lodi, hrozí její prošlápnutí), 

slajd si přisune k patám a pomalu si sedá do lodi. Jednou rukou při tom drží veslo (vesla) a 

druhou se přidržuje mola. Nohu, na které nestojí, vsune do boty a pomalu dosedne na slajd. 

Veslaři si vsedě zavážou  nohavky a rukou se odstrčí od mola.  
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3. Zkouška stability 

Potom co se veslaři odstrčí od plata, je vhodné vyzkoušet si držení rovnováhy. Pro nevidomé 

veslaře je pocit ztráty rovnováhy značně nepříjemný. Podle dotazovaných zrakově 

postižených veslařů z Ústí n/L, měli před první vyjížďkou největší strach  z neschopnosti 

udržet se na hladině a následného převrácení. Proto je potřeba zařadit před začátkem 

veslování na vodě cvičení, kde veslaři získají jistotu v držení rovnováhy. Rovnováhu na lodi 

na hladině udržujeme pomocí vesel. Na lodi bez vesel je téměř nemožné se udržet. 

V rovnovážné poloze držíme pačiny vesel těsně nad sebou levou nad pravou. U nepárových 

disciplín pak celá posádka drží pačinu ve stejné výšce.  

Náklon lodi vpravo, vyrovnáme zvednutím pravé pačiny nahoru a levou zatlačíme směrem 

dolů. Tím se lopatka pravého vesla opře o vodu a vyrovná náklon lodi. Náklon lodi vlevo 

vyrovnáme zvednutím levé pačiny nahoru a zatlačením pravé pačiny dolů. Tento postup si 

s veslařem na vodě před vyplutím několikrát vyzkoušíme. Zprvu pomaleji a potom zrychlíme. 

Je dobré pokud trenér, nebo pomocník vleze do vody a loď naklání střídavě na obě strany, 

přičemž se veslaři snaží veslici vyrovnat. V zahraničí tento nácvik provádějí na cvičné lodi 

v plaveckém bazénu. Pro nevidomé veslaře je to bezpečnější, voda je teplá a vodní prostředí i 

dno je pro veslaře známé, rychleji tak ztrácí zábrany a nemají takový strach z převrácení.  

 

4. Jízda vpřed 

Základní technika tempa, které loď pohání vpřed je popsána v kapitole 7. U začátečníků 

začínáme tempo nejdříve pouze rukama. Když veslaři tempo rukama zvládají, přidáme tělo, 

potom čtvrt, půl a celý slajd. Začátečníci budou částečně v nepohonné fázi tempa táhnout 

vesla po vodě. Je to dáno neschopností začátečníků udržet loď v rovnováze.  

 

5. Jízda vzad (kontrování) 

Jízda vzad je pro nevidomé veslaře náročněji proveditelná než jízda vpřed. Konstrukce 

lopatek není dělána na jízdu vzad, vesla proto ve vodě v zátahu nesedí dobře. Kontrování je 

lepší trénovat na klidné vodní hladině. Při kontrování začínáme zatopením nakolmeného vesla 

u těla a postupným tlakem do pačin směrem od těla veslici rozjíždíme. Veslo vyndáme kolmé 

zvody, list překolmíme vodorovně s hladinou a pačinu vracíme zpět k tělu. Fáze tempa nad 

hladinou dělá nevidomým při kontrování velké problémy, udržet vesla v dané poloze se jim 

příliš nedaří. Tempo proto nacvičujeme pouze rukama a tělem, nohy zůstanou nataženy. Vesla 

vyndáváme z vody za koleny. Nohy zašlápnem v záběrové fázi patami do nohavek, lépe tak 

udržíme rovnováhu na lodi.  
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6. Zatáčení doprava 

Doprava zatočíme levým veslem. Pokud potřebujeme při jízdě zatočit doprava, musíme levým 

veslem zabírat silněji než pravým. U nepárové veslice pak veslaři veslující na levé straně 

zabírají silněji, veslaři veslující na pravé zvolní. Po dosažení požadovaného úhlu odbočení se 

síly na obou stranách vyrovnají.  

 

7. Zatáčení vlevo 

Doleva zatočíme pravým veslem. Pokud potřebujeme při jízdě zatočit doleva, musíme pravým 

veslem zabírat ve vodě silněji než levým. U nepárových disciplín pak veslaři veslující na 

pravé straně zabírají silněji a veslaři veslující na levé straně zvolní. 

 

8. Zpomalení, zastavení 

V případě kdy se před lodí nenadále objeví překážka je nutné loď zpomalit, nebo úplně 

zastavit. Zpomalíme tak, že listy vesel položíme na hladinu a jejich postupným nakolmením a 

tlačením do vody loď zbrzďujeme, nebo úplně zastavíme. Je potřeba vyvíjet stejný tlak 

do obou vesel, jinak nám loď bude zatáčet. 

 

9. Přistávání a vysedání 

Kormidelník, nebo vidící veslař navede loď bokem rovnoběžně před molo. Posádka potom 

pomalu rukama najíždí k molu. Před molem přestanou veslovat a nakloní se směrem na vodu, 

tak aby zvedli vesla a krákorce nad molo. Při vystupování je potřeba zrakově postiženým 

veslařům loď přidržovat u mola. Veslaři postupně vysednou z lodi. Pravou nohou stoupnou na 

stupátko, levou rukou se chytnou mola. Pravou rukou drží pravé veslo a levou nohou vystoupí 

z lodě, přičemž vytáhnou pravé veslo z vody. Loď i vesla je potřeba nevidomým veslařům 

vynést a uložit do loděnice. 

 

8.2.2 Doporučení a rady pro trenéry zrakově postižených veslařů 
V podmínkách českého veslování vznikají a budou vznikat kluby zdravotně postižených 

sportovců už v existujících klubech pro zdravé veslaře. Ne jinak tomu bylo i v loděnici 

v Ústí n/L. Zdravé veslaře je proto potřeba upozornit na to, že jejich zrakově postižení veslaři 

budou potřebovat občasnou výpomoc. Je dobré, obzvláště děti poučit o tom jakým způsobem 

jim mohou být, v případě nouze nápomocny: 

a) Pokud si nejste jisti tím, jak moc daný člověk vidí, zeptejte se. 
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b) Při nabízení pomoci buďte přímý, stačí se zeptat. 

c) Při příchodu se vždy představte, a pokud odcházíte tak to oznamte a ujistěte se, že  

    nevidomý se orientuje v prostředí. 

d) Nikdy nevidomého neberte za ruku a nesnažte se ho někam táhnout. Nabídněte mu svojí  

     ruku, nevidomý vás uchopí ze zadu za paži a při chůzi je tak půl kroku za vámi. 

e) Nebojte se užívat slov jako vidět a číst, zrakově postižený se neurazí užitím těchto slov. 

f) Používejte popisné pojmy jako “na západní zdi loděnice“ spíše než tam. 

 

8.3 Veslování mentálně postižených  
Mentálně postižení veslaři mají možnost veslovat zatím jen na Labi v Ústí n/L pod vedením 

trenéra Petra Janáka. Veslování na závodní úrovni zvládají pouze veslaři s lehčím mentálním 

postižením. Pro osoby s těžším mentálním postižením je veslování pohybově příliš náročným 

sportem. Při pokusu o veslování s nimi, jde spíše o formu hry na vodě. Jejím cílem pak nejsou 

najeté kilometry, ale prožitek z pohybu na vodě. Ne všichni sportovci s mentálním postižením 

musí mít pohybové schopnosti na nižší úrovni než zdraví sportovci. Zatím co někteří budou 

mít omezené schopnosti pro sport, jiní se budou moci bez vážnějších problémů začlenit mezi 

zdravé sportovce. Je potřeba sportovce rozdělit do posádek podle jejich schopností. Pak 

můžeme snáze trénovat dle jejich aktuálních potřeb. Mentálně postižení sportovci nepotřebují 

žádné speciální úpravy loděnice, na rozdíl od nevidomých a tělesně postižených. 

Pod vedením pana Janáka jsem měl možnost trénovat mentálně postižené veslaře a seznámit 

se tak s problematikou veslování mentálně postižených. Za přispění jeho zkušeností jsem 

potom sestavil tento text. 

 

8.3.1 Didaktika veslování mentálně postižených veslařů 
 

Před přijetím mentálně postižených sportovců do klubu není potřeba upravovat tréninkové 

prostředí loděnice a její zázemí. Je ale potřeba počítat s tím že sportovce s postižením 

intelektu nemůžeme nechat bez dozoru. 

Mentálně postiženého sportovce nejprve seznámíme s loděnicí a jejími vnitřními a 

venkovními prostor.  Je potřeba ke sportovci zaujmout kamarádský a vlídný postoj. Mentálně 

postižení sportovci mají zprvu strach z neznámého prostředí. Pokud ale získají k trenérovi 

důvěru, rychle se na neznámé prostředí adaptují. Schopnost adaptovat se na nové prostředí je 
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závislá i na přístupu zdravých veslařů k postiženým členům. V loděnici v Ústí n/L se 

mentálně postižení sportovci rychle začlenili mezi zdravé veslaře. Problém byl ovšem se 

začleněním mezi zrakově postižené veslaře. Ti nechtěli trénovat na vodě v jedné posádce 

společně s mentálně postiženými v případě, že se nesešli sami v dostatečném počtu.  

 

Stejně jako u tělesně a zrakově postižených je vhodné začít s tréninkem veslování v tomto 

pořadí: 1. Veslování na veslařském trenažéru 

             2. Veslování na veslařském bazénu 

             3. Veslování na vodě 

 

1. Veslování na veslařském trenažéru 

Veslařský trenažér je pro začínající mentálně postižené veslaře vhodný pro nácvik 

veslařského pohybu. Veslaře posadíme na trenažér a pomalu mu popíšeme všechny jeho části 

a vysvětlíme základy pohybu nohou, zad a rukou. Poté necháme sportovce, ať si pohyb sám 

vyzkouší. V začátku rozfázujeme pohyb do několika částí, které po zvládnutí pospojujeme. 

Učení trvá mentálně postiženým déle než zdravým. Jsou schopni v začátcích najednou ujet 

na trenažéru jen stovky metrů, potom je pohyb přestává bavit, nesoustředí se a snadno se 

nechají rozptýlit. Jednou z příčin proč ujedou v kuse na trenažéru jen malou vzdálenost, je 

špatná fyzická kondice. Nedostatek pohybu u mentálně postižených je všeobecně znám, 

většina mentálně postižených trpí nadváhou.  

Mentálně postižené sportovce je potřeba učit formou zábavy a soutěží, důležité je při tom 

chválit i sebemenší pokrok. Po zvládnutí jízdy na trenažéru přejdeme k jízdě na veslařském 

bazénu. 

 

2. Veslování na veslařském bazénu 

Pro mentálně postižené veslaře je veslařský bazén tréninkový prostředek, na kterém se naučí 

celému tempu jak ve vodě v zátahu, tak nad vodou.  Dále se naučí veslo správně držet, kolmit 

před zásekem a plošit po vyndání vesla z vody. Pro mentálně postižené je však nejdůležitější 

možnost nácviku jet na bazénu  za sebou v posádce. Problém jim dělá především jít stejně 

veslem do vody a z vody. Nedokážou se zároveň soustředit na vlastní techniku a stroka před 

sebou, který udává tempo. Vytrénovat posádku mentálně postižených veslařů tak aby jela 

stejně podle stroka trvá dlouho a i potom je potřeba pravidelně zařazovat do tréninků cvičení, 

kterým budeme potřebné návyky udržovat.   
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3. Veslování na vodě 

Doba, po které se mentálně postižení veslaři naučí veslovat tak, že je možné s nimi jít 

veslovat na vodu, se liší podle stupně mentálního postižení.  Záleží na schopnostech veslaře se 

učit. Mentálně postižení veslují na vodě většinou na větších lodích s kormidelníkem. 

Mentálně postižené nemůžeme nechat na vodě samotné. Pokud se dostanou do problémů, 

neumějí je řešit a většinou v krizové situaci čekají, že ji vyřeší někdo za ně. Pokud by 

například hrozila srážka s jinou lodí, mentálně postižení veslaři se jí pravděpodobně nevyhnou. 

Z těchto důvodů je důležité, aby sebou na vodě měli vždy doprovod. Mentálně postižení 

veslaři nemají strach z vody, ani z převrácení. Většinou však neumějí dobře plavat. To je 

potřeba dopředu ověřit a neplavce vybavit záchrannými vestami.                       

Pokud jde mentálně postižený veslař poprvé na vodu, postupujeme takto: 

                                                1. Seznámení s veslařskou výzbrojí 

                                                2. Nasedání do lodě 

                                                3. Zkouška stability 

                                                4. Jízda vpřed 

                                                5. Jízda vzad 

                                                6. Zatáčení doprava 

                                                7. Zatáčení doleva 

                                                8. Zpomalení, zastavení 

                                                9. Přistávání, vysedání 

 

1. Seznámení s veslařskou lodí 

Mentálně postižení sportovci jsou schopni pod dohledem vynést z loděnice loď a vesla sami. 

Od samého začátku je dobré, zapojit je do všech přípravných činností. Loď vyneseme ven 

z hangáru a sportovcům popíšeme jednotlivé části a vysvětlíme jejich význam. 

 

2. Nasedání do lodě 

Mentálně postiženým je dobré nasedání do lodě předvést. Potom jednoho po druhém 

pomůžeme do lodě posadit. Je důležité vysvětlit, kam do lodě mohou stoupnout a při každém 

dalším nasedání dohlížet jestli tak činí. Asistence je zpočátku nutná, nové věci si mentálně 

postižení osvojují pomalu. U mola jim pomůžeme ještě nastavit nohavky a odstrčíme je 

na vodu. 
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3. Zkouška stability 

Stejně jako u tělesně a zrakově postižených je i u mentálně postižených potřeba před prvním 

vyjetím zařadit rovnovážná cvičení a naučit veslaře jak pracovat s vesly.   

Proto je potřeba zařadit před začátkem veslování na vodě cvičení, kde veslaři získají jistotu 

v držení rovnováhy. Cvičení provádíme stejně jako u zrakově postižených. 

 

4. Jízda vpřed 

Základní technika tempa, které loď pohání vpřed je popsána v kapitole 7. U mentálně 

postižených se zaměříme především na to, aby veslaři šli stejně do vody. Pohyb jim nejdříve 

rozfázujeme do jednotlivých částí (jízda rukama, tělem čtvrt, půl a celý slajd), které 

po zvládnutí postupně spojujeme.  

Mentálně postižení v Ústí n/L ujeli v prvních měsících kolem čtyřech kilometrů, potom už 

nebylo možné udržet jejich pozornost. Většinou docházelo k tomu, že veslaři už nedokázali 

jet podle stroka, začali se srážet vesly a muselo se každou chvíli zastavovat. Velice snadno se 

nechali rozptýlit, například kolem projíždějící lodí. Při jízdě byli schopni někteří členi 

posádky z nenadání zastavit a mávat na parník, nebo na lidi na břehu. Jízdu vpřed všichni 

mentálně postižení zvládnuli, problémy u nich ale byli s udržením lodě v rovnováze. Neustále 

se houpala ze strany na stranu a vesla tahají v nezátahové fázi po vodě. Naučit mentálně 

postižené veslovat čistě nad vodou a stejně zaveslovat i vyveslovat z vody je nemožné. Jejich 

forma veslování bude na pohled vždy výrazně horší než zdravých i tělesně a zrakově 

postižených veslařů. 

  

5. Jízda vzad (kontrování) 

Jízda vzad, neboli kontrování je pro většinu mentálně postižených, jen těžko zvladatelný 

způsob jízdy. Při nácviku na velkých posádkách nebylo možné sladit všechny členy posádky. 

Je proto lepší nacvičovat tento způsob jízdy po jednom u nepárových disciplín po dvou. 

Při nutnosti kontrovat na vodě potom necháme veslovat jen půlku posádky, ostatní drží balanc.  

  

6. Zatáčení doprava 

Mentálně postižení veslují většinou na posádkách s kormidelníkem, ten zatáčí za veslaře. 

Kormidlo nedokáže zatáčet s lodí příliš rychle, vyžaduje to od kormidelníka určité zkušenosti, 

především je potřeba na případné překážky před lodí reagovat včas. Přesto že se veslaři 

nemusí starat o zatáčení, je důležité, aby posádka věděla co dělat, když bude potřeba zatočit 

vpravo prudčeji, než umožňuje kormidlo. 
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Doprava zatočíme levým veslem. Pokud potřebujeme při jízdě zatočit doprava, musíme levým 

veslem zabírat silněji než pravým. U nepárové veslice pak veslaři veslující na levé straně 

zabírají ve vodě silněji, veslaři veslující na pravé straně zvolní. Po dosažení požadovaného 

úhlu odbočení se síly na obou stranách vyrovnají. 

 

7. Zatáčení vlevo 

Doleva zatočíme pravým veslem. Pokud potřebujeme při jízdě zatočit doleva, musíme pravým 

veslem zabírat silněji než levým. U nepárových disciplín pak veslaři veslující na pravé straně 

zabírají ve vodě silněji a veslaři veslující na levé straně zvolní. 

 

8. Zpomalení, zastavení 

V případě kdy se před lodí nenadále objeví překážka je nutné loď zpomalit, nebo úplně 

zastavit. Zpomalíme tak, že listy vesel položíme na hladinu a jejich postupným nakolmením a 

tlačením do vody loď zbrzďujeme, nebo úplně zastavíme. Je potřeba vyvíjet stejný tlak 

do obou vesel, jinak nám loď bude zatáčet. Reakce mentálně postižených jsou pomalejší. 

S tím musíme dopředu počítat. Pokud je potřeba zastavit musí trenér, nebo kormidelník 

zavelet včas.  

 

9. Přistávání a vysedání 

Protože mentálně postiženým dělá problémy kontrování, najíždíme s nimi k molu vždy 

špičkou napřed. Je to bezpečnější jak pro veslaře, tak pro loď.  

 

8.3.2 Doporučení a rady pro trenéry mentálně postižených veslařů 
 

Sportovci s mentálním postižením se učí novým věcem pomaleji než sportovci zdraví. Podle 

stupně postižení je nutné určit strategii učení. Některým bude stačit slovní popis, jiní budou 

potřebovat názorně předvést, co se po nich chce. Efektivní a osvědčenou strategií učení je 

opakování. Důležité je být v tréninku kreativní a vytvořit trénink tak, aby ho mentálně 

postižení sportovci cítili jako zábavu. Mentálně postižený sportovec potřebuje do učení a 

sportu vhodnou motivaci. Je potřeba se sportovcem mluvit o tom co se jim libí, jak se cítí, 

čeho chtějí ve sportu dosáhnout. 

Integrace v loděnici se zdravými veslaři probíhá bez větších potíží. Mentálně postižení jedinci 

se ve společnosti chovají spontánně, a pokud je daná aktivita zábavná, svým úsilím dokážou 
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 Při práci s mentálně postiženými sportovci je vhodné zapojit do tréninku i rodinu. 

Od rodiny získáme z první ruky informace o svěřencích, jejich omezeních a jak je řešit.  
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9. Sportovní trénink 
 

Jsem přesvědčen o tom, že ne všichni zdravotně postižení veslaři budou chtít veslovat jen na 

rekreační úrovni. Veslování je především sport a ve sportu nejde jenom o pohyb, ale i o 

možnost porovnat svoje síly s druhými, soutěžit, okusit chuť vítězství a prohry. Věřím, že 

všichni zdravotně postižení, kteří tento sport okusí a zůstanou u něj, budou chtít závodit. 

Potom bude zapotřebí, aby jejich trenér uměl postavit trénink, a naplánovat přípravu která 

povede ke zvyšování výkonnosti a připraví zdravotně postižené sportovce na cílovou soutěž.  

 

9.1 Plánování tréninkového programu 
Každý trenér by měl umět naplánovat dlouhodobou koncepci tréninkového programu. 

Cílem plánování je připravovat podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření 

vhodné podoby, skladby a postupu v tréninkovém procesu. (Jansa, Dovalil 2009) 

Základem plánování by měl být víceletý plán přípravy, vycházející z aktuálního stavu 

konkrétního veslaře nebo skupiny veslařů. Nejčastěji se uplatňuje plán přípravy pro čtyřletý 

olympijský cyklus. Podrobnějším rozpracováním víceletého plánu je roční plán. (makrocyklus) 

Ten je rozdělen na období (Dovalil, 2007):   

1) Přípravné 

2) Předzávodní 

3) Závodní  

4) Přechodné   

1. Přípravné období - nejdelší částí v roční přípravě. Dělí se na etapu obecné přípravy, kde 

dochází k rozvoji kapacity funkčních systémů organismu veslaře, především aerobní kapacity 

a silové vytrvalosti a na etapu přípravy speciální, ve které je cílem bezprostřední utváření 

specifické trénovanosti. 

 

2. Předzávodní období – období předchází prvním startům na soutěžích. Úkolem tohoto 

období je dosáhnout vysoké sportovní formy, plynule navazuje na předchozí trénink 

v přípravném období. 

 

3. Závodní období -  je důležité udržet trénovanost a realizovat sportovní formu veslaře při 

závodech. I v závodním období stále trénujeme, objem tréninků je nižší vzhledem k závodům 
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a cestování.  Mezi jednotlivé závody by se měla opatrně vkládat zatížení s důrazem na udržení 

silové a rychlostní vytrvalosti. 

 

4. Přechodné období - je časem aktivního odpočinku. I v tomto období se plánuje tréninkové 

zatížení, které zachovává trénovanost, regeneraci organismu a psychické uvolnění. 

 

Jednotlivá období tréninkového úsilí dále dělíme do tréninkových cyklů. Cykly rozlišujeme 

podle jejich délky:  

- makrocykly (nejčastěji používáme jednoleté) 

- mezocykly (nejčastěji používané měsíční) 

- mikrocykly (nejčastěji používané týdenní) 

 

Makrocyklus 

Roční tréninkový cyklus se jako nejtypičtější makrocyklus všeobecně považuje za základní 

jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti. Trénink v makrocyklu směřuje k tomu, 

aby výkonnost sportovce byla na nejvyšší úrovni v požadovaném čase.  

 

Mezocyklus 

Úkoly makrocyklu a jeho tréninkových období jsou podrobněji rozpracovány ve 

střednědobých mezocyklech (měsíčních). Struktura a obsah mezocyklů je dán zvláštnostmi 

obsahu tréninku v různých obdobích ročního tréninkového cyklu, závisí na dosažených 

změnách trénovanosti, zotavení a dalším. Mezocykly dále rozdělujeme podle období ročního 

cyklu na úvodní, základní, Předzávodní, závodní a zotavný. (Dovalil, 2007) 

Mezocykly se dále dělí na menší mikrocykly. 

 

Mikrocyklus    

Mikrocykly sehrávají v praktické organizaci tréninkového procesu rozhodující úlohu. Tyto 

krátkodobé několikadenní cykly jsou nejdůležitějšími stavebními kameny tréninkové činnosti. 

Mikrocykly dělíme na úvodní, rozvíjející, stabilizační, kontrolní, vylaďovací, soutěžní a 

zotavný. (Dovalil 2007) 

 Svým obsahem a náplní vycházejí z mikrocyklů a mezocyklů. Jsou mnohem operativnějším 

prvkem a manipulace s nimi vyhovuje potřebě individualizace tréninkového zatížení a 

přizpůsobení se aktuálnímu stavu organismu.  
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Trenér si při skládání tréninkového dlouhodobého plánu stanový hlavní cíl a vedlejší cíle kde 

chce, aby sportovci měli vrcholnou formu. Na základě tréninkových období a cyklů, které 

jsou sestaveny podle cílů, pak sestaví tréninkový plán jednotlivých dní. Do plánu je třeba 

vložit i kontrolní testy kde si trenér ověří, aktuální fyzickou kondici sportovce. K sestavení 

plánů je potřeba velkých zkušeností. Špatně sestavený plán může způsobit, že sportovec na 

vrcholných soutěžích nebude optimálně připraven. U zdravotně postižených veslařů je 

sestavení plánu o to náročnější, že trenér musí zatížení v trénincích přizpůsobovat 

jednotlivcům a jejich zdravotním omezením.  

Pro sestavení jednotlivých denních tréninků, musí trenér znát jednotlivé kondiční tréninkové 

metody, kterými může zvyšovat výkonnost zdravotně postiženého sportovce. Zároveň by měl 

mít přehled o možnostech regenerace sil a správné stravě. 

 

9.2 Sportovní trénink  
U zdravotně postižených se sportovní trénink v principu uskutečňuje stejnými postupy a 

zákonitostmi jako u nepostižených sportovců. To znamená osvojováním pohybových 

dovedností, rozvojem pohybových schopností, psychiky a výchovy. Vždy je nutné 

respektovat druh a velikost postižení a jeho možný vývoj. (Potměšil, In: Jansa, Dovalil 2009) 

Sportovní trénink zdravotně postižených se během poměrně krátkého vývoje dosud nestačil 

zformovat v ucelený a propracovaný systém. Důvodů je několik – jednak nevelká tradice, 

přetrvávající negativní postoje části veřejnosti, nedostatek odborných materiálů a zkušeností, 

absence trenérského vzdělávání pro sport zdravotně postižených. (Potměšil, In: Dovalil 2007) 

 

9.2.1 Kondiční složky tréninku 
 

Jde o složky sportovního tréninku, zaměřené na vytváření základních tělesných předpokladů 

výkonnosti, tj. rozvoj a udržování pohybových schopností (J. Dovalil, 2007) : 

1) vytrvalosti,  

2) síly, 

3) rychlosti,  

4) obratnost, 

5) pohyblivost.  

Pro veslaře je z kondičních schopností specifická silová vytrvalost. 
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1) Vytrvalost  
Vytrvalost je definována, jako komplex předpokladů provádět činnost s požadovanou 

intenzitou co nejdéle nebo ve stanoveném čase s co nejvyšší intenzitou. (Jansa, Dovalil, 2009) 

Vytrvalost je nezbytná tělesná schopnost veslaře. Předpokladem vysoké výkonnosti je úroveň 

rozvoj aerobních schopností.  

Vytrvalost má pro osoby se zdravotním postižením mimořádný význam, protože má ze všech 

pohybových aktivit největší transfer (přenos) A je základem jejich samostatnosti a 

sebeobsluhy a zapojení do pohybových činností. U jedinců s míšní lézí je snížená možnost 

větších aerobních výkonů proto, že hodnoty maximální srdeční Frekvence neodpovídají 

intenzitě zatížení. U lézí nad obratel TH6, není možné dosahovat maximální srdeční 

frekvence  z důvodu ztráty kontroly sympatiku. Maximální frekvence tepů nepřesahuje 110 až 

130 tepů za minutu. (Bartůňková 2002) Jedním z důvodů nízké srdeční frekvence může být i 

to že paže nejsou uzpůsobeny k vytrvalostním výkonům. U nevidomých je nezbytný 

doprovod traséra. Je to jedna z největších překážek sportu zrakově postižených. 

Nejdůležitějším faktorem rozvoje vytrvalosti je psychika. Nejdůležitější je rozhodnutí pro 

život. Mám tedy cíle a chci absolvovat cestu k jejich dosažení. Jsem tedy svolný trpět při 

dosahování integrace a tedy i při rozvoji vytrvalosti. (Potměšil, In: Jansa, Dovalil, 2009) 

 

Metody vytrvalostního tréninku  (Harre, 1973): 

1. Souvislá – nepřerušované delší zatížení. 

2. Střídavá (intervalová) – rychlost se mění podle plánu, střídá se fáze zatížení a zotavení. 

3. Fartlek – neplánované střídání rychlostí podle vlastních pocitů a změny profilu tratě. 

 

2) Síla 
Silové schopnosti jsou definovány jako komplex schopností překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou činností. (Jansa, Dovalil, 2009) 

Síla je základem rychlosti, ale je důležitá i pro svalovou vytrvalost. V metodách rozvoje 

silových schopností se pracuje s velikostí odporu, počtem opakování, rychlostí provedení 

pohybu. Neméně důležitá je délka i způsob odpočinku. 

U zdravotně postižených můžeme posilovat s ohledem na druh a velikost handicapu, můžeme 

posilovat všude tam kde nehrozí zdravotní poškození. U zrakově postižených nesmíme zvedat 

těžká břemena a seskakovat z velké výšky. (Dovalil, 2007) 

Rozvoj silových schopností u zdravotně postižených, musí být z počátku zaměřen všestranně. 

To znamená posílení všech svalových partií, aby byl vytvořen základ pro pozdější speciální 
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zaměření na sportovní specializaci. U nadkoleních amputářů nepřetěžovat zdravou končetinu. 

U hemiparéz se musíme vyvarovat vzniku disbalancí. U míšních lézí se projevuje elasticita. 

(Potměšil, In: Dovalil 2007) 

 

Podle druhu kontrakce zapojených svalových skupin rozlišujeme: 

‐ Síla statická – schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci, svalová činnost   

      nezpůsobuje pohyb. 

‐ Síla dynamická – koncentrická či excentrická svalová kontrakce, projevuje se navenek  

pohybem. 

Podle velikosti odporu, rychlosti a trvání pohybu se rozlišuje (Jansa, Dovalil, 2009): 

‐ Síla absolutní (maximální) – schopnost spojená s nejvyšším možným odporem, může být 

realizována při svalové činnosti dynamické nebo statické. 

‐ Síla rychlá a výbušná (explozivní) – schopnost spojená s překonáváním nemaximálního 

odporu vysokou až maximální rychlostí, může být realizována při dynamické svalové 

činnosti. Výbušnou sílu uplatňuje veslař pouze při startu. 

‐ Síla vytrvalostní – schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být realizována 

při dynamické nebo statické svalové činnosti. 

Metody rozvoje silových schopností 

Ve veslařském tréninku síly se nejčastěji používají základní metody: 

1. Metoda maximálních úsilí 

2. Metoda opakovaných úsilí 

3. Metoda (silově) vytrvalostní 

 

1. Metoda maximálních úsilí 

Tato metoda je vhodná pro rozvoj maximální síly. Podstatou metody je vyvíjet při každém 

opakování cviku maximální úsilí.  

2. Metoda opakovaných úsilí 

Metoda opakovaných úsilí pracuje s vysokým (ne však maximálním) odporem. Je vhodná 

pro rozvoj maximální síly a silovou vytrvalost.  
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3) Rychlost 

Rychlost je pohybová schopnost vykonávat činnost maximální intenzitou v krátkém čase. U 

zdravotně postižených naráží její rozvoj na nejrůznější poruchy psychické, fyziologické, nebo 

anatomické struktury nebo funkce. U elastiků a mentálně postižených jedinců rozvoj rychlosti 

nemožný z důvodů snížené lability centrálního nervového systému. U tělesně postižených  

nechodících je geneticky podmíněná omezená schopnost rychlostního pohybu. Důležité je 

v souladu rozvíjet silový základ cyklické a acyklické rychlosti. (Potměšil, In: Jansa 2009) 

Činnost je prováděna maximální intenzitou, která trvá do 15 sekund a je kryta ATP-CP 

systémem. 

Rychlostní schopnosti se dělí na (Jansa, Dovalil, 2009): 

‐ Rychlost reakční – je spojena se zahájením pohybu. 

‐ Rychlost acyklickou – zajišťuje co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů. 

‐ Rychlost cyklickou – schopnost udržet vysokou frekvenci opakujících se stejných pohybů. 

‐ Rychlost komplexní – je dána kombinací cyklických i acyklických pohybů včetně reakce. 

 

Dosáhnout zlepšení rychlostních schopností je v tréninkovém procesu nejobtížnější, neboť 

jsou ze všech pohybových schopností nejvíce ovlivněny geneticky. Ve veslování se uplatňuje 

rychlost reakční, která je uplatňována při startu a rychlost cyklická, která se nejvíce projevuje 

při finiši.  

 

Formy rozvoje rychlosti 

Rychlostní schopnosti se trénují při veslování na vodě a to několika způsoby: 

‐ Veslování maximální intenzitou – po dobu max. 10 temp jízda maximální frekvencí. 

‐ Nácvik „letmých startů“ – z plynulé jízdy na povel přechod do zkrácených startovních 

temp. 

‐ Nácvik startů z klidové pozice – po startovních záběrech může následovat 10 až 20 záběrů 

plné délky a s vysokou frekvencí. 

4) Obratnost 
Obratnost je soubor schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je 

měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové 

pohyby. Pro zvýšení obratnosti je vhodné volit spíše koordinačně složitá cvičení a jejich 

složitost dále zvyšovat. Obratnostní cvičení je dobré provádět v různých obměnách, 

kombinovat je a provádět pod tlakem. (ve vysoké rychlosti, časově a prostorově omezeně) 
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(Dovalil, 2007) 

U zdravotně postižených je obratnost omezena rozsahem jejich postižení. U vozíčkářů je 

limitována špatnou stabilitou trupu a nefunkčností dolních končetin. U spastiků obratnostní 

schopnosti narušuje spasmus končetin, třes a rigidita. Zrakově postiženým zhoršuje obratnost 

jejich zhoršená prostorová orientace daná rozsahem zrakového postižení. 

U zdravotně postižených jde o dispozici učit se novým pohybům a o jejich zapamatování. To 

ovšem bývá značně obtížné jak u tělesně postižených, tak i u elastiků a zejména mentálně a 

zrakově postižených. Důležité je především pochopení pokynů včetně předvedení a dále 

schopnost napodobení a předvedení. (Potměšil, In: Jansa, Dovalil 2009) 

 

5) Pohyblivost 
Trénink pohyblivosti usiluje o dostatečný rozsah pohybů v kloubech a předcházení svalových 

zraněním. Pro zdravotně postižené je rozsah pohybu v kloubech zvlášť důležitý. Postižení 

která jim způsobují sníženou pohyblivost je nutí přetěžovat v každodenním životě zbylé 

funkční končetiny, ty je potřeba pravidelně protahovat, aby se zachoval jejich plný rozsah a 

flexibilita. Udržení rozsahu pohybu a předcházení zranění dosáhneme metodou strečinku 

 
Strečink  
Svaly sportovců pravidelně a dlouhodobě zatěžované cvičením a posilováním, mnohdy i 

jednotvárným cyklickým pohybem mají tendenci ke zkracování. To má za následek sníženou 

pohybovou schopnost, zvýšené riziko úrazovosti při sportování, nerovnoměrnost svalového 

rozvoje. Proto je velice nutné zařazovat strečinková cvičení do tréninkového programu.  

Správné provádění protahovacích cvičení snižuje riziko poranění svalů, vazů a šlach. Přispívá 

k nastartování regeneračních procesů. Strečinkem vylepšenou svalovou a kloubní 

pohyblivostí usnadňujeme nácvik dovedností vyžadujících složité a složené pohyby. Strečink 

je s úspěchem používán jako kompenzační cvičení v rámci regenerace sil sportovců. Stejně 

jako v tréninku i u strečinku je nutné dodržovat pravidelnost. 

Rozdělení strečinku podle použití: 

- rozcvičovací - pomáhá připravit pohybový systém zátěž, působí 

jako prevence před poraněním pohybového systému 

- v průběhu cvičební lekce - mezi posilovacími sériemi 

- na konci cvičební lekce - pomáhá zklidnit organismus, omezit vznik 

bolesti posilovaných svalů 
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Existuje několik základních metod protahovacích cvičení, které se používají ve sportovním 

tréninku. Mezi nejužívanější metody strečinku patří statická metoda, jejíž základ spočívá ve 

výdrži v dané poloze, nebo metoda postizometrické relaxace, která využívá reflexních 

mechanismů, kdy po izometrické kontrakci dochází k útlumu a poklesu svalového tonu, čehož 

se využívá pro snadnější protažení svalu. 

Všeobecné zásady protahování (Hošková, 1988): 

- Svaly protahujeme zahřáté a relaxované. 

- Dbáme na správnost výchozí polohy pro konkrétní cvik, při 

strečinku nehmitáme, neboť rychlé a prudké pohyby vyvolávají 

napínací reflex - kontrakci protahovaného svalu. Dáváme přednost 

vedeným pohybům. 

- Pro rozvoj kloubní pohyblivosti je třeba v dané poloze vydržet 60 - 

90 sek. 

- Neprotahujeme přes bolest - stačí do pocitu mírného tahu. 

- Každý cvik opakujeme nejméně dvakrát. 

- Během cvičení nezadržovat dech, ideální je pomalé hluboké 

dýchání s prodlouženým výdechem, protože při výdech se svalový 

tonus snižuje, zatím co s nádechem se zvyšuje. 

- Protahovací cviky často obměňujme, volíme různé varianty 

nejúčelnějších cviků, tkáně tím protahujeme pod různými úhlem 

tahu.  

 

9.3 Regenerace  
 
Regenerace je pojem, který v sobě zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena k rychlému 

zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla nějakou 

předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy. (Jirka, 1990) 

Regenerace, která je správně prováděna, má vliv na psychické vlastnosti, techniku a kvalitu  

pohybu a velikost i použitelnost síly, na celkový zdravotní stav, na momentální psychickou 

situaci a v neposlední řadě i na úroveň motivace. Do tréninkového plánu by měla být zařazena 

odpovídající regenerační činnost, které by se měla věnovat patřičná pozornost a měla by být 

bezpodmínečně dodržována všemi sportovci. Pokud tak nečiní, jejich sportovní příprava 

nemusí být účelná a sportovec tak zvyšuje i riziko úrazovosti či mikrotraumat. 
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Při nedodržování pravidelnosti regeneračních činností může dojít k přetížení či poškození 

pohybového systému sportovce, což v konečném důsledku může pro sportovce znamenat 

snížení tréninkové práce a tedy oddálení nebo i znemožnění plánovaného výkonu. 

 (Jirka, 1990) 

Regenerační prostředky rozdělujeme na čtyři základní skupiny: 
1. pedagogické prostředky 

2. psychologické prostředky 

3. biologické prostředky: 

a) racionální výživa 

b) prostředky fyzikální 

4. pohybové prostředky 

 
1. Pedagogické prostředky regenerace 
Pedagogické prostředky úzce souvisí s tréninkovým procesem a jsou tedy v kompetenci 

trenéra. Patří sem volba metodiky tréninku se stanovením přesných cílů, individualizace 

tréninku, různorodost podmínek a tréninkového prostředí, variabilita zatížení, vytvoření 

přesného tréninkového plánu. (Jirka, 1990) 

 

2. Psychologické prostředky regenerace 

Tréninkové úsilí i závod u veslařů zatěžují nejen tělesnou složku, ale zároveň i jeho 

psychickou složku osobnosti. Adaptabilita a variabilita všech psychických procesů umožňuje 

prohlubovat výkonnost, ale míra těchto schopností není nevyčerpatelná. Na sportovce se 

musíme dívat jako na objekt, který existuje i mimo tréninkové a závodní a vůbec sportovní 

dění, jako na člověka, který může mít problémy ve svém osobním životě. Ty se odráží do 

veškeré tréninkové i regenerační práce. (Jirka, 1987) 

Důležitým faktorem v psychické regeneraci je vytvoření a udržení dobrého tréninkového 

kolektivu. Z hlediska regenerace je důležité postarat se zejména o vytvoření přátelského 

prostředí a včas s rozvahou reagovat na vznikající konflikty, které jsou součástí každého 

kolektivu.  

3. Biologické prostředky regenerace 

A) racionální výživa, rehydratace a demineralizace: 

Obnova energetických zdrojů organismu je velice důležitou součástí regenerace. Tělu se musí 

pravidelně dodávat látky, které jsou důležité pro růst, obnovu energetických zdrojů a následný 

rozvoj a růst výkonnosti sportovce  

B) Fyzikální prostředky: 
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Cílem užívání fyzikálních podnětů v regeneraci je správně dávkovaným podnětem, nebo sérií 

podnětů vyvolat v těle reakci, která podpoří regenerační proces sportovce, zlepšuje a upravuje 

funkci tkání a orgánů, zvyšuje odolnost těla proti infekcím a proti fyzické i psychické únavě. 

(Komačeková a Kol., 2003) 

Fyzikální procedury regenerace rozdělujeme podle použitých podnětů na: 

     1) tepelné a vodní regenerační procedury  

     2) světelné procedury 

     3) masáže 

     4) elektrické procedury 

4. Pohybové prostředky regenerace 

Do skupiny těchto regeneračních prostředků patří pohybové činnosti, které jsou svým 

charakterem pokud možno odlišné od aktivně prováděného sportu, často souvisejí se změnou 

tréninkového prostředí (bazén, les apod.) a mají pozitivní vliv i na regeneraci psychickou.  
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10. Diskuse 

Veslování zdravotně postižených je mladým sportem a v České republice se mu věnuje jen 

hrstka lidí. Rozvoj tohoto sportu může podpořit fakt, že se stal sportem paralympijským. 

Cesta ke vzniku nových veslařských klubů vede přes stávající kluby zdravých veslařů. Ty 

mohou poskytnout zázemí zdravotně postiženým, přístup k vodě a loděnice pro uskladnění 

jejich lodí a vesel.  Je však pravda, že ne všichni veslaři a činovníci chtějí podpořit veslování 

zdravotně postižených ve svém klubu. Při tvoření této práce jsem se setkal jak s příznivci, tak 

i odpůrci veslování zdravotně postižených. Věřím, že integrace zdravotně postižených bude 

pro kluby a jejich členy přínosná. 

Veslařské kluby nemají ve svých loděnicích lodě pro zdravotně postižené veslaře. Ty bude 

potřeba obstarat. Zdravotně postižení potřebují pro veslování speciálně upravené lodě podle 

druhu postižení a jednotlivých diagnóz. Nové lodě a potřebné příslušenství je velice drahé.  

V klubu zdravotně postižených v Ústí n/L se proto rozhodli jezdit na starých turistických 

veslařských lodích, které dostaly zdarma, bylo však potřeba je opravit. Jejich nevýhodou je 

ale velká váha, jsou asi třikrát těžší než nové lodě z uhlíkových tkanin. Z tohoto důvodu jsou 

vhodné jen jako tréninkové lodě pro začátečníky. Při závodech by jejich nadváha oproti 

novým lodím znemožnila rovnocenné soupeření. Při koupi nových lodí máme na výběr jen 

značku Wintech, jako jediného výrobce veslic pro zdravotně postižené. (dále jen Zdp.) Je 

potřeba uvést, že většina Zdp. po drobných úpravách je schopna veslovat na lodích pro zdravé 

veslaře.  

Speciálně upravené lodě vyžadují především tělesně postižení veslaři. S těmito veslaři bude 

při trénování nejvíce práce. Diagnóz tělesných postižení je velké množství. Každý tělesně 

postižený (dále jen TP.) veslař potřebuje individuální přístup s ohledem ke své diagnóze. Je 

potřeba jim upravit loď a sedák na míru. TP mají také největší požadavky na vybavení 

loděnice, venkovního prostoru a přístupu k vodě. Ze strany loděnic jsou právě požadavky TP 

na bezbariérovost největším argumentem pro nepřijetí do klubu.  

Jedním z dalších bodů pro diskusi je bezpečnost. Na většině našich toků je poměrně silný 

provoz motorových i nemotorových plavidel. U Zdp. je díky jejich handicapu riziko srážky 

s jiným plavidlem, nebo převrhnutí daleko vyšší než u zdravých veslařů. Řešením by mohlo 

být Zdp. veslaře na vodě něčím zvýraznit, aby jiná plavidla při setkání s nimi věděla že jde o 

veslař Zdp., se sníženou schopností reagovat na případnou srážku. Jako vhodné by se jevili 

výstražné vesty, stejné jako nosí řidiči aut v případě nehody na silnici. Sporné je také užívání 

záchranných vest. Na veslicích pro Zdp. vesty povinné nejsou, někteří handicapovaní by však 
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při převržení lodě mohli mít problémy se záchranou. Upozornit na Zdp. veslaře by se také 

měla plavební správa daného toku, aby případně informovala dopravce o pohybu Zdp. na 

určitém úseku řeky a tím je navedla ke zvýšené opatrnosti. 

Jako nejzásadnější se mě jeví nedostatek materiálů a zkušeností s trénováním Zdp. Jde 

především o jejich zatěžování a zvyšování výkonnosti. V dostupných materiálech se dočteme 

že organismus Zdp. jedince reaguje na zátěž podobně jako u zdravého sportovce. Už se ale 

nikde nedočteme, jak konkrétně zatěžovat sportovce, který má funkční jen horní polovinu těla, 

amputáře s jednou nohou, či mentálně postiženého sportovce. Tyto informace jsou pro trenéry 

velice důležité, přetížením Zdp. sportovce můžeme negativně ovlivnit jeho samostatnost. 

Nedočteme se na jaké tepové frekvenci můžeme sportovce zatěžovat, jak moc jsou hodnoty 

laktátu odlišné od hodnot zdravých sportovců. Jak rychle odstraňuje zplodiny látkové výměny 

při zatížení sportovec nehybný od pasu dolů. Kolik kalorií spaluje člověk při zapojení jen 

horní poloviny těla, aj.  

Na většinu těchto otázek nám nikdo přesně nebude schopen odpovědět. Lidský organismus je 

příliš individuální, rozdílně stavěný a každý reaguje na ztrátu některé z funkcí těla odlišně. 

 

Sport na závodní úrovni není pro všechny Zdp. Vždy docházelo a bude docházet k určité 

selekci, ať už na základě vhodnosti či nevhodnosti daného sportu, nebo splnění  

kvalifikačních limitů do dané soutěže. Sport rekreační kde půjde jen o radost z pohybu čí 

udržení, nebo zlepšení fyzické kondice, bychom se mi zdravý měli pokusit udělat dostupným 

všem, i těm s nejtěžším postižením. 
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11. Závěr 
 
Veslování je pro tělesně, zrakově a mentálně postižené vhodným a bezpečným vodním 

sportem, který jim může přinést jak radost z pohybu, tak i z prostředí ve kterém je provozován.  

Veslování je sportem, který u zdravotně postižených může přispět k rozvoji a udržení 

základních pohybových schopností a dovedností. Jeho provozování má pro postižené velký 

zdravotní a sociální význam. Rozvíjí svalovou sílu, vytrvalost, pohyblivost, obratnost a držení 

rovnováhy. Napomáhá předcházet některým civilizačním onemocněním z nedostatku pohybu 

(obezita, vysoký krevní tlak a další). Nabízí možnost navazování nových kontaktů se 

zdravými i zdravotně postiženými jedinci a možnost výměny informací a zkušeností.  

Veslování je sportem paralympijským, zdravotně postiženým sportovcům, kteří se rozhodnou 

tento sport provozovat na závodní úrovni nabízí možnost účastnit se závodů za hranicemi 

našeho státu a při splnění nominačních a kvalifikačních kritérií i účast na mistrovství světa a 

paralympijských hrách. 

Přizpůsobit lodě a vesla všem zdravotně postiženým veslařům se může zdát velice náročné a 

někdy až nemožné. Jak nám ale ukazují zahraniční státy, které tento sport provozují rekreačně 

i na závodní úrovní již léta, přizpůsobit lodě lze bez problémů každému zdravotně 

postiženému jedinci. Veslování zdravotně postižených je sportem, který v České republice 

zatím má jen malou základnu. Počet aktivních zdravotně postižených veslařů je tak malý, že 

závody se konají jen na ukázkové úrovni. Zaregistrován pod veslařským svazem je u nás 

jediný veslařský klub pro zdravotně postižené, který však nevlastní ani jednu speciálně 

upravenou veslařskou loď pro zdravotně postižené. Během svého šestiletého fungování se ze 

čtyřech členů aktivně veslujících rozrostl o další čtyři členy, přičemž dva členové přestali do 

klubu docházet. Chybí zde jak tréninkové materiály, kde by se trenéři dozvěděli jak se 

zdravotně postiženými sportovci zacházet, jak je zatěžovat a trénovat, tak i lodě a vybavení 

pro zdravotně postižené veslaře. Je tedy zřejmé, že rozvoj veslování zdravotně postižených 

v České republice do podoby závodního sportu bude trvat ještě roky. Vše se bude odvíjet od 

schopností trenérů, sportovců a dalších pomocníků, kteří tento sport budou chtít provozovat. 

Během konzultací s odborníky na sport zdravotně postižených, mě kontaktovalo několik 

zdravotně postižených jedinců a organizací, kteří by o tento sport a jeho rozvoj měli zájem. 

Proto jsem se rozhodnul od října tohoto roku,  spolu s dalšími veslaři založit klub veslování 

zdravotně postižených v Praze. Myslím, že zájem o tento sport z řad zdravotně postižených 

bude velký a věřím, že se v brzké době začne rychle rozvíjet. Česká republika se tak stane 

jedním z dalších států, který bude mít své zástupce na mezinárodních závodech zdravotně 
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postižených veslařů. Nakonec všechno je v nás lidech, jak se ke zdravotně postiženým 

spoluobčanům postavíme a jaké jim vytvoříme zázemí. 
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