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Abstrakt

Název: Zatěžování kolenního kloubu u moderních gymnastek

Při základní studii pohybu člověka věnujeme pozornost geometrii pohybujících se těles, 

kinematice a působícím silám (dynamice).

Snahou v teoretické práci bylo popsat všeobecně veškeré okruhy spojené s výzkumným 

projektem.  Především  problematiku  obsahující  informace  o  funkčních  vlastnostech 

pohybového systému člověka. Jsou zde popsány jak základy biomechaniky kolenního 

kloubu, tak i způsob získávání a zpracování dat pro kinematickou analýzu.

Experimentální  část  je  zaměřena  na  zatěžování  kolenního  kloubu  u  moderních 

gymnastek. Jedná se o metodické zpracování zatěžování kolenního kloubu při skocích a 

poskocích.

Podkladem pro tuto práci jsou experimentálně naměřená data systémem Kistler, pomocí

kterého jsme detekovali dynamickou interakční složku skoku. Pro kinematickou analýzu 

byl  použit  švédský  systém  Qualysis  Motion  Capture  Systems.  Data  z měření  byla 

zpracována pomocí softwaru Qualysis Track Manager.

Výsledkem práce je podrobná kinemato - dynamickografická analýza, která slouží dále 

svými  výsledky  k odhadu  celoročního  zatížení  dolních  končetin  u  vybraného  typu 

sportovního pohybu.

Klíčová  slova:  biomechanika  kolenního  kloubu,  chůze,  kinematická  analýza,  gym-

nastické skoky



Abstract

Title: Knee - straining of modern gymnasts

For the basic study of human movements we need to take into consideration geometry 

of moving units (bodies), kinematics and dynamics.

The  theoretical  part  generally  describes   all  the  subjects  connected  to  the  research 

project,  especially  information  about  functions  of  human  musculoskeletal  system, 

description of basic biomechanics of knee joint,walking and methods of acquiring and 

processing of data for kinematic analysis of walking. 

The experimental part focuses on straining on a knee joint of modern gymnasts. It is a 

methodical analysis of straining on a knee joint.

The foundations for this diploma thesis are data  recorded by the Kistler system which 

we used for measuring of the dynamical  part  of a jump. We also used the swedish 

 Qualysis  Motion  Capture   system  for  the  kinematic  analysis.  All  the  data  were 

processed by Qualysis Track Manager software.

The results of the research is kinematical - dynamic analysis, which is further used for 

the result of full – year of legs - straining of selected type of sport movement.

Key words: biomechanics of knee joint, walking, kinematic analysis, gymnastic jumps
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1  Úvod

Biomechanika tělesných cvičení  se zabývá z mechanického hlediska složitým živým 

systémem – člověkem provádějícím tělesná cvičení  (Karas,  Otáhal,  Sušanka,  1900). 

Z mechanického  hlediska  zkoumá  různé  prvky pohybového  systému  člověka,  jejich 

zapojení  či  příčiny jejich  mechanického poškození  při  cvičení.  Dále  sleduje  průběh 

lidského pohybu a  jeho silové  příčiny,  a  navrhuje pak způsob zlepšení  pohybového 

výkonu.  Biomechanika  tělesných  cvičení  pomáhá  při  využití  registračních, 

vyhodnocovacích  a  různých  diagnostických  postupů  potřebných  při  mechanických 

rozborech pohybu a pohybového systému (Karas, Otáhal, Sušanka, 1990).

Mezi  základní  vyšetřovací  metody  v biomechanice  patří  kinematická  analýza.  Tato 

metoda  je  velmi  často  využívána  při  vyšetřování  chůze.  Chůze  je  základní  složkou 

pohybu  člověka  a  pomocí  této  metody  můžeme  sledovat  přesný  pohyb  vybraných 

segmentů a určit odchylky od stereotypu. Umožňuje nám studovat pohyb v prostoru, 

pracuje s fyzikálními veličinami jako je rychlost, dráha, zrychlení, úhlová rychlost apod. 

Studie  lidského  pohybu  při  tělesných  cvičení  nám napomáhá  pochopit  mechanizmy 

zranění a jejich prevenci. V praxi se využívá především v oblasti fyzioterapii, sportovní 

medicíně a protetice.

V této  práci  pomocí  kinematické  a  dynamické  analýzy  studuji  zatížení  kolenního 

kloubu. 

Kolenní kloub je největším kloubem lidského pohybového aparátu. I při běžném pohybu 

je vystaven velkému zatížení, které se zvyšuje při sportovních aktivitách. Je proto ve 

všech  svých  komponentech  ohrožen  možností  úrazu  nebo  postupného  opotřebení 

(Trnavský, 2006).

Cílem  této  práce  v teoretické  části  je  seznámit  čtenáře  s funkčními  vlastnostmi 

pohybového  systému,  biomechanikou  kolenního  kloubu  a  kinematicko- 

dynamickografickou analýzou. Ve výzkumné části  pak představit  podrobnou analýzu 

gymnastického skoku a jeho zatížení na kolenní kloub ve 3D prostoru.
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2  Teoretická východiska

2.1  Pohybový systém

Pohybový systém člověka je funkční celek složený ze tří podsystémů.

• opěrného a nosného (kosti, klouby, vazy)

• hybného – efektorového (kosterní svaly)

• řídícího – koordinačního (receptory, periferní – centrální nervstvo)

Na  stavbě  pohybového  systému  se  nejvíce  podílí  pojivá  tkáň,  svalová  tkáň  a  tkáň 

nervová. 

Pojivé  tkáně  zabezpečují  také  látkovou  výměnu,  představují  energetickou  reservu 

organismu. Skládají se ze stavebních komponent  - buňky a mezibuněčná hmota. Podle 

zastoupení jednotlivých složek, rozlišujeme tři typy pojivých tkání:

• vazivová tkáň

• chrupavčitá tkáň

• kostní tkáň

2.1.1  Vazivová tkáň

Vazivová  tkáň  je  pojivá  tkáň,  kterou  tvoří  především vazivové  buňky (fibroblasty), 

kolagenní a elastická vlákna a amorfní mezibuněčná hmota (Dylevský, 1996).

Nejvýznamnější  a  nejběžnější  buňky  vaziva  jsou  fibroblasty.  Fibroblasty  (-cyty) 

nejčastěji identifikujeme jako protáhlé, vřetenovité až hvězdicovité buňky přiložené k 

povrchu  vazivových  vláken.  Vzhled  fibroblastů  se  mění  podle  jejich  okamžitého 

funkčního stavu. Stupňuje-li se tvorba bílkovin – buňky se zvětšují.

Fibroblasty  produkují  základní  předstupně  vláknité  i  amorfní  hmoty  vaziva  – 

tropokolagen, proteoglykany i molekuly elastinu. Fibroblasty mají velkou regenerační 

schopnost a jsou hlavním zdrojem pro vyplňování tkáňových defektů – jizev.

Kolagenní vlákna jsou nejobjemnější strukturou všech pojivých tkání. Kolagenní vlákna 

jsou  velmi  ohebná  a  pevná  na  tah.  Podílejí  se  především  na  stavbě  těch  složek 

pohybového systému, kde je požadována vysoká pevnost a ohebnost – šlachy a vazy.
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Elastická vlákna jsou tenká vlákna, která se často větví. Ve vazivu jsou méně početná, v 

čisté  formě  jsou  více  zastoupena  pouze  v  některých  vazech  páteře.  Většinou  jsou 

přimísena  ke  kolagenním  vláknům.  Elastická  vlákna  nejsou  pevná,  ale  jsou  velmi 

pružná (až na 100 – 150 % své původní délky). Jejich poškození bývají nevratná – nízká 

schopnost hojení.

Retikulární vlákna jsou jemná a rozvětvená vlákna tvořící prostorové sítě všude tam, 

kde  vznikají  i  kolagenní  vlákna.  Retikulární  vlákna  se  považují  za  tenké  kolagenní 

fibrily – předstupně zralých kolagenních vláken. 

Amorfní mezibuněčná hmota je bezbarvý, rosolovitý roztok produkovaný fibroblasty, 

který  vyplňuje  prostor  mezi  buňkami  a  vlákny.  Mezibuněčná  hmota  je  složena  z 

proteoglykanů  a  polysacharidového  zbytku.  Stabilizuje  celou  strukturu  vaziva. 

Proteoglykany regulují výměnu látek mezi fibroblasty a mezibuněčným prostředím.

Vazivo můžeme rozdělit na:

• kolagenní vazivo

• elastické vazivo

• retikulární vazivo

• tukové vazivo

(Dylevský, 1996)

Kolagenní vazivo

Kolagenní vazivo dělíme na řídké a tuhé.

Řídké kolagenní vazivo je zastoupeno méně. Je však důležité ve všech orgánech, které 

mění svůj objem nebo délku, zde tvoří tzv. orgánový skelet. Řídké kolagenní vazivo je 

pružné,  a  má  minimální  mechanickou  odolnost.  Proto  dovoluje  hladký  posun  částí 

orgánů a dokáže dobře reagovat na změnu objemu.

Tuhé kolagenní vazivo existuje ve dvou formách: tuhé neuspořádané a tuhé uspořádané 

kolagenní vazivo. Tuhé neuspořádané vazivo je síť kolagenních vláken doprovázených 

vlákny elastickými, je mechanicky poměrně odolné a tvoří vazivovou vrstvu kůže. Tuhé 

uspořádané  vazivo  hraje  významnou  roli  ve  stavbě  opěrného  složky  pohybového 

systému, tvoří šlachy a vazy. 
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Šlachy jsou uspořádané pruhy tuhého vaziva, kterými se svaly upínají ke kosti. Šlachy 

zprostředkovávají  pružný přenos svalové síly na skelet.  Mez pevnosti  různých šlach 

závisí na věku, konkrétní anatomii šlachy a dalších faktorech. Také pružnost šlach je 

individuálně rozdílná, lze však říci že s věkem pružnost šlach obecně klesá.

Vazy jsou útvary podobné šlachám. Vazy bud’ zpevňují  kloubní pouzdra a jsou pak 

jejich součástí, nebo probíhají mimo pouzdra a jako izolované vazivové pruhy spojují 

sousedící kosti.  Vazy mají podobnou stavbu jako šlachy, tvoří je svazky kolagenních 

vláken s různě velkou účastí vláken elastických. Vazy jsou zpevňující a fixační zařízení 

pohybového systému (Dylevský, 1996).

Elastické vazivo

Ve  své  čisté  formě  je  elastické  vazivo  v  pohybovém  systému  zastoupeno  spíše 

výjimečně.  Z  převážně  elastického  vaziva  jsou  tvořeny  například  hlasové  vazy 

(hlasivky) či mimické svaly. Elastické vazivo je sestaveno z fibroblastů, elastických a 

kolagenních vláken a amorfní mezibuněčné hmoty (Dylevský, 1996). 

Tukové vazivo

Tukové vazivo je v těle významným energetickým rezervoárem, plní funkce tepelného 

izolátoru  a  pro  některé  orgány vytváří  i  mechanickou  ochranu.  Bílé  tukové  vazivo 

představuje  pro  běžného  jedince  energetickou  zásobu  asi  na  čtyřicet  dní  hladovění. 

Barva bílého tukového vaziva kolísá mezi bílou až žlutou, podle typu diety.

Pro látkovou výměnu je rozhodující cévní zásobení, které se při hladovění významně 

zvětšuje.  Podstatnou  část  tukové  tkáně  si  člověk  tvoří  zhruba  do  dvou  let  věku. 

Nebezpečná tkáň poté zůstává zachována po zbytek života, a to i po případné redukci 

hmotnosti. Samotné tukové buňky pak lze odstranit pouze liposukcí nebo chirurgickým 

vynětím.

Hnědé tukové vazivo je složeno z buněk, ve kterých je tuk ve formě početných kapek. 

Hnědé tukové vazivo je přítomno zhruba do jednoho roku věku. U novorozenců plní 

důležitou  termoregulační  funkci  a  slouží  také  jako  rychle  mobilizovatelná  zásoba 

energie.  Svojí  stavbou a funkcí připomíná tento typ tukového vaziva hibernační  tuk 

zimních spáčů, kterým umožňuje dlouhodobé přežití bez příjmu potravy, při zachované 

– i když snížené – tělesné teplotě (Dylevský, 1996).
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2.1.2  Chrupavčitá tkáň

Chrupavčitá tkáň je dalším typem pojivové tkáně, skládá se z chondrocytů, kolagenních 

a  elastických  vláken  a  amorfní  mezibuněčné  hmoty.  Je  základní  tkání  chrupavek. 

Chrupavka je orgán, tj.  je složena z více tkání,  i  když objemově největší  složkou je 

právě chrupavčitá tkáň.

Chondrocyty  jsou  základní  buňky  všech  typů  chrupavek,  které  tvoří  a  produkují 

vláknitou i amorfní mezibuněčnou hmotou. Mezibuněčná hmota,  kolagenní vlákna a 

elastická vlákna se svými důležitými vlastnostmi od vazivové tkáně příliš neliší. 

Chrupavky jsou pokryty vazivovým obalem – perichondriem, který obsahuje cévy a 

nervy (kromě chrupavek kloubních). Díky tomu mohou do chrupavek pronikat základní 

stavební komponenty. 

Hojení  chrupavek je  velmi  problematické,  je  vždy pomalé  a  velmi  závislé  na  věku 

pacienta.  Podmínkou  pro  obnovu  a  náhradu  pojivých  tkání  je  totiž  přítomnost  cév 

(perichondria) – přítomnost krevního oběhu. Proto spontánní regenerace větších defektů 

kloubních  chrupavek,  které  na  kontaktních  plochách  nemají  perichondria,  je  u 

dospělých osob prakticky nulová.

Podle  poměrného  zastoupení  jednotlivých  stavebních  komponent  rozlišujeme 

chrupavky na:

• hyalinní chrupavka

• elastická chrupavka

• vazivová chrupavka

(Dylevský, 1996)

Hyalinní chrupavka

Hyalinní  chrupavka  je  nejrozšířenější  typ  chrupavky,  je  tvrdá,  hladká  a  křehká. 

Vzhledem ke své stavbě je ideální pro krytí pohyblivých povrchů – především pro krytí 

kloubních ploch.

Elastická chrupavka

Elastická chrupavka je velmi pružná a ohebná. Po deformaci se elastická chrupavka 

vrací do svého původního tvaru, pružnost této chrupavky ale s vyšším věkem klesá. 
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Tvoří např. podklad ušního boltce a části zevního zvukovodu.

Vazivová chrupavka

Vazivová chrupavka je především chrupavkou meziobratlových destiček, tvoří některé 

chrupavčité destičky (disky, menisky) uvnitř kloubů, a povléká některé kloubní povrchy.

Kolagenní vlákna s velkým průměrem dodávají této chrupavce velkou odolnost v tahu, 

tlaku a zkrutu. 

2.1.3  Kostní tkáň

Kostní  tkáň  je  specializovaným  typem  opěrného  pojiva  s  mineralizovanou 

mezibuněčnou hmotou. Skládá se z buněk – osteoblastů (-cytů), osteoklastů, amorfní a 

vláknité mezibuněčné hmoty.

Osteoblasty jsou buňky kubického tvaru s  četnými výběžky,  kterými se uskutečňuje 

látková  výměna.  Jsou  vybaveny  organelami,  které  mají  schopnost  tvořit  bílkoviny. 

Osteoblasty jsou v kosti především tam, kde dochází k novotvorbě, případně k přestavbě 

kostí.

Osteocyty  se  spíše  účastní  uvolňování  minerálů  z  kostní  tkáně  a  jsou  součástí 

regulačních  mechanismů udržujících  hladinu  vápníku v  tělních  tekutinách (v  krevní 

plazmě). Látková výměna kostní tkáně je ztížena její mineralizací.

Osteoklasty  uvolňují  kostní  minerály  –  uvolňují  prostor  pro  novotvořenou  kost,  a 

napomáhají tak její remodelaci. Přítomnost těchto „bouracích“ buněk je nezbytná pro 

přestavbu kosti.

Mezibuněčná kostní hmota je tvořena svazky kolagenních vláken, tmelených základní 

amorfní hmotou. Tato proteoglykanová hmota je mineralizována. Obsah minerálů se u 

různých kostí liší (Dylevský, 1996).

2.1.4  Svalová tkáň

Základní vlastností svalové tkáně je schopnost se zkracovat, smršťovat, kontrahovat, a 

tím  vykonávat  pohyb.  Zkrácení  je  vyvoláno  nervovými  podněty  a  je  umožněno 

přítomností dlouhých nitkovitých vlákének, miofibryl, které jsou uloženy v cytoplazmě 

svalových buněk nebo vláken.
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Podle stavby, inervace a funkčních vlastností rozlišujeme tři typy svalových tkání:

• svalová tkáň hladká

• svalová tkáň příčně pruhovaná

• svalová tkáň srdeční 

Svalová tkáň hladká

Hladká svalovina tvoří svalové vrstvy ve stěnách většiny dutých orgánů (cév). Základní 

a stavební a funkční jednotkou hladkého svalstva je myocyt. V cytoplazmě myocytů 

jsou jemné, smrštitelné myofibrily – skládající se z obvyklých kontraktilních bílkovin 

aktinu  a  myozinu.  Buňky  jsou  k  sobě  velmi  těsně  přiloženy  a  proto  se  vrstvami 

hladkých buněk velmi dobře šíří  podráždění.               Hladké svalstvo je řízeno  

autonomními nervy (sympatikem a parasympatikem) a látkovými podněty – látkami 

typu tkáňových hormonů (Dylevský, 1996). 

Srdeční svalovina

Srdeční svalovina je základem srdeční stěny, myokardu. Stavební a funkční jednotkou 

srdeční  svaloviny jsou myokardocyty (buňky cylindrického tvaru).  Jsou velmi  těsně 

propojeny do funkčního synticia. V cytoplazmě myokardocytů jsou opět myofibrily.

Srdeční svalovina má svůj vlastní inervační systém, a autonomní inervace (sympatikus a 

parasympatikus) pouze koriguje frekvenci srdečních stahů (Dylevský, 1996).

Příčně pruhovaná svalovina

Příčně pruhovaná svalovina je základem kosterních svalů. Kosterní svaly tvoří hybnou, 

motorickou složku pohybového systému.

Základní morfologickou i funkční jednotkou kosterního příčně pruhovaného svalstva je 

svalové  vlákno  (obr.1).  Na  povrchu  svalového  vlákna  je  jemná  tenká  blanka  – 

sarkolema.  Uvnitř  v  cytoplazmě  vláken  leží  myofibrily  a  jádra,  kterých  je  větší 

množství. 

Miofibrily jsou tenká vlákénka složená ze dvou typů bílkovin – aktinu a myozinu, které 

při  prohlížení  ve světelném mikroskopu podmiňují  svou různou světelnou lomivostí 

střídání světlejších a tmavších úseků, tzv. příčné pruhování. Proto se kosterní svalovina 

nazývá  příčně  pruhovaná.  Při  kontrakci  vyvolané  nervovým podnětem se  molekuly 
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obou bílkovin zasouvají mezi sebe a celé svalové vlákno se zkracuje (Dylevský, 2007).

Obr.1  Stavba svalu (Dylevský, 1996)

Svalová vlákna se skládají do svazků spojených jemným vazivem do tzv. primárních 

snopců.  Primární  snopce  se  spojují  ve  snopce  vyšších  řádů.  Svalové  snopce  jsou 

podkladem svalového bříška. Na povrchu svalového bříška je společná vazivová vrstva. 

Celý sval je obalen vazivovou blánou – fascia, která sval odděluje od okolních struktur. 

Nedílnou součástí svalu je šlacha - tendo, pomocí které se sval připojuje ke kosti. 

Povázky  –  fascie,  jsou  vazivové  obaly,  které  obalují  jednotlivé  svaly  nebo  jejich 

skupiny. Svalová fascie zajišťuje tvar a polohu svalu a tvoří trubici, ve které se sval  

pohybuje (Páč, Horáčková, 2009).
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Příčně pruhovaná svalová tkáň je řízena míšními a hlavovými nervy. Ve své činnosti je 

pod kontrolou mozkové kůry – má volní inervaci. Vykonává chtěné, úmyslné pohyby 

(Dylevský, 2007).

Cévy a nervy pronikají do svalu skrze hilius a uvnitř svalu se bohatě větví. Svalové 

nervy  jsou  tvořeny  dvěma  typy  vláken.  Motorická  vlákna  přivádějí  z  centrálního 

nervového systému příkazy ke kontrakci a končí na svalových vláknech prostřednictvím 

motorických plotének. Pokud je přerušena inervace svalových vláken, sval nefunguje a 

příčně pruhovaná svalová tkáň se postupně změní na tkáň vazivovou. Senzitivní vlákna 

odvádějí ze svalových vřetének dostředivé informace do centrálního nervového systému 

(Páč, Horáčková, 2009).

2.2  Orientace na lidském těle

Při orientaci na lidském těle (obr.2) se užívá pro označení rovin a směrů latinských 

názvů.

2.2.1  Základní roviny:

• rovina mediánní – rovina, která dělí tělo na dvě zrcadlové poloviny. Jedná se o 

svislou rovinu, která prochází předozadně (zpředu dozadu) středem těla od hlavy 

k pánvi. Mediánní rovina je vlastně jednou z rovin sagitálních.

• roviny sagitální - sagitální neboli šípová rovina (latinsky sagitta = šíp) je každá 

další předozadní rovina rovnoběžná s rovinou mediánní

• roviny  frontální -  svislé  roviny  probíhající  pravolevě  tělem,  rovnoběžné  s 

čelem, tedy kolmo na roviny sagitální.

• roviny  transverzální -  procházejí  kolmo  k  podélné  ose  těla.  V  základní 

anatomické poloze jsou u člověka orientovány horizontálně,  a jsou kolmé na 

roviny sagitální i frontální   (Čihák, 2011)

2.2.2  Základní směry:

Směry kolmé na transverzální rovinu:

• superior = horní, nahoře (proti směru gravitace)

• inferior = dolní, dole (ve směru gravitace)
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• cranialis = nahoru směrem k hlavě

• caudalis = dolů směrem od hlavy (směrem k ocasu - latinsky cauda = ocas)

Směry kolmé na frontální rovinu:

• anterior = přední, vpředu

• posterior = zadní, vzadu

• ventralis = přední, směrem k břišní straně

• dorsalis = zadní, směrem k hřbetu (k zádům)

Směry kolmé na mediánní rovinu:

• medialis = vnitřní, směrem do středu, blíže mediánní rovině

• lateralis = vnější, směrem od středu, dále od mediánní roviny

• dexter = pravý

• sinister = levý 

Obr. 2. Směry  a roviny na lidském těle (Dylevský, 1996)
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2.3  Kloubní spojení

Obecně  je  kloub  spojení  dvou,  popřípadě  více  kostí  svými  plochami,  povlečenými 

chrupavkou.  Chrupavka  styčných  ploch  je  většinou  hyalinní.  Obvykle  kloub  tvoří 

kloubní  hlavice  (je  konvexní)  a  kloubní  jamka  (je  konkávní),  které  jsou  uzavřené 

vazivovým pouzdrem (Čihák, 2011).

Synoviální buňky kloubní výstelky produkují synoviální tekutinu. Toto kloubní mazivo 

slouží  k výživě  chrupavky  a  také  umožňuje  nedráždivé  klouzání  mezi  kloubními 

ploškami s minimálním třením (Javůrek, 1986).

Z mechanického hlediska se klouby chovají jako páky, kde obě základní síly (svaly a 

vazy,  tíha)  mají  protichůdný  směr  působení  s různými  směry  otáčecích  momentů 

(Javůrek, 1986).

2.3.1  Kolenní kloub

Nejsložitějším a největším kloubem lidského skeletu je kolenní kloub. Je rovněž také 

nejzatěžovanějším kloubem. Pohyb v kolenním kloubu je kombinací valivého pohybu, 

rotací a posunů (Nedoma a kol., 2006).

Jedná se o kloub složený, stýkají se v něm tři kosti femur, tibie a patela, a mezi styčné  

plochy femuru a  tibie  jsou vsunuty ještě  kloubní  menisky.  Vnitřní  a  vnější  kondyly 

slouží jako kloubní hlavice, kloubní plocha tibie spolu s menisky slouží jako jamky. 

Kloubní  plochy češky (pately)  jsou přivráceny k femuru a jsou kryty chrupavkou a 

kontaktují s kloubní plochou na femuru. 

Při pohybech kloubu se menisky posouvají po tibii dozadu a zpět, přičemž současně 

mění tvar. Větší rozsah pohybu vykonává meniskus laterální, který je připojen svými 

cípy k tibii a svým zadním obvodem též k m. popliteus je ovlivňován i stahy tohoto 

svalu.  Mediální  meniskus  se  upíná  rovněž  k  tibii  a  je  pevně  srostlý  s  vnitřním 

kolaterálním  vazem  a  je  proto  méně  pohyblivý  a  má  větší  tendenci  k  poškození. 

Menisky tlumí nárazy a pomáhají přenášet váhu těla (Valenta J. a kol., 1999).

Poškozené menisky je většinou nutné z kloubu odstranit,  neboť poškozují povrchy a 

blokují  pohyb  v kloubu.  Dle  Dylevského  (2009)  může  odstraněný  meniskus  zčásti 

regenerovat. Vytvoření nového menisku trvá zhruba 7 – 12 měsíců a vzniká postupnou 
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transformací málo specializovaných buněk synoviální vystýlky kloubu. Nový meniskus 

pak  není  plnohodnotnou  náhradou,  ale  fyziologické  poměry  se  v kloubu  alespoň 

částečně obnovují (Dylevský, 2009).

2.3.2  Zatížení kolenních vazů

Hlavní  funkcí  vazů kolenního kloubu je  zesílení  kloubního pouzdra  a  tím zpevnění 

celého kloubu.

Vnitřní postranní vaz je široký, plochý vaz.  Jeho zadní část pevně srůstá s kloubním 

pouzdrem a mediálním meniskem. Je plně napnutý při extenzi kolenního kloubu, tzn. 

plní funkci jako stabilizátor (obr.3).

Zevní postranní vaz je zaoblený svazek vláken začínajících na laterálním epikondylu 

femuru  a upínajících  se  na  hlavičce  fibuly.  Je  plně  napnutý  při  extenzi  kolenního 

kloubu, tzn. funkčně je také jeho stabilizátorem.

Přední zkřížený vaz začíná na vnitřní ploše laterálního kondylu femuru a jde ke svému 

úponu  do  přední  interkondylární  plochy.  Funkčně  omezuje  posun  tibie  vpřed 

a zabezpečuje vnitřní rotaci bérce (obzvlášť pokud je koleno v hyperextenzi).

Zadní  zkřížený  vaz  začíná  od  zevní  plochy  mediálního  kondylu  femuru  a jde  do  zadní 

interkondylární plochy. Funkčně brání posunu bérce dozadu a omezuje jeho zevní rotaci. Oba 

zkřížené vazy jsou takřka stejně dlouhé, ale zadní je o 1/3 silnější, což z něj činí nejsilnější kolenní 

vaz vůbec. Jejich hlavní význam spočívá při omezení torzních (rotačních) pohybů v kolenním 

kloubu, při čemž spolupracují s postranními vazy. Při ochabnutí a ztrátě původních vlastností 

těchto vazů se kloub uvolňuje a vzniká tzv. viklavé koleno.

Kolaterální  (postraní)  vazy se  spontánně  hojí  velmi  dobře,  neboť  mají  dobré  cévní 

zásobení,  které  napomáhá  zvýšené  regeneraci,  často  bez  potřeby  chirurgie.  Naopak 

zkřížené vazy jsou vyživovány jen kloubní tekutinou a spontánně téměř neregenerují. 

Proto jsou velmi časté artroplastiky těchto struktur. 

Kolaterální  vazy  se  podílejí  na  transverzální  stabilitě  kloubu,  zkřížené  vazy  na 

předozadní.  Kolaterální  vazy  a zkřížené  vazy  jsou  si  však  navzájem  mechanickým 

i funkčním  doplňkem  a doplňují  se  i svým  předozadním  šikmým  průběhem.

 (http://www.fsps.muni.cz/impact/klinicka-kineziologie-1/kineziologie/kolenni-kloub)
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Obr. 3.  Postavení postranních a zkřížených vazů za extenze kolena a v průběhu flexe 
1 – zadní zkřížený vaz; 

2 – přední zkřížený vaz; 

3 – postranní (kolaterální) vaz fibulární; 

4 – kolaterální vaz tibiální; 

A – plnná extenze, napjaté postranní i zkřížené vazy; 

B – flexe 5° spojená s počáteční rotací (odemknutí kolenního kloubu),vazy se uvolňují;

C – flexe 80°, znovu se napíná vaz tibiální a přední vaz zkřížený 

(Valenta, 1999)

2.3.3  Pohyby v kolenním kloubu

Pro popsání pohybů kolenního kloubu je nutné zmínit pojmy uzamčení a odemknutí 

kolenního kloubu a stabilizace kolenního kloubu.

Uzamčení kolena vyvolávají napjaté postranní vazy a všechny další vazy na zadní straně 

kloubního pouzdra. Při uzamčení naléhá femur na tibii a kloub je v tzv. stabilní poloze. 

Odemknutí kolena je vyvoláno malou rotací (při volné noze se tibie otáčí dovnitř, při 

fixované  noze  se  femur  otáčí  zevně),  při  které  se  uvolňují  postranní  vazy a  přední 

zkřížený vaz. Odemknutí kolena je podmínkou, která musí být splněna, aby došlo k 

flexi kolenního kloubu (Dylevský, 2009).
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S flexí kolenního kloubu tedy souvisí odemknutí kolene a má několik fází. Při začátku 

flexe začíná počáteční rotace. Zevní kondyl femuru se otáčí, vnitřní kondyl femuru se 

posouvá.  V této  fázi  se  kolenní  kloub  odemyká.  Poté  následuje  valivý  pohyb  –  při 

kterém se femur valí po tibii a po obou meniscích. V závěrečné fázi flexe se zmenšuje 

kontakt femuru s tibií a menisky se posouvají dozadu po tibii. Dokončení flexe probíhá 

v meniskotibiálním spojení.  Při  flexi  kolenního kloubu brání  posunům artikulujících 

kostí  postranní  zkřížené  vazy.  Češka  se  pohybuje  klouzavým pohybem distálně,  při 

extenzi proximálně. Rozsah jejího posunu je 5 – 7 cm (Dylevský, 2009).

Při extenzi probíhá celý proces opačně až k závěrečné rotaci v opačném směru,  kdy 

dochází k uzamčení emendovaného kloubu a jeho stabilizaci (Dylevský, 2009).

Rotace  kolenního  kloubu  je  závislá  na  stupni  ohnutí  a  rozsah  rotace  se  zvětšuje 

s rostoucí flexí, největších hodnot je dosaženo při flexi 45 – 90°. Kolenní kloub také 

nemá stálou osu pohybu, ta se mění podle velikosti stupně flexe (obr.4). Většina flexorů 

má současně i rotační účinek. Velký vliv na rozsah rotace v kolenním kloubu má také 

zatížení kloubů (Dylevský, 2009).

Obr.4  Osy a roviny rotace kolenního kloubu (Valenta, 1999)
osa 1-1 je užita pro definici flexe – extenze (je pevně spojena s distálním femurem), 

osa 2-2 je užita pro definici abdukce – addukce (plovoucí osa), 

osa 3-3 popisuje vnitřní a vnější rotaci (je anatomicky podélnou osou tibie). 
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2.3.4  Pohyb v kolenním kloubu v trojrozměrné dimenzi 

Kartézský souřadný systém (X, Y, Z) má jednotkové vektory I, J, K a je užit pro popis  

femuru a souřadný systém (x, y, z) s jednotkovou bází i, j, k pro tibii. Vnitřní a zevní 

rotace  se  uskutečňuje  vzhledem k její  pevné ose  e  =  k  (obr.  5).  Tato  osa  prochází 

středem  vyvýšení  mezi  kloubními  plochami  a  distálně  středem  vnitřního  kotníku. 

Referenční směr e3r j je dán jako vektorový součin (e3r x ee), kde ee je jednotkový 

vektor  osy,  spojující  středy  kloubních  ploch  tibie.  Kladný  směr  osy  x  vyplývá  z 

podmínky kladně orientovaného souřadného systému. Osa x je orientována u pravého 

kolena laterálně a mediálně u levého kolena.

Obr.5  Kartézské souřadné systémy pro femur a tibii (Valenta, 1999)
Pro obě kosti jsou: osy z, Z kladné v proximálním směru, 

osy y, Y kladné anteriorně a 

osy x, X laterárně vpravo. 

Jednotkové vektory i, j, k a I, J, K

Flexe a extenze je vztažena k pevné ose X femuru, která je kolmá na sagitální rovinu 

femuru (e1  = J).  Její  stanovení  je  následující.  Osa  Z je  mechanickou osou femuru. 

Proximálně  prochází  středem  hlavice  femuru  (obr.5)  a  v  kolenním  kloubu 

nejdistálnějším bodem mezi kondyly a to na proximálním povrchu femuru. Frontální 

rovina femuru zahrnuje mechanickou osu Z a je orientována tak, že nejzadnější body na 
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kondylech femuru (subchondrální kost) jsou od této roviny stejně vzdáleny. Osa Y je 

dána jako vektorový součin (K x ef), kde ef je jednotkový vektor osy, spojující tyto dva 

body na posteriorním povrchu kondylů femuru. Osa flexe leží ve frontální rovině a její 

orientace  je  dána  vektorovým  součinem  (K  x  em),  kde  em  je  jednotkový  vektor 

předozadní  osy femuru.  Referenční  osa  e1r  = J  a  pevná osa  vázaná  s  femurem e1 

odpovídá ose X s jednotkovým vektorem I. Relativní rotace mezi tibií a femurem jsou 

uvedeny na obr 6 (Valenta, 1999).

Obr. 6  Osy pohybů v kolenním kloubu (Valenta,1999)

V důsledku flexe kolena se plovoucí osa F s jednotkovým vektorem e2 odlepuje od 

pevné osy Y femuru svírá s ní úhel ALFA.

Při zevní rotaci tibie se referenční osa y tibie odklání od plovoucí osy F o úhel GAMA.

Abdukce a addukce se uskutečňuje vzhledem k plovoucí ose e,a je dána úhlem BETA 

mezi pevnou osou femuru a tibie (Valenta J., 1999).

Flexe – extenze je definována vzhledem k pevné ose femuru. Vnitřní a vnější rotace 

tibie je definována vzhledem k pevné ose tibie, abdukce – addukce vzhledem k plovoucí 

ose F (Valenta, 1999)
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2.4  Chůze

Chůze  je  nejčastěji  definována  jako  nejpřirozenější  druh  pohybu  vybudovaný  v 

ontogenezi,  charakteristický pro každého jedince (Dvořák,  2007).  Je nejjednodušším 

transportním  prostředkem,  ale  také  základním  pohybem  pro  ostatní  pohyby  na  něj 

navazující, jako je běhání, poskakování, přeskakování, a také pro sporty jako je plavání, 

lyžování, jízda na kole a mnoho dalších. (Hudec, 2013)

Chůze  je  rytmický  způsob  pohybu  těla  z jednoho  místa  na  druhé,  s podmínkou,  že 

alespoň jedno chodidlo zůstává v kontaktu s podložkou (Trew, 1997).

Straus  (2007)  popisuje  dvě  varianty  chůze:  klasickou  chůzi  a  běh.  Chůze  je 

charakterizována  tím,  že  po  celou  dobu  dopředného  pohybu  je  dolní  končetina 

v kontaktu  s podložkou  a  při  střídání  nohou je  hmotnost  po  část  pohybu  přenášena 

oběma chodidly.

Během běhu je přenos oběma nohama vyřazen a je nahrazen letovou fází, kdy jsou obě 

chodidla mimo kontakt s podložkou. Chůze se skládá z řady kroků, naproti tomu běh 

definujeme jako řadu skoků (Straus, 2007).

2.4.1  Fáze krokového cyklu

Chůze  je  cyklická  činnost,  která  se  skládá  z opakování  kroků.  Krokový  cyklus  je 

zahájen  dopadem jednoho chodidla  na  podložku  a  končí  opětovným dopadem toho 

samého chodidla, tzn. že zaujímá celý dvojkrok (Gross, 2005). Rozdělení krokového 

cyklu se podle různých autorů liší. Dle Grosse (2005) je rozdělen do dvou fází a to na 

opěrnou (stojnou) a švihovou (kročnou). Stojná fáze zaujímá zhruba 60 % krokového 

cyklu a švihová fáze 40% (Gross, 2005).

Stojná  fáze  (stance  phase)  je  statická  část  dvojkroku,  kdy je  chodidlo  v kontaktu  s 

podložkou a dochází k přenášení hmotnosti těla (obr.7).

Stojnou fázi kroku rozdělujeme dle Grosse (2005) na pět částí:

1. Heel strike – počáteční dotyk paty s podložkou

2. Foot flat – plný kontakt a zatížení celé noh

3. Mid stance – střední stojná fáze

4. Heel off – konečná fáze stoje, odlepení paty od podložky
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5. Toe off – odrazová fáze, odrtežení prstů od podložky 

Švihová fáze (swing phase) je dynamická část, kdy se chodidlo nachází ve vzduchu a 

hmotnost těla je nesena druhostrannou končetinou (obr.7). 

Dle Grosse (2005) rozdělujeme švihovou fázi do tří částí:

1. Initial swing (acceleration) – počáteční fáze švihu, zrychlení

2. Mid swing – střední švihová fáze

3. Terminal swing (decelerace) – konečná fáze švihu, brždění

Obr. 7  Znázornění jednotlivých částí opěrné a švihové fáze krokového cyklu  

(Gross, 2005)

Určitou část každého cyklu zaujímá stoj na obou nohou, nazýváme tak fázi dvojí opory. 

Začíná dotykem paty jedné končetiny s podložkou a končí odtržením prstů druhé dolní 

končetiny od podložky. Tato fáze zaujíma asi 12% celého cyklu (Gross, 2005).

2.4.2  Fáze běhu

Běh  vychází  ze  stereotypu  chůze,  je  jen  rozdíl  v zdůrazněném  nasazení  různých 

svalových skupin. Po odrazu z opěrné fáze následuje při běhu letová fáze cyklu, kdy po 

určitou dobu není chodidlo ve styku s podložkou. Tato časová fáze má různé trvání 

podle typu běhu (Javůrek, 1986). 
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Bartlett (1999) rozděluje běh na fázi opory a fázi bez opory. Každou fázi pak člení na tři 

části.

Fáze opěrná (support phase)

1. Foot strike – počáteční dotyk chodidla s podložkou – absorpce nárazu

2. Mid – support – slouží k udržení pohybu vpřed, snížení těžiště těla

3. Take – off – dochází ke zrychlení, extenze dolní končetiny, odlepení chodidla od 

podložky

Fáze bez opory (non - support phase):

1. Follow – through – počátek flexe v kyčelním a kolenním kloubu

2. Forward swing – dolní končetina se pohybuje vpřed, příprava na sestup chodidla; 

3. Foot – descent – sestup chodidla na podložku (vyvinutí zpětné rychlosti vzhledem 

ke středu těla, pro udržení aktivního dopadnutí chodidla na podložku,) 

(Bartlett, 1999)

2.4.3  Dynamika chůze, dynamika běhu

Velikost vertikálního zatížení při chůzi má velmi symetrický průběh. Není velký rozdíl 

mezi velikostí síly při dopadu paty na podložku a velikostí síly při odlepení chodidla od 

podložky (obr.8). 

Na obr. 9 můžeme vidět velikost vertikální síly při běžeckém kroku. První vrchol síly 

(imact peak), kdy nohá dopadá na podložku. Druhý výraznější vrchol, kdy se chodidlo 

aktivně odlepuje od podložky může vertikální síla dosahovat až trojnásobku hmotnosti 

těla.

Na obrázku 10.  vidíme současně velikosti  vertikálních sil  při  krokovém cyklu a při 

běžeckém cyklu v závislosti na čase. Podle velikosti silového zatížení můžeme říci, že z 

hlediska biomechaniky je chůze daleko bezpečnější než běh. 
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Obr. 8  Průběh zatěžujících síl při krokovém cyklu v závislosti na čase  (Hamill, 2009)

Obr. 9   Průběh zatěžujících síl při běžeckém kroku v závislosti na čase (Hamill, 2009)

28



Obr. 10  Průběh vertikální interakční síly mezi nohou a podložkou v průběhu časové osy 

při chůzi a při běhu

2.5  Analýza chůze

Analýzu pohybové činnosti můžeme provádět na několika úrovních, které jsou závislé 

na cílech analýzy a na technickém vybavení laboratoře.

Můžeme použít kvalitativní metodu, což zpravidla popisujeme a hodnotíme pohyb bez 

měření konkrétních fyzikálních veličin. K získání číselných hodnot určitých fyzikálních 

veličin musíme použít metodu kvantitativní. Základní rozdělení kvantitativních metod 

v biomechanice vychází z charakteru měřené veličiny. 

Při měření síly použijeme dynamické metody, v případě, že sledujeme pohyb bez ohledu 

na  síly,  pohybujeme  se  v oblasti  metod  kinematických.  Ze  základních  parametrů  – 

dráha, úhel – a jejich závislosti v čase můžeme odvodit i další veličiny (Janura, Zahálka, 

2004).

2.5.1  Kinematická 3D analýza pomocí švédského systému Qualisys

Qualysis  Systems  se  spacializuje  na  záznam  pohybu  pomocí  vysokorychlostních 

digitálních  kamer,  které  zaznamenávjí  umístěné  markery na  těle  vyšetřované osoby. 
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Označením bodů na záznamu pohybové činnosti získáme jejich souřadnice, které slouží 

pro určení základních kinematických veličin (Porada; Šimšík, 2010).

Pro kvantifikaci 3D pohybu je důležité definovat souřadný systém pro určení polohy 

segmentu  v  prostoru.  Nejčastěji  je  používán  kartézský  systém souřadnic.  Kartézská 

soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně 

kolmé a protínají se v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

2.5.2  Umístění markerů na těle

Hlavními  vlastnostmi  jednotlivých  markerů  jsou  jeho  velikost,  tvar  a  barva.  Při 

označování  bodů  na  lidském těle  jsou  nejčastěji  používány  značky  ve  tvaru  koule. 

Základním  požadavkem  pro  určení  barvy  značky  je  její  viditelnost.  Většinou  se 

používají značky vyrobeny z reflexního materiálu, na které kamery reagují.

Značky (markery) se umisťují na anatomicky významných bodech na těle vyšetřované 

osoby. Podle typu vyšetření volíme počet markerů na osobě (Janura, Zahálka, 2004).

Obr. 11   Ukázka rozmístění 15 značek na těle (Tošnerová, 2002)
a – pohled zpředu; 

b – pohled zezadu
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2.5.3  Rozmístění kamer v prostoru a synchronizace kamer

Pro optimální snímání lidské chůze se ve většině laboratoří používá 8 kamer. Neexistují 

jednoznačná pravidla pro umístění kamer pro kinematickou 3D analýzu, jejich umístění 

se tedy řídí typem řešené úlohy a možnostmi pracoviště. Nutnou podmínkou pro 3D 

analýzu však je viditelnost každého vyhodnocovaného bodu na záznamech minimálně 

ze dvou kamer. Nejoptimálnější postavení kamer je takové, kdy úhel mezi optickými 

osami  jednotlivých  přístrojů  je  přibližně  90°,  například  rozmístění  kamer  ve  tvaru 

„deštníku“ (Janura, Zahálka, 2004).

Pro  zaručení  správné  funkce  kamer  je  nutné,  aby  se  systém  kamer  vzájemně 

synchronizoval po každém zapnutí systému. K získání prostorových souřadnic jednoho 

bodu je potřeba znát alespoň dvě dvojice rovinných souřadnic (ze dvou kamer) tohoto 

bodu ve stejném okamžiku. Proto je nutné provést „sladění“ – synchronizaci záznamů z 

různých kamer. Bez tohoto kroku by nebylo možné pokračovat v analyzování. 

Synchronizace se skládá z vymezení prostoru před kamerami a samotné synchronizace kamer 

(kalibrace). Nekalibruje se tedy každá kamera zvlášť, ale celá soustava kamer najednou. 

Po zvolení kalibračního módu na počítači si vezme pracovník kalibrační pomůcku 

nejčastěji ve tvaru kříže, kde jsou umístěny markery v konkrétní vzdálenosti a vzájemné 

poloze.  Pracovník  vymezuje  pracovní  prostor  před kamerami,  dokud nejsou kamery 

vzájemně propojeny a je tak nadefinované pole, ve kterém lze snímat markery a tím je  

synchronizace hotova. Na závěr umístí kalibrační kříž do středu prostoru na podlahu pro 

určení hranici s podlahou laboratoře. Po synchronizaci už nelze měnit postavení kamer 

v prostoru bez opakování tohoto procesu (Hudec, 2013).

2.5.4  Vyhodnocení záznamu

Záznamy z jednotlivých kamer jsou digitalizovány. Při  vyhodnocování jsou manuálně 

identifikovány jednotlivé markery a souřadnice jejich polohy jsou vypočítány pomocí 

software.  Výstupem  je  animovaný  pohyb  jednotlivých  bodů.  Z  něj  lze  vyhodnotit 

polohu bodů v čase a úhel mezi třemi body v daném časovém okamžiku. Výpočtem lze 

dále získat rychlosti a zrychlení jednotlivých bodů a úhlové rychlosti a zrychlení spojnic 

bodů (Janura M., Zahálka F., 2004).
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Na  následujícím  obr.12  jsou  jednotlivé  fáze  analyzovaného  skoku  automaticky 

zaznamenány a interpretovaný pomocí sw Track Manager.

Obr. 12  Získávání informací o pozici značek v 3D obrazu pomocí softwaru 

Qualisys Track Manager (2013) 
V tomto obrázku vidíme 4 fáze dále podrobně popisovaného skoku. 

1 – Rozběh; 

2. Odraz z jedné nohy v rotaci z první desky - Kistler; 

3. Dopad na druhou nohu na druhou desku – Kistler; 

4. Odlepení nohy od podložky.  

Barevně jsou odlišeny jednotlivé markery na významných anatomických bodech na DK(dolních 

končetinách), které jsou identifikovány v pravé části obrázku.
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2.5.5  Dynamická analýza pohybu

Dynamické analýzy sledují příčiny pohybu, tedy působení sil a momentů sil, dále pak 

práce,  energie  a  výkony.  V  biomechanice  jsou  nejčastěji  používány  tlakoměrné  a 

siloměrné plošiny. Tato zařízení využívají pro analýzu pohybu měření reakční síly, která 

vzniká při kontaktu části těla s povrchem plošiny. Výsledná reakční síla je rozložena na 

tři  základní složky,  a to ve směru anteroposteriorním, mediolaterálním a vertikálním 

(obr.  13).  Tento  rozklad  výsledné  síly  nám  umožňuje  popsat  pohyb  prostorově 

z hlediska  působících  sil  (http://ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-katedry/ 

biomechanika/BIOM_Metody_biomechanickeho_vyzkumu.pdf).

Obr.13  Průběh reakčních sil mezi nohou a podložkou v průběhu krokového cyklu 

(Tošnerová, 2002)

Fx – síla předozadní – záporné hodnoty – brzdící síla; kladné hodnoty – dopředná síla 
Fy – síla mediolaterární – záporné hodnoty – pravostraná síla; kladné hodnoty – levostraná síla

Fz – síla vertikální – kladné hodnoty ve směru craniocaudálním
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2.6  Skoky a poskoky v rytmické gymnastice

Skoky a poskoky jsou výbušné, švihové pohyby celého těla a v rytmické gymnastice 

jsou  prvkem vyjadřujícím dynamickou  gradaci  pohybu.  Zahrnují  všechny pohybové 

akce,  zaměřující  se na optimální  práci dolních končetin i  ostatních částí  těla  během 

základních fází pohybu, kterými jsou: 

a) odraz, 

b) letová fáze 

c) doskok.  

a) Odrazem je možné chápat nejen pouhé odpoutání těla od podložky, ale také celý sled 

pohybových operací určujících regulovat zejména výšku, délku, přesně definovaný tvar 

skoku  případně  rotaci  v  průběhu  skoku.  Odraz  je  výsledkem  extenze  v kyčelních, 

kolenních  a  hlezenních  kloubech,  jehož  účinnost  se  zvětšuje  koordinovaným 

doprovodným  pohybem  paží.  Veškerá  svalová  činnost  se  v okamžiku  odrazu  u 

gymnastických skoků odehrává v rozmezí  0,04-0,1 sec.  (Cicchella,  2009),  což klade 

vysoké nároky na svalovou připravenost, svalovou koordinaci, rychlost reakce, řídící 

činnost a orientaci v prostoru a čase. 

Z biomechanického pohledu je každý odraz složen ze tří fází:

1. amortizační – snižováním těžiště flexe v kolenních, kyčelních a hlezenních 

kloubech 

2. přechodové – upravuje se postavení článků těla vzhledem ke struktuře skoku 

3. akční – charakteristická extenzí v kolenních, kyčelních i hlezenních kloubech a 

případně energickým pohybem paží do žádané polohy tak, aby bylo dosaženo 

letové fáze

Výsledek odrazu je dán úrovní kondiční způsobilosti dolních končetin a paží a kvalitou 

techniky gymnastického pohybu.

b)  Letovou  fází se  rozumí  okamžik,  kdy je  cvičenka  bez  kontaktu  s  podložkou  a 

zaujímá přesně definovaný tvar skoku z hlediska optimálního technického a estetického 

způsobu pohybového projevu. 

c)  Doskokem se  rozumí  změna  směru  pohybujícího  se  hmotného  tělesa  ve  smyslu 

zmenšení kinetické energie až k nulové hodnotě.  Hlavními předpoklady pro úspěšné 
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zvládnutí  doskoku  jsou  síla  dolních  končetin,  orientace  v prostoru  a  rovnovážné 

schopnosti (Buben, 2008).

V rytmické gymnastice se využívá různých typů skoků od jednodušších tzv. přípravných 

skoků odrazem obounož i jednonož (např. předskok, cvalový skok aj.) až po složitější 

skoky s různou obtížností  spojenou s vysokou úrovní flexibility kyčelních kloubů i 

axiálního systému a případně s různou rotací trupu nebo celého těla. 

Podle způsobu odrazu a doskoku se skoky dělí do několika skupin: 

Odraz jednonož a doskok jednonož (na odrazovou nohu) 

např.  vertikální  skok  se  skrčení  přednožmo,  únožmo  (a)  nebo  přednožením  (b), 

zanožením (c), unožením (d) druhé nohy bez rotace i s rotací o 180° i více  aj.

 

    a   b    c  d

kozácký  skok  –  odraz  jednonož  s  přednožením neodrazové  a  skrčením přednožmo 

odrazové nohy bez rotace (a)  nebo s rotací (b) 180°a více).  

   

a             b

vertikální  skok  s  přednožením  neodrazové  a  skrčením  zánožmo  odrazové  nohy 

popřípadě s extenzí trupu 

 

dálkový skok se švihovým pohybem (vpřed a vzad) neodrazové nohy během letové fáze 
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horainový skok – vertikální skok s přednožením neodrazové nohy a s celým obratem 

(180°) (a),  další varianty se skrčením zánožmo neodrazové nohy (b), se zanožením a 

skrčením přednožmo odrazové a skrčením zánožmo neodrazové nohy (c), se skrčením 

zánožmo (d)

a b          c   d

Odraz jednonož a doskok obounož 

např. skok odrazem jednonož s přednožením dolů druhé nohy a doskokem obounož, tzv. 

„předskok“  tj.  přípravný  skok,  po  kterém  obvykle  následuje  skok  s  vertikálním 

stoupáním těžiště vyšší obtížnosti odrazem obounož 

Odraz obounož a doskok obounož 

např.  vertikální  skok  přímý  (a)  nebo  se  skrčením  přednožmo  (b),  zánožmo  (c),  s 

prohnutím (d), s roznožením v čelné nebo bočné rovině (e) bez rotace nebo s rotací o 

180° a více aj. 

 

 a              b  c  d  e f

Odraz obounož a doskok jednonož

Skupina skoků a poskoků v RG málo využívána.  Jsou to např. vertikální skoky bez 

rotace nebo s rotací o 180° a více s různou polohou volné nohy při doskoku.
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Odraz z jedné nohy a doskok na druhou nohu 

Skupina skoků a poskoků, která obsahuje nejvíce variant jednodušších i různě obtížných 

skoků. V rytmické gymnastice je tato skupina nejvíce využívána ať se jedná o skoky 

přípravné (např. cvalové skoky, které předcházejí  tzv.  velkým skokům) anebo skoky 

prováděné s maximálním úsilím zaměřeným zejména na výšku a přesně definovaný tvar 

skoku během letové fáze. 

např. dálkový skok (a) i s pohybem trupu ve smyslu extenze (b), s rotací trupu o 180° 

(c), po oblouku tzv. „ronda“ (d), aj.

         

 a                                 b                     c                         d 

kadetový skok – vertikální skok s přednožením jedné celým obratem (180°) a výměnou 

nohou  během  letové  fáze,  varianty  s  napnutými  (a)  i  pokrčenými  končetinami  a 

pohybem trupu (b,c)

a                          b                              c

Většina  skoků  a  poskoků  je  v  praktickém  řešení  pohybových  úkolů  gymnastky 

prováděna  dynamickým způsobem tzn.  v  průběhu různých  pohybových  operací  bez 

výrazného zastavení pohybu. 
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3  Cíle a úkoly práce

Cílem této práce je provedení kinematicko – dynamografické analýzy gymnastických 

skoků a poskoků u moderních gymnastek ve 3D prostoru a  stanovení metodiky pro 

výpočet zatěžování kolenního kloubu při tomto pohybu. 

3.1  Úkoly práce:
• Vytvořit teoretická východiska práce

• Zpracovat metodiku práce

• Vybrat a oslovit gymnastky

• Provést měření gymnastických skoků u gymnastek

• Zpracovat a vyhodnotit získaná data

• Interpretace výsledků  

3.2  Hypotezy: 
H1: Zatěžování dlouhých kostí DK je detekovatelné.

H2: Pomocí kombinované kinematicko - dynamograficke metody je možné spočítat 

osové zatížení v kolenním kloubu ve 3D. 

H3: Pomocí kombinované KD (kinematicko - dynamickografické) metody je možné 

spočítat momentové zatížení  v kolenním kloubu ve 3D.
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4  Metodika

4.1  Charakteristika souboru a popis zkoumaných pohybů

Měřenými byly dvě děvčata gymnastického oddílu Mgr. Šárky Panské.

Žádná z děvčat nebyla zraněna nebo ovlivněna nepříznivým zdravotním stavem. Obě 

děvčata byla předem seznámena s laboratorním měřením.

Tab 1: Údaje o gymnastkách

Váha (kg) Výška (cm) Věk

Gymnastka 1 43 165 13

Gymnastka 2 48 168 14

Provedené skokové varianty byly následující:

1. Odraz jednonož a dopad jednonož (na odrazovou nohu)

2. Odraz jednonož a doskok obounož

3. Odraz obounož a doskok jednonož

4. Odraz obounož a doskok obounož

5. Odraz z jedné nohy a dopad na druhou nohu

4.2  Charakteristika a organizace souboru

Provedený  výzkum je  případovou  studií  popisného  charakteru.  Při  této  studii  jsme 

nasbírali velké množství dat od dvou jedinců. Díky důkladné studii naměřených dat u 

malého množství případů můžeme lépe porozumět i případům podobným a aplikovat i 

na jiné jedince (Hendl, 2005).

Měření probíhalo v laboratoři  BEZ na Fakultě tělesné výchovy a sportu při  Karlově 

Univerzitě. 

Podkladem pro tuto práci jsou experimentálně naměřená data systémem Kistler, pomocí 
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kterého jsme měřili dynamickou složku skoku. Dynamická analýza systémem Kistler je 

měřena  s přesností  <  0,1  N.  Dynamometrická  deska  o  frekvenci  400  Hz  umožňuje 

snímat detekci kontaktní síly ve třech komponentách (vertikální a 2 horizontální). Pro 

měření jsme použily dvě dynamometrické desky. Skok byl preveden tak, aby odraz byl 

vždy z jedné desky a dopad byl  na desku druhou.  Data byla  zpracována v softwaru 

BioWare.

Pro kinematickou analýzu skoku byl využit moderní švédský systém Qualysis Motion 

Capture Systems, který byl nastaven na vzorkovací frekvenci 200 Hz. Tento systém je 

založený  na  snímaní  reflexních  markerů  pomocí  infračerveného  spektra.  Jednotlivé 

markery byly vyhodnoceny pomocí softwaru Qualysis Track Manager. 

Na těle  obou gymnastek  bylo připevněno 16 markerů.  Umístění  těchto  značek bylo 

shodné na pravé i levé polovině těla.

Umístění markerů:

M1 – Femur greater Trochanter (Velký Chocholík)

M2 – Femur Lateral Epicondyle (Vnější epikondyl stehenní kosti)

M3 – Femur Medial Epicondyle (Vnitřní epikondyl stehenní kosti)

M4 – Lateral Malleolus (Vnější kotník)

M5 – Medial Malleolus (Vnitřní kotník)

M6 – Head of 5th Metatarsus 

M7 – Head of 1st Metatarsus 

M8 – Calcaneus (Patní kost)

Gymnastky skákaly pět předem přesně určených skoků. Každá gymnastka musela skočit 

alespoň 2  pokusy od každého skoku. Dohromady bylo nasbíráno 20 pokusů, které byly 

dále zpracovány.

Vyhodnocená  data  z obou měřících  systémů byla  převedena do programu Microsoft 

Excel,  kde  se  synchronizovala  data  ze  systému  Kistler  s daty  systému  Qualysis  na 

frekvenci 200Hz. Poté pomocí rovnic byla dopočítána další data pro podrobnou analýzu 

skoku. 
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Na počátku měření musel být definován souřadný systém. 

Fx – mediolaterální síla

Fy – předozadní síla

Fz – vertikální síla

Obr.14  Souřadný systém
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5  Výsledky

Příklad zpracování dat z kinematicko-dynamické analýzy skoku vidíme na obr.15.
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Obr. 15 Příklad sheetu v programu Microsoft Excel pro výpočty rovnic
A – čísla jednotlivých obrázků (1 - 1600)

B – časový průběh (0,005 – 8 s)

FM – FP – výpočty úhlů v hlezenním kloubu v sagitální a frontální rovině – v radiánech a ve 

stupních (ukázka rovnice)

Výpočty pro směrový vektor lokálního souřadného systému kolene

FQ – FS – síly působící dorzoventrálním směrem

FT – FV – síly působící mediolaterálním směrem  

FW – FY – síly působící craniocaudálním směrem

Výpočty pro interakční sílu mezi nohou a podložkou

FZ – Fx – mediolaterální síla mezi nohou a podložkou

GA – Fy – předozadní síla mezi nohou a podložkou

GB – Fz – vertikální síla mezi nohou a podložkou

GC – Výsledná interakční síla mezi nohou a podložkou

Uvedený  příklad  reprezentuje  pouze  ukázku  všech  výpočtových  řešení,  kterých  je 

celkově cca 1000 stran.

5.1  Skupina skoků odrazem z jedné nohy a dopadem na druhou nohu

5.1.1  Skok s rotací o 360°, s odrazem z levé dolní končetiny, s dopadem na pravou 

dolní končetinu 

G1P1 (Gymnastka 1, pokus 1)

Příklad  sledovaného  skoku  Skupiny  skoků odrazem  z  jedné  nohy  a dopadem 

nadruhou  nohu  -  jednotlivé  fáze  zaznamenané  kombinovanou  metodou  video  – 

markery Qualisys. S odrazem na jedné desce a dopadem na druhou desku – Kistler.
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Obr. 16 Kinogram skoku

V kinogramu vidíme 6 důležitých fází skoku:

1. kontakt špičky s podložkou

2. vrchol zatížení nohy při odrazu 

3. odlepení špičky od podložky

4. letová fáze skoku

5. dopad chodidla na podložku – vrchol zatížení při dopadu

6. odlepení chodidla od podložky
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Interakční síly mezi nohou a podložkou

Graf č.1  Průběh velikosti vektoru výsledné interakční síly mezi nohou a podložkou

V grafu  byl  použit  i  tzv.  kinogram  skoku,  kdy  můžeme  vidět  průběh  skoku 

v jednotlivých fázích skoku, které sledují časový průběh pohybu. 

V čase 1, 90 – 2,20s probíhá 1. fáze pohybu - odraz, která byla detekovaná na 1. desce. 

V čase 2,51 – 3,51s probíhá 2. Fáze pohybu - odraz, kdy gymnastka dopadala na 2. 

Desku – Kistler.
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Graf č. 2 Průběh velikosti vertikální síly Fz mezi nohou a podložkou

Vertikální  síla  vyvíjená  při  kontaktu  nohy  s podložkou  v různých  fázích  skoku 

v závislosti  na  čase.  Jedná se o největší  akční  sílu  vyvíjenou na podložku,  proto je 

průběh této síly velmi podobný průběhu velikosti vektoru výsledné interakční síly mezi 

nohou  a  podložkou.  Při  odrazu  dosahují  maximální  hodnoty  zatížení  1128N ,  tedy 

téměř  trojnásobku  hmotnosti  gymnastky  (43kg).  Při  dopadu  maximální  hodnoty 

zatížení dosahují více jak trojnásobku hmotnosti gymnastky.
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Graf č.3  Průběh velikosti předozadní síly Fy mezi nohou a podložkou. 

Síla mění směr ve smyslu osy (ventradorzální – dorzoventrální) a tím vznikají kladné a 

záporné hodnoty. Kladné hodnyoty Fy vyjadřují síly ve směru původního dopředného 

pohybu – rozeběh. Záporné hodnoty vyjadřují směr interakční síly Fy v opačném směru 

k původnímu pohybu. Na grafu můžeme vidět, že horizontální síla není tak velká jako 

síla vertikální v grafu č.2.
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Graf č.4  Průběh velikosti mediolaterální síly Fx mezi nohou a podložkou

I v tomto grafu můžeme sledovat kladné i záporné hodnoty, které vznikají měnícím se 

směrem síly ve smyslu své osy (pravolevá, levopravá). Kladné hodnoty jsou interakční 

síly působící doprava. Do záporných hodnot se pak dostávají síly působící do leva ve 

směru pohybu. Z grafu je vidět, že je z jednotlivých detekovaných sil nejmenší. 
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Reakční síly v kolenním kloubu

Graf č.5  Průběh velikosti vektoru výsledné síly v kolenním kloubu 

Výsledná vektorová síla  je  téměř stejná jako výsledná interakční  síla  mezi  nohou a 

podložkou. Uvažovaný výpočtový model přenosu sil totiž neuvažuje disipace energií v 

jiných kompartmentech pohybového systému člověka. 
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Graf č.6  Průběh velikosti reakční síly v kolenním kloubu v caudocraniálním směru

Křivka znázorňuje namáhání kolenního kloubu v jeho ose pohybu. 
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Graf č.7  Průběh velikosti síly v kolenním kloubu působící v mediolaterálním směru

Křivka znázorňuje průběh mediolaterální síly v kolenním kloubu ve směru pohybu.
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Graf č.8  Průběh velikosti síly v kolenním kloubu působící v dorzoventrálním směru

Křivka znázorňuje průběh dorzoventrální síly v kolenním kloubu ve směru pohybu.
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Změny velikosti úhlů v hlezenním a kolenním kloubu

 

Graf č.9  Průběh změny úhlu v levém hlezenním kloubu v sagitální rovině(flexe, 

extenze) 

Na grafu lze vidět míru flexe – dorzální flexe o velikosti 90,02° v čase 1,88s, kdy noha 

dopadá na podložku. Dále pak v čase 2,14s s velikostí úhlu 91,2°, kdy dochází k tzv. 

zhoupnutí na noze a odrazem od podložky.

K plantární  flexi  dochází  v čase  2,05s,  kdy dochází  k napnutí  nohy a  noha  opouští 

podložku.
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Graf č.10  Průběh změny úhlu v pravém hlezenním kloubu v sagitální rovině

(flexe, extenze) 

V čase doskoku 2,8 – 3,4s nedochází k velkým výkyvům co se týče flexe v kotníku. 

Naměřené  úhlové  hodoty  se  pohybují  od  90°do  114°.  Při  doskoku  je  tedy  kotník 

v dorzální flexi.
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Graf č.11  Průběh změny úhlu v levém kolenním kloubu při odrazu v sagitální rovině

(flexe, extenze)

V odrazové fázi pohybu v čase 1,88 – 2,2 s je kolenní kloub v úhlové velikosti 133° a 

s postupem odrazu úhel  stoupá až na 168°,  kdy se noha napíná a  dochází  k extenzi 

kolenního kloubu.
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Graf č.12  Průběh změny úhlu v pravém kolenním kloubu při dopadu v sagitální rovině 

(flexe, extenze)

Při dopadové fázi skoku v čase 2,5 – 3,4s je kolenní kloub njeprve v úhlové velikosti 

162°, poté úhlová velikost mírně klesá - koleno se flektuje. Dochází ke zhoupnutí, kdy 

úhlová velikost kolenního kloubu opět vzrůstá až na 148° a pak opět klesá až do konce 

působení síly do úhlové velikosti 126°.
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Průběh velikosti točivých momentů kolem svých os v kolenním kloubu

Graf č.13  Průběh velikostí momentů sil ve třch osách otáčení v průběhu časové osy při 

odrazové fázi skoku 

Moment síly ML představuje otáčivý účinek síly kolem mediolaterální osy v kolenním 

kloubu.

Moment síly VD představuje otáčivý účinek síly kolem osy ventrodorzální v kolenním 

kloubu.

Moment síly CC představuje otáčivý účinek síly kolem osy craniocaudální v kolenním 

kloubu.
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Graf č.14  Průběh velikostí momentů sil ve třech osách otáčení v průběhu časové osy při 

dopadové  fázi skoku

Moment síly ML představuje otáčivý účinek síly kolem osy mediolaterální v kolenním 

kloubu.

Moment síly VD představuje otáčivý účinek síly kolem osy ventrodorzální v kolenním 

kloubu.

Moment síly CC představuje otáčivý účinek síly kolem osy craniocaudální v kolenním 

kloubu.
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Tabulkové hodnoty skoku

Tab.2: V následující tabulce č.2 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou. G1P1 (Gymnastka 1, pokus 1)

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba trvání 

síly (s)

Max. síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze (s)

Odraz L 1,88 2,2 0.32 1128,12 0.31

Dopad P 2,51 3,47 0.96 1374,83

Tab.3:  V tabulce  č.  3  jsou  zaznamenány  maximální  hodnoty  točivých  momentů  sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.  

Max. moment CC

V kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním 

kloubu (Nm)

Impuls síly 

v kolením kloubu 

(Ns)

Odraz L 341,91 398,24 198,92 205,35

Dopad P 336,36 438,32 469,9 389,71

Tab.4: V tabulce č. 4 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe  –  extenze)  v hlezenním  a  kolenním  kloubu  při  odrazové  fázi  z levé  nohy  a 

dopadové fázi na nohu pravou. 

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním kloubu 

(°)

Max. extenze 

v kolenním kloubu 

(°)

Odraz L 90,02 131,12 133,28 169,52

Dopad P 90,04 121,91 126,33 162,19
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5.1.2  Skok s rotací o 360°, s odrazem z levé dolní končetiny, 

s dopadem na pravou dolní končetinu 

G1P2 (Gymnastka 1, pokus č.2)

Tab.5: V následující tabulce č.5 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou.

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba 

trvání síly 

(s)

Max. síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze 

(s)

Odraz L 2,24 2,73 0,49 956,28 0,3

Dopad P 3,03 3,84 0,81 2155,82

Tab.6:  V tabulce  č.  6  jsou  zaznamenány  maximální  hodnoty  točivých  momentů  sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.  

Max. moment CC

V kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním kloubu 

(Nm)

Impuls síly 

v kolením 

kloubu (Ns)

Odraz L 1682,01 1027,43 2461,55 248,51

Dopad P 481,32 782,44 928,11 417,38

Tab.7: V tabulce č. 7 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe  –  extenze)  v hlezenním  a  kolenním  kloubu  při  odrazové  fázi  z levé  nohy  a 

dopadové fázi na nohu pravou. 

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním 

kloubu (°)

Max. extenze 

v kolenním 

kloubu (°)

Odraz L 90,18 133,71 127,01 168,61

Dopad P 90,41 126,91 130,14 167,84
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5.1.3  Skok s rotací o 360°, s odrazem z levé dolní končetiny, 

s dopadem na pravou dolní končetinu

G2P1 (Gymnastka 2, pokus č.1)

Tab.8: V následující tabulce č.8 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou.

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba trvání 

síly (s)

Max. síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze (s)

Odraz L 2,65 3,08 0,43 1114,86 0,25

Dopad P 3,33 4.67 1,34 1417,74

Tab.9:  V tabulce  č.  9  jsou  zaznamenány  maximální  hodnoty  točivých  momentů  sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.

Max. moment CC

V kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním kloubu 

(Nm)

Impuls síly 

v kolením kloubu 

(Ns)

Odraz L 275,98 356,21 202,74 249,24

Dopad P 251,27 386,88 258,80 619,26

Tab.10: V tabulce č. 10 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe  –  extenze)  v hlezenním  a  kolenním  kloubu  při  odrazové  fázi  z levé  nohy  a 

dopadové fázi na nohu pravou.

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním 

kloubu (°)

Max. extenze 

v kolenním 

kloubu (°)

Odraz L 90,01 128,20 135,45 166,99

Dopad P 90,02 137,04 136,09 170,57
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5.1.4  Skok s rotací o 360°, s odrazem z levé dolní končetiny, 

s dopadem na pravou dolní končetinu

G2P2 (Gymnastka 2, pokus č.2)

Tab.11: V následující tabulce č.11 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou.

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba 

trvání síly 

(s)

Max. Síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze (s)

Odraz L 2,46 2,98 0,52 1126,09 0,23

Dopad P 3,21 4,67 1,46 1190,51

Tab.12: V tabulce č. 12 jsou zaznamenány maximální hodnoty točivých momentů sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.

Max. moment CC

V kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním kloubu 

(Nm)

Impuls síly 

v kolením kloubu 

(Ns)

Odraz L 257,17 314,51 176,42 264,21

Dopad P 255,61 349,23 194,07 654,54

Tab.13: V tabulce č. 13 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe  –  extenze)  v hlezenním  a  kolenním  kloubu  při  odrazové  fázi  z levé  nohy  a 

dopadové fázi na nohu pravou.

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním kloubu 

(°)

Max. extenze 

v kolenním kloubu 

(°)

Odraz L 90,08 126,15 133,33 168,59

Dopad P 90,87 135,29 135,65 166,99

62



5.2 Skupina skoků s odrazem jednonož a dopadem jednonož 

(na odrazovou nohu) 

5.2.1  Skok s rotací o 180°odrazem z levé dolní končetiny a dopadem na levou dolní 

končetinu 

G1P1 (Gymnastka 1, pokus č. 1)

Tab.14: V následující tabulce č.14 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou.

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba trvání 

síly (s)

Max. Síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze (s)

Odraz L 2,14 2,54 0,4 1231,61 0,42

Dopad L 2,96 4,14 1,18 2239,45

Tab.15: V tabulce č. 15 jsou zaznamenány maximální hodnoty točivých momentů sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.

Max. moment CC

v kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním kloubu 

(Nm)

Impuls síly 

v kolením kloubu 

(Ns)

Odraz L 360,9 353,18 249,09 238,05

DopadL 427,16 973,14 733,67 350,91

Tab.16: V tabulce č. 16 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe – extenze) v hlezenním a kolenním kloubu.

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním kloubu 

(°)

Max. extenze 

v kolenním kloubu 

(°)

Odraz L 90,05 137,49 135,96 170,23

Dopad L 91,56 121,24 120,57 167,94
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5.2.2  Skok s rotací o 180°odrazem z levé dolní končetiny a dopadem na levou dolní 

končetinu 

G1P2 (Gymnastka 1, pokus č. 2)

Tab.17: V následující tabulce č.17 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou.

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba trvání 

síly (s)

Max. Síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze (s)

Odraz L 2,21 2,56 0,35 1179,3 0,45

Dopad L 3,01 3,92 0,91 1627,27

Tab.18: V tabulce č. 18 jsou zaznamenány maximální hodnoty točivých momentů sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.

Max. moment CC

v kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním kloubu 

(Nm)

Impuls síly 

v kolením kloubu 

(Ns)

Odraz L 327,21 338,75 214,36 233,59

DopadL 304,97 891,63 730,42 402,97

Tab.19: V tabulce č. 19 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe  –  extenze)  v hlezenním  a  kolenním  kloubu  při  odrazové  fázi  z levé  nohy  a 

dopadové fázi opět na levou nohu.

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním kloubu 

(°)

Max. extenze 

v kolenním kloubu 

(°)

Odraz L 90,46 132,87 131,9 168,36

Dopad L 90,78 125,67 130,03 167,07
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5.2.3  Skok s přednožením a rotací o 180°odrazem z levé dolní končetiny 

a dopadem na levou dolní končetinu 

G1P1 (Gymnastka 2, pokus č. 1)

Tab.20: V následující tabulce č.20 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou.

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba trvání 

síly (s)

Max. Síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze (s)

Odraz L 2,07 2,57 0,5 1220,42 0,38

Dopad L 2,95 4,03 1,08 1872,52

Tab.21: V tabulce č. 21 jsou zaznamenány maximální hodnoty točivých momentů sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.

Max. moment CC

v kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním kloubu 

(Nm)

Impuls síly 

v kolením kloubu 

(Ns)

Odraz L 345,8 298,8 327,34 320,73

DopadL 341,71 559,11 533,85 481,17

Tab.22: V tabulce č. 22 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe  –  extenze)  v hlezenním  a  kolenním  kloubu  při  odrazové  fázi  z levé  nohy  a 

dopadové fázi opět na nohu levou.

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním kloubu 

(°)

Max. extenze 

v kolenním kloubu 

(°)

Odraz L 90,27 131,44 138,94 166,19

Dopad L 91,38 126,24 123,36 161,87
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5.2.4  Skok s přednožením a rotací o 180°odrazem z levé dolní končetiny 

a dopadem na levou dolní končetinu 

G1P1 (Gymnastka 2, pokus č. 2)

Tab.23: V následující tabulce č.23 jsou zaznamenány základní časové údaje a naměřené 

max. hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou.

Začátek působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Konec působící 

síly v průběhu 

časové osy (s)

Doba trvání 

síly (s)

Max. Síla 

(N)

Doba trvání 

letové fáze (s)

Odraz L 2,17 2,74 0,57 1045,33 0,29

Dopad L 3,03 4,09 1,06 1423,25

Tab.24: V tabulce č. 24 jsou zaznamenány maximální hodnoty točivých momentů sil 

kolem svých os a impuls síly jak při odrazové fázi tak dopadové fázi skoku. Následující 

hodnoty jsou naměřené v kolenním kloubu.

Max. moment CC

v kolenním klubu 

(Nm)

Max. moment ML 

v kolenním kloubu 

(Nm) 

Max. moment VD 

v kolenním kloubu 

(Nm)

Impuls síly 

v kolením kloubu 

(Ns)

Odraz L 323,71 304,6 248,16 326,15

DopadL 310,13 492,4 417,4 452,71

Tab.25: V tabulce č. 25 jsou zaznamenány maximální úhlové velikosti v sagitální rovině 

(flexe  –  extenze)  v hlezenním  a  kolenním  kloubu  při  odrazové  fázi  z levé  nohy  a 

dopadové fázi opět na levou nohu.

Max. dorzální 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. plantární 

flexe v hlezenním 

kloubu (°)

Max. flexe 

v kolenním kloubu 

(°)

Max. extenze 

v kolenním kloubu 

(°)

Odraz L 90,05 126,24 137,66 166,33

Dopad L 90,16 137,87 130,1 169,43
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6  Diskuze

Skoky  a  poskoky  jsou  výbušné,  švihové  pohyby  celého  těla.  V této  kazuistice  se 

zabýváme detekování sil pomoci kinemato – dynamickografické metodiky. Je ukázáno, 

že je možné synchronizovanou kinematickou 3D analýzu s dynamickou analýzou řešit 

kvalitně definovanou problematiku.

Význam této předložené kinemato – dynamickografické analýzy spočívá v tom, že je 

možné:

1. Spočítat osové zatěžování dolních kostí ve 3D prostoru.

2. Spočítat momentové zatěžování kolenního kloubu ve 3D prostoru.

3. Vypočítat velikost impulsu síly při odrazu i dopadu v kolenním kloubu

4. Znázornit průběh postavení segmentů dolní končetiny v závislosti na čase – 

průběh úhlu mezi segmenty.

Námi potvrzené výsledky u obou gymnastek se shodují s literaturou (Javůrek, 1986), že 

hodnoty výsledné síly při pohybu v jednotlivých postaveních kloubu se mění. 

Největší extenze v kolenním i hlezenním kloubu při odrazové fázi skoku byla naměřena 

vždy na konci této fáze, kdy noha odpouštěla podložku.

K největší flexi v kolenním kloubu při dopadové fázi pohybu dochází  při prvním tzv. 

zhoupnutí po dopadu nohy na podložku. K maximu dorzální flexe v kotníku dochází při 

druhém zhoupnutí v této fázi pohybu.

Největší extenze v kolenním i hlezenním kloubu při dopadové fázi byla naměřena vždy 

v prvním okamžiku působením nohy na podložku. 

Podle vyhodnocených dat můžeme říci, že nebyly ani velké odchylky mezi jednotlivými 

gymnastky, odrazové ani dopadové interakční síly mezi nohou a podložkou se výrazně 

nelišily. 

Kloubní tlak je podmětem pro funkci chrupavky, kosti a podpůrných kloubních tkání. 

Chrupavka se takto deformuje v toleranční hranici  za stálé změny. Překročí – li tlak 
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horní  mez,  dochází  k rozrušení  chrupavky.  Na  druhé  straně  nedostatečný  tlak 

v kloubním  spojení  může  mít  za  následek  postupnou  atrofii  chrupavky  z inaktivity 

(Javůrek,  1986).  Námi  uvedené  parametry  KD  analýzy  budou  sloužit  jako  vstupní 

parametry k matematickému modelovaní zatěžování DK včetně modelu predikujícího 

remodelaci kostí DK.

Pro  zjednodušení  problému  zanedbáváme  přenos  sil  mezi  jednotlivými  segmenty 

pohybového systému člověka. Zanedbáváme i možný posun markerů po kůži během 

provádění skoků.
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7  Závěr

V našem výzkumu jsme se zabývali podrobnou 3D analýzou gymnastických skoků a 

poskoků v rytmické gymnastice z pohledu její dynamiky a kinematiky.

Na  základě  dynamometrie  jsme  detekovali  kontaktní  síly  ve  třech  komponentách  – 

vertikální, předozadní a mediolaterální. Z naměřených dat jsme vypočítaly maximální 

reakční sílu v kolenním kloubu jak při odrazové fázi, tak i při dopadové fázi skoku.

Potvrdila  se  hypotéza,  že  zatěžování  dlouhých  kostí  je  detekovatelné  –  výpočtově  

stanovitelné.

Z naměřených dat inetrakční síly mezi nohou a podložkou a jednotlivých vzdáleností 

mezi  působištěm  síly  a  středem  kolenního  kloubu  jsme  dopočítali  osová  zatížení 

kolenního kloubu, tím jsme potvrdili hypotézu H2.

Potvrdila se hypotéza,  že KD analýzou je možné spočítat osová zatížení v kolenním  

kloubu  ve  3D  prostoru.  Zanedbáváme  jak  ztrátu  energie  do  jiných  komponent  

pohybového systému člověka těla, tak i přenos sil mezi jednotlivými segmenty těla.

Pomocí matematických rovnic jsme spočítaly otáčivé momenty sil kolem jednotlivých 

os. Z vyhodnocených výpočtů byl otáčivý účinek sil největší kolem mediolaterální osy v 

kolenním kloubu – nejvíce je kolenní kloub zatížen do flexe a extenze. 

Uvedenými výpočty momentového zatížení jsme potvrdili hypotézu H3.

Uvedená KD analýza slouží dále svými výsledky k odhadu celoročního zatížení DK u 

vybraného typu sportovního pohybu – lze ovšem použít pro pohyb obecný.
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osy při dopadové  fázi skoku

Tab1: Údaje o gymnastkách

Tab2: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou 

(G1P1)

Tab3: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G1P1)

Tab4: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubu (G1P1)

Tab5: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou 

(G1P2)

Tab6: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G1P2)

Tab7: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubu(G1P2)

Tab8: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a 

podložkou(G2P1)

Tab9: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G2P1)

Tab10: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubu(G2P1)

Tab11: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a 

podložkou(G2P2)

Tab12: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G2P2)

Tab13: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubu(G2P2)

Tab14: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a podložkou 

(G1P1)
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Tab15: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G1P1)

Tab16: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubu(G1P1)

Tab17: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a 

podložkou(G1P2)

Tab18: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G1P2)

Tab19: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubu(G1P2)

Tab20: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a 

podložkou(G2P1)

Tab21: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G2P1)

Tab22: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubu(G2P1)

Tab23: Časové údaje a maximální hodnoty interakční síly mezi nohou a 

podložkou(G2P2)

Tab24: Max. momentové zatížení a  impuls síly v kolenním kloubu(G2P2)

Tab25: Úhlové změny v hlezenním a kolenním kloubuG2P2)

Příloha 1: Souhlas etické komise

Příloha 2: Vzor informovaného souhlasu
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Informovaný souhlas

Tímto souhlasem Vás oslovuji ke spolupráci na mé závěrečné (diplomové) práci. 

Vzhledem  k tématu  a  obsahu  práce  se  jedná  o  případovou  studii.  Cílem  práce  je 

podrobná  3D  analýza  gymnastického  skoku.  Pdkladem  pro  tuto  práci  budou  data 

naměřená pomocí  systému Kistler  pro zjištění  dynamické složky,  a  pomocí  systému 

Qualisys  bude naměřena kinematická složka.  Každá gymnastka provede pět  předem 

určených gymnastických skoků, vždy alespoň s dvěma platnými pokusy.

Spolupráce bude s Doc. PaedDr. Karlem Jelenem, Ing. Petrem Kubovým, Mgr. Šárkou 

Panskou a BEZ FTVS UK.

Celková doba testování nepřesáhne 3hod pro celý soubor testovaných.

Žádné invazivní metody nebudou použity, gymnastky nebudou během měření vystaveny 

žádnému nebezpečí.

Získaná data (výsledky) nebudou zneužity a osobní data zveřejněna.

Testující: Bc. Kateřina Holasová 
Testovaný:

………………..         
                ………………………

V Praze dne:
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