
Souhrn   

 

Cíl. Cílem práce bylo zkoumat účinky fotbalového tréninku na maximální spotřebu kyslíku, 

izokinetickou svalovou sílu a antropometrické charakteristiky u fotbalistů různého věku a 

netrénovaných adolescentů stejného biologického věku.  

Osoby. Celkem sto dvacet šest (n = 126) mladých fotbalistů a netrénovaných chlapců v 

průběhu vývojového věku 12 let (fotbalisté n = 22; netrénovaní chlapci = 22) 14 let (fotbalisté 

n = 20; netrénovaní chlapci = 18) a 16 let (fotbalisté n = 22; netrénovaní chlapci = 22) se 

dobrovolně zúčastnilo studie. Úroveň pohlavního dospívání byla klasifikována podle 

Tannerovy škály stanovení biologického věku. Mladí fotbalisté se účastnili jak programu 

tělesné výchovy své školy, tak i programu fotbalového tréninku, zatímco netrénovaní se 

účastnili pouze programu tělesné výchovy ve své škole.  

Metody. Všichni účastníci studie podstoupili antropometrická měření a vykonali maximální 

zátěžové testy na motorizovaném běžeckém pásu za účelem stanovení maximální spotřeby 

kyslíku (𝑉 ̇O2max) a kardiorespiračních ukazatelů. Hodnoty izokinetického koncentrického 

maximálního točivého momentu hamstringů (H) a kvadricepů (Q), jakož i konvenčních 

poměrů síly H: Q, byly měřeny s pomocí izokinetického dynamometru (CSMI, Humac Norm, 

Cybex II) při úhlových rychlostech 60, 180 a 300 °· s
-1.  

Výsledky. Trénující skupina vykázala významně vyšší 𝑉 ̇O2max, jak v absolutních, tak i 

v relativních hodnotách (p <0,001), maximální koncentraci laktátu v krvi (p <0,05) a RERmax 

(p <0,05) ve srovnání s netrénující skupinou. Klidové hodnoty srdeční frekvence i systolický 

krevní tlak byly významně nižší (p <0,05) u trénujících ve srovnání s netrénovanými. 

Izokinetická svalová síla (absolutní a relativní) byla významně vyšší (p <0,001) v trénujících 

skupinách ve věku 12 a 16 let ve srovnání s netrénovanými, jak pro extenzory kolen, tak i 

flexory kolenního kloubu.  Nebyly však nalezeny žádné významné rozdíly mezi 14letými 

trénujícími a netrénovanými skupinami pro svalové skupiny Q a H.  

Závěry. Výsledky ukázaly, že systematický fotbalový trénink (intenzita a doba trvání) má 

pozitivní vliv na centrální kardiovaskulární systém vyjádřený jako 𝑉 ̇Omax, srdeční frekvenci 

a krevní tlak, jakož i na periferní oblast, ve smyslu jako zvýšení svalové síly dolních končetin; 

konkrétně agonistické a antagonistické svalové skupiny (Q a H). Výsledky poskytují důležité 

informace a znalosti pro efektivnější tréninkové programy nejen pro fotbal, ale také pro 

jakýkoli jiný sportovní trénink mládeže. 
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