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Abstrakt

Název: Vliv  vysoce  intenzivního  intervalového  tréninku  na  aerobní  a 

anaerobní výkonnost fotbalistů

Cíle: Zjistit efekt vysoce intenzivního intervalového tréninku a rychlostně-

silově-dovednostního pohybového programu na aerobní a anaerobní tělesnou výkonnost 

u fotbalistů ve věkové kategorii 14 let.

Metody: Výzkumu  trvajícího  6  týdnů se  účastnilo  15  respondentů  ve  věku 

13,8±0,6 let,  kteří byli  rozděleni  na  2 skupiny.  Ve skupině EX1 (n = 8)  bylo užito 

metody vysoce intenzivního intervalového tréninku. Skupina EX2 (n = 7) absolvovala 

rychlostně-silově-dovednostní  pohybový  program,  který  se  skládal  z  rychlostního 

cvičení metodou opakovaných startů s akcelerací, silového cvičení metodou kruhového 

tréninku  a  dovednostního  cvičení.  Pro  posouzení  aktuální  aerobní  a  anaerobní 

výkonnosti bylo užito Yo-Yo intermitentního zotavovacího testu úroveň 2 a testu skoku 

dalekého z místa.

Výsledky: Zjistili jsme, že po šestitýdenním výzkumu došlo ke zlepšení aerobní 

výkonnosti jak u respondentů absolvujících HIIT program, jejichž VO2max se zvýšila o 

2,55  ml.kg-1.min-1,  tak  u  respondentů  absolvujících  rychlostně-silově-dovednostní 

pohybový  program,  kteří  své  VO2max  zvýšili  o  1,41  ml.kg-1.min-1.  K  nepatrnému 

zlepšení u obou skupin došlo i  v případě anaerobní výkonnosti.  Skupina provádějící 

HIIT  program  se  v  testu  skoku  dalekého  z  místa  zlepšila  o  1,25  cm  a  skupina 

provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program se zlepšila o 1,71 cm. 

Klíčová slova: vysoce intenzivní intervalový trénink, fotbal, mládež, Yo-Yo test
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Abstract

Title: The  impact  of  high-intensity  interval  training  on  aerobic  and 

anaerobic performance of soccer prayers

Objectives: To  find  out  the  impact  of  a  high-intensity  interval  training  and  a 

speed-strength-skill  fitness  programme  on  aerobic  and  anaerobic  performance  in  a 

group of 14 year old football prayers.

Methods: 15 youths who were 13,8±0,6 years of age took part in the 6-weeks 

research. They were devided into 2 groups. A method of high-intensity interval training 

was used in a group EX1 (n = 8). A group EX2 (n = 7) participated in speed-strength-

skill fitness programme which consisted of speed training. The methods that were being 

used were a method of repeated starts with acceleration as well as a method of circuit 

and skill training. To be able to assess the actual aerobic and anaerobic preformance a 

Yo-Yo intermittent recovery test level 2 was used as well as a test of a long jump from a 

spot with standing start.

Results: We found out that after a 6-weeks research there was an improvement 

of  aerobic  performance  of  the  participants  taking  part  in  HIIT  programme  whose 

VO2max improved by 2,55 ml.kg-1.min-1 as well as of the participants taking part in a 

speed-strength-skill fitness programme who managed to increase their VO2max by 1,41 

ml.kg-1.min-1.  There  was  an  improvement  in  the  anaerobic  performance.  A group 

performing HIIT programme managed to improve their long jump from a spot by 1,25 

cm and a group performing speed-strength-skill fitness programme improved by 1,71 

cm.

Keywords: high-intensity interval training, soccer, youth, Yo-Yo test
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

ATP-CP – Adenosintrifosfát-kreatinfosfát

EPOC – Zvýšená spotřeba kyslíku po tréninku

EX1 – Experimentální skupina 1

EX2 – Experimentální skupina 2

FG – Rychlá glykolytická svalová vlákna

FOG – Rychlá oxidativně glykolytická svalová vlákna

HDL – Lipoprotein s vysokou denzitou

HIIT – Vysoce intenzivní intervalový trénink

KO – Kontrolní skupina

LA – Laktát

LDL – Lipoprotein s nízkou denzitou

MART – Maximální anaerobní běžecký test

O2 – Kyslík

SFmax – Maximální srdeční frekvence

SpSM – U 14 – Soutěž sportovních středisek mládeže kategorie U-14

TO – Testovaná osoba

UK FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

VO2max – Maximální spotřeba kyslíku

Yo-Yo IR2 – Yo-Yo intermitnentní zovavovací test úroveň 2
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1  ÚVOD

V praxi je běžné,  že trenéři  pro rozvoj  nebo udržení kondice uplatňují různé 

tréninkové  formy.  Jednou  z  mnoha  možností  je  využití  vysoce  intenzivního 

intervalového tréninku.  Tato,  ve světě  velmi  populární,  tréninková forma je úspěšně 

aplikovatelná v různých sportech. Na toto téma již bylo provedeno mnoho výzkumů a v 

naší studii budeme ověřovat, zdali jsou tvrzení o pozitivním vlivu vysoce intenzivního 

intervalového tréninku na aerobní a anaerobní výkonnost spolehlivá.

V bakalářské práci budeme sledovat, jakým způsobem se bude vyvíjet aerobní a 

anaerobní  pohybová  výkonnost  fotbalistů  věkové  kategorie  14  let,  kteří  absolvují 

šestitýdenní  tréninkový cyklus,  při  kterém bude využita  metoda vysoce intenzivního 

intervalového tréninku. Trénink touto metodou podstoupí pouze polovina testovaných 

respondentů, druhá polovina absolvuje rychlostně-silově-dovednostní pohybový trénink. 

To nám umožní posouzení této metody z hlediska její vhodnosti k obecnému rozvoji 

aerobní a anaerobní výkonnosti, což je cílem této bakalářské práce.

V  teoretické  části  práce  jsou  popsány  silové,  rychlostní  a  vytrvalostní 

schopnosti,  tedy ty schopnosti,  které jsou v tomto výzkumu rozvíjeny.  Poté jsme se 

zaměřili  na  význam,  účinky  a  studie  týkající  se  vysoce  intenzivního  intervalového 

tréninku. Ve druhé části jsou srovnávány výsledky testování, které jsme provedli před a 

po absolvování tréninkového programu. 

Tato  práce  by  měla  ukázat,  že  metodou  vysoce  intenzivního  intervalového 

tréninku se dá v poměrně krátké době dosáhnout  pokroků v oblasti  rozvoje aerobní 

výkonnosti, aniž by došlo ke snížení anaerobní výkonnosti. Fotbalovým trenérům, ale i 

trenérům ostatních sportů, může tato práce posloužit jako návod k rozvoji vytrvalosti 

jiným způsobem než souvislou metodou, která je u nás stále hodně rozšířena.
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2  TEORETICKÁ ČÁST

Dnešní fotbal vyžaduje značnou kondiční, technickou, taktickou a psychickou 

připravenost.  Na hráče jsou kladeny velké nároky. Herní výkon hráče v utkání tvoří 

široký  rejstřík  pohybových  činností.  Převažující  pohybovou  činností  je  běh  různou 

rychlostí a chůze (Psotta a kol., 2006).

2.1  Silové schopnosti

Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí, tedy stahem svalu (Perič a kol., 2010).

Základem  silových  schopností  je  schopnost  svalové  kontrakce,  která  je 

limitována  příčným  průřezem  svalového  vlákna.  Zvýšená  svalová  zátěž  vede  ke 

zvýšeným nárokům na přísun energetických zdrojů, kyslíku i na odstranění metabolitů a 

odvod tepla, které vzniká při zvýšené námaze (Bartůňková, 2013).

Síla jako pohybová schopnost jedince je souhrnem vnitřních předpokladů pro 

vyvinutí  síly  ve  smyslu  fyzikálním a  je  spjata  s  činností  svalů  (velikost  svalového 

stahu). Takovou činnost označujeme jako svalovou sílu. Síly vznikající v jednotlivých 

svalech nesmějí být chápány jako výsledné síly, protože při pohybu konfliktně působí v 

agonistech i antagonistech a přes kloubní spojení s mnoha stupni volnosti (Měkota a 

kol., 2005).

2.1.1  Dělení silových schopností

Perič a kol. (2010) uvádí, že silové schopnosti primárně vycházejí z typu svalové 

kontrakce. Podle změny délky svalu a podle napětí ve svalu rozeznáváme několik typů 

svalových kontrakcí:

 izometrická (statická)  kontrakce  – úsilí  se  neprojevuje  pohybem,  většinou se 

jedná  o  udržení  těla  nebo břemene  v  určitých  polohách.  Napětí  ve  svalu  se 

zvyšuje, délka svalu se nemění;

 izotonická (dynamická) kontrakce – projevuje se pohybem hybného systému či 

jeho částí. Podle typu pohybu svalu rozlišujeme kontrakci koncentrickou (sval se 
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zkracuje a napětí ve svalu se nemění) a excentrickou (sval se násilím protahuje a 

napětí ve svalu se nemění). V souvislosti s velikostí odporu a s rychlostí pohybu 

můžeme dynamickou sílu dále dělit na:

 výbušnou (explozivní) sílu – maximální zrychlení s nízkým odporem (např.: 

odrazy, hody, kopy);

 rychlou  sílu  –  nemaximální  zrychlení  při  nízkém  odporu  (např.:  starty, 

opakované rychlé nástupy v judu, série úderů v boxu);

 vytrvalostní sílu – pracuje se s nízkým odporem a nevelkou stálou rychlostí 

(např.: veslování, kanoistika, silniční cyklistika);

 maximální  sílu  –  překonávání  vysokého  až  hraničního  odporu  malou 

rychlostí (např.: vzpírání, zápas)

2.1.2  Silové schopnosti ve fotbale

V  průběhu  fotbalového  utkání  se  vysoké  nároky  na  produkci  svalové  síly 

soustřeďují  do  krátkých,  opakujících  se  intervalů  vysoce  intenzivní  činnosti.  Pro 

fotbalisty je charakteristická vysoká úroveň dynamické síly extenzorů kolene (čtyřhlavý 

stehenní  sval),  flexorů  kolene  (dvouhlavý  stehenní  sval  –  hamstring)  a  trojhlavého 

lýtkového svalu.  Sílu v utkání hráči využijí  při  změnách směru běhu,  akceleraci  při 

sprintu, soubojích, kopech do míče, vhazováních, manipulaci s míčem nebo výskocích. 

Výkon v těchto činnostech není vždy zcela závislý na samotné maximální produkci síly, 

ale spíše na způsobilosti svalu vyvinout dostatečnou úroveň síly co nejrychleji (Psotta a 

kol., 2006). Bangsbo (2003) to potvrzuje a dokonce uvádí, že vysoká úroveň svalové 

síly, spojená s větším příčným průřezem svalů, může být kontraproduktivní pro výkon 

svalů při herních činnostech v utkání.

Schopnost hráče vynaložit sílu během fotbalového zápasu nezáleží pouze na síle 

svalů použitých při určitém pohybu. Úspěšné provedení herní činnosti ovlivňuje také 

hráčova  schopnost  zkoordinovat  akci  a  práci  svalů  v  tu  správnou  chvíli (Bangsbo, 

2003).
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2.1.3  Význam silového tréninku

Podle  Psotty a  kol.  (2006)  vyžaduje  explozivně  silová  svalová  práce  velkou 

produkci energie. Tu zajišťuje ATP-CP systém a anaerobní glykolytický systém. Autor 

uvádí, že v důsledku tréninku svalové síly dochází k následujícím změnám:

 změny nervového řízení:

 zlepšení frekvence a rychlosti vedení vzruchů;

 optimalizace mezisvalové koordinace;

 optimalizace nitrosvalové koordinace;

 zvýšený počet zapojovaných motorických jednotek ve cvičeních;

 morfologické změny ve svalech – zvětšení objemu příčného průřezu svalu;

 změny ve funkčních vlastnostech svalů;

 zlepšuje se schopnost využití elastické energie ve svalech;

 zvýšení energetických zásob a aktivity enzymů anaerobního metabolismu.

2.2  Rychlostní schopnosti

Rychlostní  schopnosti  jsou  definovány  jako  schopnost  vyvíjet  činnost  s 

maximálním  intenzitou.  Chápeme  je  jako  schopnost  konat  krátkodobou  pohybovou 

činnost, a to bez odporu nebo jen s malým odporem (Perič a kol., 2010).

Rychlost  je  schopnost  zahájit  pohyb  v  co  nejkratším  čase  a  provádět  ho  s 

vysokou nebo maximální rychlostí (Bartůňková, 2013).

Měkota  a  kol.  (2005)  definuje  rychlost  (sportovního)  pohybu jako schopnost 

reagovat pokud možno co nejrychleji na podnět nebo provést při působení minimálního 

odporu pohyb co nejrychleji.

Rychlostní schopnosti závisí na několika oblastech, které se v tréninku dají více 

či méně ovlivňovat:

 nervosvalová  koordinace  –  spočívá  především  ve  schopnostech  střídat  co 

nejrychleji kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna;

 typ svalových vláken – rozeznáváme dva základní typy svalových vláken:

 červená (pomalá) vlákna – umožňují pracovat dlouho, ale pomalu (pomaleji 

se unavují);
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 bílá  (rychlá)  vlákna – pracují  velmi  rychle,  ale  krátce  (rychle  se  unaví). 

Vysoký podíl rychlých vláken je důležitý pro vysokou úroveň rychlosti;

 úroveň maximální síly – je důležitá pro mohutnost svalové kontrakce a tedy i její 

rychlosti (Perič a kol., 2010).

Rychlostní schopnost je dána především geneticky, a proto má rychlost nejnižší 

stupeň trénovatelnosti (Bartůňková, 2013).

2.2.1  Dělení rychlostních schopností

Perič a kol. (2010) rozděluje rychlostní schopnosti do tří základních projevů:

 rychlost reakce – je dána dobou reakce na určitý podnět (např.: výběh sprintera z 

bloků na startovní  výstřel).  Měkota a  kol.  (2005) ještě  rozlišují  jednoduchou 

reakci (neměnný, přesně určený podnět) a výběrovou reakci (reakce na rozličné 

očekávané nebo nečekané podněty);

 rychlost jednotlivého pohybu (rychlost acyklická) – většinou se jedná o jeden 

pohyb, u kterého jsme schopni přesně rozlišit začátek a konec (např.: hod, skok, 

kop);

 rychlost lokomoce (rychlost cyklická) – např.: běh, bruslení, jízda na kole. Autor 

rychlost lokomoce dále dělí na:

 rychlost akcelerace – co nejprudší zrychlení;

 rychlost frekvence – pohyby co nejvyšší frekvencí;

 rychlost se změnou směru – různé slalomy, zrychlení, zpomalení.

Bartůňková (2013) rychlost dělí podle několika hledisek:

a)  Podle délky trvání a čerpání energetických zdrojů:

 klasická rychlost – trvá 10-15 s a zdrojem je ATP-CP systém;

 rychlostní vytrvalost – trvá 30-120 s a je zajišťována laktátovým systémem.

b)  Podle nástupu a charakteru kontrakce:

 reakčně rychlostní schopnost – krátkodobé kontrakce při startu;

 realizačně rychlostní schopnost – rychlý pohyb uplatňovaný při sprintu.

c)  Podle pohybové rytmicity:

 cyklická  rychlost  –  rychlost  akcelerační,  maximální,  se  změnami  směru, 
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frekvenční;

 acyklická rychlost – rychlost startovní, odrazová, hráčská s kopy, údery, hody.

2.2.2  Rychlostní schopnosti ve fotbale

Výkon  hráče  v  utkání  má  povahu  složitějšího  pohybového  jednání. 

Ve fotbalovém utkání se rychlost neprojevuje pouze jako rychlé provedení konkrétní 

činnosti,  ale  je  nutná  součinnost  psychických  procesů,  jež  konkrétní  činnosti 

předcházejí.  Jedná se o rychlost vnímání,  vyhodnocení a výběru řešení herní situace 

(Psotta a kol., 2006). Tuto skutečnost potvrzuje i Frank (2006). Uvádí, že určité herní 

signály vyžadují okamžitou reakci na soupeře a na míč.  Tyto akce potom probíhají s 

maximální rychlostí, ať už je to start za míčem, sprinterský duel s protihráčem nebo 

překvapivé uvolnění se na krátkou vzdálenost. Čím rychleji hráč reaguje, tím rychleji 

může vystartovat, rychleji se zmocnit míče a získávat tak značnou výhodu v dané herní 

situaci.

Výzkumy prokázaly, že pro fotbalisty je nejdůležitější akcelerační fáze sprintu. 

Ve  fotbalovém  utkání  to  představuje  rychlost  reakce  na  zrakový  podnět,  běžeckou 

startovní rychlost do 5 m a akceleraci do 30 m (Psotta a kol., 2006).

Psotta  a  kol.  (2006)  uvádějí,  že  je  pohybová  rychlost  poměrně  specifickou 

schopností,  jež závisí  na stupni osvojení pohybové dovednosti.  To znamená, že hráč 

vyznačující se rychlostí v běžeckém sprintu, nemusí být zákonitě rychlý např. při vedení 

míče.

2.2.3  Význam rychlostního tréninku

Psotta a kol. (2006) uvádějí, že význam pohybové rychlosti v tréninku je zvýšení 

nebo  udržení  schopnosti  nervosvalového  systému  vyvíjet  maximálně  rychlou  a 

koordinovanou práci svalů při provádění herní běžecké lokomoce.

Anaerobním tréninkem dochází ke zvětšení zásoby ATP ve svalech. Díky tomu 

lépe funguje ATP-CP proces a oddaluje se tím vliv laktátu na lokální svalovou únavu 

(Kirkendall, 2013)
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Cílem anaerobního tréninku je zvyšovat nebo udržet:

 schopnost provádět rychlé lokomoční pohyby;

 schopnost produkovat mechanický výkon (během krátkodobé vysoce intenzivní 

činnosti) na vysoké úrovni;

 kapacitu ATP-CP systému a anaerobního glykolytického systému;

 rychlá  schopnost  zotavení  po  vysoce  intenzivním  zatížení  anaerobního  typu 

(Psotta a kol., 2006).

2.3  Vytrvalostní schopnosti

Za  vytrvalostní  schopnost  je  považován  soubor  předpokladů  provádět 

požadovanou  činnost  s  určitou  nižší  než  maximální  intenzitou  co  nejdéle,  nebo 

ve stanoveném čase  co  nejvyšší  možnou  intenzitou.  Jde  tedy  o  schopnost  odolávat 

únavě (Perič a kol., 2010).

Bartůňková (2013) uvádí, že vytrvalostní schopnost je charakterizovaná vysokou 

ekonomizací  práce  nervosvalového  systému.  Uvolňuje  se  při  tom  menší  množství 

energie  v  časové jednotce,  ale  celkově se  vykonává  velký objem práce.  Typické  je 

zatížení  kardiorespiračního systému a dynamická pohybová činnost  bez  podstatných 

známek únavy.

Pod pojmem vytrvalostní  schopnost se rozumí schopnost organismu provádět 

pohybovou činnost po delší časový úsek bez zjevného snížení intenzity (Kuhn et. al., 

2005).

Aerobní  výkonnost  u  sportovců  porovnáváme  pomocí  VO2max.  Spotřeba 

kyslíku totiž nepřímo ukazuje na energetickou náročnost pohybové činnosti (Psotta a 

kol., 2006).

2.3.1  Dělení vytrvalostních schopností

Vytrvalostní schopnosti můžeme posuzovat z několika hledisek:
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a)  Podle zapojení svalových skupin:

 celková – obvykle pracuje více než 2/3 svalstva – např. běh, bruslení, plavání;

 lokální – pohybu se účastní méně než 1/3 svalstva – opakovaná střelba z místa v 

basketbalu atd.

b)  Podle typu svalové kontrakce:

 dynamická – v pohybu – např. běh na lyžích;

 statická – bez pohybu – např. udržení pozice jezdce při dostihu.

c)  Podle délky trvání:

 dlouhodobá – délka trvání je 8-10 minut a více, energeticky je zajišťována ze 

zóny O2;

 střednědobá  –  délka  trvání  je  v  rozmezí  3-8  minut  a  energeticky  je 

zabezpečována LA- O2 zónou;

 krátkodobá  –  doba  trvání  je  kolem  2-3  minut,  energetické  zabezpečení  je 

prostřednictvím LA zóny;

 rychlostní  – je v délce trvání  do 20 sekund a energeticky zajišťována zónou 

ATP-CP (Perič a kol., 2010).

d)  Podle způsobu energetického krytí:

 aerobní  vytrvalost  –  energie  je  získávána  štěpením  energetických  rezerv  za 

přístupu kyslíku (aerobní glykolýza a lipolýza);

 anaerobní  vytrvalost  –  energie  je  získávána  štěpením svalového  ATP a  jeho 

resyntézou v anaerobně alaktátové fázi (Měkota a kol, 2005).

e)  Podle zaměření cílového rozvoje vytrvalosti:

 základní vytrvalost – schopnost provádět dlouhotrvající činnost v aerobní zóně 

energetického  krytí.  Je  relativně  nespecifická  a  není  zaměřena  na  zvyšování 

výkonnosti určité sportovní disciplíny;

 speciální vytrvalost - je předpokladem pro dosažení úrovně vytrvalosti potřebné 

pro maximální výkon ve zvolené sportovní specializaci. Je schopností odolávat 

specifickému zatížení určovanému požadavky dané specializace (Měkota a kol, 

2005).

f)  Podle srdeční frekvence:

 základní  vytrvalost –  v  pásmu  60  –  75  %  SFmax,  energetickými  zdroji  jsou 
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převážně tuky, energetické procesy jsou aerobní;

 tempová vytrvalost – v pásmu 75 – 85 % SFmax, energetickými zdroji jsou cukry 

a tuky, energetické procesy jsou aerobní a anaerobní;

 speciální  vytrvalost –  v  pásmu  85  –  95  %  SFmax,  energetickými  zdroji  jsou 

převážně cukry, energetické procesy jsou anaerobní;

 rychlostní  vytrvalost –  v  pásmu  95  –  100  SFmax,  energetickými  zdroji  jsou 

výhradně cukry, energetické procesy jsou ATP-CP systém (Benson et. al., 2012).

2.3.2  Vytrvalostní schopnosti ve fotbale

Význam vytrvalosti ve fotbalu je nesporný. Neustálý pohyb hráče během hry, 

aktivní reakce s míčem i bez míče, to vše způsobuje během fotbalového utkání nárůst 

únavy.  Dobrou  vytrvalostní  připraveností  je  možné  únavu  oddálit  (Frank,  2006). 

Vzhledem k 90 min. době trvání utkání je tělesná výkonnost hráče závislá na úrovni 

aerobního metabolismu (Stolen et al., 2005).

Aerobní metabolismus je hlavní způsob tvorby energie pro svalovou činnost. Ve 

fotbale  se uplatňuje jako zdroj  energetického krytí  intenzivní  činnosti,  ale  také jako 

zotavovací mechanismus při činnosti nižší intenzity (Psotta a kol., 2006).

Fotbal vyžaduje určitou, nikoliv co možná nejvyšší úroveň aerobní výkonnosti. 

Vyšší  hodnota  VO2max  než  65  ml.kg-1.min-1 nepředstavuje  významnou  výhodu  pro 

realizaci herního výkonu v utkání (Psotta a kol., 2006). 

2.3.3  Význam vytrvalostního tréninku

Zvýšením aerobní výkonnosti vlivem tréninku dochází ke:

 změnám oxidativních kapacit svalů (zvětšuje se objem mitochondrií);

 zvýšené aktivitě enzymů oxidativního metabolismu;

 zvýšení obsahu myoglobinu ve svalu;

 zlepšení přenosu a dodávky kyslíku do svalů (zvýšení množství hemoglobinu v 

krvi a vytvoření hustší sítě vlásečnic);

 zvýšení obsahu zásobních látek glykogenu a triacylglycerolů;

 zlepšení ekonomiky dýchání;
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 zvýšení výkonnosti srdečního svalu (Psotta a kol., 2006).

Zvýšená aerobní výkonnost ve fotbale umožňuje udržení střídavého pohybového 

výkonu  hráče  po  celou  dobu  utkání  bez  výrazných  poklesů  jeho  intenzity.  Dále 

umožňuje udržení kvality vnímání a rozhodování, které vede k řešení herních situací. 

Významná  je  skutečnost,  že  aerobní  trénink  může  pozitivně  působit  na  zotavovací 

schopnost (Psotta a kol., 2006).

2.4  Vysoce intenzivní intervalový trénink

Vysoce intenzivní intervalový trénink je u nás i v zahraničí známý jako high 

intensity interval training (HIIT). Gibala a McGee (2008) definují HIIT jako opakované 

střídání krátkých intervalů cvičení s maximálním úsilím a odpočinku. Herodek et al. 

(2014) uvádějí,  že k dosažení optimálních tréninkových výsledků by měl být poměr 

mezi  intervalem s  vysokým zatížením a odpočinkem 3 :  1  ve  prospěch odpočinku. 

Autoři upřesňují, že intervaly s vysokým zatížením by neměly být delší než 2 - 4 minuty 

a celý trénink by neměl překročit 10 - 20 minut. HIIT by neměl být prováděn častěji než 

2 - 3 krát týdně a neprovádíme jej ve dvou po sobě jdoucích dnech. Nutností je zahřátí  

před a zklidnění po HIIT. Tabata et al.  (1997) prokazují,  že HIIT zlepšuje výkon ve 

sportu, a to i u trénovaných sportovců, u kterých je zvýšení trénovanosti limitováno.

Kubukeli  et  al.  (2002) uvádějí,  že  sestavení HIIT programu spočívá ve dvou 

aspektech:  jednak je  to  délka  trvání,  intenzita  zatížení  a  počet  opakování  a  druhým 

aspektem je délka odpočinku pro zotavení. Délka trvání může být od 5 sekund do 8 

minut, přičemž sportovci v rychlostně silových sportech využívají spíše kratší intervaly 

5 – 30 sekund, kdežto vytrvalci  využívají  delší  intervaly od 30 sekund do 8 minut.  

Intenzita zatížení by se měla pohybovat v rozmezí od 80 % do více než 100 % SFmax. 

Odpočinek může být volen buďto pasivní (velmi málo pohybu) nebo běžněji aktivní při 

intenzitě 50 % až 70 % SFmax. Poměr mezi zatížením a odpočinkem bývá nejčastěji 1:1 

(např. 30 sekund zátěž a 30 sekund odpočinek),  ale lze užít  i  poměru 1:2 (např. 30 

sekund zátěž a 60 sekund odpočinek).

Podle Ivanky (2014) je nejúčinnější HIIT metoda Tataba, jež je pojmenovaná po 

svém zakladateli  Dr.  Izumim Tabatovi.  Ten ji  navrhl  pro tým japonského národního 

týmu rychlobruslařů, když hledal metodu posilování, která by jim přinesla výhodu na 
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ledě.  Herodek  et  al.  (2014)  popisují  postup  této  metody.  Po  rozcvičení  a  zahřátí 

organismu následuje vysoce intenzivní cvičení po dobu 20 sekund a odpočinek po dobu 

10 sekund. Toto se opakuje osmkrát, takže cvičení touto metodou trvá pouhé 4 minuty. 

Ivanka  (2014)  uvádí,  že  by se  intenzita  při  dvacetisekundovém zatížení  měla  blížit 

maximu. To znamená, že se cvičící snaží dosáhnout co největšího počtu opakování při 

posilování,  v  případě  běhu  se  jedná  o  sprint.  Během  desetisekundového  intervalu 

odpočinku přechází cvičící do chůze, poklusu nebo provádění protahovacích cvičení. 

Autoři doporučují provádět tento typ tréninku jedenkrát až třikrát týdně, ale ne ve dvou 

po sobě jdoucích dnech. 

2.4.1  Efekty HIIT

Pravidelný HIIT vede  k mnohým fyziologickým a  biochemickým změnám v 

organismu.  Podle Laursena a Jenkinse (2002) byl HIIT navržen pro zlepšení svalové 

nárazníkové kapacity a aerobního výkonu. Ferrari Bravo et al. (2008) uvádějí, že HIIT 

vede  k  vyšším  hodnotám  maximální  spotřeby  kyslíku  (VO2max).  Boutcher  (2011) 

upřesňuje, že vlivem HIIT (trvajícího 2 až 15 týdnů) lze zvýšit hodnoty VO2max o 4 až 

46 %. Podle autora je současné vědecké vysvětlení pro zvýšení VO2max vlivem HIIT 

zvýšení systolického výdeje (objem krve přečerpané za jeden srdeční stah).  K tomu 

dochází především proto, že se kontrakce srdečního svalu zvyšuje téměř na maximum. 

Kessler, Sisson a Short (2012) vyzdvihují zdravotní přínos zvýšení hodnoty VO2max. 

Uvádějí,  že  nízké  hodnoty  VO2max  zvyšují  riziko  úmrtí  vlivem kardiovaskulárních 

onemocnění.

Hill-Hass et al. (2009) uvádějí, že vlivem HIIT dochází ke zlepšení VO2max i u 

vysoce trénovaných sportovců. Díky tomu se zvyšuje produkce aerobních enzymů, což 

je  pravděpodobně  způsobeno  schopností  svalových  vláken  metabolizovat  laktát  a 

zvýšením  průtoku  pyruvátu  v  mitochondriích.  To  také  vysvětluje  zvýšení  oxidační 

kapacity naměřené v oxidativních svalových vláknech. Randers et al. (2010) dodávají, 

že HIIT může způsobit zvýšení glykolytických vlastností a schopnost provádět činnost 

maximálním úsilím.  Podle Balsoma et  al.  (1993) umožňuje pravidelný HIIT snížení 

produkce kyseliny mléčné a lepší využití kreatinfosfátu během fyzické aktivity.

Boutcher  (2011)  uvádí,  že  HIIT  zvyšuje  mitochondriální  biogenezi  (zvýšení 
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počtu  a  velikosti  mitochondrií,  jež  buňkám umožňují  produkci  organel  k  vytváření 

většího množství ATP), která se projevuje lepší kardiovaskulární kapacitou při jakékoliv 

intenzitě cvičení. Ivanka  (2014) HIIT připisuje pozitivní vliv na kosterní svalstvo, kde 

dochází  ke  zmnožení  mitochondrií,  což  v  konečném  důsledku  umožňuje  zvýšenou 

oxidaci tuků, tedy zdroje energie.

Ross  et  al.  (2001)  poukazují  na  účinky  HIIT  rychlostně  vytrvalostního 

charakteru.  Podle autorů dochází ke zvýšené aktivitě některých anaerobních enzymů 

jako jsou kreatinkináza, fofsofruktokináza, myokináza a glykogenfosforyláza. Iaia et al. 

(2008) doplňují, že při tomto typu tréninku dochází ke zvýšení přestupu bílkovin přes 

svalovou membránu. Tyto bílkoviny, jako jsou například Na+/H+, se podílejí na vnitřní 

regulaci  pH.  Zvýšený  přestup  bílkovin  může  redukovat  inhibiční  účinky  H+ ve 

svalových buňkách, což zlepšuje výkon při opakovaných intenzivních činnostech. Podle 

autorů HIIT také zvyšuje účinky sodíko-draslíkové pumpy, která snižuje ztráty K+ při 

svalové  kontrakci,  zachovává  buněčnou  vzrušivost  a  zabezpečuje  rozvoj  síly.  Tyto 

procesy zlepšují schopnost sportovce udržet velmi intenzivní činnost po delší dobu a 

provádět vysoce intenzivní činnost častěji. Costill et al. (1984) uvádějí, že při HIIT jsou 

následující opakování zahájeny s mnohem nižším pH. HIIT tak vystavuje organismus 

kyselému prostředí a nutí jej k fyziologickým adaptacím.

Podle Impellizzeriho et al. (2006) lze HIIT provádět i s míčem formou malých 

her.  Takový  trénink  umožňuje  kromě  rozvoje  kondice  také  rozvoj  dovedností 

specifických pro fotbal. Faude et  al.  (2013) tuto skutečnost doplňují  o informaci, že 

vysoce intenzivní běžecké cvičení s krátkým intervalem zatížení je pro rozvoj kondice 

mnohem efektivnější.

Studie  Gibaly  a  McGee  (2008)  srovnávala  metodu  HIIT  s  tradičním 

vytrvalostním tréninkem. Prokázalo se, že 2,5 hodiny v maximální rychlosti v rámci 

HIIT  vytvoří  ve  svalech  sportovce  analogické  biochemické  změny  jako  po  10,5 

hodinách  vytrvalostního  tréninku.  Navíc  dochází  vlivem HIIT k  nadměrné  spotřebě 

kyslíku, což podle autorů zvyšuje klidový metabolismus po následujících 24 hodin.

Podle Ivanky (2014) dochází vlivem HIIT k četným metabolickým adaptacím:

 zvýšení aktivity enzymů startujících a urychlujících anaerobní glykolýzu;

 zvýšení anaerobní kapacity;

 zvýšení nárazníkové kapacity (oddálení poklesu intenzity anaerobní glykolýzy a 
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kontrakčních schopností svalů);

 zvýšení aktivity enzymů, jež řídí štěpení makroergních fosfátů ATP-CP.

Tabata et al. (1996) dodávají, že když sportovci pravidelně prováděli 20 sekund 

trvající vysoce intenzivní činnost, prokládanou 10 sekund trvajícím odpočinkem v osmi 

cyklech,  vzrostla  jak  jejich  aerobní  kapacita  (vytrvalost),  tak  i  anaerobní  výkonnost 

(výbušnost).  Tedy kondiční  složky,  které  jsou  na  první  pohled  hodně  vzdálené.  Při 

jiných metodách totiž rozvoj jedné z těchto složek znamená, že druhá zůstává v pozadí. 

Tabata tedy vytvořil metodu, která efektivně rozvíjí více kondičních složek najednou, a 

zajišťuje tak úsporu času v tréninku.

HIIT se  pozitivně  podepisuje  i  na  nervosvalové  adaptaci.  Vlivem tréninku o 

vysoké  intenzitě  dochází  ke  zlepšení  jemné  intermuskulární  a  intramuskulární 

koordinace, což vede k ekonomičnosti pohybu. Další přínos HIIT spočívá v přeměně 

nediferencovaných svalových vláken III. typu na rychlá oxidativně glykolytická vlákna 

II. typu A – FOG nebo až na rychlá glykolytická vlákna II. typu B – FG (Tabata et al., 

1997).

2.4.2  Zdravotní účinky HIIT

Výzkumy  prokázaly  i  zdravotní  účinky  HIIT.  Spalování  tuků  vlivem  HIIT 

probíhá efektivněji než v případě déletrvajícího nepřetržitého cvičení. Metoda HIIT je 

tedy vhodný prostředek k hubnutí (Ivanka, 2014). Herodek et al. (2014) srovnávají HIIT 

s  tradičním aerobním cvičením.  Ve  své  studii  došli  k  závěru,  že  je  HIIT mnohem 

efektivnější způsob k hubnutí, neboť při správném provádění dochází k efektu zvaném 

EPOC (Excess Post Exercise Oxygen Consumption), tedy zvýšené spotřebě kyslíku po 

tréninku. Během tohoto procesu dochází ke zvýšenému spalování tuků, a to až devětkrát 

rychleji i během odpočinku. Metabolická aktivita zůstává zvýšena až do 48 hodin po 

HIIT,  zatímco například při  souvislém běhu je tato aktivita  zvýšena pouze po dobu 

samotné činnosti.

Mnohé další studie se zabývaly vlivem HIIT na hodnotách lipidů v plazmě a 

přinesly  protichůdné  výsledky.  Kishali  et  al.  (2005)  ve  své  rozsáhlé  studii  došli  k 

závěru, že změny v tucích a lipoproteinech souvisejí spíše s pohlavím než se cvičením. 

Manna et al. (2010) oproti tomu uvádějí, že HIIT vede k významným změnám tělesných 
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tuků u sportovců a  Musa et  al.  (2009) doplňují,  že  ke stejnému efektu dochází  i  u 

netrénovaných  osob.  Ouerghi  et  al.  (2014)  při  svém  výzkumu  prokázali  výrazné 

zlepšení ve složení tuků u skupiny provádějící HIIT oproti skupině provádějící běžný 

trénink  a  skupině,  jež  neprováděla  žádnou  fyzickou  aktivitu.  U skupiny provádějící 

HIIT  došlo  k  výraznějšímu  snížení  hladiny  plazmatický  triglyceridů,  zvýšení 

koncentrace HDL cholesterolu a snížení koncentrace LDL cholesterolu v krvi. Přičemž 

zvýšení koncentrace HDL cholesterolu v krvi o 1 % znamená snížení pravděpodobnosti 

koronární srdeční choroby o 2-3 % (Gordon et al., 1989) a snížení koncentrace LDL 

cholesterolu v krvi o 1 % může snížit riziko vzniku ischemické choroby srdeční o 2 % 

(Pedersen  et  al.,  1998).  Guiraud  et  al.  (2010)  uvádějí,  že  výzkum  prováděný  v 

University  of  Montreal  ukázal,  že  pro  pacienty  s  ischemickou  chorobou  srdeční  je 

optimální  HIIT  s  15  sekundovým  intervalem  zatížení,  který  zvyšuje  maximální 

kyslíkovou kapacitu.

Ivanka (2014) uvádí, že HIIT také významně zlepšuje inzulinovou rezistenci. Už 

pouhé dva týdny HIIT mohou podstatně zlepšit účinky inzulínu na organismus člověka. 

HIIT tedy může představovat účinnou metodu na prevenci cukrovky 2. typu. Kesser, 

Sisson a Short  (2012) prokázali,  že se vlivem 2 až 16 týdenního HIIT může zlepšit  

citlivost  na  inzulín  o  23  až  58  %.  Podle  ADA (2013)  je  to  způsobeno  schopností 

kontrakce  pracujících  svalů,  při  které  se  mohou  stimulovat  kyvadlové  transportéry 

glukózy, jež se na glukózu v pracujícím svalu navážou z krve, jestliže je k dispozici 

inzulín.

2.4.3  HIIT ve fotbale

Fotbal je situační sport s vysokým agonistickým zapojením, což vyžaduje rozvoj 

všech  kondičních  složek.  Po  mnohaletém  tréninku  dosahují  jednotliví  sportovci 

stabilizace  výkonu a  některých  kardiovaskulárních  parametrů  jako  je  VO2max.  Aby 

došlo k dalšímu zvýšení výkonnosti, je nutné upravit tréninkovou náplň. Toho docílíme 

optimální  změnou  zatížení.  Vhodným  prostředkem  k  dalšímu  rozvoji  je  HIIT,  jež 

zlepšuje hodnoty VO2max u sportovců, kteří již mají dobrou aerobní kondici (Gaetano a 

Rago, 2014).

Studie prováděná Faudem et al. (2014) se zabývala vlivem HIIT na únavu, která 
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by  mohla  zapříčinit  zhoršení  výkonu  fotbalistů  v  utkání.  Užití  HIIT  při  velmi 

intenzivním přípravném období trvajícím 11 týdnů (Kramer et al., 2004), nebo na konci 

sezóny, kdy se navíc hromadí utkání (Faunde et al., 2011) vedla ke snížení explozivní 

síly dolních končetin a  k  příznakům únavy u fotbalistů.  Toto potvrdila  i  studie,  jež 

prováděli  Coutts  et  al.  (2007) na hráčích rugby,  když aplikovali  HIIT v přípravném 

období po dobu 8 týdnů. Naopak HIIT prováděný v soutěžním období po dobu 4 týdnů 

nevedl k negativním změnám v hodnotách explozivní síly, maximální aerobní rychlosti 

ani  k  psychometrickým  změnám  (Meister  et  al.,  2013)  a  nedošlo  ani  ke  zhoršení 

běžecké výkonnosti v utkání (Dupont et al., 2010).

Ferrari  Bravo  et  al.  (2008)  uvádějí,  že  zvýšení  hodnoty  VO2max  umožňuje 

během utkání udržet intenzivní činnost po delší dobu a také rychlejší zotavení ve fázích 

hry s nižší intenzitou. Iaia et al. (2009) udávají, že vysoce intenzivní běžecké cvičení s 

intervalem zatížení od 15 sekund do 13 minut kladně ovlivňuje hodnoty vytrvalostní 

kapacity a uběhnutou vzdálenost během fotbalového utkání.

Ve  fotbalovém tréninku  si  našla  své  uplatnění  modifikovaná  metoda  Tabata, 

která  podněcuje  kromě  ATP-CP systému  i  LA systém.  Jedná  se  o  náročný  způsob 

tréninku  o  vysoké  intenzitě,  kde  je  poměr  mezi  zatížením  a  odpočinkem  2:1,  což 

zajišťuje neúplné zotavení.  Tímto způsobem dochází k progresivní rezistenci,  tedy k 

neustále se zvyšujícímu zatížení, a hlavně narůstá kapacita pro účinné využití laktátu 

jako zdroje energie. Postupně se tak vytváří efektivní adaptace organismu na zatížení 

vyšší intenzity v utkání (Tabata et al., 1996).

Ivanka (2014) vyzdvihuje metodu Tabata jako jednu z nejefektivnějších metod 

na zvýšení výkonnosti u hráčů v kolektivních sportech. Při tomto cvičení totiž dochází k 

výraznému podněcování metabolických i fyziologických procesů pro rozvoj výbušnosti 

i vytrvalosti.  Tabata et al. (1997) rovněž označují Tabata trénink jako nejefektivnější 

variantu jestliže chceme, aby byl sportovec vytrvalý i výbušný. Správné využití HIIT v 

rámci celého družstva v týdenním mikrocyklu nebo během celého přípravného období, 

přináší v trénovanosti sportovců obrovský posun.

2.4.4  HIIT ve výzkumech

Sperlich  et  al.  (2011)  ve  své  studii  prokázali  zlepšení  hodnoty  maximální 
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spotřeby kyslíku (VO2max) a zvýšení fotbalové výkonnosti po absolvování programu 

vysoce intenzivního intervalového tréninku u fotbalistů. Hlavním cílem výzkumu bylo 

srovnání  účinků  pětitýdenního  HIIT  programu  a  vysoce  objemového  tréninku  u 

čtrnáctiletých fotbalistů.  Porovnávacími  kritérii  byla  hodnota  VO2max,  běh na  1000 

metrů, výkon ve sprintech a skocích. Skupina zařazená do HIIT programu absolvovala 

svůj program čtyřikrát týdně po dobu 5 týdnů a jejich náplní bylo cvičení bez balónu na 

hranici okolo 90 % maximální srdeční frekvence (SFmax), jež bylo prokládáno během 

střední  intenzitou  po  dobu  2  minut.  Celý  HIIT  včetně  odpočinku  trval  30  minut. 

Skupina, absolvující vysoce objemový tréninkový program, trénovala rovněž čtyřikrát 

týdně po dobu 5 týdnů a náplní tréninků byla cvičení, jež neobsahovala fotbalovou hru. 

Intenzita cvičení byla nastavena na 50 až 70 % SFmax a trénink trval 45 až 60 minut. 

Výsledkem této studie bylo zjištění, že se hodnota VO2max u skupiny absolvující HIIT 

program zvýšila cca. o 7 %, kdežto u skupiny absolvující vysoce objemový tréninkový 

program zůstala  beze  změny.  V testu  běhu na  1000 metrů  se  zlepšily  obě skupiny.  

Skupina, jež podstoupila HIIT program, přibližně o 10 sekund a skupina, podstoupivší 

vysoce objemový program, asi  o 5 sekund. Ve sprinterských testech se zlepšily obě 

skupiny stejně a ve skocích nedošlo k žádným změnám.

Ouerghi et al. (2014) provedli výzkum, který se zabýval účinky krátkodobého 

intervalového tréninku na aerobní kapacitu a složení tuků u fotbalistů v porovnání s 

netrénovanými jedinci. Testování trvalo 12 týdnů a účastnilo se jej  24 osob ve věku 

22,9±1,73 let,  které byly rozděleny do 3 skupin. Experimentální skupina 1 (EX1) se 

skládala  z  8  osob,  jež  kromě  normálního  tréninku  podstoupily  ještě  dvakrát  týdně 

vysoce  intenzivní  intervalový  trénink  (HIIT).  Experimentální  skupina  2  (EX2)  byla 

složená z 8 osob, které pravidelně podstupovaly fotbalový trénink bez přídavku HIIT. 

Kontrolní  skupina  (KO)  čítala  rovněž  8  osob,  které  ovšem  neprováděly  žádnou 

pravidelnou  fyzickou  činnost.  Experimentální  skupiny  EX1  a  EX2  byly  složeny  z 

fotbalových hráčů na amatérské úrovni, hrající 3. divizi v Tunisu. Společně trénovaly 

každý  den  (pondělí  až  pátek)  a  EX1  navíc  dvakrát  týdně  (v  úterý  a  ve  čtvrtek) 

absolvovala HIIT, který spočíval ve střídání intervalu běhu vysoké intenzity po dobu 15 

sekund a intervalu odpočinku po dobu 15 sekund. Toto cvičení bylo prováděno ve dvou 

sériích po dobu 10 minut (20 běhů a 19 odpočinků v sérii) a mezi sériemi byl odpočinek 

3 minuty. Výsledkem testování bylo zvýšení VO2max u skupiny EX1 z hodnoty 53,3 

ml.kg-1.min-1 na  hodnotu 54,8  ml.kg-1.min-1 po 6  týdnech a  57,3 ml.kg-1.min-1 po 12 
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týdnech. U EX2 došlo k mírnějšímu zvýšení VO2max z hodnoty 52,8  ml.kg-1.min-1 na 

53,6 ml.kg-1.min-1 po 6 týdnech a 54,2 ml.kg-1.min-1 po 12 týdnech. U KO nedošlo k 

žádným změnám. Maximální aerobní rychlost se u EX1 zvýšila z 16,0 km.h -1 na 16,6 

km.h-1 po 6 týdnech a na 17,6 km.h-1 po 12 týdnech.  U EX2 se maximální aerobní 

rychlost  zvýšila  z  15,8 km.h-1 na 16,1 km.h-1 po 6 týdnech a  na 16,4 km.h-1 po 12 

týdnech.  Hodnoty  KO  byly  stejně  jako  u  VO2max  beze  změn.  Koncentrace 

plazmatických  lipidů  se  před  testováním  u  všech  3  skupin  výrazně  nelišila  a  po 

testování  nedošlo  u  žádné  ze  skupin  k  žádným  výraznějším  změnám.  Celkový 

cholesterol a LDL cholesterol se po 12 týdnech HIIT programu snížil u EX1 o 2 %, u 

skupiny EX2 zůstal  stejný a u KO se dokonce zvýšil o 3 %. Došlo k výraznějšímu 

zvýšení HDL cholesterolu u EX1 a mírnému zvýšení u EX2. HDL cholesterol u KO 

zůstal beze změn. Hladina plazmatických triglyceridů se u EX1 snížila o 8 %, u EX2 o 

5 % a u KO se zvýšila o 4 %.

Stehlík (2015) svou studii prováděl na 26 fotbalistech kategorie U-16 a U-17. 

Cílem  práce  bylo  zjistit  vliv  osmitýdenního  HIIT  programu  na  aerobní  výkonnost 

fotbalistů. HIIT program se skládal ze 4 cvičení – ze člunkového běhu, obratnostního 

cvičení,  fotbalu  2  na  2  a  kličkování  mezi  kužely.  Na každém stanovišti  se  cvičení 

provádělo  20  sekund  a  stejnou  dobu  trval  odpočinek.  Účastníci  při  každém  HIIT 

všechna  cvičení  prováděli  šestkrát.  Hráči  kategorie  U-16  po  tomto  programu  své 

VO2max navýšili  o  1,6 ml.kg-1.min-1 (o  3 %) a  u kategorie  U-17 došlo ke zlepšení 

VO2max o 1,9 ml.kg-1.min-1 (o 3,6 %).

Gaetano  a  Rago  (2014)  svůj  výzkum  prováděli  na  20  fotbalistech  ve  věku 

16,8±1 rok, jež se účastnili italské národní ligy „Beretti“ kategorie U-18. Cílem studie 

bylo zjištění vlivu vysoce intenzivního intervalového tréninku na VO2max. Účastníci 

testu  byli  na  základě  výsledků  Cooperova  testu  rozděleni  do  dvou skupin.  Skupina 

zdatnějších, čítající 12 účastníků, měla HIIT program nastavený na intenzitě 90 % SFmax 

a skupina méně zdatných, čítající 8 účastníků, na intenzitě 80 % SFmax. Obě skupiny 

podstoupily  HIIT  program  během  zátěžového  období  po  dobu  8  týdnů.  Výsledky 

testování  prokazují  zlepšení  hodnoty VO2max vlivem HIIT u  obou skupin,  přičemž 

výraznějšího zlepšení dosáhla skupina méně zdatných, která absolvovala HIIT s nižší 

intenzitou.

Bieri et al. (2013) prováděli svou studii na 14 fotbalistech, účastnících nejvyšší 
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švýcarské  fotbalové soutěže  kategorie  U-18.  Cílem studie  bylo zjištění  účinku HIIT 

programu  na  VO2max,  ekonomičnost  běhu,  objem  krve  a  celkovou  hmotnost 

hemoglobinu.  Fotbalisté  byli  rozdělení  do  dvou  skupin:  na  experimentální  (8 

respondentů),  provádějící  HIIT,  a  na  kontrolní  (6  respondentů),  provádějící  běžný 

trénink. Skupina HIIT podstoupila během deseti dnů 13 HIIT, které se skládaly ze dvou 

sérií po osmi intervalových bězích trvajících 15 sekund s odpočinkem rovněž 15 sekund 

a ze 4 x 4 minut hraní malých forem fotbalu. Intenzita cvičení byla stanovena na 90 až 

95 % SFmax. Během intervalových běhů byla naměřena hodnota laktátu 6,6±1,6 mmol/l a 

93,4±2,2  % SFmax a  během  hraní  malých  forem hodnota  laktátu  6,1±2,0  mmol/l  a 

90,9±2,1  %  SFmax.  Všichni  hráči  podstoupili  3  testováni.  Test  1  těsně  před  HIIT 

programem, test 2 dva dny po HIIT programu a test 3 za další 4 dny. Testováním bylo 

zjištěno, že skupina HIIT dosáhla hodnot VO2max 59,4 – 58,6 – 60,2 ml.kg-1.min-1 (test 

1 – test 2 – test 3) a kontrolní skupina 62,6 – 61,1 – 61 ml.kg-1.min-1. Objem krve měla 

skupina HIIT 5699 – 5717 – 5722 ml a kontrolní skupina 5466 – 5538 – 5584 ml. 

Celková hmotnost hemoglobinu činila u skupiny HIIT 794 – 792 – 788 g a u kontrolní 

skupiny 779 – 773 – 780 g. Z výsledků je patrné, že oproti jiným studiím, při tomto 

HIIT programu nedošlo k pozitivní odezvě u sledovaných hodnot. Autoři se domnívají, 

že je to způsobeno menším tréninkovým objemem.

Wells et al.  (2014) prováděli výzkum na šestnácti profesionálních fotbalistech 

jednoho týmu ve  věku 21,3±2,1  let.  Hráči  byli  náhodně  rozděleni  do  dvou skupin. 

Skupina provádějící HIIT program, čítající 8 hráčů, a kontrolní skupina, čítající rovněž 

8 hráčů. Skupina provádějící HIIT program kromě běžného tréninku navíc absolvovala 

třikrát týdně HIIT program, který spočíval v bězích dle tabulky 1 po dobu 6 týdnů. 

Objem HIIT se  postupně  zvyšoval  a  poměr  zátěže  k  odpočinku  byl  1:3.  Kontrolní 

skupina absolvovala pouze běžný trénink. Výsledky výzkumu ukazují,  že u skupiny 

provádějící HIIT program došlo ke zlepšení VO2max z hodnoty 57,6±5,4 ml.kg-1.min-1 

na 58,9±4,7 a kontrolní skupina se zlepšila z 57,1±3,6 ml.kg -1.min-1 na 57,6±3,1. V testu 

Yo-Yo  IR2  se  skupina  provádějící  HIIT program zlepšila  z  hodnoty  896±37  m  na 

987±44, kdežto u kontrolní skupiny došlo k mírnému zhoršení z 891±46 m na 888±42. 

V maximálním anaerobním běžeckém testu (MART) prováděném na běžeckém pásu 

dosáhla podstatně výraznějšího zlepšení skupina provádějící HIIT program, když se z 

rychlosti  22,4±1,2  km.h-1 zlepšila  na  24,6±1,1,  oproti  kontrolní  skupině,  která  se  z 

rychlosti 22,1±1,0 km.h-1 zlepšila pouze na 22,6±1,4. Hodnoty laktátu v krvi zůstaly u 
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obou skupin beze změn.

Tabulka 1 – Tréninkový plán skupiny provádějící HIIT program (Wells, 2014)

Rodgers  (2010)  zkoumal  vliv  metody  vysoce  intenzivního  intervalového 

tréninku na aerobní a anaerobní výkon. Studie byla provedena na 25 hráčích národního 

týmu do 20 let,  kteří  byli  rozděleni do dvou skupin. Experimentální skupiny, jež se 

třikrát týdně po dobu 4 týdnů podrobila HIIT a kontrolní skupiny. HIIT program se 

skládal ze 16 patnáctisekundových běhů při intenzitě okolo 120 % maximální aerobní 

rychlosti.  HIIT  trval  10  minut  a  kontrolní  skupina  během  této  doby  prováděla 

jednoduchá cvičení s míčem jako např. nožičky, kličky, atd. V testu člunkového běhu 

došlo u experimentální skupiny ke zlepšení o 4,04 % (2,31  ml.kg-1.min-1) a kontrolní 

skupina se zhoršila o 1,06 %. V testu sprintu na 20 m a testu výskoku nedošlo k žádným 

významným změnám.  Podle  autora tato studie  prokázala,  že je  HIIT během sezóny 

účinným  prostředkem  k  rozvoji  aerobní  výkonnosti,  aniž  by  došlo  ke  zhoršení 

anaerobního výkonu.

Rowan  et  al.  (2012)  svůj  výzkum zaměřili  na  vliv  HIIT programu na  ženy. 

Výzkumu  se  účastnilo  13  fotbalistek  z  Willamette  University  Division  III  ve  věku 

19,4±0,87  let.  Došlo  k  náhodnému  rozdělení  na  skupinu  HIIT  (7  fotbalistek)  a 

vytrvalostní skupinu (6 fotbalistek). Skupina HIIT prováděla dvakrát týdně 5 sprintů 

trvajících  30  sekund  s  aktivním  odpočinkem  (poklusem)  mezi  jednotlivými 

opakováními v délce 4,5 minuty. Po 3 týdnech se doba odpočinku snížila na 3,5 minuty 

a tímto způsobem trénovali další dva týdny. Vytrvalostní skupina dvakrát týdně po dobu 

5 týdnů běhala souvislou metodou. Běh trval po celou dobu 40 minut a intenzita byla na 

úrovni 80 % VO2max. Výsledky výzkumu byly vyhodnocovány pomocí testu VO2max, 

jež  byl  zjišťován  na  běžeckém pásu,  a  Yo-Yo intermitentním vytrvalostním testem. 

Skupina HIIT se v testu VO2max zlepšila o 2,36 ml.kg-1.min-1 (4,73 %) a u vytrvalostní 

skupiny došlo ke zlepšení o 1,66 ml.kg-1.min-1 (3,42 %). V případě Yo-Yo intermitentího 
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Týden

1. trénink v týdnu 2. trénink v týdnu 3. trénink v týdnu

1 4 x 60 s (2+2) 6 x 35 s (3+3) 10 x 10 s (5+5)
2 4 x 60 s (2+2) 6 x 35 s (3+3) 10 x 10 s (5+5)
3 6 x 60 s (3+3) 8 x 35 s (4+4) 12 x 10 s (6+6)
4 6 x 60 s (3+3) 8 x 35 s (4+4) 12 x 10 s (6+6)
5 8 x 60 s (4+4) 10 x 35 s (5+5) 14 x 10 s (7+7)
6 8 x 60 s (4+4) 10 x 35 s (5+5) 14 x 10 s (7+7)

cca. 19 km.h-1 cca. 24 km.h-1 cca. 30 km.h-1



vytrvalostního testu došlo u skupiny HIIT ke zlepšení o 274 m (14,75 %) a vytrvalostní 

skupina se zlepšila o 140 m (9,50 %).

Studie  Talaniana  et  al.  (2007) zkoumala  účinky HIIT na  8 středně aktivních 

ženách  ve  věku  22,1±0,2  let.  HIIT  program  trval  2  týdny  a  během  této  doby 

respondentky absolvovaly 7  HIIT.  V každém tréninku se účastnice  podrobily deseti 

čtyřminutovým  zatížením  na  úrovni  okolo  90  %  VO2max.  Po  každém  zatížení 

následoval  odpočinek v délce dvou minut.  Vlivem HIIT programu došlo ke zvýšení 

hodnoty VO2max o 4,6 ml.kg-1.min-1 (13 %), snížil se plazmatický adrenalin a zvýšila se 

oxidace tuků o 36 %.

Helgerud  et  al.  (2007)  ve  své  studii  srovnávali  účinky  HIIT  a  souvislého 

aerobního  tréninku.  HIIT obsahoval  4  čtyřminutové  běhy na  úrovni  90-95 % SFmax 

proložené tříminutovým aktivním odpočinkem na úrovni 70 % SFmax. HIIT i souvislý 

aerobní trénink účastníci  prováděli  třikrát  týdně po dobu 8 týdnů. Tímto výzkumem 

bylo zjištěno, že absolventi HIIT dosáhli o 10 % vyššího zvýšení systolického výdeje 

(objem krve přečerpané za jeden srdeční stah) oproti účastníkům souvislého aerobního 

tréninku.

2.5  Maximální spotřeba kyslíku (VO2max)

Bartůňková  (2013)  udává,  že  maximální  spotřeba  kyslíku  je  schopnost 

organismu  zužitkovat  kyslík  v  co  možná  nejvyšším  množství  a  zajistit  tak  vysoký 

stupeň  aerobních  pochodů  (vytrvalostní  výkon).  Maximální  spotřeba  kyslíku  udává 

maximální aerobní výkon jedince. Hodnota VO2max se dá vyjádřit v litrech za minutu 

(l.min-1) nebo přepočtené na hmotnost testovaného v mililitrech na kilogram za minutu 

(ml.kg-1.min-1).

Maximální spotřebou kyslíku se rozumí maximální schopnost jedince vykonávat 

aerobní  práci.  Jedná  se  o  produkt  srdečního  výdeje  a  arteriovenózního  kyslíkového 

rozdílu, tedy o měřítko aerobní kondice jedince. VO2max udává hodnotu maximálního 

objemu kyslíku,  kterou obvykle jedinec  může využívat  po dobu delší  než  1 minuta 

během intenzivní činnosti maximální intenzitou (American College of Sports Medicine, 

2010).
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Rowell (1974) považuje VO2max za nejlepší obecně uznávané kritérium míry 

funkčního limitu kardiovaskulárního systému. Proto je VO2max běžně označován jako 

ukazatel kardiorespirační zdatnosti.

Psotta  a  kol.  (2006)  považují  spotřebu  kyslíku  za  rozhodující  parametr  pro 

hodnocení tělesné výkonosti v laboratoři.  Jedná se o množství kyslíku, které jedinec 

využije  pro  resyntézu  ATP-CP.  VO2max  charakterizuje  množství  energie,  které  je 

jedinec teoreticky schopen uvolnit,  aniž  by docházelo ke kyslíkovému dluhu.  Autor 

uvádí,  že  je  hodnota VO2max u hráčů fotbalu během sezóny relativně konstantní,  a 

největší  změny jsou okolo  7 %. Je  to  ovšem podmíněno pravidelným tréninkem se 

zatížením řádově desítek minut s patřičnou intenzitou a stálou tělesnou hmotností. Ke 

snížení  VO2max dochází  i  vlivem tréninkové nečinnosti.  Po  2-4  týdnech  nečinnosti 

trénovaných jedinců dochází k desadaptačním změnám, které se mimo jiné projevují 

snížením VO2max o 5-15 %.

Jednotlivé hodnoty VO2max se u dospělých mohou pohybovat v rozmezí asi od 

10  ml.kg-1.min-1 u  kardiaků do více než  90  ml.kg-1.min-1 u  nejlepších vytrvalostních 

sportovců. Na základě výzkumů byly pro muže i  ženy stanoveny průměrné hodnoty 

VO2max v jednotlivých věkových kategoriích. Se stoupajícím věkem obecně aerobní 

zdatnost klesá (Heyward et al., 2014).

Psotta a kol. (2006) uvádějí, že hlavním způsobem tvorby energie pro svalovou 

činnost je aerobní metabolismus, tedy využití kyslíku v biochemickém řetězci štěpení 

cukrů  a  tuků  jako  hlavních  energetických  zdrojů.  Spotřeba  kyslíku  tedy  nepřímo 

ukazuje na energetickou náročnost pohybové činnosti. Profesionální hráči fotbalu běžně 

dosahují  oproti  netrénovaným lidem relativně  vysokých  hodnot  maximální  spotřeby 

kyslíku VO2max 56-69 ml.kg-1.min-1. Nutno připomenout slova autorů, že vyšší hodnoty 

VO2max než 65 ml.kg-1.min-1, již nepředstavuje další významnou výhodu pro realizaci 

herního výkonu v utkání. 

Psotta  a  kol.  (2006)  dále  uvádějí,  že  maximální  aerobní  výkon  hodnocený 

maximální  spotřebou  kyslíku  se  významně  zvyšuje  přibližně  do  15  let  věku  hráče. 

Zvyšování v dalších vývojových obdobích již není tak významné. Autoři uvádějí, že již 

děti ve věku 10-11 let, které pravidelně čtyřikrát týdně trénují po dobu 3-5 let dosahují 

hodnot VO2max 54-62  ml.kg-1.min-1.  Tyto hodnoty se velmi blíží  k hodnotám, které 

dosahují dorostenečtí a dospělí hráči fotbalu na vyšší výkonnostní úrovni. Perič (2006) 
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udává, že hráči fotbalu by měli mít ve věku 13-15 let VO2max na hodnotě okolo 55 

ml.kg-1.min-1.

2.6  Charakteristika věkové kategorie starších žáků

Pro věkovou kategorii starších žáků je charakteristický rychlý, často až prudký 

růst zejména končetin a vývoj svalstva. Nerovnoměrnost vývojových změn se projevuje 

zhoršenou  pohybovou  koordinací  a  psychickou  nevyrovnaností.  Nastupující  rozvoj 

svalstva je předpokladem pro další rozvoj silových schopností včetně silové vytrvalosti 

(Votík, 2003).

Podle Jansy a kol.  (2012) je období  staršího školního věku označováno jako 

období puberty. Jedná se o věk 11 – 15 let, ve kterém dochází k přechodu od dětství k  

začínající  dospělosti.  Dochází  k  zásadním anatomicko-fyziologickým změnám,  které 

jsou spojené s pohlavním dospíváním a odrážejí se v psychosociálním vývoji. Obvyklý 

je  pomalý  přírůstek  hmotnosti  a  rychlejší  výškový přírůstek,  což  způsobuje  určitou 

pohybovou  diskoordinovanost  a  vyšší  unavitelnost.  V tomto  období  je  typický  růst 

vitální kapacity plic, růst váhy a výkonnosti srdce. S tím je spojený i rozvoj tělesné 

výkonnosti. Vyšší tělesná výkonnost vede zejména u chlapců k větší sportovní aktivitě a 

k zájmu o soutěžení nebo předvádění se. To přináší větší riziko ke zranění.

Perič (2010) uvádí, že v tomto období začíná etapa specializovaného tréninku, 

která  je  charakteristická  postupně  se  zvyšující  intenzitou  tréninkového  zatížení  a 

přechodem ke  specializovaným tréninkovým podnětům.  Kondiční  oblast  tréninku  je 

zaměřena na rozvoj obecných a zejména speciálních pohybových schopností.

Senzitivní období

Perič a kol. (2012) uvádějí, že pro správnou stavbu sportovního tréninku dětí a 

mládeže  je  nutné  znát  teoretické  poznatky  a  umět  je  přenést  do  praxe  z  důvodu 

jednotlivých senzitivních období. Senzitivní období jsou vývojové časové etapy, které 

jsou  zvláště  vhodné  pro  trénink  určitých  sportovních  aktivit,  spojených  s  rozvojem 

pohybových schopností  a dovedností.  U dětí  se v tomto období dosahuje nejvyšších 

přírůstků rozvoje dané schopnosti.  U chlapecké kategorie starších žáků je z hlediska 

senzitivního období vhodné rozvíjet tyto schopnosti:
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 rychlostní schopnosti (7 – 14 let)

 silové schopnosti (13 - 15 let)

 vytrvalostní schopnosti (relativní hodnoty rostou do 15 let)

 rychlá a výbušná síla (10-15 let)
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3  VÝZKUMNÁ ČÁST

3.1  Cíl práce

Zjištění efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku a rychlostně-silově-

dovednostního  pohybového  programu na  aerobní  a  anaerobní  tělesnou  výkonnost  u 

fotbalistů ve věkové kategorii 14 let.

3.2  Úkoly práce

 Rešerše zkoumané problematiky v odborné české a zahraniční literatuře

 Výběr klubu, ve kterém se bude testovat

 Výběr kategorie, jejíž hráči testování absolvují

 Provedení vstupních testů pomocí Yo-Yo IR2 a skoku dalekého z místa

 Rozdělení  respondentů  na skupinu EX1 absolvující  HIIT program a  skupinu 

EX2 absolvující  rychlostně-silově-dovednostní pohybový program

 Realizace HIIT programu po dobu šesti týdnů

 Provedení výstupních testů pomocí Yo-Yo IR2 a skoku dalekého z místa

 Zpracování a vyhodnocení výsledků

3.3  Hypotézy

H1:  Respondenti,  absolvující  šestitýdenní  HIIT  program,  dosáhnou  oproti 

skupině,  provádějící  rychlostně-silově-dovednostní  pohybový  program,  zlepšení  v 

aerobním výkonu.

34



4  METODIKA PRÁCE

4.1  Charakteristika výzkumného souboru

Výzkumu se účastnilo 15 starších žáků kategorie U14 ve věku 13,8±0,6 let, kteří 

působí v klubu 1. FC Slovácko a hrají nejvyšší soutěž této kategorie, čili SpSM – U 14. 

Studie byla prováděna v průběhu jarní části sezóny. Účastníci během týdne (v rámci 

klubu) absolvují obvykle 4 tréninky a 1 utkání nebo v některých případech 3 tréninky a 

2 utkání. Testováni byli hráči všech hráčských funkcí kromě brankářů.

4.2  Použité metody

Účastníky  testování  jsme  rozdělili  na  2  skupiny.  Skupina  EX1  (n  =  8) 

podstoupila  HIIT  program  a  skupina  EX2  (n  =  7)  prováděla  rychlostně-silově-

dovednostní pohybový programu. Rozdělení do skupin bylo čistě náhodné. Na začátku 

tréninku  vždy všichni  společně  absolvovali  zahřátí  a  rozcvičení,  následně  prováděli 

příslušné skupiny HIIT program a rychlostně-silově-dovednostní pohybový programu, a 

zbytek  tréninku  absolvovali  opět  společně.  Tento  tréninkový  program  účastníci 

podstupovali po dobu 6 týdnů třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu a v pátek. Testování 

bylo schváleno etickou komisí  UK FTVS a rodiče účastníků podepsali  informovaný 

souhlas.

HIIT program skupiny EX1

Testovaná skupina EX1 podstoupila v rámci výzkumu trénink metodou vysoce 

intenzivního  intervalového  tréninku  (HIIT),  který  se  skládal  ze  čtyř  stanovišť.  Na 

prvním stanovišti hráči kličkovali s míčem mezi náhodně rozestavenými kloboučky ve 

vymezeném prostoru 10 x 10 m (obrázek 1 – stanoviště 1). Na druhém stanovišti hráli  

dvě dvojice hráčů do kříže fotbal jeden na jednoho ve vymezeném prostoru 10 x 10 m 

(obrázek 1 – stanoviště 2). Na třetím stanovišti hráči prováděli člunkový běh tak, že od 

prvního kloboučku běželi ke druhému a zpět, následně ke třetímu kloboučku a zpět a ke 

čtvrtému  kloboučku  a  zpět.  Kloboučky  byly  od  sebe  vzdáleny  5  m  (obrázek  1  – 

stanoviště 3). Na čtvrtém stanovišti hráči prováděli ve vymezeném prostoru 10 x 10 m 
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obratnostní cvičení, které se skládalo z kotoulu vpřed, kotoulu vzad a přemetu stranou 

(obrázek 1 – stanoviště 4). 

Obrázek 1 – Čtyři stanoviště HIIT programu skupiny EX1

Testované osoby vždy začínaly na stanovišti 1 (4 hráči) a stanovišti 2 (4 hráči). 

Stanoviště  3  a  4  tedy  zůstaly  na  začátku  volné.  Všechna  cvičení  byla  prováděna 

submaximální intenzitou. Hráči v rámci série prošli všemi čtyřmi stanovišti, přičemž 

interval zatížení byl 30 sekund a interval odpočinku byl rovněž 30 sekund. Testované 

osoby vždy absolvovaly 3 série (celkem 12 cvičení) a interval odpočinku mezi sériemi 

byl 2 minuty. Celé cvičení tedy trvalo 16 minut. Hráči byli HIIT podrobení třikrát týdně, 

a to v pondělí, ve středu a v pátek po dobu 6 týdnů.

Rychlostně-silově-dovednostní pohybový programu skupiny EX2

Testovaná  skupina  EX2  byla  místo  HIIT  podrobena  rychlostně-silově-

dovednostnímu pohybovému tréninku, který vedli hlavní trenér této kategorie se svým 

asistentem. V pondělí se jednalo o rozvoj rychlosti bez míče, ve středu o rozvoj sily a v 

pátek  o  rozvoj  rychlostní  vytrvalosti  dovednostního  charakteru.  Jednotlivá  cvičení 

vypadala takto:
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 Rozvoj  rychlosti  bez  míče  (obrázek  2)  –  na  začátku  tohoto  tréninku  hráči 

prováděli  cviky běžecké  abecedy a  rozcvičení  zakončili  švihovým cvičením. 

Rychlostní trénink spočíval v opakovaných sprintech na vzdálenost 30 m. Hráči 

po dvojicích tento běžecký úsek absolvovali v maximální intenzitě a zpátky na 

start se vraceli  chůzí. V rámci série se provedli 4 sprinty a poměr zatížení a 

odpočinku  byl  1:10.  Hráči  v  tomto  tréninku  absolvovali  2  série  (celkem  8 

sprintů) a odpočinek mezi nimi byly 2 minuty navíc. Tento trénink probíhal vždy 

v pondělí.

Obrázek 2 – Rozvoj rychlosti bez míče skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový 

program

 Rozvoj síly – trénink s rozvojem síly probíhal formou kruhového tréninku na 6 

stanovištích. Hráči postupně prováděli podpor na předloktích s výdrží – plank 

(obrázek  3  –  stanoviště  1),  výpady  do  podřepu  zánožného  (obrázek  3  – 

stanoviště 2), kliky (obrázek 3 – stanoviště 3), podřepy s výskokem (obrázek 3 – 

stanoviště  4),  sedy-lehy  (obrázek  3  –  stanoviště  5)  a  skákání  přes  švihadlo 

(obrázek  3  –  stanoviště  6).  Cviční  bylo  prováděno  maximální  intenzitou  a 

respondenti  jej  prováděli  ve dvojicích (jeden cvičil,  druhý odpočíval).  Délka 

zatížení na každém stanovišti byla 20 sekund a délka odpočinku byla rovněž 20 

sekund. Hráči podstoupili 3 série (kola) tohoto cvičení (celkem 18 cviků) a mezi 

sériemi byl odpočinek 2 minuty. Tento trénink probíhal každou středu.
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Obrázek 3 – Rozvoj síly metodou kruhového tréninku skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-

dovednostní pohybový program

 Rozvoj rychlostní vytrvalosti dovednostního charakteru (obrázek 4) – hráči stáli 

proti  sobě na vzdálenost  20 m od sebe a uprostřed mezi  nimi byl  kužel.  Na 

znamení  vyběhli  sprintem  s  míčem  proti  sobě,  provedli  předem  určenou 

jednoduchou kličku na kužel a sprintem doběhli  na druhou stranu. Kličky se 

prováděly na obě strany (vlevo i vpravo) a po každé sérii se měnily. Byl kladen 

důraz na provedení celého cvičení v maximální intenzitě. Hráči v rámci série 

provedli 4 opakování a poměr mezi zatížením a odpočinkem byl 1:8. Série byly 

3 (celkem 12 opakováni)  a  odpočinek mezi  sériemi byl  2  minuty.  Trénink s 

rozvojem rychlostní vytrvalosti dovednostního charakteru byl prováděn v pátek.

Obrázek 4 – Rozvoj rychlostní vytrvalosti dovednostního charakteru skupiny EX2 provádějící rychlostně-

silově-dovednostní pohybový program
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4.3  Sběr dat

K  určení  aerobní  zdatnosti  testovaných  osob  jsme  užili  Yo-Yo  intermitentní 

zotavovací test úrovně 2 (Yo-Yo IR2) a k určení anaerobní zdatnosti bylo užito skoku 

dalekého z místa odrazem snožmo. Tyto testy jsme provedli na začátku testování (před 

oběma programy)  a  na  konci  (po  skončení  obou programů).  Veškeré  testování  bylo 

prováděno  na  stejném  travnatém  hřišti  při  obdobných  povětrnostních  a  teplotních 

podmínkách. Hráči absolvovali testování ve fotbalových kopačkách.

Yo-Yo intermitentní zotavovací test

Z fyziologického hlediska Yo-Yo intermitentní zotavovací test  (Yo-Yo IR) do 

značné míry napodobuje metabolické nároky, které jsou na hráče fotbalu kladeny během 

utkání, neboť jsou během testu zastoupeny jak procesy aerobní, tak i anaerobní. Proto je 

Yo-Yo IR považován za vhodný diagnostický nástroj ve fotbale. Konkrétně se Yo-Yo IR 

testem  posuzují  vytrvalostní  schopnosti,  schopnost  zotavení  a  schopnost  rychle 

opakovat  krátkodobé vysoce  intenzivní  běžecké úseky ve sprintu nebo ve  vysokých 

rychlostech (Frýbort, 2014).

Podle Bangsba a Mohra (2011) rozeznáváme dvě verze Yo-Yo IR. Jedná se o 

úroveň 1 (Yo-Yo IR1) a úroveň 2 (Yo-Yo IR2). Yo-Yo IR1 je určen rekreačním a méně 

trénovaným sportovcům a Yo-Yo IR2 (tabulka 2) je určen pro hráče vyšší trénovanosti. 

Frýbort (2014) uvádí, že oba testy jsou vhodné pro osoby od 12 let a spočívají v běhu 

tam a  zpět  mezi  značkami  rychlostí,  kterou  udávají  zvukové  signály  ze  zvukového 

záznamu. Testované osoby vždy běží 40 m úsek (přesněji 2 x 20 m) a po každém úseku 

mají 10 sekund na zotavení, během kterých vyklusávají za startovní čárou (obrázek 5). 

Interval mezi signály se postupně zrychluje, takže testovaná osoba musí běžet čím dál 

vyšší rychlostí. Jestliže testovaný není schopen udržet danou rychlost mezi signály a 

nedoběhne včas na značku, test končí a zapisuje si poslední korektně uběhnutý úsek.
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Tabulka 2 – Yo-Yo intermitentní zotavovací test – úroveň 2 (Bangsbo and Mohr, 2011)

Pro  diagnostiku  aktuální  aerobní  zdatnosti  jsme  ve  studii  užili  Yo-Yo 

intermitentní  zotavovací  test  úroveň  2  (Yo-Yo  IR2).  U  každého  jedince  jsme 

zaznamenávali  v  metrech  uběhnutou  vzdálenost,  kterou  testované  osoby  zvládly 

absolvovat v předepsaném čase. Uběhnutou vzdálenost jsme potom pomocí tabulky 3 

převedli na VO2max.

Obrázek 5 - Testovací prostředí při administraci Yo-Yo intermitentního zotavovacího testu (Frýbort, 2014)
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Tabulka 3 – Přepočet uběhnuté vzdálenosti Yo-Yo IR2 testu na VO2max (Bangsbo et al., 2008)

Tabulka 4 – Norma hodnoty VO2max podle věku (Perič, 2006)

Skok daleký z místa

Fajfer (2005) uvádí, že testem skoku dalekého z místa lze zjistit dynamickou, 
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výbušně (explozivně) silovou schopnost dolních končetin. Podle Mrázkové a Pětivlase 

(2012) se skok daleký z místa provádí ze stoje mírně rozkročného. Špičky nohou jsou u 

odrazové čáry (nesmí se jí dotýkat). Skok je prováděn odrazem snožmo. Povolený je 

podřep před odrazem, hmitání a švih paží. Testované osoby obvykle provádějí 3 pokusy 

a počítá se nejlepší z nich. Mezi jednotlivými skoky se doporučuje odstup 2 minuty. 

Délka  skoku  se  měří  od  odrazové  čáry  k  poslední  stopě  dopadu  (týká  se  i  dotyku 

podložky  jinou  částí  těla  než  chodidlem)  a  pokus  se  zaznamenává  v  celých 

centimetrech. Při pokusu nesmí být použity tretry ani opora před odrazem. Doskok musí 

být proveden na stejně vysoký povrch, jako je úroveň odraziště.

Obrázek 6 - Skok daleký z místa (Fajfer, 2005)

Skok  daleký  z  místa  (obrázek  6)  byl  v  našem  výzkumu  užit  k  posouzení 

aktuálního stavu anaerobní zdatnosti. Délku skoku jsme měřili od odrazové čáry k bližší 

patě a zapisovali jsme pokus v celých centimetrech. Testované osoby měly při každém 

testování 3 pokusy a zaznamenávali jsme nejlepší z nich.
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Tabulka 5 – Norma testu skoku dalekého z místa podle věku (Fajfer, 2005)

4.4  Analýza dat

Naměřené hodnoty jsme zapisovali  do tabulek.  Následně jsme u naměřených 

hodnot  vypočítali  aritmetický  průměr  a  provedli  srovnání.  Textovou  část  jsme 

vypracovali s pomocí programu OpenOffice Writer, tabulky a grafy byly vypracovány v 

programu OpenOffice Calc.
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5  VÝSLEDKY

5.1  Výsledky testování skupiny EX1

Tabulka 6 - Výsledky testování Yo-Yo IR2 skupiny EX1 provádějící HIIT po přepočtu na VO2max

Graf 1 – Vstupní a výstupní hodnoty testu Yo-Yo IR2 skupiny EX1 provádějící HIIT
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Výsledky testování Yo-Yo intermitentního zotavovacího testu úrovně 2 (Yo-Yo 

IR2) ve skupině EX1, provádějící HIIT program, nalezneme v tabulce 6 a grafu 1. Z 

výsledků je patrné, že ve vstupním testu dosáhli hráči hodnot VO2max v rozmezí od 

49,7 do 54,0  ml.kg-1.min-1, což představuje vzdálenost od 320 do 640 m, a průměrná 

hodnota byla 50,9 ml.kg-1.min-1.  Ve výstupním testu dosáhli  hodnot od 51,3 do 58,3 

ml.kg-1.min-1 (440 až 960 m) a průměrná hodnota činila 53,45 ml.kg-1.min-1. Nejlepšího 

výsledku  58,3  ml.kg-1.min-1 dosáhla  TO1  ve  výstupním  testu  a  nejhorší  výsledek 

zaznamenaly TO2, TO3, TO4 a TO8, které ve vstupním testu dosáhli totožných hodnot 

VO2max 49,7 ml.kg-1.min-1.

Tabulka 7 – Výsledky testování skoku dalekého z místa skupiny EX1 provádějící HIIT

V tabulce 7 a grafu 2 jsou zaznamenány vstupní a výstupní hodnoty testu skoku 

dalekého z místa skupiny EX1, provádějící  HIIT program. Z výsledků je patrné,  že 

počáteční hodnoty byly v rozmezí 188 až 246 cm při průměrné hodnotě 208,75 cm a 

konečné hodnoty v rozmezí 187 až 252 cm s průměrem 210 cm. Nejlepší  výsledek 

zaznamenala  TO1,  jejíž  výstupní  hodnota  činila  252 cm.  Naopak  nejhorší  výsledek 

dosáhla  TO7,  která  dosáhla  výkonu  187  cm.  Z  těchto  výsledků  je  patrné,  že  mezi 

výkony jednotlivých hráčů byly velké rozdíly.
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Graf 2 – Vstupní a výstupní hodnoty skoku dalekého z místa skupiny EX1 provádějící HIIT

5.2  Vyhodnocení výsledků testování skupiny EX1

Při  porovnání  výsledků Yo-Yo IR2 testované skupiny EX1,  provádějící  HIIT 

program, které vidíme v tabulce 6 a grafu 3 zjišťujeme,  že u všech hráčů došlo ke 

zvýšení hodnoty VO2max. Největšího zlepšení dosáhla TO1, jejíž VO2max se zvýšila o 

4,3 ml.kg-1.min-1 a nejmenší se zlepšení projevilo u TO2, a to o 1,6 ml.kg-1.min-1.

Změny  anaerobní  výkonnosti  v  testu  skoku  dalekého  z  místa  skupiny  EX1, 

provádějící HIIT program, jsou zapsány v tabulce 7 a grafu 4. Ke zlepšení došlo u 4 

hráčů a 4 hráči se zhoršili. Největšího zlepšení 6 cm dosáhla TO1 a nejvíce se zhoršila 

TO3, a to o 3 cm.
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Graf 3 – Změny výkonnosti v testu Yo-Yo IR2 skupiny EX1 provádějící HIIT program

Graf 4 - Změny výkonnosti v testu skoku dalekého z místa skupiny EX1 provádějící HIIT program

Je  zajímavé,  že  ve  skupině  EX1  dosáhli  největších  výkonnostních  přírůstků 

hráči, kteří zároveň zaznamenali dosažení nejlepších výkonů, a to jak v testu Yo-Yo IR2, 

tak  v  testu  skoku  dalekého  z  místa.  Jednalo  se  především  o  TO1,  ale  dobře  jí 

sekundovaly i TO5 a TO6. Může to být způsobeno akcelerovaným biologickým věkem 

těchto jedinců, který jim umožňuje lépe snášet vyšší zátěž HIIT programu a efektivněji 

zužitkovat jeho přínosy. Dalším důvodem může být charakter hráčů, který je nutí na 

sobě  pracovat  více,  než  je  tomu  u  ostatních,  což  vede  ke  zvýšení  účinnosti  HIIT 

programu na jejich výkonnost.
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5.3  Výsledky testování skupiny EX2

Tabulka 8 – Výsledky testování Yo-Yo IR2 skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní 

pohybový program po přepočtu na VO2max

Graf 5 – Vstupní a výstupní hodnoty testu Yo-Yo IR2 skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-

dovednostní pohybový program

48

TO9 50,7 52,4 +1,7

TO10 50,2 51,3 +1,1

TO11 51,3 52,4 +1,1

TO12 49,1 50,7 +1,6

TO13 54,0 56,7 +2,7

TO14 52,4 53,5 +1,1

TO15 51,8 52,4 +0,6

Průměr 51,36 52,77 +1,41

Testované osoby
skupiny EX2

Vstupní hodnota
VO2max

[ml.kg-1.min-1]

Výstupní hodnota
VO2max

[ml.kg-1.min-1]

Zlepšení/zhoršení

[ml.kg-1.min-1]

TO9

TO10

TO11

TO12

TO13

TO14

TO15

44 46 48 50 52 54 56 58

50,7

50,2

51,3

49,1

54,0

52,4

51,8

52,4

51,3

52,4

50,7

56,7

53,5

52,4

Vstupní a výstupní hodnoty testu Yo-Yo IR2 skupiny EX2

Vstupní hodnota
VO2max
[ml.kg-1.min-1]

Výstupní hodnota
VO2max
[ml.kg-1.min-1]

VO2max [ml.kg-1.min-1]

te
st

ov
an

á 
os

ob
a



Tabulka  8  a  graf  5  vyobrazují  výsledky  testu  Yo-Yo  IR2  skupiny  EX2, 

provádějící  rychlostně-silově-dovednostní  pohybový  program.  Ve  vstupním  testu  se 

hodnoty VO2max pohybovaly v rozmezí od 49,1 do 54,0 ml.kg-1.min-1, což představuje 

vzdálenost od 280 do 640 m při průměru 51,36 ml.kg -1.min-1. Ve výstupním testu hráči 

dosáhli hodnot VO2max od 50,7 do 56,7 ml.kg-1.min-1 (400 až 840 m) a průměr činil 

52,77 ml.kg-1.min-1. Nejlepší výkon v této skupině 56,7 ml.kg-1.min-1 podala TO13 ve 

výstupním testu a naopak nejhorší byla TO12, jež ve vstupním testu dosáhla hodnoty 

VO2max 49,1 ml.kg-1.min-1.

Tabulka 9 – Výsledky testování skoku dalekého z místa skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-

dovednostní pohybový program

Výsledky  testování  skoku  dalekého  z  místa  skupiny  EX2,  provádějící 

rychlostně-silově-dovednostní pohybový program, vidíme v tabulce 9 a grafu 6. Vstupní 

hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 190 do 246 cm, což představovalo průměr 220,14 

cm. Výstupní hodnoty byly v rozmezí od 193 do 244 cm a průměr činil 221,86 cm. 

Nejdelšího skoku v této skupině dosáhla TO15, a to při svém vstupním výkonu 246 cm. 

Nejkratší skok 190 cm předvedla TO14 rovněž ve vstupním testu.
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Graf 6 – Vstupní a výstupní hodnoty skoku dalekého z místa skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-

dovednostní pohybový program

5.4  Vyhodnocení výsledků testování skupiny EX2

Porovnání výsledků Yo-Yo IR2 skupiny EX2, jež prováděla rychlostně-silově-

dovednostní pohybový program, jsou patrny v tabulce 8 a v grafu 7. Ke zvýšení hodnoty 

VO2max došlo,  stejně  jako  u  skupiny  EX1,  u  všech  testovaných  osob.  K 

nejvýraznějšímu zlepšení o 2,7 ml.kg-1.min-1 došlo u TO13. Naopak nejméně se zlepšila 

TO15, u níž se hodnota VO2max zvýšila pouze o 0,6 ml.kg-1.min-1.
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Graf 7 – Změny výkonnosti v testu Yo-Yo IR2 skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní 

pohybový program

Změny  anaerobní  výkonnosti  v  testu  skoku  dalekého  z  místa  skupiny  EX2, 

provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program, jsou vidět v tabulce 9 a 

grafu 8. V této skupině se zlepšili 4 hráči a u 3 hráčů došlo ke zhoršení. Největšího 

zlepšení 6 cm dosáhla TO9 a nejvíce se zhoršila TO12, a to o 3 cm.

Zde,  z  pohledu  jednotlivých  testovaných  osob,  nenalézáme  žádnou  spojitost 

mezi změnami výkonnosti v testu Yo-Yo IR2 a testu skoku dalekého z místa.

Graf 8 – Změny výkonnosti v testu skoku dalekého z místa skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-

dovednostní pohybový program
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5.5  Srovnání výsledků testování

Srovnání výsledků testů Yo-Yo IR2

Porovnání  průměrných  hodnot  vstupního  testu  Yo-Yo  IR2  skupiny  EX1  a 

skupiny EX2 vidíme v grafu 9. Skupina EX1 dosáhla průměrné hodnoty VO2max 50,9 

ml.kg-1.min-1 a skupina EX2 měla před začátkem programu VO2max na hodnotě 51,36 

ml.kg-1.min-1.  Skupina  EX2  provádějící  rychlostně-silově-dovednostní  pohybový 

program tedy začínala s vyššími hodnotami VO2max.

Graf 9 – Srovnání vstupních průměrných hodnot VO2max skupiny  EX1 provádějící HIIT program a 

skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program

Porovnání  průměrných  hodnot  výstupního  testu  Yo-Yo  IR2  skupiny  EX1  a 

skupiny  EX2  vidíme  v  grafu  10.  Skupina  EX1  měla  po  skončení  HIIT  programu 

průměrnou hodnotu VO2max 53,45 ml.kg-1.min-1 a skupina EX2 dosáhla hodnoty 52,77 

ml.kg-1.min-1. Ve výstupním testu již měla skupina EX1 provádějící HIIT program vyšší 

hodnoty VO2max než skupina EX2.

Zlepšení průměrných hodnot obou skupin testu Yo-Yo IR2 během šestitýdenního 

výzkumného programu je zaznamenáno v grafu 11. Skupina EX1, jež absolvovala HIIT 

program, svou průměrnou hodnotu VO2max zvýšila  o  2,55 ml.kg-1.min-1 (5,01 %) a 

skupina EX2, která podstoupila rychlostně-silově-dovednostní pohybový program, se 

zlepšila o 1,41 ml.kg-1.min-1 (2,75 %). Skupina EX1 tedy dosáhla výraznějšího zlepšení 

než skupina EX2.
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Graf 10 – Srovnání výstupních průměrných hodnot VO2max skupiny EX1 provádějící HIIT program a 

skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program

Graf 11 – Zlepšení průměrné hodnoty VO2max skupiny EX1 provádějící HIIT program a skupiny EX2 

provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program

Z  výsledků  je  patrné,  že  skupina  EX1,  která  podstoupila  šestitýdenní  HIIT 

program,  dosáhla  výraznějšího  zlepšení  aerobní  výkonnosti.  Zajímavé  je,  že  ve 

vstupním testu měla tato skupina horší průměrné hodnoty  VO2max než skupina EX2, 

ale ve výstupním testu už tomu bylo naopak. Přesto, že testované skupiny nejsou moc 

početné, tak to svědčí o přínosu HIIT na aerobní výkonnost mladých fotbalistů. V HIIT 
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programu byla navíc užita cvičení s míčem, takže hráči rozvíjeli i fotbalové dovednosti.

Srovnání výsledků testů skoku dalekého z místa

Porovnání průměrných hodnot vstupního testu skoku dalekého z místa skupiny 

EX1 a skupiny EX2 je zaznamenáno v grafu 12. Skupina EX1 dosáhla ve vstupním 

testu průměrné hodnoty 208,75 cm a skupina EX2 hodnoty 220,15 cm.

Graf 12 – Srovnání vstupních průměrných hodnot skoku dalekého z místa skupiny EX1 provádějící HIIT 

program a skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program

Ve výstupním testu  skoku  dalekém  z  místa  dosáhla  skupina  EX1  průměrné 

hodnoty 210 cm a skupina EX2 měla průměrnou hodnotu 221,86 cm. Srovnání obou 

skupin je zobrazeno v grafu 13.

Zlepšení průměrných hodnot obou skupin testu skoku dalekého z místa je vidět v 

grafu  14.  Ve  skupině  EX1  došlo  po  šestitýdenním  HIIT  programu  k  průměrnému 

zlepšení o 1,25 cm (0,60 %) a skupina EX2 se po svém rychlostně-silově-dovednostním 

pohybovém programu zlepšila o 1,71 cm (0,78 %).
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Graf 13 – Srovnání výstupních průměrných hodnot skoku dalekého z místa skupiny EX1 provádějící 

HIIT program a skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program

Graf 14 – Zlepšení průměrné hodnoty skoku dalekého z místa skupiny EX1 provádějící HIIT program a 

skupiny EX2 provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový program

Skupina EX2,  která  během výzkumu prováděla rychlostně-silově-dovednostní 

pohybový program, měla vyšší průměrné hodnoty skoku dalekého z místa ve vstupním i 

výstupním testu.  U této  skupiny navíc  došlo  k  nepatrně  většímu zlepšení,  takže  se 

pomyslné nůžky mezi oběma skupinami ještě více rozevřely. Rozdíly mezi vstupním a 

výstupním  testem  jsou  u  obou  skupin  velmi  malé,  takže  můžeme  tvrdit,  že  HIIT 
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program  ani  rychlostně-silově-dovednostní  pohybový  program  nezpůsobili  žádné 

změny  anaerobní  výkonnosti.  Ale  zároveň  můžeme  říct,  že  skupina  provádějící 

rychlostně-silově-dovednostní pohybový program svým tréninkem (oproti skupině, jež 

prováděla  HIIT  program)  nezískala  pro  anaerobní  výkon  žádný  benefit.  Zlepšení 

aerobního výkonu skupiny EX1 provádějící HIIT program je určitě významnější.
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6  DISKUZE

Design našeho HIIT programu bylo v souladu s doporučením Kubukeliho et al. 

(2002). V našem HIIT programu jsme zvolili délku zatížení 30 sekund, což je podle 

autorů hraniční délka mezi rychlostně silovými a vytrvalostními sporty. Náš program 

splňuje autory doporučenou intenzitu zatížení pro HIIT 80 % až více než 100 % SFmax a 

využili  jsme  nejběžnějšího  poměru  mezi  zatížením  a  odpočinkem  1:1,  když  délka 

zatížení i pasivního odpočinku byla v našem HIIT 30 sekund.

Ve  studii  Sperlicha  et  al.  (2011)  se  výzkumu,  stejně  jako  v  našem případě, 

účastnili  čtrnáctiletí  fotbalisté.  Skupina,  jež  se  podrobila  HIIT  programu,  zvýšila 

hodnotu VO2max o 7 %. Skupina, která v tomto výzkumu HIIT program neprováděla, 

žádné změny VO2max nezaznamenala. V našem případě se skupina provádějící HIIT 

program zlepšila o 5 % a skupina absolvující  rychlostně-silově-dovednostní pohybový 

program o 2,75 %. Došlo zde tedy ke zlepšení, přestože byl výzkum o 1 týden kratší. Na 

druhou stranu absolvovali v každém týdnu o 1 tréninkovou jednotku s HIIT programem 

navíc a nezanedbatelný jistě není ani fakt, že každý HIIT byl o 12 minut delší než v 

našem případě. V případě anaerobního testu skoku dalekého z místa nedošlo v obou 

výzkumech k žádným změnám.

Výzkum Stehlíka (2015) se svým obsahem velmi podobal našemu designu. Trval 

8 týdnů a účastnili se jej hráči kategorie U16 a U17. Po absolvování HIIT programu 

došlo k navýšení VO2max o 3,4 %. Přestože náš výzkum byl aplikován pouze po dobu 6 

týdnů, hodnota VO2max se zvýšila výrazněji (o 5 %). S největší pravděpodobností to 

bylo  způsobené  vyššími  hodnotami  VO2max  ve  vstupním  testu  výzkumu  Stehlíka 

(2015), takže další navyšování bylo náročnější. Ve studii Wellse et al. (2014) trvající 6 

týdnů  se  tento  efekt  objevil  také.  Skupina  provádějící  HIIT  program  zde  dosáhla 

zlepšení VO2max pouze o 2,3 %, když jejich vstupní hodnota VO2max byla ještě větší 

než  v  případě  výzkumu Stehlíka  (2015).  Toto  potvrzuje  i  výzkum Gaetána  a  Raga 

(2014), kde byli účastníci HIIT programu rozděleni do dvou skupin podle výkonnosti, a 

výraznějšího  zlepšení  VO2max dosáhla  skupina  méně  zdatných  jedinců,  která  navíc 

HIIT program absolvovala s nižší intenzitou. 

Rodgers (2010) ve svém čtyřtýdenním výzkumu rozdělil účastníky na 2 skupiny. 

Skupina  HIIT  v  testu  člunkového  běhu  zlepšila  hodnotu  VO2max  o  4  %,  zatímco 

skupina provádějící jednoduchá cvičení (nožičky, kličky atd.) se zhoršila o 1 %. V testu 
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sprintu na 20 m a výskoku nedošlo k žádným významným změnám. V našem testu jsme 

dospěli  k  obdobným  výsledkům.  Můžeme  tedy  potvrdit  závěry  autora,  že  je  HIIT 

program během sezóny účinným prostředkem k rozvoji  aerobní  výkonnosti,  aniž  by 

došlo ke zhoršení anaerobního výkonu.

Pozitivní vliv HIIT programu na VO2max se prokázal i ve výzkumu prováděném 

na ženách. Autory byli Rowana et al. (2012) a aplikovali jej po dobu 5 týdnů. Skupina 

provádějící  HIIT  program  zde  dosáhla  obdobného  zlepšení  VO2max  jako  v  našem 

případě, a sice 4,7 %. 

V našem výzkumu se potvrdil názor Ferrari Brava et al. (2008), kteří uvádějí, že 

HIIT  vede  k  vyšším  hodnotám  maximální  spotřeby  kyslíku  (VO2max).  To  ostatně 

potvrzují i studie Sperlicha et al. (2011), Stehlíka (2015), Rodgerse (2010), Rowana et 

al.  (2012), Gaetana a Raga (2014) a Hill-Hasse et al.  (2009). Prokázalo se i tvrzení 

Boutchera (2011), že vlivem HIIT (trvajícího 2 až 15 týdnů) lze zvýšit hodnoty VO2max 

o 4 až 46 %.

Impellizzeri et al. (2006) uvádějí, že HIIT lze provádět i s míčem formou malých 

her.  Takový  trénink  umožňuje  kromě  rozvoje  kondice  také  rozvoj  dovedností 

specifických pro fotbal. Tento názor naším výzkumem můžeme potvrdit, neboť v našem 

výzkumu bylo 1 ze 4 cvičení v rámci HIIT programu prováděno formou malých her a i 

další cvičení bylo navíc prováděno s míčem.

Po absolvování našeho výzkumu můžeme potvrdit i tvrzení Ivanky (2014), že 

vlivem HIIT dochází ke zvýšení schopnosti organismu sportovce rychle se zotavit po 

vysoce intenzivním zatížení anaerobního charakteru. U účastníků našeho výzkumu se 

během prvních 2 týdnů s narůstající únavou ke konci HIIT objevovala snížená intenzita 

cvičení. Postupem času se u respondentů vnímání intenzity zatížení snížilo a i samotní 

účastníci potvrzovali, že HIIT snášejí lépe než na začátku programu. Toto potvrzují i 

Psotta a kol. (2006), kteří uvádějí,  že vlivem HIIT dochází ke zvýšení nebo udržení 

schopnosti  opakovaně vykonávat krátkodobou činnost vysokých intenzit,  tj.  kapacity 

pro střídavý krátkodobý výkon.

Pouze částečně se v našem výzkumu prokázalo tvrzení Tabaty et al. (2006), že 

vlivem HIIT dochází k nárůstu aerobní kapacity (vytrvalosti) i  anaerobní výkonnosti 

(výbušnosti). Naším výzkumem došlo pouze k nárůstu aerobní kapacity, ale anaerobní 
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výkonnost  zůstala  beze  změny.  Zřejmě  je  to  způsobeno  rozdílným  poměrem  mezi 

zatížením a odpočinkem v HIIT programu. Tabata ve svém výzkumu užil 8 opakování 

zatížení v délce 20 sekund proložené odpočinkem dlouhým 10 sekund.

V našem výzkumu se potvrdila hypotéza, že účastníci HIIT programu dosáhnou 

většího zlepšení aerobní výkonnosti  v porovnání se skupinou provádějící  rychlostně-

silově-dovednostní pohybový program. Vlivem šestitýdenního HIIT programu došlo ke 

zlepšení  VO2max  o  5  %  v  porovnání  se  skupinou  absolvující  rychlostně-silově-

dovednostní pohybový program, která se zlepšila pouze o 2,75 %.

Ve výzkumu jsme se zabývali i vlivem obou programů na anaerobní výkonnost. 

Účastníci HIIT programu i hráči provádějící rychlostně-silově-dovednostní pohybový 

program  dosáhli  obdobného  zlepšení  anaerobní  výkonnosti.  Hráči  absolvující  HIIT 

program se v testu skoku dalekého z místa zlepšili o 0,6 % a hráči, jež absolvovali 

rychlostně-silově-dovednostní pohybový program, se zlepšili o 0,78 %.
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7  ZÁVĚR

V této studii jsme se zabývali vlivem vysoce intenzivního intervalového tréninku 

na  aerobní  a  anaerobní  pohybovou  výkonnost  fotbalistů  věkové  kategorie  14  let. 

Aerobní výkonost jsme posuzovali pomocí Yo-Yo intermitentního zotavovacího testu 

úrovně 2, s jehož pomocí jsme zjišťovali hodnotu VO2max. Anaerobní výkonnost byla 

posuzována testem skoku dalekého z místa. Účastníci výzkumu byli náhodně rozděleni 

do dvou skupin. Jedna skupina absolvovala HIIT program a druhá skupina podstoupila 

rychlostně-silově-dovednostní pohybový program zaměřený na rozvoj rychlosti a síly. 

Oba programy respondenti podstupovali třikrát týdně po dobu šesti týdnů.

Výsledky  testování  prokázaly  zlepšení  aerobní  výkonnosti  u  obou  skupin, 

přičemž  skupina  provádějící  HIIT  program  dosáhla  většího  zlepšení.  V  případě 

anaerobní výkonnosti došlo u obou skupin pouze k minimálnímu zlepšení.

Tímto  výzkumem  se  prokázala  hypotéza,  že  vlivem  šestitýdenního  HIIT 

programu dojde k většímu zlepšení aerobní výkonnosti než v případě rychlostně-silově-

dovednostního pohybového programu. Zároveň se prokázalo, že HIIT nemá negativní 

vliv na anaerobní výkonnost, neboť u obou skupin došlo k obdobnému zlepšení tohoto 

parametru.

Bylo  by  zajímavé  posoudit,  jakých  výsledků  by  bylo  dosaženo,  kdyby  byl 

tréninkový program kratší nebo naopak delší. Zdali by došlo k menšímu, stejnému nebo 

většímu zlepšení.  Jelikož se mi  líbilo  rozdělení  do skupin,  pro další  výzkumy bych 

navrhoval  HIIT  program  konfrontovat  s  čistě  rychlostním,  čistě  silovým  nebo 

vytrvalostním programem. V rámci HIIT programu lze při dalších výzkumech využít 

jiných cvičení, ale hlavně se dá měnit délka zatížení a odpočinku. Pro ucelenější pohled 

by bylo  vhodné doplnit  diagnostiku  např.  o  sprint  na  50 m.  Sprint  je  totiž  vhodný 

prostředek pro posouzení anaerobní zdatnosti,  který nepodléhá dovednostnímu vlivu. 

Při dalších výzkumech bych určitě sprint do testování doporučoval zařadit.

Jedním z nedostatků této práce je absence kontrolní skupiny ve výzkumu, což 

nám neumožňuje dostatečné porovnání zjištěných výsledků. Dalším nedostatkem je, že 

výsledky  výzkumu  nebyly  zhodnoceny  z  hlediska  statistické  a  věcné  významnosti. 

Nelze proto posoudit jejich důležitost.
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Tento a další výzkumy na obdobné téma by měli trenérům a sportovcům různých 

sportovních  odvětví  posloužit  k  optimalizaci  tréninkového  procesu  s  cílem rozvoje 

aerobní a anaerobní výkonnosti v co nejkratší době.
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Informovaný souhlas

Vážený respondente,

do výzkumného šetření jste byl vybrán z důvodu absolvování dlouhodobé a 
systematické sportovní přípravy v oblasti fotbalu a Vaše sportovní výkonnost dosahuje 
nejvyšší výkonnostní úrovně v žákovské kategorii.

Cílem výzkumu je analýza vztahu mezi vysoce intenzivním intervalovým tréninkem 
(HIIT) a aerobní a anaerobní výkonností hráčů fotbalu. Doba trvání testování (vyšetření) 
je cca 20 min. V průběhu výzkumného šetření nebudou užity žádné invazivní metody a 
techniky a samozřejmostí je absence bolestivých podnětů.

Výstupem je individualizace tréninkového procesu a praktická doporučení, která 
přispějí ke zkvalitnění herního výkonu v oblasti tělesní výkonnosti.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl dostačujícím způsobem informován o významu a 
rozsahu výzkumné studie. Obdržel a porozuměl jsem veškerým informacím, které mi 
poskytl informovaný souhlas. Beru na vědomí, že moje data budou zpracována 
anonymně a údaje týkající se mé osoby budou důvěrně uchovány. Současně si vyhrazuji 
právo zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho vznikly jakékoli postihy.

.................................... …………………………. 
Jméno a příjmení respondenta Podpis řešitele 

….................................
Datum a místo
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