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Abstrakt 
 

Název:  Efekty vysoce intenzivního intervalového tréninku na aerobní výkonnost hráčů 

fotbalu. 

 

Cíle:  Vliv osmitýdenního intervenčního HIIT programu na aerobní výkonnost hráčů 

fotbalu. Dílčím cílem bylo zjistit vliv osmitýdenního intervenčního HIIT 

programu na aerobní výkonnost hráčů fotbalu věkové kategorie U16 a U17. 

 

Metody:  Vysoce intenzivní intervalový trénink. 

 

Výsledky:  Po absolvování osmitýdenního HIIT programu došlo u respondentů ke zlepšení 

aerobní výkonnosti. HIIT program má tedy pozitivní vliv na aerobní výkonnost. U 

fotbalových hráčů věkové kategorie U17 došlo k nárůstu výkonnosti o 1,9 ml.min-

1.kg-1, což je nepatrně větší nárůst, než u kategorie U16, u které se výkonnost 

zlepšila o 1,6 ml.min-1.kg-1. 

 

Klíčová slova: vysoce intenzivní intervalový trénink, aerobní výkonnost, Yo-Yo test, fotbal 



 
 

Abstract 
 

Title: Effects of high-intensity interval training on the aerobic performance of soccer 

players. 

 

Objectives: Influence eight-weeks intervention HIIT program on aerobic performance of 

football players. A secondary aim was to determine influence eight-weeks 

intervention HIIT program on aerobic performance of football players ages 

categories U16 and U17. 

 

Methods: High intensity interval training 

 

Results: After eight-weeks HIIT program occurred in the experimental group of football 

players to improve aerobic performance. HIIT program therefore has positive 

effects on aerobic performance. Football player age category U17 increased 

performance of 1,9 ml.min-1.kg-1, which is slightly greater increase than in age 

category U16 which increased performance of 1,6 ml.min-1.kg-1. 

 

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

ATP-CP – adenosintrifosfát-kreatinfosfát 

EPOC – zvýšená spotřeba kyslíku po tréninku 

FIFA – mezinárodní federace fotbalových asociací 

FG – rychlá glykolytická svalová vlákna 

FOG – rychlá oxidativní glykolytická svalová vlákna 

HIIT – vysoce intenzivní intervalový trénink 

HDL – vysokodenzitní lipoprotein 

IR1 – intermitentní test zotavovací úrovně 1 

IR2 – intermitentní test zotavovací úrovně 2 

LA – laktát 

LDL – nízkodenzitní lipoprotein 

SFmax – maximální srdeční frekvence 

UEFA – unie evropských fotbalových asociací 

VO2max – maximální spotřeba kyslíku 
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1 ÚVOD 
 
 Sport v podobě fotbalu mě provází celý život, a to jak v  amatérském, tak profesionálním 

prostředí. Z tohoto důvodu vím, že vytrvalostní schopnosti patří mezi jedny ze základních a 

nejvíce důležitých indikátorů herního výkonu hráče fotbalu. S ohledem na tuto skutečnost jsem se 

rozhodl, že tématem této bakalářská práce bude posouzení vlivu vysoce intenzivního 

intervalového tréninku na aerobní výkonnost hráčů fotbalu. Jejím konkrétním cílem pak bude 

zejména vymezení toho, jakým způsobem lze dospět ke zlepšení aerobní zdatnosti hráče fotbalu 

prostřednictvím organizačně velmi jednoduché metody, a to zejména s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že ani v rámci zahraniční literatury není vliv více týdenního, vysoce intenzivního 

intervalového tréninku na herní výkon hráče fotbalu dostatečně prozkoumán a vymezen. 

 

 V bakalářské práci jsem se v obecné rovině zaměřil na sestavení základního 

osmitýdenního intervenčního, vysoce intenzivního intervalového programu, a posouzení vlivu 

tohoto programu na aerobní výkonnost hráčů fotbalu. V první části bakalářské práce jsou nejdříve 

shrnuty a popsány vytrvalostní schopnosti obecně, dále také význam, vliv a druhy vytrvalostního 

tréninku ve fotbale. Teoretická část obsahuje poznatky týkající se vysoce intenzivního 

intervalového tréninku, jeho efekty a rozbor studií, jež se tímto tréninkem zabývají. V druhé části 

práce jsou vyhodnoceny výsledky, které jsme získali před a po absolvování osmitýdenního, 

vysoce intenzivního intervalového programu. 

 

Tato práce by měla v první řadě ukázat všem trenérům a dalším osobám, které se o předmětné 

téma zajímají, že při vhodně zvoleném programu se dá docílit  velmi značného pokroku v oblasti 

aerobní výkonnosti. S ohledem na tuto skutečnost je jedním z cílů této práce rovněž poukázat na 

pozitivní účinky tohoto tréninku a představit tak trenérům další možnost, jak lze také vytrvalostní 

schopnosti trénovat. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Vytrvalostní schopnosti 2.1
 

 Vytrvalostní schopnosti jsou jednou z nejdůležitějších komponent ze složek sportovního 

tréninku, a to kondiční. Tyto schopnosti můžeme chápat jako pohybovou schopnost člověka 

k dlouhotrvající pohybové činnosti; předpoklady k provádění cvičení s nemaximální intenzitou a 

co nejdéle (Perič, 2010). 

 

 Vedle shora uvedeného vymezení vytrvalostních schopností lze dohledat i řadu dalších, 

obdobných definic, kde jsou vytrvalostní schopnosti chápány jako: 

• Soubor pohybových schopností provádějících danou činnost určitou intenzitou co 

nejdéle, nebo v daném čase s neklesající a co možná nejvyšší intenzitou, tj. 

odolávat únavě (Dovalil, 2008); 

• Schopnost vykonávat dlouhodobou pohybovou činnost určité intenzity, 

aniž by došlo ke snížení její efektivnosti. Když je daná pohybová činnost delší, 

klesá intenzita a naopak. Vyšší intenzitou můžeme provádět tedy takovou činnost, 

která trvá kratší časový úsek (Bedřich, 2006); nebo 

• Vytrvalost je schopnost dlouhodobě fyzicky i psychicky odolávat zatížení 

vyvolávající únavu. Schopnost rychle se zotavovat po fyzické zátěži (Grosser, 

1994). 

 

 Psotta (2006) pak popisuje vytrvalost jako rozvoj fyziologické a motorické připravenosti 

pro déletrvající pohybovou činnost, kdy je organismus schopen produkovat energii za přístupu 

kyslíku štěpením sacharidů a lipidů. 

 

 Důležitými faktory, které rozhodují o úrovni vytrvalostních schopností, je srdečně-cévní a 

dýchací systém, jimiž přijímáme a transportujeme kyslík a zdroje energie do svalů, látková 

výměna a uvolňování energie ve svalu, či vytváření dostatečného množství energetických zásob 
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pro pozdější využití. Významnou roli hraje rovněž adaptace organismu, hospodárnost orgánů, 

trénovanost, psychické procesy (Perič, 2010). 

 Dělení vytrvalostních schopností 2.2
 

2.2.1 Podle účasti svalových skupin 

  

 Dělení vytrvalostních schopností dle účasti svalových skupin je založeno na 

procentuálním zapojení svalstva v určité pohybové činnosti. Tímto způsobem lze vytrvalostní 

schopnosti rozdělit na celkové a lokální. 

 

• celková – do pohybu se zapojují více než 2/3 svalů – např. běh, plavání, bruslení; 

• lokální – pohybu se zúčastňuje méně než 1/3 svalstva – kliky, sedy-lehy atd. 

(Perič, 2010). 

 

2.2.2 Podle typu svalové kontrakce 

  

 Bedřich (2006) dělí vytrvalostní schopnosti podle typu svalové kontrakce na činnost na 

základě svalové kontrakce, kdy se délka svalu mění, tedy činnost dynamickou, a na činnost, kdy 

se délka svalu nemění, tedy činnost statickou - tu můžeme označit též jako izometrickou. 

 

• statická – bez pohybu – např. výdrž v kliku; 

• dynamická – v pohybu – např. běh na lyžích. 

 

2.2.3 Podle délky trvání 

  

 Dělení vytrvalostních schopností podle délky trvání považuje Perič (2010) za základní a 

stěžejní. Podle délky trvání pak dělí vytrvalost na dlouhodobou, střednědobou, krátkodobou a 

rychlostní. 
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• dlouhodobá vytrvalost – schopnost vykonávat činnost danou intenzitou déle než 

10 minut; dominantním způsobem energetického krytí je aerobní způsob úhrady 

energie, kdy se zásobou glukózy dokážeme pracovat kolem 1 hodiny, tuky vystačí 

až po dobu několika hodin (podle množství v těle); vyčerpání energetických 

zdrojů se projeví únavou; 

• střednědobá vytrvalost – činnost vykonávána intenzitou, která se blíží nejvyšší 

možné spotřebě kyslíku, tedy v rozmezí okolo 3-10 minut; v tomto případě je 

limitující využití osobních nejvyšších aerobních možností; energetickým zdrojem 

je glykogen, při jehož vyčerpání dochází k únavě a energeticky je zajištěno LA 

systémem; 

• krátkodobá vytrvalost – činnost, která je vykonávána co možná nejvyšší 

intenzitou; energetické zabezpečení je anaerobní glykolýzou se štěpením 

glykogenu bez kyslíku, čili LA systémem; příčinou únavy je především rychlé 

nahromadění kyseliny mléčné; 

• rychlostní vytrvalost – schopnost vykonávat činnost absolutně maximální 

intenzitou v délce trvání do 20 sekund; energetické zabezpečení zajišťuje ATP-CP 

systém, kde převažujícím zdrojem je kreatinfosfát štěpený bez přísunu kyslíku 

(Dovalil, 2008). 

 

2.2.4 S ohledem na podíl energie uvolněné aerobně nebo anaerobně 

 

 Podle způsobu energetického krytí lze vytrvalostní schopnosti rozdělit na ty, jež jsou 

kryty aerobně a na ty, jež jsou kryty anaerobním způsobem. 

 

• aerobní – energie, která je získávána za přístupu kyslíku oxidací sacharidů a 

lipidů; 

• anaerobní – energie požadavek je zajištěn alaktátovým nebo laktátovým krytím, 

kdy organismus nestačí dodávat dostatečné množství kyslíku (Dovalil, 2008). 
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 Vytrvalostní trénink ve fotbale 2.3
 

 Aerobní výkonnost určuje míra přizpůsobení hlavních a vedlejších faktorů na zátěž 

(Psotta a kol., 2006). Aerobní výkon je zásadní a důležitý fyzický předpoklad pro elitní fotbal. 

Aerobní výkon proto hraje ve fotbale důležitou roli na všech úrovních, kde byl také často 

zkoumán (Stolen et al., 2005). Je přitom všeobecně známo, že aerobní výkon je ovlivněn třemi 

faktory – maximální aerobní energií, anaerobním prahem a ekonomickou prací (Hoff, Wisloff, 

Engen, Kemi a Helgerud, 2002). 

2.3.1 Efekty vytrvalostního tréninku 

  

 Psotta a kol. (2006) uvádí, že navýšení aerobního výkonu v důsledku tréninkového 

zatížení je podloženo změnami oxidativní kapacity svalů, a to na základě zvýšení objemu 

mitochondrií, navýšením aktivity enzymů oxidativního metabolismu, rovněž jako zvýšením 

obsahu myoglobinu ve svalech. Navýšení aerobní výkonnosti je současně podloženo změnami 

kapacity dýchacího, krevního a srdečně-cévního systému. Tyto změny se projevují zejména: 

 

• zlepšenou ekonomikou dýchání; nebo 

• zvýšenou výkonností srdečního svalu. 

2.3.2 Význam vytrvalostního tréninku 

 

Význam vytrvalostního tréninku na vytrvalostní schopnosti lze spatřovat zejména 

v následujících skutečnostech: 

• ve vztahu k hernímu výkonu v utkání – pro udržení proměnlivého pohybového 

výkonu, kvality rozhodování při řešení herních situací a standardu v provedení 

herních činností v průběhu celého utkání; 

• ve vztahu k tréninku – pro absolvování kvalitního a intenzivního tréninku je 

podmínkou dostatečná aerobní výkonnost, jež vede k nepřímému ovlivňování 

dovedností ve hře, ale také svalové síly, rychlostní vytrvalosti atd. (Psotta a kol., 

2006). 
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2.3.3 Druhy vytrvalostního tréninku 

 

Vytrvalostní trénink lze dle jeho možných druhů rozdělit následovně: 

• Aerobní regenerační trénink (SFmax 50-70%, VO2max 50-75%) 

Podstata tohoto tréninku spočívá v užití různých druhů pohybových činností mírné 

 až střední aktivity s cílem urychlit zotavovací procesy po náročném tréninku či 

 utkání. Vychází z předpokladu, že pohybová činnost nevysoké intenzity může 

 účinněji a rychleji než pouze pasivní odpočinek navozovat zotavovací procesy. 

 Tento trénink je však nevhodný, jsou-li hráči velmi unavení. Tento trénink 

 používáme po utkání, v průběhu fyzicky náročného tréninkového programu, a to 

jako prevence před přetrénováním, v závěrečné části tréninkových jednotek, po 

 náročnější části tréninku kondičního charakteru (Psotta a kol., 2006). 

 

• Aerobní trénink nižší intenzity (SFmax 75-90%, VO2max 65-80%) 

 Cílem je zdokonalit či udržet aerobní kapacitu a vytrvalostní pohybový výkon. 

 Tento trénink je typický tím, že může zlepšovat mechanickou účinnost běhu a 

 snížit jeho energetickou náročnost. Od aerobního tréninku vyšších intenzit se liší 

 ve využití tuků a cukrů jako zdrojů energie. Obecně platí, že při zvyšující se 

 intenzitě se zvyšuje spotřeba cukrů a snižuje využití tuků. Proto v případě potřeby 

 snížení procenta tělesného tuku (hodnoty vyšší než 13 % z celkové hmotnosti 

 dorostenců a dospělých), může být zátěžová činnost nižších intenzit, po delší 

 dobu, účinnější. Rozlišujeme dvě metody: souvislá metoda a intervalová metoda 

 (Psotta a kol., 2006). 

  
  Tab. 1 – Doporučená pásma rychlosti běhu v aerobním tréninku nižší intenzity (Psotta a kol., 2006) 
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• Aerobní trénink vyšší intenzity (SFmax 80-100%, VO2max 75-100%) 

Cílem tohoto tréninku je zvýšit či udržet schopnost hráče vykonávat pohybovou 

činnost vysoké intenzity delší dobu a schopnost zotavit se po vysoce intenzivním 

zatížení. Očekávaným efektem je zvýšená schopnost pracovat ve vysokých 

intenzitách, jež se projevuje tím, že daná intenzita činnosti nebo rychlost běhu 

představuje pro hráče nižší fyziologické zatížení – hráč tak může v dané intenzitě 

pracovat po delší dobu. Projevuje se také zvýšením maximální možné intenzity 

oxidativní produkce energie. Tím se prodlužuje doba, po kterou je hráč schopen 

pracovat ve vysokých intenzitách, protože se snižuje podíl anaerobního 

metabolismu ve vysoké nemaximální intenzitě. Používáme dvě metody - souvislou 

a intervalovou (Psotta a kol., 2006). 

 
  Tab. 2 – Doporučená pásma rychlosti běhu v aerobním tréninku vyšší intenzity (Psotta a kol., 2006) 
 

 High intensity interval training 2.4
 

 High intensity interval training lze volně přeložit jako intervalový trénink vysoké intenzity 

(HIIT). Gibala a McGee (2008) pak definují HIIT jako opakované, relativně krátké přerušované 

cvičení s maximálním vynaloženým úsilím nebo úsilím blížícím se jeho maximální hranici. High 

intensity interval training se rovněž někdy označuje jako tzv. Tabata – toto označení předmětného 

tréninku je odvislé od jména japonského vědce, který jako první tento trénink navrhnul – Dr. 

Izumi Tabata, jenž hledal metodu posilování, která by přinesla výhodu japonskému 

reprezentačnímu týmu krasobruslařů (Ivanka, 2014). 
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 Jedním z cílů HIIT je zlepšení kardiovaskulární zdatnosti. Standardní cesta k tomuto 

zlepšení spočívá ve zvýšení objemu zátěže. Příkladem mohou být delší běhy, projížďky na kole, 

nebo více času stráveného na aerobním stroji. HIIT je fascinující, protože v souladu se 

současnými výzkumy může přinést široké spektrum fyziologických výhod, často v kratší době 

než vysoce objemová kontinuální cvičení (Daussin et al., 2008). 

 

 Pokud totiž přetížíme pohybový systém zabezpečující orgánové systémy neobvyklou 

zátěží, organismus reaguje adaptací, tedy přizpůsobením se. Upraví strukturu zatěžovaných svalů 

a vnitřního prostředí, které nám pomůže lépe zvládnout zvýšené zatížení v průběhu samotného 

utkání. Tabata trénink významně zvyšuje adaptaci organismu na specifické požadavky 

pohybových vzorců v průběhu hry. Zvýšením anaerobní kapacity vytváříme metabolické 

podmínky pro udržení vysoké intenzity zatížení v průběhu fotbalového utkání (Tabata et al., 

1997). Jedná se proto o velmi efektivní, ale dosti náročnou metodu postupného zvyšování 

intenzity rozvoje pohybových schopností hráčů, což vyžaduje kvalitní před přípravu a také 

výbornou funkční a psychickou připravenost na tento typ zatěžování (Tabata et al., 1996). 

 

Ve studii, kterou provedla Herodek et al. (2014), bylo zjištěno, že HIIT trénink je lepší 

než tradiční aerobní cvičení bez rytmických změn, neboť provádí-li se HIIT trénink řádně, přináší 

proces známý jako Excess Post Exercice Oxygen Consumption (EPOC), což znamená zvýšenou 

spotřebu kyslíku po tréninku. EPOC je tedy termín, který odkazuje na účinky HIIT tréninku, a lze 

si pod ním představit zvýšené množství spotřeby kyslíku, které tělo vyžaduje v době zotavení po 

tréninku a spalování tuků až 9 krát rychleji i během doby odpočinku. Takový pokročilý typ 

cvičení zvyšuje maximální spotřebu kyslíku (VO2max), zlepšuje kardiovaskulární a ATP-CP 

systém, zvyšuje vytrvalost, sílu a výbušnost. 
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HIIT trénink by měl trvat mezi 18 a 30 minutami. Během HIIT tréninku se střídá vysoká 

zatížení a intervaly odpočinku. Pro dosažení optimálních výsledků by měly být změny intervalu 

v poměru 1:3. Každý by měl mít vždy na paměti, že první dva grafémy HIIT tréninku znamenají 

vysokou intenzitu. Z tohoto důvodu by mělo být úsilí v tréninku plánováno a mělo by se postupně 

zvyšovat za účelem zlepšení. Jelikož je čas na zotavení třikrát delší než doba zatížení, měl by být 

úplný odpočinek dostatečně zajištěn.  

 

 Ve vztahu ke sportovním výkonům lze v kontextu shora uvedeného říci, že systematickým 

a racionálním HIIT tréninkem postupně vytváříme efektivní adaptaci organismu hráče na zatížení 

vyšší intenzity v utkání (Tabata et al., 1997). 

 

 Tabata et al. (1996) tvrdí, že když sportovci vykonávali 20 sekund vysoce intenzivní 

trénink v osmi cyklech, které dělil desetivteřinový odpočinek, vzrostla jim jak aerobní kapacita, 

tedy vytrvalost, tak anaerobní výkonnost (výbušnost), tedy dvě ze zcela zásadních věcí, které 

sportovci potřebují pro svůj úspěch. Tyto dvě komponenty přitom nejdou na první pohled ruku 

v ruce, neboť většinou trénink jedné z těchto složek znamená, že druhá bude zůstávat v pozadí. 

Tabata tuto skutečnost však vyvrátil, a proto tento intervalový trénink nabízí velký přínos rozvoje 

obou složek: těch, které poskytují vytrvalost, i těch, které vytvářejí výbušnou energii. 

 

 Z pohledu hráče fotbalu je rovněž třeba zmínit jednu z moderních metod, která podněcuje 

kromě ATP-CP systému i systém LA – tzv. modifikovaná „Tabata metoda“ do fotbalového 

prostředí tzv. Tabata trénink ve fotbale – je to náročný způsob tréninku o vysoké intenzitě (HIIT), 

kde je změněný poměr zatížení a odpočinku na poměr 2:1, tedy neúplné zotavení. Tabata trénink 

zabezpečuje ve fotbale významným způsobem „progresivní rezistenci“, což v překladu znamená 

„neustále se zvyšující zatížení“ a hlavně nárůst kapacity pro účinné využívání laktátu jako zdroje 

energie (Tabata et al., 1996). 
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2.4.1 Nervosvalové adaptace a HIIT 
 

HIIT trénink se pozitivně podepisuje na vytrvalostních schopnostech rovněž v důsledku svého 

vlivu na nervosvalovou adaptaci, kdy ovlivňuje zejména následující skutečnosti: 

• Zlepšení ekonomičnosti jednotlivých pohybů. Ke zlepšení jemné intermuskulární a 

intramuskulární koordinace výrazně napomáhá trénink vysoké intenzity; 

• Předpokládaná přeměna svalových vláken III. typu intermediárních nediferenciovaných 

vláken – přechodných vláken, na rychlá oxidativní glykolytická vlákna (II. typu A, FOG), 

nebo až na rychlá glykolytická vlákna (II. typu B, FG); 

 

Zvýšení svalové síly, u které je efektivnost zlepšení silových parametrů hráčů závislá do určité 

míry na nárocích cvičení a podmínkách pro tento typ cvičení (Tabata et al., 1997) 

2.4.2 Aerobní výhody a HIIT 

 

 Studie podle Tabata et al. (1997), Tremblaye et al. (1994) a dalších zkoumaly účinnost 

HIIT metody v porovnání s tradičním vytrvalostním tréninkem. Studie Gibaly a McGee (2008) 

ukázala, že když sečteme 150 minut intervalového tréninku sprintu, vytvoří se ve svalech 

sportovce analogické biochemické změny jako po 10,5 hodinách vytrvalostního tréninku. 

Z důvodu nadměrné spotřeby kyslíku vlivem HIIT se zvyšuje klidový metabolismus pro 

následujících 24 hodin. HIIT trénink dále způsobuje navýšení úrovně maximální spotřeby kyslíku 

(VO2max), a to značně efektivněji než je možné dosáhnout při dlouhotrvající aerobní pohybové 

činnosti. Tabata et al. (1997) vydali studii, ve které dospěli k tomu, že vysoce intenzivní 

intervalový trénink má vysoký dopad na zvýšení jak anaerobní, tak aerobní kapacity v pracujících 

svalech. HIIT také průkazně zlepšuje výkon ve sportu, a to i u trénovaných sportovců, u kterých 

je možnost zvýšení trénovanosti značně limitována. 
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2.4.3 Metabolické výhody a HIIT 

 

 Dlouhodobá cvičení jsou propagována jako nejvýhodnější způsob, který má vést ke 

snížení hladiny tuku, protože k využití mastných kyselin jako zdroje energie obvykle dochází 

přibližně až po 30 minutách činnosti. U vysoce intenzivního intervalového tréninku nicméně bylo 

prokázáno, že spaluje tuk efektivněji. Existuje řada faktorů, které k tomuto tvrzení přispívají, 

včetně zvýšení klidového metabolismu. HIIT také výrazně zvyšuje inzulínovou odolnost a kladně 

působí na kosterní svalstvo, což vede ke zmnožení mitochondrií v kosterních svalech. Vede 

k oxidaci tuků jako zdroje energie a zlepšení glukózové tolerance (Tabata et al., 1997). 

 

 Tabata et al. (1997) rovněž prokázal, že dvoutýdenní HIIT může významně přispět 

k navýšení pozitivních účinků inzulínu na organismus jedince. Při aplikaci HIIT třikrát v týdnu 

po dobu čtyř měsíců bude mít efektivnější vliv na snížení jeho podkožního tuku, tuku na nohou a 

trupu, a inzulínové rezistence v porovnání s tím, cvičil-li by tento jedinec se stejnou časovou 

intenzitou aerobním tréninkem. Díky tomu může HIIT představovat metodu prevence cukrovky 

2. typu. 

 

 Ve vrcholovém sportu se Tabata metoda řadí mezi nejefektivnější metodu zlepšování 

výkonnosti i v kolektivních sportech. Tabata trénink podněcuje metabolické i fyziologické 

benefity pro rozvoj vytrvalosti i výbušnosti v úzké součinnosti. Dalo by se říci, že Tabata trénink 

slučuje dvě složky do jedné. Chceme-li totiž, aby byl sportovec vytrvalý i výbušný, jeví se jako 

vysoce intenzivní trénink intervalový - například Tabata trénink - jako nejefektivnější varianta. 

Při správném použití v rámci celého družstva, týdenního mikrocyklu, či celého přípravného 

období, přináší v trénovanosti sportovců obrovský posun (Tabata et al., 1997). 

 

 Kessler, Sisson a Short (2012) dali dohromady 14 studií zkoumajících účinek HIIT 

programu na hladinu cholesterolu. Komparací jejich výsledků dospěli k závěru, že HIIT zvyšuje 

HDL cholesterol po minimálně osmitýdenním tréninku. Naznačili také, že mírné snížení 

tělesného tuku (nebo tělesné hmotnosti) při absolvování HIIT vede ke zlepšení cholesterolu a 

snížení LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi. Mezi další pozitivní přínosy pak lze řadit 

následující: 
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• Zvýšená aktivita enzymů, které startují a akcelerují anaerobní glykolýzu; 

• Zvýšení anaerobní kapacity; 

• Zvýšení aktivity enzymů, které řídí štěpení makroergních fosfátů ATP-CP, což je 

metabolickým předpokladem pro intenzivnější rychlostně-silový výkon; 

• Zvýšená nárazníková kapacita, která oddaluje pokles intenzity anaerobní glykolýzy a 

schopnost svalů kontrahovat; 

• Zvýšená schopnost sportovcova organismu pro metabolické zotavení po vysoce 

intenzivním zatížení anaerobního charakteru (Tabata et al., 1997). 

  2.5

 HIIT ve fotbale 2.6

2.6.1 HIIT u mladých fotbalistů 

 

Z Bierioho (2013) studie vyplývá, že HIIT trvající 1-2 týdny zvýší VO2max u 

trénovaných sportovců. Jejím cílem přitom bylo zkoumat účinky HIIT programu na VO2max, 

ekonomičnost běhu, objem krve a celkovou hmotnost hemoglobinu. Čtrnáct mladých fotbalistů 

bylo rozděleno do experimentální (HIIT, n = 8) a kontrolní (KON, n = 6) skupiny. 

Experimentální skupina podstoupila 13 HIIT tréninků během deseti dnů. Tréninky se skládaly ze 

čtyř sérií po osmi opakováních 15x15 sekund člunkového běhu a 4x4 minuty hraní malých forem 

fotbalu. Plánovaná intenzita byla 90 až 95% maximální srdeční frekvence (SFmax). Kontrolní 

skupina podstoupila běžný tréninkový program. Hodnoty VO2max, ekonomičnost běhu, objem 

krve a celková hmotnost hemoglobinu byly měřeny před aplikací a dva týdny po aplikaci 

tréninkového programu. Experimentální skupina dosáhla úrovně laktátu z 6,6 +/- 1,6 mmol / l a 

93,4 +/- 2,2% z SFmax, během člunkových běhů a úrovně laktátu 6,1 +/- 2,0 mmol / l a 90,9 +/- 

2,1% z SFmax u malých forem fotbalu. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly u VO2max, 

ekonomičnosti běhu, objemu krve ani celkové hmotnosti hemoglobinu. Vzhledem k tomu, že 

v rámci experimentu nenastaly žádné změny u celkové hmotnosti hemoglobinu a VO2max, 

nebylo možné učinit závěr o případném vztahu mezi těmito proměnnými. Hlavním důvodem této 

skutečnosti může být to, že podněty, které by zlepšily hodnoty VO2max, nebyly dostatečně silné. 

Dalším důvodem může být dvoutýdenní pauza před měřením hodnot.  
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 Sperlichova studie z roku 2011 prokázala významné zlepšení příjmu kyslíku (VO2) a 

zvýšení fotbalového výkonu v důsledku podstoupení vysoce intenzivního intervalového tréninku 

v juniorském a dospělém fotbale. Hlavním cílem této studie bylo zkoumat krátkodobé účinky 

pětitýdenního HIIT programu v porovnání s vysoce objemovým tréninkem u 14letých fotbalistů 

s ohledem účinků na VO2max, času na 1000 metrů a na výkon ve sprintech a skocích. V tomto 

období trénovali mladíci 4 x v týdnu, kdy se HIIT program skládal z cvičení bez balónu na 

hranici přibližně 90% maximální tepové frekvence a dvouminutového běhu střední intenzity. 

Celková doba HIIT včetně odpočinku trvala 30 minut. Intenzita vysoce objemového tréninku 

byla nastavena na 50 až 70% maximální srdeční frekvence a trénink trval 45-60 minut. Obsahem 

tohoto tréninku byla cvičení, která neosahovala fotbalovou hru. VO2max se výrazně zvýšila (o 

7,0%) absolvováním HIIT programu, kdežto u vysoce objemového tréninku se VO2max 

nezvýšila. Čas na 1000 metrů se výrazně snížil po absolvování HIIT programu (přibližně o 10 

sekund). U vysoce objemového tréninku se čas na 1000 metrů zlepšil zhruba o 5 sekund. Výkon 

ve sprintu se zvýšil v obou skupinách. Bez jakýchkoliv změn tomu bylo ve skocích. 

 

 Ouerghiho et al. (2014) studie hodnotila vliv HIIT na aerobní kapacitu a plazmatické 

lipidy u hráčů fotbalu. Studie se zúčastnilo 24 mužů ve věku 21-26 let, kteří byli rozděleni do tří 

skupin: experimentální skupina 1 (ES1=8), ve které byli fotbalisté, kteří vykonávali HIIT dvakrát 

týdně po 12 týdnů; experimentální skupina 2 (ES2=8), která vykonávala běžný tréninkový 

program; a kontrolní skupina (KS=8) obsahující netrénované jedince, kteří nevykonávali žádnou 

fyzickou aktivitu. Maximální aerobní rychlost a maximální spotřeba kyslíku s plazmatickými 

lipidy byly měřeny před a po 6 a 12 týdnech. Ve výsledcích se výrazně zvýšila VO2max v ES1 

(z 53,3 ± 4,0 ml.min-1.kg-1 na 54,8 ± 3,0 ml.min-1.kg-1 po 6 týdnech a na 57,0 ± 3,2 ml.min-1.kg-1 

po 12 týdnech). VO2max se zvýšila v ES2 pouze po 12 týdnech (z 52,8 ± 2,7 ml.min-1.kg-1 na 

54,2 ± 2,6 ml.min-1.kg-1) a beze změn tomu bylo u KS. Během tréninku žádné významné změny 

v plazmatických lipidech nenastaly. Avšak to nic neubírá na tom, že po 12 týdnech se hladina 

LDL cholesterolu snížila o 2 % u ES1, ale v KS se zvýšila. Hladina HDL cholesterolu se zvýšila 

u ES1 a ES2, ale u CG se snížila. Plazmatické triglyceridy se snížily o 8 % u ES1 a zvýšily se o 4 

% u CS. 
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 Gaetano a Rago (2014) periodizovali (rozdělili) sezonu sportovců na specifická období 

s cílem pokud možno jasně definovat cíle. V těchto obdobích byl zařazován HIIT, který se 

vyznačuje fázemi s vysokou spotřebou kyslíku a fázemi zotavení. Tento výzkum byl proveden na 

dvaceti italských fotbalových hráčích s věkem 16,8±1. Fotbalisté byli rozděleni do dvou skupin 

na základě výsledků Cooprova testu, jenž byl proveden v přípravném období. Jedna skupina, 

která čítala 12 hráčů, byla podrobena tréninku s vyšším zatížením (90% SF) a druhá, osmičlenná 

skupina trénovala s nižším zatížením (80% SF). Tento HIIT byl aplikován po dobu 8 týdnů.  Tato 

studie ukázala, jak HIIT vede ke zvýšení VO2max díky periodizaci sezóny na specifická období. 

 

 Při použití HIIT v 11 týdenním soutěžním období (Kraemer et al., 2004) nebo v období ke 

konci sezóny (Faude et al., 2011), vedlo ke snížení explozivní síly nohou nebo nastaly příznaky 

únavy u fotbalových hráčů. 

 

 Cílem studie Rogerse (2010) bylo vyhodnotit vliv vysoce intenzivního intervalového 

tréninku na aerobní výkon a fyzickou výkonnost v soutěžních utkáních. 25 hráčů z národního 

týmu do 20 let bylo vybráno pro tuto studii, kde byli náhodně rozděleni do dvou skupin – 

experimentální skupina HIIT a kontrolní skupina. Experimentální skupina trénovala třikrát týdně 

po dobu 4 týdnů. Trénink trval 10 minut a skládal se z 15 vteřinových běhů, které opakovala 

šestnáctkrát. Intenzita byla přibližně 120% maximální aerobní rychlosti. Kontrolní skupina 

prováděla jednoduchá cvičení s míčem (nožičky, kličky, převalování atd.), prováděné cvičení pak 

časově odpovídalo skupině experimentální. Vstupní a výstupní test se skládal z fyziologického 

testování na hřišti složeného z člunkového běhu, výskoku a 20metrového sprintu. Po 

vyhodnocení změn mezi experimentální a kontrolní skupinou a mezi vstupním a výstupním 

testem se ukázalo, že došlo ke zlepšení u experimentální skupiny v aerobním výkonu o 4,04 % 

(2,31 ml.min-1.kg-1), kdežto kontrolní skupina se zhoršila o 1,06 %. U výskoku a v 20metrovém 

sprintu nedošlo k žádným významným změnám. Celkově tato studie ukázala, že HIIT založený 

na procentu z maximální aerobní rychlosti během sezony poskytnul účinné prostředky zlepšení 

aerobního výkonu, aniž by negativně ovlivnilo anaerobní výkon. 
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2.6.2 HIIT u žen 

 

 Cílem studie Talaniana (2007) bylo prozkoumat účinky sedmi HIIT tréninků během 

2 týdnů na stimulaci objemu kosterních svalů, aktivity mitochondriálních enzymů, mastných 

kyselin transportních proteinů, maximální spotřebu kyslíku (VO2max) a metabolické, hormonální 

a kardiovaskulární reakce na tělo cvičením. Osm žen (ve věku 22,1 +/- 0,2 let, 65.0 +/- 2,2 kg a 

36,3 +/- 3,7 ml.min-1.kg-1 VO2max) podstoupilo úvodní měření VO2max, po kterém následoval 

60minutový cyklistický test na přibližně 60% VO2max před HIIT programem a po HIIT 

programu. Každé cvičení v programu se skládalo z deseti čtyřminutových zatížení na přibližně 

90% VO2max s dvouminutovým odpočinkem mezi intervaly zatížení. Tréninkem se VO2max 

zlepšilo o 13 % (4,6 ml.min-1.kg-1). Po HIIT programu se snížil plazmatický adrenalin a srdeční 

frekvence v průběhu druhé poloviny 60 minutového cyklistického testu, v přibližně 60 % před 

tréninkového VO2max. Po programu HIIT se zlepšila oxidace tuků o 36 %. Obsah klidového 

glykogenu a triacyglycerolů byl ovlivněn HIIT programem, ale čisté využití glykogenu bylo 

redukováno během po tréninkového 60minutového cyklistického testu. V souhrnu - po sedmi 

HIIT trénincích během dvou týdnů došlo ke zlepšení celého těla a schopnosti svalů oxidovat 

mastné kyseliny při cvičení u středně aktivních žen. 

 

 Boutcher (2010) přezkoumal předchozí studie týkající se HIIT a uvedl pozitivní dopady 

na VO2max (4% - 46%) u žen i mužů během tréninků trvajících 2 – 15 týdnů. Boutcher také 

dodává, že HIIT zvyšuje mitochondriální biogenezi, která se jednoduše promítne do zlepšení 

kardiovaskulární kapacity ve všech úrovních intenzívního cvičení. 

 

2.6.3 HIIT v dalších sportech 

 

 V šestitýdenním experimentu Burgomastera et al. (2008) se ukázaly podobná zvýšení 

hladiny oxidativních enzymů (proteinů v mitochondriích, které urychlují biologické reakce pro 

uvolnění ATP) u jedinců, kteří vykonávali HIIT program skládající se čtyř až šesti 

30sekundových maximálních sprintů na kole během 3 dnů v týdnu a jedinců, kteří dokončili 40 – 

60minutovou ustálenou jízdu na kole při 65% VO2max během 5 dní v týdnu. Došlo ke zvýšení 
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mitochondriálních oxidativních enzymů, které vedlo k účinnějšímu využití tuků a přeměně 

sacharidů na energii. 

 

 Studie porovnávající výsledky 31 závodních tenistů, u kterých byl prováděn trénink 

formou HIIT a trénink opakovaných sprintů (Fernandez-Fernandez, Zimek, Wiewelhove, & 

Ferrauti, 2012). Tenisti byli rozděleni do 3 skupin, experimentální skupina 1 (ES1) čítající 11 

tenistů, která prováděla HIIT, experimentální skupina 2 (ES2) čítající 12 tenistů, kteří prováděli 

opakované sprinty a skupina kontrolní (KS) s 9 členy provádějícími obvyklý trénink. Po 

dokončení 6týdenního období bylo pozorováno navýšení V̇O2max jak v ES1, tak ve skupině ES2. 

Naopak v KS nebyly pozorovány žádné změny. O 6,0 % se VO2max zvýšilo u ES1 a o 4,9 % se 

VO2max navýšilo v ES2. 

 

 Mnozí trenéři vyjádřili obavu, že HIIT může vyvolat únavu a následně zhoršit výkon, 

když je HIIT prováděn během soutěžního období. Existují důkazy o tom, že aplikace HIIT vedla 

ke zmíněným příznakům během 8 týdnů přípravného období hráčů ragby (Coutts et al., 2007). 

 

Ve studii Naima et al. (2014) bylo podrobeno 24 hokejových hráčů programu HIIT, kteří byli 

rozděleni do dvou skupin. Na jedné, experimentální skupině (ES), byl aplikován HIIT program a 

na druhé, kontrolní skupině (KS), cykloturistika mírné intenzity 45-60 minut po dobu 4 týdnů. 

Tloušťka svalu byla výrazně vyšší u ES ve srovnání s KS. ES měla větší hodnoty pro maximální i 

střední sílu. Navíc u ES se prokázaly pozitivní účinky ve sprintu. Tyto výsledky naznačují, že 

hokejoví hráči mohou využívat krátkodobý program HIIT k vyvolání pozitivních efektů na 

hypertrofii svalu, síly a výkonu na ledě. 

 Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) 2.7
 

 Hodnotu VO2max můžeme definovat jako maximální spotřebu kyslíku, kterou je 

organismus člověka schopen využít pro svalovou práci v aerobním režimu produkce využitelné 

energie (Cellini et al., 1986). 
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 VO2max u elitních sportovců je ukazatelem výkonnosti. Tato hodnota se u vrcholových 

sportovců pohybuje v rozmezí 70-85 ml kg-1 min-1, ženy mají tuto hodnotu průměrně o 10 % 

nižší. Příčinou této nižší hodnoty je menší velikostí srdce a plic v poměru k tělesným rozměrům a 

vyšším podílem podkožního tuku, ale také nižší koncentrací hemoglobinu (Joyner a Coyle, 2008). 

 

 Výkon limituje u zdravého člověka srdečně oběhový systém, nikoliv systém dýchací. 

Zvýšení VO2max spolu se zvýšeným minutovým srdečním objemem a oxidativní kapacitou, 

způsobené dlouhotrvajícími výkony, vedou k velmi nízké dechové a srdeční frekvenci (Silbernagl 

a Dispopoulos, 2004). 

 

 Hodnota VO2max se dá vyjádřit v litrech za minutu nebo přepočítané na hmotnost 

testovaného v ml/min na kg. Tato hodnota je určena genetickými předpoklady, možný nárůst v 

rámci vytrvalostního tréninku se udává okolo 15-20 %. Nejčastěji se tato hodnota v praxi využívá 

k hodnocení úrovně vytrvalostních schopností i kardiorespirační zdatnosti (Muffalli et al., 1998). 

 

 VO2max je nejběžnější způsob používaný ke kvantifikaci aerobního výkonu u fotbalových 

hráčů zkoumající výkon v elitním, juniorském, rekreačním a ženském fotbale (Al-Haaza et al., 

2001).  Slørdahl et al. (2004) považuje hodnotu VO2max jako horní hranici spotřeby, distribuce a 

použití kyslíku na výrobu energie. VO2max je vhodným ukazatelem sportovního výkonu a 

zlepšení kardiovaskulárních funkcí tuto hodnotu zvyšuje. 

 

Psotta a kol. (2006) uvádí, že hráči fotbalu, kteří s dostatečnou pravidelností trénují desítky minut 

s patřičnou intenzitou a jejich hmotnost se výrazně nezvýšila, je VO2max relativně stálá během 

celého roku, přičemž největší změny jsou řádově okolo 7 %. Na základě dlouhodobých studií se 

prokázalo, že většina vrcholově sportujících hráčů nemá s tímto parametrem žádné problémy. U 

elitních hráčů a nejlepších týmů se pohybují hodnoty okolo 64 ml.min-1.kg-1 a více. Zatímco Al-

Haaza et al. (2001) odhaduje tyto hodnoty v elitním fotbale v rozmezí mezi 55 ml.min-1.kg-1 a 65 

ml.min-1.kg-1. 
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 Charakteristika dorostenecké kategorie ve fotbale 2.8
 

 Základní podmínkou rozvoje ve fotbalovém prostředí se musí stát koncepční, soustavná 

příprava mladé fotbalové generace, tj. od vstupu dětí do přípravek přes žákovskou a 

dorosteneckou kategorii až po juniory.  

 

V každém případě by se mělo jednat o přípravu nezanedbávající a optimálně respektující věkové 

zvláštnosti (Ondřej, 1987). V kategoriích mládeže je nutné respektovat biologické zvláštnosti 

hráčů a jejich stav trénovanosti (zohlednit somatické a morfologické předpoklady – např. klást 

rozdílné silové požadavky u různých hráčských somatotypů (Buzek, 2003). 

 

 Svoboda (2008) tvrdí, že dorostenecké období je poslední fází mezi přechodem z dětství 

do dospělosti. Dochází k vyrovnání vývojových disproporcí z předchozího období. Mladý člověk 

dosahuje absolutního rozvoje svých fyzických sil, dospívá do tělesné krásy, je plně vyvinut a 

dotváří se jako individuální osobnost. 

 

 Sportovní příprava ve fotbale ve věku 16-19 let navazuje na přípravu v žákovských 

kategoriích. Jedná se o etapu specializovanou a v pozdějším věku u tohoto období o etapu, která 

se blíží vrcholovému tréninku dospělých s cílem optimální přípravy mladých hráčů pro vrcholový 

ligový fotbal dospělých, pro reprezentaci ČR „21“ a ČR v soutěžích UEFA a FIFA (Fajfer, 

2009). 

 

 Je-li první etapa „ zlatého věku“ ve vývoji mladého fotbalového hráče všeobecně 

označována za první optimální období, kdy postavit solidní základy individuální techniky, 

taktiky, rychlosti, obratnosti atd. a to ve spojení s „uměním hrát“, pak období po doznění puberty 

(od 16 let) je považováno za druhou etapu „zlatého věku“ (Sivek, 2007).  V tomto období hráči 

dosahují nejvyšší úrovně koordinačních schopností, dochází k velkému nárůstu svalové síly a 

zlepšují se rychlostní schopnosti, a to i díky zvýšení silových schopností dolních končetin. Avšak 

nejlepší jsou předpoklady pro dlouhodobou vytrvalost a zlepšování schopnosti práce při zatížení 

rychlostně vytrvalostního charakteru (Votík, 2005). 
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 V dorosteneckém období rovněž pokračuje zdokonalování techniky až do potřebných 

detailů. Větší důraz a pozornost se přesouvá na taktickou přípravu (Dovalil, 2002). 

 

 Starší dorostenci pak stojí před velkým cílem - cestou k vrcholu. Tímto vrcholem přitom 

může být liga či reprezentace. U někoho se pak stává trénink a utkání součástí jejich životního 

stylu (Fajfer, 2009). 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

 Cíl práce 3.1
 

 Zjistit vliv osmitýdenního intervenčního HIIT programu na aerobní výkonnost hráčů 

fotbalu. 

 Dílčí cíl práce 3.2
 

 Zjistit vliv osmitýdenního intervenčního HIIT programu na aerobní výkonnost hráčů 

fotbalu u věkových kategorií U16 a U17. 

 Úkoly práce 3.3
 

• Rešerše odborné domácí a zahraniční literatury dotýkající se zkoumané problematiky; 

• Výběr výzkumného vzorku, který absolvuje daný intervenční program; 

• Provedení úvodní diagnostiky pomocí Yo-Yo IR2, aplikace intervenčního programu a 

provedení závěrečné diagnostiky; 

• Zpracování a vyhodnocení získaných výsledků. 

 

 Hypotézy 3.4
 

H1: Po aplikaci osmitýdenního HIIT programu dojde ke zlepšení aerobního výkonu.
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4 METODIKA PRÁCE 
 

 Charakteristika výzkumného souboru 4.1
 

 Výzkumný soubor tvořilo 26 probandů, kdy se tento skládal z 12 probandů kategorie U16 

(E1) a 14 probandů kategorie U17 (E2). Všichni na výzkumu zúčastnění probandi hrají ligu 

mladšího dorostu. Probandi trénují 4x týdně s jedním zápasem o víkendu. Skupiny tvořily 

všechny druhy hráčských funkcí. 

 

 Použité metody 4.2
 
High intensity interval training 
 
 Ve výzkumu byl použit vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT), který byl sestaven 

ze čtyř stanovišť, do kterých byli probandi rovnoměrně rozděleni. První stanoviště se skládalo 

z náhodně postavených kuželů na prostoru o rozměrech 10x10 metrů, kde probandi kličkovali 

s balónem mezi kužely (Obr. 1 – stanoviště 1). Na druhém stanovišti byla průpravná hra dva na 

dva v prostoru velkém 10x10 metrů (Obr. 1 – stanoviště 3). Na třetím stanovišti byli probandi 

podrobeni člunkovému běhu o čtyřech za sebou stojících kuželech v 5metrových rozestupech 

(Obr. 1 – stanoviště 3). Čtvrté stanoviště (Obr. 1 – stanoviště 4) se skládalo ze čtverce o 

rozměrech cca 10x10 metrů, kde probandi stáli na každém z vrcholů a směrem do středu čtverce 

prováděli obratnostní cvičení (kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou, kotoul letmo). Zpět na 

vrchol se vraceli lehkým během. Na každém stanovišti byl interval zatížení 20 s. Stejně dlouhý 

byl i interval odpočinku. Celková doba jednoho HIIT trvala 16 min, hráči tedy zdolali 6 kol. HIIT 

byl prováděn vždy na začátku každé tréninkové jednotky a po důkladném rozcvičení. 



31 
 

 
Obr. 1 – Testovací prostředí a HIIT 

 Sběr dat 4.3
 
Yo-Yo intermittent recovery test 

 

 Tělesné kondice vysoké úrovně je dosaženo díky součinnosti tréninků a procesem 

biologického růstu, a to prostřednictvím dlouhodobého a dobře plánovaného tréninku, který je 

nutný již od útlého věku. Za účelem dosažení účelného tréninku je nutné mít k dispozici test, 

který umožňuje správné vyhodnocení fyzické zdatnosti hráčů. Existují různé testy, které měří 

fyzickou zdatnost fotbalových hráčů. Reprezentativním příkladem je Yo-Yo intermitentní 

zotavovací test (Yo-Yo IR) (Krustrup et al., 2003;. 2006). Yo-Yo IR vyžaduje, aby hráč běhal 

tam a zpět mezi značkami rychlostí, která je určována zvukovými signály z audio záznamu. 

Značky jsou od sebe vzdáleny 20 metrů, hráč tedy uběhne 40 m. Vždy po uběhnutí daného úseku 

je zařazen 10sekundový odpočinkový lehký běh za startovní čarou (Obr. 2). Rychlost se postupně 

zvyšuje každým následujícím během (Krustrup et al., 2003). 
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Obr. 2 – Rozestavení značek při testování Yo-Yo IR testu (Krustrup, et al., 2003) 
 

 Dělení: Rozeznáváme dvě úrovně testů. První, Yo-Yo intermitentní zotavovací test 

1. úrovně (Yo-Yo IR1), který je určen pro rekreační, méně zdatné či méně trénované sportovce a 

druhý, Yo-Yo intermitentní zotavovací test 2. úrovně (Yo-Yo IR2), který je určen pro hráče vyšší 

trénovanosti a hráče vysoké úrovně (Bangsbo a Mohr, 2011). 

 

 V rámci předmětného výzkumu se budeme zabývat Yo-Yo IR2, který začíná při rychlosti 

13 km.h-1, kdy se rychlost následně zvyšuje o 2 km.h-1 oproti počáteční rychlostní úrovni. Po této 

úrovni se rychlost zvyšuje o 1 km.h-1, následně je každá další úroveň rychlejší o 0,5 km.h-1 než 

předchozí (Krustrup et al., 2003). Když se nepodaří jedinci dvakrát dosáhnout cílové čáry v čase, 

zapisuje se dosažený výsledek. Kritériem pro hodnocení je tedy uběhnutá vzdálenost. Celková 

doba trvání Yo-Yo IR2 je 2-10 minut (Thomas, Dawson a Goodman, 2006). 

 

 Popis: Před začátkem testování je příhodné provést důkladné zahřátí a strečink. Yo-Yo IR 

testy se skládají z 2 x 20 metrových úseků, které jsou proloženy krátkou pauzou trvající 10 

sekund. Test trvá 2-15 minut v závislosti na stavu trénovanosti hráčů. Hráči startují na signál, 

který je na audiozáznamu. Hráč by měl doběhnout na značku současně se signálem, kde se otočí 

a běží zpět na startovní značku, na kterou by měl doběhnout současně s dalším signálem. Hráč 

musí přizpůsobovat rychlost běhu tak, aby nebyl na značce pozdě, či příliš brzo. Následně přejde 

hráč do pomalého běhu a otáčí se kolem třetí značky, která je ve vzdálenosti 5 metrů od startovní 

značky. Tento postup opakuje hráč do vyčerpání, což v praxi znamená to, že hráč nestihne 

v určitou chvíli již doběhnout na metu v daném čase. První nedoběhnutí v limitu je napomenutí, 

druhé nedoběhnutí už znamená ukončení činnosti. Trenér zaznamenává uběhnutou vzdálenost 

v metrech. 
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Tab. 3 – Rychlostní úroveň a uběhnutá vzdálenost s přepočtem na VO2max u Yo – Yo testu IR2 (Bangsbo a kol., 2008) 

 

 Zvukový záznam je, pro lepší orientaci trenéra, doplněn o informaci o pořadí jednotlivých 

úseků, proto nemusíme počítat metry, pouze se zaznamená rychlostní úroveň (levý sloupec) a 

dohledáme počet uběhnutých metrů spolu s VO2max (Tab 3.). (Bangsbo, Iaia a Krustrup, 2008). 

 

 Yo-Yo IR2 koreluje s maximální spotřebou kyslíku - VO2max. Kromě toho se uvádí, že 

individuální výkon fotbalového hráče na vyšší úrovni dává Yo-Yo IR2 lepší výsledky a přesněji 

odráží změny kondice v průběhu sezony (Krustrup et al., 2006). Navíc bylo uvedeno, že výsledky 

testu korelují s hodnotami výkonu, jako je počet sprintů, počet uběhnutých kilometrů a skóre 

týmu ve fotbalové lize (Randers et al., 2007). 
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 Yo-Yo IR2 zahrnuje zrychlení vysokou rychlostí, zpomalení, obraty a svalová síla, která 

také ovlivňuje výsledky. Výkon v Yo-Yo IR2 ukazuje jak aerobní kapacitu, tak svalovou sílu. 

Předpokládá se, že výsledky z Yo-Yo IR2, které odrážejí jak aerobní kapacitu, tak svalovou sílu u 

dospívajících fotbalistů, se mohou lišit v závislosti na fyzické vyspělosti. Cílem této studie bylo 

oznámit výsledky Yo-Yo IR2 pro dospívající fotbalové hráče s ohledem na jejich vyspělost. 

V neposlední řadě se také zkoumala korelace mezi výsledky Yo-Yo IR2, a to aerobní kapacitou a 

svalovou silou (Malina a Bouchard, 1991). 

 

 Analýza dat 4.4
 
 Po naměření všech hodnot jsme výsledky zpracovali podle užívaných matematických 

metod. Textová část bakalářské práce byla vypracována s použitím programu Microsoft Office 

Word 2010. Tvorba grafů a statické vyhodnocení dat bylo vypracováno s použitím programu 

Microsoft Office Excel 2010. 
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5 VÝSLEDKY 
 
 Po absolvování všech náležitostí byly výsledky zapsány a vyhodnoceny (Tab. 4). Lze zde 

vyčíst každou vstupní i výstupní hodnotu jednotlivce. Také je možno zjistit, zdali došlo ke 

zlepšení, či ke zhoršení VO2max.  Průměrná vstupní hodnota VO2max činila 53,2 ml.min-1.kg-1. 

Po osmitýdenním HIIT programu byly naměřeny výstupní hodnoty, které činily průměrně 55 

ml.min-1.kg-1, což je průměrné zlepšení o 1,8 ml.min-1.kg-1. 

Testovaná osoba Vstupní hodnota 
VO2max 

(ml.min-1.kg-1) 

Výstupní hodnota 
VO2max 

(ml.min-1.kg-1) 

Zlepšení/Zhoršení (+/-) 
(ml.min-1.kg-1) 

TO1 52,4 55,6 +3,2 
TO2 52,4 55,1 +2,7 
TO3 52,9 54,5 +1,6 
TO4 53,5 55,1 +1,6 
TO5 52,4 53,5 +1,1 
TO6 54 56,2 +2,2 
TO7 52,4 54 +1,6 
TO8 52,9 54,5 +1,6 
TO9 53,5 54 +0,5 

TO10 55,1 55,6 +0,5 
TO11 56,2 57,8 +1,6 
TO12 56,7 57,8 +1,1 
TO13 51,8 52,9 +1,1 
TO14 50,2 52,9 +2,7 
TO15 50,7 51,8 +1,1 
TO16 56,7 57 +0,3 
TO17 55,6 57 +1,4 
TO18 54 60 +6 
TO19 54 54 0 
TO20 51,8 55,1 +3,3 
TO21 54,5 55,1 +0,6 
TO22 55,1 55,6 +0,5 
TO23 50,2 56,2 +6 
TO24 53,5 52,9 -0,6 
TO25 49,7 50,7 +1 
TO26 51,8 55,1 +3,3 

Průměrná 
hodnota 

53,2 55 1,8 

 
Tab. 4 – Tabulka s výsledky Yo-Yo IR2 testu sledované skupiny v přepočtu na VO2max 
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Graf č. 1 – Grafické znázornění nárůstu výkonnosti po absolvování osmitýdenního HIIT programu 

 
 Z grafu č. 1 je možné vyčíst, že vstupní hodnoty testované skupiny se pohybovaly 

v rozmezí 49,7 ml.min-1.kg-1, a to u testované osoby (TO) č. 25, až po hodnotu 56,7 ml.min-1.kg-1, 

kterou dosáhla TO12. Po osmitýdenním intervenčním HIIT programu se hodnoty výstupního 

testu pohybovaly v rozmezí 50,7 ml.min-1.kg-1 až 60 ml.min-1.kg-1. 

 

 V grafu č. 2 můžeme pozorovat, že u každé z TO, kromě jedné, došlo k nárůstu VO2max. 

Je možné tedy konstatovat, že k nejvýznamnějšímu nárůstu VO2max došlo u TO18 a stejně 

významného zlepšení dosáhla také TO23, když se tyto TO zlepšily o celých 6 ml.min-1.kg-1. 

Naopak, k nejméně významnému nárůstu VO2max v této testované skupině došlo u TO16, u 

které se výkon zlepšil o pouhých 0,3 ml.min-1.kg-1. Dále je možné z tohoto grafu zjistit, že 

hodnoty vstupního i výstupního testu TO19 zůstaly stejné, tedy na hodnotě 54 ml.min-1.kg-1. 

V této testované skupině dokonce došlo po osmitýdenním HIIT programu u jedné TO ke 

zhoršení. Toto zhoršení TO24 je možné vysvětlit neabsolvováním celého, nebo alespoň větší 

části, HIIT programu. 
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Graf č. 2 – Grafické znázornění změny výkonnosti po absolvování osmitýdenního HIIT programu 

 

 V tabulce č. 5 (Tab. 5) jsou zaznamenány vstupní a výstupní hodnoty každé z TO a jejich 

zlepšení či zhoršení. V testované skupině E1 je k vidění průměrná hodnota VO2max při vstupním 

testu 53,7 ml.min-1.kg-1. Po absolvování osmitýdenního HIIT programu byla naměřena průměrná 

hodnota 55,3 ml.min-1.kg-1. U E1 tedy došlo k průměrnému zlepšení o 1,6 ml.min-1.kg-1. 

Testovaná osoba Vstupní hodnota 
VO2max 

(ml.min-1.kg-1) 

Výstupní hodnota 
VO2max 

(ml.min-1.kg-1) 

Zlepšení/Zhoršení (+/-) 
(ml.min-1.kg-1) 

TO1 52,4 55,6 +3,2 
TO2 52,4 55,1 +2,7 
TO3 52,9 54,5 +1,6 
TO4 53,5 55,1 +1,6 
TO5 52,4 53,5 +1,1 
TO6 54 56,2 +2,2 
TO7 52,4 54 +1,6 
TO8 52,9 54,5 +1,6 
TO9 53,5 54 +0,5 

TO10 55,1 55,6 +0,5 
TO11 56,2 57,8 +1,6 
TO12 56,7 57,8 +1,1 

Průměrná 
hodnota 

53,7 55,3 1,6 

 

Tab. 5 – Výsledky Yo-Yo IR2 testu v přepočtu na VO2max u testované skupiny E1 věkové kategorie U16 
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 Jak je vidět v grafu č. 3, tak k nejvýznamnějšímu zlepšení došlo u TO1, která zlepšila 

svou hodnotu VO2max o 3,2 ml.min-1.kg-1. Naopak k nejméně významnému zlepšení došlo u 

TO9 a TO10, u kterých se výkon zlepšil pouze o 0,5 ml.min-1.kg-1.  

  

 Nejvyšší hodnota VO2max při vstupním testu byla 56,7 ml.min-1.kg-1, která byla 

naměřena u TO12. Při výstupním testu byly naměřeny nejvyšší hodnoty 57,8 ml.min-1.kg-1 

dokonce u dvou TO, kterými byly TO11 a TO12. 
 

 
Graf č. 3 – Grafické znázornění nárůstu výkonnosti po absolvování osmitýdenního HIIT programu u skupiny E1 
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 V tabulce č. 6 (Tab. 6) můžeme vidět, že průměrná hodnota VO2max u testované E2 při 

vstupním testu byla 52,8 ml.min-1.kg-1. Po absolvování osmitýdenního HIIT programu byla 

naměřena průměrná výstupní hodnota VO2max 55,3 ml.min-1.kg-1. E2 tedy dosáhla průměrného 

zlepšení o 1,9 ml.min-1.kg-1. 

Testovaná osoba Vstupní hodnota 
VO2max 

(ml.min-1.kg-1) 

Výstupní hodnota 
VO2max 

(ml.min-1.kg-1) 

Zlepšení/Zhoršení (+/-) 
(ml.min-1.kg-1) 

TO1 51,8 52,9 +1,1 
TO2 50,2 52,9 +2,7 
TO3 50,7 51,8 +1,1 
TO4 56,7 57 +0,3 
TO5 55,6 57 +1,4 
TO6 54 60 +6 
TO7 54 54 0 
TO8 51,8 55,1 +3,3 
TO9 54,5 55,1 +0,6 

TO10 55,1 55,6 +0,5 
TO11 50,2 56,2 +6 
TO12 53,5 52,9 -0,6 
TO13 49,7 50,7 +1 
TO14 51,8 55,1 +3,3 

Průměrná 
hodnota 

52,8 54,7 1,9 

 
Tab. 6 – Tabulka s výsledky Yo-Yo IR2 testu v přepočtu na VO2max u testované skupiny E2 věkové kategorie U17 

 

 Z grafu č. 4 lze vyčíst, že k nejvýznamnějšímu nárůstu VO2max došlo u TO6 

a  k totožnému zlepšení došlo i u TO11. Tyto TO se zlepšily o celých 6 ml.min-1.kg-1. Naopak, 

k nejméně významnému nárůstu došlo u TO10, u které se výkon zlepšil o 0,5 ml.min-1.kg-1. 

U TO7 zůstaly hodnoty vstupního i výstupního testu identické, tj. 54 ml.min-1.kg-1. V E2 dokonce 

došlo po osmitýdenním HIIT programu u jedné z TO ke zhoršení. Toto zhoršení TO12 lze přičítat 

skutečnosti, že dotčená TO neabsolvovala celý HIIT program, resp. jeho větší část. 

  

 Nejvyšší hodnota VO2max - 56,7 ml.min-1.kg-1 - byla naměřena při vstupním testu u TO4. 

Při výstupním testu byla naměřena nejvyšší hodnota 60 ml.min-1.kg-1 u TO6. 
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Graf č. 4 – Grafické znázornění nárůstu výkonnosti po absolvování osmitýdenního HIIT programu u skupiny E2 

 
 V porovnání průměrných hodnot E1 (53,7 ml.min-1.kg-1) a E2 (52,8 ml.min-1.kg-1) ve 

vstupním testu, před tím než byl absolvován HIIT programu, je možno pozorovat (Graf č. 5), že 

E1 začínala na vyšší vstupní hodnotě VO2max než E2. 

 
Graf č. 5 – Grafické znázornění průměrné hodnoty VO2max před absolvováním osmitýdenního HIIT programu 
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 Z průměrných hodnot výstupního testu skupiny E1 (55,3 ml.min-1.kg-1) a hodnot E2 (54,7 

ml.min-1.kg-1) po absolvování HIIT programu lze vyčíst (Graf č. 6), že skupina E2 měla 

progresivnější zvýšení výkonnosti po absolvování osmitýdenního HIIT programu, než tomu bylo 

ve skupině E1. 

 
Graf č. 6 – Grafické znázornění průměrné hodnoty VO2max po absolvování osmitýdenního HIIT programu 

 

 Průměrná hodnota zlepšení výkonnosti u skupiny E1 (1,6 ml.min-1.kg-1) je o 0,3 ml.min-

1.kg-1 menší než u skupiny E2 (1,9 ml.min-1.kg-1), která dosáhla významnějšího zlepšení během 

osmitýdenního intervenčního HIIT programu (Graf č. 7). 

 
Graf č. 7 – Grafické znázornění průměrné hodnoty zlepšení VO2max 
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6 DISKUZE 
 
 Ve studii Ouerghiho et al. (2014) se zvýšila hodnota VO2max u jedné z experimentálních 

skupin, u které byl aplikován šestitýdenní HIIT program, o 1,5 – 4,5 ml.min-1.kg-1. Bylo tedy 

dosaženo obdobných výsledků jako v našem experimentu, ve kterém jsme dosáhli zlepšení o 1,8 

ml.min-1.kg-1, a to přestože byl HIIT program v našem experimentu o 2 týdny delší. Lze tedy 

konstatovat, že o 2 týdny delší HIIT program nevedl v našem případě k lepším, ale 

pouze  k podobným výsledkům.  

 

Jde-li o další studie, pak například ve studii Talaniana (2007), která zkoumala vliv 

dvoutýdenního HIIT programu na mladé ženy, se hodnota VO2max těchto mladých žen zvýšila o 

13 % (4,6 ml.min-1.kg-1). V porovnání s výsledky našeho experimentu, ve kterém se hodnota 

VO2max zvýšila o 3,4 % (1,8 ml.min-1.kg-1) za 8 týdnů, je naše zlepšení nevýznamné. Dále 

můžeme porovnat výsledky studie zkoumající tenisové hráče, u kterých byl po dobu 6 týdnů 

vykonáván HIIT program (Fernandez-Fernandez, Zimek, Wiewelhove, & Ferrauti, 2012). V této 

studii došlo po absolvování HIIT programu ke zlepšení o 6% (3,17 ml.min-1.kg-1) VO2max, což je 

tedy ve srovnání s naším experimentem, kde se testovaná skupina zlepšila o 1,8 ml.min-1.kg-1, o 

2,6 % (1,37 ml.min-1.kg-1) VO2max více. 

 
 Námi v experimentu získané výsledky korelují s výsledky Spierlichovy (2011) studie, 

která prokázala významné zvýšení VO2max po absolvování HIIT programu, který tento trénink 

aplikoval čtyřikrát v týdnu po dobu 5 týdnů. I když se obsah našeho HIIT programu neshodoval s 

obsahem HIIT programu této studie, kde byla použita cvičení bez balónu a dvouminutový běh 

střední intenzity, je možné pozorovat určitou shodu v dosažených výsledcích. V našem 

experimentu se hodnota VO2max zvýšila o 2,9 % (1,6 ml.min-1.kg-1) u E1 a o 3,5 % (1,9 ml.min-

1.kg-1) u E2, kdežto ve studii Spierlicha tomu bylo o 7 %. 
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 Výsledky našeho šetření prokázalo zvýšení VO2max v rozmezí 0-1 ml.min-1.kg-1 u sedmi 

respondentů, v rozmezí 1-2 ml.min-1.kg-1 se zvýšilo VO2max  u deseti respondentů. Největšího 

progresu v hodnotě VO2max bylo dosaženo u osmi respondentů a to v rozmezí od 2 ml.min-1.kg-1 

do 6 ml.min-1.kg-1. Lze tedy konstatovat, že po osmitýdenním HIIT programu se u respondentů 

projevil nárůst aerobní výkonnosti nejčastěji v rozmezí 1-2 ml.min-1.kg-1. 

 

 Z výsledků lze také usuzovat, že největší vliv na aerobní výkonnost měl intervenční HIIT 

program u TO1 ve skupině E1. Tato TO1 se za 8 týdnů trvající program zlepšila o 3,2 ml.min-

1.kg-1, naopak nejmenší efekt tohoto osmitýdenního programu měl na výkonnost hráčů TO9 a 

TO10, u kterých se VO2max zvýšila pouze o 0,5 ml.min-1.kg-1. U TO6 ve skupině E2 došlo 

takřka k dvojnásobnému zvýšení VO2max ve srovnání s TO1 ze skupiny E1. Výkonnost TO6 se 

zvýšila za osm týdnů o 6 ml.min-1.kg-1, což lze považovat za velmi významné zlepšení u této 

věkové kategorie. U této skupiny E2 bylo k vidění také jedno zhoršení o 0,6 ml.min-1.kg-1, jeden 

výsledek se stejnou vstupní i výstupní hodnotou, tedy žádné zlepšení ani zhoršení, a nejmenší 

zlepšení vstupní hodnoty nastalo u TO4 (0,3 ml.min-1.kg-1). 

  

 V porovnání námi dosažených výsledků s výsledky, které provedl ve své studii Rogers 

(2010), je na první pohled zřejmé, že výsledky obou studií jsou velmi podobné. Rogers aplikoval 

desetiminutový HIIT program, který obsahoval 16 běžeckých úseků po patnácti vteřinách 

s intenzitou 120 %, což se obsahově našemu HIIT programu nepodobá. Podobu bychom nicméně 

mohli najít u délky trvání jednotlivých zátěžových intervalů. Rogers používal HIIT program 

třikrát týdně po dobu 4 týdnů, tedy o 4 týdny méně než v našem experimentu. Rogers však dosáhl 

zlepšení o 4,04 % (2,31 ml.min-1.kg-1), což je o 1,14 % (0,71 ml.min-1.kg-1) více v porovnání 

s naší skupinou E1 a o 0,54 % (0,41 ml.min-1.kg-1) více ve srovnání se skupinou E2. Můžeme se 

tedy domnívat, že o 4 týdny delší HIIT program již nevede k dalšímu nárůstu aerobní výkonnosti. 

 

 Z dosažených výsledků tedy můžeme hypotézu potvrdit, tj. lze konstatovat, že aerobní 

výkonnost fotbalových hráčů se po absolvování osmitýdenního HIIT programu zlepšila. 

Konkrétně se výkonnost hráčů zlepšila o 3,4 %, tedy o v průměru 1,8 ml.min-1.kg-1. 
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7 ZÁVĚR 
 
 Na základě našeho experimentu a získaných výsledků můžeme potvrdit pozitivní efekty 

zvoleného osmitýdenního intervenčního HIIT programu na aerobní výkonnost fotbalových hráčů. 

Jelikož jsou vytrvalostní schopnosti základem kondiční složky všech fotbalových hráčů, je třeba 

je stále udržovat, či stále rozvíjet na optimální úroveň. Tento vytrvalostní základ si fotbaloví 

hráči vytváří už v mládežnických kategoriích, a proto lze jen doporučit zařazování tohoto HIIT 

programu, který byl použit v našem experimentu, do tréninkových jednotek již v mládežnických 

kategoriích U16 a U17. Při porovnání vlivu osmitýdenního HIIT programu na tyto dvě 

mládežnické kategorie, můžeme konstatovat, že u kategorie U17 došlo k nepatrně lepším 

výsledkům oproti kategorii U16. Je třeba však posoudit a porovnat, zda by delší či kratší 

intervence měla větší, menší ba dokonce stejný efekt jako osmitýdenní HIIT program. Dále je též 

potřeba zvážit, zdali byl námi zvolený HIIT program optimální. Nelze však odhlédnout od 

skutečnosti, že jsou zde však mnohé zásady HIIT program, které se musí striktně dodržovat pro 

dosažení kýženého efektu - například interval zatížení a interval odpočinku, počet opakování i 

počet sérií. Zůstává tak otázkami, jaká je optimální doba intervence, jaký je vhodný obsah HIIT 

programu, jaký zvolit poměr zatížení a odpočinku, kolikrát v týdnu HIIT program zařazovat pro 

dosažení žádoucího efektu, atd. Tyto otázky proto zůstávají předmětem dalšího zkoumání. 
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Obr. 1 - Testovací prostředí a HIIT 

Obr. 2 - Rozestavení značek při testování Yo-Yo IR testy 

 

Tab. 1 - Doporučená pásma rychlosti běhu v aerobním tréninku nižší intenzity 

Tab. 2 - Doporučená pásma rychlosti běhu v aerobním tréninku vyšší intenzity 

Tab. 3 - Rychlostní úroveň a uběhnutá vzdálenost s přepočtem na VO2max u Yo – Yo testu 

  IR2 

Tab. 4 - Tabulka s výsledky Yo-Yo IR2 testu sledované skupiny v přepočtu na VO2max 

Tab. 5 - Výsledky Yo-Yo IR2 testu v přepočtu na VO2max u testované skupiny E1 věkové 

  kategorie U16 

Tab. 6 - Tabulka s výsledky Yo-Yo IR2 testu v přepočtu na VO2max u testované skupiny 

  E2 věkové kategorie U17 


