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Úvod 
 

Riešenie projektu grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 pod názvom 
„Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne 
hráčske funkcie v športových hrách“ sa začalo v roku 2007 prvou etapou.  

 
Cieľom prvej etapy vedeckého výskumu je prispieť k naplneniu 

požiadavky zosúladenia obsahovej stránky tréningového procesu 
s požiadavkami samotného zápasu. Dôležitou úlohou v tomto období bolo 
zadefinovanie samotných pojmov technický a kondičný profil hráča.  

 
V zborníku prinášame poznatky z dvoch športových hier – futbalu 

a ľadového hokeja. Príspevok z futbalu sa zaoberá štruktúrou obranných 
herných činností v kategórii mladších dorastencov vo futbale, na ktorý 
tematicky nadväzuje príspevok z ľadového hokeja o technickom profile 
mladších žiakov.  

 
Prvé dva príspevky súvisia s technickým profilom mladých hráčov 

a zvyšné tri príspevky súvisia s kondičným profilom mladých hráčov.  
 
Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 9 je 

prioritne zameraný práve na príspevky riešiace problematiku VEGA                     
č. 1/4507/07.  
 
 
 
 

Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
vedúci riešiteľ projektu  
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ŠTRUKTÚRA VYBRANÝCH OBRANNÝCH 
HERNÝCH ČINNOSTI U HRÁČOV 

MLADŠIEHO DORASTU                               
VO FUTBALOVOM ZÁPASE 

 
Miroslav Holienka – Katedra hier FTVŠ UK Bratislava,                                      

holienka@sport.uniba.sk 
 
Kľúčové slová:  futbal, obranné herné činnosti jednotlivca, individuálny herný  
         výkon 
 
 
ABSTRAKT  
Herný výkon hráča v zápase je podmienený nielen kvalitou útočných herných 
činností ale aj úspešnosťou riešenia herných situácií pomocou obranných her-
ných činností. V našom príspevku predkladáme štruktúru vybraných obranných 
herných činností hráčov mladšieho dorastu v zápasoch 1 .ligy mladšieho doras-
tu. Získané poznatky budú cenným podkladom pre tvorbu obsahovej stránky 
tréningového procesu mladých futbalistov.  
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
V dnešnom modernom futbale získavanie lopty nepatrí už len do popisu herných 
činností obrancov. Brániace činnosti sú samozrejmosťou pre hráčov každej for-
mácie. Prvými brániacimi hráčmi, ktorí sa snažia získať loptu, sú útočníci (kon-
coví hráči). Do obrannej fázy hry družstva sa zapájajú v najväčšej vzdialenosti 
od vlastnej brány. Ich koncentrácia a sústredenosť na odoberanie lopty je naj-
menšia z pohľadu všetkých herných činnosti.  
Čím bližšie k vlastnej bráne je ťažisko hry, tým koncentrácia na odoberanie lop-
ty sa u jednotlivých hráčov zvyšuje. Na relatívne najvyššej úrovni je u hráčov 
obrannej formácie, ktorí sú už predposlednou zástavkou pred ohrozením vlastnej 
brány.  
 
CIEĽ 
Cieľom príspevku je poukázať na štruktúru vybraných obranných herných čin-
ností jednotlivca u hráčov mladšieho dorastu v stretnutiach 1. ligy mladšieho 
dorastu na Slovensku.  
 
ÚLOHY 
Z cieľa vyplynuli nasledovné úlohy: 
1. zaznamenať vybrané obranné herné činnosti jednotlivca u hráčov podľa jed-   
    notlivých hráčskych funkcií, 
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herných činností hráčov mladšieho dorastu v zápasoch 1 .ligy mladšieho doras-
tu. Získané poznatky budú cenným podkladom pre tvorbu obsahovej stránky 
tréningového procesu mladých futbalistov.  
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
V dnešnom modernom futbale získavanie lopty nepatrí už len do popisu herných 
činností obrancov. Brániace činnosti sú samozrejmosťou pre hráčov každej for-
mácie. Prvými brániacimi hráčmi, ktorí sa snažia získať loptu, sú útočníci (kon-
coví hráči). Do obrannej fázy hry družstva sa zapájajú v najväčšej vzdialenosti 
od vlastnej brány. Ich koncentrácia a sústredenosť na odoberanie lopty je naj-
menšia z pohľadu všetkých herných činnosti.  
Čím bližšie k vlastnej bráne je ťažisko hry, tým koncentrácia na odoberanie lop-
ty sa u jednotlivých hráčov zvyšuje. Na relatívne najvyššej úrovni je u hráčov 
obrannej formácie, ktorí sú už predposlednou zástavkou pred ohrozením vlastnej 
brány.  
 
CIEĽ 
Cieľom príspevku je poukázať na štruktúru vybraných obranných herných čin-
ností jednotlivca u hráčov mladšieho dorastu v stretnutiach 1. ligy mladšieho 
dorastu na Slovensku.  
 
ÚLOHY 
Z cieľa vyplynuli nasledovné úlohy: 
1. zaznamenať vybrané obranné herné činnosti jednotlivca u hráčov podľa jed-   
    notlivých hráčskych funkcií, 
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2. spracovať získané výsledky z jednotlivých pozorovaných zápasov, 
3. poukázať na celkový počet obranných herných činností a ich percentuálne    
    zastúpenie v zápase podľa hráčskych funkcií. 
 
METODIKA 
Výskumný súbor tvorilo 18 hráčov - 5 strední obrancovia, 4 krajní obrancovia, 4 
strední stredoví hráči, 3 krajní stredoví hráči a 2 koncoví hráči. Každý z 18-tich 
uvedených hráčov bol sledovaný v 6 majstrovských futbalových zápasoch 1. 
ligy mladšieho dorastu na Slovensku.  
Podklady k analýze obranných herných činností (konštruktívne a deštruktívne 
spôsoby odoberania lopty) boli získané študentami FTVŠ UK športovej špecia-
lizácie futbal priamo na jednotlivých zápasoch alebo z videozáznamov analyzo-
vaných zápasov.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Vo výsledkovej časti príspevku uvádzame v tabuľkách 1-5 a na obrázkoch 1-6 
početnosť a úspešnosť jednotlivých spôsobov odoberania lopty obrancami, stre-
dovými hráčmi a koncovými hráčmi. 
 
Odoberanie lopty strednými obrancami  
Odoberanie lopty strednými obrancami v priebehu sledovaných zápasov je uve-
dené v tabuľke 1 a doplnené obr. 1. 
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Obr. 1   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty strednými obrancami 
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Obr. 1   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty strednými obrancami 
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Z analýzy sledovaných zápasov vyplýva, že najčastejším spôsobom odoberania 
lopty u stredných obrancov je predskočenie (121-krát). Druhým najpočetnejším 
spôsobom je vbehnutie do prihrávky (97-krát) a tretím vypichnutie (73-krát).  
Štruktúra uvedených spôsobov odoberania lopty potvrdzuje typické herné čin-
nosti stredných obrancov v priebehu zápasu. Z jednotlivých spôsobov odobera-
nia lopty sme však predpokladali vyššie zastúpenie u zblokovania (57-krát). Pri 
najpočetnejších spôsoboch odoberania prevláda konštruktívne odoberanie lopty, 
čo je z hľadiska hráčskej funkcie a hráčskeho priestoru veľmi významné. 
 
Odoberanie lopty krajnými obrancami  
Odoberanie lopty krajnými obrancami je dokumentované zo sledovaných zápa-
sov v tabuľke 2 a obr. 2. 
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Obr. 2   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty krajnými obrancami 
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Z jednotlivých spôsobov odoberania lopty u krajných obrancov dominuje vbeh-
nutie do prihrávky (60-krát). Druhým najčastejším spôsobom je vypichnutie (53-
krát). Najmenej frekventovaným spôsobom odoberania lopty je vkĺznutie (24-
krát). 
Zo štruktúry uplatňovaných spôsobov odoberania lopty u krajných obrancov je 
snaha o konštruktívne odoberanie lopty. To prevláda pri vbehnutí do prihrávky, 
zblokovaní a predskočení. Deštruktívne odoberanie lopty je pri vypichnutí 
a najvýraznejšie u vkĺznutí.  
 
Odoberanie lopty strednými stredovými hráčmi  
Jednotlivé spôsoby odoberania lopty strednými stredovými hráčmi znázorňuje 
tabuľka 3 a obr. 3. 
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Obr. 3   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty strednými stredovými hráčmi 
 

Pri uplatňovaní jednotlivých spôsobov odoberania lopty strednými stredovými 
hráčmi je najviac zastúpené zblokovanie (69-krát) a vbehnutie do prihrávky (54-
krát). U ostatných spôsobov odoberania lopty je značná vyrovnanosť. 
Pre charakter hry stredového hráča je vyrovnanosť jednotlivých spôsobov odo-
berania lopty typická. Potešiteľná je však skutočnosť, že u všetkých spôsobov 
odoberania lopty prevláda konštruktívne odoberanie lopty pred deštruktívnym 
odoberaním lopty. Tým je vytvorený prvý predpoklad k vytvoreniu prevahy 
a získanie priestoru v strede ihriska.  
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Obr. 3   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty strednými stredovými hráčmi 
 

Pri uplatňovaní jednotlivých spôsobov odoberania lopty strednými stredovými 
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Obr. 3   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty strednými stredovými hráčmi 
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Obr. 3   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty strednými stredovými hráčmi 
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Obr. 4   Jednotlivé spôsoby odoberania lopty krajnými stredovými hráčmi 
 
Pri odoberaní lopty krajnými stredovými hráčmi je najviac uplatňovaný spôsob 
vbehnutie do prihrávky (36-krát) a vypichnutie (31-krát). Najmenej uplatňova-
ným spôsobom odoberania lopty je vkĺznutie (7-krát).  
Z uvedenej štruktúry je prekvapujúci najpočetnejší spôsob uplatňovania odobe-
rania lopty (vbehnutie do prihrávky) ako aj vysoký počet konštruktívnych odo-
beraní pri vypichnutí. Prekvapujúci je aj veľmi nízky počet odoberania lopty 
vkĺznutím (7-krát), čo môže súvisieť so zmenami v spôsobe hry krajných stre-
dových hráčov.  
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Odoberanie lopty koncovými hráčmi  
Odoberanie lopty koncovými hráčmi v priebehu sledovaných zápasov je zobra-
zené v tabuľke 5 a na obr. 5. 
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Obr. 5   Odoberanie lopty koncovými hráčmi v priebehu sledovaných zápasov 
 
U koncovým hráčov najčastejšími spôsobmi odoberania lopty sú vypichnutie 
(24-krát), zblokovanie (23-krát) a vbehnutie do prihrávky (21-krát). Najmenej 
uplatňovaným spôsobom je odoberanie lopty vkĺznutím (15-krát).  
Zo všetkých uvedených spôsobov odoberania lopty len u vypichnutí prevláda 
deštruktívne odoberanie lopty. U ostatných spôsoboch prevláda konštruktívne 
odoberanie lopty, čo dokresľuje snahu koncových hráčov o čo najväčší počet 
pokusov k ohrozeniu súperovej brány.  
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ZÁVERY 
Zo získaných analýz uplatňovaných vybraných obranných herných činností jed-
notlivca v zápasoch mladšieho dorastu vyplýva percentuálne zastúpenie (obr. 6) 
u hráčov podľa jednotlivých hráčskych funkcií.  
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Obr. 6   Priemerný počet uplatnených obranných herných činností v zápase pod-   
             ľa hráčskych funkcií 
 
Z priemerného počtu uplatnených obranných herných činností (spôsoby odobe-
rania lopty na 1 zápas) vyplýva nasledovné poradie: 
 
1. strední obrancovia (SO) – 14 odoberaní lopty,  
2. strední stredoví hráči (SSH) – 11 odoberaní lopty,  
3. krajní obrancovia (KO) – 9 odoberaní lopty, 
4. koncoví hráči (KH) – 8 odoberaní lopty,  
5. krajní stredoví hráči (KSH) – 6 odoberaní lopty. 
 
 
Závery pre tréningový proces budú formulované po komplexnej analýze her-
ných činností mladších dorastencov v sledovaných zápasoch.   
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STRUCTURE OF SELECTED DEFENSIVE GAME SKILLS IN U-17 
PLAYERS IN A FOOTBALL MATCH  
  
Miroslav Holienka - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY 
Player’s game performance is determined not only by the quality of offensive 
game skills, but also by the successfulness of game situations solving using de-
fensive game skills. In our article, we present a structure of selected defensive 
game skills of U-17 players in U-17 1st League matches. Information obtained 
will serve as an useful source form creating a young football players training 
process content.  
 
Key words: football, individual defensive game skills, individual game perfor-

mance  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.9 
 

 17 
 

STRUCTURE OF SELECTED DEFENSIVE GAME SKILLS IN U-17 
PLAYERS IN A FOOTBALL MATCH  
  
Miroslav Holienka - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY 
Player’s game performance is determined not only by the quality of offensive 
game skills, but also by the successfulness of game situations solving using de-
fensive game skills. In our article, we present a structure of selected defensive 
game skills of U-17 players in U-17 1st League matches. Information obtained 
will serve as an useful source form creating a young football players training 
process content.  
 
Key words: football, individual defensive game skills, individual game perfor-

mance  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.9 
 

 17 
 

STRUCTURE OF SELECTED DEFENSIVE GAME SKILLS IN U-17 
PLAYERS IN A FOOTBALL MATCH  
  
Miroslav Holienka - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY 
Player’s game performance is determined not only by the quality of offensive 
game skills, but also by the successfulness of game situations solving using de-
fensive game skills. In our article, we present a structure of selected defensive 
game skills of U-17 players in U-17 1st League matches. Information obtained 
will serve as an useful source form creating a young football players training 
process content.  
 
Key words: football, individual defensive game skills, individual game perfor-

mance  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.9 
 

 17 
 

STRUCTURE OF SELECTED DEFENSIVE GAME SKILLS IN U-17 
PLAYERS IN A FOOTBALL MATCH  
  
Miroslav Holienka - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY 
Player’s game performance is determined not only by the quality of offensive 
game skills, but also by the successfulness of game situations solving using de-
fensive game skills. In our article, we present a structure of selected defensive 
game skills of U-17 players in U-17 1st League matches. Information obtained 
will serve as an useful source form creating a young football players training 
process content.  
 
Key words: football, individual defensive game skills, individual game perfor-

mance  



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 
 

 18 
 

TECHNICKÝ PROFIL HRÁČA MLADŠÍCH 
ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI 

 
Igor Andrejkovič - Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava,                                   

andrejkovic@fsport.uniba.sk 
 
Kľúčové slová: technický profil, herná činnosť jednotlivca, hráčska funkcia, 

mladší žiaci  
 
 
 
ABSTRAKT 
Cieľom našej práce je poukázať na technický profil hráča v rôznych hráčskych 
funkciách (center, ľavé krídlo, pravé krídlo, pravý obranca a ľavý obranca) 
v kategórii mladších žiakov v ľadovom hokeji.   
Pozorovanie bolo realizovane v 15 zápasoch slovenskej hokejovej lige (Západo-
slovenky kraj) v kategórii mladších žiakov, v ktorých sme pozorovali vybrané 
herné činnosti jednotlivca v rôznych hráčskych funkciách. Na základe získaných 
údajov sme vytvorili profil jednotlivých hráčskych funkcií vo vybranej vekovej 
kategórii 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Súčasný trend vývoja v ľadovom hokeji kladie vysoké nároky na komplexnosť a 
univerzálnosť hráčov. Napriek tomuto trendu musíme v tréningovom procese 
dodržiavať zásadu špecifickosti z pohľadu realizácie jednotlivých herných čin-
nosti, ktoré sú identické s hernými činnosťami hráča uplatňovanými v samotnom 
stretnutí. Úspešným základom tohto trendu je rešpektovanie analýzy pohybové-
ho obsahu hry a samotnej štruktúry herných činností hráča v závislosti od hráč-
skej funkcie. 
Jedným z najdôležitejších herných prvkov hráčov v ľadovom hokeji je správna 
analýza, reakcia a účelné riešenie vzniknutej hernej situácie prostredníctvom 
vybranej hernej činnosti. Hernú činnosť jednotlivca (HČJ) charakterizujeme, 
ako premyslený komplex hernej činnosti, ktorou hráč rieši hernú situáciu. Fyzio-
logickým základom HČJ sú dynamické stereotypy, ktoré vznikajú pôsobením 
rôznych podnetov.  
Herná činnosť jednotlivca má technickú, taktickú a pohybovú stránku. Technic-
ká stránka predstavuje racionálny spôsob uskutočnenia HČJ, vonkajší pohybový 
prejav hráča vykonaný v závislosti na podmienkach hernej situácie – hodnotí sa 
štruktúra pohybu. 
Pod taktickou stránkou HČJ rozumieme psychické procesy a myšlienkové ope-
rácie, ktorých predmetom je pochopenie hernej situácie a výsledkom výber naj-
účinnejších spôsobov riešenia, pričom sa hodnotí výber činnosti.  
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ABSTRAKT 
Cieľom našej práce je poukázať na technický profil hráča v rôznych hráčskych 
funkciách (center, ľavé krídlo, pravé krídlo, pravý obranca a ľavý obranca) 
v kategórii mladších žiakov v ľadovom hokeji.   
Pozorovanie bolo realizovane v 15 zápasoch slovenskej hokejovej lige (Západo-
slovenky kraj) v kategórii mladších žiakov, v ktorých sme pozorovali vybrané 
herné činnosti jednotlivca v rôznych hráčskych funkciách. Na základe získaných 
údajov sme vytvorili profil jednotlivých hráčskych funkcií vo vybranej vekovej 
kategórii 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Súčasný trend vývoja v ľadovom hokeji kladie vysoké nároky na komplexnosť a 
univerzálnosť hráčov. Napriek tomuto trendu musíme v tréningovom procese 
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logickým základom HČJ sú dynamické stereotypy, ktoré vznikajú pôsobením 
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Herná činnosť jednotlivca má technickú, taktickú a pohybovú stránku. Technic-
ká stránka predstavuje racionálny spôsob uskutočnenia HČJ, vonkajší pohybový 
prejav hráča vykonaný v závislosti na podmienkach hernej situácie – hodnotí sa 
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Tieto stránky HČJ tvoria celok, sú neoddeliteľne spojené a podmieňujú úroveň 
hry každého hráča. Taktika v ľadovom hokeji je ďalej ovplyvňovaná typom sú-
pera, možnosťou kontaktu do tela, dĺžkou trvania herného deja, prípadne súčin-
nosťou medzi jednotlivými spoluhráčmi. 
Hráč počas zápasu využíva herné činnosti, ktorými rieši vzniknuté herné situácie 
v jednotlivých fázach hry. Súhrn všetkých týchto herných činnosti v rôznych  
hráčskych funkciách označujeme ako technický (zručnostný) profil hráča (Ho-
lienka, 2007). 
 
CIEĽ  
Cieľom tohto príspevku je poukázať na technický profil hráča mladších žiakov v 
rôznych hráčskych funkciách  v ľadovom hokeji.  
 
ÚLOHY  
Z cieľa práce nám vyplývajú nasledujúce úlohy:  

1. Zaznamenať vybrané herné činnosti jednotlivca v rôznych hráčskych 
funkciách v ľadovom hokeji. 

2. Spracovať, porovnať a vyhodnotiť získané údaje v pozorovaných zápa-
soch. 

3. Na základe získaných výsledkov vytvoriť profil hráča v rôznych hráč-
skych funkciách v ľadovom hokeji v kategórii mladších žiakov.   

 
METODIKA  
Výskumný súbor tvorili hráči v kategórii mladších žiakov v hokejovej sezóne 
2007/08. Pre tvorbu technického profilu sme využili podklady získané priamym 
pozorovaním vybraných herných činností jednotlivca v 15 zápasov. V každom 
stretnutí sme sledovali 2 hráčov domáceho a 2 hráčov hosťujúceho družstva, 
vždy v rôznej hráčskej funkcii (center, ľavé krídlo, pravé krídlo,  pravý obranca, 
ľavý obranca). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Objektom nášho sledovania boli náhodne vybraný hráči v 15 stretnutiach mlad-
ších žiakov v ľadovom hokeji. Charakteristický spôsob hry v rôznych hráčskych 
funkciách sa prejavil v diferencovanom uplatňovaní jednotlivých útočných 
a obranných herných činnosti v priebehu sledovaných zápasoch (tabuľka 1). 
 
Najväčšie rozdiely medzi sledovanými útočnými hernými činnosťami v rôznych 
hráčskych funkciách boli v uvoľňovaní sa s pukom a to medzi ľavým krídlom 
(390) a ľavým obrancom (130) a ďalej v prihrávaní puku backhandom medzi 
centrom (247) a pravým krídlom (13). Najmarkantnejší rozdiel medzi sledova-
nými obrannými hernými činnosťami jednotlivca (odoberanie puku hokejkou) je 
medzi ľavým obrancom (208) a pravým krídlom (65). 
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Tabuľka 1  Vybrané herné činností jednotlivca podľa hráčskych funkcii v stretb  
nutiach mladších žiakov v ľadovom hokeji  

 

 
 

V hráčskej funkcii center (obr.1) sa najviac využíva útočná herná činnosť jed-
notlivca prihrávanie puku (forehand) zastúpená 24%, ďalej nasleduje spracova-
nie puku (17%) a prihrávanie puku (Backhand) so 16%. S obranných herných 
činnosti dominuje HČJ odoberanie puku hokejkou, ktorá patrí z pohľadu  her-
ných funkcii 3 miesto hneď za obrancami.  
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V hráčskej funkcii práve krídlo (obr.3) dominuje útočná herná činnosť jednot-
livca prihrávanie puku (forehand) s 23%, potom vedenie puku (21%) a ďalej 
HČJ uvoľňovanie sa s pukom s 13%.  
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Obrázok 3 Percentuálne zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca  
v hráčskej funkcii – pravé krídlo 

 
Ľavý obranca (obr.4) najviac využíva obrannú hernú činnosť jednotlivca odobe-
ranie puku hokejkou (20%), potom nasleduje útočná HČJ prihrávanie puku (fo-
rehandom) so 16% a spracovanie puku s 15%.  
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Obrázok 4 Percentuálne zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca 
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V hráčskej funkcii pravý obranca (obr.5) sa najviac využíva útočná herná čin-
nosť jednotlivca prihrávanie puku (forehand) zastúpená 21%, ďalej nasleduje 
obranná herná činnosť jednotlivca odoberanie puku hokejkou (18%) a útočná 
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Obrázok 5  Percentuálne zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca 
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ZÁVERY 
♦ Z nášho pozorovania vyplýva, že v samotnej hre sa vyskytuje vysoká po-

četnosť realizácie jednotlivých herných činnosti, ktorá je špecifická pre 
rôzne hráčske funkcie. 

♦ Zo sledovaných herných činností jednotlivca v útočnej fáze hry dominuje 
vedenie puku, prihrávanie a streľba puku forehandom. V obrannej fáze 
hry prevažuje odoberanie puku hokejkou. Tieto herné činnosti by mali 
byť preferované v samotnom tréningovom procese danej vekovej kategó-
rie.   

♦ Na zamyslenie stoji fakt, či je už v tejto kategórii opodstatnené špecifiko-
vanie herných funkcii pre jednotlivých hráčov a na základe toho ďalej di-
ferencovať hráčov v tréningovom procese len na útočníkov ale-
bo obrancov. 
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TECHNICAL PROFILE OF THE YOUNG ICE HOKEY PLAYERS 
(UNDER 12) 

 
Igor Andrejkovič - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University, Bratislava 
 
SUMMARY 
The main goal of this work is to point out a technical profile of young ice 
hockey players at different playing positions (center, left wing, right wing, left 
defensemen, and right defensemen).   
The observation was performed on 15 games in Slovak ice hockey league (west-
ern division) under 12, in which we monitored selected game skills in attacking 
and defending phase of the game at different playing positions. By recording 
player’s game skills at different playing positions we created an assumption of a 
technical profile for a different position in the observing category.  
 
Key words: technical profile, game skills, playing positions, hockey player 
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ZÁVERY 
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ABSTRAKT  
Pred začiatkom každého prípravného obdobia (či už zimného alebo letného) by 
si mal každý futbalový tréner pôsobiaci vo vrcholovom futbale zistiť základné 
funkčné parametre svojich hráčov.  
V našom príspevku predkladáme parametre dosiahnuté vo vytrvalostnom člnko-
vom behu na 20 m hráčmi družstva pôsobiaceho v najvyššej súťaži futbalistov 
na Slovensku. Na základe výsledkov terénneho testu uvádzame celkový počet 
ubehnutých metrov, hodnoty maximálnej srdcovej frekvencie (SFmax) ako aj 
maximálnu spotrebu kyslíka (VO2max) z pohľadu jednotlivých hráčskych funk-
cií.  
 
ROZBOR PROBLEMATIKY  
Vo vrcholovom futbale je proces hodnotenia úrovne vytrvalostných schopností 
realizovaný v podmienkach laboratórneho vyšetrovania, ale aj v podmienkach 
terénneho vyšetrenia. My sme sa rozhodli pre terénne vyšetrenie, nakoľko vy-
trvalostný člnkový beh na 20 metrov pokladáme za test, pri ktorom štruktúra 
pohybových činností testovaného hráča sa najviac približuje štruktúre pohybo-
vých činností hráča v priebehu zápasu.  
Výsledky výskumných sledovaní jasne dokazujú, že vytrvalostný člnkový beh 
(VČB) je pri optimálnej motivácii probandov, ktorý môžu absolvovať so šport-
testerom, vhodným diagnostickým postupom nielen na hodnotenie pohybovej 
výkonnosti, ale i na stanovenie individuálnych hodnôt maximálnej srdcovej 
frekvencie – SFmax (Moravec – Tománek, 2007).  
Odhad pásiem tréningového zaťaženia z SFmax patrí medzi často používaný 
postup pre jeho jednoduchosť a následne praktické využitie. SFmax je vhodnou 
veličinou pre stanovenie tréningových pásiem (Heller, 1999) pre každého hráča. 
Tým môže byť do značnej miery rešpektovaná požiadavka individualizácie kon-
dičného tréningu vo futbale. Na základe zistených hodnôt SFmax môže tréner 
v tréningovom procese pre jednotlivých hráčov stanoviť ich záťažové pásma.  
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Okrem ubehnutých vzdialeností jednotlivých hráčov je nutné sledovať aj iné pa-
rametre, hodnoty ktorých sú pre rozvíjanie vytrvalostných schopností futbalistov 
veľmi dôležité. Zisťovanie rôznych fyziologických parametrov u futbalistov je 
v dnešnom modernom tréningovom procese významným faktom, ktorý umožňu-
je trénerovi spoznať stav trénovanosti a pripravenosti organizmu každého kon-
krétneho hráča. Na základe zistených parametrov môže tréner optimalizovať 
a individualizovať tréningový proces na požiadavky každého hráča.  
Hoci v súčasnosti futbal už nezaraďujeme medzi vytrvalostné športy, hráči vo 
futbale vzhľadom na obsah hry, veľkosť ihriska a počet hráčov musia dispono-
vať požadovanou úrovňou vytrvalostných schopností.  
 
CIEĽ  
Cieľom príspevku je poukázať na úroveň vytrvalostných schopností u hráčov 
extraligového družstva futbalistov na začiatku letného prípravného obdobia 
a vytvoriť tak podmienky pre uplatňovanie princípu individualizácie 
v tréningovom procese pri ich rozvoji.  
 
ÚLOHY 
Pre naplnenie cieľa sme si stanovili nasledujúce úlohy: 

1. Zistiť úroveň vytrvalostných schopností u hráčov extraligového družstva 
futbalistov.  

2. Namerať hodnoty maximálnej srdcovej frekvencie u sledovaných hráčov. 
3. Spracovať získané výsledky a porovnať ich z pohľadu jednotlivých hráč-

skych funkcií. 
 
METODIKA 
Sledovaný súbor tvorilo 20 hráčov extraligového družstva futbalistov, ktorý sme 
podľa hráčskych funkcií rozdelili na tri podsúbory – obrancovia, stredoví hráči 
a koncoví hráči (útočníci).  
Na začiatku letného prípravného obdobia hráči absolvovali VČB na 20 m pria-
mo v areáli  štadióna. Počas stupňovaného VČB hráči podľa zvukových signálov 
opakovane prekonávajú 20 m vzdialenosť od jednej čiary k druhej. Rýchlosť 
behu z 8,5 km.h-1 sa postupne pravidelne zvyšuje o 0,5 km.h-1. Test končí, ak 
hráč 2-krát po sebe je od čiary vo väčšej vzdialenosti ako 2 m. 
K monitorovaniu srdcovej frekvencie sme využili meracie zariadenie srdcovej 
frekvencie – športtester.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Vo výsledkovej časti predkladáme výsledky získané pomocou testu VČB na 20 
m a merania športtesterom. 
V tabuľke 1 sú testovaní hráči uvedení v poradí podľa počtu odbehnutých 20 m 
úsekov vo VČB. Uvedené poradie zodpovedá aj poradiu maximálnej spotreby 
kyslíka VO2 max a podľa prepočtu pre Cooperov test (m).  
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Okrem ubehnutých vzdialeností jednotlivých hráčov je nutné sledovať aj iné pa-
rametre, hodnoty ktorých sú pre rozvíjanie vytrvalostných schopností futbalistov 
veľmi dôležité. Zisťovanie rôznych fyziologických parametrov u futbalistov je 
v dnešnom modernom tréningovom procese významným faktom, ktorý umožňu-
je trénerovi spoznať stav trénovanosti a pripravenosti organizmu každého kon-
krétneho hráča. Na základe zistených parametrov môže tréner optimalizovať 
a individualizovať tréningový proces na požiadavky každého hráča.  
Hoci v súčasnosti futbal už nezaraďujeme medzi vytrvalostné športy, hráči vo 
futbale vzhľadom na obsah hry, veľkosť ihriska a počet hráčov musia dispono-
vať požadovanou úrovňou vytrvalostných schopností.  
 
CIEĽ  
Cieľom príspevku je poukázať na úroveň vytrvalostných schopností u hráčov 
extraligového družstva futbalistov na začiatku letného prípravného obdobia 
a vytvoriť tak podmienky pre uplatňovanie princípu individualizácie 
v tréningovom procese pri ich rozvoji.  
 
ÚLOHY 
Pre naplnenie cieľa sme si stanovili nasledujúce úlohy: 

1. Zistiť úroveň vytrvalostných schopností u hráčov extraligového družstva 
futbalistov.  

2. Namerať hodnoty maximálnej srdcovej frekvencie u sledovaných hráčov. 
3. Spracovať získané výsledky a porovnať ich z pohľadu jednotlivých hráč-

skych funkcií. 
 
METODIKA 
Sledovaný súbor tvorilo 20 hráčov extraligového družstva futbalistov, ktorý sme 
podľa hráčskych funkcií rozdelili na tri podsúbory – obrancovia, stredoví hráči 
a koncoví hráči (útočníci).  
Na začiatku letného prípravného obdobia hráči absolvovali VČB na 20 m pria-
mo v areáli  štadióna. Počas stupňovaného VČB hráči podľa zvukových signálov 
opakovane prekonávajú 20 m vzdialenosť od jednej čiary k druhej. Rýchlosť 
behu z 8,5 km.h-1 sa postupne pravidelne zvyšuje o 0,5 km.h-1. Test končí, ak 
hráč 2-krát po sebe je od čiary vo väčšej vzdialenosti ako 2 m. 
K monitorovaniu srdcovej frekvencie sme využili meracie zariadenie srdcovej 
frekvencie – športtester.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
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Uplatnená bežecká lokomócia vo VČB sa svojim charakterom blíži 
k futbalovým pohybom predovšetkým zmenou smeru behu, spomaľovaním, ob-
ratom a vyštartovaním. Tento pohyb je typický pre futbal a odlišný od labora-
tórnych testov. Preto dosiahnuté výsledky v teste sú pre hráčov, trénerov ale aj 
pre výskumný zámer veľmi cenné.  
Z tabuľky 1 vyplýva, že prekonaný počet bežeckých 20 m úsekov sa pohybuje 
v rozmedzí     od 92 do 141. V prepočte na Cooperov test to znamená hodnoty 
od 2600 m do 3250 m, s priemernou prekonanou vzdialenosťou 3025 m.  
Pre jednotlivé hráčske funkcie sa jedná o nasledovné priemerné vzdialenosti: 

 obrancovia (6) 3050 
 stredoví hráči (8)  3000 
 koncoví hráči (6) 3025 

 
 
Tabuľka 1 Výsledky vo vytrvalostnom člnkovom behu na 20 m   
 
Por. Meno a priez-

visko 
Hráčska 
funkcia 

Počet 
úsekov

VO2 
max 

SF 
max 

Prepočet pre 
Cooperov test 

(m) 
1. M. B.  stredopoliar 141 60,9 199 3250 
2. A. I. útočník 136 59,5 191 3200 
3. Ľ. M. útočník 131 58,2 180 3170 
4. I. J. obranca  131 58,2 198 3170 
5. J. N. stredopoliar 131 58,2 - 3170 
6. M. H. obranca 130 57,9 193 3150 
7. D. K. obranca 130 57,9 206 3150 
8. J. P. útočník 125 56,5 194 3080 
9. J. S. útočník 125 56,5 206 3080 
10. P. S. obranca 124 56,3 184 3060 
11. P. M. útočník  122 55,7 189 3030 
12. O. S. obranca 118 54,5 201 2980 
13. P. S.  stredopoliar 117 54,3 187 2970 
14. S. S. stredopoliar 116 54 200 2950 
15. T. M. stredopoliar 116 54 - 2950 
16. M. K. stredopoliar 114 53,7 196 2930 
17. M. P.  stredopoliar 114 53,7 201 2930 
18. J. Ch. stredopoliar 110 52,3 - 2850 
19. M. Š. obranca 105 50,8 181 2800 
20. M. G.  útočník 92 46,8 - 2600 
 Priemerné hod-

noty  
 121,4 55,5 - 3025 
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Z nameraných hodnôt je zaujímavá najnižšia priemerná dosiahnutá hodnota 
u stredových hráčov. Vzhľadom na plnenie hráčskych úloh v priebehu zápasu je 
to signál pre trénera, ktorá skupina hráčov musí v tréningovom procese výrazne 
zlepšiť úroveň vytrvalostných schopností. Pre porovnanie hráči (samozrejme iní) 
tohto istého družstva dosiahli na začiatku zimného prípravného obdobia roku 
1995 v Cooperovom teste priemernú hodnotu 3115 m.  
 

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme z tabuľky 1 zistiť predpokladané 
hodnoty VO2max a tým posudzovať kvalitu vytrvalostnej pripravenosti hráčov. 
Hodnoty VO2max udávajú najvyššiu možnú individuálnu spotrebu kyslíka. 
Vplyvom tréningového procesu sa môžu zlepšiť o 10 – 30 %, aj keď u hráčov 
futbalu sa nemusia dosahovať maximálne hodnoty. U hráčov vrcholového futba-
lu sú odporúčané hodnoty 60 – 65 ml. min-1.kg-1. Priemerná hodnota VO2max 
nami sledovaných hráčov bola 55,5 ml. min-1.kg-1, keď najnižšia hodnota bola 
46,8 a najvyššia 60,9. Pri rozdeľovaní súboru podľa hráčskych funkcií hráči do-
siahli nasledovné priemerné hodnoty (obr. 1):  

 obrancovia (6)  - 55,9 
 stredoví hráči (8) - 55,1 
 koncoví hráči (6) - 55,5 
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Obr. 1  Priemerné hodnoty VO2max hráčov podľa hráčskych funkcií extra-

ligového futbalového družstva  
 
Keďže odporúčané hodnoty VO2max pre vrcholový futbal sú 60 – 65 ml. min-1. 
kg-1(futbalové normy) a priemerná hodnota nášho súboru je len 55,5, musíme 
konštatovať výrazne slabšiu aeróbnu výkonnosť hodnotených hráčov. Len dvaja 
hráči zo sledovaného družstva dosiahli hodnotu väčšou ako 60. 
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nami sledovaných hráčov bola 55,5 ml. min-1.kg-1, keď najnižšia hodnota bola 
46,8 a najvyššia 60,9. Pri rozdeľovaní súboru podľa hráčskych funkcií hráči do-
siahli nasledovné priemerné hodnoty (obr. 1):  
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Obr. 1  Priemerné hodnoty VO2max hráčov podľa hráčskych funkcií extra-

ligového futbalového družstva  
 
Keďže odporúčané hodnoty VO2max pre vrcholový futbal sú 60 – 65 ml. min-1. 
kg-1(futbalové normy) a priemerná hodnota nášho súboru je len 55,5, musíme 
konštatovať výrazne slabšiu aeróbnu výkonnosť hodnotených hráčov. Len dvaja 
hráči zo sledovaného družstva dosiahli hodnotu väčšou ako 60. 
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Po vyčerpávajúcom bežeckom zaťažení vo VČB bola na konci testu u hráčov 
zistená ich individuálna SFmax. Zo zistených hodnôt SFmax je možné výpo-
čtom pomocou rôznych vzorcov získať príslušné tréningové zóny (pásma) pre 
každého hráča a s ním potom pracovať v rámci tréningových jednotiek.  
Pre tréningovú prax sme trénerom odporučili nasledovný výpočet tréningových 
zón:  

 pre výpočet ANP   - 90 % SFmax 
 pre výpočet AP   - 85 % ANP 
 pre AC (kyslíkovú) zónu  -  80 – 85 % SFmax  

 
Intenzita pohybu v AC zóne je chápaná ako zaťaženie v medziprahovom pásme, 
teda zaťaženie smerujúce k rozvoju všeobecnej vytrvalosti.  
Intenzita pohybu na úrovni ANP vyvoláva značné nároky na aeróbny systém. 
Môže byť preto vhodným podnetom stimulácie aeróbneho výkonu i aeróbnej 
kapacity.  
 
 
ZÁVERY  
Na základe uplatňovania princípu individualizácie pre zlepšovanie vytrvalos-
tných schopností trénerom družstiev vrcholového futbalu odporúčame: 

 tréningové prahy a tréningové zóny (pásma) uplatňovať pri nešpecifickom 
zaťažovaní v kondične orientovaných tréningových jednotkách, 

 

 využívať športtestery nielen v kondične zameraných tréningových jednot-
kách, ale tiež v herných tréningových jednotkách s uplatňovaním rôznych 
metodicko – organizačných foriem, 

 

 kvalitu vytrvalostnej pripravenosti hráčov posudzovať na základe vypočí-
taných hodnôt VO2 max, 

 

 na základe výsledkov vo VČB zaraďovať hráčov do jednotlivých kvalita-
tívnych kategórií pri zohľadnení hráčskych funkcií.  

 
 
 
LITERATÚRA 
Heller, J. (1999) . Záťažová diagnostika – objektívny prostriedok hodnotenia 
výkonnosti futbalistov. Fotbal a trénink, (2). 15-17. 
 

Moravec, R. – Tománek, Ľ. (2007). Závislosť výkonnosti vo vytrvalostnom čln-
kovom behu od podielu srdcovej frekvencie v rozličných bioenergetických pás-
mach. Telesný výchova a šport, (3-4). 21-24.  
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THE EVALUATION OF TOP FOOTBALL PLAYERS´ ENDURANCE 
SKILLS  
 
Miroslav Holienka - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
 
Each football coach performing in top level football should recognise his play-
ers´ basic functional parameters before the beginning of each preparation period, 
either winter of summer.  
In our article, we present the parameters achieved by Slovak highest football 
league team players in 20 metres endurance shuttle run. Based on the field test 
results, we present the indicators of total distance passed in metres, maximum 
cardiac rate (SFmax) as well as maximum oxygen consumption (VO2max), 
grouped by different player functions.  
 
Key words: football, endurance skills, diagnostics  
 
Príspevok je jedným z výstupov grantovej úlohy VEGA č. 1/4495/07 
„Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia 

v športových a pohybových hrách“.  
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TELESNÁ KONDÍCIA A ZLEPŠENIE 
FUNKČNÉHO STAVU HRÁČOV 

 
Aiad Muftah Elghadi - Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava  
 
 
 
 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY  
Úroveň splnenia úlohy v rôznych stránkach športovej aktivity závisí na presne 
naplánovaných úlohách tréningu a jej väzby s inými vedeckými poznatkami za 
účelom vyzdvihnutia úrovne splnenia úlohy hry až na najvyššiu úroveň. Úroveň 
plnenia úlohy hráčov je ovplyvnená niekoľkými rôznymi faktormi. Z týchto 
rôznych faktorov je to aj faktor biologický, ktorý zahrňuje fyziologické a morfo-
logické faktory. Okrem toho úroveň niektorých hráčov ovplyvňujú aj iné fakto-
ry, ako výchova a povaha hráčov.  
Na poprednom mieste ovplyvňujú úroveň hráča a majú vplyv na úroveň telesnej 
kondície a zvlášť športovej aktivity najmä fyziologické faktory. Tieto faktory 
majú pevnú väzbu s únavou a napätím pri tréningu v priebehu rôznych cvičení 
a modifikácií telesných orgánov a ich schopnosti odolať únave a pokračovať 
v hre na dobrej úrovni do celú dobu hry.  
Vzhľadom na plnenie športovej úlohy a športovej aktivity v priebehu tréningu sa 
dosahuje obrovské zvýšenie námahy vzhľadom na intenzitu a rozsah tréningu. 
Tréner musí mať poznatky z fyziológie. Výsledkom vedomostí trénera je po-
stupné zvyšovanie zaťaženia hráčov v tréningovom procese.  
Vedci rozdelili telesnú kondíciu do základných komponentov, aby ich mohli 
ľahko preštudovať a na základe takého štúdia vyvodiť konkrétne závery. Zlep-
šenie týchto telesných kondičných komponentov v rôznych percentách je závislé 
od druhu telesnej námahy,  ktorú     treba vykonať. Športoví fyziológova sa po-
zerajú na komponenty telesnej kondície z iného hľadiska. Nespoliehajú sa iba na 
vonkajšie charakteristiky výkonnosti hráča v samotnom priebehu hry. Okrem 
toho preskúmajú tieto komponenty hlbšie, až do úrovne subcelulárnych štruktúr 
ľudského tela. Toto štúdium sa vykonáva pomocou analýzy jednotlivých fyzio-
logických funkcií ktoré potom vytvoria jeden ukazovateľ telesnej zdatnosti - 
kondície. Definícia telesnej kondície bola publikovaná v Akadémii Spojených 
štátov severoamerických pre telesnú výchovu (PCPFS):  
„Telesná kondícia je schopnosť vykonávať denne úlohy s aktivitou a pozornos-
ťou bez únavy a so zabezpečením dostatku energie, ktorá dovoľuje pokračova-
nie v práci cez voľný čas, aby sa mohli odstraňovať telesné stresy v náhlych si-
tuáciách a prípadoch“. 
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šenie týchto telesných kondičných komponentov v rôznych percentách je závislé 
od druhu telesnej námahy,  ktorú     treba vykonať. Športoví fyziológova sa po-
zerajú na komponenty telesnej kondície z iného hľadiska. Nespoliehajú sa iba na 
vonkajšie charakteristiky výkonnosti hráča v samotnom priebehu hry. Okrem 
toho preskúmajú tieto komponenty hlbšie, až do úrovne subcelulárnych štruktúr 
ľudského tela. Toto štúdium sa vykonáva pomocou analýzy jednotlivých fyzio-
logických funkcií ktoré potom vytvoria jeden ukazovateľ telesnej zdatnosti - 
kondície. Definícia telesnej kondície bola publikovaná v Akadémii Spojených 
štátov severoamerických pre telesnú výchovu (PCPFS):  
„Telesná kondícia je schopnosť vykonávať denne úlohy s aktivitou a pozornos-
ťou bez únavy a so zabezpečením dostatku energie, ktorá dovoľuje pokračova-
nie v práci cez voľný čas, aby sa mohli odstraňovať telesné stresy v náhlych si-
tuáciách a prípadoch“. 
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TELESNÁ KONDÍCIA A ZLEPŠENIE 
FUNKČNÉHO STAVU HRÁČOV 

 
Aiad Muftah Elghadi - Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava  
 
 
 
 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY  
Úroveň splnenia úlohy v rôznych stránkach športovej aktivity závisí na presne 
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Pojem telesnej kondície z fyziologického hľadiska 
Telesná kondícia je popri aktívnom zdraví taký funkčný stav športovca, ktorý 
mu umožňuje využívať ho v priebehu telesného pohybového výkonu čo najop-
timálnejšie a pri najnižšej možnej námahe.  
Podľa Al-Ula Abd Al fataha (1993) telesná kondícia je: schopnosť tela športo-
vca zabezpečiť potrebné zdroje pre anaeróbnu a aeróbnu energiu, pre maximálnu 
telesnú mechanickú prácu a pokračovanie v tejto práci v čo možno najdlhšiu 
pracovnú dobu. Telesná príprava aj telesná kondícia sú na sebe navzájom závis-
lé. Telesná kondícia je výsledok realizácie telesnej prípravy. Keď sa zlepšuje 
proces telesnej prípravy, zlepšuje sa tiež úroveň telesnej kondície a keď sa zhor-
šuje proces telesnej prípravy, zhoršuje sa tiež úroveň telesnej kondície.  
Mnohí autori pojem fyziologickej kondície definujú ako "Kondíciu rôznych 
funkcií tela a schopnosť telesných orgánov pracovať".  
 
 
                 Komponenty telesnej kondície podľa Al-Ula Abd Al fatah 
 

             % tuku    ›            ‹   schopnosť svalu pracovať 

        tlak krvi   ›                 ‹   elasticita podmienená strečingom  

        aeróbne schopnosti   ›                ‹   telesné zloženie                 

         anaeróbne schopnosti   ›       ‹   svalová sila    

 
Sharkey (1974) rozdeľuje telesnú kondíciu na dva komponenty: kondíciu dy-
chovú a svalovú kondíciu. Dychová kondícia je podľa neho "schopnosť tela dý-
chať a prenášať požadované množstvo kyslíka". Dôležitosť tohto druhu kondície 
je, aby spolupracovalo niekoľko fyziologických funkcií v tele, ktoré majú silnú 
spojitosť so zdravím človeka a vo všeobecnosti zlepšuje obeh krvi v tele 
a procesu dýchania.  
Z druhej strany sa jedná o taký druh kondície vedie, ktorý vedie k zosilneniu 
svalov a zlepšeniu pohyblivosti kĺbov a zníženiu úrovne námahy organizmu. 
Svalovú kondíciu považuje Sharkey (1974) ako súhrn prvkov sily, vytrvalosti a 
pružnosti svalov ako celku. Pripravujú športovca, aby bol na rovnakej úrovni 
kondície a schopnosti mohol vykonávať maximálnu dobu.  
Noble (1988) vysvetľuje závislosť tohto druhu telesnej kondície od nasledov-
ných ukazovateľov: 
 

1/ Kardiovaskulárne – respiračné funkcie 
2/ Zloženie tela 
3/ Pružnosť 
4/ Svalová sila 
5/ Svalová vytrvalosť 
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Fox (1987) hovorí o funkčnej schopnosti a kvalite života.  
 

1/ Funkčná schopnosť zahŕňa:                   
    a) svalovú kondíciu, 

    b) kardiorespiračnú kondíciu, 
    c) výživovú kondíciu, 
    d) mentálnu kondíciu, 
    e) kondíciu pohybu. 
 

2/  Kvalita života - znamená schopnosť človeka vykonávať jeho každodenné po-
vinnosti plynule a bez ťažkostí , odolávať únave a pociťovať spokojnosť pri 
spoločne vykonaných  športových aktivitách. 

 

Vo všeobecnosti kondícia obsahuje nasledujúce zložky: 
1.   aeróbna kapacita: je to schopnosť športovca spotrebovať čo najväčšie množ-

stvo kyslíka za určenú časovú jednotku, a následkom toho vyprodukovať po-
hybovú energiu, ktorá umožňuje športovcovi pokračovať v telesnej výkon-
nosti čo najdlhší čas oneskoreným vznikom námahy. 

2.   anaerobná kapacita: je to schopnosť športovca v uplatňovaní svalovej sily, 
ktorá sa podieľa na výrobe energie  pomocou anaerobného spôsobu. 

 

Fyziologické základy zlepšenia telesnej kondície hráčov    
V športe sa stretávame s týmito dvomi hlavnými základnými pojmami:                      

• fyziologické základy športového tréningu 
alebo  

• fyziologické základy tréningu športovcov 
 

Fyziologické základy športového tréningu sú v súlade so zásadami, ktoré reš-
pektujeme pri tvorbe tréningového plánu:                                                                           

1. - zásada kvality tréningu 
2. - zásada adaptácie 
3. - zásada zvyšovania zaťaženia 
4. - zásada postupnosti 
5. - zásada individuálneho prístupu k hráčom       
6. - zásada rôznorodosti  
7. - zásada regenerácie               
8. - zásada integrácie    

 

1/ Zásada kvality tréningu  
Táto zásada je najdôležitejšia pre tréning hráčov, to znamená, že tréning musí 
spĺňať požiadavky hry z fyziologickej stránky. Cieľom tréningového procesu 
musí byť zlepšenie   systému uvoľňovania základnej energie u hráčov. Základná 
energia u hráčov je anaeróbna   energia. A preto sa treba sústrediť na opakovanie 
cvičení v tréningu s krátkymi intervalmi a veľmi vysokej intenzite. 
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Fox (1987) hovorí o funkčnej schopnosti a kvalite života.  
 

1/ Funkčná schopnosť zahŕňa:                   
    a) svalovú kondíciu, 
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    c) výživovú kondíciu, 
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stvo kyslíka za určenú časovú jednotku, a následkom toho vyprodukovať po-
hybovú energiu, ktorá umožňuje športovcovi pokračovať v telesnej výkon-
nosti čo najdlhší čas oneskoreným vznikom námahy. 
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Fyziologické základy zlepšenia telesnej kondície hráčov    
V športe sa stretávame s týmito dvomi hlavnými základnými pojmami:                      

• fyziologické základy športového tréningu 
alebo  

• fyziologické základy tréningu športovcov 
 

Fyziologické základy športového tréningu sú v súlade so zásadami, ktoré reš-
pektujeme pri tvorbe tréningového plánu:                                                                           

1. - zásada kvality tréningu 
2. - zásada adaptácie 
3. - zásada zvyšovania zaťaženia 
4. - zásada postupnosti 
5. - zásada individuálneho prístupu k hráčom       
6. - zásada rôznorodosti  
7. - zásada regenerácie               
8. - zásada integrácie    
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2/ Zásada adaptácie 
Túto zásadu možno uskutočniť pomocou realizácie tréningového programu. A-
daptácia, pri ktorej nastane zmena fyziologických procesov, sa objaví vo forme 
zlepšenia práce rôznych orgánov a tiež zníženia námahy hráčov. Aby sa tieto 
procesy  adaptácie uskutočnili, musia hráči absolvovať dostatočné množstvo 
tréningu niekoľko týždňov. Tréningy musia mať určitú intenzitu (najmenej 1/3 – 
1/2 na submaximálnej úrovni) a určitú dĺžku (najmenej 30-40 min.)  
 

3/ Zásada zvyšovania záťaže. 
Stálosť záťaže tréningu nevedie k zmene, ktorá vedie k zlepšeniu stavu trénova-
nosti hráča. Preto stále musíme zvyšovať zaťaženie hráča. To zabezpečíme cez 
obidva komponenty tréningového zaťaženia – objem a intenzitu.  
 

4/ Zásada postupnosti 
Aby bol proces adaptácie a zlepšenie úrovne trénovanosti hráčov úspešné, musí 
tréner rešpektovať zásadu postupnosti vo zvyšovaní zaťaženia v tréningu. Rých-
le zvyšovanie zaťaženia nespĺňa  účel adaptácie, ale len zvyšuje únavu. Zvyšo-
vanie postupnej záťaže v  tréningu musí postupovať od jednoduchého ku zloži-
tému.               
   

5/ Zásada individuálneho prístupu k hráčom          
Nie všetci hráči rovnako reagujú na tréning. Existujú medzi nimi jednotlivé roz-
diely (vývojové zvláštnosti) v raste a vývoji ich tela a tiež genetické rozdiely. 
Prejavuje sa to rozdielmi v kalendárnom a biologickom veku. Preto sa vykoná-
vajú rôzne vyšetrenia hráčov, aby sa určil rozsah reakcie každého hráča na tré-
ningový program. 
 

6/ Zásada rôznorodosti  
Charakteristika tréningového programu musí byť variabilná a nie monotónne 
opakovaná. V tréningu musia byť zmeny medzi zaťažením a oddychom, pri zvy-
šovaní a znižovaní intenzity tréningu v jeho jednotlivých etapách. V opačnom 
prípade hrozí pretrénovanosť.       
                   

7/ Zásada regenerácie                   
Po každej dávke tréningu sa musí určiť čas na regeneráciu, ktorá je užitočná pre 
ochranu tela a prípravu organizmu na náročnú činnosť hráča. Hráč sa obvykle 
pružne a elasticky prispôsobí programu zvýšenej intenzity. Tomuto procesu na-
pomáhajú ukľudňujúce cvičenia na konci tréningovej jednotky. Tieto cvičenia 
prelaďujú organizmus z pracovnej na odpočinkovú fázu (Batke, 1987) a pomá-
hajú hráčom odstraňovať pozostatky metabolizmu (odstránenie kyseliny mlieč-
nej – laktátu je o 50% v kratšej dobe, ako keby  hráč neuplatňoval uvedené cvi-
čenia). Na upokojenie je vhodná strečingová metóda postupného naťahovania 
podľa Andersona.  
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8/ Zásada integrácie                       
Komplex uplatňovaných tréningových zásad, metód a prostriedkov vytvára 
u hráča vo futbale predpoklady pre úspešné pôsobenie v samotnej hre z pohľadu 
uplatňovania tak útočných ako aj obranných herných činností jednotlivca.  
Hráča pre úspešné pôsobenie v zápase pripravujeme v jednotlivých etapách 
športovej prípravy po stránke technickej, taktickej, kondičnej, psychickej 
a teoretickej.  
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u hráča vo futbale predpoklady pre úspešné pôsobenie v samotnej hre z pohľadu 
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fia, mezomorfia, endomorfia, somatochart.  
 
 
 
 
SÚHRN 
Autori antropometricky  vyšetrili 31  futbalistov bratislavských klubov, u kto-
rých merali 22 somatometrických ukazovateľov. Futbalisti museli počas merania 
prekročiť 17 rokov, ale neprekročili hranicu 18  rokov. Zo somatometrických 
ukazovateľov sa určili somatotypy, vypočítali hodnoty ATH v kg,  %ATH, % 
tuku, BMI a ostatné somatometrické parametre sa štatisticky spracovali. Podľa 
zistených somatotypov sa futbalisti zaradili do výkonnostných zón podľa Štep-
ničku (1977). 
 
ÚVOD 
Autori vyšetrili 31 mladých futbalistov z bratislavských klubov vo vekovej sku-
pine 17 rokov. Z antropometrických ukazovateľov sme vypočítali somatotypy, 
ktoré sme zaniesli do somatochartu. V somatocharte sme zadelili futbalistov 
podľa výkonnosti do štyroch výkonnostných zón podľa Štepničku (1977). 
 
METODIKA VÝSKUMU A CHARAKTERISTIKA SÚBORU 
Sledovali sme 31 mladých futbalistov z bratislavských klubov s priemerným 
decimálnym vekom 17,5 roka. Tréningové zaťaženie a športová výkonnosť bola 
u všetkých meraných futbalistov približne na rovnakej úrovni. Pri antropomet-
rických meraniach sme všetkým športovcom zabezpečili rovnaké podmienky.  
Vyšetrovali sme 22 antropometrických ukazovateľov, na trupu a  na končati-
nách. Merali sme pravú stranu tela (Štepnička a kol.1979) – telesná výška a 
hmotnosť, výška v sede, rozpätie horných končatín, biakromiálna vzdialenosť 
(šírka ramien), obvod hrudníka v kľude, pri vdychu, pri výdychu, obvod brucha, 
gluteálny obvod (obvod sedacej oblasti), obvod ramena v kľude, obvod flekto-
vaného ramena, obvod predlaktia, obvod stehna, obvod lýtka, kožné riasy nad 
trojhlavým svalom ramena, v podlopatkovej oblasti, v suprailiakálnej (nad bed-
rovým tŕňom) oblasti, nad lýtkom, biepikondylárnu vzdialenosť (vzdialenosť 
medzi nadhlavicami) ramennej a stehnovej kosti a bispinálnu vzdialenosť 
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(vzdialenosť medzi tŕňmi bedrovej kosti). Na končatinách sme merali pravú 
stranu.  Z týchto získaných hodnôt sme vypočítali % tuku, %ATH, ATH,  (Pa-
řízková 1969, Drinkwater-Ross 1980) a BMI podľa Novotnej (1997). Ďalej sme 
z nameraných hodnôt určili somatotypy použitím Sheldonovej metódy podľa 
Cartera (1975). Dosiahnuté hodnoty sme zaznačili do somatochartu, kde sa špor-
tovci zadelili do výkonnostných zón podľa Štepničku (1977). 
Poďakovanie za matematicko – štatistické spracovanie výsledkov patrí ing. Ra-
macsayovi. 
 
VÝSLEDKY 
Namerané somatometrické údaje sú v tabuľkách 1, 2 a 3, kde sú vypočítané aj 
aritmetické priemery, smerodajná odchýlka, medián a variačný rozptyl. V tabuľ-
ke 4 sú vypočítané hodnoty % tuku, % ATH a ATH (v kg). Somatotyp ako opis 
morfologického stavu jedinca vyjadrujeme tromi za sebou idúcimi číslami 
v poradí endo-mezo-ektomorf. Dosiahnuté čísla sme zaznačili do somatochartu 
čiernymi bodkami. Priemerný somatotyp bol 2,4 – 4,5 - 3,2  a v somatocharte je 
zaznačený trojuholníkom (obr.1). 
Podľa Štepničku (1977) v somatocharte sa futbalisti zadelili do štyroch výkon-
nostných zón. V I. výkonnostnej zóne sú telesne podpriemerní futbalisti, z nášho 
súboru sa v tejto skupine nachádzal 1 futbalista.  V II. výkonnostnej zóne sú 
menej výkonní športovci s predpokladom pre bežeckú vytrvalosť, v tejto zóne 
boli 2  futbalisti. III. výkonnostná zóna sú športovci s predpokladom pre silové 
športy, v tejto zóne boli  11 futbalisti. IV. výkonnostná zóna sú telesne najvý-
konnejší športovci a sem patrili  17 futbalisti. Z údajov vyplýva, že najviac fut-
balistov je v IV. výkonnostnej zóne, čo znamená telesne najvýkonnejšiu zónu 
(obr. 1). 
 
Priemerná hodnota BMI je 22,2, ktorá svedčí o štíhlych postavách mladých fut-
balistov. 
 

Tabuľka 1 – somatometrické parametre  
 

 BIA OH OH 
insp 

OH 
exsp 

OB OG OR OR fl. 

Aritm.priemer 40,1 88,9 93,6 86,9 76,9 93,1 28,7 29,1 
Smer.odch. 2,4 4,0 3,9 4,0 4,6 5,2 2,9 2,9 
Median 41,0 89,0 93,0 87,0 77,0 94,0 28,0 28,5 
Min. 33,0 82,0 86.0 80,0 67,0 79,0 23,5 24,5 
Max. 43,0 98.0 103,0 96,0 86,0 100,5 35,0 35,0 
Var.rozpätie 10,0 16,0 17,0 16,0 19,0 21,5 11,5 10,5 

 
    BIA – vzdialenosť medzi ľavým a pravým nadpleckom lopatky (cm) 
    OH – obvod hrudníka (cm) 
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nostných zón. V I. výkonnostnej zóne sú telesne podpriemerní futbalisti, z nášho 
súboru sa v tejto skupine nachádzal 1 futbalista.  V II. výkonnostnej zóne sú 
menej výkonní športovci s predpokladom pre bežeckú vytrvalosť, v tejto zóne 
boli 2  futbalisti. III. výkonnostná zóna sú športovci s predpokladom pre silové 
športy, v tejto zóne boli  11 futbalisti. IV. výkonnostná zóna sú telesne najvý-
konnejší športovci a sem patrili  17 futbalisti. Z údajov vyplýva, že najviac fut-
balistov je v IV. výkonnostnej zóne, čo znamená telesne najvýkonnejšiu zónu 
(obr. 1). 
 
Priemerná hodnota BMI je 22,2, ktorá svedčí o štíhlych postavách mladých fut-
balistov. 
 

Tabuľka 1 – somatometrické parametre  
 

 BIA OH OH 
insp 

OH 
exsp 

OB OG OR OR fl. 

Aritm.priemer 40,1 88,9 93,6 86,9 76,9 93,1 28,7 29,1 
Smer.odch. 2,4 4,0 3,9 4,0 4,6 5,2 2,9 2,9 
Median 41,0 89,0 93,0 87,0 77,0 94,0 28,0 28,5 
Min. 33,0 82,0 86.0 80,0 67,0 79,0 23,5 24,5 
Max. 43,0 98.0 103,0 96,0 86,0 100,5 35,0 35,0 
Var.rozpätie 10,0 16,0 17,0 16,0 19,0 21,5 11,5 10,5 

 
    BIA – vzdialenosť medzi ľavým a pravým nadpleckom lopatky (cm) 
    OH – obvod hrudníka (cm) 
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    OH insp. – obvod hrudníka pri vdychu (cm) 
    OH exp. – obvod hrudníka pri výdychu (cm) 
    OB – obvod brucha (cm) 
    OG – obvod sedacej oblasti (cm) 
    OR – obvod ramena (cm) 
    OR fl. – obvod flektovaného ramena (cm) 
 
   Tabuľka 2 – somatometrické parametre  
 

 OP OS OL T SS SI C Bisp 
Aritm.priemer 25,7 56,2 37,9 8,4 9,2 8,8 4,7 23,9 
Smer.odch. 1,4 3,2 2,3 2,8 3,0 4,4 1,4 1,5 
Median 26,0 56,0 38,0 7,5 8,4 7,8 4,4 24,0 
Min. 23,0 50,0 34,0 5,0 6,1 5,0 3,2 21,0 
Max. 28,0 63,0 42,5 16,2 18,6 28,1 8,8 27,0 
Var.rozpätie 5,0 13,0 8,5 11,2 12,5 23,1 5,6 6,0 

 
    OP – obvod predlaktia (cm) 
    OS – obvod stehna (cm) 
    OL – obvod lýtka (cm) 
    T – kožná riasa nad trojhlavým svalom ramena 
    SS – kožná riasa pod lopatkou 
    SI – kožná riasa nad bedrovým tŕňom (suprailiakálna) 
    C – kožná riasa nad trojhlavým svalom lýtka 
    Bisp. – vzdialenosť medzi hornými prednými tŕňmi bedrovej kosti (cm) 
 
 
    Tabuľka 3 – somatometrické parametre a somatotypológia  
 

 TH TV ROZ
P 

Š.hu
m 

Š.fem ENDO MEZO EKTO

Aritm.priemer 73,2 181,4 180,3 7,0 10,3 2,4 4,5 3,2 
Smer.odch. 6,9 6,6 7,0 0,4 0,7 0,9 1,3 0,9 
Median 73,0 181,0 181,5 7,1 10,4 2,2 4,4 3,4 
Min. 59,0 170,0 166,0 5,4 9,1 1,3 1,9 1,0 
Max. 89,0 196,5 195,0 7,5 11,7 5,9 6,7 5,0 
Var.rozpätie 30,0 26,5 29,0 2,1 2,6 4,5 4,7 3,9 

 
    TH – telesná hmotnosť (kg) 
    TV – telesná výška (cm) 
    ROZP – rozpätie horných končatín (cm) 
    Š.humer – vzdialenosť medzi nadhlavicami ramennej kosti (cm) 
    Š.fem – vzdialenosť medzi nadhlavicami stehnovej kosti (cm)    
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    ENDO – endomorfná zložka  
    MEZO – mezomorfná zložka 
    EKTO – ektomorfná zložka 
   
 
  Tabuľka 4 – somatometrické parametre (cm), BMI, % tuku, % ATH a ATH 
 

 VS BMI %tuku %ATH ATH 
Aritm.priemer 92,6 22,2 11,8 88,1 64,4 
Smer.odch. 2,9 1,7 3,6 3,6 5,9 
Median 92,5 22,2 11,0 89,0 64,9 
Min. 88,0 19,3 8,0 73,9 52,2 
Max. 100,0 26,2 26,1 92,0 74,6 
Var.rozpätie 12,0 7,0 18,1 18,1 22,4 
VS – výška v sede (cm) 
BMI – body mass index   
ATH – aktívna telesná hmotnosť (kg) 
 
DISKUSIA A ZÁVER 
V dostupnej literatúre sme nenašli podobný súbor futbalistov, ktorý by sme 
mohli antropometricky porovnať s naším súborom futbalistov. Náš súbor sme 
porovnávali s rovesníkmi bežnej slovenskej populácie chlapcov, ktorých name-
rali Bláha a kol. (1986) na československej spartakiáde v roku 1985. Tieto údaje 
bežnej populácie sú v zátvorkách. 
Telesná hmotnosť 73,2 kg (68,4), telesná výška 181,4 cm (176,2), biakromiálna 
šírka 40,0 (39,5), bispinálna šírka 23,9 (24,6), biepikondylárna šírka ramennej 
kosti 7,0 (7,0), biepikondylárna šírka stehnovej kosti 10,3 (9,6), obvod hrudníka 
88,9 (90,2), obvod brucha 76,9 (78,6), gluteálny obvod 93,1 (93,5), obvod ra-
mena v kľude 28,7 (27,5), obvod flektovaného ramena 29,1 (30,5), obvod pred-
laktia 25,7 (26,4), obvod stehna 56,2 (51,9), obvod lýtka 37,9 (36,5), suprailia-
kálna kožná riasa 8,8 (5,6), kožná riasa na trojhlavým svalom ramena 8,4 (9,1), 
subskapulárna kožná riasa 9,1 (7,8), kožná riasa nad  lýtkom 4,7 (4,6), % tuku 
11,8 (12,1), ATH v % 88,2 (87,9), ATH v kg 64,4 (60,1). Endomorfná zložka 
2,4 (2,8), mezomorfná zložka 4,5 (5,0), ektomorfná zložka 3,2 (3,0). Výsledný 
priemerný somatotyp futbalistov je ektomorfný mezomorf v IV. výkonnostnej 
zóne. Bláhovi vyšiel vyrovnaný mezomorf .  
Pávek (1977) meral učňovskú mládež v Čechách, kde zistil priemernú hmotnosť 
u 17 ročných 65,9 kg a výšku 175,3 cm, podobné výsledky zistil Sýkora (1972), 
ktorý meral bratislavskú mládež s priemernou hmotnosťou 65,8 kg a výškou 
174,3 cm.    
Z výsledkov vyplýva, že 17 roční futbalisti majú vyššie tieto parametre: telesnú 
hmotnosť, telesnú výšku, obvod stehna a lýtka a ATH v kg. Vo výkonnostných 
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88,9 (90,2), obvod brucha 76,9 (78,6), gluteálny obvod 93,1 (93,5), obvod ra-
mena v kľude 28,7 (27,5), obvod flektovaného ramena 29,1 (30,5), obvod pred-
laktia 25,7 (26,4), obvod stehna 56,2 (51,9), obvod lýtka 37,9 (36,5), suprailia-
kálna kožná riasa 8,8 (5,6), kožná riasa na trojhlavým svalom ramena 8,4 (9,1), 
subskapulárna kožná riasa 9,1 (7,8), kožná riasa nad  lýtkom 4,7 (4,6), % tuku 
11,8 (12,1), ATH v % 88,2 (87,9), ATH v kg 64,4 (60,1). Endomorfná zložka 
2,4 (2,8), mezomorfná zložka 4,5 (5,0), ektomorfná zložka 3,2 (3,0). Výsledný 
priemerný somatotyp futbalistov je ektomorfný mezomorf v IV. výkonnostnej 
zóne. Bláhovi vyšiel vyrovnaný mezomorf .  
Pávek (1977) meral učňovskú mládež v Čechách, kde zistil priemernú hmotnosť 
u 17 ročných 65,9 kg a výšku 175,3 cm, podobné výsledky zistil Sýkora (1972), 
ktorý meral bratislavskú mládež s priemernou hmotnosťou 65,8 kg a výškou 
174,3 cm.    
Z výsledkov vyplýva, že 17 roční futbalisti majú vyššie tieto parametre: telesnú 
hmotnosť, telesnú výšku, obvod stehna a lýtka a ATH v kg. Vo výkonnostných 
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    ENDO – endomorfná zložka  
    MEZO – mezomorfná zložka 
    EKTO – ektomorfná zložka 
   
 
  Tabuľka 4 – somatometrické parametre (cm), BMI, % tuku, % ATH a ATH 
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zónach najviac futbalistov (17) je v IV. zóne, čo svedčí o dobrej telesnej prípra-
ve futbalistov. 
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The Authors Studied Group of Young Soccers in the Age 17 Years. In Somato-
metric Measurements they have Examined with the Following Somatotype De-
terminations. The Authors have Observed that Players the Team were in Zone 
Ectomorphic - Mesomorphic Component. The Players have Included into Per-
fomance Zones (I. - IV.) According to types.  
 
Key words:  somatometry, body weight, body heigt, somatotypology, endomor-

phy. mesomorphy, ectomorphy. 
 

 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 
 

 39 
 

zónach najviac futbalistov (17) je v IV. zóne, čo svedčí o dobrej telesnej prípra-
ve futbalistov. 

 
LITERATÚRA 
Bláha a kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 35 let. Praha, 
OOZ VS 1986, 357 s. 
Carter,E.J.: The Heath-Carter Somatotype Method. San Diego State, University, 
California 1975. 
Drinkwater,D.T.,Ross,W,D.: Anthropometrie Fractination of Body Mass. In: 
Kinanthropometry II.International series of Sport Sciences, Vol.19, Eds. 
M.Ostyn 6, Beuen, I.Simons, 1980, p.179-189. 
Novotná,E.: Optimálna hmotnosť tela. s.136-137. In: Komadel,Ľ. a kol.: Telo-
výchovné vademecum, Bratislava, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekár-
stva, Berlin-Chemie Menarini Group 1997, 237 s. 
Pávek, : Tělesná výkonnost 7 – 19 leté mládeže ČSSR. Praha, Olympia, 1977, 
268 s. 
Pařízková,J.: Rozvoj aktívní hmoty a tuku u dětí a mládeže. Praha, SZdN, 1962. 
Sýkora, F.: Somatický vývoj a pohybová výkonnosť bratislavskej mládeže. UK 
Blava, 1972, 264 s. 
Štepnička,J.: Motorické testy a somatotyp jako kriterium talentu pro sport. Te-
or.Praxe těl.Vých. 1977, č.8, s. 467-471. 
Štepnička,J. a kol.: Somatické předpoklady ke studiu tělesné výchovy. Praha, 
UK, 1979, 114 s. 
 
 
SOMATOMETRY AND SOMATOTHYPOLOGY 17 - YEARS SOCCERS 
 
Binovský Alexander, Holienka Miroslav - Faculty of Physical Education and 
Sport Comenius University Bratislava 
         
SUMMARY 
The Authors Studied Group of Young Soccers in the Age 17 Years. In Somato-
metric Measurements they have Examined with the Following Somatotype De-
terminations. The Authors have Observed that Players the Team were in Zone 
Ectomorphic - Mesomorphic Component. The Players have Included into Per-
fomance Zones (I. - IV.) According to types.  
 
Key words:  somatometry, body weight, body heigt, somatotypology, endomor-

phy. mesomorphy, ectomorphy. 
 

 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 
 

 39 
 

zónach najviac futbalistov (17) je v IV. zóne, čo svedčí o dobrej telesnej prípra-
ve futbalistov. 

 
LITERATÚRA 
Bláha a kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 35 let. Praha, 
OOZ VS 1986, 357 s. 
Carter,E.J.: The Heath-Carter Somatotype Method. San Diego State, University, 
California 1975. 
Drinkwater,D.T.,Ross,W,D.: Anthropometrie Fractination of Body Mass. In: 
Kinanthropometry II.International series of Sport Sciences, Vol.19, Eds. 
M.Ostyn 6, Beuen, I.Simons, 1980, p.179-189. 
Novotná,E.: Optimálna hmotnosť tela. s.136-137. In: Komadel,Ľ. a kol.: Telo-
výchovné vademecum, Bratislava, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekár-
stva, Berlin-Chemie Menarini Group 1997, 237 s. 
Pávek, : Tělesná výkonnost 7 – 19 leté mládeže ČSSR. Praha, Olympia, 1977, 
268 s. 
Pařízková,J.: Rozvoj aktívní hmoty a tuku u dětí a mládeže. Praha, SZdN, 1962. 
Sýkora, F.: Somatický vývoj a pohybová výkonnosť bratislavskej mládeže. UK 
Blava, 1972, 264 s. 
Štepnička,J.: Motorické testy a somatotyp jako kriterium talentu pro sport. Te-
or.Praxe těl.Vých. 1977, č.8, s. 467-471. 
Štepnička,J. a kol.: Somatické předpoklady ke studiu tělesné výchovy. Praha, 
UK, 1979, 114 s. 
 
 
SOMATOMETRY AND SOMATOTHYPOLOGY 17 - YEARS SOCCERS 
 
Binovský Alexander, Holienka Miroslav - Faculty of Physical Education and 
Sport Comenius University Bratislava 
         
SUMMARY 
The Authors Studied Group of Young Soccers in the Age 17 Years. In Somato-
metric Measurements they have Examined with the Following Somatotype De-
terminations. The Authors have Observed that Players the Team were in Zone 
Ectomorphic - Mesomorphic Component. The Players have Included into Per-
fomance Zones (I. - IV.) According to types.  
 
Key words:  somatometry, body weight, body heigt, somatotypology, endomor-

phy. mesomorphy, ectomorphy. 
 

 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 
 

 39 
 

zónach najviac futbalistov (17) je v IV. zóne, čo svedčí o dobrej telesnej prípra-
ve futbalistov. 

 
LITERATÚRA 
Bláha a kol.: Antropometrie československé populace od 6 do 35 let. Praha, 
OOZ VS 1986, 357 s. 
Carter,E.J.: The Heath-Carter Somatotype Method. San Diego State, University, 
California 1975. 
Drinkwater,D.T.,Ross,W,D.: Anthropometrie Fractination of Body Mass. In: 
Kinanthropometry II.International series of Sport Sciences, Vol.19, Eds. 
M.Ostyn 6, Beuen, I.Simons, 1980, p.179-189. 
Novotná,E.: Optimálna hmotnosť tela. s.136-137. In: Komadel,Ľ. a kol.: Telo-
výchovné vademecum, Bratislava, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekár-
stva, Berlin-Chemie Menarini Group 1997, 237 s. 
Pávek, : Tělesná výkonnost 7 – 19 leté mládeže ČSSR. Praha, Olympia, 1977, 
268 s. 
Pařízková,J.: Rozvoj aktívní hmoty a tuku u dětí a mládeže. Praha, SZdN, 1962. 
Sýkora, F.: Somatický vývoj a pohybová výkonnosť bratislavskej mládeže. UK 
Blava, 1972, 264 s. 
Štepnička,J.: Motorické testy a somatotyp jako kriterium talentu pro sport. Te-
or.Praxe těl.Vých. 1977, č.8, s. 467-471. 
Štepnička,J. a kol.: Somatické předpoklady ke studiu tělesné výchovy. Praha, 
UK, 1979, 114 s. 
 
 
SOMATOMETRY AND SOMATOTHYPOLOGY 17 - YEARS SOCCERS 
 
Binovský Alexander, Holienka Miroslav - Faculty of Physical Education and 
Sport Comenius University Bratislava 
         
SUMMARY 
The Authors Studied Group of Young Soccers in the Age 17 Years. In Somato-
metric Measurements they have Examined with the Following Somatotype De-
terminations. The Authors have Observed that Players the Team were in Zone 
Ectomorphic - Mesomorphic Component. The Players have Included into Per-
fomance Zones (I. - IV.) According to types.  
 
Key words:  somatometry, body weight, body heigt, somatotypology, endomor-

phy. mesomorphy, ectomorphy. 
 

 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 9 
 

 40 
 

 
Obr. 1   Somatochart 17-ročných futbalistov  

    I.– IV. –  polia pre štyri výkonnostné skupiny 
    • somatotypy jednotlivých futbalistov 
    ∆ priemerný somatotyp 
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