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Abstrakt
Název:
Deskripce výběrových kondičních kritérií do vybraných národních reprezentací a vztah
vybraných kritérií s výkonem na skifu
Cíl:
Cílem práce je deskripce výběrových kondičníh kritérií používaných pro výběr do
národních rerprezentací a zjištění vztahu těchto kritérií s veslařským výkonem na skifu.
Metody:
Práce je strukturovaná jako deskriptivní studie. Teoretická část je rešeršního charakteru,
praktická část pak řeší pomocí korelační analýzy vztah vybraných kondičních kritérií
získaných z měření 11 probandů národní výkonostní úrovně. Od každého probanda bylo
zjištěno 12 údajů, rozdělených do 3 kategorií a to:
a) Testy maximální síly formou jednoho opakovacího maxima (1RM)
b) Testy vytrvalostních schopností
c) Výkony na veslařském trenažeru
Všechny testy jsou vztahovány k výkonu na vodě na skifu.
Výsledky:
Bylo zjištěno že veslařské federace vybírají závodníky primárně pomocí testování na
ergometru, konkrétně test na 2 km a 5km, nebo 6 km.
Skifařský výkon nejvíce závisí na úrovni vytrvalostních schopností, u kterých byla
zjištěna korelace (r=0,62) a na mrtvém tahu (r=0,64). Irelevantním se v tomto testování
ukázal přepočet výkonu na kilogram hmotnosti u vytrvalostních testů, stejně jako dřep
s činkou (r=0,00) a běh na 1500 metrů (r=0,03). Veslařské specifické testy na trenažéru
pak vyšly ve střední korelaci (r=0,58).
Závěr:
Žádný z realizovaných testů neprokázal statisticky významnou závislost se skifařským
výkonem.
Klíčová slova:
Diagnostika výkonu, veslařský výkon, reprezentace, testování, kondiční schopnosti,
výkonnostní sport

Abstract
Title:
Description of selection fitness criteria for selected national teams and dependence of
such criteria on performance in a single scull
Aim:
The main focus of this work is to describe current fitness selection criteria to national
teams and ascertain the connection between these criteria and performance in a single
scull.
Methods:
The structure of this thesis is descriptive. The practical part presents the relationship
between selected fitness criteria obtained from 11 participants. The relationship is
expressed as a correlation coefficient. Twelve values were acquired from each
participant, sorted into 3 separate categories.
•

Tests of maximum power (1RM)

•

Endurance tests

•

Rowing ergometr tests

Results:
It was found that rowing federations select competitors primarily through ergometer
testing, namely the tests for 2 km and 5 km or 6 km.
Sculling performance is mainly dependent on individual’s endurance capabilities with a
correlation coefficient of r = 0, 62 and on dead lift with correlation coefficient of r = 0,
64. Power output per unit weight during endurance tests turned out to be irrelevant. So
did squatting with added weight (r = 0, 00) and 1500m running (r = 0, 03). Ergometer
tests which are characteristic for rowing showed medium correlation (r = 0, 58).
Conclusion:
None of the tests proved significant correlation to the sculling performance.
Key words:
Performance diagnostic, rowing performance, National Team, Testing, Fitness
capabilities, high performance sport
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČVS

-

Český veslařský svaz

FISA

-

Mezinárodní veslařská federace

ÚT

-

ústřední trenér

VK

-

veslařský klub

VZ

-

volný způsob

ČP

-

Český pohár

SP

-

Světový pohár

OH

-

Olympijské hry

1x

-

Označení disciplíny skif

2x

-

Označení disciplíny dvojskif

LW/LV

-

Light weight/ Kategorie lehkých vah

LA

-

Laktát

FT

-

frekvence tempa

SF

-

srdeční frekvence

C2

-

veslařský trenažér Concept 2

U23/SEN B

-

kategorie do 23 let

SEN A

-

kategorie muži 23 let a více

OPEN

-

kategorie bez věkového omezení

SCM

-

sportovní centrum mládeže

VSC

-

vrcholové sportovní centrum

Ergo/erg

-

veslařský trenažér

AP

-

aerobní práh

ANP

-

anaerobní práh

GB

-

Great Britain

1RM

-

jedno opakovací maximum (one reptition max.)
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ÚVOD
Téma bakalářské práce jsem si vybral na základě vlastních špatných zkušeností

s výběrem na základě testování kondičních schopností, konkrétně trenažérového
testování. Chtěl bych v této práci poukázat na komplexnost a složitost výsledného
výkonu ve veslování. Celá řada faktorů zde hraje roli. Na tréninkové skupině
mužů klubu veslařského klubu v Praze bych rád dokázal že výsledky z vody nejsou
většinou přímo přenositelné na jednotlivé testy a obráceně.
Vybrané fyzické testy vycházejí z trendů a aktuálních testů používaných pro výběr
do širšího národního reprezentačního družstva, případně reflektují doporučené hodnoty
v rámci silové připravenosti.
České vrcholové veslování je výsledkově velmi nekonzistentní. Skifařské úspěchy
z posledních olympiád sice oku diváka lahodí, nicméně skif představuje pouze jednu ze
šesti olympijských disciplín. Účast ostatních českých posádek pak často logicky upadá
v zapomnění, v drtivé většině se jedné o umístění mimo velké finále. Za tímto faktem
mohou stát právě špatně nastavená výběrové kritéria. A jak to, že v nejtěžší disciplíně
veslování patříme díky Ondřeji Synkovi a Miroslavě Knapkové – Topinkové k světové
elitě, ale v pohledu na veslování jako celek všech disciplín zaostáváme? Problémů může
být celá řada, ať se již jedná o členskou základnu, způsob financování veslování,
rozmístění kvalifikovaných trenérů, kompetentnost veslařských funkcionářů vést tento
sport správným směrem apod... Tato problematika bezesporu tíží vícero sportů a jejich
řešení je minimálně v horizontu let. V této práci se však zaměřuji na problém řekněme
aktuálnějšího rázu, v prvé řadě se podíváme na současné výběrové systémy různých
veslařských federací, také pak na to jak z oné hrstky aktivních veslařů skutečně vybrat
ty nejlepší, a zda li je vhodné a v jaké míře vybírat na základě jiného testování než
samotného výkonu na vodě. Pro určení vhodných testů a explanaci jejich zařazení ve
výběrových kritériích je však také důležité porozumět struktuře sportovního výkonu.
Problematika výběru do podporovaných skupin se týká pravděpodobně všech
odvětví, kde je sport organizován na mezinárodní úrovni. A v každém případě všech
sportů, kde je zájemců o místa v závodním týmu více než samotných závodních míst.
Každá země, každý stát, každý sportovní svaz tuto problematiku řeší po svém. Otázkou
však zůstává, jak tedy z dostupných sportovců sestavit co nejsilnější reprezentační
družstvo, respektive koho do této skupiny zařadit a koho nikoliv.
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1

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

1.1 STRUKTURA SPORTOVNÍHO VÝKONU VE VESLOVÁNÍ
Tato kapitola představuje teoretický podklad pro celou praktickou část. Logicky
by testování mělo vycházet z jednotlivých komponent/ faktorů struktury sportovního
výkonu. Máme-li ideálního představitele daného sportu, v tomto případě pochopitelně
veslování, je nasnadě vybírat kandidáty tomuto ideálu nejvíce podobné.
Výkon ve veslování je závislé na celé řadě faktorů, bavíme se tedy o
multifaktoriálním výkonu. Poměrné zastoupení důležitosti těchto faktorů se napříč
jednotlivými autory liší. Tato práce shrnuje poznatky publikované v literárních
pramenech aktuálních i pramenech staršího data vydání. Jak sami uvidíte, některé
názory, přes veškerý výzkum a moderní přístupy k tréninku a analýze výkonu, v zásadě
nezaznamenaly značný vývoj.
Stejně jako u všech ostatní sportů je i pro veslování použitelný model závislosti
faktorů, který vychází z jednotlivých typů sportovní přípravy – kondiční, technická,
taktická, psychologická (Dovalil, Perič, 2010 a Poustecká a kol., 1986). Kromě těchto
čtyř, nám v zásadě zbývají ještě dvě zásadní skupiny, a to somatické faktory a nakonec
vnější činitele, případně pak další faktory obtížně zařaditelné dle tohoto členění.
Každému z těchto faktorů bude věnována samostatná kapitola, v které se budu snažit
poskytnout větší množství konkrétních ukazatelů.
Veslování lze charakterizovat jako cyklický pohyb dynamického charakteru, pro
který je typické střídání kontrakcí a relaxací (popř. i negativní excentrické práce)
velkých svalových skupin. (Havlíčková a kol., 1993)
Veslování patří k silově – vytrvalostní skupině sportů se složitou cyklickou
strukturou pohybu a samostatný veslařský výkon je obecně charakterizován jako výkon
vytrvalostního typu. Na závodní trati veslaři standardně překonávají trať o vzdálenosti
2000 metrů a to jak muži, tak i ženy. Průměrná rychlost lodí se pak pohybuje mezi 4,5 –
5,5 m / s, v závislosti na typu lodi a taktéž v závislosti na vnějších podmínkách
(vnějších činitelé), z nich výraznou roli hraje síla a směr větru, případně proud a kvalita
vodního prostředí. Doba trvání závodu se pak pohybuje v rozmezí od 5 minut 45 sekund
do 8 minut 30 sekund a to při počtu 220 – 250 záběrů za závod, při frekvenci 28 – 48
záběrů za minutu (Hudečková, 1981). V jedné jízdě proti sobě obvykle závodí 6
posádek. Převážně se ve veslování bavíme o souběžném soupeření, nicméně existují i
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specifické závody, kde se objevuje soupeření protichůdné. Výkon může mít jak
individuální charakter (skif), tak týmový charakter (posádky).
Ze zařazení veslování v rámci rozdělení sportů (silově – vytrvalostní sporty) je
patrné, že z kondičních schopností mají většinové zastoupení právě tyto dvě.
Na závěr bych rád podotkl, že ke všem pravidlům a optimálním hodnotám
existují vždy výjimky, jednotlivé faktory se mohou vzájemně kompenzovat a ve
výsledku by za bernou mincí měl být brán samotný výkon na vodě. Nikoliv jeho
jednotlivé složky izolovaně.

1.1.1 SOMATICKÉ FAKTORY
Somatické faktory udávají informace o rozměrech a stavbě těla. Mezi základní
somatické faktory patří hodnoty jako výška a hmotnost, délky jednotlivých tělesných
segmentů – nejen končetin, složení těla – složení svalů a zastoupení svalových vláken,
či somatotyp sportovce.
Jistým veslařským ideálem, ať už se jedná o somatotyp, kondiční parametry,
techniku apod. jsou skifaři. Fyzicky i mentálně jde o nejnáročnější disciplínu. Jediná
individuální disciplína celého veslařského sportu a vzhledem k nejpomalejším
závodním časům i disciplína s nejvyššími kondičními nároky.
Dle Poustecké a kol. (1986) je tělesná stavba jedním z prvořadých faktorů
špičkové výkonnosti. Vysoce výkonný veslař má být vyššího vzrůstu, měl by mít
dlouhé horní končetiny, delší předloktí, široká ramena, větší transversální průměr
hrudníku, eventuálně kratší dolní končetiny vůči celkové výšce.
Ideální výška je v rozmezí 192 - 200 cm u mužů a to při váze 90 – 96 kg, u žen
pak 172 – 188 cm s váhovým rozmezím 71 – 88 kg. (Havlíčková, 1993)
Z antropometrických ukazatelů není u veslařů rozhodující klasická tělesná
výška, ale výška veslaře ve vzpažení, šířka horních končetin v upažení, výška trupu v
sedu, samostatná délka dolních a horních končetin, šíře ramen, přesah paží ve dřepu na
zvýšené podložce, flexibilita bederní páteře, pohyblivost dolních končetin a tzv.
specifická amplituda, což je možná délku záběru (Zbořilová, 2017).
Tabulka 1: Tabulka 1 - Doporučené hodnoty

VÝŠKA

HMOTNOST

MUŽI

185 – 200 cm

90 kg

ŽENY

175 – 180 cm

75 – 80 kg
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(Zdroj:Poustecká, 1986; vlastní zpracování)

Vezmeme –li si finalisty z posledního světového šampionátu – Mistrovství světa
2018, Plovdiv, Bulharsko, získáme následující data dostupná z profilů jednotlivých
sportovců na oficiálních stránkách FISA:
Tabulka 2:Hodnoty finalistů MS 2018

VÝŠKA

HMOTNOST

1. NOR – Borch, K.

193 cm

84 kg

2. CZE – Synek, O.

198 cm

98 kg

3. LTU – Griskonis, M.

186 cm

79 kg

4. GBR – Leask, H.

205 cm

Není k dispozici

5. NZL – Manson, R.

189 cm

87 kg

6. GER – Zeidler, O.

203 cm

103 kg
(Zdroj: worldrowing.com; vlastní zpracování)

Pokud tedy bereme skifaře jako ideálního veslaře, toto jsou míry světové elity
tohoto sportu. Výška v rozmezí 186 cm – 203 cm, tělesná hmotnost 79 kg – 103 kg.
Sportovci, kteří mají tělesné parametry mimo tyto hodnoty, mají velmi malou
pravděpodobnost zajet skifařské finále na mistrovství světa. Pochopitelně by bylo
vhodné tyto závěry podkládat dlouhodobým klouzavým průměrem za posledních 3–5
let. Nicméně, pro ilustraci je poslední rok dostatečný, nehledě na fakt, že skifařské
finále je co do nováčků velmi konzervativní. Ze stálých skifařských es, zmíním ještě tři
závodníky, kteří pravidelně zajíždějí pódiová umístění na velkých akcích jako jsou
závody seriálu světového poháru, evropský šampionát, mistrovství světa, či Olympijské
hry. Finále v Plovdivu 2018 sice proběhlo bez jejich účasti, nicméně mezi světovou
elitu nepochybně patří Chorvat Damir Martin – druhé místo OH Rio De Janeiro 2016,
Kubánec Angel Fournier Rodriguez – mnohonásobný medailista SP, druhé místo MS
2017, Novozélanďan Mahe Drysdale – první místo OH RioDJN 2016 a Nor Olaf Tufte
– 4x medailista z OH.
Tabulka 3: Hodnoty dalších elitních závodníků

CRO – Martin, D.

187 cm

95 kg

CUB – Fournier Rodriguez, 198 cm

100 kg

A.
NZL – Drysdale, M.

201 cm

99 kg
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NOR –Tufte, O.

193 cm

95 kg
(Zdroj: worldrowing.com; vlastní zpracování)

Ani takto rozšířené pole se od optimálních hodnot takřka neliší. Hmotnosti i
výška veslařů stále zůstává ve vytyčeném rozmezí. Rozptyl ve výšce je v rámci 17 cm,
hmotnostní rozptyl je v rámci 24 kilogramů.
•

Průměrná výška elitního skifaře: 195.3 cm

•

Průměrná hmotnost elitního skifaře: 92.3 kg

Optimální hodnoty těchto dvou parametrů se tedy za posledních 30 let
v kategorii mužů bez váhového omezení téměř nezměnily. Specifickou kategorii pak
samozřejmě představuje skupina lehkých vah. Veslování je jedním z mála neúpolových
olympijských sportů, ve kterém stále figurují váhové kategorie. Na první pohled by se
mohlo zdát, že vyšší váha je při aktivitě vytrvalostního typu spíše nevýhodou, podobně
jako v cyklistice, běhu, či běžeckém lyžování. Opak je však pravdou. Vyšší hmotnost,
která primárně doprovází vyšší postavu, poskytuje efektivnější pákové poměry a
umožňuje tak z hlediska biomechaniky celkově efektivnější provedení veslařského
tempa. U veslování taktéž vyvstává jistá problematika důležitosti a perspektivnosti
jednotlivých disciplín. Z celkového počtu dvaceti disciplín napříč oběma pohlavími, je
na programu Olympijských her již pouze dvanáct z nich. V kategorii lehkých vah je pak
srovnání světové elity vhodné provádět spíše na základě výsledků dvojskifů (LM2x),
jelikož výše zmíněná

disciplína zůstává i nadále na programu OH, koncentrace

kvalitních závodníků je zde tudíž vyšší než u disciplíny 1x.
Tabulka 4: Hodnoty finalistů MS 2018 (LM2X)

VÝŠKA

HMOTNOST

177 cm/ 175 cm

74 kg/ 72 kg

ITA – Oppo/ Ruta

187 cm/ 183 cm

70 kg/ 71 kg

BEL – Brys/ Van

188 cm/ 184 cm

70 kg/ 72 kg

NOR – Brun/ Strandli

175 cm/ 181 cm

70 kg/ 69 kg

ESP – Rojas Aznar/ Conde

178 cm/ není k dispozici

73 kg/ není k dispozici

IRL – O´Donovan/
O´Donovan

Zandweghe

Romero
NZL – Van Dalen/

není k dispozici/ není k není
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k dispozici/

není

Dunham

dispozici

k dispozici

CZE – Šimánek/ Vraštil

184 cm/ 179 cm

70 kg/ 70 kg
(Zdroj: worldrowing.com; vlastní zpracování)

Optimální hodnoty pro veslaře lehkých vah jsou ohledně hmotnosti velmi
jednoznačné a přímo vycházejí z Řádů závodního veslování. V tomto případě se shodují
pravidla platná na závodech v České republice – zastřešené Českým veslařským svazem
s pravidly Mezinárodní veslařské federace FISA. Maximální váha jednotlivce v posádce
může být 72,5 kg, přičemž váhový průměr posádky nesmí přesáhnout 70 kg. V praxi
pak toto znamená tzv. „půjčování kilogramů“, v případě že jeden z veslařů má oněch
72,5 kg, druhý musí mít 67,5 kg. Vyšší hmotnost není přípustná, pouze u skifu lehkých
vah je hmotnost veslaře stanovena na 72,5 kg, posádkový průměr v tomto případě roli
nehraje.
Přestože tedy v tabulce vidíme hodnoty v rozsahu od 69 kilogramů, až po 74
kilogramů, finální hodnoty před závodem vždy musí odpovídat pravidlu popsanému
výše. Stejně jako ve všech ostatních sportech kde existuje rozdělení do váhových
kategorií, je vyšší hmotnost předpokladem k dosažení lepšího sportovního výkonu, pro
závodníky je tedy žádoucí splnit maximální hmotnostní limit.
V tabulce je zároveň přidána nejlepší česká posádka v této disciplíně – dvojice
Šimánek s Vraštilem, která přímo navazuje do pořadí v tabulce – celkově 7. Místo na
MS 2018 Plovdiv = vítězové finále B (malé finále).
Důležité je podotknout, že mezi skifaři bez váhového omezení často soutěží i
závodníci lehkých vah, obzvlášť pokud se jedná o Olympijské hry, případně jinou
soutěž, kde není vypsaná disciplína skifu mužů „lehkovážníků“.
•

Průměrná výška elitního veslaře lehkých vah: 181 cm

•

Průměrná hmotnost elitního veslaře lehkých vah: 71 kg

Stejným způsobem se můžeme podívat i na kategorii žen. Skif žen je na programu
Olympijských her, lehký skif nikoliv, avšak stejně jako u mužů je zde vypsán dvojskif
žen lehkých vah. Princip ženského lehkovážného veslování, pravidel a regulací zůstává
stejný, s rozdílem pouze v konkrétních hmotnostních limitech. Průměrná hmotnost
posádky žen lehkých vah nesmí překročit 57 kilogramů, žádná jednotlivá veslařka pak
nesmí překročit hmotnostní limit 59 kg.
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Tabulka 5: Hodnoty finalistů MS 2018 W1X + elita

VÝŠKA

HMOTNOST

IRL – Puspure, S.

179 cm

Není k dispozici

SUI – Gmelin, J.

171 cm

70 kg

AUT – Lobnig, M.

180 cm

69 kg

USA – Kohler, K.

180 cm

Není k dispozici

DEN – Erichsen, F.

183 cm

79 kg

GER – Thiele, A

173 cm

69 kg

(CZE – Knapková, M.)

181 cm

67 kg

(BLR – Karsten, E.)

185 cm

82 kg
(Zdroj: worldrowing.com; vlastní zpracování)

Tabulka opět prezentuje hodnoty finalistek z MS 2018. Pro srovnání přidávám
hodnoty nejlepší české závodnice Miroslavy Knapkové – 1. OH Londýn,
mnohonásobná medailistka ze SP, ME a AMS a současně hodnoty legendy ženského
veslování čtyřnásobné medailistky ze skifu z OH – Ekatěriny Karstenové –
Chodotovičové.
•

Průměrná výška elitní skifařky: 179 cm

•

Průměrná hmotnost elitní skifařky: 72,6 kg
Tabulka 6:Hodnoty finalistek MS LW2x

VÝŠKA

HMOTNOST

ROU – Cozmiuc/ Beleaga

177 cm/ 179 cm

62 kg/ 60 kg

USA – Schmieg/ Jones

168 cm/ Není k dispozici

56 kg/ Není k dispozici

NED – Keiser/ Paulis

Není k dispozici/ 179 cm

Není k dispozici/ 62 kg

SUI – Merz/ Rol

166 cm/ 170 cm

57 kg/ 58 kg

GBR – Pigott/ Craig

Není

k dispozici/

Není Není

k dispozici/

Není

k dispozici

k dispozici

NZL – Mcbride/Kiddle

170 cm/ Není k dispozici

61 kg/ Není k dispozici

(FRA – Tarantola, L. LW

173 cm

58 kg

1X)
(Zdroj: worldrowing.com; vlastní zpracování)

•

Průměrná výška elitní skifařky lehkých vah: 172 cm

•

Průměrná hmotnost elitní skifařky lehkých vah: 59,25 kg
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Stejně jako v kategorii mužů zde u kategorie LV vidíme celkově nižší hmotnosti
současně s nižší tělesnou výškou. Tabulka shrnuje dostupné údaje ze závodu dvojskifů
lehkých vah a vítězky lehkého skifu žen.
Vysoce výkonný veslař má mít zároveň dle Poustecké a kol. celkově nižší
procento tělesného tuku, okolo 10 procent. Hmotnost tedy není samoúčelná. Nejedná se
pouze o hmotnost samotnou, ale o její kontext v rámci tělesného složení. Zároveň
vyzdvihuje důležitost většího rozvoje svalové hmoty, konkrétní údaje ovšem neudává.
Hmotnost je tréninkem a výživou relativně dobře ovlivnitelná. V dnešní době připadají
v úvahu zároveň široké prostředky dodatečné suplementace. Tělesná výška je faktorem
geneticky předurčeným a její rozvoj pochopitelně možný není.
Podle Sheldona by měl být veslař vysoké postavy se značnou svalovou hmotou a
poměrně vyšší tělesnou hmotností. Dříve doporučovaný model (John, 1955) – dlouhé
paže a trup, kratší dolní končetiny, širší pánev, je dnes již překonán díky možnostem
úpravy posedu v lodi.
Herberger (1977) charakterizuje ideální konstituční typ veslaře jako postavu
mezi běžcem na střední tratě a zápasníkem, smíšený typ vytrvalosti a síly.
Radutz (1979) uvádí jako doporučené hodnoty pro ženy minimální hmotnost 73
kg, optimálně cca 80 kg. Pro muže pak 80 kilogramů jako minimum, optimální hodnota
cca 90 kg. Na olympiádách od roku 1960 do roku 1976 sledoval Radutz vývoj výšky
medailistů mužů. Zaznamenal stoupavou tendenci, a to poměrně zásadní. V roce 1960
na Olympijských hrách v Římě činila průměrná výška 185,36 cm, o šestnáct let později
v Montrealu tato proměnná dosahovala hodnoty 189,77 cm, každý čtyřletý cyklus
stoupla průměrná výška medailistů řádově o 0,75 cm. Jistým paradoxem přitom ale je,
že výška nejmenšího medailisty zaznamenala naopak sestupnou tendenci. Mezi
pódiovými umístěními byli i sportovci s tělesnou výškou 177 centimetrů, a to ještě
v době, kdy kategorie lehkých vah vůbec neexistovala.
Měření dalších somatických údajů u většího množství veslařů tohoto formátu, této
úrovně,

je

jiným

způsobem

než

interním

testováním

v rámci

jednotlivých

reprezentačních týmů, velmi obtížně proveditelné. Tyto údaje jsou těžko dostupné.
Nasnadě by byl snad ještě přepočet na BMI, nicméně u vrcholových sportovců je tento
údaj poměrně lichý a nemá vypovídací hodnotu.
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1.1.2 KONDIČNÍ FAKTORY
Tato kapitola zahrnuje jak fyziologické ukazatele, které se v tomto případě týkají
hlavně vytrvalostních schopností a úrovně oběhové a dýchací soustavy, tak faktory
pohybových schopností ostatních – síly, rychlosti a koordinace. Největší zastoupení má
schopnost vytrvalostní a silová – proto také silově vytrvalostní zařazení toho sportu.
Rychlostní schopnosti jsou neméně důležité, obzvlášť pak pokud se bavíme o
sprinterských závodech. Určitá úroveň i ostatních pohybových schopností je
pochopitelně také nezbytná, nicméně zásadní vliv na výkon mají tyto tři.
Na začátek této kapitoly je nutné podotknout, že ve veslování existuje více variant
závodů. Od standardní vzdálenosti 2000 metrů, redukovaná dráha pro dorost 1500
metrů, veteránské a žákovské tratě 1000–500 metrů, sprinterské závody na 500 – 200, či
zcela ojedinělé závody anglosaského světa tzv. „Head races“, které probíhají většinou
na vzdálenosti delší, a to i výrazně, než 2000 metrů buďto podobou duelů, startu
posádek ve vlnách, nebo formou cyklistické časovky. Další specifickou kategorií jsou
pak dlouhé tratě, které standardně mívají 5000 nebo 6000 metrů, přes závody typu
Klagenfurt 16 000 metrů, po extrémní veslařské maratony Praha – Hamburg, necelých
800 km, rozdělených do etap. Každá z těchto forem bude mít pochopitelně jinou
strukturu výkonu a majorita uváděných dat se vztahuje ke standardní olympijské trati
2000 metrů.
Rozsah ve frekvencích (počtu záběrů za minutu), stejně jako výkon ve wattech (síla
na vesle/ síla na havlince), je natolik rozdílný, že by každý závod musel mít svoji vlastní
specifickou seminární práci. Obecně shrnuto se však frekvence výše zmíněných závodů
pohybuje v rozmezí mezi 28–42 záběry za minutu, průměrný výkon zhruba 450–550
wattů, nicméně při sprintech může dosahovat i 1200 wattů (Steinacker, 1993).
Energetické krytí závodu na 2 kilometry, který z pravidla trvá v rozmezí 5 minut 30
sekund až po 8 minut 30 sekund, v závislosti na disciplíně, kategorii a podmínkách
počasí, tak zajišťují jak aerobní, tak anaerobní energetický systém. Nolte a McNeely
(2011) udávají energetické krytí v poměru 84:16, s většinovým aerobním zastoupením.
Podobně jako Droghetti, Jensen, a Nilsen (1991), kteří na základě testu na ergometru
v délce 6 minut udávají 80–82 % aerobního zastoupení. Anaerobní laktátový systém
může maximálně pokrýt zhruba 3 minuty (Dovalil, Perič, 2010), pokud je ovšem cíleně
a správně stimulován při tréninku. Podíváme li se na jeho procentuální zastoupení
k délce trvání závodu, nabízí se možnost pokrytí tímto systémem na úrovni cca 40 – 60
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%, problém však nastává po vyčerpání energetických rezerv. Acidita organizmu
dosahuje v tomto případě až na hranici 20–24 mmol LA v krvi, a zbytek závodu by pak
téměř nebylo možné dojet, respektive dojet v jakékoliv závodně akceptovatelné
intenzitě.
Veslařský závod na dvoukilometrovou vzdálenost trvá zpravidla od pěti do deseti
minut. Během této doby je 70–80 % potřebné energie hrazeno z aerobních zdrojů.
Z tohoto hlediska je právě aerobní trénink nejdůležitější složkou fyzické přípravy
veslaře (Panuška, 2001).
Z hlediska funkčního je zásadně zatěžován oběhový a dýchací systém, tepová
frekvence dosahuje až 190 tepů za min. a maximální spotřeba kyslíku je 6000 až
6500ml/l (tzn.VO2max 65-70ml/kg) a energetický výdej je značný. Závodník
převážnou část závodu pracuje v aerobně-anaerobní zóně. V závěrečné části se hodnoty
laktátu mohou pohybovat okolo 16-21 mml/l a pH krve mezi 7.0 a 6.85 (Havlíčková,
1993).
Anaerobní krytí se tady zapojuje ve třech momentech závodu, a to při startu, kde
bychom mohli teoreticky označit jako dominantní i systém ATP –CP, rozhodně pak
v závěru závodu – posledních 400 až 500 metrů, případně při nástupech/ trhácích
v průběhu trati.
Opakovaná fyziologická šetření předních veslařů dokazují, že vytrvalost, speciálně
pak maximální aerobní schopnosti veslaře jsou jedním z hlavních limitujících faktorů
jeho výkonu (Astrand, 1976).
Pozitivní korelace mezi průměrnou maximální kyslíkovou spotřebou posádky a
jejím umístěním na vrcholných veslařských soutěžích je skutečně prokázána. Proto se za
jednu z nejdůležitějších fyziologických hodnot pokládá maximální kyslíková spotřeba
VO2 MAX a maximální kyslíková spotřeba VO2 MAX na 1 kg hmotnosti veslaře.
(Nowacki, 1977).
Z těchto důvodů je žádoucí, aby úroveň kardiovaskulárního a dýchacího systému u
veslařů byla i v rámci porovnání mezi vrcholovými sportovci z různých odvětví vysoce
nadprůměrná.
Hudečková (1981) udává doporučené hodnoty vrcholných veslařů VO2MAX,
Poustecká (1986) pak udává relativní hodnoty při přepočtu na 1 kg hmotnosti
závodníka.
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Tabulka 7:Doporučené hodnoty VO2MAX

MUŽI

ŽENY

VO2 MAX

7000ml a více

4500ml a více

VO2 MAX/kg

70–80 ml/kg

50+ ml/kg
(Zdroj: worldrowing.com; vlastní zpracování)

Autoři Droghetti, Jensen, a Nilsen (1991) stanovili hlavní energetický požadavek
pro skif, dvojskif a dvojku – tzv. „malé posádky“, na 6250 ml/ O2/ min. Při výběru do
posádek pro mezinárodní soutěže se musí hledat veslaři s minimální maximální
spotřebou kyslíku alespoň 6000 ml/ O2/ min.
McNeely (2011), však uvádí jiné hodnoty. Průměrné maximální hodnoty VO2
MAX jsou 60–68 ml/ kg/ min napříč mužským i ženským veslováním, a to nehledě na
váhovou kategorii. Rozmezí pro muže těžkých vah pak specifikuje mezi 5,5 l/ min –
7,75 l/ min.
Od roku 1982 kdy firma Concept2 začala se sériovou výrobou a distribucí
veslařských ergometrů se většina fyziologických funkčních testů provádí právě na
těchto trenažérech. Důvod je velmi prostý, poměrně přesná simulace kondičních nároků
spolu s dostupností těchto strojů mezi veslařskými loděnicemi nabízí k testování
příhodné podmínky. Nesmíme však opomenout fakt, že se stále jedná pouze o simulátor
pohybu, a mnoho důležitých částí veslařského umění tento stroj zdaleka nereflektuje.
Konkrétně uvedu například balanční a koordinační schopnosti. Trenažér stojí na pevné
podložce, nehoupe se, ani nenaklání. Těchto vlastností není na lodi možná dosáhnout.
Jak již bylo zmíněno, trenažér poskytuje poměrně přesné údaje, nicméně pouze o
kondiční připravenosti sportovců, a výsledky z trenažérových testování je tudíž vhodné
brát s rezervou.
Kleshnev (2011) udává spolehlivost výkonu na trenažéru jako 40–84 % pro malé
posádky a 10–50 % pro velké lodě. Veslaři se stejným výkonem na trenažéru mohou
běžně dosahovat rozdílných časů na vodě, a to až o 10–20 sekund.
Pro trénink kondičních schopností je však velmi užitečný, dává široké spektrum
informací, které jsou okamžitě dostupné jak v průběhu samotné jízdy, tak případně pro
další zpracování a analýzu. Pro trénink, obzvlášť pak v rámci zimní přípravy, můžeme
využívat trenažér jako dobrý prostředek pro rozvoj aerobní i anaerobní vytrvalosti.
Aerobní práh nehraje v rámci veslařského výkonu důležitou roli, je však
poměrně zásadním ukazatelem a důležitou hodnotou pro trénink. Následující dvě
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tabulky nám udávají doporučené hodnoty na hranici aerobního a anaerobního prahu pro
muže a ženy napříč celým spektrem výkonnostních úrovní dle McNeelyho (2011).
Údaje jsou udávané ve wattech na 1 kilogram tělesné hmotnosti. Pro výpočet
tedy násobíme aktuální, či požadovanou maximální tělesnou hmotností. Příklad: Veslař
vážící 75 kg na elitní národní úrovni.
•

AP: 75 kg x 3,7 W/ kg = 277,5 W, Na úrovni aerobního prahu by měl mít
výkon 277,5 W.

•

ANP: 75 kg x 4,6 W/ kg = 345 W, Na úrovni anaerobního prahu by měl
mít výkon 345 W.
Tabulka 8:Doporučené výkonnostní hodnoty na AP a ANP - muži

MUŽI

Rekreanti,

Veteráni,

Veteráni,

Elitní

junioři

junioři

studenti

národní

vysokých

úroveň

Reprezentanti

škol
Aerobní

0,5 – 1,9 0,8 – 2,6 1,7 – 3,1 W/ 2,8 – 3,7 3,6 – 4,1 W/

práh

W/ kg

Anaerobní

0,8 – 2,8 1,4 – 3,0 2,8 – 3,6 W/ 3,8 – 4,6 4,3 – 5,1 W/

práh

W/ kg

W/ kg

W/ kg

kg

W/ kg

kg

W/ kg

kg

kg

(Zdroj: McNeely (2011), vlastní zpracování)
Tabulka 9: Doporučené výkonnostní hodnoty na AP a ANP - ženy

ŽENY

Rekreantky, Veteránky,

Veteránky,

Elitní

juniorky

studentky

národní

vysokých

úroveň

juniorky

Reprezentantky

škol
Aerobní

0,75 – 2,3 0,9 – 2,4 1,6 – 2,9 W/ 2,7 – 3,3 3,3 – 3,6 W/ kg

práh

W/ kg

Anaerobní

0,9 – 2,1 1,3 – 3,6 2,2 – 3,9 W/ 3,0 – 4,1 3,5 – 4,4 W/ kg

práh

W/ kg

W/ kg

W/ kg

kg

kg

W/ kg

W/ kg
(Zdroj: McNeely (2011), vlastní zpracování)

Úroveň anaerobního prahu představuje intenzitu ve které se odehrává většina
závodů typu head race, stejně jako prostřední 3 minuty standardní trati na malých
disciplínách. (Ingham a kol., 2002,)
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Vypovídací

hodnota

všech testů

progresivně stoupá s množstvím

již

absolvovaných testů, čím více průběžných dat a měření máme, tím lépe můžeme tyto
hodnoty vyhodnocovat.
Neméně důležitým ukazatelem jsou pak hodnoty při maximální intenzitě, ve
veslování se obvykle využívá test „PowerMax5“ – veslař provede 5 temp na trenažéru,
výstupní hodnota testu je výkon ve wattech při pátém záběru.
Tento test se občas spojuje s testem na 60 sekund. Udává nám navíc totiž které
je sportovec schopen udržet po delší dobu, nikoliv pouze maximální hodnotu. Tabulka
doporučených hodnot pro reprezentační týmy dle McNeelyho (2011).
Tabulka 10:Referenční hodnoty pro test na 60 sekund

kategorie

Maximální výkon (W)

Průměrné výkon (W)

Muži open

900–1100

725–875

Muži lehké váhy

650–800

510–720

Ženy open

500–700

380–475

Ženy lehké váhy

400–500

350–425
(Zdroj: McNeely (2011), vlastní zpracování)

Úroveň silových předpokladů pro veslování pak ověřují zejména 3 cviky – přítah
pod lavičkou, mrtvý tah a dřep. Tabulka udává maximální hodnotu v kilogramech
v poměru k tělesné hmotnosti (McNeely, 2011). Tzn. veslař vážící 70 kg by při
reprezentačních ambicích měl být schopný udělat jedno opakování přítahu pod lavičkou
s váhou 91 kg. (70*1,3).
Tabulka 11: Doporučené hodnoty max. síly muži

CVIK

junioři

U23/sen B

Klubová

Elitní

úroveň

národní

Reprezentace

úroveň
DŘEP

1

1,3

1,4

1,7

1,9

MRTVÝ

1

1,3

1,4

1,7

1,9

0,7

0,9

1,05

1,2

1,3

TAH
PŘÍTAH
POD
LAVIČKOU
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(Zdroj: McNeely (2011), vlastní zpracování)

Tabulka 12: Doporučené hodnoty max. síly ženy

CVIK

juniorky

U23/senB

Klubová

Elitní

úroveň

národní

Reprezentace

úroveň
DŘEP

0,8

1

1,25

1,4

1,6

MRTVÝ

0,8

1

1,25

1,4

1,6

0,6

0,8

0,95

1,1

1,2

TAH
PŘÍTAH
POD
LAVIČKOU
(Zdroj: McNeely (2011), vlastní zpracování)

Úroveň rychlostních schopností samozřejmě také vliv na veslařský výkon má.
Rozumíme zde rychlost pohybů veslaře, tedy frekvenci. Frekvenční rozsah při
veslařském závodě se pohybuje mezi 28 a 40 záběry za minutu. Variabilita závisí, jako
vždy, na typu lodě, kategorii a podmínkách. Můžeme však najít i poměrně velký rozptyl
v rámci jedné disciplíny Největší variabilita se vyskytuje na skifu. Tuto širokou škálu
frekvenčních možností umožňuje nastavení lodě a vesel, více o tomto tématu později.
Samotná úroveň rychlostních schopností je vždy provázána s jinými
pohybovými schopnostmi, ať již s rychlostní vytrvalostí, nebo dynamickou silou.
Rytmus tempa – rychlost jeho jednotlivých částí je závislý na frekvenci a úsilí (síle
zátahu). Zásadně má být pohonná fáze tempa ve vodě rychlejší než nepohonná fáze nad
vodou. Jako optimální se udávají poměry 1:2, případně 2:3 (Bartáková 1964).

1.1.3 TECHNICKÉ FAKTORY
Dle Panušky (2001) rozlišujeme 3 základní faktory techniky. Jejich vzájemné
uspořádání a poměrné zastoupení v provedení tempa pak určuje jednotlivé veslařské
styly. Jedná se o následující:
1) Síla protažení vesla vodou
2) Délka zátahu
3) Frekvence jednotlivých zátahů
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Pojetí a provedení techniky veslování se různí napříč jednotlivými kluby, stejně jako
napříč spektrem národních týmů. Tempo se vždy skládá z pohonné a nepohonné fáze
(Drive phase and Recovery phase). Cílem správné techniky je poskytnout lodi
maximální rychlost za co nejmenší úsilí (Bača, 1967).
Toto tvrzení však vyvrací a Korzeniowsky (2017), zastává názor, že jednotlivé styly
postupně mizí. V moderním veslování není prostor pro zbytečné pohyby, případně
nadměrné úsilí ve fázích tempa, kde je efektivita prokazatelně nižší.
Reedy také zastává názor, že jednotlivé styly vycházejí z materiálu, který používají
jednotlivé posádky.“ V dnešní době je mnohem méně výrobců veslařského materiálu,
než bývalo v letech minulých. Pokud jezdíme na lodích Empacher v kombinaci s vesly
Concept2 a zimní příprava se odehrává na trenažérech Concept 2, tendence veslovat
určitým stylem je prokazatelná (Reedy, 2011).
Bartáková (1964), udává spektrum technických dovedností, které by veslař měl
umět a které posouvají technické dovednosti správným směrem, jedná se o následující:
výcvik na aparátech (trenažérech, bazénech), jízda za technicky vyspělým veslařem,
cvičení rovnovážná (dovednost udržet loď v rovině bez opory o vesla), dovednost lubů
(dovednost veslovat na obou stranách – nepárové veslování), dovednost veslovat na
párových i nepárových disciplínách, dovednost různých postů, dovednost malých
disciplín (skif a dvojka – nejmenší lodě párového a nepárového veslování), dovednost
provádět technická cvičení bez ohledu na okolní podmínky (vlny, vítr, jiný „kolega“ v
lodi).
V dnešní době se technika veslování hodnotí pomocí biomechanických měření.
Hlavním cílem těchto měření je zlepšení techniky, zaměřuje se hlavně na efektivitu v
pohonné fázi (Kleshnev, 2011).
Tabulka udává zjednodušené schéma faktorů, které hrají roli ve veslování. Veškerá
měření mohou však probíhat pouze mimo závody. Pravidla závodního veslování, česká,
ani mezinárodní pravidla a regulace FISA, neumožňují používat žádné přístroje typu
wattmetr.
Razance v začátku tempa, respektive včasné a razantní chycení tempa je spolu s
vertikální a horizontální stabilitou lodi nejdůležitějším ze všech technických faktorů.
Jedná se o hlavní faktor pohonné a nepohonné fáze veslařského tempa.
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Obrázek 1 Biomechanické faktory ve vztahu k výkonu

(Zdroj: Kleshnev, 2011)

1.1.4 TAKTICKÉ FAKTORY
Uplatnění tohoto typu přípravy, stejně jako množství taktických prvků je ve
veslování minimální. Pravidla nedovolují ani získání výhodnější dráhy, ani poškozování
soupeře vytlačováním, najížděním do něj apod. Mimo to je vzájemné dorozumívání
členů vícečlenných posádek obtížné. Relativně nejvíce mohou taktiku uplatňovat skifaři
(Bartáková, 1964). Závody světového poháru, Olympijské hry, mistrovské soutěže
apod. tak spadají do kategorie nepřímého typu soutěžení.
Taktika však hraje důležitou roli v rámci celého závodního víkendu (rozjížďky,
opravné jízdy, čtvrtfinále, …). Díky postupovým klíčům je předem jasné, jaké množství
posádek z konkrétních jízd konkrétně postupuje dále. Pokud tedy známe soupeře a jsme
schopni posoudit naše i jejich aktuální výkonnostní možnosti, dá se tímto způsobem
ušetřit poměrně značné množství energie.
Stejně tak pokud závodník v průběhu závodů není na postupové pozici, není pro něj
výhodné, aby jel zbytečně zbytek závodu naplno. Rozumné je pošetřit síly na opravnou
jízdu.
Taktické rozložení sil do závodu je pak spíše otázka individuálních preferencí.
V poslední době je však jistým trendem výkonnostně nejlepších posádek jezdit všechny
čtvrtiny závodu stejným tempem. Veslování neumožňuje použití wattmetrů, ani
žádného přímého spojení mimo loď, posádka jede vždy podle citu a vlastního uvážení.
27

Taktickou výhodou může být vidět své soupeře. Pokud se nacházíme na čele
závodu, jsme mimo zorné pole svých soupeřů, případné nástupy soupeřících posádek
jsou nám vždy na očích, pokud tedy zvládáme dění v závodě sledovat.
Nutným předpokladem pro modulaci taktiky během závodu je maximální
technická vyspělost. Musí-li se veslař soustředit při závodě na své pohyby, zákonitě
nezvládá sledovat vývoj závodu (Bartáková, 1964).

1.1.5 PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY
Problematika psychologické přípravy a role psychické přípravy ve veslování je
stejně jako ve většině jiných sportovních odvětví stále relativně velkou neznámou.
Barnes (2014), uvádí čtveřici nezbytných vlastností pro vysokou sportovní výkonnost:
sebedůvěra, motivace, schopnost soustředění a zvládání stresu. Obecně doporučuje
veškeré psychické problémy a stavy zaznamenávat.
Sebedůvěra je ve vztahu k výkonu klíčová. Kladením reálných dosažitelných cílů
ať již závodních, či tréninkových dokážeme tuto vlastnost pozitivně ovlivňovat. Pozor
však na přílišné či nereálné nároky, zákonitě vedou k frustraci a následně k řadě dalších
problémů.
Taktický a technická příprava rovněž pozitivně ovlivňují psychický stav. Mnoho
situací je replikovatelných v tréninkovém prostředí. Tímto způsobem dokážeme řadu
nepříznivých mentálních stavů odstranit. Situace, které je nám známá, je zákonitě méně
stresující než tzv. strach z neznámého.
Na rozdíl od pohybových schopností, jejichž identifikací se můžeme zabývat
poměrně brzy a metodika je velmi propracovaná, psychologický přístup k výběru
talentů probíhá dosud ojediněle a pouze v některých sportovních odvětvích. Obecně
převládá přístup, že sportovní výkon je především funkcí tělesnou, nebo biologickou
(Kovářová, 2015).

1.1.6 OSTATNÍ FAKTORY
Věk optimální veslařské výkonnosti je podle Hudečkové (1981) mezi 20 a 26 lety.
S tímto tvrzením však zamíchala celá řada dalších skutečností. Jedním z nich bylo
zařazení kategorie do 23 let, které posunulo věk vrcholné výkonnosti v kategorii
seniorů. Sir Steve Redgrave, legenda veslování, získal svou poslední medaili – zlato
z OH v Sydney ve věku 38 let. Ondřej Synek získal bronzovou medaili na OH v roce
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2016 ve věku 34 let, vítězem tohoto závodu byl Mahé Drysdale, v té době mu bylo 38
let. Mohl bych takto pokračovat celou řadou případů.
Obrázek 2: Věk skifařů na OH

(Zdroj: worldrowing.com)

Z obrázku výše vidíme, že rozptyl vrcholné výkonnosti je mnohem větší, než
udává Hudečková (1981). Počítejme tedy s rozmezím mezi 24 a 31 lety. Celá řada
autorů se v tomto případě shoduje, že úroveň VO2 MAX je udržitelná až zhruba do
věku 42 let (Nybo 2004 a Nordsborg 2004). Důležitost tohoto ukazatele je popsána
v kapitole kondičních faktorů. Délka udržitelnosti VO2 MAX pak kopíruje věk
optimální výkonnosti.
Rozdílné nastavení vybavení, stejně jako různá taktika a důraz na určité prvky
techniky, se následně promítá do soupeření daleko více, pokud pro závod vyvstanou
určité speciální okolnosti. Těchto okolností může být celá řada, nejběžnější jsou
povětrnostní podmínky, případně vlny. Obvykle se tyto dva jevy při závodech vzájemně
doprovázejí, nicméně mohou se vyskytovat i nezávisle na sobě.
V případě, že se závody odehrávají na tekoucí vodě, hraje roli i proud, a to jak
jeho síla a rychlost, tak i jeho směr. Některé tratě jsou známé tím, že vynášejí, např.
zatáčka pod Vyšehradem při Pražských Primátorkách, většina zatáček na Temži při
závodě Head of the River Race nebo Oxford x Cambridge. Odstředivé tendence zatáček
spolu s rychlostí proudu pak představují výrazné obtíže pro kormidelníky. Sílu proudu
kompenzujeme pákami vesel, stejně jako při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
Jistým paradoxem zde však je to, že jízda po proudu je náročnější, jelikož voda „nateče“
do lopatky vesla při zátahu. Kompenzace pro jízdu po proudu, je tedy stejná jako pro
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jízdu proti větru. Opačným způsobem toto platí pro jízdu proti proudu, případně po
větru. Voda je pocitově lehčí a umožňuje vyšší frekvenci.
V neposlední řadě je důležitým faktorem i stav a úroveň materiálního vybavení,
které je obzvlášť na vrcholné úrovni limitujícím faktorem celého výkonu.
Tabulka 13 Přizpůsobování speciálním okolnostem

Speciální okolnost

Možná modifikace

Protivítr

Prodloužení vnitřní páky
Zkrácení celkové délky vesla
Posun nohavek za špičkou
Zkrátit vnitřní páku

Povítr

Prodloužit délku vesla
Posun nohavek k zádi
Zvednout výšku tažení na havlinkách

Vlny

Nasadit větší vlnolam
Jeden výrazně větší veslař v posádce

Zkrátit veslo a ztížit vnitřní páku (1 cm
vnitřní páky na 2 cm délky vesla)
Zvýšit úhel nohavek

Jeden výrazně menší veslař v posádce

Natáhnout veslo a zlehčit vnitřní páku
Zmenšit úhel nohavek

Příliš vysoká frekvence

Zvětšit rozsah práce vesla ve vodě
Použít větší lopatku
Zvýšit překolmení havlinek

Posádka neni schopna zvýšit frekvenci

Zvýšit vnitřní páku
Zkrátit vnější páku
Zmenšit překolmení havlinek

Posádka změní typ lopatky

Dle typu přizpůsobit vnitřní a vnější páku
vesla
Dle typu přizpůsobit překolmení havlinek

Posádka

potřebuje

dosáhnout

rychlosti lodi

vyšší Použít efektivnější typ lopatky
Zkrátit celkovou délku vesla
Zvýšit rozsah práce vesla ve vodě

Posádka je technicky nevyspělá

Natáhnout celkovou délku vesla
Snížit překolmení havlinek
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Snížit výšku tažení
Posádka je technicky vyspělá

Zkrátit celkovou délku vesla
Zvýšit překolmení havlinek
Zvýšit výšku tažení

Posádka jede na lodi určené na vyšší váhu

Snížit výšku tažení
Zkrátit délku vesla
Zkontrolovat vyvážení lodi

Veslaři nejsou schopni udržet veslo ve Snížit výšku tažení
vodě v konci zátahu

Zvýšit překolmení havlinek
Posunout nohavky k zádi

Veslaři topí veslo příliš hluboko

Zvýšit výšku tažení
Odkolmit havlinky
Posunout nohavky za špičkou
(Zdroj: Nolte, 2011)

Problematiku celé řady těchto okolností shrnuje přiložená obr. 2. Nabízí zároveň
i několik možných řešení pro všechny tyto problémy, na základě úpravy délky, případně
pákových poměrů na veslech, či na havlinkách.
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2

PRAKTICKÁ ČÁST

2.1 METODY
Předložená práce je deskriptivního charakteru, praktická část je realizována jako
korelační analýza dat, je využito statistické analýzy dat s užitím Pearsonova korelačního
koeficientu – hledání závislosti mezi dvěma proměnnými a to explanační a cílovou
proměnnou. Korelační koeficient je vyjádřen pro každý z 11 testů samostatně a vždy je
vztahován k výkonu na skifu. Současně je prezentován i vztah souborů více testů
s výkonem na skifu.

2.2 CÍLE A ÚKOLY
Cílem práce je deskripce výběrových kondičníh kritérií používaných pro výběr do
národních rerprezentací a zjištění vztahu těchto kritérií s veslařským výkonem na skifu.
Cíl práce byl realizován prostřednictvím dílčích úkolů a to zejména následujících:
•

Stanovení struktury výkonu ve veslování k určení žádoucích testů
obecných kondičních schopností pro praktickou část práce

•

Deskripce současných výběrových kritérií používaných pro výběry
národních reprezentací

•

Vytvoření testového protokolu a realizace testování

•

Vyhodnocení a návrh podnětů pro relevantní výběr do národních
reprezentací, případně jiných „podporovaných skupin“

2.3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY
1. Využívá se kondiční testování pro výběr do národních reprezentací?
2. Existuje statistická významnost vztahu mezi námi testovanými kondičními
schopnostmi a výkonem na skifu?

2.4 CHARAKTERISTIKA SOUBORU
Testování proběhlo na závodním družstvu veslařů anonymizovaného pražského
veslařského oddílu, vítězném v rámci bodování Českého poháru ve veslování, konkrétně
na 10 respondentech této četné skupiny. Závodníci vysoké klubové úrovně, současní i
bývalí reprezentanti ČR v tomto sportu. Jedná se o kategorii dospělých, věk je tudíž
omezen spodní věkovou hranicí 18 let. Skupina je homogenního charakteru.
Charakteristickým rysem tréninkového plánu této skupiny je široké zastoupení
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doplňkových sportů a jejich popularita napříč závodním družstvem, jedná se zejména o
plavání, běžecké lyžování, běh, a silniční i horskou cyklistiku. Běžným tréninkovým
prostředkem je četné zařazování posilovny. Všichni respondenti jsou registrovanými
sportovci ČVS, zdravotní způsobilost je zde mandatorním požadavkem pro registraci –
sportovní lékařská prohlídka, včetně zátěžového EKG.

2.5 ETICKÉ ASPEKTY PRÁCE
2.5.1 Zajištění bezpečnosti
Všechny vybrané testy jsou opakovaně každoročně prováděny během přípravy
závodníků v rámci tréninku. Závodníci jsou obeznámeni s jejich povahou a znají
zdravotní rizika. Rozcvičení před každým testem je umožněno v libovolné míře dle
individuálních potřeb každého sportovce. Na testování dohlíží šéftrenér veslařského
klubu. Testování neužívá žádných invazivních metod. Testování v bazénu je
realizováno v rámci hodin pronajatých tímto veslařským klubem, přítomen je vždy
alespoň jeden z trenérů.

2.5.2 Střet zájmů
Sám jsem účastníkem testování, jelikož jsem aktivním závodníkem v rámci
závodního družstva tohoto pražského klubu. Testování nevyhodnocuje individuální
výkony, ale vyjadřuje vztah proměných v obecné rovině – toto uvádím jako skutečnost.

2.5.3 Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita, nicméně
pořizování audio či video nahrávek a fotografií není součástí testování a pro jeho
realizaci je irelevantní.

2.5.4 Text informovaného souhlasu
Vzorový text informovaného souhlasu a předávacího protokolu dat přiložen -příloha 7.
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2.6 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA
2.6.1 Doporučení k výběrovým kritériím FISA
Mezinárodní veslařská federace sestavila vlastní list doporučení pro výběry na
závody světové úrovně. Dokument v obecné rovině stanovuje férová a objektivní
kritéria pro výběr závodníků. Apeluje na národní veslařské federece s výběrem
kompetentních osob, které mají na starost selekci v konkrétní zemi.
Doporučení pro výběr závodníků v obecné rovině se vztahují k účasti na
testování konkrétní veslařské federace a jejich nominaci na mezinárodní závody.
Konkrétní hodnoty FISA neuvádí. Doporučují brát v potaz individuální výkony
závodníků na skifu a trenažeru, stejně jako jejich výkonnost v posádkách a zejména
zohlednit následující:
•

Testování na různé vzdálenosti (2 km, 6 km, 15 km, 150 m sprint)

•

Techniku závodníků

•

Výsledky z testování a tréninků

•

Výsledky v závodech

•

Motivaci

•

Kompatibilitu se zbytkem týmu
FISA, 2019

2.6.2 Výběrová kritéria – Česká republika
Český veslařský svaz, ergo národní tým, s vedením a metodikou současného
šéftrenéra používá v současné době zimního – předsezónního testování k sestavení
širšího reprezentačního družstva. Trend sestavování širšího družstva ještě před začátkem
sezony najdeme takřka u všech veslařských federací. Mandatorní testování se sestává ze
dvou startů v seriálu českého poháru na 2 km trenažéru a současně překonání
stanovených limitů pro jednotlivé kategorie. Cílem těchto testů je pochopitelně vybrat
nejlepší sportovce s největší šancí uspět na mezinárodním poli. Opakované testování na
6 km v různých frekvencích, a to jak na pojezdech Concept 2 slides, tak na pevném
trenažéru bez pojezdů. Následuje MČR na dlouhé dráze, kde si předem nespecifikované
množství závodníků vyjede pozvánku na kontrolní závody. Bez splněných
ergometrových limitů je pozvání na KZ a tedy následné zařazení do reprezentačního
družstva vyloučené.
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Výběr je v zásadě založen na těchto styčných bodech:
•

Výkon při jednotlivých testech

•

Předchozí výsledky

•

Schopnost přizpůsobení se (kompatibility)

•

Perspektivnosti
( ÚT ČVS, 2018)

Problém nastává v množství dokumentů, dodatečných podmínkách a regulacích,
které jsou průběžně zveřejňovány v průběhu celé sezony. Samotná koncepce pak lehce
postrádá celou pointu slova koncepce. K postupu je tedy nutné splnit trenažérové limity.
Nesplnění těchto limitů v prvotní fázi pak zcela znemožňuje prokázat, byť třeba i vyšší
výkonnost při samotném veslování, než u primárně vybraných – ,,trenažéristů“.
Samotné dokumenty zveřejněné ÚT ČVS jsou srozumitelné, většinou však neúplné,
problém nastává v jejich kvantitě a vzájemné kontradikci tvrzení v nich zveřejněných.
Obzvlášť pak v jejich rozporu s aplikací v praxi. Ve výsledku pak postoj ČVS a ÚT
ČVS k výběru reprezentačního družstva působí lehce schizofrenním dojmem.
Výše stanovené body ponechávají mnoho prostoru k otevřené interpretaci. Pro výběr
národního týmu. Podmínkou by však měla být silná autorita, které svá rozhodnutí a
stanoviska může podložit předchozími úspěchy dosaženými touto logikou. Stanovování
jakýkoliv limitů se i na základě našeho testování jeví jako zbytečné, hodnoty
absolutních výkonů jsou ve veslování stále relativní. Do dvojskifu stále musím posadit
dva závodníky, do párové čtyřky čtyři. Veslařský trenažér by měl nadále zůstat jako
tréninkový prostředek, nikoliv jako hlavní náplň zimní přípravy a zimního závodění, jak
se tomu děje v posledních letech. Přípravu na trenažéru je možné kompenzovat i jiným
způsobem, a i z psychologického hlediska je dobré, věnovat se alespoň mimo sezonu
jiným aktivitám.
Tabulka 14 Trenažerové limity ČR 2018

Kategorie

Limit na trenažeru

M/ U23

6:10/ 6:16

MLV/ U23

6:20/ 6:30

Ž/ U23

7:11/ 7:17

ŽLV/ U23

7:22/ 7:35
(Zdroj: www.veslo.cz, vlastní zpracování)
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Situace v juniorském veslování je co do požadavků v jednotlivých dokumentech
velmi podobná. Pozitivní je zde však menší organizační složitost a celkově lepší
orientace v podmínkách díky nižšímu počtu těchto dokumentů a dlouhodobé koncepci
bez zásadních změn, v posledních dvou letech se však bohužel po inspiraci
v seniorském veslování situace začíná lehce podobat stavu v seniorském veslování.
Realizace předem stanovených podmínek v praxi se zde však až na výjimky daří.
Juniorské veslování je zejména v posledních 3 letech velmi silné, řada titulů a
medailových umístění velkých posádek, jak mužské, tak ženské části značí velmi
dobrou práci s mládeží obecně. Nikoliv však pouze v rámci reprezentačního družstva,
zejména na klubové úrovni. Způsob výběru juniorských závodníků byl vždy v zásadě
jednoduchý a pro všechny zúčastněné velmi srozumitelný. Prvním kolem výběru bylo
testování Mistrovství ČR na dlouhé dráze v Hoříně (6 km), prvních 15 skifařů si
zajistilo postup na Kontrolní závody, z kterých se dle umístění skládaly jednotlivé
posádky na mezinárodní akce. Za nešťastné považuji zařazení trenažérových limitů pro
juniorské družstvo, přestože zůstávají relativně benevolentní a zůstává možnost udělení
tzv. divoké karty, čili možnosti účastnit se dalších kol testování bez splnění primárních
kritérií. Nevidím zde pro trenažérové limity opodstatnění, výběrové síto závodů na vodě
(MČR dlouhá dráha + KZ Račice) mi přijde dostatečné.

2.6.3 Výběrová kritéria - Slovensko
Situace na Slovensku, je diametrálně odlišná. Na webových stránkách Slovenského
veslařského svazu, jsou k nalezení výsledky jednotlivých testování, nicméně dokumenty
k celkové koncepci výběru jaksi absentují. Po emailové komunikaci s generální
sekretářkou slovenského veslařského svazu se mi dostalo odpovědi vysvětlení i ke
slovenské výběrové metodice. Parafrázuji zde slova generální sekretářky: Slovensko je
zatím veslařsky příliš malá země na to, aby měla pro jakoukoliv koncepci využití.
Žádný výběrový systém v tuto chvíli nepoužíváme a nemáme“. Problematiku
reprezentace řeší ve všech ohledech hlavní reprezentační trenér, který má v této věci
téměř neomezenou moc. Kontrolní závody na 2 km, 6 km trenažér a 2 km trenažér sice
probíhají, nicméně zařazení

závodníků do reprezentačního družstva zůstává

v kompetenci hlavního trenéra.
Nejvýraznější personou slovenského veslování je v posledních letech Lukáš Babač,
dvojnásobný medailista z MS na lehkém skifu a čtyřnásobný medailista z ME v téže
disciplíně. Zde se vskutku nejedná o koncepční výběrovou práci. Vzhledem k počtu
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aktivních veslařů mezinárodní úrovně na Slovensku dává tento způsob výběru smysl,
pro české prostředí však není použitelný. Podklady pro analýzu současné slovenské
výběrové koncepce v tuto chvíli neexistují.

2.6.4 Výběrová kritéria – Spojené státy americké
Protipól slovenského nekoncepčního výběru nalezneme za oceánem ve Spojených
státech amerických. Koncepce výběru je zveřejněná v dostatečném předstihu před
začátkem sezony. Výběr posádek postupuje od malých lodí (skif, dvojka) po posádky
směrem k mistrovství světa v daném roce. Ověřování výkonnosti malých posádek (M2,Ž2-, M1x, Ž1x, MLV2x, ŽLV2x) probíhá zpravidla na prvním, případně druhém kole
světového poháru v daném roce. Požaduje se umístění specifikované pro každou
kategorii a zároveň umístění v první polovině startovního pole. Při nesplnění těchto
náležitostí je posádka zařazena do výběrového procesu velkých lodí. Koncepce
obsahuje i právní náležitosti, jež musí být splněny, vyžaduje, mimo jiné, písemné
prohlášení závodníků, kteří jsou nominováni, určuje přesné termíny přihlášek, testování,
deklaruje široké spektrum výběrových podmínek a faktů ke kterým se přihlíží.
Nalezneme zde i kritéria pro výběr kormidelníků, výši finančních podpor pro jednotlivé
posádky na určitá období. Vzhledem k širokému poli závodníků, které je ve spojených
státech, dává tato koncepce smysl. Systémové nastavení podmínek v tomto případě
ulehčuje administrativní a logistickou práci.
Při výběru hrají roli následující faktory:
•

Kompatibilita se zbytkem závodního týmu

•

Prokázaná výkonnost během výběrového období

•

Doporučení renomovaných trenérů

•

Výsledky ve světovém poháru z předchozích let

•

Výsledky na kontrolních závodech
US Rowing, 2017

Kondiční požadavky jsou specifikovány v obecné rovině a to na trenažeru na
vzdálenost 2 km a 6 km. Nejlepší výkony na 6 km se pohybují na úrovní těsně pod 19
minut pro muže, u žen pak lehce přes 21 minut. Výkony jsou absolvovány na pevném
trenažeru Concept 2 bez pojezdů a to bez omezení frekvence záběrů. Požadovanou
úroveň jiných kondičních kritérií se nepodařilo zjistit
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2.6.5Výběrová kritéria – Velká Británie
Výběrový systém ve Velké Británii je také vícekolový. V základu se sestává z pěti
separátních testů, u kterých jsou různě specifikovány podmínky účasti. Některé jsou
pouze na pozvání, některé otevřeny pro všechny závodníky. Povinné testování na 2 km
na trenažéru je prvním v celé sérii, je specifikováno jako „open“, čili účast je možná i
bez pozvání. Limity pro jednotlivé kategorie jsou stanoveny v předstihu a je nutné jejich
splnění pro další postup. (viz tab.15). Následuje druhé, tentokrát kombinované
testování, 2 km trenažér + 5 km distanční závod na skifech a dvojkách bez
kormidelníka. Tento model se opakuje i v rámci třetího kola výběru.
Tabulka 15: Trenažérové limity GB

2 km

2 km

5 km

5 km

SEN A

U23/ SEN B

SEN A

U23/ SEN B

M

6:05

6:14

16:00

16:30

Ž

7:05

7:10

18:30

18:50

MLV

6:30

6:35

16:50

17:00

ŽLV

7:28

7:38

19:10

19:40

(Zdroj:www.britishrowing.org, vlastní zpracování)

Toto kombinované testování je určující pro pozvání na následné kontrolní
závody malých lodí – pouze na pozvání. Posádky se začínají skládat zhruba od poloviny
dubna. Opět bych zde poukázal na trenažérové limity – nemyslím si, že je dobré, podle
nich posuzovat vhodnost/nevhodnost kandidátů. Je dobré tyto hodnoty znát pro srovnání
s výkonem na vodě. Poměrně dobře odráží rezervy ve výkonu na vodě (v případě
dobrého trenažéru a špatného výsledku z vody), potažmo rezervy v úrovni kondičníchh
schopností a dobré úrovně dovedností (relativně dobrý výsledek na vodě a poměrně
horší výsledek na ergometru).

2.6.6 Výběrová kritéria – Nový Zéland
Pro zařazení do reprezentačního týmu Nového Zélandu je nutné splnit kondiční
podmínky specifikované výkonem na veslařském trenažeru:
Tabulka 16 Trenažérové limity NZ

Muži

Ženy

38

senioři

5:49

6:43

U23

5:55

6:51

junioři

6:03

6:59
(Zdroj: www. rowingnz.kiwi, vlastní zpracování)

Zařazení do reprezentačního týmu je možné i při nesplnění těchto limitů a to v případě
že dotyčný závodník zvítězí v závodě malých posádek v mistrovském závodě, platí pro
skif a dvojku bez kormidelníka. Testování se opět sestává z výkonu na vodě na skifu,
nebo dvojce bez kormidelníka a výkonu na ergometru na 2 a 5 kilometrů případně test
na 30 minut na veslařském trenažéru. U juniorkého týmu nejsou stanoveny limity na test
na 30 minut. Je uvedeno, že test má pouze informativní charakter pro ústředního trenéra.
Pokud se závodník chce ucházet o místo v reprezentaci, souhlasí s následujícím:
•

Testování na veslařském trenažeru

•

Testování v malých posádkách

•

Testování na různých postech

•

Účast v distančních závodech

•

Závodění

•

Jakýkoliv jiné fyzické testování

•

Psychologická analýza

•

Rozhovory
Rowing NZ, 2019

2.6.7 Výběrová kritéria - Irsko
Irská výběrová koncepce stanovuje výběrový standard pro testování na trenažeru
a to v následovně:
Tabulka 17 Doporučené hodnoty trenažér - IRL

Muži/ Muži LV

Ženy/ Ženy LV

SEN A

5:55/ 6:10

6:45/ 7:07

U23

6:05/ 6:15

6:55/ 7:15

Junioři

6:20/ neexistuje

7:15/ neexistuje
(Zdroj: rowingireland.ie, vlastní zpracování)

Využívá se i testování na 6 km a to jak bez omezení frekvence, tak s různými
omezeními, testy na 100 metrů a 500 metrů a testu na 30 minut bez omezení frekvence.
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Testování na vodě začíná na dlouhé trati 6 km, na základě těchto výsledků se pak
postupuje při sestavování posádek. Ověřování výkonnosti na trenažeru se zde četně
opakuje, můžeme tudíž usuzovat, že se mu v rámci irského výběru přikládá velká
důležitost.

2.6.8 Výběrová kritéria - Austrálie
Australská výběrová koncepce poskytuje nejvíce údajů. Samotné testování a výběr se
sestává z testu na 2 km a 5 k na trenažeru s následnými testy na 2 km a 5 km na vodě
v malých disciplinách. Splnění těchto trenažerových limitů není nezbytné pro
pokračování ve výběru pro národní reprezentaci. Klíčový je zde výkon závodníků na
vodě.
Tabulka 18 Doporučené výkony na trenažeru - AUS

Muži/ Muži LV

Ženy/ Ženy LV

SEN A

5:48/ 6:10

6:40/ 7:05

U23

5:58/ 6:20

6:55/ 7:20

Junioři

6:08/ neexistuje

7:05/ neexistuje

(Zdroj: www.rowingaustralia.com.au, vlastní zpracování)

V návaznosti na jejich výsledky ze závodů v malých disciplínách se následně
sestavují další posádky, dle uvážení ústředního trenéra. Zároveň závodníci musí splnit
časové limity v posádkách ve kterých jsou vybrání a to následující:
Tabulka 19 Hodnoty limitů voda AUS

kategorie

Muži

Ženy

1x

6:55,7

7:35,0

2-

6:32,0

7:15,2

2x

6:22,7

7:02,2

4-

5:59,4

6:38,3

4x

5:53,5

6:30,3

8+

5:39,0

6:16,8

LV 2x

6:28,7

7:13,7
(Zdroj :www.rowingaustrlia.com.au, vlastní zpracování)

Tyto časy pochopitelně počítají s neutralitou závodního prostředí – příznivé
počasí.
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V případě australské veslařské federace jsou uveřejněny doporučené hodnoty
ostatních, nejen kondičních, ale i technických parametrů a fyziologických parametrů.
Hodnoty pro seniorskou kategorii jsou uvedeny v absolutní hodnotě, narozdíl od
McNeely (2011), který udává hodnoty jako násobky tělesné hmotnosti závodníků. Níže
uvádím doporučené hodnoty pro jedno opakovací maximum.
Tabulka 20 Doporučené hodnoty 1RM - AUS

Muži SEN A

Ženy SEN A

Mrtvý tah

165 kg

130 kg

Přítah pod lavičkou

105 kg

77,5 kg

Dřep s činkou

150 kg

115 kg

(Zdroj: www.rowingaustralia.com.au, vlastní zpracování)

2.7

VÝBĚR TESTŮ
Vybrané testy jsou vyselektovány ze současných výběrových baterií, případně

kompletně převzaty. Silová část odráží doporučené hodnoty pro silovou připravenost
sportovců podle dle McNeelyho (2011). Individuální výkony jsou přepočítány na
násobky tělesné hmotnosti. Zařazení do jednotlivých výkonnostních skupin pro naše
testování není relevantní.
Vytrvalostní část nám pokrývají dva testy a to běh na 1500 metrů a plavecký test
na 400 metrů. Jak bylo vysvětleno v teoretické části, závod na skifu trvá řádově 7 minut,
vzdálenosti těchto vytrvalostních testů byly zvoleny tak aby zatížení trvalo přibližně
stejnou dobu – stejné energetické krytí, apod. a současně aby byly pro respondenty
zajímavé. Oba testy jsou současně soutěžní tratě daných sportovních specializací
(atletika, plavání).
Trenažérová část odráží celé spektrum vytrvalostních i silových testů a současně
částečně odráží o dovednostní složku veslování. Testování na 2 a 6 kilometrů je
výběrový test pro zařazení do SCM, VSC i širšího reprezentačního družstva u nás i
v zahraničí. Maximální výkon na 60 sekund je převzat z hodnot McNeelyho, stejně jako
krátkodobý maximální výkon, který je však měřen samostatně formou 5 a 10 zátahů.
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2.8 REALIZACE VÝZKUMU
Testování probíhalo v rámci tréninkového procesu veslařského klubu dle určení
šéftrenéra VK. Časová vytíženost a velké množství rodinných, školních i pracovních
povinností znemožňovalo provést testování centrálně se všemi účastníky naráz.
Testování je koncipováno po ukončení hlavní části veslařské sezony do přechodného
období mezi letní a zimní sezonou. Testování bylo rozloženo do bloků a to následovně:
•

5 temp ergo (3 pokusy) + 10 temp ergo (3 pokusy) + 60 sekund ergo

•

400 m bazén + VZ Dřep s činkou

•

Mrtvý tah + přítah pod lavičkou + 6 km ergo

•

1500 m běh

•

2 km ergo

•

2 km voda

Tyto bloky bylo možné provádět dle určení šéftrenéra VK v rámci tréninku, musel
být však absolvován celý blok v rámci jednoho dne a současně v návaznosti vypsané
výše. Jediný test a to 2 km na vodě na veslařské dráze v Praze musel být absolvován
minimálně dvěma účastníky současně, a to proto, aby byl současně simulován soutěžní
charakter výkonu. Podrobný popis jednotlivých testů následuje.
Vyhodnocení výsledků je prováděno pomocí programu Microsoft Excel. Tento
program poskytuje veškeré potřebné funkce a matematické modely pro zpracování a
analýzu dat. Nejdůležitější funkcí celého vyhodnocení je korelační koeficient počítaný
mezi jednotlivými testy vůči výsledku na vodě, mezi soubory testů (silová část,
vytrvalostní část, trenažérová část) a výsledkem na vodě a v neposlední řadě mezi celým
testem a výsledkem na vodě.
1) 5 temp ergo
Respondent je seznámen s charakterem testu jako s maximálním výkonem. Na
trenažéru zvolíme na displeji možnost Just row a jako zobrazované jednotky
vybereme watty. Respondent má 5 temp na to dosáhnout co nejvyššího výkonu
ze zastaveného trenažéru (větrák bubnu nesmí být v pohybu). Odečítáme
hodnotu přesně 5. zátahu.
2) 10 temp ergo
Respondent je seznámen s charakterem testu jako s maximálním výkonem. Na
trenažéru zvolíme na displeji možnost Just row a jako zobrazované jednotky
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vybereme watty. Respondent má 10 temp na to dosáhnout co nejvyššího
výkonu ze zastaveného trenažéru (větrák bubnu nesmí být v pohybu).
Odečítáme hodnotu maximálního výkonu kdykoliv mezi 1. a 10. zátahem.
Odpor větráku nastaven libovolně dle individuálních preferencí.
3) 60 sekund ergo
Na displeji trenažéru nastavíme časový interval 1 minuta. Respondent je
instruován, aby vesloval po celou dobu maximálním úsilím. Odpor větráku
nastaven libovolně dle individuálních preferencí.
Odečítáme průměrný výkon ve wattech.
4) Dřep s činkou
Jedná se o individuální maximální výkon v daném cviku. Navyšovat lze o 5 kg
a násobky 5 kg, případně o více. Platný pokus je ten kdy jsou v krajní poloze
stehna vodorovně a respondent se stále zvládne postavit. Dřep se provádí
s činkou na ramenou za hlavou (back squat). Na každou hmotnost má
respondent 3 pokusy.
5) Přítah pod lavičkou
Jedná se individuální silové maximum. Platný pokus je ten, kdy se osa činky
dotkne lavičky, na které se cvik provádí. Hmotnost lze navyšovat o 5 kg a
násobky 5 kg, případně více. Na každou hmotnost má respondent 3 pokusy.
6) Mrtvý tah
Opět silové maximum. Platný pokus je ten kdy se respondent zvládne s činkou
narovnat do stoje a vydrží po dobu 3 sekund. Vzhledem k nekompatibilitě
konkrétní osy a kotoučů zde bylo nutné navyšovat o 10 kg, případně násobky
10 kg.
7) 400 m bazén VZ
Maximální výkon je v tomto případě co nejnižší čas, plave se v bazénu o délce
strany 50 metrů, test začíná startovním skokem, kotoulové obrátky jsou
povoleny, konec testu dohmatem z vody pod startovním blokem.
8) 1500 m běh
Maximální výkon je opět nejnižší možný dosažitelný čas. Test probíhá na rovné
zpevněné cestě bez převýšení. Výchozí polohou je polovysoký start, cílová čára
je viditelně označena na zemi.
9) 2 km ergo
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Standardní zimní veslařský test na 2000 metrů na veslařském ergometru bez
pojezdů. Na displeji nastaveno 2000m single distance, start ze zastaveného
trenažéru.
Odpor větráku nastaven libovolně dle individuálních preferencí. Frekvencí
záběrů neomezeno.
10) 6 km ergo
Standardní zimní veslařský test na 6000 metrů na veslařském ergometru na
pojezdech. Na displeji nastaveno 6000m single distance, start ze zastaveného
trenažéru. Odpor větráku nastaven libovolně dle individuálních preferencí.
Frekvencí záběrů neomezeno.
11) 2 km voda skif
Tento test vyžaduje účast minimálně dvou respondentů najednou – snaha o
zachování soutěžního charakteru veslařského výkonu. Volný start na úrovni
levého říčního pilíře. Cíl na úrovni cílové věže pražské veslařské dráhy –
standardní cíl veslařských závodů v Praze. Respondentům je doporučeno držet
střed řeky po celou dobu testu. Čas měřen pomocí GPS zařízení v lodi a
současně chronometrem na doprovodném plavidlu.

2.9 ANALÝZA DAT

Vyhodnocení výsledků je prováděno pomocí programu Microsoft Excel. Tento
program poskytuje veškeré potřebné funkce a matematické modely pro zpracování
a analýzu dat. Nejdůležitější funkcí celého vyhodnocení je korelační koeficient
počítaný mezi jednotlivými testy vůči výsledku na vodě, mezi soubory testů (silová
část, vytrvalostní část, trenažérová část) a výsledkem na vodě a v neposlední řadě
mezi celým testem a výsledkem na vodě. Výpočtový vzorec je následující:

kde

jsou střední hodnoty výběrů.

Pokud je korelační koeficient kladný (+1), jedná se o pozitivní korelaci,
respektive o 100% pozitivní lineární závislost, tzn. s narůstající hodnotou X zároveň
stoupá i hodnota Y, případně s klesající hodnotou X zároveň klesá hodnota Y. Pokud je
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korelační koeficient záporný (-1), jedná se o negativní korelaci, respektive o 100%
negativní korelační závislost, tzn. s klesající hodnotou X zároveň stoupá hodnota Y,
případně se stoupající hodnotou X klesá hodnota Y. Korelační koeficient který je bližší
0 nebo přímo 0 označuje, že nedochází k žádné, případně slabé korelaci, případně že
nedochází k žádné statisticky zjistitelné závislosti. Nulová korelace nevylučuje závislost
obou jevů, pouze tento vztah není možné vyjádřit lineární funkcí, a to ani přibližně.
Není pro nás podstatné výsledky řadit dle jakéhokoliv klíče, pouze musíme
zachovat pořadí zapsaných výsledků v obou korelovaných souborech.
Výsledky byly zapsány do anonymizovaných tabulek v excelu. Výchozí tabulka
obsahuje výkony v absolutní hodnotě – příloha 1. Následné tabulky vždy představují
pouze matematickou úpravu jednotlivých datových souborů, vždy však celého datového
souboru, příloha 2 - 6.
U silové části je touto hodnotou nejvyšší hodnota platného pokusu daného cviku.
U měření maximálních výkonů na 5 a 10 temp a 60 sekund je zapsanou hodnotou výkon
ve wattech. U výkonů které se vyjadřují jako dosažený čas, se pro zjednodušení využilo
následující úpravy. Celkový dosažený čas byl vyjádřen v sekundách. Pro zjednodušení a
zároveň pro větší srozumitelnost výsledků byly výsledky upraveny:
1/t
Touto úpravou jsme získali tabulku, ve které vyšší číslo znamenalo lepší
výsledek v daném testu. Výpočet korelace celého testu by bez této úpravy nešel
vypočítat, zároveň tím byl eliminován problém případné negativní korelace.
Z následných dat pak už můžeme počítat korelaci pro jednotlivé testy samostatně –
příloha 2. V této tabulce zůstávají silové testy v absolutní hodnotě, výsledek není dělen
hmotností konkrétního sportovce – v porovnání s korelací po přepočtu s hmotností je
koeficient změnil statistiky nevýrazně.
Výpočet korelace celého testu si žádal komplexnější úpravu dat. Je žádoucí, aby
data měla přibližně stejnou hodnotu. Data v řádu jednotek pak mají zanedbatelnou
hodnotu ve srovnání s daty v řádu stovek, potažmo tisíců. Jednotlivé datové soubory
byly upraveny tak, aby bylo docíleno podobných hodnot, viz. Příloha 3. Součtem
jednotlivých datových polí pro konkrétní respondenty pak bylo spočítáno skóre za celý
test, které lze opět pomocí korelačního koeficientu vztahovat k výsledkům na vodě. Pro
výpočet není podstatné, které z polí je vybráno jako referenční. Celkovou korelaci testu
s výsledky na vodě pak vidíme v příloze 4, stejně jako korelační koeficient pro
trenažérovou část testu a vytrvalostní část testu.
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Silová část, příloha 5, je pak alternativním zobrazením již jednou
prezentovaných výsledků. V tomto případě pouze po přepočtu na 1 kilogram hmotnosti.
Celkový silový koeficient je součtem silových koeficientů jednotlivých cviků.
Příloha číslo 6 pak udává skóre ve wattech na 1 kilogram tělesné hmotnosti
(w/kg). Watty mají exponenciální nárůst vůči výkonu vyjádřenému v sekundách.
Vzorec pro výpočet, respektive pro přepočet je:
Watty (W) = 2,8 : tempo/500m (s)
Hodnota tempa na 500 metrů byla počítána pro jednotlivé vzdálenosti samostatně. Pro
trať 6 kilometrů:
t (s) : 12 = tempo/500m (s)
Pro trať 2 kilometry:
t (s) : 4 = tempo/500m (s)
Korelace byla vyhodnocena dle expertního posouzení vedoucího práce a konzultací
s odborníky podobně s Hendlem (2015), která je navržena pro absolutní hodnoty r:
•

0,10 – 0,29 = malá síla asociace

•

0,30 – 0,69 = střední síla asociace

•

0,70 – 1,00 = velká síla asociace
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VÝSLEDKY
Sumace výběrových kritérií ukázala, že námi vybrané veslařské federace
používají pro selekci do národního týmu kondiční výběrová kritéria a to zejména
testy na trenažeru na 2 a 6 kilometrů. Výkonost na vodě je nutno prokázat až
následně. Česká juniorská reprezentace a reprezentace do 23 zároveň využívá
samostatného kondičního testování silového i vytrvalostního charakteru – běh a
plavání, silové testování v posilovně.
V samotném testování byly vyhodnoceny výsledky od 11 respondentů v rámci
12 sbíraných údajů, tj 132 datových polí – nepočítaje dále modifikovaná data.
Výsledky jsou rozepsaně k vidění v přílohách páce a v tabulce 21 níže.
Celkový korelační koeficient vyšel v hodnotě r = 0,60, tedy střední závislost. Je
zde vidět, že pokud respondent dosahoval vysokých výkonů v rámci celého
testování, byl i jeho výkon na vodě na skifu na vysoké úrovni, byl v popředí, míra
závislosti však stále není dostatečně významná. Nabízí se však tautologická
poučka: „Čím lepší sportovec, tím lepší sportovec“. Vzhledem k pozitivní korelaci
tento vztah fungoval i opačně, jedinci s horšími výsledky z fyzických testů dopadli
celkově hůř i na vodě.
Silová část testování nabízí poněkud rozporuplné závěry, více se o nich rozepíši
v sekci diskuze. Celková silová korelace vyšla v hodnotě r = 0,43, čili jako střední
závislost. Mrtvý tah a přítah pod lavičkou s přepočtem na kg hmotnosti respondenta
pak v rozdílu jedné setiny 0,57 a 0,58 – obě ve vyšším výsledkovém spektru střední
korelace. Oproti tomu dřep s činkou vyšel se záporným korelačním koeficientem r
= -0,13 jako dokonce druhý nejméně odpovídající test celého souboru, bez přepočtu
na kilogramy hmotnosti dokonce nebyla zjištěna žádná lineární závislost. Tato
korelace je velmi slabá a při této hodnotě pro nás není relevantní její pozitivní, či
negativní hodnota. Vůbec nejvyšší míru shody měl mrtvý tah bez přepočtu na kg
hmotnosti a to dokonce r = 0,64.
Celková korelace všech trenažérových testů vyšla při hodnotě r = 0,58 jako
střední. Všechny trenažérové testy vyšly ve střední závislosti (r = 0,52 – 0,59).
Nejnižší samostatný vztah zaznamenal test na 2 kilometry, následoval test
maximálního výkonu na 5 zátahů s hodnotou r = 0,53, test na 6 kilometrů na
pojezdech dosáhl koeficientu a jednu setinu vyššího r = 0,54. Druhou nejvyšší míru
shody měl pak tedy test na 10 zátahů r = 0,56 a jako nejvhodnější – test s nejvyšší
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shodou vyšel test na 60 sekund, který měl z celého souboru samostatných testů
druhý nejvyšší korelační koeficient.
Vytrvalostní testy pak zahrnovaly běh na 1500 metrů, který přinesl nejmenší
míru shody s výkonem na vodě a to s hodnotou r = 0,03. Opět můžeme prohlásit, že
zde žádná lineární závislost neexistuje. Oproti tomu výsledek r = 0,57 u plaveckého
testu byl opět ve vyšším spektru střední korelace. Souhrnná vytrvalostní hodnota
pak s koeficientem r = 0,62 vyšla jako jedna z nejvyšších, nicméně stále je
vyhodnocena pouze jako střední míra závislosti.
Při přepočtu trenažérových hodnot na kilogramy hmotnosti pak celková korelace
dosahuje hodnoty r = 0,57. Ukazuje se však, že u testů na 6 kilometrů a 2 kilometry
není hmotnost závodníka rozhodujícím faktorem, závislost je zde slabá a to r = 0,32
a r = 0,38.
Tabulka 21 Výsledné korelační koeficienty

mrtvý tah
přítah pod lavičkou
dřep s činkou
silová korelace
400 m plavání vz.
1500 m běh
2 km ergo
6 km ergo
vytrvalostní korelace
5 temp
10 temp
60 sekund
2 km ergo
6 km ergo
ergo korelace
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0.64
0.56
0.00
0.43
0.57
0.03
0.52
0.54
0.62
0.53
0.56
0.59
0.52
0.54
0.58

4

DISKUZE
Nejnižší hodnota korelačního koeficientu vyšla u dřepu s činkou, statistická

závislost absolutního výkonu r = 0,00 a závislost silového koeficientu r = -0,13
Tachinaba, Yashiro, Miyazaki, Ikegami, Higuchi, a kol. (2007) přitom poukazuje na
výraznou závislost síly dolních končetin, kterou dřep s činkou reprezentuje, a výsledků
ve veslování, uvádí dokonce velmi silnou korelaci r = 0,80, námi testovaný soubor
respondentů tento vztah neprokázal. Nutno ovšem podotknout že Tachinaba, a kol.
(2007) výkon vztahoval k výsledku na ergometru. Realizace výzkumu na ergometru je
výrazně jednodušší ve všech ohledech – přístroj sám zaznamenává veškerá potřebná
data, časová úspora, proměnlivost prostředí je téměř nulová, atd. Jako zajímavý faktor
se zde jeví objem konkrétních svalů, měřením pomocí magnetické rezonance bylo
zjištěno, že objem kvadricepsu má velmi silnou korelaci s maximální silou
vyprodukovanou během zátahu Tachinaba, a kol. (2007). Takovéto měření však
vyžaduje prostředky, které v rámci této práce nebyly k dispozici.
Přepočty silových testů na koeficient pomocí tělesné hmotnosti zaznamenal velmi
široký rozptyl výkonnostních kategorií. McNeely (2011) uvádí jako standard pro
klubovou úroveň hodnotu 1,4 * hmotnost sportovce. V našem měření bylo u cviku
mrtvý tah dosaženo celkového průměru téměř 1,7 což podle McNeelyho udává národní
výkonnostní úroveň, odpovídající výsledek vzhledem k vybranému souboru. Hodnotu
1,4 nebo nižší zaznamenali pouze dva respondenti. Tyto výsledky byly relativně
podobné i pro přítah pod lavičkou, předpoklad pro klubovou úroveň je zde 1,05 *
hmotnost sportovce, celkový průměr zde byl 1,06 násobek. Tyto výsledky naznačují
dobrou silovou připravenost. Samotná úroveň silových schopností je na odpovídající
úrovni, korelace těchto dvou proměnných s výkonem na vodě je r = 0,57 a r = 0,58,
vyhodnocujeme jako průměrnou.
Kontroverzní výsledky přinesla i vytrvalostní část testování, kde jeden z testů
dosáhl korelace r = 0,57 a druhý velmi slabých r = 0,03. Pro tento testovaný soubor
respondentů se plavání jeví jako relevantní způsob výběru. Přestože je velmi závislé na
úrovni dovedností respondentů, dle tohoto tetování můžeme výkon na vodě předpovídat
se stejnou úspěšností jako u většiny standardních obecných testů. V tomto případě si
vysokou korelaci plaveckého testu vysvětluji specifičností přípravy družstva VK,
zároveň faktem, že vícero respondentů má v plaveckém sportu svou historii. Běžecký
test přinesl o poznání nižší korelační vztah. Přestože je méně ovlivněn dovednostmi, běh
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je základní lidskou lokomocí, energetické krytí taktéž není diametrálně odlišné od
veslařského závodu, dospělo se zde k velmi slabé korelaci. Cooperův test se přitom
nejednou objevil v dokumentaci FISA jako spolehlivý pro zjišťování úrovně vytrvalosti.
Pro diagnostiku vytrvalosti použitelný je, nicméně jeho využití pro výběr závodníků pro
disciplínu 1x na základě provedeného testování nedoporučuji.
Střední korelace trenažérových testů neopodstatňuje jejich primární zařazení ve
výběrových testech. Pro srovnání uvádím, že nikdo z respondentů se ani zdaleka
nepřibližuje trenažérovým limitům britského výběrového sytému. Nejrychlejší zajetý
čas 6:14 by stačil pouze jako vstupenka pro kategorii SEN B. Kvůli limitovanému
souboru respondentů nemůžeme říci s jistotou, předpokládáme však podobnou míru
závislosti i v obecné rovině.
Kleshnev (2011) udává shodu trenažérových výsledků s výkony na vodě v rozmezí
10 – 84%, testování realizované v rámci této práce se přiklání ke středu tohoto rozptylu.
Celkově překvapivá je zde absence velmi silné korelace pro jakýkoliv
z prováděných testů. Výběrové systémy kde je primárním vstupním faktorem úroveň
kondičních schopností, se tak na základě tohoto testování jeví jako chybné. Lze přitom
najít testy, které samotnému výkonu ve specializaci odpovídají více, Busta (2019) toto
prokázal, když při testování opakovaně naměřil korelace kolem r=0,8 a vyšší. Jednalo se
však testy s vysokou mírou specifičnosti, které se navíc odehrávaly přímo v konkrétní
disciplíně daného sportu.
Testování by v každém případě prospěl širší testový soubor vícero respondentů,
případně repetice testování ať již na stejné skupině, nebo skupině podobné výkonnosti.
Diagnostika pohybových schopností je bez pochyby důležitá pro rozvoj a zaměření
tréninku, nicméně se nejeví jako spolehlivá pro přímý výběr závodníků. Předopkládám
platnost tohoto vztahu i v obecné rovině - výběr závodníků jakýkoliv jiným způsobem
než samotným závoděním není spolehlivý. Pokud je nezbytné však takový výběr
provádět, doporučoval bych testování na vodě v modifikované formě tzn. upravení
závodní vzdálenosti. V případě sestavování posádek pak zároveň využít analýzy tempa
a silové křivky tempa jednotlivých závodníků.
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ZÁVĚR
Veslování je sportem kde prim hrají kondiční a technické faktory. Souběžně zde

soupeří velké množství posádek. A závod stejných posádek může vždy překvapit
naprosto odlišným vývojem. Výkon na základě diagnostiky pohybových schopností
můžeme stále pouze předpokládat nikoliv však definitivně určit.
Podařilo se otestovat soubor 11 výkonnostních sportovců z českého veslařského
prostředí. Větší výzkumný soubor by byl nepochybně výhodou a přinesl by kvalitnější a
spolehlivější výsledky. Testování probíhalo bez jakýkoliv komplikací a zdržení. V práci
se podařilo naplnit všechny dílčí cíle i úkoly.
Nejvyšší korelační vztah byl zjištěn u jednoho opakovacího maximu u cviku mrtvý
tah r = 0,64 a souboru vytrvalostních testů a to r = 0,62.
Celkově se diagnostika kondičních schopností v předkládané práci jako vhodná pro
selekci závodníků neprokázala, jelikož nebylo v žádném z případů dosaženo silné
statistické závislosti. Je zde tudíž reálná šance chybovosti takového výběrového
systému, a to vyřazením některého ze závodníků, který by pak na vodě projevil vysokou
výkonnost. Z tohoto důvodu je častý výběr na základě výkonu na trenažeru napříč
různými federacemi překvapivý. Pro diagnostiku kondičních schopností v tom problém
nevidím. Určitá míra predikce výkonu na základě úrovně kondičních schopností zde je,
není však dostatečně velká. Doporučuji provádět testování s maximální mírou
specifičnosti, ideálně vybírat na základě KZ na vodě, případně vícero KZ.
Přenesení poznatků této práce do veslařské praxe by mohlo přinést efektivnější
způsob výběru kompetentních závodníků, jelikož současný výběrový systém využívá
většinově testy obsažené v tomto testování, které se neprokázaly býti v tomto ohledu
spolehlivé.
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hmotnost
(kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

77

81

73

88

81

93

82

95

83

70

71

371

391

406

415

411

402

390

376

378

398

407

384

389

401

381

392

381

378

374

381

396

405

1204

1241

1266

1210

1231

1225

1192

1190

1215

1267

1274

663

575

605

639

518

633

651

779

610

533

510

889

799

849

830

712

928

910

1012

844

722

697

880

790

818

806

688

936

906

973

810

673

680

1500m
běh (s)

301

305

283

369

291

299

278

331

315

311

305

400m
bazén (s)

371

378

495

558

502

333

414

388

414

429

418

dřep (kg)

125

120

115

125

115

150

130

110

110

100

95

ppl (kg)

85

95

80

85

75

90

100

105

90

70

75

Mrt. tah
(kg)

160

150

140

130

100

150

150

140

150

110

100

skif voda
2k (s)
2k ergo
(s)
6k ergo
(s)
60s avg
(W)
10temp
(W)
5temp
(W)
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TAB 1

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

hmotnost
(kg)

77

81

73

88

81

93

82

95

83

70

71

skif voda
2k (s)

2.70

2.56

2.46

2.41

2.43

2.49

2.56

2.66

2.65

2.51

2.46

2k ergo
(s)

2.60

2.57

2.49

2.62

2.55

2.62

2.65

2.67

2.62

2.53

2.47

6k ergo
(s)

0.83

0.81

0.79

0.83

0.81

0.82

0.84

0.84

0.82

0.79

0.78

60s avg
(W)

663

575

605

639

518

633

651

779

610

533

510

10temp
(W)

889

799

849

830

712

928

910

1012

844

722

697

5temp
(W)

880

790

818

806

688

936

906

973

810

673

680

1500m
běh (s)

3.32

3.28

3.53

2.71

3.44

3.34

3.60

3.02

3.17

3.22

3.28

400m
bazén (s)

2.70

2.65

2.02

1.79

1.99

3.00

2.42

2.58

2.42

2.33

2.39

dřep (kg)

125

120

115

125

115

150

130

110

110

100

95

ppl (kg)

85

95

80

85

75

90

100

105

90

70

75

Mrt. tah
(kg)

160

150

140

130

100

150

150

140

150

110

100
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Příloha 2 Naměřené hodnoty po úpravě časů

Příloha 1 Naměřené hodnoty

TAB 2

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J
celková
korelace

0.60

2.47

2k ergo
(s)

0.52

0.79

0.78

6k ergo
(s)

0.54

610

533

510

60s avg
(W)

0.59

1012

844

722

697

10temp
(W)

0.56

906

973

810

673

680

5temp
(W)

0.53

3.34

3.60

3.02

3.17

3.22

3.28

1500m
běh (s)

0.03

1.99

3.00

2.42

2.58

2.42

2.33

2.39

400m
bazén (s)

0.57

125

115

150

130

110

110

100

95

dřep (kg)

0.00

80

85

75

90

100

105

90

70

75

ppl (kg)

0.56

140

130

100

150

150

140

150

110

100

Mrt. tah
(kg)

0.64

77

81

73

88

81

93

82

95

83

70

71

skif voda
2k (s)

2.70

2.56

2.46

2.41

2.43

2.49

2.56

2.66

2.65

2.51

2.46

2k ergo
(s)

2.60

2.57

2.49

2.62

2.55

2.62

2.65

2.67

2.62

2.53

6k ergo
(s)

0.83

0.81

0.79

0.83

0.81

0.82

0.84

0.84

0.82

60s avg
(W)

663

575

605

639

518

633

651

779

10temp
(W)

889

799

849

830

712

928

910

5temp
(W)

880

790

818

806

688

936

1500m
běh (s)

3.32

3.28

3.53

2.71

3.44

400m
bazén (s)

2.70

2.65

2.02

1.79

dřep (kg)

125

120

115

ppl (kg)

85

95

Mrt. tah
(kg)

160

150
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(kg)

A

Příloha 3 Korelace testů kondičních schopností

TAB 3

B

C

D

E

F

G

H

CH

I

J

Součet
vyrtval.

547.37

536.72

507.35

480.98

509.90

561.71

546.73

536.36

527.73

513.21

514.81

Corel
vytrv

součet
ergo

839.55

771.78

788.92

806.29

718.02

848.16

849.26

921.33

800.93

701.56

Corel
ergo

součet

1397.89

1326.78

1286.92

1267.02

1160.85

1449.13

1419.66

1451.74

1318.58

715.40
1153.2
3

1138.97

2k ergo
(s)*50

130.21

128.53

124.69

131.23

127.55

131.23

132.28

133.69

131.23

126.26

123.46

6k ergo
(s)*200

166.11

161.16

157.98

165.29

162.47

163.27

167.79

168.07

164.61

157.85

156.99

60s avg
(W):/3.5

189.43

164.29

172.86

182.57

148.00

180.86

186.00

222.57

174.29

152.29

145.71

10temp
(W):/5

177.8

159.8

169.8

166

142.4

185.6

182

202.4

168.8

144.4

139.4

176

158

163.6

161.2

137.6

187.2

181.2

194.6

162

134.6

136

běh
(s)*35
400m

116.28

114.75

123.67

94.85

120.27

117.06

125.90

105.74

111.11

112.54

114.75

bazén
(s)*50

134.77

132.28

101.01

89.61

99.60

150.15

120.77

128.87

120.77

116.55

119.62

dřep
(kg)*1.2

150

144

138

150

138

180

156

132

132

120

114

ppl
(kg)*1.5

127.5

142.5

120

127.5

112.5

135

150

157.5

135

105

112.5

Mrt. tah
(kg)

160

150

140

130

100

150

150

140

150

110

100

5temp
(W):/5
1500m

63

A

0.62

0.58

Příloha 4 Výpočetní tabulka pro souborné korelace

1RM/
hmotnost
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
Silová
korelace

1RM/
hmotnost

1RM/
hmotnost

celkový silový
koeficient

2.08
1.85
1.92
1.48
1.23
1.61
1.83
1.47
1.81
1.57
1.41

1.10
1.17
1.10
0.97
0.93
0.97
1.22
1.11
1.08
1.00
1.06

1.62
1.48
1.58
1.42
1.42
1.61
1.59
1.16
1.33
1.43
1.34

4.81
4.51
4.59
3.86
3.58
4.19
4.63
3.74
4.22
4.00
3.80

0.57

0.58

-0.13

0.43

Příloha 5 Silová část - 1RM/ hmotnost respondenta
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w/kg 5
A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
Korelace w/kg

w/kg 10
11.43
9.75
11.21
9.16
8.49
10.06
11.05
10.24
9.76
9.61
9.58
0.54

w/kg 60s
11.55
9.86
11.63
9.43
8.79
9.98
11.10
10.65
10.17
10.31
9.82
0.54

8.61
7.10
8.29
7.26
6.40
6.81
7.94
8.20
7.35
7.61
7.18
0.60

w/kg 6k
w/kg 2k
4.50
5.14
3.91
4.70
4.08
4.76
3.88
4.60
4.00
4.59
3.54
4.36
4.35
5.06
3.78
4.51
4.06
4.88
4.25
5.15
4.12
4.75
0.32
0.38

Příloha 6 Korelace W/kg trenažér
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INFORMOVANÝ SOUHLAS A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL DAT
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími
obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá
18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn
(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas
s předáním dat pro výzkumný projekt na UK FTVS v rámci bakalářské práce s názvem:
„Deskripce výběrových kondičních kritérií do vybraných národních reprezentací a vztah
vybraných kritérií s výkonem na skifu“

Projekt bude probíhat v období listopad/prosinec 2019
Cílem výzkumného projektu je prověření vztahů výkonu na skifu vůči fyzickým
testům
3. Způsob zásahu bude neinvazivní. Budou od vás převzata data naměřená v rámci
tréninku a to data z následujících testů:
• Testy maximální síly: mrtvý tah, dřep s činkou, přítah pod lavičkou
• Vytrvalostní testy: běh na 1500 metrů, plavání na 400 metrů volným
způsobem
• Testy na trenažeru: maximální výkon na 5 a 10 temp, průměrný výkon za 60
sekund a dosažený čas na 2 kilometry a 6 kilometrů na pojezdech.
• Zjištění hmotnosti
4. Realizace proběhne při tréninku za dohledu řešitele a šéftrénéra VK, případně jiné,
jím pověřené osoby.
5. Projektu se může zúčastnit každý kdo byl během sezóny 2019 platným členem
závodního družstva VK je v době testování zdráv a není v rekonvalescenci po
nemoci, či zranění.
6. Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude porovnání vašich výsledků
v rámci tréninkové skupiny.
7. Účast na projektu je nezištná.
8. Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s vymezenými nařízeními
EU č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Nebudou získávány osobní
údaje, veškerá data budou uchovávána na heslem zajištěném počítači. Přístup k nim
bude mít řešitel práce, šéftrenér VK a účastníci tohoto projektu, Získaná data budou
zpracovávána, uchovávána a publikována v anonymní podobě v bakalářské práci
(aj.), případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na
konferencích, případně využita pro další výzkumy na UK FTVS.
9. V průběhu výzkumu nebudou pořizovány fotografie, nahrávky ani videa.
10. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit na
emailové adrese: hellejarda@seznam.cz, případně v bakalářské práci řešitele.
1.
2.
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11.

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.

Jméno a příjmení předkladatele projektu: JAROSLAV HELLEBRAND
Podpis: .............................
Jméno a příjemní hlavního řešitele: JAROSLAV HELLEBRAND

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s předáním a následným zpracováním dat řešitelem projektu a s účastí ve
výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase
zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající
se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své
dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu
nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.
Místo, datum ....................

Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis:
Příloha 7 Informovaný souhlas a souhlas s předáním dat
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