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1. ÚVOD 

Toto téma práce jsem si zvolila, jelikož veslování se věnuji od svých 11 let a postupem času 

se stále vyšší intenzitou. Tento sport mi mnohé přinesl a mnohému mě naučil 

a předpokládám (i doufám), že se mu budu věnovat i nadále.  

Na veslování mě fascinuje, jak musí veslaři procházet každodenním tvrdým tréninkem 

k dosažení cíle, někteří i za cenu sebezničení. Veslování je velice namáhavý sport a k úspěchu 

je klíčem výdrž a systematičnost - vydržet vstávání v pět hodin na ranní fázi tréninku, strávit 

nekonečné minuty na veslařském trenažéru i na vodě, ale hlavně mít vůli vydržet všechny 

dny, měsíce a roky. Veslařem se zkrátka nestanete během týdne a dobrým veslařem ani za 

rok. 

 

Cílem této práce je zjištění vlivu veslařského tréninku na výsledky spiroergometrického 

vyšetření. Teoretická část práce čtenáře seznamuje s procesy, které se v těle během 

veslařského závodu odehrávají a obecně charakterizuje výkon a funkce oběhové a dechové 

soustavy. Praktická část hodnotí výsledky testů, které probandi podstoupili a porovnává je 

s teoretickými znalostmi v diskusi. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

 

2.1. Fyziologie - funkce transportních systémů 

2.1.1. Dýchací systém  

Při hodnocení dýchacího systému se sleduje kvalita přenosu kyslíku ze zevního prostředí  

do plic. Rozdíl mezi sportovci a nesportovci spočítá v efektivitě využití kyslíku při daném 

výkonu, a tím pádem i v celkové délce výkonu a v dosažené zátěži. Přenos kyslíku sledujeme 

přes dechovou frekvenci (DF), která u netrénovaných jedinců stoupá v době výkonu 

z klidových 14-16 dechů za minutu až na 60-70 dechů za minutu. Dechová frekvence není ale 

přesným určujícím parametrem, tím je její kombinace s dechovým objemem (VT). 

Netrénované osoby mají jak klidový, tak zátěžový objem mnohem menší než trénovaní. 

Většina netrénované populace má kolem 500 ml a v době výkonu stoupají až na 2-3 l – což 

představuje zhruba 50% vitální kapacity plic (často měřený spirometrický parametr, ovlivňují 

ho antropometrické předpoklady a ukazuje na celkový objem plic). Trénovaní jedinci naopak 

už v klidovém režimu dosahují 1000 ml v kombinaci s nízkou DF (např. 10 dechů za minutu), 

při výkonu se DF pohybuje individuálně, záleží na jednotlivci a jeho kontrole, ale vitální 

kapacita plic se využije zhruba ze 70% (4l). Výjimky jsou potápěči a plavci, kteří dosahují až  

6-8l.  

Kombinace dvou výše uvedených parametrů ukazuje, jak je tělo schopné efektivně využít 

kyslík. Na spirografických přístrojích se sledují i další, méně podstatné hodnoty,  

např. rezervní objemy, reziduální objem, průtokové schopnosti plic atd. Z těchto je 

nejsledovanějším parametrem maximální spotřeba kyslíku (VO2 max.) – neboli maximální 

aerobní výkon. Optimálním vyjádřením spotřeby kyslíku je vyjádření relativní spotřeby kyslíku 

vztažené k hmotnosti daného jednotlivce, tedy VO2 max.kg-1min-1. 1  

Začáteční fáze výkonu je spojená s nesouladem kyslíkových požadavků, tz. toho, co tělo 

potřebuje a s „možností nabídky“. Začíná se vytvářet kyslíkový deficit (obr. 1). Kyslíkový 

deficit se vyrovnává díky kyslíkovému dluhu, který narůstá v průběhu výkonu a je splacen 

většinou až po skončení ve fázi regenerace. Kyslíkový dluh (pozátěžový kyslík) představuje 

veškerou nadspotřebu kyslíku nad klidovou hodnotu po ukončení zátěže. Skládá se ze 3 

složek. První rychlá alaktátová slouží k obnově ATP (adenosintrifosfát, vyskytuje se ve svalech 

a je zdrojem energie pro svalová vlákna) a CP (kreatinfosfát, další zdroj energie po 

spotřebování ATP) během prvních 2-3minut po ukončení zátěže, druhá složka je pomalá 
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laktátová a vede k resyntéze glykogenu a třetí pomalá alaktátová obnovuje klidové funkčně 

metabolické podmínky. V tuto chvíli je kyslíkový deficit splacen.  

 

 

Obr. 1 – Spotřeba kyslíku (VO2) v závislosti na délce zátěže (t) organismu trénovaného jedince. Kyslíkový deficit představuje 

skutečný nedostatek kyslíku při výkonu, kyslíkový dluh pak přebytek kyslíku, který tělo hromadí zrychleným dýcháním po 

výkonu za účelem regenerace energetických rezerv a odbourání laktátu. Kyslíkový dluh proto bývá ve skutečnosti vyšší, než 

kyslíkový deficit. 

 

2.1.2.  Oběhový systém 

V průběhu výkonu dochází k redistribuci krve, při které se vyplavuje krev ze „zásobáren“ do 

těla a svalů (viz. tab. 1). Nejčastěji sledovaný parametr je tepová frekvence, která nepřímo 

ukazuje na intenzitu zatížení – nepřímo v důsledku toho, že je ovlivněna mnoho faktory od 

dědičnosti, přes aktuální emoční naladění, až po tělesnou teplotu či typ zatížení. Maximální 

tepovou frekvenci nelze vytrénovat, je dána geneticky, ale u většiny lidí platí tento vzorec:    

pro muže: 214 – (věk x 0,8) 

pro ženy: 210 – (věk x 0,7)  

Oběhový systém přímo navazuje na dýchací, protože výsledkem je přenos kyslíku do svalů. 

Nejdůležitější částí systému je srdce, které v průběhu tréninku zvyšuje svoji kapacitu a je 

schopné při stejné frekvenci pumpovat více krve do svalů a tím je okysličit a oddálit 

zakyselení. 
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  Klid Lehká Těžká Maximální 

ostatní 600 400 400 100 

útroby 1 400 1 100 600 300 

ledviny 1 100 900 600 250 

kůže 500 1 500 1 900 600 

srdce 250 350 750 1 000 

CNS 750 750 750 750 

svaly 1 200 4 500 12 500 22 500 

minutový srdeční 

objem 
5800 9 500 17 500 25 000 

 

Tab. 1 – Redistribuce krve při fyzickém zatížení, množství krve je uvedeno v ml.min
-1

 (Havlíčková, 2004) 

 

 

2.1.3. Fyziologie zátěže  

2.1.3.1. Aerobní trénink   

Aerobní výkon se definuje jako výkon s maximální efektivitou využití kyslíku a zároveň držení 

rovnováhy mezi hromaděním a eliminací laktátu. Tělo se dokáže při aerobním výkonu držet 

ve stejné intenzitě v řádu několika hodin. Jako zdroj energie využívá spalování živin pomocí 

kyslíku.  

Začátek aerobně-anaerobního přechodu, bod prvního vzestupu laktátu, je definován jako 

aerobní práh. Jedná se o takovou intenzitu pohybu, při které se do energetického krytí 

začínají významně zapojovat i anaerobní procesy = procesy bez využití kyslíku. Tělo se již 

začíná zakyselovat zplodinami anaerobní tvorby energie, zatím je ale ještě stíhá plynule 

odbourávat. Aerobní práh leží mezi 40-65% VO2 max. 

O něco vyšší hranicí je anaerobní práh. Jedná se o přelom, při kterém organismus přestává 

stíhat zplodiny odbourávat a postupně se významně zakyseluje, což vede k poklesu výkonu 

nebo nucenému ukončení činnosti (viz obr. 2). Tento pojem byl definován v r. 1964 jako 

maximální intenzita zatížení, která může být ještě udržitelná bez vzrůstajícího překyselení. 

Anaerobní práh leží mezi 60-85% VO2 max. Cvičení těsně pod úrovní anaerobního prahu je 

nejúčinnější pro zvyšování kondice.  
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2.1.3.2. Anaerobní trénink   

Anaerobní zátěž je zpravidla několik vteřin trvající aktivita, při které se energie získává z živin, 

ale díky intenzitě výkonu není tělo schopné zásobovat svaly potřebným množstvím kyslíku  

a proto sval získává energii cestou anaerobní glykolýzy. Výsledkem tohoto procesu je laktát 

(kyselina mléčná), ukládající se ve svalech a způsobující únavu. Proto je takovou intenzitu 

cvičení možné udržet pouze po omezenou dobu, po krátké době nastává subjektivně 

nepříjemný pocit, tzv. mrtvý bod. Je spojený především s nouzí o dech, nastává tuhnutí  

a bolest svalů či se objevuje píchání v boku. Méně zdatní jedinci jsou v této chvíli nuceni 

výkon ukončit, sportovci tento stav dokáží překonat snížením intenzity výkonu 

a prohloubením dýchání. 

 

Obr. 2 – Množství laktátu v závislosti na vzrůstající tepové frekvenci. Během výkonu s vysokou intenzitou, kdy srdce zvýší 

svůj výkon na přibližně při 85-90% maximální tepové frekvence, přestává být tělo schopné tvořit energii aerobní cestou 

a nastupují anaerobní procesy, při kterých vznikají produkty, které naše tělo přestává plynule odbourávat - např. laktát 

(kyselina mléčná), která se ukládá ve svalech jako produkt anaerobní glykolýzy. Tato hranice se nazývá anaerobním prahem.  
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2.2. Faktory ovlivňující výkonnost  

2.2.1. Antropometrické parametry 

Antropometrické parametry jsou jedny z hlavních faktorů ovlivňující úspěšnost ve sportu. 

V základu jde o pohlaví jednotlivce, věk, hmotnost a výšku. Jeden z parametrů rozděluje 

sportovní odvětví mezi ženy a muže. Ženy mají jinou morfologickou stavbu, a proto dosahují 

pouze 66% výkonnosti mužů. Všechny tyto parametry jsou relativní, pokud jde o sport 

obecně. Výkon v jednotlivém sportovním odvětví se nedá přesně definovat a sportovat může 

v podstatě každý, pokud mu to zdravotní stav dovolí. Dají se ale porovnávat hodnoty 

testovaných parametrů s výsledky jiných – tzv. porovnávání se standardy. Porovnávají se 

např. s věkovými kategoriemi nebo etnickými skupinami. Porovnávání většinou slouží 

k vyhodnocování a pozorování odchylek různého typu, ať už jde o poruchy příjmu potravy 

nebo neefektivnosti tréninku sportovce. 

2.2.2. Genetika 

Jasným faktorem ovlivňující výkonnost jsou antropometrické předpoklady, vlastnosti 

nervového systému a charakter nervosvalové tkáně. V zásadě jde o schopnosti, se kterými se 

člověk narodí, a nedají se vytrénovat, jen udržovat nebo v rámci limitního rozsahu vylepšit. U 

sportovců se ve výsledku dá hodně dohnat osobními rysy, jako je například soutěživost, ale 

genetické předpoklady ovlivňují např. kloubní rozsahy, výšku, zastoupení pomalých a 

rychlých svalových vláken. Ve všech sportovních odvětvích nehraje genetika nejpodstatnější 

roli, ale může ovlivnit, pro který sport je jednotlivec vhodnější. Stejně tak tomu je u etnických 

skupin. Například černí sprinteři jsou lepší než evropští a stejně tak asijští gymnasté a to 

pravděpodobně z nezanedbatelné části díky geneticky podmíněným předpokladům. 

2.2.3. Zdravotní stav  

Předpokladem pro výkon je dobrý zdravotní stav. „Při zatěžování pacientů (při zátěžových 

testech či preskripci pohybového režimu) je třeba zohlednit nejen diagnózu, akutní stav, ale i 

medikaci.“ 2 Už jenom proto mají průběžné zdravotní prohlídky velký význam. Zdravotní stav 

není podmínkou pouze pro vykonávání vrcholového sportu, ale sportu obecně. Vážnější 

problémy jako např. cukrovka nebo porucha srážlivosti krve se na výsledku projeví, a zvýšení 

pohybu může problémy zkomplikovat. Přechodné nemoci, jako jsou běžná nachlazení či 

sezónní chřipky, dočasně oslabují pacientovu imunitu a v kombinaci se zvýšenou zátěží 

mohou být i ony příčinou vzniku a rozvoje závažnějších onemocnění. Oslabený organismus 

není schopen podat kvalitní výsledek. 
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2.2.4. Vlivy zevního prostředí  

Vlivy zevního prostředí ovlivňují náš organismus jak při běžných podmínkách tak při fyzické 

zátěži. Hlavně teplota vzduchu, tlak, nadmořská výška, gravitační přetížení atd. Při měření na 

zátěžových testech musíme nastavit standardní podmínky, na které je jedinec zvyklý a které 

jsou pro něj přirozené. Při srovnávání testovaných parametrů u větší skupiny je pak třeba 

nastavit všem srovnatelné vstupní podmínky testu, aby bylo možné výsledky zobecnit a 

statisticky vyhodnotit.   

2.2.5. Trénovanost 

Opakované a systematické namáhání organismu nebo jeho jednotlivých částí vede ke 

zlepšení výkonu jedince v reakci na danou zátěž, v případě sportovní přípravy, nebo chceme-

li tréninku, pak ke zvýšení výkonnosti a to jak komplexně tak v určitém sportovním odvětví. 

2.2.6. Vnitřní profil sportovce 

Výkonnost jedince není zdaleka jen otázkou jeho fyzických předpokladů a trénovanosti. 

Neméně významný podíl na výsledném výkonu má i psychika sportovce a také motivace 

k dosažení sportovního výkonu. Chemické procesy v těle jsou spouštěny centrálním 

nervovým systémem a do značné míry ovlivňují práci pohybového aparátu i metabolismus, 

které mohou při výkonu blokovat stejně jako aktivizovat a to zejména v podmínkách 

anaerobního nebo dlouhodobého aerobního výkonu. Sportovci proto často hovoří o 

„morálu“ na určitý výkon nebo o tom, že výkon je třeba dosáhnout „hlavou“.  

 

2.3. Měření výkonnosti  

Nezbytnou složkou v tréninku k dosáhnutí dobré sportovní výkonnosti je také její průběžné 

měření. V minulé podkapitole jsou zmíněné všechny faktory, které ovlivňují výkonnost. 

Pokud jde přímo o trénink, záleží na druhu sportu, ale u většiny vrcholových sportovců je 

nutné jednou za čas výkonnost změřit. Výsledky testů ukazují na výkonnost sportovce 

a doporučují další postup tréninku, aby výkonnost stoupla. Základní prohlídka u sportovního 

lékaře je tzv. vstupní prohlídka, která zahrnuje komplexní klinické vyšetření (EKG, změření 

krevního tlaku atd.), základní antropometrické vyšetření (hmotnost, výška, tuk, vitální 

kapacitu plic) a popřípadě i funkční vyšetření na bicyklovém ergometru. Toho vyšetření se 

provádí před zahájením cvičení nebo jiné sportovní aktivity. Při vykonávání pravidelné 

sportovní aktivity je jednou za rok povinná periodická prohlídka sportovce, která potvrdí, že 
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je pacient schopný závodního sportu bez omezení. Většinou zahrnuje všechny složky základní 

prohlídky a navíc obsahuje spiroergometrický test. 

2.3.1. Spiroergometrie  

Jedná se o zátěžový test na bicyklovém ergometru nebo na běhacím pásu, zjišťující 

výkonnost kardiovaskulárního systému testované osoby. Kardiovaskulární systém je 

v podstatě souhrnný název pro krevní oběh, pumpování krve do cév a hospodaření 

s kyslíkem. Test se provádí za přítomnosti lékaře, který pacienta před provedením testu 

vyšetří a zhodnotí, jestli je schopný test provést bez zdravotní újmy. Lékař po celou dobu 

sleduje klinický stav pacienta, měří tepovou frekvenci, krevní tlak (TK), sleduje EKG 

(elektrokardiogram zkráceně, je záznam elektrického potenciálu způsobeného srdeční 

aktivitou)3, ventilační a respirační parametry. Po dokončení testu lékař vyhodnotí výsledky 

a určí (mimo jiné) aerobní a anaerobní prahy a VO2max. 

 

2.4. Specifikace sportu veslování  

Veslování je závod na 2000 m, časy na této trati se pohybují od 6-8minut, dle typu lodi  

a výkonnosti závodníků. Osmdesát procent výkonu pokryje aerobní proces a zbylých 20% 

proces anaerobní. Veslaři jsou tedy přímo závislí na výkonu oběhové a dechové soustavy, 

hlavně na hodnotách VO2max.  

 Anaerobní proces začíná v prvních 60-120 sekundách závodu (záleží individuálně  

na trénovanosti jedince), kdy se tělo v krátkém časovém intervalu dostane na vysoké 

hodnoty spotřeby kyslíku a proces se nastartuje. Po této době začne aerobní část závodu, 

kdy veslař jede úspornou rychlostí na jeho aerobní maximum (VO2max). Posledních 500 

metrů se znovu dostane do hodnot anaerobního výkonu, ale s mnohem intenzivnějším 

zakyselováním a tím začne nabíhat kyslíkový deficit mnohem rychleji než doposud.  

Veslování je sport, u kterého je důležitá kombinace síly a vytrvalosti. Hlavní náplní 

veslařského tréninku je tedy posilování výkonu srdce, jeho efektivity při okysličování svalů 

a také zvedání hodnot aerobního a anaerobního prahu. Trénovaný organismus dokáže získat 

ze vzduchu, který obsahuje pouze 20-21% kyslíku, větší množství O2, tělo se v první fázi 

závodu nastartuje rychleji a tím tedy oddálí proces akumulace kyseliny mléčné až na poslední 

metry závodu.  

Tréninkový plán veslařů je rozdělen na dva typy tréninku - vytrvalostní a intervalový. 

Vytrvalostní trénink trvá delší časový úsek a využívá převážně aerobní metabolismus. Jeho 
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hlavním cílem je zlepšení individuálních limitujících faktorů, rozvoj pohybových schopností,  

zlepšování závodní techniky a v neposlední řadě i vytrénování psychických vlastností.  

Intervalový trénink je zaměřen především na zvyšování anaerobního prahu a VO2max. 

Skládá se z jednotlivých úseků trvajících krátkou dobu, od několika sekund po několik minut 

(cca 4-12min), při kterých se intenzita výkonu pohybuje okolo 90% výkonnosti a které se 

opakují přibližně 4-5x s aktivním odpočinkem v prostoru mezi jednotlivými úseky. Díky 

aktivnímu odpočinku se kyselina mléčná po minimálně 5 minutách začne vyplavovat ze svalů 

do krve a proto je to nezbytná složka tréninku (obecně u všech sportů, ne jenom veslování).  

 

 
Obr. 3 – Graf znázorňuje pokles rychlosti lodi (rychlost je znázorněna průměrným časem na 500 m) ve střední části trati (O‘ 

Brien, Ch. 2008, upravil P. Panuška). V této části trati veslaři jedou úspornou rychlostí na svém aerobní m maximu 

. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST  

3.1. Cílová skupina   

3.1.1. Charakteristika věkové skupiny  

Všichni vybraní jedinci se řadí do věkové kategorie adolescentů, tedy věkové rozmezí 15 – 19 

let. Toto období je charakteristické velkými výkyvy hormonů. „Hormonální růstové změny 

samy o sobě reflektoricky regulují i pohybovou aktivitu jak v kvalitě, tak v kvantitě.“4 Je tedy 

přínosné v tomto věku zapojit tělo a v něm nově probíhající procesy do organizovaného a 

pravidelného pohybu, případně přímo sportu. Aktivita by ale měla být přímo úměrná 

možnostem, v opačném případě, kdy je organismus vystavený vysokým nárokům, je 

náchylnější k fyzickým a psychickým problémům. V tomto období je člověk schopný provádět 

v podstatě všechny pohybové prvky a v kombinaci s kvantitou volného času a motivací také 

dosahovat vysokých výsledků ve většině sportů. Právě v tomto věkovém rozmezí jsou v 

mnoha sportovních odvětvích vybíráni "talenti", ze kterých se v budoucnu rekrutují vrcholoví 

a profesionální sportovci. 

Tělo je také schopno se zdokonalovat ve specializovaných manipulačních schopnostech a 

díky správnému procvičování dovednosti zdokonalovat. Kontrola síly a směru pohybu je 

v tomto věku efektivní. Reakční časy jsou na úrovni dospělosti kolem 16. a 17. roku života. 

5Největší problémy vznikají přestavbou svalového vlákna při nadměrné aktivitě (hypertrofie) 

nebo naopak při nedostatečné aktivitě (hypotrofie). V obou případech je možnost následků i 

do pozdějších období života. V tomto období je také velmi charakteristické propojení 

myšlenkových a pohybových projevů. Velký vliv na vývoj jedince má kolektiv a hlavně 

společnost vrstevníků, ve které se pohybuje. Adolescenti neochotně poslouchají starší 

autority a neradi se jim podřizují, spíš narůstá jejich zájem o hledání vlastních cílů a idolů, ve 

kterých by mohli nacházet inspiraci  

a své vzory.  

3.1.2. Sledovaní veslaři - charakteristika skupiny 

Hodnoty Body Mass Indexu (BMI) se u mužů sledovaných v této práci pohybují v rozmezí 

21,6 – 24,6 kg/m2. Množství podkožního tuku je mezi 10-15%. Všichni sledovaní jedinci 

podstoupili lékařskou prohlídku, která se zaměřovala na antropometrické vyšetření se 

zaměřením na tělesný rozvoj a způsobilost k výkonu. Všichni probandi byli schopni sportu 

bez omezení. Nikdo z probandů před samotným vyšetřením nepodstoupil žádnou operaci 

srdce ani neprodělal žádné jiné vážné kardiovaskulární onemocnění.  
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3.1.3. Sledovaní veslaři - výsledky vyšetření 

 

1 VESLAŘ - muž 
Věk 17 let 

Váha 72 kg 

Výška 181 cm 

BMI 22 kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 11% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 250W  

VO2max 59ml/kg/min 

Tepová frekvence 195/min 

TK v maximu 170/90mmHg 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 

 

Velmi dobré 

 

2 VESLAŘ - muž 
Věk 17 let  

Váha 80 kg  

Výška 185 cm 

BMI 23,4 kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 13% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 300W  

VO2max 52ml/kg/min 

Tepová frekvence 185/min 

TK v maximu 230/90mmHg 

Využití kyslíku(dle závěru 

lékaře) 
Vynikající  
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3 VESLAŘ - muž 
Věk 18 let  

Váha 73 kg 

Výška 184 cm 

BMI 21,6kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 12% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 250W  

VO2max 54ml/kg/min 

Tepová frekvence 185/min 

TK v maximu 180/90mmHg 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 
Velmi dobrá  

 

4 VESLAŘ - muž 
Věk 17 let 

Váha 83 kg 

Výška 186 cm 

BMI 24,6kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 8,9% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 350W  

VO2max 55ml/kg/min 

Tepová frekvence 170/min 

TK v maximu 180/90mmHg 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 
Dobré  
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5 VESLAŘ - muž 
Věk 16 let 

Váha 74 kg 

Výška 186 cm 

BMI 22,0kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 8,8% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 250W  

VO2max 56ml/kg/min 

Tepová frekvence 186/min 

TK v maximu 180/90mmHg 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 
Dobré 

 

6 VESLAŘ - muž 
Věk 18 let 

Váha 76 kg 

Výška 184 cm 

BMI 22,4kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 12,5% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 250W 

VO2max 54ml/kg/min 

Tepová frekvence 185/min 

TK v maximu 180/90mmHg 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 
Velmi dobré 
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3.1.4. Ostatní sledovaní sportovci - charakteristika skupiny 

Všichni sledovaní z porovnávací skupiny sportují, většina z nich převážně rekreačně, kromě  

4. a 5. muže, kteří patří mezi vrcholové sportovce. Všichni prošli základní lékařskou 

prohlídkou i spiroergometrickým testem, a byli vyhodnoceni jako schopni závodního sportu 

bez omezení. Nikdo z nich neprodělal žádnou operaci srdce, ani jiné kardiovaskulární 

onemocnění.  

 

3.1.5. Ostatní sledovaní sportovci - výsledky vyšetření 

 

1 HOKEJISTA - muž 
Věk 17 let 

Váha 64 kg 

Výška 165 cm 

BMI 23,5kg/m2 

Hodnota podkožního tuku - 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 285W 

VO2max 37,7ml/min/kg 

Tepová frekvence 200/min 

TK v maximu - 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 
Špatné  
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2 TRIATLONISTA- muž 
Věk 18 let 

Váha 81 kg 

Výška 179 cm 

BMI 24,6kg/m2 

Hodnota podkožního tuku - 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 180W 

VO2max 48,3ml/min/kg 

Tepová frekvence 164/min 

TK v maximu - 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 
Špatná mechanika dýchání, špatná spotřeba kyslíku  

 

3 FLORBAL, FOTBAL - muž 
Věk 16 let 

Váha 54 kg 

Výška 170 cm 

BMI 18,7kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 9% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 305W 

VO2max 45ml/min/kg 

Tepová frekvence 196/min 

TK v maximu - 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 

Dobré  
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4 ATLETIKA - muž 
Věk 17 let 

Váha 65 kg 

Výška 175 cm 

BMI 22kg/m2 

Hodnota podkožního tuku 11,2% 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 281W 

VO2max 50ml/min/kg 

Tepová frekvence 199/min 

TK v maximu - 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 

Dobré  

 

5 HOKEJISTA - muž 
Věk 17 let 

Váha 47,6 kg 

Výška 169 cm 

BMI 21,3kg/m2 

Hodnota podkožního tuku - 

 Spiroergometrie 

Maximální dosažená zátěž 312W 

VO2max 63,5ml/min/kg 

Tepová frekvence 180/min 

TK v maximu 180/90mmHg 

Využití kyslíku (dle závěru 

lékaře) 
Velmi dobré  
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3.2. Zhodnocení výsledků  

Většina výsledků spiroergometrie a hodnot VO2max u veslařů se pohybovala okolo  

52 – 59ml/kg/min, což v porovnání s výsledky veslařů na světové úrovni je zhruba  

o 10ml/min/kg méně (např. Drew Ginn, Australský olympijský veslař má 67ml/kg/min)6. Vliv 

na tuto skutečnost mohl mít věk, což ovšem z průměrných údajů uvedených v tabulce níže 

(tab. 2) nevyplývá, nebo mohli mít probandi neadekvátně sestavený plán tréninku, ale ani 

toto nepředpokládám vzhledem ke skutečnosti, že všichni měření veslaři jsou ve své 

kategorii v České republice v reprezentaci a dva z nich se pohybují pravidelně v oblastech 

evropských a světových pohárů v juniorské kategorii. Výsledky spíše ukazují na skutečnost, 

že vytrénovanost kardiovaskulární soustavy není jediný a hlavní faktor, který ovlivňuje 

výkonnost ve veslování.  

V porovnání s rekreačními sportovci jsou ovšem výsledky veslařů lepší, kromě muže č. 5 ze 

skupiny ostatních sportovců, který se však věnuje od 5 let každý den pravidelně hokeji a jeho 

výsledky byly nadprůměrné i na jeho sportovní odvětví a věk.  

 

 

Tab. 2 – Tabulka hodnotící parametry VO2 (ml/kg/min) vzhledem k věku. 

 

4. DISKUSE 

Ve vrcholovém veslování v České republice je asi největší problém nepracování s rozsahem 

limitů sportovců a absence systematické práce na fyzické kondici především mladých 
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veslařů. Výběr veslařů do reprezentace probíhá každoročně dle podmínek Sportovního 

centra mládeže - každý podzim se koná šestikilometrový test na vodě i na veslařském 

trenažéru, na jaře navazuje další závod na šest kilometrů a ti nejlepší se účastní kontrolních 

závodů na již standardní 2 kilometrové trati. Do tzv. finále A zde postoupí pouze šest 

posádek z celé republiky a jen tyto se pak účastní mezinárodních závodů. Mezitím jsou 

průběžně od dubna až do konce července každý víkend závody pro všechny veslaře, na 

kterých veslařské kluby z celé republiky sbírají body do Českého poháru - celoroční soutěže  

o nejlepší oddíl, a kterých se proto většina veslařů zúčastňuje. Tento harmonogram tedy 

rozděluje celý rok do částí, kdy se veslaři připravují vždy na nějakou specifickou trať závodu, 

tedy trénují jen na jeden konkrétní závod, a jakmile ho dojedou, začnou trénovat na další. 

Když to porovnám např. s tréninkovým plánem běžkařů nebo cyklistů, nebo i s plánem 

veslařů z jiných států např. Velké Británie nebo Austrálie, kde je veslování téměř národním 

sportem, přijde mi české veslování neefektivní a omezující potenciál většiny závodníků se 

postupem let zlepšovat tak, aby se veslování mohli aktivně věnovat i v dospělosti, třeba již na 

světové úrovni.  

Pokud bych tedy měla hodnotit v kontextu mojí práce, tato nesystematičnost může být 

jedním z důvodů, proč jsou výsledky veslařů na spiroergometrickém testu horší, než by podle 

literatury a v porovnání s jinými vrcholovými veslaři mohly být. 

Zkoumané hodnoty VO2max zjevně neukazují na celkovou výkonnost probandů, protože jsou 

všichni ve velmi dobré fyzické kondici a jsou schopni zajíždět výsledky mezinárodních úrovní. 

Což ovšem může být ovlivněno i jejich věkovou kategorií, závodníci jsou v tomto věku 

schopni snést větší zátěže jak v rozsahu tréninku, tak i v jejich počtu, bez projevů známek 

přetrénovanosti.  

Nedovedu však zhodnotit, zda by se jejich výsledky zlepšily, pokud by se do tréninkového 

plánu zapojilo více tréninků se zaměřením na dechové objemy a rozsahy VO2max, ani jestli je 

či není jejich dosavadní trénink dostatečný na to, aby se z těchto jednotlivců stali 

v budoucnosti vynikající sportovci s výsledky na mezinárodních soutěžích.  

 

5. ZÁVĚR  

Úkolem této práce bylo zjistit, zda má veslování vliv na výsledky měření spiroergometrického 

testu, tedy na schopnost organismu pracovat efektivněji s kyslíkem a pro větší přesnost 

výsledky porovnat s lidmi, kteří se veslování nikdy nevěnovali. Zjistila jsem, že na výkonnost 

veslaře (a obecně sportovce, vzhledem k muži č. 5) nemá vliv jenom stav jeho dýchací a 

oběhové soustavy, ale i jiné faktory, pramenící hlavně z dlouhodobého a pravidelného 
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tréninku.  Veslování na výsledky spiroergometrického vyšetření vliv do značné míry má, ale 

ne tak výrazný, jak jsem se před zahájením této práce domnívala. Výsledky testů zároveň 

poukázaly na velké rezervy probandů v této oblasti. 
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