
SUMMARY 

Title: Effects of short-term parkour training programme on selected components of 

physical fitness in adolescents 

Objective: The aim of this work was to assess the influence of parkour on selected 

components of physical fitness - body composition, muscle fitness, aerobic fitness, 

flexibility - in a short-term programme. 

Methods: The ten-week experimental study dealt with the possibilities of using parkour 

to influence the parameters of physical fitness in boys age 16±2 years (N=10). Subjects 

went through measurement of bioelectrical analysis of body composition, muscle 

strength and endurance field tests, cardiopulmonary testing, sit-and-reach test. One-way 

analysis of variance with repeated measures (ANOVA) was used for statistical analysis. 

The strength of relationship between dependent and independent variables was 

expressed as unbiased effect size measure omega squared (ω2). Pearson two-tailed 

correlations were used to determine associations between measured parameters. 

Results: No significant changes in any body composition variables were observed with 

the parkour intervention. Fat mass increased by 0.18 %, fat free mass (FFM) decreased 

by 0.07 kg and the extracellular mass-body cell mass ratio (ECM/BCM) decreased by 

0.02. Participants significantly improved standing broad jump distance (p < 0.001, 

ω2 = 0.71) following parkour training by 17.2 cm. We also found a significant increase 

in the bent-arm hang time 34±24 s pretest vs 37±24 s posttest (p = 0.02, ω2 = 0.41) and 

in sit-up test from 49±10 pretest vs 54±7 posttest (p = 0.006, ω2 = 0.52). Additionally, 

there was no increase in hand grip with the parkour intervention. Parkour training 

improved the parameters of aerobic fitness. Peak oxygen consumption (V̇O2peak) 

increased by 2.5 ml·min-1·kg-1 (p = 0.001, ω2 = 0.69). The mean posttest value for 

oxygen consumption during submaximal exercise (V̇O2 10km/h) significantly decreased 

by 1.0 ml·min-1·kg-1 (p = 0.002, ω2 = 0.62). Significant improvements were also 

observed in the oxygen consumption at anerobic threshold (V̇O2AT) which increased by 

2.1 ml·min-1·kg-1 (p = 0.001, ω2 = 0.70). The heart rate at anaerobic treshold (HRAT) 

also significantly decreased from 178±6 to 175±6 beats·min-1 (p < 0.001, ω2 = 0.82). 

Participants were able to maintain higher running speed at anaerobic treshold (vAT) 

following the parkour training by 0.2 km·h-1 (p = 0.011, ω2 = 0.46). Peak heart rate 

(HRpeak) significantly decrease from 197±7 beats·min-1 pretest to 194±7 beat·min-1 

posttest (p < 0,001, ω2 = 0,83). A negative correlation was found (r = - 0.558) between 

 



V̇O2 10km/h and explosive power of lower extremities. Sit and reach test was significantly 

improved from 21±10 cm  pretest to 25±8 cm posttest (p = 0.003, ω2  =  0.58). 
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