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Abstrakt 

 

Název: Kinematická a kinetická analýza skoků ve sportovní gymnastice 

 

Cíle: Cílem mé diplomové práce je provedení kinematicko – kinetické analýzy 

vybraných skoků ve sportovní gymnastice, zpracování dat, vypočtení momentu síly, 

který otáčí kolenní kloub kolem ventrodorzální osy, tedy do pohybů abdukce a addukce, 

a určení normalizovaného momentu síly (podíl momentu síly a hmotnosti probanda). 

 

Metody: Kinematicko - kinetická analýza vybraných skoků ve sportovní gymnastice 

byla provedena pomocí systémů Qualysis Motion Capture System a Kistler. 

 

Výsledky:  

Pro tuto práci byly zkoumány čtyři různé gymnastické skoky. Měření podstoupili tři 

zdraví probandi a dané skoky provedli vždy s alespoň třemi platnými pokusy. Ve všech 

provedených skocích byly naměřeny (z naměřených dat vypočteny) abdukční momenty 

kolenního kloubu. Addukční momenty se vyskytovaly pouze ve 32 % případů a 

v mnohých z nich v zanedbatelné hodnotě. Odrazy všech skoků vykazovaly abdukční 

momenty, hodnota normalizovaných addukčních momentů byla zanedbatelná. U 

doskoku skoků bez rotací byly naměřeny pouze momenty abdukční, u doskoku skoků 

s rotací kolem longitudinální osy byly naměřeny momenty abdukční i addukční. 

Hodnoty normalizovaných abdukčních momentů se pohybovaly mezi 0,3 – 11 m
2
.s

-2
. 

Hodnoty normalizovaných addukčních momentů se pohybovaly v rozmezí 0 – 10 m
2
.s

-2
. 

Vůbec nejvyšších hodnot dosáhl abdukční moment u dálkového skoku, jak při odrazu, 

tak při doskoku. 

 

Klíčová slova: sportovní gymnastika, skok, kolenní kloub, kinematicko – kinetická 

analýza, abdukční moment, addukční moment  
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Abstract: 

 

Title: Kinematic and kinetic analysis of artistic gymnastic jumps 

 

Objectives: The aim of my master thesis is execution of kinematic – kinetic analysis of 

jumps in artistic gymnastics, processing data, counting force moment, which does the 

rotation around ventrodorsal axis, means abduction and adduction motion and recount 

normalized moment (moment share by body weight). 

 

Methods: The kinematic – kinetic analysis of jumps in artistic gymnastics was done by 

using systems Qualysis Motion Capture System and Kistler. 

 

Results: 

We have been researching four different gymnastic jumps in this study. Four healthy 

individuals underwent the measurement. They have done each jump in free valid times. 

There was measured abduction moment of knee joint in each jump. Adduction moments 

were present only in 32 % cases and lot of them hasn´t significant value. There was 

measured abduction moment in bounces in each jump, value of standardized adduction 

moment wasn´t signifiant. There was measured just abduction moments in dismounts of 

non-rotational jumps. In dismounts of rotational jumps (around longitudinal axes) was 

measured abduction and also adduction moment. Values of normalized abduction 

moments were between 0,3 – 11 m
2
.s

-2
. Values of normalized adduction moments were 

between 0 – 10 m
2
.s

-2
. Highest values of abduction moment were during dismount and 

landing of the split leap jump. 

 

Keywords: artistic gymnastics, jump, knee joint, kinematic - kinetic analysis, abduction 

moment, adduction moment  

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=measurement
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1 Úvod 

Kinematická a kinetická analýza jsou metodami experimentální biomechaniky. 

Kinematická analýza se zabývá časoprostorovými závislostmi pohybu, rychlostí a 

zrychlením pohybujícího se tělesa. Kinetická neboli dynamická analýza zkoumá příčiny 

pohybu, tedy síly. S její pomocí jsme schopni určit výsledné síly a momenty sil kloubů 

lidského těla. 

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem lidského těla a jeho poranění či 

onemocnění daného jedince velice limituje. Poranění kolenního kloubu při sportovních 

aktivitách je časté a léčba může být v těžších případech zdlouhavá. Proto je 

problematika zatížení kolenního kloubu při chůzi i při sportovních aktivitách obsahem 

mnoha studií. Pro určení zatížení kolenního kloubu se používají vnější momenty sil, 

které na kloub působí, zejména pak moment síly působící pohyb v rovině frontální. 

Abdukční moment je spojován se zvýšeným rizikem poranění kloubu a addukční 

moment s rizikem vývoje osteoartrózy mediální části femorotibiálního kloubu. 

Téma Kinematická a kinetická analýza skoků ve sportovní gymnastice jsem si 

zvolila, protože mě zajímaly biomechanické charakteristiky kolenního kloubu u různých 

skoků ve sportovní gymnastice, a to nejen z hlediska fyzioterapie a pochopení silového 

působení v kolenním kloubu, ale i z pohledu trenéra a samotného cvičence. 

 Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří teoretický podklad pro práci 

a obsahuje popis gymnastiky, dělení gymnastických skoků, anatomické, kineziologické 

a biomechanické poznatky ohledně kolenního kloubu, biomechaniku měkkých tkání a 

metody experimentální biomechaniky. Druhá empirická část obsahuje stanovené cíle a 

hypotézy, popis sledované skupiny, zkoumaných pohybů, použitých metod a přístrojů. 

Obsahuje taktéž výsledky měření. V této části práce jsme se snažili objektivně určit 

přítomnost abdukčních a addukčních momentů kolenního kloubu při gymnastických 

skocích. 

 Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou gymnastických skoků a 

zatěžování kolenního kloubu ve frontální rovině. 
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2 Teoretická část 

2.1 Gymnastika 

 Gymnastika je soubor tělesných cvičení, která mají za cíl kultivaci pohybového 

projevu, držení těla a rozvoj tělesné zdatnosti (Skopová, Zítko, 2008). Gymnastika je 

klíčovou aktivitou v oblasti tělovýchovy a porozumění tělesnému vývoji a zdraví. 

Umožňuje všem cvičencům rozvíjet, osvojit si a zlepšovat základní pohybové 

dovednosti (Broomfield, 2011). Gymnastika je kombinací koordinace, obratnosti, 

fyzické dovednosti, ovládání těla, půvabu, síly a akrobatických dovedností, a to vše 

v estetickém provedení (Strauss, 2016). K dalším cílům patří osvojování dovedností 

s kladným prožitkem a pochopení vlivu pravidelné činnosti na zdraví člověka (Skopová, 

Zítko, 2008). Gymnastika a jí podobné pohybové činnosti podporují rozvoj základních 

pohybových dovedností a fyzické gramotnosti. Gymnastika je považována za dobrý 

základ pro další pohybové aktivity nebo sporty (Broomfield, 2011). 

 „Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových 

činností esteticko-koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj 

člověka, na udržení a zlepšování zdraví.“ (Skopová, Zítko, 2008, s. 13) 

 Z předchozí citace vyplývá, že gymnastika je estetická pohybová činnost, která 

vyžaduje určitou koordinační schopnost cvičence. Domnívám se tedy, že gymnastika by 

měla pozitivně ovlivnit zdraví jedince, držení těla i jeho psychický stav. 

2.1.1 Historie 

 Počátek gymnastiky sahá až do řecké starověké civilizace. Odtud pochází i její 

název. Slovo „gymnasein“ znamená cvičiti nahý (Strauss, 2016), ale označuje i 

cvičence, bojovníka nebo člověka zabývajícího se vědou o tělesných cvičeních 

(Skopová, Zítko, 2008). Gymnastika ve starověkém Řecku obsahovala běhání, skákání, 

plavání, házení, zápas a vzpírání. Fyzická zdatnost byla velice ceněna. Po dobytí Řecka 

Římany převzali Římané cvičence do svých legií (Strauss, 2016). V tomto období 

opěvovali gymnastiku i slavní filozofové (např. Aristoteles, Platon nebo Hippokrates) a 

vznikl i pojem kalokagathie (tělesná a duševní vyrovnanost) (Skopová, Zítko, 2008). 

Společně s úpadkem Říma upadl i zájem o gymnastiku jako takovou (Strauss, 2016). 

Důraz na tělesné a duševní zdraví kladli naši předci i v Číně, Indii a Egyptě. Z této doby 

pochází čínský systém zdravotního cvičení kung-fu a indický systém jógy. Ve 
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středověku se gymnastika udržovala pouze v nezbytné míře, a to u rytířů. Základy 

novodobé gymnastiky byly položeny v období renesance u humanistů a filantropistů a 

zároveň se odehrávalo navázání na starověké tradice. Později se přikládá tělesnému 

cvičení i důležitý cíl, a to ovlivnění zdravotního a výchovného aspektu člověka 

(Skopová, Zítko, 2008). Koncem 18. století F. L. Jahn vyvinul tyč na šplhání, bradla (o 

stejné i nestejné úrovni), kladinu a skokanskou disciplínu. Je tedy více než kdokoliv jiný 

považován za „otce novodobé gymnastiky“ (Strauss, 2016). Koncem 18. a v průběhu 

19. století vznikaly v Evropě ucelené gymnastické směry a systémy jako například 

severský, německý turnerský systém nebo na našem území tělovýchovné hnutí Sokol. 

Představitelem švédského systému gymnastiky (severský systém) byl P. H. Ling, který 

rozlišoval čtyři druhy gymnastiky: pedagogickou, estetickou, vojenskou a léčebnou. 

Severský systém pracoval s důrazem na zdravotní aspekt cvičení. Zakladatelem 

německého turnerského systému je J. CH. Guts-Muths, který je zároveň představitelem 

nářaďové gymnastiky. Tento systém taktéž zdůrazňoval zdravotní aspekt cvičení, dále 

pak rozvoj síly, vytrvalosti a charakterových vlastností jedince. Méně známý systém 

francouzské přirozené metody je založen na přirozených cvičeních souvisejících se 

životosprávou a hygienickými návyky. Představitel tohoto směru G. Demeny se snažil o 

dynamická plynulá a rytmická cvičení. Z turnerského i dalších systémů vycházel Dr. 

Miroslav Tyrš při vytváření tělovýchovného systému a v roce 1862 (Skopová, Zítko, 

2008) s Jindřichem Fügnerem (Česká obec sokolská, 2015b) založili Sokol. Tyrš 

považoval tělesnou výchovu za stejně důležitou jako výchovu rozumovou, mravní nebo 

estetickou. Dále je zakladatelem Tělocvičného názvosloví (Skopová, Zítko, 2007). 

Sokol není pouze tělovýchovným systémem, ale i společenským a kulturním hnutím, 

které hrálo důležitou roli v dějinách našeho národa (Česká obec sokolská, 2015a). Další 

důležitou osobností českých gymnastických dějin je Klemeňa Hanušová, 

spoluzakladatelka Tělocvičného spolku paní a dívek pražských. Vývoj ženské 

gymnastiky byl vedle sokolského systému ovlivňován i ze zahraničí, a to jak 

zdravotním, tak estetickým směrem. Vývoj školní tělesné výchovy v 19. století probíhal 

dle převažujícího tělovýchovného systému. V Čechách po roce 1869 byla v obecných 

školách zařazena tělesná výchova chlapců do povinných předmětů a patřila do ní 

cvičení prostná, nářaďová a pořadová (Skopová, Zítko, 2008). Návrat k soutěžní 

gymnastice se odehrál se vznikem novodobých Olympijských her v roce 1896 (pro 

muže; ženy až v roce 1936) (Strauss, 2016). Po vzniku samostatné Československé 
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republiky byla tělovýchova silně ovlivněna Sokolem. Až v roce 1948 byla zařazena 

tělesná výchova do povinných předmětů ve všech školách (tedy i pro dívky). Od roku 

1960 se v rámci tělesné výchovy vyučovala základní gymnastika, lidové tance, 

sportovní a moderní gymnastika. Po roce 1989 dochází ke změnám povinného obsahu a 

rozvoji pozitivního vztahu k pohybové aktivitě. V moderní době se výběr druhu 

gymnastiky nebo gymnastických sportů podřizuje potřebám cvičenců. V gymnastice se 

sportovním zaměřením se začala zvyšovat obtížnost. Pod pojmem gymnastika si 

všestrannou tělesnou výchovu představují zejména v angloamerických a severských 

zemích. U nás se od druhé světové války tělesná výchova dělí na gymnastiku, sporty, 

hry a turistiku. Dnes se v rámci školní tělesné výchovy z gymnastiky vyučuje 

gymnastika základní, rytmická i sportovně zaměřená. Dále vznikají nové spolky, 

fitcentra i nové gymnastické sporty (Skopová, Zítko, 2008). 

2.1.2 Dělení gymnastiky 

 Všechny směry a druhy gymnastiky se vzájemně ovlivňují a prolínají. Podle 

charakteru obsahu a účelů cvičení dělíme gymnastiku na gymnastické druhy a 

gymnastické sporty. Podle druhů ji rozdělujeme na gymnastiku základní, rytmickou a 

aerobik. Podle gymnastických sportů rozdělujeme gymnastiku na olympijské a 

neolympijské sporty (Skopová, Zítko, 2008). 

2.1.2.1 Gymnastické druhy 

 Základní gymnastika je soubor průpravných a všestranně rozvíjejících cvičení 

(Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra tělesné a sportovní 

výchovy, 2010a). Je součástí výuky všech typů škol i sportovní přípravy mládeže ve 

většině sportů. Základní gymnastika je důležitá pro optimální vývoj jedince (všestranný 

tělesný a pohybový) a dále pro získání a udržení zdatnosti (Skopová, Zítko, 2008). 

Cílem ZG je ovlivnění zdraví, výchovy a vzdělávání cvičenců různého věku, pohlaví, 

zájmů, zaměření a tělesné zdatnosti (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

Pedagogická, Katedra tělesné a sportovní výchovy, 2010a). Výhody ZG jsou: pohybová 

přístupnost všem, velká variabilita obsahu, všestranné působení, možnost odstupňování 

zátěže, kladné ovlivnění životního stylu, ale i duševní osvěžení, zvýšení odolnosti, 

sebevědomí nebo estetického cítění (Skopová, Zítko, 2008). ZG je nezastupitelná při 

vytváření kvalitních posturálních a pohybových stereotypů (Západočeská univerzita v 

Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra tělesné a sportovní výchovy, 2010a). Cvičební 
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programy ZG lze dělit podle účelu na zdravotně, výkonově nebo profesně orientované 

programy. Podle fyziologického účinku dělíme cviky na protahovací, mobilizační, 

posilovací, vytrvalostní, koordinační, rovnovážné, relaxační a dechové. ZG lze dále 

dělit na cvičení prostná, s náčiním, na nářadí, užitá, akrobatickou přípravu, cvičení 

z oblasti hudebněpohybových vztahů a cvičení pořadová. Cvičení prostná využívají 

základních poloh - postoje, kleky, sedy, lehy a podpory. Pohyby jsou čtyř druhů, a to 

chůze, běhy, poskoky a obraty. Cvičení s náčiním využívají např. švihadla, tyče, 

medicinbaly, činky, gumy, expandéry, nafukovací míče různých velikostí (fitball, 

overball). Tento druh základní gymnastiky přispívá k pestrosti a emocionálnímu prožití 

cvičení (Skopová, Zítko, 2014). Cvičení s náčiním může cvičení buď ztížit, zlehčit nebo 

zpestřit (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra tělesné a 

sportovní výchovy, 2010a). Pro cvičení na nářadí jsou typické lavičky, žebřiny, žebříky, 

žíněnky a šplhadla. Dále se používají i např. bedny, hrazdy, kruhy, malé trampolíny, 

kladiny. Tato nářadí jsou využita buď jako překážky, nářadí pro motoricko-funkční 

přípravu nebo pro nácvik gymnastických dovedností. Cvičení užitá jsou nejjednodušší 

přirozená cvičení, jako např. různé druhy chůze, běhů, skoků, házení, lezení, šplhání, 

překonávání překážek a nošení břemen. Akrobatická příprava obsahuje cviky 

zpevňovací, odrazové, doskokové, rotační, podporové a rovnovážné a je zařazena ve 

školní tělesné výchově, gymnastických sportech, programech sport pro všechny a 

motoricko-funkční přípravě ve většině sportů. Cvičení z oblasti hudebně pohybových 

vztahů využívají prvky rytmické gymnastiky a tance ve vztahu s hudbou. Pořadová 

cvičení slouží k organizaci cvičenců, patří mezi ně např. nástupy, hlášení, pochody aj 

(Skopová, Zítko, 2008). 

 Dalším gymnastickým druhem je rytmická gymnastika. Jedná se o 

nejpropracovanější metodu hudebně pohybové výchovy v gymnastice s využitím 

esteticko-koordinačních dovedností a předvedením uvědomělého řízeného estetického a 

optimálně rytmizovaného pohybu. Zakladatelem RG je Emile Jaques Dalcroze 

(Novotná, Panská, Šimůnková, 2011). Obsah RG je dělen na čtyři části: hudebně 

pohybová výchova (např. počítací doba, tempo, rytmus ad.), cvičení bez náčiní (např. 

skoky, obraty, rovnovážné či akrobatické prvky), cvičení s náčiním (např. švihadlo, míč, 

obruč, kužele, stuhy) a taneční výchova (využití různých tanečních technik 

v gymnastice). Cílem RG je kultivování pohybového projevu (Skotáková, 2014). 
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Hudební doprovod má funkci motivační, regulační, ale i dramaturgickou (Novotná, 

Panská, Šimůnková, 2011). 

 Posledním gymnastickým druhem je aerobik (Novotná, Panská, Šimůnková, 2011). 

Jedná se o aerobní pohybovou aktivitu střední intenzity s hudebním doprovodem 

esteticko-koordinačního charakteru. Cílem aerobiku je zlepšování funkční zdatnosti 

organismu, tělesný rozvoj, spalování tělesných tuků. Aerobik můžeme rozdělit na 

rekreační (např. školní kroužky, domácí cvičení), komerční (např. fitness centra) a 

sportovní. Aerobik vznikl v 70. letech 20. století v USA. Za vedení lektora jsou 

skupinově cvičeny sestavy, které se skládají z různých kroků, popř. tanečních kroků, 

skoků a poskoků a doprovodných pohybů paží (Skopová, 2008). 

 Všeobecná gymnastika resp. Gymnastika pro všechny (Gymnastics for all, GFA) je 

pojem, kterým FIG označuje druh pohybové činnosti s obsahem nezávodních forem 

gymnastiky a dalších rekreačních aktivit. Jejím cílem je harmonický rozvoj osobnosti, 

proces ozdravení člověka (prevence, optimální úroveň zdatnosti). Gymnastika pro 

všechny zahrnuje např. různé druhy gymnastik, pohybová školení, základní hudebně 

pohybovou přípravu nebo prezentaci výsledků (vystoupení, soutěže) (Skopová, Zítko, 

2008). 

2.1.2.2 Gymnastické sporty 

 Gymnastické sporty se dělí na olympijské a neolympijské. Mezi olympijské patří 

sportovní gymnastika mužů a žen (viz kapitola 02.2 Sportovní gymnastika), moderní 

gymnastika a skoky na trampolíně. Mezi neolympijské 

sporty se řadí např. gymnastický aerobik, akrobatická 

gymnastika, teamgym, aerobik fitness družstev, fitness 

jednotlivců a estetická skupinová gymnastika (Skopová, 

Zítko, 2008). 

 Moderní (dříve umělecká) gymnastika kombinuje 

prvky gymnastiky, akrobacie, baletu a tance spojené 

s hudebním doprovodem. Sportovní výkon je 

charakterizován úrovní zvládnutí řady koordinačně velmi 

náročných pohybových operací převážně acyklického 

charakteru s přesně definovanými normami techniky 

cvičení bez náčiní spojenými se specifickou technikou 

Obrázek 1 - Moderní gymnastika 

(Gymnastics Australia, 2016) 
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cvičení s jednotlivým náčiním. Vysoké nároky na koordinačně obratnostní schopnosti 

ve vzájemném působení pohybu těla a náčiní jsou uplatňovány spolu s tvůrčí aktivitou 

gymnastky ve výrazovém ztvárnění pohybových sestav. Na programu LOH je od roku 

1984 (Šimůnková, Panská, 1983). Pro tento sport je dominantní výrazná flexibilita 

všech kloubních spojení gymnastek. Juniorské a seniorské soutěže jsou ve čtyřboji 

jednotlivkyň s náčiním (výběr z pěti náčiní – švihadlo, obruč, míč, kužele a stuha) a ve 

společných skladbách, kde pětičlenná družstva předvádí u seniorek dvě skladby, u 

juniorských družstev jednu skladbu s určeným nářadím. Hodnocena je předvedená 

obtížnost sestavy (známka D – Difficulty), technický způsob provedení spojený 

s uměleckými požadavky na skladbu sestavy (známka E – Execution) (Mezinárodní 

gymnastická federace, 2013). 

 Dalším olympijským gymnastickým sportem jsou skoky na trampolíně (Skopová, 

Zítko, 2008). Soutěží se v kategoriích jednotlivců mužů a žen a v synchronních 

dvojicích mužů a žen. V programu LOH je zařazena pouze soutěž jednotlivců, a to od 

roku 2000 (Sarichev, 2014e). Závodní trampolína je vysoká 110 cm a má rozměry 500 x 

300 cm, plocha, na které závodníci skáčou, má rozměry 420 x 215 cm (Fédération 

internationale de gymnastique, 2012). Závodní sestavy jsou v rámci kvalifikačního kola 

dvě: povinná desetiprvková a volná 

desetiprvková. Ve finále je pak 

předvedena volná sestava. Skokan před 

zahájením sestavy může provést 

libovolný počet přímých skoků (Sarichev, 

2014e). Po zahájení sestavy jsou za sebou 

předvedeny prvky bez meziskoků a bez 

pauz. Jedná se o jednoduchá, dvojná nebo 

trojná salta bez nebo s různým počtem 

vrutů. Poloha těla v saltech může být skrčmo, schylmo nebo toporně. Předvedený prvek 

může být v sestavě pouze jednou. Hodnocena je obtížnost skoků a jejich provedení. U 

synchronních skoků dvojic jsou závodní program a hodnocení shodné jako u jednotlivců 

(Fédération internationale de gymnastique, 2012). Přibývá však důležitý faktor této 

disciplíny, a to správná pohybová a časová souhra (Sarichev, 2014e). Pro snazší 

hodnocení tohoto aspektu je k trampolínám připojen přístroj, který zaznamenává čas 

doskoku každého jednotlivce z dvojice a následně vypočítá známku synchronnosti. Ve 

Obrázek 2 – Skoky na trampolíně (British Gymnastics, 

2016) 
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světě se pod názvem „trampolining“ konají závody ve skocích na trampolíně (klasické - 

výše uvedené), double-mini trampolíně a tumblingu (Fédération internationale de 

gymnastique, 2012). Tyto gymnastické sporty (Skopová, Zítko, 2008) (včetně 

synchronních skoků dvojic) již nepatří mezi olympijské gymnastické sporty (Sarichev, 

2014e). Skoky na double-mini trampolíně jsou individuálním sportem pro muže a ženy. 

Trampolína pro tuto disciplínu je nižší a menší než klasická trampolína. Závodníci po 

rozběhu předvádějí dva skoky, jeden s odrazem z přední nakloněné části trampolíny a 

doskokem na vodorovnou část (může být přímý skok), odkud předvádějí druhý skok a 

doskakují na doskokovou žíněnku. Stejně jako v klasických skocích na trampolíně i zde 

závodníci předvádějí salta (jednoduchá, dvojná, trojná, bez nebo s různými počty vrutů). 

Závodník předvádí dvě tyto kombinace skoků. K hodnocení oproti klasickým skokům 

na trampolíně přibývá i hodnocení kvality doskoku na konci sestavy. Tumbling je 

individuálním gymnastickým sportem, ve kterém závodníci předvádějí osmiprvkové 

sestavy různých cviků bez mezikroků nebo pauz. Prvky v sestavách jsou prováděny tak, 

že v kontaktu s tumblingem (25m dlouhé nářadí) mohou být pouze ruce nebo nohy. 

Tumbling představuje kombinaci prvků vpřed, vzad a bokem, jedná se o rondáty, fliky a 

salta. Hodnocena je obtížnost a provedení dané sestavy (Fédération internationale de 

gymnastique, 2012). 

 Gymnastický aerobik je aerobik upravený pro soutěže organizovaný ČGF a 

celosvětově se rozšířil na konci 20. století. Závodí se s hudebním doprovodem na 

odpružené podlaze v kategoriích: jednotlivci muži a ženy, smíšené páry, mužské a 

ženské trojice a mužské a ženské týmy (6 závodících). Hodnotí se předvedená obtížnost 

sestavy, technické provedení jednotlivých prvků, správný timing, synchronnost 

závodníků, choreografie a celkový umělecký dojem. Sestava by měla obsahovat prvky 

ze čtyř skupin: dynamická síla, statická síla, skoky a prvky rovnováhy a stability. Dále 

může obsahovat „zvedačky“ (zvedané polohy). Hodnotí se začáteční i konečná póza 

(Sarichev, 2014a). Dále se závodí ve sportovním aerobiku, který organizuje FISAF a má 

odlišná pravidla (FISAF international, 2015b). 

 Dalším neolympijským gymnastickým sportem je aerobik fitness družstev. Závodní 

sestava trvá 2 minuty, je doprovázena hudbou. Tento sport spadá pod titness týmy 

společně se step aerobikem a funk/hip hop. Závodí se v pětičlenných nebo šesti- až 

osmičlenných družstvech (FISAF international, 2015a). 
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Akrobatická gymnastika (dříve nazývaná sportovní akrobacie) je sport, pro který je 

typická síla, flexibilita, rovnováha a spolupráce. Závodí se na odpružené podlaze 

pokryté gymnastickým kobercem o rozloze 12 x 12 m (shodná s nářadím prostná v SG) 

v pěti kategoriích: mužské, ženské a smíšené páry, 

ženské trojice a mužské čtveřice. Závodníci předvádějí 

tři různé sestavy (Sarichev, 2014b), z nichž každá trvá 

maximálně 2 min 30 s (Fédération Internationale de 

Gymnastique, 2014) a je doprovázena hudbou. Jsou to 

sestavy, pro které je charakteristická určitá stránka 

akrobacie: statická, dynamická a smíšená. Statická 

sestava obsahuje rovnovážné skupinové pozice (např. 

lidskou pyramidu, „zvedačky“) (Sarichev, 2014b). Pro 

dynamickou sestavu jsou charakteristická házená salta 

nebo různé prvky v kombinaci za sebou (typické 

taktéž pro SG). Smíšená sestava je finálová a obsahuje 

prvky obou předešlých sestav (Fédération 

Internationale de Gymnastique, 2014). Rozhodčí hodnotí obtížnost sestavy, její 

provedení a umělecký dojem (Sarichev, 2014b). 

 TeamGym (dříve používaný název EuroTeam) je gymnastickým sportem, který 

kombinuje prvky sportovní gymnastiky, tumblingu a skoků na trampolíně. Tento 

relativně mladý sport (resp. gymnastická disciplína) vznikl ve skandinávských zemích. 

Mistrovství Evropy se pořádá jednou za dva roky. TeamGym se rozšířil i na další 

kontinenty, kde se však 

pravidla od těch evropských 

liší. Podle pravidel vydaných 

UEG se závodí v osmi- až 

dvanáctičlenných družstvech: 

mužských, ženských nebo 

smíšených v tzv. „severském 

trojboji“ (Sarichev, 2014f). 

První z disciplín je pódiová 

skladba trvající 2 min 15 s až 

2 min 45 s; účastní se jí 

Obrázek 3 – Akrobatická gymnastika 

(OzCrowd, 2016) 

Obrázek 4 – TeamGym (Ólafsson, 2014) 
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všichni členové družstva a je doprovázena hudbou. Tato sestava obsahuje rovnovážné a 

silové prvky, akrobatické prvky, skoky a piruety. Další disciplínou je akrobacie (pružný 

pás nebo tumbling), kde závodníci cvičí ihned po sobě (proudově) a předvádějí tři různé 

série dynamických akrobatických řad. Každé série se účastní šest nejlepších členů týmu 

a řada musí obsahovat minimálně tři různé prvky. Poslední disciplínou je trampolína, na 

které se opět předvádí 3 série skoků, každou z nich tým předvede v šesti závodnících. 

Minimálně jedna série musí být předvedena přes přeskokový stůl a minimálně jedna bez 

něj. Rozhodčí hodnotí obtížnost a provedení prvků, v pódiové skladbě pak i 

synchronnost cvičení (Union européenne de gymnastique, 2013). ČGF společně s ČOS 

a ČASPV vytvořily i nižší, pouze národní, úroveň pravidel, aby mohly nabídnout tento 

zajímavý sport co nejširšímu spektru cvičenců. Jedná se o TeamGym Junior a Malý 

TeamGym (pouze akrobacie a trampolína). Méně početná družstva mohou závodit 

v soutěži TeamGym Trio (v sériích skáčou pouze tři závodníci), kteří však závodí podle 

pravidel UEG (Křížková, Chrastinová, 2015). 

 Při fitness jednotlivců závodníci (v semifinále) předvádějí 90 – 120 s dlouhé 

sestavy s doprovodem hudby. Jedná se o kombinaci prvků gymnastiky, tance, bojového 

umění atd. Předváděny jsou prvky flexibility (např. rozštěp), silové (např. kliky, špicary, 

vznosy), skoky a gymnastické a akrobatické prvky (např. kotouly, přemety, salta). 

V této soutěži je taktéž hodnocena postava, zejména symetrie, úroveň podkožního tuku, 

kvalita tělesné hmoty a vzhled pokožky (Svaz kulturistiky a fitness České republiky, 

2015). 

 Estetická skupinová gymnastika 

vznikla ve Finsku a vyvinula se ze 

společných skladeb moderní 

gymnastiky, ale bez použití náčiní. 

Družstvo tvoří 6 – 14 gymnastek, 

které předvádějí společnou sestavu 

s hudebním doprovodem na koberci o 

rozloze 13 x 13 m. Sestava obsahuje 

různé gymnastické prvky: 

rovnovážné tvary, obraty (piruety), 

Obrázek 5 - Estetická gymnastika (Voimistelijat, 2016) 
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skoky, akrobatické prvky, zvedané polohy („zvedačky“) a trvá 2 min 15 s až 2 min 45 s. 

Rozhodčí hodnotí obtížnost sestavy a její provedení společně s uměleckou složkou 

skladby (International federation of aesthetic group gymnastics, 2012). 

 Dalším sportem je rokenrol, který však neorganizuje ČGF ani FIG, proto jej nelze 

uvádět přímo jako gymnastický sport. Základem rokenrolu je však mimo jiné i 

gymnastická průprava a mnoho bývalých gymnastů se v tomto sportu rekrutuje podobně 

jako u aerobiku. 

I když Skopová, Zítko (2008, s. 14) v dělení gymnastiky neuvádějí cheerleading, 

dovolím si ho zmínit, neboť závodníci ve svých skladbách předvádějí gymnastické 

akrobatické prvky a skoky. Jedná se např. o skoky roznožné, z akrobatických prvků jsou 

to např. rondáty, fliky, salta. Typickým znakem pro tento sport jsou skupinové zvedané 

polohy, tzv. „zvedačky“, nazývané stunty. Jeden stunt je tvořen pěti závodníky, z nichž 

je jeden zdvihán do různých pozic nebo vyhazován do salt. Složením více stuntů 

dohromady pak vznikají pyramidy. Závodí se v týmech, ale i ve dvojících (Česká 

Asociace Cheerleaders, 2014). 

2.1.3 Působení gymnastiky na lidský organismus 

Každá pohybová aktivita ovlivňuje lidský organismus na mnoha úrovních. 

Působení gymnastiky je komplexní a s ohledem najejí odraz na zdraví je podle 

Dylevského aj. (1997, s. 132) jedním z nejvíce diskutovaných sportů. Působení 

gymnastiky a obecně tělesné zátěže na jednotlivé části pohybového aparátu je blíže 

popsáno v kapitole 2.5.3 Biomechanika tkání. Gymnastika pomáhá rozvoji rychlostní 

síly, obratnosti, statické i dynamické síly a koordinace. Kontraindikací gymnastiky je m. 

Scheurmann (floridní, reparační stádium), diskopatie, spondylolistézy, nadváha, ICHS, 

artrotická degenerace zatěžovaných kloubů a kloubní instability (Dylevský aj., 1997). 

 Úrazovost v tomto sportu je přítomna, a to zejména vlivem nezvládnutí daného 

prvku (pád nebo nesprávný doskok, špatný stav nářadí nebo doskokové plochy). 

Přítomny mohou být zlomeniny v oblasti nohy, hlezenních kloubů, pažní kosti a 

předloktí. Výjimkou bohužel nejsou ani zlomeniny v oblasti páteře. Dále jsou v tomto 

sportu obvyklá poranění kloubního aparátu DKK nebo krční páteře a ruptury svalů a 

šlach (Dylevský aj., 1997). 
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2.2 Sportovní gymnastika 

Sportovní gymnastika je individuální sportovní disciplinou, která vyžaduje velký 

kloubní rozsah pohybu, obratnost, sílu a koordinaci (Sarichev, 2014d). Závodníci 

předvádějí na různých nářadích sestavy o délce v rozmezí od několika vteřin (přeskok) 

po 90 s (prostná). Tyto sestavy jsou hodnoceny bodově, a to za obtížnost prvků a za 

kvalitu jejich předvedení. Vítězí závodník s nejvyšším součtem známek (Fédération 

internationale de gymnastique, 2013). Do programu letních olympijských her je SGM 

zařazena od roku 1896 a SGŽ od roku 1928 (Sarichev, 2014d). 

Přestože se jedná o individuální sport (sestavy jsou předváděny jednotlivci), jsou 

soutěže SGM i SGŽ rozděleny do třech základních soutěží: jednotlivá nářadí, víceboj 

jednotlivců a víceboj družstev (Sarichev, 2014d). Podle nářadí se SGM dělí na šest 

disciplín: prostná, přeskok, kruhy, bradla, hrazda a kůň našíř (Sarichev, 2014c). Ve SGŽ 

figurují čtyři disciplíny: prostná, přeskok, bradla a kladina (Sarichev, 2014d). 

Prostná se cvičí na odpružené 

podlaze s gymnastickým kobercem 

o rozměrech 12 x 12 m (Sarichev, 

2014d). Předváděny jsou silové 

(rovnovážné prvky, stojky, kola) a 

dynamické prvky (tj. akrobatické 

prvky jako přemety, salta), které 

jsou ve většině případů předváděny 

v různých kombinacích za sebou 

(Sarichev, 2014c). Na prostných 

v SGŽ lze dále vidět piruety a skoky bez rotací nebo s rotací pouze kolem longitudinální 

osy (viz kapitola 02.2 Sportovní gymnastika) (Fédération internationale de 

gymnastique, 2013). Prostná žen na rozdíl od prostných mužů jsou doprovázena 

hudbou, a je tedy hodnocena i estetičnost sestav (Sarichev, 2014d). 

Přeskok je časově nejkratší disciplínou ve SG. Nářadí je tvořeno přeskokovým 

stolem, odrazovým můstkem a doskokovou žíněnkou. Výška stolu v SGM je 135 cm 

(Sarichev, 2014c), v SGŽ 125 cm. Sestava začíná maximálně 25 m dlouhým rozběhem. 

Odraz z můstku probíhá snožmo nebo souruč. Dotyk stolu je povolen pouze rukama a je 

povinný. Samotný stůl je překonán pomocí prvku: rondát, přemet vpřed nebo flik 

Obrázek 6 – Salto na prostných (Jewish Journal, 2016) 
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(přemet vzad, po předchozím rondátu na 

odrazovém můstku). Po odrazu z rukou ze 

stolu následují různé druhy salt s nebo bez 

několikanásobných obratů. Sestava končí 

doskokem na doskokovou žíněnku 

(Sarichev, 2014d). 

Mužská bradla tvoří dvě rovnoběžné 

dřevěné tyče o délce 350 cm umístěné ve stejné výšce 175 cm, které jsou od sebe 

vzdáleny 50 cm. Sestava je tvořena především švihovými prvky, vedle nich i prvky 

silovými (např. stojky). Kůň našíř je nářadí vysoké 105 cm a dlouhé 160 cm, má na 

sobě dvě 12 cm vysoká madla. V sestavě jsou předváděny prvky točivé (neboli mety) a 

kyvadlové (např. stříže, kola, kola s obraty v kombinaci se stoji na rukou). Kruhy jsou 

tvořeny dvěma dřevěnými kruhy o průměru 18 cm, které jsou připojeny na 3 m 

dlouhých lanech. Samotné kruhy jsou 

umístěny přibližně ve výšce 275 cm. Sestavy 

se skládají z dynamických švihových prvků 

(výmyky, veletoče, stoje na rukou) a 

statických silových výdrží (rozpory). 

V kontaktu s kruhy jsou pouze ruce. Hrazda je 

nářadí umístěné ve výšce 255 cm. Je tvořena 

ocelovou tyčí o průměru 2,5 cm, která je 

dlouhá 240 cm. Sestava se skládá především ze švihových prvků (toče, veletoče) a 

letových prvků (salta) (Sarichev, 2014c). 

Ženská bradla tvoří dvě vodorovné tyče ve výšce 155 cm a 235 cm. Závodnice na 

nich předvádějí švihové a letové prvky jako muži na hrazdě. Sestava končí doskokem 

na doskokovou žíněnku nejčastěji v podobě různých druhů salt. Kladina je břevno 

umístěné 125 cm nad zemí, dlouhé 500 cm a široké 10 cm. Sestava na tomto nářadí 

obsahuje podobné prvky jako na prostných, tzn. akrobatické prvky, např. přemety, salta 

a jejich kombinace, stejně jako skoky a obraty (piruety) (Sarichev, 2014d). 

Na prostných a kladině gymnastky kromě dalších prvků předvádějí gymnastické 

skoky, v nichž je důležitá správná technika odrazu, výška, popřípadě i délka skoku (liší 

se pro různé skoky), rozsah pohybu, schopnost rotace (kolem longitudinální osy). 

Obrázek 7 - Přeskok (Beaudouin, 2015b) 

Obrázek 8 - Kůň našíř (Beaudouin, 2015a) 
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Předváděny jsou i různé vazby skoků za sebou. Skoky jsou prováděny odrazem 

jednonož nebo obounož a doskokem taktéž obounož nebo jednonož popř. v některých 

dalších skocích dopadem na jinou část těla. Na rozdíl od akrobatických prvků ve 

skocích nedochází k rotacím kolem transverzální a anteroposteriorní osy. 

V následujících kapitolách 2.2.1 až 2.2.5 jsou vyjmenovány gymnastické skoky 

(Fédération internationale de gymnastique, 2013). 

2.2.1 Skoky s odrazem obounož 

Pokud není uvedeno jinak, poloha koleních kloubů je plná extenze. Uvedené rotace 

jsou kolem longitudinální osy těla. Poloha HKK u těchto skoků není podle pravidel SG 

přesně dána, proto ji zde nepopisuji (nejčastěji jsou však HKK v 90° abdukci, dále pak 

v plné flexi v ramenních kloubech, popřípadě u těla v nulovém postavení). Hlava je 

v nulovém postavení – v prodloužení trupu a trup napřímený. Po poisu skoků následují 

obrázky daných skoků (pro lepší orientaci jsou použita velká písmena) 

a) S doskokem obounož 

Skok s bočným roznožením (bez rotace, s flektovaným nebo extendovaným kolenním 

kloubem neodrazové DK) (A), s rotací 180° (B), 360° (C), 540° (D) 

 

Obrázek 9 – Skoky s bočným roznožením a doskokem obounož (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

Skok s přednožením povýše (bez rotace) („schylka“) (E),  s rotací 360° (F) 

 

Obrázek 10 - Skoky s přednožením povýše (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 
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Skok s přednožením roznožmo nebo s čelným roznožením (bez rotace) („štička“) (G), s 

rotací 180° (H), 360° („Popa“) (I), 540° (J) 

 

Obrázek 11 - Skoky s přednožením roznožmo (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

Skok prohnutě se skrčením zánožmo obou dolních končetin („přípatka“) (K) 

Skok s rotací 360° se skrčením zánožmo povýš jedné a přednožením druhé dolní 

končetiny (lze provést i jako skok s odrazem jednonož, v tomto případě skok spadá do 

skupiny skoků 2.2.4) (L) 

Skok prohnutě s rotací 360° („luftka“) (lze provést i jako skok s odrazem jednonož, 

v tomto případě skok spadá do skupiny skoků 2.2.4) (M),  720° (N) 

 

Obrázek 12 – Skok prohnutě, s rotací a prohnutě s rotací (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

Skok se skrčením přednožmo obou dolních končetin s rotací 360° (O), 720° (P) (oba 

tyto skoky lze provést i jako skok s odrazem jednonož, v tomto případě skok spadá do 

skupiny skoků 2.2.4) 

Skok se skrčením přednožmo jedné dolní končetiny a přednožením druhé dolní 

končetiny (bez rotace) („Jánošík“) (Q), s rotací 360° (R), 720° (S) (všechny tyto skoky 

lze provést i jako skok s odrazem jednonož, v tomto případě skok spadá do skupiny 

skoků 2.2.4) 

 

Obrázek 13 - Skoky se skrčením přednožmo (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 
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b) S doskokem jednonož 

Skok s bočným roznožením („Sissone“, „píchačka“) (T) 

Skok se skrčením zánožmo povýš jedné a přednožením druhé dolní končetiny (U) 

Skok se skrčením zánožmo povýš jedné a se skrčením přednožmo druhé dolní 

končetiny (V) 

 

Obrázek 14 – Skoky s bočným roznožením a doskokem jednonož (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

(Fédération internationale de gymnastique, 2013) 

2.2.2 Skoky s odrazem jednonož a doskokem jednonož na neodrazovou dolní 

končetinu 

Dálkový skok (A), se záklonem hlavy a skrčením zadní dolní končetiny do výše hlavy 

(B) 

Dálkový skok s rotací 90° (C), 180° (D) 

Kadetový skok (střižný skok s rotací 180°) (E), se skrčením zánožmo odrazové dolní 

končetiny („Boucher“) (F) 

Skok střižný přednožmo skrčmo s rotací 360° („čertík“, „Benton“) (G),  720° (H) 

 

Obrázek 15 - Skoky z odrazem jednonož a doskokem jednonož na neodrazovou DK (Česká gymnastická federace, 

2015 upraveno) 

(Fédération internationale de gymnastique, 2013) 
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2.2.3 Skoky s odrazem jednonož a doskokem jednonož na odrazovou dolní 

končetinu 

Dálkový skok s výměnou nohou (prošvihávka) (A), se záklonem hlavy a skrčením zadní 

dolní končetiny do výše hlavy (B) 

Skok s přednožením jedné dolní končetiny (neodrazové) a rotací 180°do váhy 

předklonmo („Horain“) (C) 

Skok s přednožením povýš jedné dolní končetiny a rotace 180° (D), 360° (E) 

 

Obrázek 16 - Skoky s odrazem jednonož a doskokem jednonož na odrazovou DK (Česká gymnastická federace, 

2015 upraveno) 

(Fédération internationale de gymnastique, 2013) 

2.2.4 Skoky s odrazem jednonož a doskokem obounož 

Dálkový skok s rotací 360° (A), 540° (B) 

Dálkový skok s rotací 90°(v počáteční fázi skoku) a s rotací o dalších 360° (C) 

Dálkový skok s výměnou nohou s rotací 90° do čelného roznožení nebo přednožením 

roznožmo („Johnson“) (D), a další rotací 180°(E), 360° (F) 

 

Obrázek 17 - Dálkové skoky s rotací (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 
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Dálkový skok s výměnou nohou (prošvihávka) s rotací 180° („Frolova“) (G), 360° 

(„Frolova“) (H) 

Dálkový skok s výměnou nohou (prošvihávka) s rotací 180° se záklonem hlavy a 

skrčením zadní dolní končetiny do výše hlavy (I) 

Skok s výměnou nohou do skrčení přednožmo jedné dolní končetiny a přednožení druhé 

dolní končetiny (J) 

 

Obrázek 18 - Skoky dálkové s výměnou nohou a rotací nebo do přednožení (Česká gymnastická federace, 2015 

upraveno) 

(Fédération internationale de gymnastique, 2013) 

2.2.5 Skoky s dopadem na jiné části těla 

Skok s odrazem snožmo s přednožením roznožmo nebo čelným roznožením do vzporu 

ležmo (A), 180° (B), 360° (C) 

 

Obrázek 19 - Skoky s přednožením do vzporu ležmo (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

Skok s odrazem jednonož a přednožením povýš druhé dolní končetiny a s rotací 360° do 

vzporu ležmo (D) 
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Skok s odrazem jednonož prohnutě v horizontální poloze s rotací 540° do vzporu ležmo 

(E) 

Skok s odrazem jednonož nebo obounož se skrčením přednožmo jedné dolní končetiny 

a přednožením dolní končetiny s rotací 360° do vzporu ležmo (F) 

Skok s odrazem jednonož nebo obounož se skrčením přednožmo obou dolních končetin 

s rotací 720° do vzporu ležmo (G) 

 

Obrázek 20 - Skoky s odrazem jednonož do vzporu ležmo (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

(Fédération internationale de gymnastique, 2013) 

2.3 Osy, roviny, směry a pohyby lidského těla 

Pro popis polohy a pohybu segmentů lidského těla je využívána tzv. referenční 

neboli anatomická poloha těla, při které tělo stojí vzpřímeně, obě nohy jsou paralelně 

vedle sebe, horní končetiny ve všech kloubech propnuty, spuštěny dolů a dlaně směřují 

vpřed. Pro popis relativního pohybu segmentu slouží roviny. Rotační pohyb segmentu 

se odehrává v některé rovině kolem určité osy, která je kolmá na danou rovinu 

(Jandačka, Uhlář, 2011). Roviny i osy lidského těla jsou tři a jsou na sebe navzájem 

kolmé (Kalichová aj., 2011). 

Mediánní rovina je pomyslná rovina, která rozděluje lidské tělo symetricky na 

levou a pravou polovinu. Roviny sagitální jsou pak všechny roviny souběžné s rovinou 

mediánní (Kalichová aj., 2011). Osa kolmá na sagitální rovinu se nazývá transverzální a 

prochází zleva doprava (Jandačka, Uhlář, 2011). Další rovina se nazývá frontální a 

rozděluje lidské tělo na přední a zadní polovinu (Kalichová aj., 2011). Na tuto rovinu je 

kolmá osa anteroposteriorní (sagitální), která prochází zpředu dozadu (Jandačka, Uhlář, 

2011). Poslední rovina se nazývá transverzální a rozděluje tělo na horní a dolní 

polovinu (Kalichová aj., 2011). Osa kolmá na tuto rovinu je osa longitudinální, která 

prochází shora dolů (Jandačka, Uhlář, 2011). 

 Podle os se určují také směry na lidském těle. Na trupu podle osy longitudinální 

jsou to směry kraniální (směrem k hlavě) a kaudální (směrem k chodidlům) nebo 
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superior (horní) a posteriori (dolní), podle osy anteroposteriorní směry ventrální 

(směrem dopředu k dutině břišní) a dorzální (směrem dozadu k zádům) a anterior 

(přední) a posterior (zadní) a podle osy transverzální směry mediální (směr ke střední 

rovině) a laterální (směr od střední roviny) a internus (vnitřní) a externus (vnější) 

(Kalichová aj., 2011). Dalšími směry jsou dexter (pravý), sinister (levý), profundus 

(hloubkový) a superficialis (povrchový) (Čihák, 2011). Specifické názvosloví mají i 

směry na končetinách. Jsou to například směry nazvané podle lidských kostí: směr 

ulnární (malíková strana HK), 

radiální (palcová hrana HK), 

tibiální (vnitřní strana DK) a 

fibulární (vnější strana DL), 

které odpovídají směrům 

laterálním a mediálním. Směru 

ventrálnímu odpovídá na noze 

směr plantární a na ruce směr 

palmární, jejich opakem je 

klasicky směr dorzální. Dále na 

končetinách popisujeme směr 

proximální (směrem k tělu od 

dané končetiny) a distální 

(směrem od těla na dané 

končetině) (Kalichová aj., 

2011). 

 V rovině sagitální probíhají pohyby: flexe (ohnutí), extenze (natažení), 

hyperextenze (např. u kolenního kloubu, popsáno v kapitole 2.4.1), plantární nebo 

palmární flexe a dorziflexe. V rovině frontální kolem osy anteroposteriorní probíhají 

pohyby: abdukce (upažení), addukce (připažení), ulnární a radiální deviace, inverse a 

everse (v hlezenním kloubu), elevace a deprese (např. lopatky) a lateroflexe trupu 

(doleva i doprava). V rovině transverzální kolem osy longitudinální probíhá: vnitřní a 

zevní rotace, supinace a pronace (Jandačka, Uhlář, 2011). Inverse a everse nohy jsou 

velice specifické pohyby odehrávající se v dolním zánártním kloubu (spojení art. 

subtalaris a art. talocalcaneonavicularis). Inversi nohy představuje společně plantární 

Obrázek 21 - Osy a směry na lidském těle (www.kulturistika.cz, 2016) 
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flexe, addukce a supinace nohy, everzi zas dorzální flexe, abdukce a pronace nohy 

(Čihák, 2011). 

2.4 Kolenní kloub 

2.4.1 Anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub je největším a nejsložitějším kloubem lidského těla, je to kloub 

složený, neboť se v něm stýkají kost stehenní (femur), holenní (tibia) a čéška (patella) 

(Kolář, 2009). Tyto kosti vytvářejí dva klouby: femoropatellární a femorotibiální 

(Gross, Fetto, Rosen, 2005). V kloubu femorotibiálním je zakřivení kloubních ploch 

hlavice femuru (dva kondyly femuru tvořící dvě hlavice) a jamky tibie (dvě kloubní 

plochy) na tibii odlišné. Zakřivení femuru je větší než zakřivení tibie, což způsobuje 

vrozenou nestabilitu kloubu (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Femur je v každé poloze 

v kontaktu s tibií, většinu styčné plochy však tvoří menisky (Čihák, 2011). Laterální 

kondyl tibie je plochý a v sagitální rovině dokonce mírně konvexní (Gross, Fetto, 

Rosen, 2005), kdežto vnitřní kondyl tibie je oválný a lehce konkávní (Kolář, 2009). 

Zevní kondyl femuru je méně zakřiven než kondyl vnitřní (Valenta aj., 1985), je kratší, 

širší a vystupuje více dopředu, kdežto vnitřní kondyl delší a užší (Dylevský, 2009b), 

oba kondyly jsou vůči tibii téměř konvexní (Valenta aj., 1985). Femoropatellární kloub 

je sedlovitého tvaru a je součástí extenčního aparátu kloubu (Dungl, 2005). Patella 

zlepšuje účinnost extenzorů kolenního kloubu (Véle, 2006) díky tomu, že posouvá 

jejich úpon ventrálně (Gross, Fetto, Rosen, 2005) a dále od okamžitých středů otáčení 

(Valenta aj., 1985). Další funkcí patelly je ochrana kolenního kloubu zpředu 

(Konvičková, Valenta, 2000). Dorzální plocha patelly má nejsilnější kloubní chrupavku 

ze všech kostí lidského těla, protože femoropatellární kloub je při běžných denních 

činnostech a lokomoci výrazně zatěžován (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Stabilizátory 

kolenního kloubu stabilizují kloub ve třech rovinách (Valenta aj., 1985) a můžeme je 

rozdělit na aktivní a pasivní. Pasivní neboli statickou stabilitu kloubu zajišťují vazy, 

kloubní pouzdro, menisky a tvar kloubních ploch (Dylevský, 2009b). Aktivními neboli 

dynamickými stabilizátory jsou kolemkloubní svaly a jejich úpony. Dále lze 

stabilizátory dělit na kapsulární (postranní vazy, kloubní pouzdro, svaly a jejich úpony) 

a intraartikulární (zkřížené vazy a menisky) (Dungl, 2005). 

 Kloubní pouzdro se na tibii a patellu upíná při okrajích kloubních ploch, na femur o 

trochu dále (Čihák, 2011). Kloubní pouzdro je členité a tvoří různé záhyby (burzy, 
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recesy), proto nemá takovou schopnost zpevňovat kloub jako například kloubní pouzdro 

kloubu kyčelního (Véle, 2006), ale je zesíleno pomocí lig. collaterale tibiale (mediale) 

at fibulare (laterale) (Dylevský, 2009b). Vepředu je např. záhyb recessus 

suprapatellaris, kde se pouzdro vyklenuje nad patellu pod m. quadriceps. K tomuto 

záhybu má funkční i anatomický vztah m. articularis genus, který při pohybech kloubu 

pouzdro napíná a brání jeho uskřinutí mezi kloubní plochy (Čihák, 2011). V okolí 

kolenního kloubu se nachází více jak 20 burz (tíhových váčků) (Dungl, 2005), které se 

vyskytují v místech tlaku a tření a některé z nich jsou v kontaktu s kloubní dutinou 

(Čihák, 2011). 

Mezi tibií a femurem se nacházejí kloubní menisky (meniscus medialis et lateralis) 

(Dauber, 2009). Jedná se o vazivové chrupavky dobře tlumící nárazy, vyrovnávající 

inkongruenci kloubních ploch tibie a femuru (Čihák, 2011). Při extenzi kolenního 

kloubu menisky absorbují až 50% tlaku působícího na kloub, při flexi až 90% 

(Dylevský, 2009b). Vyrovnání nesrovnalostí zakřivení kloubních ploch je významné 

zejména v laterální části kolenního kloubu (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Menisky dále 

podporují funkci a stabilitu kolenního kloubu. Menisky mají při pohledu ze strany 

klínovitý tvar a při pohledu shora tvar srpkovitý, po obvodu jsou fixovány ke 

kloubnímu pouzdru (Dungl, 2005) a koronárními vazy k tibii, ve vnitřní části jsou pak 

volné (Véle, 2006). Menisky se liší ve tvaru i velikosti. Meniscus medialis je větší, 

poloměsíčitého elipsového tvaru, je srostlý s lig. collaterale mediale a je fixován ve 

třech bodech (Dylevský, 2009b), a proto je méně pohyblivý než meniscus lateralis. Ten 

je tvaru téměř 

kruhovitého (Dungl, 

2005) a pomocí 

kloubního pouzdra je 

připojen k m. popliteus 

(Konvičková, Valenta, 

2000). Vzhledem 

k odlišné pohyblivosti 

menisků bývá ve většině 

případů poraněn 

meniscus medialis 

(Dungl, 2005). 

Obrázek 22 - Levý kolenní kloub pohled shora (About OA, 2016) 
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Vazivový aparát kolenního kloubu lze rozdělit na vazy kloubního pouzdra a vazy 

nitrokloubní. Z vazů kloubního pouzdra je to vpředu šlacha čtyřhlavého stehenního 

svalu nazývaná lig. patellae (Čihák, 2011). Po jeho stranách se nachází retinacula 

patellae (šlachové vazy patelární), které jsou postranními částmi výše zmíněné šlachy a 

brání postrannímu posunu patelly (Konvičková, Valenta, 2000). Po stranách pouzdra 

jsou to postranní vazy vnější a vnitřní – lig. collaterale mediale et laterale (Čihák, 2011), 

které jdou od kosti stehenní buď na kost holenní, nebo lýtkovou. Tyto vazy zajišťují 

stabilitu kloubu v rovině frontální (Valenta aj., 1985) při extensi a brání rozevírání 

vnější či vnitřní kloubní štěrbiny (Čihák, 2011), jsou tedy napjaty při extenzi a uvolněny 

při flexi kolenního kloubu (Véle, 2006). Lig. collaterale mediale je poměrně široký a 

plochý vaz, který srůstá s kloubním pouzdrem a mediálním meniskem (Dylevský, 

2009b), dále stabilizuje abdukci a zevní rotaci bérce (Dungl, 2005). Lig. collaterale 

laterale je oválného tvaru (Dylevský, 2009b), odstává od kloubního pouzdra 

(Konvičková, Valenta, 2000) a stabilizuje addukci kloubu (Dungl, 2005). Oba postranní 

vazy omezují extenzi kolenního kloubu (Véle, 2006). Zezadu jsou pak vazy nazývané: 

lig. popliteum obliqum a lig. popliteum arcuatum. Mezi nitrokloubní vazy patří: vaz 

zkřížený přední a zadní (lig. cruciatum anterius et posterius), které spojují kost stehenní 

s kostí holenní (Čihák, 2011) a zajišťují stabilitu kloubu v sagitální rovině (Valenta aj., 

1985) při jeho ohýbání a brání posunu bérce proti kosti stehenní vpřed či vzad (Čihák, 

2011; Dauber, 2009). Lig. cruciatum anterius stabilizuje posun tibie ventrálně, její 

vnitřní rotaci a hyperextenzi kloubu. Vedle lig. cruciatum anterius jsou pomocnými 

dynamickými stabilizátory ventrodorzálního posunu tibie vůči femuru také 

ischiokrurální svaly, které „táhnou“ tibii proti femuru dorzálně, a zadní rohy menisků. 

Lig. cruciatum posterius je nejmohutnější vaz v kolenním kloubu (Gross, Fetto, Rosen, 

2005) a stabilizuje posun tibie dorzálně (Dungl, 2005) a omezuje zevní rotaci 

(Dylevský, 2009b). Dalšími nitrokloubními vazy jsou lig. transversum genus neboli vaz 

příčný, který spojuje přední strany obou menisků, a vazy meniskofemorální (Čihák, 

2011) (přední a zadní – lig. meniscofemorale anterius et posterius) (Dauber, 2009). 

Každý vaz zajišťuje stabilitu minimálně v jednom stupni volnosti pohybu kolenního 

kloubu, celková stabilita kloubu závisí na stavu jednotlivých vazů i na jejich interakci 

(Madeti, Chalamasetti, Bolla Pragada, 2015). 

Mezi svaly a tedy dynamické stabilizátory kolenního kloubu patří extenzory: m. 

quadriceps femoris, flexory: m. biceps femoris, m semitendinosus, m. 
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semimembranosus (všechny tři svaly se dohromady nazývají ischiokrurálními svaly) a 

pomocné flexory: m. sartorius, m. gracilis,m. gastrocnemius, m. popliteus (Čihák, 

2011). Zevní rotátory kolenního kloubu jsou m. biceps femoris a m. tensor fasciae latae, 

vnitřní rotátory jsou m. sartorius, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gracilis 

a m. popliteus (Véle, 2006). M. quadriceps femoris se skládá ze čtyř svalů (tři 

jednokloubové – m. vastus medialis, lateralis et intermedius a jeden dvoukloubový m. 

rectus femoris), které se spojují nad patellou a upínají se na ní. Vlastní úpon svalu se 

nazývá lig. patellae a upíná se na tuberositas tibiae (Čihák, 2011). Všechny čtyři svaly 

extendují kolenní kloub a m. rectus femoris dále flektuje kyčelní kloub. Mm. vasti mají 

důležitou stabilizační funkci pro kolenní kloub. Extenční účinnost m. rectus femoris je 

vyšší při extenzi kyčelního kloubu než při jeho flexi (Véle, 2006). Pro m. quadriceps 

femoris je charakteristický tzv. Q-úhel, který tvoří osa tahu svalu (spojnice spina iliaca 

anterior inferior – střed čéšky) a osa lig. patellae (spojnice středu čéšky a tuborositas 

tibiae). Q-úhel je max. 10° u žen a 15° u mužů. Ischiokrurální svaly jsou dvoukloubové 

a proto mimo flexe kolenního kloubu 

provádějí i extenzi kyčelního kloubu 

(Čihák, 2011). Flekční účinnost 

ischiokrurálních svalů (na kolenní 

kloub) narůstá s flexí pánve. Tyto 

svaly mají tendenci ke zkrácení. M. 

biceps femoris kromě flexe provádí i 

zevní rotaci bérce, naopak m. 

semitendinosus a m. semimenbranosus 

kromě flexe provádějí vnitřní rotaci 

bérce. M. popliteus se nachází 

v popliteální jamce a působí 

odemknutí kolenního zámku (Véle, 

2006), flexi a vnitřní rotaci bérce 

(Čihák, 2011). Svoji aktivitou chrání 

lig. cruciatum posterius (Dylevský, 

2009b). Flexory a extenzory kolenního 

kloubu spolu se zkříženými vazy 

zajišťují stabilitu kolenního kloubu 

Obrázek 23 Ischiokrurální svaly jako rotátory kolenního 

kloubu; žlutě - m. semitendinosus a m. semimembranosus 

provádějící vnitřní rotaci; červeně - m. biceps femoris 

provádějící zevní rotaci kolenního kloubu (Čihák, 2011) 
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v rovině sagitální. V rovině frontální je kolenní kloub aktivně stabilizován pomocí m. 

sartorius, m. gracilis, m. semitendinosus, m. biceps femoris a m. tensor fasciae latae 

(Valenta aj., 1985). 

2.4.2 Kineziologie kolenního kloubu 

Kineziologie je nauka, která se zabývá fyziologickými, psychologickými a 

mechanickými zákonitostmi souvisejícími s pohybem živých organizmů (Jandačka, 

Uhlář, 2011). Kineziologie kolenního kloubu se tedy zabývá těmito zákonitostmi u 

daného kloubu. 

Kolenní kloub a jeho schopnost flexe jsou velice důležité pro běžné denní aktivity a 

chůzi (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Kolenní kloub umožňuje přizpůsobovat délku 

končetiny potřebám lokomoce, mění vzdálenost trupu od terénu (Véle, 2006), což 

pohyb ekonomizuje a zmenšuje vychylování těžiště těla (Dylevský, 2009b). Uspořádání 

svalstva kolem kolenního kloubu je mnohem jednodušší než u kloubu kyčelního, je ale 

funkčně složitější (Véle, 2006). Kolenní kloub je také více pohyblivý než kloub kyčelní, 

ale zároveň pevný a stabilní, působí na něj však velké síly a tento kloub bývá extrémně 

zatěžován, proto je náchylný k úrazům a degenerativním změnám (Gross, Fetto, Rosen, 

2005). Pohyb v tomto kloubu je zajištěn skupinou flexorů, extenzorů (popsáno výše), m. 

popliteus a dlouhými svalovými řetězci, které díky iliotibiálnímu traktu zasahují pod 

kolenní kloub (Véle, 2006). 

 Postavení femuru vůči tibii je v kolenním kloubu mírně valgózní (normálně kolem 

7°), neboť vzdálenost mezi kyčelními klouby je větší než mezi klouby kolenními 

(Gross, Fetto, Rosen, 2005). Varózní postavení kloubu je při úhlu <5°, valgózní při úhlu 

> 7° (Yang et al, 2010). Základní postavení kloubu je nulová flexe, střední postavení 

kloubu je flexe 20 – 30° (Kolář, 2009). Postavení kolenního kloubu ve stoji, při chůzi i 

dalších pohybových aktivitách je značně ovlivněno i postavením ostatních segmentů 

DKK a pánve. Např. vnitřní rotace kyčelního kloubu vede k vnitřní rotaci celé DK 

(Dungl, 2005) a tím pádem valgóznímu postavení kolenního kloubu. K mediálnímu 

kolapsu kolenního kloubu (tedy vnitřní rotaci celé DK) a rizikovému postavení pro 

kolenní kloub dochází při oslabení m. quadratus lumborum, m. gluetus maximus, m. 

piriformis a m. biceps femoris (Liebenson, 2007). Kolenní kloub teoreticky umožňuje 

šest druhů pohybu, které můžeme rozdělit na pohyby rotační a translační. Rotační 

pohyby jsou tři, a to: flexe/extenze, vnitřní/zevní rotace a abdukce/addukce. Translační 
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pohyby jsou také tři a jde o přední/zadní translace tibie, mediální/laterální translace tibie 

a komprese/distrakce kloubu (Dungl, 2005). Základní postavení kloubu je plná extenze, 

při které jsou napjaty postranní vazy a vazivové struktury zadní strany kolenního 

kloubu. Tato poloha kloubu se nazývá „uzamknuté koleno“ (Kolář, 2009). Základními 

pohyby kolenního kloubu jsou pohyby v rovině sagitální, jimiž jsou flexe a extenze, ty 

však kvůli charakteristickému zakřivení kloubních ploch neprobíhají samostatně bez 

dalších pohybů (Čihák, 2011). Flexe a extenze kolenního kloubu je kombinací valivého 

a klouzavého pohybu femuru po tibii. Flexi kolenního kloubu zajišťují zkřížené vazy a 

extenzi vazy postranní (Konvičková, Valenta, 2000). Zkřížené vazy zajišťují 

koordinovaný pohyb (Dungl, 2005). Flexe kolenního kloubu probíhá ve třech fázích: 

počáteční rotace, valivý pohyb, posuvný pohyb (Čihák, 2011). V první fázi pohybu při 

počáteční flexi (5°) dochází k vnitřní rotaci tibie (při fixované noze k zevní rotaci 

femuru) (Dylevský, 2009b), uvolnění lig. cruciatum anterius a tedy „odemknutí kolene“ 

(Kolář, 2009). K vnitřní rotaci kolenního kloubu dochází kvůli menšímu zakřivení 

většího zevního kondylu femuru (Karas, Otáhal, 1991) a probíhá až do 30° flexe (Čihák, 

2011). Již v první fázi pohybu flexe se liší pohyb kondylů femuru, laterální se otáčí a 

mediální se posouvá (Kolář, 2009), a to díky směru osy rotace, která jde z hlavice 

femuru do středu laterálního kondylu (Konvičková, Valenta, 2000). Ve druhé fázi 

dochází k valivému pohybu femuru po plochách tibie a menisků, jedná se tedy o pohyb 

v kloubech meniskofemorálních. Ve třetí fázi dochází ke změně tvaru menisků a 

společně s kondyly femuru se posouvají po tibii dozadu, zde se jedná o pohyb v kloubu 

meniskotibiálním. Při flexi se patella posouvá distálně (Čihák, 2011) v rozsahu 5 – 7 cm 

(Dylevský, 2009b). Extenční pohyb probíhá přesně opačně a patella se při něm posouvá 

proximálně. Mimo flexe a extenze jsou dalšími pohyby zevní a vnitřní rotace. Ty je 

možné samostatně provádět pouze za současné flexe a probíhají především 

v meniskotibiálním skloubení (Čihák, 2011). 

Rozsah pohybu kolenního kloubu do flexe se v literatuře lehce odlišuje. Čihák 

(2011, s. 306) uvádí 130 – 160°, Véle (2006, s. 254) uvádí pasivně 120°a aktivně 140°, 

Janda a Pavlů (1993, s. 77) uvádějí 125 – 160°, Gross aj. (2005, s. 459) uvádějí 

normální rozsah pohybu 135° a Kolář (2009, s.163) uvádí 120 – 150°. Aktivní rozsah 

pohybu je 140° (Čihák, 2011), protože v tomto postavení kolenního kloubu dochází ke 

styku svalové hmoty stehna a lýtka. Vyšší rozsah flexe lze provést pasivně např. 

dřepem, klekem. Rozsah extenze nekončí „uzamknutím kloubu“, ale podle Čiháka 
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(2011, s. 306) může dosahovat 5°. Tento stav se nazývá hyperextenze (u zdravého 

kolenního kloubu by neměl být rozsah extenze vyšší než 15°) (Čihák, 2011). Rozsah 

pohybu extenze kolenního kloubu je podle Véleho (2006, s. 254) 10°, maximálně však 

15°, podle Jandy a Pavlů (1993, s.78) 0 – 10° a podle Grosse aj. (2005, s. 459) 0°. 

Rozsah pohybu rotací kolenního kloubu se v literatuře liší již více. Podle Véleho (2006, 

s. 254) je vnitřní rotace max. 40°, podle Čiháka (2011, s. 306) i Konvičkové a Valenty 

(2000, s. 223) 5 – 10°, podle Dylevského (2009, s. 150) 5 -7°, podle Grosse aj. (2005, s. 

461) 20 – 30° a podle Koláře (2009, s. 163) 10°. Zevní rotace podle Véleho (2006,s. 

254) je 15 – 30°, podle Čiháka (2011, s. 306) i Konvičkové a Valenty (2000, s. 223) 30 

- 50°, podle Dylevského (2009, s 150) 21°, podle Grosse aj. (2005, s. 461) i Koláře 

(2009, s.163) je rozsah 30- 40°. Čihák (2011, s. 306) uvádí, že rozsah pohybu rotací 

závisí na stupni flexe kolenního kloubu. Gross aj. (2005, s. 459) uvádějí rozsah rotací 

kolenního kloubu při jeho 90°flexi a Véle (2006, s. 254) uvádí, že největší vnitřní rotace 

(až 60°) je při 80° flexi a při extenzi je rotace nulová. Rotace v kolenním kloubu podle 

Koláře (2009, s. 163) je možná pouze při odemknutém kloubu, tzn. za současné flexe, a 

odehrává se v kloubech meniskotibiálních. Abdukce a addukce kolenního kloubu není 

značná, ale hraje důležitý faktor v biomechanice a ortopedii. Zdravý kolenní kloub 

v plné extenzi nevykazuje pohyb ve frontální rovině ve smyslu abdukce nebo addukce 

(Kolář, 2009). Ve 30°flexi (kdy je vyřazena stabilizační funkce lig. cruciatum anterius a 

dorzální části kloubního pouzdra) je možné provést abdukci a addukci kolenního 

kloubu. Takto provedený pohyb nás (kvalitativně a subjektivním pocitem pacienta – 

bolestí) informuje o stavu (nepoškozený, distenze či ruptura) lig. collaterale mediale a 

lig. collaterale laterale (Gross, Fetto, Rosen, 2005). 

Ze svalů je pro chůzi velice důležitý m. quadriceps femoris, jehož m. rectus femoris 

při švihové fázi kroku provádí flexi kyčelního kloubu a spolu s mm. vasti extenzi 

kolenního kloubu. Mm. vasti dále zajišťují stabilitu kloubu při oporné fázi. Při oslabení 

m. quadriceps femoris je však chůze možná, a to pomocí funkčního zámku kolene 

(uvolnění způsobí m. poplietus) – funkční skupiny flexorů v hyperextenčním postavení 

kloubu. Kolenní zámek je důležitý pro stabilizaci kloubu, je tvořen morfologií 

kloubních struktur, flexory kolenního kloubu (Véle, 2006). M. quadriceps femoris je 

posturální sval, a tak zajišťuje vzpřímené držení těla (Čihák, 2011) proti zevním vlivům, 

ale při pohodlném stoji není téměř aktivní, neboť vzpřímený stoj udržují svaly distálněji 

umístěné. Jeho aktivita narůstá při posturální nejistotě anebo u sportovců v prostém 
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nebo přípravném stoji. Účinnost extenzorů kolenního kloubu zvyšuje patella zejména 

při flekčním postavení, což je velice důležité při vzpřimování (Véle, 2006). 

 Z kineziologického i praktického hlediska je pro kolenní kloub velice důležitý tzv. 

Lombardův paradox, který neodpovídá reciproční inhibici. Reciproční inhibice je vztah 

mezi určitým svalem provádějícím daný pohyb (agonista) a svalem, který působí 

v opačném směru (antagonista). Jestliže je agonista aktivní, svou činností inhibuje 

(tlumí) činnost antagonisty. Tento vztah však neplatí pro flexory a extenzory kolenního 

kloubu. Při vzpřímení (např. ze sedu) extenduje kolenní kloub m. quadriceps femoris a 

současně jsou aktivní jeho antagonisté (flexory kolenního kloubu), které působí extenzi 

kyčelního kloubu, jelikož se u obou svalových skupin jedná o dvoukloubové svaly. 

Podle reciproční inhibice by se měly vzájemně flexory a extenzory kloubu rušit, ale 

v mnoha případech u kolenního kloubu spolupracují (kokontrakce) (Véle, 2006). 

K tomuto stavu však nedochází při každém pohybu kolenního kloubu, závisí na 

okolních podmínkách, např. při při volně visící DK (Valenta aj., 1985). Tato 

kokontrakce je velice důležitou centrálně řízenou stabilizační funkcí kolenního kloubu 

(Véle, 2006). 

 Pro funkci kolenního kloubu nejsou důležité pouze svaly v jeho okolí, ale i svalové 

smyčky a řetězce. Většina běžných denních činností a pohybů neprobíhá přesně 

v daných anatomických rovinách, ale nejčastěji diagonálně ve více segmentech 

současně. Svalová smyčka je tvořena dvěma svaly, které propojují pohyblivý kostní 

segment (punctum mobile) se dvěma pevnými strukturami (punctum fixum). K jedné ze 

struktur pak svaly přitahují daný segment nebo ho fixují v určité poloze mezi segmenty. 

Spojením více svalů nebo svalových smyček, které jsou propojeny fasciemi, šlachami 

nebo kostními strukturami, vznikají svalové řetězce (Véle, 2006). Kromě pohybu a 

fixace polohy se svalové řetězce (myofasciální struktury) zúčastňují taktéž dalších 

tělesných funkcí, kterými jsou vyjádření emocionálních stavů pomocí svalového napětí, 

krevní oběh, dýchání a trávení, které závisí na dobrém stavu pohybového aparátu 

(Richter, Hebgen, 2011). Z tohoto důvodu není vhodné hodnotit lidské tělo z čistě 

anatomického hlediska, tzn. každý sval a každý orgán zvlášť, ale jako celek. Při 

izolovaném vyšetření určitého svalu se sval vyčleňuje z funkční skupiny a výsledek 

testování je zkreslený. Nehodnotí tedy funkci okolních svalů a jejich vliv na 

vyšetřovaný sval (Véle, 2006).  
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 Pro funkci kolenního kloubu jsou podle Véleho (2006, s. 318, s. 323 – 324) důležité 

následující svalové řetězce (tučně jsou psané kostěné struktury). Zkřížené dlouhé 

řetězce trupu jsou dva, kříží se na přední i zadní straně trupu a zpevňují ho. Po zadní 

straně trupu je to řetězec: 

Humerus (jedné strany) – m. latissimus dorsi – fascia thoracolumbalis – páteř – crista 

iliaca (druhé strany) – fascia glutea – m. gluteus maximus – fascia lata – m. tensor 

fasciae latae – koleno (druhé strany) 

Po přední straně trupu je to řetězec: 

Humerus (jedné strany) – m. pectoralis major – fascie přední plochy hrudníku – (přes 

pochvu mm. recti abdominis na druhou stranu) – mm. obliquii abdominis – lig. 

inguinale – fascie stehenní – fascia lata – m. tensor fasciae latae – koleno (druhé strany) 

 Dalšími svalovými řetězci, které působí na kolenní kloub, jsou svalové řetězce 

DKK. Patří sem například svalový řetězec spojující nohu s hrudníkem: 

Os cuneiforme I – m. peroneus longus – tibia – fascia cruris – m. biceps femoris + m. 

adductor longus – m. obliquus abdominis internus – m. obliquus abdominis externus 

(druhé strany) – hrudník 

 Dlouhý řetězec mezi pánví a lýtkem je příklad kombinace více řetězců. 

Pánev (spina iliaca) – mm. rectus femoris – tibia – semisvaly -  pánev (tuber 

ischiadicum) - fibula – m. biceps femoris - pánev (tuber ischiadicum) 

 Pro správnou funkci všech svalových řetězců je důležitá jejich rovnováha. Při jejím 

narušení (např. nerovnováha svalového napětí) mohou vznikat různé poruchy držení těla 

(Véle, 2006). Svalové řetězce jsou mimo jiné důležité pro lokomoci (Richter, Hebgen, 

2011). 

2.4.3 Biomechanika kolenního kloubu 

Pro biomechaniku kolenního kloubu je důležité porozumět anatomii a kineziologii 

tohoto kloubu (viz kapitoly 2.4.1 Anatomie kolenního kloubu a 2.4.2 Kineziologie 

kolenního kloubu). Kolenní kloub má složité anatomické uspořádání, a tak i jeho 

výzkum z pohledu biomechaniky prošel fázemi s odlišnými názory na jeho fungování, 

což připisuji i vývoji techniky. 
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Základní postavení kloubu je nulová flexe, střední postavení kloubu je flexe 20 – 

30° (Kolář, 2009). Charakteristický tvar kloubních ploch, intraartikulární a 

extraartikulární struktury mají za následek prostorový pohyb kolenního kloubu (Valenta 

aj., 1985). Flexe a extenze kolenního kloubu je díky přítomnosti rotace prostorová a 

skládá se z valení a klouzání (Karas, Otáhal 1991). Lindahl a Movin (1967, s. 227) 

taktéž popisují pohyby v kolenním kloubu jako kombinaci valení a klouzání, kdy 

prvních 20° flexe probíhá čistě jako valení a následující flexe jako klouzání (Lindahl, 

Movin, 1967). Výzkum pohybů kolenního kloubu se značně vyvíjí. Dnes je většina 

autorů toho názoru, že se flexe (i zpětná extenze) skládá ze tří fází (popsaných 

v kapitole 2.4.2 Kineziologie kolenního kloubu). 

Karas, Otáhal (1991, s. 194-196) k tématu flexe a extenze kolenního kloubu uvádějí 

několik poznatků. Křivost kondylů femuru se zvětšuje ve směru antero-posteriorním 

(směrem dozadu), přičemž vnější kondyl je zakřiven méně. Po počátečním pohybu 

z plné extenze do flexe kolenního kloubu se bod největšího přiblížení tibie s femurem 

příliš nemění (v dalších stupních flexe) na rozdíl od bodu největšího přiblížení femuru 

vůči tibii, který se s rostoucí flexí posouvá ve směru antero-posteriorním. Při smykovém 

pohybu tibie vůči femuru jsou středy křivosti kondylů femuru zároveň okamžitými 

středy otáčení (tibie vůči femuru). Laboratorní testy Karase a Otáhala (1991, s. 198) 

ukázaly, že maximální extenční síla lig. patellae je při 145° flexi kolenního kloubu. 

Valenta aj. (1985, s. 491) vzhledem k charakteristice kolenního kloubu uvádějí, že 

vektor šlachové síly je odlehlý od středu otáčení. 

V dnešní době nám robotické technologie a výpočetní technika umožňují snadněji 

porozumět kinematice kolenního kloubu. Všechny části tohoto kloubu umožňují 

komplexní mechanickou odpověď kloubu na daný typ zatížení (Madeti, Chalamasetti, 

Bolla Pragada, 2015). Při zkoumání pohybu je nutné znát geometrické středy kloubů, 

polohu těžiště jednotlivých segmentů těla, jejich poloměry setrvačnosti a hmotové 

momenty setrvačnosti. Geometrický střed kloubu je ideálně bod, který zachovává stálou 

polohu vůči oběma pohybujícím se segmentům, které vytvářejí daný kloub. Středy 

kloubů jsou používány jako referenční body pro odhad polohy těžiště segmentů a jejich 

os (Konvičková, Valenta, 2000). 

 V kapitole Anatomie kolenního kloubu (2.4.1) jsem popsala mimo jiné i vazivové 

struktury kolenního kloubu. Konvičková a Valenta (2000, s. 240) uvádějí pro porovnání 

hodnoty tuhosti různých vazů. Tuhost lig. cruciatum posterius je průměrně 4500 N, lig. 
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collaterale laterale 3000 N a lig.collaterale mediale 5100 N. K měření sil ve vazech se 

používá inverzní dynamika, lze tedy určit zatížení vazů (Konvičková, Valenta, 2000). 

Největší síly, které se přenášejí přes anteriomediální svazek lig. cruciatum anterius, jsou 

přítomny mezi 60° a 90°flexe. Pro posterolaterální svazek jsou největší síly při plné 

extenzi kloubu. Při 15° flexi nebyly zjištěny statistické rozdíly mezi jednotlivými 

svazky (Siegel et al, 2012). Další autoři na základě výzkumu uvádějí, že nejvyšší síly 

vyvíjené na lig. cruciatum anterius byly přítomny při 15° flexi a postupně se snižovaly 

až do 90° flexe. Pro anteromediální svazek nebyly zjištěny v průběhu flexe signifikatní 

rozdíly, ale pro posterolaterální svazek byly síly nejnižší v 90° flexi (oproti plné 

extenzi), stejně tak jako pro celý vaz (Dargel et al, 2007). Různí autoři uvádějí poměrně 

odlišná data. Čihák (2011, s. 305) uvádí, že v plné extenzi kolenního kloubu jsou 

napjaty lig. cruciatum anterius et posterius a lig. collaterale mediale et laterele. Při 

počátečních 5° flexe se uvolňují lig. collaterale mediale et laterale a lig. cruciatum 

anterius. Při další flexi se opět napínají lig.collaterale mediale a lig. cruciatum anterius, 

a tím zajišťují stabilitu kloubu 

při jeho flexi (Čihák, 2011). 

Vedle zkřížených vazů jsou 

v biomechanice kolenního 

kloubu také velice důležité lig. 

patellae a patella. Čéška 

umožňuje ideální účinnost 

extenzorů kolenního kloubu, 

soustředí síly ze všech částí m. 

quadriceps femoris a snižuje viskózní tření v patellofemorálním kloubu. Biomechanika 

patelly se zabývá její kinematikou, kontraktilitou extenzorů, patellofemorálním 

kontaktním napětím (zjistitelné na kadaverózních vzorcích) a vlastním namáháním 

čéšky, které je výrazné zejména ve flexi (Konvičková, Valenta, 2000). Kromě 

vazivových struktur kolenního kloubu se biomechanika zabývá také funkcí menisků. Při 

plné extenzi kolenního kloubu je více než 50 % vertikální zátěže přenášeno právě přes 

menisky, zatímco při flexi (90°) kloubu je to až 85 %. Po menisektomii dochází ke 

koncentraci napětí na artikulujících plochách kostí, a tím pádem k poškození chrupavek 

a předčasné artróze kloubu (Kutílek, Žižka, 2012). 

Obrázek 24 - Rozloženní kontaktních tlaků v kolenním kloubu, vlevo 

fyziologicky, vpravo po menisectomii (Chai, 2004) 
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K vyhodnocení pohybu a zatížení kolenního kloubu při různých činnostech a 

sportovních aktivitách slouží biomechanické modely. Nejčastěji se jedná o model 

kloubu s šesti stupni volnosti z bočního pohledu. Studie využívající tento model 

umožňují určit úhel v kolenních kloubech a točivé momenty. Mezisegmentální síly a 

točivé momenty se počítají pomocí inverzní dynamiky. Optimální technikou je spočítat 

neurčité svalové síly kolenního kloubu (Madeti, Chalamasetti, Bolla Pragada, 2015). 

Pro výpočet ramene svalové síly i ramene vnější síly (působící na pohybový aparát 

člověka) je důležité určit okamžitý střed otáčení (Karas, Otáhal, 1991). Poškození 

jakékoliv části kloubu má vliv na jeho pohyb, dochází ke změnám působících sil i 

točivých momentů (Madeti, Chalamasetti, Bolla Pragada, 2015). Z hlediska 

biomechaniky může být model kolenního kloubu charakterizován 11 jednotkami sval – 

šlacha. Jsou to: m. rectus femoris, m. vagus medialis, lateralis et intermedius, m. biceps 

femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. sartorius, m. gracilis, m. tensor 

fasciae latae a m. triceps surae (Konvičková, Valenta, 2000). 

2.4.3.1 Zatížení kolenního kloubu 

 Kolenní klouby jsou vystaveny velkým zatížením, i z tohoto důvodu je téma 

zatížení kolenního kloubu v rámci studií a výzkumů poměrně časté. Nadměrné zatížení 

pak bohužel může vyústit až v úraz (Kutílek, Žižka, 2012). Zatížení je způsobeno 

reakční silou podložky, akceleračními silami nohy a holeně. Jejich součet je vyvážen 

silami, které působí skrz kloub (síly femorotibiálního kontaktu, svalové síly a síly 

v měkkých tkáních). Síly kloubů a svalů lze určit pomocí inverzní dynamiky z dat 

získaných z analýzy chůze (Kutzner et al, 2010). Kutzner et al (2010, s. 2164) zmiňují 

Morrisona (1970), který pomocí analýzy chůze a metalického modelu vypočítal síly 

kolenního kloubu při chůzi na 400 % tělesné hmotnosti, Taylor et al (2004) určil síly 

okolo 300 %. Becker, Kopf, Karlsson (2013, s. 2659) uvádějí na základě mnoha 

výzkumů, že maximální femorotibiální síly při chůzi činí až 261 % tělesné hmotnosti, 

při chůzi ze schodů až 346 % tělesné hmotnosti (Becker, Kopf, Karlsson, 2013), 

zatímco Kutílek, Žižka (2012, s. 69) uvádějí zatížení kolenního kloubu při chůzi do 

schodů mezi 300 až 500 % tělesné váhy (Kutílek, Žižka, 2012). Zatížení kolenního 

kloubu může vystoupat až na 550% tělesné váhy při poruchách rovnováhy kloubu 

(narušení svalové koordinace) (Becker, Kopf, Karlsson, 2013). Kutzner et al (2010, s. 

2165) na základě výzkumu zjistili, že nejnižší vrchol výsledných sil v kolenním kloubu 

je při stoji na obou DKK a tvoří 107 % tělesné váhy. Během posazování se (na židli) 
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byly síly 225 % tělesné váhy. Při zdvihání se (ze židle), ohnutém kolenním kloubu, stoji 

na 1DK a chůzi po rovině byly zjištěny podobné hodnoty mezi 246 – 261 % tělesné 

váhy. Nejvyšší hodnoty vykazovala chůze do schodů (316 % tělesné váhy) a chůze ze 

schodů (346 % tělesné váhy). Kolenní kloub je v průběhu běžných denních aktivit 

výrazně namáhán (Kutzner et al, 2010), je tedy zřejmé, že během sportovních aktivit 

bude zatížení kolenních kloubů ještě výraznější. 

2.4.3.2 Abdukční a addukční moment kolenního kloubu 

Je obecně známo, že mediální část kolenního kloubu je mnohem více zatěžována 

než laterální část (průměrně 60 – 70% zátěže při chůzi připadá na mediální část kloubu). 

Minimální změny pozice kloubů DK způsobují přesun zátěže na mediální nebo laterální 

oblast kloubu (Becker, Kopf, Karlsson, 2013). Abnormální zatížení kloubu vzniká při 

změně kinematiky kloubu, která následuje poranění menisků nebo lig. cruciatum 

anterius, nebo je přítomna u obezity, varózního postavení kloubu a vysokého externího 

addukčního momentu kloubu. Všechny tyto faktory mohou vést k osteoartróze kloubu 

(Kumar, Manal, Rudolph, 2012). 

Externí momenty sil kolenního 

kloubu se často využívají k určení 

zatížení struktur mediální části 

femorotibiálního kloubu (Hall et al, 

2015). Za nejvýznamnější faktor je 

považován addukční moment kolenního 

kloubu (Miyazaki et al, 2002), který je 

spojován s bolestí kloubu a nemocí 

mediální části femorotibiálního kloubu 

(Hall et al, 2015). Osteoartróza mediální 

části kloubu je desetkrát častější než u 

laterální části kloubu (Erhart et al, 2010) 

a je spojována s varózním postavením 

kolenního kloubu (Hall et al, 2015). 

Různé výzkumy potvrdily, že addukční 

moment kolenního kloubu negativně 

ovlivňuje výšku mezikloubního prostoru a pozitivně mechanickou osu (ve smyslu 

varózního postavení) osteoartritického kolenního kloubu. Stejně tak varózní postavení 

Obrázek 25 - Valgózní a varózní postavení kolenních 

kloubů (Stalheim, 2016) 
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kolenního kloubu zvyšuje riziko osteoartrózy mediální části femorotibiální kloubu 

(Miyazaki et al, 2002). Kromě addukčního momentu kolenního kloubu se na 

osteoartróze podílějí i síly a velikost vrcholu flekčního úhlu kloubu (Mündermann et al, 

2008). Riziko osteoartrózy stoupá 6,46krát při 1% nárůstu addukčního momentu 

(Miyazaki et al, 2002). S addukčním momentem souvisí velikost reakční síly podložky, 

pozice těžiště těla a pozice působiště síly a při chůzi nejvíce velikost úhlu addukce 

kolenního kloubu (Schmitz, Noehren, 2014). Nadměrný addukční moment kolenního 

kloubu nezpůsobuje pouze nadměrné zatížení mediální části femorotibiálního kloubu, 

snížení výšky mezikloubních prostor stejné části kloubu, ale i otevírání laterální 

štěrbiny kloubu, a tím pádem možné poranění lig. collaterale laterale a laterálního 

kloubního pouzdra (Noyes, 2016), zejména při situacích neočekávaného doskoku či při 

svalové slabosti (Sinsurin et al, 2013). 

Abdukční moment kolenního kloubu při doskocích je považován za rizikový faktor 

poranění kolenního kloubu (Sinsurin et al, 2013). Abdukční moment způsobuje zvýšení 

zátěže laterální části femorotibiálního kloubu a u jednotlivců s výrazným valgózním 

postavením kloubu může docházet k většímu zatížení laterální části femorotibiálního 

kloubu než části mediální (Yang et al, 2010). Abdukční poloha kolenního kloubu může 

být ovlivňována i polohou nohy v pronaci, omezenou dorzální flexí hlezenního kloubu a 

dysbalancí svalstva v oblasti kyčelního a hlezenního kloubu (Bell et al, 2013). Bylo 

prokázáno, že poloha kyčelního kloubu ve vnitřní rotaci souvisí s abdukčním 

momentem kolenního kloubu (Kanosue et al, 2015). S abdukčním momentem kolenního 

kloubu se setkáváme zejména při špatně prováděných dřepech (či podřepech) a 

doskocích (Bell et al, 2013). Zvýšený abdukční moment kolenního kloubu při doskoku 

je kromě zvýšeného rizika poranění lig. cruciatum anterius spojován i s vývojem 

patellofemorální bolesti (Myer et al, 2015), popř. i poraněním patellofemorálního 

kloubu. Jedinci trpící mimo jiné patellofemorálními bolestmi provádějí dřep na jedné 

DK s větším mediálním kolapsem kolenního kloubu a větším valgózním úhlem oproti 

jedincům bez těchto obtíží (Sinsurin et al, 2013). Pokud se vrátím zpátky k poranění lig. 

cruciatum anterius, Sinsurin et al (2013, s. 198) citují Andrewse a Axe (1985) a jejich 

koncept vazové dominance. Nadměrná zátěž lig. cruciatum anterius nastane v případě, 

kdy svalstvo DK není schopno absorbovat síly při doskoku. Normální poloha kolenního 

kloubu umožňuje akceptovatelnou distribuci sil a v tomto případě absorbují svaly a 

chrupavka celou zátěž. V případě, že jedinec doskočí s neideální pozicí kloubu, svaly a 
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chrupavka nejsou schopny toto zatížení absorbovat a v jejich funkci je nahradí vaz, 

který je citlivější k riziku úrazu (Sinsurin et al, 2013). Dále bylo dokázáno, že 

poraněním lig. cruciatum anterius trpí častěji ženy v porovnání s muži. Stejně tak ženy 

vykazují větší abdukční úhel a vyšší abdukční moment kolenního kloubu při doskocích, 

což předpovídá poranění lig. cruciatum anterius (Torry et al, 2013). Větší úhel abdukce 

kolenního kloubu společně s neočekávanou neideální polohou kolenního kloubu při 

doskoku nebo svalovou únavou zvyšuje riziko poranění. Sinsurin et al (2013, s. 198) 

z výzkumu vyvodili, že při neočekávaných polohách doskoku byly abdukční momenty 

vyšší. Dále uvádějí, že na 2°zvětšení úhlu abdukce připadá zvětšení abdukční zátěže o 

100% při skocích v laterálních směrech. Doskoky skoků v laterálním či diagonálním 

směru ukazují větší nestabilitu ve frontální rovině oproti skokům v rovině sagitální 

(Sinsurin et al, 2013). Přestože při abdukci kolenního kloubu dochází k otevírání 

mediální štěrbiny a tím pádem zvýšenému riziku poranění lig. collaterale mediale, podle 

Quatmanna a Hewetta (2009, p. 6), kteří citují Mommersteega et al (1995), je při tomto 

pohybu větší riziko poranění lig. cruciatum anterius, a to díky odlišnému zastoupení 

kolagenních vláken ve vazech ve prospěch lig. collaterale mediale. 

Addukční a abdukční moment kolenního kloubu se při chůzi mění, závisí na poloze 

kloubů dolní končetiny a zejména na směru působení vektoru reakční síly podložky 

vzhledem k frontální rovině kolenního kloubu. Abdukční moment kolenního kloubu 

nastává, pokud vektor reakční síly podložky prochází laterálně od středu kolenního 

kloubu. Naopak addukční moment nastává při poloze vektoru reakční síly podložky 

mediálně od středu kolenního kloubu. Abdukční moment kolenního kloubu se při chůzi 

objevuje ihned na začátku oporné fáze po dotyku podložky patou. Poté v průběhu celé 

stojné fáze je zachován addukční moment (Noyes, 2016). 

2.5 Biomechanika 

Pojem biomechanika popisují různí autoři odlišně. Pro nevhodnější představení 

tohoto oboru jsem zvolila následující citaci, která se mi jeví jako nejobecnější: 

„Podle cílů, obsahu a pracovních metod lze biomechaniku obecně definovat jako 

obor, jenž se zabývá mechanickou strukturou a mechanickým chováním živých 

systémů, otázkami mechanické podpory či náhrady jejich částí a mechanickými 

interakcemi s vnějším okolím.“ (Karas, Otáhal, Sušanka, 1990, s. 7) 
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Jedná se tedy o aplikaci mechaniky při studiu živých systémů, což činí tento obor 

interdisciplinárním (Karas, Otáhal, Sušanka, 1990). Základem pro tento obor stále 

zůstává klasická mechanika (Janura, Janurová, 2007), která se zabývá účinkem sil 

působících na tělesa (Jandačka, Uhlář, 2011). Pro pochopení biomechaniky obecně je 

nezbytně nutné znát i poznatky z oblasti anatomie a fyziologie (Karas, Otáhal, 1991). 

Biomechanika zkoumá pohyb živých organismů z pohledu mechaniky (Kalichová 

aj., 2011). Studuje vnější a vnitřní síly a jejich účinky, které působí na živé organismy 

(Jandačka, Uhlář, 2011). Zabývá se mechanickou strukturou, mechanickým chováním 

živých organismů (rostlin, zvířat a lidí) a jejich interakcemi s vnějším okolím 

(Kalichová aj., 2011), aplikací mechaniky v biologii, medicíně, tělovýchově a sportu, 

kriminalistice apod. (Valenta aj., 1985). Biomechanika se tedy blíže věnuje např. 

tělesným cvičením, rehabilitačním cvičením, kloubním náhradám (Kalichová aj., 2011), 

existuje i biomechanika zvířat (Jandačka, Uhlář, 2011). 

Pro tuto diplomovou práci je stěžejní biomechanika pohybového aparátu člověka a 

tělesných cvičení a sportu. Pohybový systém člověka se skládá ze systému opěrného 

(kosti a klouby), svalového (svaly a šlachy), řídícího (centrální a periferní nervový 

systém) a zásobovacího. Biomechanika systému svalového a opěrného je podrobně 

popsána v kapitole 2.5.3 a lze ji dále dělit na systém aktivní a pasivní. Aktivní 

představují svaly a pasivní kostra, šlachy, vazy, chrupavky a klouby. Tyto systémy 

neprodukují mechanickou energii, proto jsou nazývány systémy pasivními. Jsou to 

konstrukční prvky vytvářející mechanickou podporu, umožňují přenos a akumulaci 

mechanické energie a chrání vnitřní orgány před poškozením (Kalichová aj., 2011). 

Biomechanice lidských tkání je popsána v kapitole 2.5.3 Biomechanika tkání a 

biomechanice lidského pohybu se podrobně věnuji v kapitole 2.5.4 Biomechanika 

lidského pohybu. 

2.5.1 Mechanické vlastnosti tkání 

Je důležité si uvědomit zvláštnosti biologických tkání oproti umělým materiálům. 

Veškeré vlastnosti jsou individuální a podléhají věku, pohlaví, genetickým 

predispozicím, výživě, životnímu stylu, pracovnímu zatížení, aktuálnímu stavu aj. 

Biologické tkáně mají viskoelastické vlastnosti (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, Katedra anatomie a biomechaniky, 2014a), což znamená, že 

deformace daného materiálu podléhá vnitřním elastickým i viskózním interakcím (Úvod 
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do viskoelasticity, 2016). Tento fakt se projevuje závislostí tuhosti na rychlosti 

deformace a projevy relaxace a creepu (viz dále). Biologické tkáně jsou anizotropní a 

nehomogenní (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie 

a biomechaniky, 2014a). Anizotropie znamená, že má daný materiál v různých směrech 

různé vlastnosti. Nehomogenita znamená, že daný materiál nemá ve všech místech 

stejnou strukturu složení, je tedy nestejnorodý (Vebrová, Krajíček, 2006). 

Mechanické vlastnosti tkání jsou dány jejich stavbou a uspořádáním. Základními 

stavebními prvky jsou elastin a kolagen, z nichž každý má odlišné vlastnosti. Elastin je 

schopen vysokých pružných deformací (až 150%), na rozdíl od kolagenu, který se 

vyznačuje tuhostí a pevností v tahu. Procentuální zastoupení a uspořádání elastinu a 

kolagenu spolu s množstvím mezibuněčné hmoty určuje výsledné mechanické vlastnosti 

dané tkáně (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014a). 

Mezi základní mechanické vlastnosti patří tuhost, pevnost, elasticita, plasticita, mez 

pružnosti a tvrdost. Tuhost je schopnost materiálu odolávat deformacím. Pevnost neboli 

mez pevnosti je hraniční zatížení, pokud je překročeno, dochází k destrukci materiálu. 

Biologická pevnost je hraniční hodnota napětí, které, pokud působí dlouhodobě nebo 

opakovaně, způsobí snižování mechanických vlastností a resorpci tkáně. Elasticita 

neboli pružnost je schopnost materiálu vrátit se do původního tvaru po odeznění zátěže. 

Opakem elasticity je plasticita neboli tvárnost. Plastický materiál je schopen i po 

odeznění zátěže zachovat deformaci. Mez pružnosti je hraniční hodnota napětí, která 

tvoří přechod mezi deformacemi elastickými a plastickými. Tvrdost je schopnost 

materiálu odolat vrypu. Pro biologické tkáně je typická unavitelnost. Únava daného 

materiálu je mechanické snižování meze pevnosti, ke kterému dochází cyklickým 

opakováním vnější zátěže. Mez únavy je hodnota mechanického napětí. Pokud tato 

hodnota není překročena, je možno danou tkáň, popř. materiál, zatěžovat neomezeným 

počtem cyklů (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie 

a biomechaniky, 2014a). 

Základní mechanické vlastnosti lze popsat zátěžovou křivkou (F – dl), která 

vyjadřuje Hookův zákon. Ten popisuje vztah napětí (síla na plochu) a deformace 

(změna délky dělená původní délkou). Pro technické materiály je zátěžová křivka 

lineární, pro biologické tkáně je nelineární a je potřeba popsat i rychlost a čas 
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deformace (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014a). 

 Dlouhodobé odezvy viskoelastických materiálů na zátěž se nazývají relaxace a 

creep. Při aplikaci vnější síly kromě okamžité deformační odezvy dochází 

k pozvolnému nárůstu deformace v průběhu času za nezměněných podmínek. Tento 

stav se nazývá creep neboli tečení. Naopak relaxace znamená, že při aplikaci deformace 

kromě potřebné síly k jejímu vyvolání v čase za nezměněných podmínek dochází 

k poklesu síly potřebné k udržení deformace. Po uplynutí určitého času se síla nebo 

deformace ustálí (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra 

anatomie a biomechaniky, 2014a). 

2.5.2 Reologické vlastnosti tkání 

Reologie je obor mechaniky, který se zabývá deformací a tokem látek vlivem 

napětí, které na ně působí (Valenta aj., 1985). Základní reologické vlastnosti jsou 

viskozita, plasticita, hmotnost a elasticita (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy 

a sportu, Katedra anatomie a biomechaniky, 2014b) 

Reologie kloubního spojení je závislá na reologických vlastnostech jednotlivých 

intraartikulárních a extraartikulárních komponent kloubu. Dynamická funkce 

intraartikulární a extraartikulární složky poddajnosti má důležitý vliv na správnou 

funkci kloubu. Pasivní vlastnosti artikulujících struktur jsou dány především 

intraartikulárním třením. Akumulátorem energie je pro své výrazné elastické vlastnosti 

svalová tkáň (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014b). Rezistence tkáně proti působící zátěži je dána tvarovými a 

materiálovými vlastnostmi dané tkáně a nazývá se mechanická impedance (složky: 

hmotnost, elasticita, plasticita a viskozita) (Fähnrich, Otáhal, 2007). Celková impedance 

extraartikulárních struktur je pak paralelní kombinací impedancí svalů, hmotnosti 

segmentů, vazivové tkáně, kůže aj. Kloubní složka pasivní impedance je vyvolána vazy, 

zejména v krajních polohách flexe a extenze (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, Katedra anatomie a biomechaniky, 2014b). 

 Pro tvorbu modelů s reologickými vlastnostmi tkání se používají jednoduché prvky, 

které představují základní vlastnosti: elasticitu, plasticitu a viskozitu. Youngův model 

pružnosti (tuhost) představuje elasticitu. Viskozita je dána součinitelem kinematické 

vazkosti a plasticita je dána součinitelem tření. K popsání viskoelastických materiálů 



47 

 

(tzn. tkání) se používají dva základní modely, které obsahují dva prvky: elasticitu a 

viskozitu (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014b). Maxwellův model spojuje elastickou a viskózní látku sériově. 

Kelvinův model spojuje oba prvky paralelně (Fähnrich, Otáhal, 2007). Na těchto 

modelech lze sledovat odezvu na působící deformaci nebo sílu v čase. Jedná se o jevy 

relaxace a creep (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra 

anatomie a biomechaniky, 2014b). Při creepu vyšetřujeme časový průběh deformace při 

konstantním napětí. Při relaxaci naopak sledujeme časový průběh napětí látky při 

konstantní deformaci (Fähnrich, Otáhal, 2007). Standardní reologický model kombinuje 

model Maxwellův a Kelvinův a je ve vztahu k tkáním přesnější než modely samostatné 

(Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014b). 

 Mechanická zátěž je vnější působení síly (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, Katedra anatomie a biomechaniky, 2014b). Deformace je stav, kdy 

dochází ke změně tvaru 

zatěžovaného objektu 

vlivem působení zátěže 

(Fähnrich, Otáhal, 2007). 

Kromě reakce přímé mohou 

být přítomny i adaptační 

mechanizmy ve smyslu 

regenerace a revitalizace 

nebo naopak patologické 

reakce, degenerativních 

procesů nebo orgánové 

dysfunkce. Celková 

odpověď organismu na 

zátěž může být 

víceúrovňová, a to 

strukturální nebo jako reakce v chování. Může tedy docházet k reakcím psychickým, 

fyziologickým, pohybovým. Při změnách strukturálních dochází např. ke změně 

biochemické nebo morfologické. Zátěž můžeme podle její úrovně, časového průběhu a 

reakce organismu rozdělit na podprahovou, monotónní, silově rizikovou, rázovou, 

Obrázek 26 – Základní druhy mechanického namáhání (Univerzita 

Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014) 



48 

 

vibrační atd. Co se týká silové zátěže, podle její velikosti, časového průběhu a směrů 

silového působení vznikají různé druhy mechanického namáhání. Jsou to tah, tlak, 

ohyb, smyk a krut (blíže popsáno v kapitole 2.5.3.3). Tah, tlak a ohyb jsou zatížení, 

která vyvolávají normálovou napjatost. Smyk a krut vyvolávají smykovou napjatost. 

V reálných situacích nejčastěji dochází k prostorové kombinaci výše zmíněných druhů 

mechanického namáhání. Hodnota napjatosti se pak určuje ve shodném směru 

(Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014b). 

 Při působení vnější síly na jakékoliv těleso dochází v jeho vnitřku k tvorbě 

mechanického napětí a tím i deformační reakci, která závisí na mechanických 

vlastnostech zatíženého materiálu. Vnější síla může být silou jednotlivou, spojitou se 

zatížením na danou plochu nebo objem nebo se může jednat o působení dvojice sil 

(momentové zatížení). Vlivem zátěže v tělese působí vektor napětí, který můžeme 

rozložit na normálovou a tečnou složku. Organismus je schopen zátěži odolávat. Tento 

jev se nazývá tolerance organismu na zátěž. Fyziologická zátěž organismu má limity 

tolerance. Její dolní limit je nezbytný pro normální vývoj a funkci organismu a tvoří ho 

vnější mechanické interakce. Horní limit je důležitý pro adaptabilitu organismu na 

zátěž, ale pouze ve fyziologickém pásmu. Limity jsou určovány věkem, charakterem a 

historií, trváním zátěže atd. Konkrétní hodnoty limit jsou určovány podle mechanických 

vlastností dané tkáně nebo orgánu, popř. jejich dysfunkcemi nebo strukturálními 

změnami (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra anatomie a 

biomechaniky, 2014b). 

2.5.3 Biomechanika tkání 

Tkáně jsou soubory buněk stejné funkce, původu (Valenta aj., 1985) a většinou i 

stejné velikosti a tvaru. Jsou základním stavebním kamenem orgánů (Rosypal aj., 1994). 

Tkáně mají anizotropní charakter (v různých směrech mají různé mechanické 

vlastnosti). Řada z nich nemá jednoznačný výchozí stav, neexistuje referenční systém 

pro závislost napětí – deformace, tzn., že se zatížená tkáň po odlehčení nevrací do svého 

původního stavu. Tkáně (biologické materiály) podléhají procesu stárnutí, jsou tedy 

závislé na historii své deformace. Degenerace je nejvíce patrná u tkání pojivových. 

Důležitou vlastností tkání je vedle degenerace také únavnost (Valenta aj., 1985). 
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 Živý organismus obsahuje čtyři typy tkání, jsou to epitely, svalová tkáň, nervová 

tkáň a pojivová tkáň. Epitelová tkáň je složena nejčastěji z buněk stejného tvaru 

(Rosypal aj., 1994), které jsou umístěny blízko vedle sebe a tvoří buď jednu, nebo více 

vrstev. Tato tkáň kryje povrchy (epitel krycí) nebo vystlává dutiny (epitel výstelkový) 

(Valenta aj., 1985). Z funkčního hlediska můžeme epitelovou tkáň rozdělit na epitel 

krycí, řasinkový, žlázový, resorpční, svalový, smyslový, zárodečný a pigmentový 

(Rosypal aj., 1994). Svalová tkáň je tvořena svalovými buňkami, které jsou schopny se 

smršťovat. V buňkách se nachází sarkoplazma a v ní smrštitelné myofibrily. 

Rozeznáváme několik typu svalové tkáně: hladká (svalová tkáň vnitřních orgánů, např. 

střeva nebo průdušnice), srdeční a příčně pruhovaná (kosterní svalová tkáň) (Valenta 

aj., 1985). Nervová tkáň je tvořena buňkami různých velikostí a tvarů, které se nazývají 

neurony a gliové buňky. Gliové buňky mají pomocnou funkci (ochrannou, opornou a 

výživnou). Neurony jsou základním stavebním kamenem nervové tkáně. Pojivová tkáň 

je tvořena buňkami, které jsou od sebe odděleny mezibuněčnou hmotou, kterou samy 

vytvářejí. Tato tkáň vyplňuje prostor mezi orgány, buď je spojuje nebo odděluje. Do 

pojivové tkáně patří i tělní tekutiny (Rosypal aj., 1994). Velikost, množství a složení 

mezibuněčné hmoty je u každého druhu pojiva odlišné a odpovídá dané biomechanické 

funkci. Mezibuněčná hmota má složku vláknitou a amorfní (proteino-polysacharidový 

komplex). Podle vlastností mezibuněčné hmoty rozdělujeme pojivovou tkáň na tři 

druhy: vazivo, chrupavka a kost (Valenta aj., 1985). Pojivová tkáň je pozitivně 

adaptabilní na zátěž – pohybovou aktivitu. Důležitou roli však hraje intenzita zátěže. Při 

imobilizaci dochází k atrofii tkání. Při vysoce intenzivní pohybové aktivitě může dojít 

k traumatizaci pohybového aparátu a při dlouhodobé přetěžování organismu 

k deformitám kloubů, zánětům šlach atd. Velice citlivé na přetěžování jsou zejména 

klouby, kde může vést k nadměrnému ukládání krystalků močoviny a zvýšení počtu 

leukocytů (Sport-LaV, 2008). Na rozdíl od aktivní svalové tkáně jsou pojivové tkáně 

tzv. pasivní, neboť nevytvářejí energii. Mají funkci konstrukční a energeticky převodní 

(Valenta aj., 1985). K lepšímu porozumění biomechaniky dané tkáně v následujících 

kapitolách stručně popíši jejich složení. 

2.5.3.1 Biomechanika vaziva 

Vazivo je měkké, poddajné a poměrně vodnaté. Ve vazivové tkáni jsou přítomny 

fixní (např. fibroblasty, fibrocyty, tukové buňky) a bloudivé buňky (např. histiocyty, 

žírné buňky). Histiocyty pohlcují cizí částice, a tak jsou důležitou součástí 
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obranyschopnosti organismu. Žírné buňky obsahují histamin (zvyšuje permeabilitu 

kapilár) a heparin (brání srážení krve). Vláknitá složka mezibuněčné hmoty obsahuje 

vlákna kolagenní a elastická. Kolagenní vlákna jsou zvlněná, ohebná, pevná a vyskytují 

se ve svazcích, nejsou však tažná. Elastická vlákna jsou většinou tenčí než vlákna 

kolagenní, často se větví a jsou tažná (Valenta aj., 1985). Vazivo lze podle poměru 

množství buněk, amorfní mezibuněčné hmoty a fibril (vláken) rozdělit na mezenchym, 

vazivo rosolovité, kolagenní, 

elastické, retinakulární a tukové 

(Čihák, 2011). 

Mezenchym a vazivo rosolovité 

se v lidském organismu vyskytují 

v embryonální fázi a z mezenchymu 

se vyvíjejí další druhy vaziva a 

pojivové tkáně. Kolagenní vazivo je 

nejrozšířenějším vazivem (Čihák, 

2011) a převažují v něm vlákna 

kolagenní. Lze ho rozdělit na vazivo 

řídké (fibrilární) a tuhé (fibrózní). 

Řídké vazivo vyplňuje prostor mezi 

ostatními tkáněmi a účastní se výživy 

a látkové výměny (Valenta aj., 1985). 

Ve vazivu tuhém převažuje počet kolagenních tlustých vláken nad buňkami, jsou zde 

přítomna i vlákna elastická. Tuhé vazivo lze dále rozdělit na vazivo uspořádané a 

neuspořádané. V uspořádaném tuhém kolagenním vazivu převažují vlákna uspořádaná 

do určitých směrů podle převažující mechanické zátěže na rozdíl od vaziva 

neuspořádaného, kde jsou vlákna neuspořádaně propletená. Tuhé vazivo tvoří vazy, 

šlachy a fascie (viz dále) (Čihák, 2011). Vazivo elastické obsahuje převážně vlákna 

elastická a po odlehčení (po zátěži) se vrací do původního tvaru i délky. Elastické 

vazivo se vyskytuje např. v lig. flavum (spojující obratlové oblouky) nebo lig. nuchae 

(šíjový vaz) (Valenta aj., 1985). Mechanické vlastnosti elastického a kolagenního 

vaziva se liší, tahová pevnost elastického je nižší než u vazu kolagenního, zato mezní 

deformace je nižší u vazu kolagenního. Vazivo retinakulární vytváří prostorovou síť 

Obrázek 27 - Druhy vaziva, A - mezenchym, B - rosolovité 

vazivo, C - retinakulární vazivo, D - tukové vazivo 

(Petrovický aj., 2001) 
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lymfatické tkáně, kostní dřeně a sleziny. Vazivo tukové je vmezeřené a převažují v něm 

tukové buňky (Čihák, 2011). 

Šlachy a vazy tvoří pasivní podporu kloubu a vynikají pevnostními vlastnostmi. 

Jednotlivé šlachy a vazy se odlišují podle lokalizace, anatomické funkce, věku, 

trénovanosti apod. (Karas, Otáhal, 1991). 

 Šlacha je tvořena tuhým uspořádaným vazivem a spojuje sval s kostí. Kolagenní 

vlákna probíhají paralelně a mezi nimi je jen malé množství mezibuněčně hmoty. 

Elastických vláken je ve šlaše do 5 % obsahu (Dylevský, 2009a). Šlacha jako celek je 

lehce spirálně stočená (Valenta aj., 1985). Funkce šlach spočívá v tom, že pružně a 

elasticky přenášejí svalovou sílu ze svalu na kost (Dylevský, 2009a). Spojení šlachy se 

svalem je dvojího typu, buď spojení přímé, kdy sval přechází ve šlachu, nebo spojení 

v ostrém úhlu, kdy sval na šlachu nasedá (Valenta aj., 1985). Samotný přechod svalu ve 

šlachu je tvořen vmezeřeným vazivem svalu i šlachy, které do sebe přecházejí. Spojení 

šlachy s kostí je v různých částech šlachy odlišné. Vlákna v centru šlachy přímo 

přecházejí v povrchové lamely kostní kompakty. Okrajová vlákna šlachy přecházejí do 

vaziva okostice. V místech, kde šlacha prochází blízko nad kostí nebo chrupavkou, se 

vyskytují burzy a šlachové pochvy, které chrání šlachy před poškozením (Dylevský, 

2009a). Šlachy jsou viskózně elastickým materiálem, neboť jsou tvořeny elastickými 

vlákny a viskózní tekutinou. Viskoelasticita se projevuje tzv. creepovým efektem, jenž 

představuje protahování nebo stlačování v čase s konstantní zátěží, nebo tzv. napěťovou 

relaxací, kdy se jedná o klesání tahu v čase při konstantním prodloužení. Hodnocení 

viskoelasticity je závislé na zatížení, deformaci a čase. Pro viskoelastické materiály je 

typické, že velikost napětí se zvyšuje se zvyšováním rychlosti deformace (Karas, 

Otáhal, 1991). Pevnost šlachy se odvíjí podle pevnosti kolagenních vláken, které ji tvoří 

(Dylevský, 2009a), unese hmotnost 6 – 10 kg na 1mm
2
 průřezu (Čihák, 2011). 

Kalichová aj. (2011, s. 153) zmiňují Konvičkovou aj. (2007), která uvádí, že pevnost 

šlachy je dle odhadu asi 4krát větší než maximální izometrická aktivita daného svalu 

(Kalichová aj., 2011). Mez pevnosti šlachy závisí na věku, typu cévního zásobení, 

topografii atd. (Dylevský, 2009a) a odpovídá přibližně napětí 100 MPa (Kalichová aj., 

2011). Karas a Otáhal (1991, s. 109) uvádějí průměrnou hodnotu meze pevnosti 

Achillovy šlachy okolo 46 MPa a plantární aponeurózy 100 MPa (Karas, Otáhal, 1991). 

Např. šlachu novorozence lze protáhnout až o 18% délky, v dospělosti lze o 10 – 12%. 

Pružnost šlach s věkem tedy klesá (Dylevský, 2009a). Její pružnost je však velice 
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důležitá pro správnou funkci svalu. Při kontrakci svalu a jeho zkracování dochází 

k prodloužení šlachy. Šlacha je nejvíce zatížena při maximální izometrické kontrakci 

svalu. Jelikož je pevnost šlachy vyšší než pevnost daného svalu, dochází častěji 

k poranění svalu než samotné šlachy (Kalichová aj., 2011). Valenta aj. (1985, s. 203) 

zmiňuje, že Yamada (1970) zkoumal pevnost šlach různých svalových skupin. Vyšší 

pevnost mají šlachy flexorů oproti šlachám extenzorů, ale vyššího procentuálního 

protažení jsou schopny naopak šlachy extenzorů (Valenta aj., 1985). Tuhost šlachy se 

odvíjí od prodloužení, čím je větší prodloužení šlachy, tím je větší její tuhost (Kalichová 

aj., 2011). 

 Vaz nemá pravidelné uspořádání vláken a buď zpevňuje kloubní pouzdro, nebo 

spojuje sousedící kosti (Dylevský, 2009a) a vymezuje tak pohyblivost daného kloubu 

(Karas, Otáhal, 1991). Vaz je tvořen vlákny kolagenními a různým množstvím vláken 

elastických. Předpokládá se, že vazy kloubních pouzder a klasické vazy obsahují 

maximálně 4 – 5% elastických vláken, tedy stejně jako šlacha. Vazy, které spojují 

obratlové oblouky, obsahují až 71% elastických vláken (Dylevský, 2009a). Elastická 

vlákna jsou pružnější a mohou se prodloužit až o 150 %. Mají však menší pevnost 

odpovídající 3 MPa. Kolagenní vlákna vazů se mohou maximálně protáhnout asi jen o 4 

– 10% (Kalichová aj., 2011), ale tento fakt je základem všech cvičení, která zvyšují 

rozsah pohybu kloubu (Dylevský, 2009a). Jejich pevnost dosahuje hodnot 50 – 100 

MPa (Kalichová aj., 2011). 

Vazivo má podpůrnou funkci, udržuje jiné tkáně pohromadě a vytváří pevné obaly 

(fascie), pružné spoje (vazy), pružné vložky a výplně. Jeho další funkce (zejména u 

měkkých tkání – šlachy, vazy) spočívá v přenosu a rozvedení sil ve skeletu a v ochraně 

před přetažením spoje. Ve většině měkkých tkání převažují kolagenní vlákna nad 

vlákny elastickými (Valenta aj., 1985). Důležité je si uvědomit, že vazivové tkáně 

nemají pouze výše zmíněné mechanické vlastnosti, ale podílejí se i na termoregulaci, 

přeměně látek, imunitním systému. Slouží taktéž jako zásobník vody a energie (Čihák, 

2011). 

2.5.3.2 Biomechanika chrupavky 

Chrupavka je bezcévná pojivová tkáň, která není inervována. Je však pokryta 

vrstvou vaziva, které cévy a nervy obsahuje. Chrupavka obsahuje malé množství 

chrupavčitých buněk, dále kolagenní a elastická vlákna a velké množství mezibuněčné 
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hmoty (Dylevský, 2009a). Podle složení rozdělujeme chrupavku na tři typy: hyalinní, 

elastickou a vazivovou (Valenta aj., 1985). Hyalinní neboli kloubní chrupavka je 

v lidském těle nejvíce zastoupena (Dylevský, 2009a), v její mezibuněčné hmotě 

převažuje amorfní hmota (Valenta aj., 1985). Tento typ chrupavky tvoří konce žeber, 

skelet průdušnic, hrtanu, bronchů a nosu. Je ideální pro krytí kloubních hlavic 

(Dylevský, 2009a). V mezibuněčné hmotě elastické chrupavky vedle kolagenních fibril 

převládají vlákna elastická (Valenta aj., 1985). Tento typ chrupavky je velice pružný a 

ohebný a vyskytuje se ve stěně průdušek, hrtanu, v ušním boltci a části zevního 

zvukovodu. Elastická chrupavka se po deformaci navrací do původního stavu 

(Dylevský, 2009a). Posledním typem je chrupavka vazivová, v jejíž mezibuněčně hmotě 

převládá složka vláknitá tvořená kolagenními vlákny (Valenta aj., 1985) a vyskytuje se 

především v meziobratlových destičkách (Dylevský, 2009a). 

Vazivová chrupavka je výrazně mechanicky odolná v tahu, tlaku i zkrutu 

(Dylevský, 2009a). Chrupavka pokrývá kosti v oblasti kloubních spojení (Karas, 

Otáhal, 1991), kopíruje jejich tvar (Dylevský, 2009a) a umožňuje tak jejich pružný styk 

a zároveň snižuje vzájemné tření. Dále hraje důležitou roli v přenosu sil a rozložení 

napětí (Karas, Otáhal, 1991). U velkých kloubů je chrupavka 0,5 – 6 mm tlustá, silnější 

je v centru kloubu, kde je nejvíce zatížená, nebo v místech, kde si kostní konce 

neodpovídají tvarem (např. kolenní kloub). U malých kloubů je chrupavka pouze 0,1 

mm tlustá.  

 Chrupavka je heterogenní směs (Dylevský, 2009a). Je to tkáň, která je pevná a 

pružná, dá se krájet nožem (Valenta aj., 1985). Pružnost závisí na obsahu vody a výšce 

chrupavky (čím vyšší chrupavka, tím je pružnější). Chrupavka se tak chová jako houba. 

Při zatížení v počáteční fázi dochází k vytlačení asi 60% tekutiny chrupavky (Dylevský, 

2009a) do kloubní dutiny (Kalichová aj., 2011) a změně tvaru, v další fázi už chrupavka 

tvar nemění (Dylevský, 2009a). Při odlehčení zátěže dochází k návratu tekutiny 

z kloubní dutiny do chrupavky (Kalichová aj., 2011) a její expanzi (Valenta aj., 1985). 

Takto si chrupavka zajišťuje výživu a pružnost (Kalichová aj., 2011). Stlačením 

chrupavka vytváří tlumící proces (Valenta aj., 1985). Tento „bifázický“ typ reakce na 

zátěž je velmi důležitý zejména při tření a pro chování meziobratlových destiček 

(Dylevský, 2009a), neboť snižuje tření stykových ploch jejich mazáním. Permeabilita 

(prostupnost tkáně pro tekutinu) chrupavky je závislá na stupni zatížení a deformaci, 

s rostoucím věkem se snižuje (Karas, Otáhal, 1991). S věkem klesá i její pružnost, a tak 
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se chrupavka „obnažuje“ a její vazivová vlákna jsou tak přímo mechanicky zatěžována 

kloubními plochami. Tento proces je nazýván artróza. Poraněná chrupavka v kloubu 

dlouho přežívá, ale špatně se hojí a větší strukturální defekty jsou nevratné (Dylevský, 

2009a). Valenta aj. (1985, s. 194) v souvislosti s biomechanickými vlastnostmi 

chrupavčité tkáně zmiňuje výzkum Ko a Takigawa (1953), kteří zkoumali žeberní 

chrupavky. Nejvyšší hodnoty tahové pevnosti dosáhli chrupavky jedinců ve věku 0 – 19 

let a nejnižší u jedinců v rozmezí 70 – 79 let. Dále Valenta aj. (1985, s. 196) uvádějí 

výzkum Yokoo (1952) a Shano a Asami (1960), kteří zkoumali vliv věku na pevnost 

v tlaku a zjistili, že největší hodnoty mají chrupavky jedinců ve věku 10 – 19 let a 

s rostoucím věkem hodnoty klesají (Valenta aj., 1985). Kalichová aj. (2011, s. 159) 

zmiňují Binovského (2003), který taktéž uvádí, že pružnost chrupavky klesá s věkem. 

Pokud není chrupavka pravidelně zatěžována, je narušena její výživa, a tak degeneruje. 

Dochází ke změně tvaru jejího povrchu a nárůstu tření a dalšímu poškozování 

(Kalichová aj., 2011). Pro optimální látkovou výměnu a regeneraci chrupavek je 

nejlepší střídavé, intermitentní zatěžování (Dylevský, 2009a). Deformace chrupavky 

vede ke změně kinematických a geometrických vlastností kloubu, změně velikosti 

kontaktní plochy a změně rozložení okamžitých středů otáčení (Valenta aj., 1985). 

 Vedle kloubní chrupavky pokrývající kostní konce se v kloubu vyskytují taktéž 

chrupavčité struktury ve tvaru destiček – disky a menisky. Jsou tvořeny vazivovou 

chrupavkou. Disk je tvaru kulaté a ve všech místech stejně silné destičky. Meniskus je 

tvaru srpku, silnějšího v okrajové části a postupně se snižujícího směrem ke středu 

kloubu. Disky i menisky mají několik funkcí. Vyrovnávají inkongruenci kloubních 

ploch a mohou vytvářet dokonce kloubní jamku (např. kolenního kloubu). Přesto, že 

jsou tyto struktury fixovány ke kloubnímu pouzdru, zvyšují svojí mírnou pohyblivostí 

pohyblivost celého kloubu. Při zatížení se disky a menisky deformují a pohlcují část 

energie, fungují tedy jako „shock absorber“. Jejich další funkcí je, že zabraňují 

turbulenci synoviální tekutiny v kloubu. Další chrupavčitou částí kloubů může být 

chrupavčitý lem. Ten se vyskytuje u kořenových kloubů horních i dolních končetin 

zvyšuje jejich stabilitu. Tato chrupavčitá část obkružuje okraje kloubní jamky 

(Dylevský, 2009a). 

2.5.3.3 Biomechanika kostí 

Kostní tkáň je oproti chrupavce pevná a tuhá, protože její základní hmota je 

mineralizovaná (Valenta aj., 1985). Kostní tkáň se skládá z více typů kostních buněk a 
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mezibuněčné hmoty. Buňky jsou umístěny v dutinách základní hmoty (Čihák, 2011). 

Mezibuněčnou hmotu lze rozdělit na dvě složky, které spolu souvisí a prolínají se. Jedná 

se o složku fibrilární (vláknitou) a interfibrilární, která spojuje nebo překrývá první 

složku (Valenta aj., 1985). 

V interfibrilární složce se ukládají anorganické látky, z nichž je nejdůležitější 

fosforečnan vápenatý, který nasedá na kolagenní fibrily. Anorganické látky 

mezibuněčné hmoty jsou odpovědné za pevnost a tvrdost celé kosti (Valenta aj., 1985). 

Vláknitá složka se skládá z lamel, které tvoří kolagenní vlákna. Může mít různé 

uspořádání, podle něhož se dělí na dva různé typy kostní tkáně. Je to kost kompaktní a 

spongiózní. U obou typů je vláknitá složka uspořádána pravidelně a lamely buď vytváří 

silné trámečky (kost spongiózní), nebo různě složité systémy (kost kompaktní) (Valenta 

aj., 1985). 

Kost kompaktní je tvořena silnou vrstvou kostní tkáně. Typicky se nachází v tělech 

dlouhých kostí (diafýzách). Z vnějšku je pokryta periostem, z něhož do hloubky 

pronikají silná kolagenní vlákna a připevňují ho tak k podkladu. V periostu jsou 

přítomny krevní cévy, nervové větévky i nervová zakončení. Těsně pod periostem se 

nachází vrstva paralelně umístěných lamel, které jsou rovnoběžné s povrchem kosti a 

nazývají se zevní plášťový systém. Na dutinové (dřeňové) straně kosti se nachází 

podobná vrstva nazývaná vnitřní plášťový systém. Mezi plášťovými systémy se nachází 

lamely, které tvoří trubice zasunuté do sebe. Tento systém se nazývá osteon a uvnitř 

něho se nachází Haversův kanálek, který obsahuje krevní a mízní cévy, nervová vlákna 

a také malé množství intersticiálního vaziva, které slouží jako výplň. S Haversovými 

kanálky komunikují Volkmannovy kanálky obsahující cévy (Valenta aj., 1985). 

Spongiózní kost tvoří kostní trámečky, které mohou být buď tenké, skládající se z 

lamel a probíhající rovnoběžně s povrchem kosti, nebo silné, které mají stejnou stavbu 

jako kost kompaktní. Spongiózní kost se nachází v koncích dlouhých kostí (epifýzách), 

kde je na povrchu kryta kostí kompaktní (Valenta aj., 1985). 

Kostní metabolismus je po celou dobu života aktivní. V průběhu růstu se kostní 

hmotnost zvyšuje a po ukončení růstu se kost remodeluje, tzn., že dochází k neustálému 

odbourávání a následné novotvorbě kosti (Sport-LaV, 2008), a to díky kontinuální 

výměně vápníku (Bartůňková, 2007). 
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Mezi základní mechanické vlastnosti kostí patří: pevnost, tvrdost, tuhost a pružnost 

(elasticita) a pomáhají nám lépe pochopit, jak tato tkáň reaguje na různé typy zatížení. 

Jelikož je kostní tkáň nehomogenní, tak u mechanických vlastností závisí na směru, ve 

kterém působí zatížení. To může být tlakové (působení síly v jedné ose proti sobě), 

tahové (působení síly v jedné ose od sebe), zatížení krutem (rotací), ohybem, smykem 

(Kalichová aj., 2011) nebo cyklickým namáháním (Karas, Otáhal, 1991). Kosti jsou 

nejvíce odolné zatížení, které probíhá v jejich podélné ose (tedy tahové a tlakové) 

(Kalichová aj., 2011). 

U tlakového a tahového zatížení má na vztah deformace – napětí veliký vliv 

rychlost zatěžování a směr hlavní zátěže vůči struktuře tkáně. Při zátěži dochází k 

přeměně práce vnější energie na práci deformační, ale v oblasti elastických deformací 

dochází k akumulaci energie. Při zatížení krutem dochází k rotačnímu posunu vrstev 

vůči sobě a tím pádem vzniku smykového napětí. Na konečnou deformaci má vliv 

stejně jako u tahového a tlakového zatížení kosti rychlost deformace. Kostěná tkáň 

odolává lépe rychlým deformacím než deformacím pomalým. Poškození struktury 

kostní tkáně u cyklického zatěžování je poměrně časté, neboť postupně dochází ke 

vzniku trvalých a nevratných mikrotraumat zejména v kolagenové struktuře. K této 

deformaci může dojít při jakémkoliv typu zátěže, ale nejčastěji se tak stane při 

opakovaném proměnném tlaku a ohybu. Závažnost deformace je závislá na úrovni 

mineralizace kosti. V zóně elastických deformací nastává po určitém čase adaptace na 

zátěž a nedochází k nevratným změnám. Když však v této zóně dojde ke krátkodobému 

přetížení, deformace se přesouvají do zóny plastických deformací. Pokud je však zátěž 

přerušena dříve (než dojde k přesunu deformace do plastické zóny), nedochází ke 

strukturálním změnám. V zóně únavy již nedochází k ustálení hysterií křivky, ale 

vlivem stále působící cyklické zátěže se deformace posouvá do zóny plastických 

deformací, kde již nastávají trvalé deformity struktury. Mikrotraumata kostní tkáně 

postupně vedou až k její ruptuře (Karas, Otáhal, 1991). 

Pružnost je definována modulem pružnosti, který závisí pouze na vlastnostech 

materiálu, nikoliv na jeho velikosti. Mez pružnosti je hraniční bod, kdy se napětí zvýšilo 

natolik, že zatěžovaná tkáň se po odstranění zátěže již nevrátí do původního stavu. 

Namísto elastické se tedy stává plastickou. Mez pevnosti je vždy vyšší než mez 

pružnosti a při jejím překročení dochází k poškození struktury tkáně. Hodnoty 

jednotlivých vlastností se u spongiozní a kompaktní kosti liší. Kompaktní kost se může 
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protáhnout o 1 – 3%, spongiózní o 2 – 4 %. Pevnost kompaktní kosti je 10 – 20 krát 

větší než pevnost spongiózní kosti, protože mez pevnosti kompaktní kosti je 100 – 150 

MPa a mez pevnosti kosti spongiózní je 8 – 50 MPa (Kalichová aj., 2011). 

 Při experimentálním zjišťování mechanických vlastností kostní tkáně jsou 

získávána variabilní data, která závisí na mnoha faktorech. Při experimentech závisí na 

podmínkách vlastního experimentu a na fyziologickém stavu testovaného vzorku. Dále 

závisí na velikosti vzorku, na jeho stavu, zdali je suchý nebo vlhký, čerstvý nebo 

konzervovaný, na rychlosti zatěžování, na struktuře, orientaci, topografii a velikosti 

vzorku, věku, pohlaví a zmenšení síly (Valenta aj., 1985). 

 Přestože je vysušení nefyziologická procedura, Valenta aj. (1985, s. 175) uvádějí, 

že Wertheim (1847) zjistil, že průběh závislosti u vysušeného vzorku je podobný jako u 

anorganických materiálů, což pro čerstvé vzorky neplatí. Dále Valenta aj. (1985, s. 

176) uvádějí podle výzkumu Sedlina (1965), že po vysušení vzorku jeho pevnost 

vzrostla ze 189 MPa na 208MPa. Dále bylo zjištěno, že vysušováním se zvyšuje 

pevnost v tlaku a tahu, elastický modul a tvrdost na rozdíl od pevnosti ve smyku a 

relativního prodloužení, které klesají (Valenta aj., 1985). 

 Konzervace může být provedena zmrazením nebo balzamováním. Valenta aj. 

(1985, s. 176) zmiňují, že Sedlin (1965) podle výzkumu zmražených a nezmražených 

vzorků nezjistil žádné signifikantní statistické rozdíly, dále zmiňují, že podle Evanse 

(1964) se balzamováním zvýšila pevnost a elastický modul, ale maximální deformace se 

snížila. 

 Na testovaný vzorek má dále vliv jeho struktura a orientace. Valenta aj. (1985, 

s 177) zmiňují, že Roux (1895) popsal tzv. zákon minima – maxima, který tvrdí, že 

struktura kosti je vystavěna s minimálním množstvím materiálu při maximální pevnosti 

v daném směru. Z tohoto zákona vyplývá, že adaptace funkčních orgánů se odehrává 

podle situace, která nastane, a kostní tkáň má různé mechanické vlastnosti v různých 

směrech. Tento fakt podle Valenty aj. (1985, s. 177 – 178) potvrdil Evans (1964), který 

zjistil, že v podélném směru je pevnost v tahu kostní tkáně osmkrát vyšší než ve směru 

anteroposteriorním nebo laterolaterálním (v případě, že osa kosti odpovídá ose 

organismu) (Valenta aj., 1985). Odolnost kosti v tahu je větší než v tlaku (Dylevský, 

2009a). Podle zákona minima – maxima mají různé kosti odlišné funkce, neboť jsou 

odlišně zatěžovány. Z tohoto faktu vyplývá, že při výzkumu různých kostí budou 
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zkoumané vlasnosti záviset i na topografii kosti. Dále Valenta aj., (1985, s. 177) zmiňují 

poznatky Pauwelse (1965), který uvádí, že při optimálním napětí je přestavba kosti, 

která je řízena zpětnou vazbou, v rovnováze. Při zvýšeném napětí se kostní tkáň 

zbytňuje až do doby, kdy nastane snížení napětí, při odlehčení se tedy kostní tkáň 

odbourává do momentu zvýšení napětí (Valenta aj., 1985). Fyzická zátěž tedy ovlivňuje 

růst kostí, a to tak, že jejich hmotnost zvyšuje, ale i snižuje. Při dlouhodobé neúměrně 

vysoké intenzitě zátěže dochází k poklesu kostní hustoty. Naopak nízká intenzita zátěže 

množství kostní hmoty neovlivňuje. Je tedy zapotřebí úměrné intenzity zátěže, která 

zvyšuje hustotu kostní tkáně (Sport-LaV, 2008). 

Valenta aj. (1985, s. 181) zmiňují, že Mc Elhaney a Byars (1965) a Mc Elhaney 

(1965) zkoumali vliv rychlosti zatěžování. Podle výzkumu na dobytčích stehenních 

kostech a stehenní kosti muže (24 let, zemřel na srdeční záchvat) zjistili, že s rychlostí 

deformace se zvyšuje pevnost v tahu a modul elasticity, zatímco deformace klesá. 

Výsledky tohoto výzkumu odpovídají praxi, kdy vzniká zlomenina při velkých 

rychlostech deformace. Zmenšením síly působící na člověka (např. let do vesmíru) se 

ovlivňuje složení kostní tkáně a tím i její mechanické vlastnosti (Valenta aj., 1985). 

 Další vliv na testování má věk. Valenta aj. (1985, s. 183) uvádějí, že Ko (1953) se 

této problematice věnoval. Testoval stehenní kosti 36 různě starých jedinců a zjistil, že 

se v závislosti na věku mění tahové mechanické vlastnosti kostní tkáně. Nejvyšší 

hodnoty pevnosti v tahu i v tlaku měla tkáň jedinců ve věku 20 – 29 let, nejnižší pak 

jedinců mezi 60. – 90. rokem věku. Věkem se ovlivňuje i elastický modul. Do 30 let je 

jeho hodnota nezávislá na věku, mezi 30 – 60 lety dochází k jeho poklesu a po 60. roku 

věku je jeho hodnota opět nezávislá na věku. Po 30. roku věku tedy dochází ke změnám 

mechanických vlastností kostní tkáně (Valenta aj., 1985). 

 Důležitou vlastností kostní tkáně je její hustota. V anglicky mluvících zemích se 

pro tuto vlastnost kosti používá termín „bone mineral density“ (BMD), tedy hustota 

minerálů v kosti (v g/cm
2
). Určuje množství minerálů v kostní tkáni a je důležitá např. 

pro diagnostiku osteoporózy (National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and 

Skin Diseases, 2015). S hustotou kostní tkáně koreluje svalová síla (Sport-LaV, 2008). 

Jak již bylo zmíněno výše, kost se přestavuje podle situace, která nastane, z čehož 

vyplývá, že vlastnosti kostní tkáně, a tedy i její hustota, budou odlišné u sportovců 

v porovnání s běžnou (nesportující) populací. Podle různé zátěže budou pravděpodobně 

odlišné i u různých sportů. Problematice BMD v gymnastice se věnovali Helge a 
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Kanstrup (2002, s. 174-

179). Probandy byly 

dívky ve věku 15 – 20 

let, šest z nich se 

vrcholově věnovalo 

sportovní gymnastice, 

pět z nich moderních 

gymnastice, dále bylo 

ve výzkumu přítomno 

šest kontrolních 

subjektů (dívky stejného 

věku, které sportují 

méně než 4 hodiny za týden). BMD bylo měřeno u obratlů bederní páteře, proximálního 

femuru, distálního radia. BMD sportovních gymnastek bylo vyšší než u moderních 

gymnastek a kontrolní skupiny. BMD moderních gymnastek bylo vyšší než u kontrolní 

skupiny. Gymnastky oproti běžné populaci (viz kontrolní skupina) provádějí cvičení, 

která mají velký vliv na kosti díky svalové kontrakci a reakční síle podložky. Sportovní 

gymnastky výrazně zatěžují svojí kostru zejména při akrobatických prvcích, jako jsou 

např. jednoduchá nebo dvojná salta nebo seskoky z bradel. Reakční síla podložky u 

běžkyň je troj- až čtyřnásobná oproti jejich tělesné hmotnosti, u sportovních gymnastek 

se jedná až o jedenáctinásobek tělesné hmotnosti (Helge, Kanstrup, 2002). 

Jako u ostatních tkání i u kosti je důležitá přiměřená intenzita zátěže. Při vysoké 

intenzitě může docházet k omezenému růstu dlouhých kostí (do délky) nebo 

k předčasné osifikaci chrupavčitých růstových zón (Sport-LaV, 2008). Zejména při 

zvýšeném působení axiálního tlaku na růstové chrupavky (gymnastika, balet) dochází k 

omezení až zástavě růstu kosti do délky. Naopak snižování tlaku (nestejná délka DK po 

prodělané dětské obrně) vede k rychlejšímu růstu kostí. Pro ideální růst kostí je vhodná 

intermitentní zátěž. Tlaky, které působí na růstovou chrupavku, se skládají z tahu 

periostu a perichondria, tahu svalů (úponových šlach), statického tlaku (gravitace), a 

tahu kloubních pouzder. Nejdůležitější je tah periostu a perichondria, který zajišťuje 

neustálé zatížení růstových chrupavek po celé období růstu kosti (Dylevský aj., 1997). 

Domnívám se, že nízká tělesná výška gymnastů a gymnastek je však bohužel pro tento 

sport poměrně typická. 

Obrázek 28 - BMD u sportovních gymnastek a kontrolní skupiny (Nickols-

Richardson et al, 2000) 
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2.5.3.4 Biomechanika příčně pruhovaného svalstva 

Svalová tkáň umožňuje organismu pohyb v okolním prostředí nebo pohyb 

některých orgánů (Valenta aj., 1985) pomocí síly, kterou vytváří (Karas, Otáhal, 1991), 

proto je také nazývána aktivní složkou pohybové soustavy (Kalichová aj., 2011). Je 

tvořena podlouhlými svalovými buňkami nebo vlákny, které vytváří společně svazky. 

Svalová tkáň je schopna se kontrahovat, což se děje díky převodu chemické energie na 

energii mechanickou. Svalovou tkáň lze rozdělit na tři typy: hladká svalovina, srdeční 

svalovina a příčně pruhovaná svalovina. Ty se od sebe liší strukturou, funkcí i 

vlastnostmi. Příčně pruhovaná svalovina je např. schopna rychlejší kontrakce oproti 

svalovině hladké, která je však vytrvalejší (Valenta aj., 1985). V této práci se však budu 

podrobně věnovat jen svalové tkáni příčně pruhované. 

Příčně pruhovaná svalovina tvoří asi 36 % hmotnosti člověka u mužů, 32 % u žen. 

U sportovců může dosáhnout až 45 %. Na lidském těle se nachází asi 600 kosterních 

svalů, největší část z nich (55 %) ovládá dolní končetiny (Čihák, 2011). Z anatomického 

hlediska svaly provádějí pohyby: flexi, extenzi, abdukci, addukci nebo zevní a vnitřní 

rotaci. V praxi však probíhají pohyby, při kterých jsou výše zmíněné pohyby sdruženy 

dohromady (Valenta aj., 1985). Kosterní svaly jsou schopny uvést tělo do pohybu, daný 

pohyb urychlovat nebo brzdit a odolávat vnější zátěži. Na jednom pohybu spolupracuje 

více svalů: synergisté, antagonisté (vykonávající opačný pohyb), svaly fixační a 

neutralizační. Fixační (stabilizační) svaly umožňují pohyb zpevněním části těla, odkud 

daný pohyb vychází. Neutralizační svaly působí proti nežádoucím směrům, které 

vykonávají svaly hlavní a pomocné (Kalichová aj., 2011). 

Příčně pruhovaný sval je tvořen svalovými vlákny, což jsou mnohojaderné buňky 

kryté buněčnou membránou (Dylevský, 2009a), obsahující 1000 – 2000 tenkých vláken 

– myofibril (Valenta aj., 1985). Průměr svalových vláken může být různý, např. u 

svalstva HKK a gluteálních svalů činí 150 µm a u svalstva očního bulbu jen 17,5 µm. 

Délka svalových vláken je rovněž rozdílná, může být od 0,5 mm až po 32 cm. 

V krátkých a středně dlouhých svalech jdou vlákna bez přerušení od začátku k úponu 

svalu, ve svalech delších jsou za sebe sériově seřazena dvě až tři vlákna (Karas, Otáhal, 

1991). Myofibrily se skládají z kontraktilních sarkomer (Dylevský, 2009a), které jsou 

tvořeny vlákny aktinu (obsahujícími bílkoviny aktin, troponin a tropomyosin) a 

myozinu (Valenta aj., 1985). Sarkomera je nejmenší stažlivosti schopnou jednotkou 

celého svalového vlákna (Kalichová aj., 2011). Sarkomery jsou od sebe příčně 
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odděleny tzv. Z-liniemi a obsahují A-zónu, I-zónu a H-zónu. I-zóna (izotropní) je 

tvořena pouze vlákny aktinu (Valenta aj., 1985) a je světlejší. H-zóna je tvořena 

myozinem a vyskytuje se uprostřed tmavé anizotropní A-zóny (Dylevský, 2009a). 

Kontrakce svalu se odehrává pomocí zkrácení sarkomer a tím i zkrácení I-zóny za 

nezměněné délky A-zóny. Z-linie se k sobě přibližují. Při protažení svalu se zvětšují 

sarkomery a H-zóny. Délky A-zóny se nemění, aktin a myozin se vrací do téměř stejné 

výchozí polohy (Valenta aj., 1985). Valenta aj. (1985, s. 439) uvádějí, že Huxley, 

Brown (1967) a Volkenštejn (1978) jménem Huxleyho mikroskopicky vypozorovali a 

vytvořili tzv. vláknovou zasouvací hypotézu. Podle ní dochází ke vzájemnému 

zasouvání aktinových a myozinových vláken, a to pomocí meromyosinových hlaviček, 

které tvoří příčné můstky mezi vlákny. Můstek přitahuje aktin směrem ke středu A-

zóny (Valenta aj., 1985) a později se od něj odštěpí, aby se mohl připojit k dalšímu 

(vzdálenějšímu) aktinovému vláknu. Příčné můstky pracují asynchronně a 

pravděpodobně mají elastické vlastnosti. V normálním stavu se aktin a myozin 

překrývají tak, že umožňují interakci všem můstkům. Při větším zkrácení i protažení se 

jejich počet snižuje (Karas, Otáhal, 1991). Samotné kontrakci předchází excitace. Při 

excitaci dochází ke změně chemické i elektrické rovnováhy membrány sarkolemy díky 

podráždění nervem a změně akčního potenciálu membrány. Rychlost šíření akčního 

potenciálu závisí na druhu svalu, teplotě, objemu vlákna a dalších faktorech. Změny na 

membráně vedou k vyplavení Ca
++

 iontů a následně ke kontrakci svalu (Valenta aj., 

1985), a to pomocí transformace chemické energie na mechanickou (Karas, Otáhal, 

1991). Vzruch se ve svalu šíří z místa podráždění na obě strany. Délka trvání aktivace 

svalu je dána začátkem a koncem aktivačních změn. Časový rozdíl mezi excitací a 

kontrakcí je různý (Valenta aj., 1985). Stejně tak délka trvání akčních potencionálů 

podléhá věku, teplotě, síle kontrakce a únavě (Karas, Otáhal, 1991). Valenta aj. (1985, 

s. 446) zmiňují Gateva a Ivanova (1972), kteří zjistili, že tato latence je u rychlých 

jednotek kratší než u jednotek pomalých (Valenta aj., 1985). 

Kosterní svalstvo není tvořeno pouze svalovými vlákny, ale i vazivem a cévním a 

nervovým zásobením. Svalová vlákna tvoří skupiny o 10 – 100 vláknech, které se 

nazývají primární svalové snopce a dále se sdružují do snopců (Čihák, 2011). Snopce 

jsou obaleny vazivem (Dylevský, 2009a), které umožňuje pohyb vláken mezi sebou 

(Kalichová aj., 2011). Celý sval je pak také pokryt vazivem, které se nazývá povázka 

neboli fascie (Dylevský, 2009a). Fascie spolu s pochvami a váčky snižují tření mezi 
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sousedícími svaly (Kalichová aj., 2011). Mezi fasciemi pak probíhají cévy a nervy 

(Dylevský, 2009a). Tyto tkáně tvoří pasivní svalovou hmotu, vedle nich se ještě ve 

svalech vyskytují řídící prvky = senzory (Valenta aj., 1985). Kosterní svaly jsou 

s kostmi spojeny pomocí šlach, které umožňují elastický a pružný přenos svalové síly 

na kost (Dylevský, 2009a). Svaly se vždy neupínají přímo na kosti, ale mohou se upínat 

i do kloubního pouzdra nebo do kůže (Čihák, 2011). 

 Vlákna kosterního svalstva jsou čtyř typů: pomalá červená, rychlá červená, 

rychlá bílá a přechodná. Pomalá červená vlákna jsou ekonomická, málo unavitelná a 

participují pomalý pohyb, polohové a statické funkce. Rychlá červená neboli fázická 

vlákna jsou vhodná pro rychlý pohyb vykonávaný velkou silou, ale po krátkou dobu. 

Tato vlákna jsou méně ekonomická, jsou málo odolná vůči únavě. Rychlá bílá vlákna 

provádí rychlý pohyb velkou silou, ale jsou odolná vůči únavě. Přechodná vlákna jsou 

důležitá při vývoji ostatních vláken, jsou jejich zdrojem. Zastoupení jednotlivých typů 

svalových vláken ve svalu má důležitý vliv na jeho výkonnost, rychlost provádění 

pohybu a ekonomii svalové práce. Zároveň prováděné aktivity mají vliv na typ 

svalových vláken. Při dlouhodobé imobilizaci a inaktivitě kosterního svalstva 

v samotných svalech začnou převažovat pomalá červená vlákna (Dylevský, 2009a). 

Naopak u trénovaných jedinců Valenta aj. (1985, s. 437) zmiňují práci Edströma, 

Ekbloma (1972) a Jörgensena (1976), ve které se autoři zmiňují, že jedinec používající 

svaly explozivním způsobem má větší zastoupení rychlých vláken než jedinci trénovaní 

vytrvalostně (Valenta aj., 1985). Uspořádání svalových vláken u různých svalů je 

taktéž odlišné a nazýváme ho svalová textura. Svalové snopce od začáteční k úponové 

šlaše probíhají podélně, šikmo nebo radiálně (Dylevský, 2009a). Valenta aj. (1985, s. 

432) uvádějí uspořádání svalových vláken vzhledem k jejich úponu do šlachy jako 

paralelní, paralelně jednozpeřené nebo dvojzpeřené a radiálně zpeřené (úpon vláken do 

šlachy pod různými úhly). Karas a Otáhal (1991, s. 119) uvádějí rozdělení na svaly 

s paralelním uspořádáním (stejný směr svalových vláken s vlákny šlachy), paralelně 

jednozpeřené (svalová vlákna se upínají do šlachy pod úhlem > 0°) a paralelně 

dvojzpeřený nebo vícezpeřený (skupiny svalových vláken jsou proti sobě i proti 

vláknům šlachy skloněny). Kalichová aj. (2011, s. 161) rozdělují svaly podle průběhu 

svalových vláken pouze na svaly zpeřené (šikmý průběh snopců) a nezpeřené (paralelní 

průběh snopců se směrem tahu svalu). Tento směr má vliv na velikost síly a rychlost 

kontrakce. Svaly s paralelními vlákny mají větší délku zdvihu, ale zato menší sílu a 
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jejich úpony jsou většinou umístěny dále od kloubu. Svaly se zpeřenými vlákny mají 

naopak menší délku zdvihu, větší sílu a úpony jsou umístěny blíže kloubu (Dylevský, 

2009a). Mechanické vlastnosti svalu nejsou dány pouze vlastnostmi jeho komponent, 

ale i chemickými a elektrickými pochody, které ve svalu probíhají (Valenta aj., 1985). 

Typ svalových vláken je určen geneticky (zejména jejich rychlostní a silové vlastnosti), 

u mužů např. převládají rychlá červená vlákna. Vytrvalostní vlastnosti svalu lze 

ovlivnit pohybový aktivitami. Např. po dlouhodobé imobilizaci končetiny a tím pádem 

svalové inaktivitě dochází k atrofii svalstva (Dylevský, 2009a). 

Z hlediska vlastností svalů lidského organismu je dobré rozeznávat svaly tonické a 

fázické. Tonické svalstvo má tendenci ke zkrácení, jsou to např. m. rectus femoris nebo 

ischiokrurální svaly. Fázické svaly mají tendenci k oslabení, jsou to např. m. gluteus 

maximus nebo svaly břišní (Dylevský, 2009a). 

Různé kosterní svaly mají nejen 

odlišné složení, co se typů vláken 

týče, odlišné vlastnosti, ale i 

odlišný tvar. Kosterní sval je 

trojrozměrný a jeho tvar je dán 

tvarem a počtem svalových bříšek. 

Svaly mohou být jedno- nebo 

vícehlavé (např. m. biceps 

femoris), vřetenovité, kruhovité 

nebo ploché (Dylevský, 2009a). 

Kalichová aj. (2011, s. 161) uvádějí 

rozdělení svalů podle jejich tvaru a 

velikosti na svaly dlouhé, krátké a 

ploché a podle jejich umístění přes 

klouby na svaly jednokloubové 

nebo vícekloubové. 

Motorická jednotka je skupina 

svalových vláken, která jsou 

inervována jedním motoneuronem 

(Dylevský, 2009a). Je důležitá pro řízení aktivity jednotlivých svalových vláken. 

Množství svalových vláken v jedné motorické jednotce je různé a závisí na funkci svalu 

Obrázek 29 - Tvar svalů; A - vřetenovitý, B - dvojhlavý, C - 

trojhlavý, D - čtyřhlavý, E - plochý, F - dvojbříškový, G - 

kruhovitý sval (Čihák, 2011) 
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a průměru vláken (Valenta aj., 1985). U svalů velkých, které vykonávají hrubé 

(nepřesné pohyby), je motorická jednotka velká a obsahuje až 150 svalových vláken. 

Na rozdíl od toho svaly menší, které vykonávají přesný pohyb, jako např. svaly 

pohybující očním bulbem, mají motorické jednotky malé. Ty obsahují např. jen 8 – 15 

svalových vláken (Čihák, 2011). Motorická jednotka obsahuje vlákna stejného typu. 

Svalová vlákna různých motorických jednotek se vzájemně překrývají v různých 

oblastech. Vlákna jedné motorické jednotky jsou málokdy přímo u sebe. Aktivace svalu 

se děje asynchronní mobilizací, a to časově i prostorově. Při kontrakci svalu tedy 

motorické jednotky kooperují asynchronně (Valenta aj., 1985). K asynchronnímu 

náboru motorických jednotek dochází při vzrůstu síly kontrakce a následnému zvýšení 

frekvence až do maxima. Poté dochází k aktivaci svalových vláken další motorické 

jednotky a tak to probíhá dále. Svalová vlákna jedné motorické jednotky se kontrahují 

v jeden moment (Karas, Otáhal, 1991). 

 Pro svalovou tkáň je typická kontrakce. U příčně pruhovaného svalu rozeznáváme 

více typů kontrakcí, a to podle směru pohybu, rozsahu kontrakce a vnější zátěže. 

Izokinetická kontrakce je stav, při kterém stále dochází k pohybu a mění se vzdálenost 

začátku a úponu svalu. Rozeznáváme dva typy izokinetické kontrakce: koncentrickou a 

excentrickou. Při koncentrické kontrakci dochází ke zkrácení svalu a jeho úpony se 

přibližují (Dylevský, 2009a) a svalový moment má stejný směr se změnami kloubního 

úhlu (Kalichová aj., 2011). Při excentrické kontrakci se sval prodlužuje a jeho úpony se 

oddalují (Dylevský, 2009a) a výsledný svalový moment má opačný směr než změny 

kloubního úhlu. Sval sám od sebe není schopen protažení, to nastává v případě 

působení vnější síly nebo antagonisty. Vnější energie se do protažených svalů ukládá 

ve formě tzv. deformační energie, která může být využita při následném svalovém 

zkrácení (koncentrické kontrakci) (Kalichová aj., 2011). Dalším typem kontrakce je 

izometrie. Izometrickou kontrakci nedoprovází žádný pohyb segmentů a vzdálenost 

úponů se nemění (Dylevský, 2009a). Sval vykonává statickou činnost, mechanická 

práce je nulová, ale unavitelnost svalu je rychlá (Kalichová aj., 2011). K samostatnému 

typu aktivity dochází jen zřídka a v průběhu jednoho pohybu může docházet k oběma 

typům kontrakcí. Např. při elevaci paže zahajují svaly činnost izometricky, poté 

pokračují izokineticky až do okamžiku ukončení pohybu, tzn. dosažení plného rozsahu, 

kdy opět dochází k izometrické aktivitě svalu. Při pohybu může také docházet ke 

střídání koncentrické a excentrické kontrakce, jako např. při skoku nebo běhu. Nejprve 
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dochází vlivem gravitace k excentrické aktivitě svalstva, která je následována 

koncentrickou aktivitou. Při takto provedeném pohybu dochází k tvorbě větší síly než 

v případě, kdy by byla provedena jen koncentrická kontrakce svalu (Kalichová aj., 

2011). Kalichová aj. (2011, s. 161) uvádějí, že kosterní svaly jsou schopny se zkrátit o 

30 – 50 %, některé až o 70 %. Dále zmiňují Hamilla a Knutzena (2009), podle nichž je 

průměrná hodnota zkrácení kosterních svalů 57 % (Kalichová aj., 2011). Rychlost 

kontrakce je různá. U vláken rychlých proběhne do 25 ms, u pomalých do 75 ms 

(Čihák, 2011). 

Řízení svalové kontrakce je zařízeno řídícími centry, které spolu s informačními, 

energetickými a přenosovými prvky zajišťují pohyb těla (Valenta aj., 1985). Centrální 

nervová soustava určuje stupeň kontrakce pomocí počtu vzrušených motorických 

jednotek nebo pomocí frekvence vzruchů (Kras, Otáhal, 1991). Řízení není 

jednostranné – tzn., že nepřicházejí pouze signály „shora“, ale svaly jsou vybaveny 

komponentami servoregulace. Ve svalu jsou přítomna nervosvalová vřeténka, která 

informují o protažení svalu. Ve šlachách se nacházejí Golgiho tělíska, která informují o 

velikosti tahové síly. Při řízení a tvorbě pohybu se tedy jedná o spolupráci všech těchto 

komponent (Valenta aj., 1985). 

 Poraněný sval regeneruje vazivovou jizvou, neboť zralé svalové vlákno již není 

schopno se dělit a vytvářet tak nová vlákna (Dylevský, 2009a). Příčně pruhované 

svalstvo v prenatálním období roste především zvyšováním počtu svalových buněk. 

Takto růst pokračuje až do 2 let postnatálního období. V dospělosti růst svalu již 

neprobíhá zmnožením buněk (Sport-LaV, 2008), ale změnou jejich tvaru nebo velikosti 

(Dylevský, 2009a), a to díky tréninku (Čihák, 2011). Při růstu objemu svalu se pouze 

objemově zvětšují svalová vlákna. Do délky sval roste pouze prodlužováním již 

přítomných svalových vláken. Naopak při úbytku zátěže a svalové inaktivitě dochází 

k atrofii – zmenšení objemu svalové tkáně v dané oblasti (Dylevský, 2009a). 

Svalová síla je dána mnoha faktory. Závisí na fyziologickém průřezu svalu (ploše 

anatomického průřezu svalu) (Čihák, 2011), tzn. počtu svalových vláken (čím více 

svalových vláken sval obsahuje, tím je výsledná svalová síla i fyziologický průřez 

větší), na délce svalu (čím delší sval tím vyšší síla), na množství (Dylevský, 2009a) a 

spolupráci aktivovaných motorických jednotek (Valenta aj., 1985), na napětí 

elastických složek svalu a šlachy (Dylevský, 2009a) a dále na typu kontrakce. Při 

koncentrické kontrakci je svalová síla vždy menší než při maximální izometrické 
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kontrakci (Kalichová aj., 2011). Sval zdvihne přibližně hmotnost 5 – 12 kg na 1 cm
2
 

průřezu svalových snopců (Čihák, 2011). Tahová síla svalu se určuje pomocí směru 

vektoru výsledné tahové (šlachové) síly a jejího ramene. U svalů vícekloubových nebo 

svalů s více funkcemi je určení síly obtížnější (Karas, Otáhal, 1991). 

Příčně pruhovaná svalová tkáň je z biomechanického hlediska extrémní komplexní 

reologickou soustavou (Valenta aj., 1985), která je nehomogenní a anizotropní (Karas, 

Otáhal, 1991). Níže uvedené poznatky platí pro sval živý neaktivní. Elastické vlastnosti 

této tkáně se týkají zejména elasticity ve směru svalových vláken a odvíjejí se od 

příčných můstků. Po protažení následuje elastické působení, které může přetrvávat 

hodiny a tím oddalovat rovnovážný stav. Elasticita svalové tkáně však není dokonalá, 

neboť po protažení a následném uvolnění má testovaný sval větší rovnovážnou délku. 

Plastické vlastnosti svalové tkáně závisí na zatížení, rychlosti a stupni protažení, na 

historii počtu protažení, a zda-li mezi protaženími byl sval kontrahován. Na rozdíl od 

protažení délka kontrahovaného svalu po jeho ochabnutí zůstane kratší oproti své 

původní délce. Elasticita a plasticita jsou na sobě nezávislé. Moduly elasticity jsou 

úměrné izometrickému napětí. Pevnost v tahu neaktivního kosterního svalu závisí na 

pevnosti mimosvalových struktur (vaziva) a dalších faktorech. Pro lidský neaktivní sval 

jsou to hodnoty 0,26 – 0,9 MPa, pro kontrahovaný sval asi 1,25 MPa (Valenta aj., 

1985), což je asi 50 – 100 krát méně než pevnost šlach (Kalichová aj., 2011), které mají 

hodnoty meze pevnosti 60 – 120 MPa (Karas, Otáhal, 1991). Nenávratné změny 

nastávají při protažení více než o 40 % oproti původní klidové délce svalu (Valenta aj., 

1985). K přetržení svalu dochází při protažení o 150 – 200 % (Kalichová aj., 2011). 

Valenta aj. (1985, s 200) zmiňují výzkum Yamady (1970), který zkoumal pevnost 

kosterních svalů. Svaly o menším průřezu mají vyšší pevnost než svaly s průřezem 

větším. Pevnost extenzorů je vyšší než pevnost flexorů. U svalstva aktivního z hlediska 

termodynamiky platí, že při mechanické práci dochází k uvolnění tepla, při 

koncentrické kontrakci dochází k většímu množství uvolněné energie ve formě tepla 

než při izometrické nebo excentrické kontrakci. Účinnost práce svalu je asi 20 %, což 

znamená, že 80 % se přemění na teplo (Kalichová aj., 2011). Mechanické vlastnosti 

svalu živého aktivního zahrnují fyzikální vlastnosti: pružnost a pevnost, unavitelnost a 

relaxibilitu. Důležitou vlastností svalu je paralelní řazení vláken. Tuhost svalu spolu se 

zvyšujícím se náborem motorických jednotek roste. Experimenty prováděné na kosterní 

svalovině se potýkají s mnoha problémy, jimiž je například fakt, že při přirozeném 
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pohybu lidského těla nedochází k aktivaci pouze jediného svalu. Nejspolehlivější 

měření mechanického účinku kontrakce je na výstupu pohybového systému, ale ten je 

ovlivněn mezilehlými prvky (Valenta aj., 1985). Z obecné fyziky lze při koncentrické 

kontrakci svalu určit mechanickou práci svalu jako           a mechanický výkon 

svalu    
 

 
        (Kalichová aj., 2011). 

2.5.3.5 Biomechanika kloubů 

Lidská kostra je tvořena kostmi, které jsou navzájem pohyblivě (klouby) nebo 

pevně spojeny (Dylevský, 2009a). Pevné spojení však taktéž umožňuje vzájemnou 

pohyblivost spojených kostí (Valenta aj., 1985). Kostní spoje můžeme rozdělit na 

vazivové (do této skupiny spadají typické klouby), chrupavčité a kostěné (Dylevský, 

2009a). Pevné vazivové kostní spoje (syndesmózy) (Valenta aj., 1985) představují 

spojení kostí pomocí vazivových pruhů. Jsou to například švy na lebce nebo spojení 

mezi bércovými či předloketními kostmi (Dylevský, 2009a). Chrupavčité spojení kostí 

(synchondróza) (Valenta aj., 1985) může být pomocí chrupavky hyalinní (např. 

synchondrózy hrudní kosti) nebo vazivové (spojení stydkých kostí nebo meziobratlové 

destičky). Kostěné spoje vznikají druhotně z výše uvedených typů kostního spojení, 

vyskytují se např. v kosti křížové (Dylevský, 2009a). Toto spojení se nazývá synostóza 

(Valenta aj., 1985). V této diplomové práci se budu detailně věnovat pouze kloubnímu 

typu kostních spojů. 

Kloub je pohyblivé spojení dvou nebo více kostí. Kontaktní plochy jsou kryty 

chrupavkou, která dotváří jejich tvar. Mezi kostmi je štěrbina nazývaná kloubní dutina. 

Konce kostí jsou spojeny kloubním pouzdrem (Valenta aj., 1985) a vazy. Pohyb kloubu 

umožňují svaly (viz kapitola 2.5.3.4 Biomechanika příčně pruhovaného svalstva). 

Pasivní komponenty kloubu (kosti, chrupavky a chrupavkové struktury, šlachy a vazy) 

umožňují sumaci silového působení svalstva a převod jejich působení na rotační silový 

účinek (Karas, Otáhal, 1991). Pro anatomii a analýzu pohybu je důležité u kloubu určit 

kloubní hlavici a jamku. Kloubní hlavice většinou bývají konvexního tvaru, jamky jsou 

naopak ploché nebo konkávní. Geometrický tvar kloubů lidského těla je velice 

rozmanitý. Spolu s anatomií kolemkloubních svalů a vazů a poměrem velikosti hlavice 

a jamky určuje základní rozsah pohybu daného kloubu (Dylevský, 2009a) a jeho 

kinematickou a dynamickou stránku. Vazy působí jako mechanické zarážky, které 
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omezují pohyblivost daného kloubu nad určitou hranici, a jako stabilizující prvek 

(Valenta aj., 1985). 

Kloubní chrupavka pokrývá konce kostí, které tvoří kloub. Tlumí nárazy, přenáší 

tlak z jedné kosti na druhou, rozkládá působící síly a dále vyrovnává nerovnosti 

kostních konců (Kalichová aj., 2011). 

Kloubní pouzdro spojuje kostní konce (Dylevský, 2009a) a chrání kloub (Kalichová 

aj., 2011). Upíná se po obvodu kontaktních ploch kloubu, u některých kloubů se 

pouzdro upíná poměrně daleko a je volné, a to proto, aby v krajních polohách kloubu 

neomezovalo jeho rozsah. U kořenových kloubů končetin se kloubní pouzdro upíná na 

zevní obvod chrupavčitého lemu. Kloubní pouzdro je tvořeno zevní fibrózní 

membránou a vnitřní synoviální membránou. Fibrózní membránu tvoří kolagenní 

vazivo. Tato membrána má zejména mechanické funkce. Zajišťuje stabilitu a zároveň i 

pohyblivost kloubu, stejně tak jako přítomné zesilující vazy pouzdra. Synoviální 

membrána vystýlá kloub a ohraničuje tak kloubní dutinu. Nepokrývá však chrupavky, 

disky a menisky. V některých kloubech se rozšiřuje v řasy, tukové polštáře, klky a 

přepážky a upíná se na kost v blízkosti chrupavek. Je tvořena nesouvislou vrstvou 

buněk – synovialocytů, které jsou schopny fagocytózy, vytvářejí kolagenní a elastická 

vlákna pouzdra a produkují hyaluronovou kyselinu (Dylevský, 2009a). Podílí se tedy na 

tvorbě synoviální tekutiny (Kalichová aj., 2011). Kloubní pouzdro je zesíleno pomocí 

mimokloubních vazů, úponů a začátků svalů. Do fibrózní vrstvy se upínají i svaly 

kloubních pouzder, které zabraňují uskřinutí kloubního pouzdra mezi konce kostí 

(Dylevský, 2009a). 

Synoviální tekutina je viskózní tekutina (Valenta aj., 1985), která se vyskytuje 

v kloubech, vzniká z krevní plazmy a je produktem synovialocytů. Povléká konce 

kloubních kostí a obsahuje kyselinu hyaluronovou, která vytváří tenký film oddělující 

chrupavky, a tak brání jejich opotřebení. Synoviální tekutina zabezpečuje výživu 

bezcévných chrupavek, disků a menisků, zvyšuje a udržuje pružnost chrupavek a 

snižuje tření kloubních ploch (Dylevský, 2009a). 

Klouby můžeme rozdělit podle tvaru jejich ploch na kloub: kulovitý (styčné plochy 

tvoří kulové plochy), omezený (neboli ořechový, styčné plochy jsou větší než polovina 

plochy kulové, např. kyčelní kloub), volný (styčné plochy jsou menší než polovina 

plochy kulové, např. ramenní kloub), válcový (styčné plochy jsou tvaru válce), 
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kladkový (styčné plochy mají vodivou hranu a rýhu, např. kloub loketní), čepový (např. 

kloub mezi atlasem a axisem), vejčitý (styčné plochy jsou úseky elipsoidu, např. 

atlantookcipitální kloub), sedlovitý (styčné plochy jsou tvaru koňského sedla, např. 

karpometakarpální kloub palce) (Valenta aj., 1985), plochý (styčné plochy jsou rovné, 

např. klouby krční páteře) (Karas, Otáhal, 1991), kombinovaný (anatomicky samostatný 

kloub, který je funkčně spojen s kloubem jiným a pohyby probíhají současně ve více 

kloubech) (Valenta aj., 1985). Podle Čiháka (2011, s. 85) je kolenní kloub kloubem 

složeným. 

Z kinematického hlediska můžeme kloubní pohyby rozdělit na dvě skupiny: úhlové 

a translační (Dylevský, 2009a) neboli lineární. Úhlová komponenta pohybu je 

dominantní (Kalichová aj., 2011). Při úhlovém pohybu se všechny body pohybujícího 

se segmentu pohybují po kružnici (Kalichová aj., 2011) kolem středu otáčení 

(Dylevský, 2009a). Velikost dráhy je vyjádřena úhlem a tento pohyb je typický pro 

kloub kulový, válcový, eliptický a kladkový (Kalichová aj., 2011). Při translačním 

pohybu všechny body pohybujícího se segmentu urazí stejnou dráhu. Oba typy pohybů 

se většinou kombinují. Podle karteziánského souřadnicového systému rozlišujeme 

pohyby: kolem osy x abdukci a addukci, kolem osy y flexi a extenzi a kolem osy 

z vnitřní a zevní rotaci. Úhlové pohyby bývají nejčastěji vyšetřovány. Čistý translační 

pohyb je méně častý, jedná se o posun sousedících kostí vůči sobě v předozadním 

(kolem osy x), bočním směru (kolem osy y) nebo ve smyslu trakce a komprese kloubu 

(kolem osy z) (Dylevský, 2009a). 

Dynamické chování kloubu je dáno vlastnostmi jeho jednotlivých komponent, 

jejich elastické a viskózně elastické vlastnosti vytvářejí podmínky poddajnosti kloubu, 

které jsou závislé i na mohutnosti kolemkloubního svalstva. Dynamická funkce 

intraartikulárních i extraartikulárních složek poddajnosti má důležitý vliv na správnou 

funkci kloubu. Jedná se zejména o přenos mechanické energie ze svalu na ostatní tkáně 

a naopak (Valenta aj., 1985). Tlumící vlastnosti kloubu mechanicky fungují jako 

ztrátové spotřebiče energie. Elastické tkáně fungují jako akumulátory, z nichž má tuto 

funkci nejvýraznější tkáň svalová (Karas, Otáhal, 1991). Tření v kloubu se při 

statických situacích zvyšuje se zvětšující se zátěží. Poddajnost kloubu lze vyjádřit 

kombinací účinků jednotlivých impedancí a Coulombova tření v kloubu. Impedance je 

poměr komplexního momentu ke komplexní úhlové rychlosti. Celková impedance 

mimokloubních struktur je dána paralelní kombinací impedancí aktivních svalů, 
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hmotností segmentů a impedancí dalších mimokloubních struktur (např. kůže, vazivová 

tkáň). Reaktivní elastická složka pasivní impedance je dána vazy, zejména v krajních 

polohách flexe a extenze daného kloubu. Řízená poddajnost kloubu je v praxi viditelná 

např. při krátkodobém přetížení až 100 g působícím na končetiny, které se projevuje 

přetížením hlavy jen 3 – 5 g. Při dlouhodobě působící zátěži (sport) je vidět změna 

hodnot jednotlivých náhradních impedančních komponent. Např. sprinter má velikou 

tuhost a nízké tlumení hlezenních kloubů na rozdíl od plavců, kteří mají nižší tuhost a 

vysoký koeficient tlumení. Tento fakt dokládá adaptaci tréninkem (Valenta aj., 1985). 

2.5.4 Biomechanika lidského pohybu 

K pojmu biomechanika lidského pohybu se podobně jako k pojmu samotné 

biomechaniky různí autoři staví mírně odlišně. Následující definice podrobně popisuje 

danou problematiku. 

Biomechanika lidského pohybu a tělesných cvičení se z hlediska mechaniky zabývá 

složitým systémem – lidským tělem v pohybu. Zkoumá jednotlivé prvky pohybového 

systému, jejich zapojení a příčiny jejich mechanického poškození. Sleduje průběh 

pohybu a jeho silové příčiny. Vedle navrhování způsobu zlepšení pohybového výkonu 

se zabývá i využitím registračních, vyhodnocovacích a nejrůznějších diagnostických 

postupů, které se využívají při mechanickém zkoumání pohybu a pohybového systému 

člověka (Karas, Otáhal, Sušanka, 1990). 

Pro tuto diplomovou práci je stěžejní biomechanika lidského pohybu, konkrétně 

pak tělesných cvičení a sportu, která studuje síly a jejich účinky na člověka při tělesném 

cvičení a sportu (Jandačka, Uhlář, 2011). Každý pohyb sportovce je ovlivňován 

fyzikálními zákonitostmi, jevy a silami. Základním úkolem biomechaniky tělesných 

cvičení je vysvětlit příčiny a průběh daného pohybu, určit, jaká technika je ekonomicky 

nejefektivnější (Kalichová aj., 2011), a zlepšit výkonnost daného tělesného cvičení nebo 

sportu (Jandačka, Uhlář, 2011). Biomechanika sportu pomáhá odhalit nedostatky nebo 

chyby pohybu sportovce (Kalichová aj., 2011) a tím i předcházet možným zraněním 

(Jandačka, Uhlář, 2011). 

 V následujících kapitolách popisuji biomechaniku základních lidských pohybových 

stereotypů, od kterých se odvíjí pohyb při daném tělesném cvičení nebo sportu. Patří 

mezi ně chůze, běh a skok (Kalichová aj., 2011). 
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2.5.4.1 Biomechanika a kineziologie chůze 

Mezi základní lidské pohybové stereotypy bezesporu patří chůze (Kalichová aj., 

2011), která je nejstarším pohybovým lokomočním stereotypem člověka (Bernaciková, 

Kalichová, Beránková, 2010b). Spolu s plížením, plazením, lezením a během patří mezi 

lokomoční prostředky. Ty umožňují přesun organismu z místa na místo (Véle, 2006). 

Chůze je rytmický translatorní pohyb těla připomínající pohyb kyvadla (Véle, 

2006) doprovázený rytmickým střídáním DKK (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Obě DKK 

střídavě tělu dodávají oporu a pohon (Whittle, 1991). V chůzi hrají důležitou roli 

všechny segmenty lidského těla. Tím je lidská chůze schopna se dokonale přizpůsobit 

složitému tvaru specifického terénu, po němž se pohybuje (Véle, 2006). Těžiště těla je 

umístěno ventrálně před prvním sakrálním obratlem a při chůzi se pohybuje po 

sinusoidě ve vertikální i horizontální ose při malé amplitudě (Gross, Fetto, Rosen, 

2005). Nejvýše se těžiště vyskytuje při střední fázi opory a nejníže při fázi dvojí opory. 

Těžiště se pohybuje ve vertikální ose v rozmezí přibližně 5 cm (u mladého muže), stejně 

tak jako v horizontální ose při laterálních pohybech pánve (DeLisa, 1998). Relativní 

stabilitu těžiště zajišťuje anteverze pánve (asi 5° na straně švihové DK), rotace pánve 

(asi 8° na straně švihové DK), flexe kolene (max. 20° na začátku oporné fáze), plantární 

flexe (max. 15° na začátku oporné fáze a max. 20° na konci oporné fáze) a zúžení stojné 

báze (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Pro každou z DKK existují tři fáze tohoto 

pohybového stereotypu. Je to fáze švihová, oporná a fáze dvojí opory (Véle, 2006). 

Kolář (2009, s. 48) cituje Vaughana (1992), který rozděluje krokový cyklus na 8 fází. 

Jsou to: úder paty, kontakt nohy, střed stojné fáze, odvinutí paty, odraz palce, zrychlení, 

střed švihové fáze a zpomalení. Dále Kolář (2009, s. 48) cituje Perryho a jeho 

názvosloví rozdělení krokového cyklu na: počáteční kontakt, reakci na zatížení, střed 

stojné fáze, konečný stoj, předšvihovou fázi, počáteční švih, střed švihové fáze a 

konečný švih (Kolář, 2009). Kalichová aj. (2011, s. 167) uvádějí fázi opěrnou, stojnou, 

kročnou, kmihovou a švihovou. 
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Obrázek 30 - Fáze chůzového cyklu (EpoMedicine, 2016) 

 Při chůzi popisujeme kroky a dvojkroky. Krok je úsek, který začíná kontaktem paty 

jedné DK s opornou bází a končí kontaktem paty druhé DK s opornou bází (Véle, 2006) 

a jeho délka je měřena mezi vzdálenostmi obou pat (Gross, Fetto, Rosen, 2005). 

Dvojkrok trvá od kontaktu paty jedné DK s opornou bází do kontaktu paty téže DK 

(Véle, 2006). Šířka kroku je zpravidla užší než vzdálenost mezi středy kyčelních 

kloubů, délka kroku odpovídá přibližně 2 – 3 délkám chodidla (Kolář, 2009). Délka 

kroku spolu s frekvencí chůze určují rychlost chůze (Kalichová aj., 2011), kterou lze 

vypočítat:          
          

   
. Rychlost chůze je výsledkem kadence a délky kroku. 

Jako kadence chůze je označován počet kroků za minutu a její hodnota je méně než 120 

kroků za minutu (Kirtley, 2006). DeLisa (1998, s. 4) uvádí Murraye (1964), který 

hodnotil chůzi u mladého zdravého muže. Krokový cyklus trval průměrně 1,03 s, počet 

kroků za minutu byl průměrně 117 a průměrná rychlost 4,5 km/h. Délka kroku činila 

průměrně 70 – 82 cm a šířka báze 8 cm. Murray dále zjistil, že starší lidé mají menší 

extenzi kolenního kloubu a kratší krok než mladší lidé (DeLisa, 1998). 

 Při švihové fázi chůze se daná končetina pohybuje směrem vpřed bez kontaktu 

s opornou bází. Svaly odrazové DK zvedají trup šikmo vzhůru a dopředu. Děje se tak 

působením propulzní síly odrazu (Véle, 2006). Švihová fáze tvoří asi 40 % času 

jednoho cyklu. Můžeme ji rozdělit na tři fáze (počáteční fázi švihu - akceleraci, střední 

část, konečnou fázi – brždění) (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Na počátku této fáze 

dochází vlivem ztráty opory jedné DK k mírnému poklesu pánve na straně švihové DK 

(Véle, 2006) asi o 4 – 5° oproti oporné DK. Dále dochází k laterolaterálním pohybům 

pánve během chůze, a to ve směru oporné DK (DeLisa, 1998). Pokles pánve částečně 

vyrovnává aktivita abduktorů kyčelního kloubu (m. gluteus medius) oporné DK a m. 

quadratus lumborum a m. iliopsoas švihové DK. Pánev se dále otáčí směrem k oporné 
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DK, kdežto horní polovina trupu spolu s ramenními pletenci a HKK rotuje ve směru 

opačném, tedy ke švihové DK. Vlivem rotací opačných směrů dochází k torzním 

pohybům páteře (Véle, 2006). Místo, kde se tyto rotace s odlišným směrem setkávají, je 

podle Véleho (2006, s. 351) osmý hrudní obratel, podle Koláře (2009, s. 49) sedmý 

hrudní obratel (Kolář, 2009). Těchto pohybů se kromě výše zmíněných svalů účastní i 

mm. semispinales, mm. rotatores, mm. multifidi, m. obliquus abdominis externus 

(homolaterálně na straně, kam se otáčí pánev) a m. obliquus internus (na kontralaterální 

straně), mm. erector spinae. Při švihové fázi dochází v kyčelním kloubu hlavně 

k flekčnímu pohybu, dále i k mírné zevní rotaci a addukci na začátku fáze. Ke konci 

švihové fáze přechází DK do mírné abdukce, což je patrnější při delším kroku. Svaly 

odpovídající pohybům v kyčelním klubu jsou zpočátku této fáze: m. iliopsoas, m. rectus 

femoris, m. tensor fasciae latae, m. pectineus, m. biceps femoris (krátká hlava) a m. 

sartorius. Ve druhé polovině švihové fáze jsou aktivní adduktory kyčelního kloubu. Ke 

konci této fáze se aktivují svaly gluteální. Při rychlejší fázi narůstá aktivita m. sartorius, 

m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae. V kolenním kloubu v první polovině švihové 

fáze dochází ke flexi, v druhé polovině fáze k extenzi. Flexory kolenního kloubu se 

účastní chůzového mechanismu i při extenzi v kolenním kloubu, neboť zpevňují DK při 

dopadu na opornou bázi. Jejich aktivita je však poměrně nízká zejména při pomalé 

chůzi. Při extenzi se aktivuje m. quadriceps femoris, m. sartorius a mediální část flexorů 

kolenního kloubu. Stejně jako u svalstva kloubu kyčelního s narůstající rychlostí chůze 

dochází ke zvyšování aktivity svalů (Véle, 2006). Kalichová aj. (2011, s. 167) uvádějí, 

že při pomalé chůzi je hlavním extenzorem kolenního kloubu m. quadriceps femoris. 

V hlezenním kloubu při švihové fázi dochází k dorzální flexi a mírné everzi nohy. 

Těchto pohybů se účastní m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor 

hallucis longus. Nejvíce aktivní jsou tyto svaly na počátku a konci švihové fáze. Jejich 

aktivita uprostřed fáze je přítomna, ale je nízká (Véle, 2006). 

Při oporné fázi je končetina po celou dobu v kontaktu s opornou bází. Tato fáze 

začíná dotykem oporné báze patou dané DK (Véle, 2006), v tento moment se aktivuje 

m. gluteus maximus a dále mm. adductores a ischiokrurální svaly (Kalichová aj., 2011). 

Kontakt se dále rozšiřuje z paty na celou plosku chodidla oporné DK. Opora bývalé 

švihové DK při posunu těžiště vpřed brání pádu trupu, který by jinak mohla způsobit 

gravitace. Dochází k uchopení terénu nožní klenbou tak, aby byl vytvořen spolehlivý a 

pevný kontakt nohy s opornou bází, což se projevuje střídáním supinace a pronace nohy 
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a také změnami nožní klenby. Na tyto změny navazuje propulzní pohyb prováděný 

odvinutím paty od oporné báze spolu s plantární flexí hlezenního kloubu oporné DK. 

Oporná fáze končí odvinutím palce a z oporné DK se stává opět švihová DK (Véle, 

2006). Gross, Fetto, Rosen (2005, s. 556) rozdělují opornou fázi na pět částí podle typu 

a místa kontaktu nohy s opornou bází (dotyk paty, dotyk celého chodidla, střední fázi, 

odvinutí paty, odrazová fázi). Stojná fáze tvoří asi 60 % jednoho cyklu chůze dané DK. 

Při oporné fázi je těžiště mediálně od oporné DK, a tak na tuto DK působí kromě 

vertikální zátěže i torzní síly. Momentem síly je v tomto případě varózní rotační 

destabilizující síla. Torzní síla je výsledkem rotace pánve a její velikost je dána 

součinem vertikálního zatížení a kolmé vzdálenosti mezi těžištěm a osou (kolem které 

působí gravitační síla, tj. rameno páky). Jestliže je osou páky vertikální osa, nazývají se 

výsledné momenty sil varózní nebo valgózní moment (podle směru rotace). Flekční 

moment je stav, při kterém výsledné momenty sil uzavřou kloub. V případě otevírání 

kloubního úhlu nazýváme tento stav extenčním momentem (např. extenze kolenního 

kloubu pomocí m. quadriceps femoris). Aktivita jednotlivých svalů nebo svalových 

skupin při chůzi funguje u jednotlivých kloubů proti působení gravitace (Gross, Fetto, 

Rosen, 2005). Při oporné fázi dochází k torznímu pohybu páteře a mírnému přesunu 

trupu na stranu oporné DK, protože průmět těžiště musí být nad středem oporné nohy. 

Pohybu se účastní krátké hluboké rotátory páteře a nižší aktivitou i delší zádové svaly 

střední vrstvy. Při oporné fázi v kyčelním kloubu dochází k extenzi. Zevní rotace se 

postupně snižuje a kyčelní kloub přechází do vnitřní rotace. Těchto pohybů se účastní 

svaly gluteální a flexory kolenního kloubu. Jejich aktivita je na počátku této fáze 

poměrně nízká, ve střední části jejich aktivita mizí. Ke konci oporné fáze se aktivují 

adduktory kyčelního kloubu. Při rychlejší chůzi se zvyšuje aktivita gluteálních svalů (v 

první fázi pohybu) a m. adductor longus (v druhé části pohybu). Při počátku oporné fáze 

dochází v kolenním kloubu k mírné flexi. Ta trvá od dotyku paty po dotyk celé planty. 

Poté následuje extenze kolenního kloubu. V momentu odvíjení planty je opět přítomna 

mírná flexe. Na počátku této fáze je aktivní zejména m. quadriceps femoris. Při 

dosažení vertikální polohy DK dochází k uzamčení kolenního kloubu a aktivita 

extenzorového aparátu kolenního kloubu není potřeba. Na konci oporné fáze se aktivují 

flexory kolenního kloubu. Při rychlejší fázi je vyšší aktivita svalstva zejména v druhé 

části této fáze. V hlezenním kloubu nejprve dochází k plantární a poté k mírné dorzální 

flexi. V metatarzofalangeálních kloubech dochází k hyperextenzi. Při kontaktu nohy 
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s podložkou dochází k jejímu uchopení proto, aby noha mohla zajistit pevnou oporu pro 

reaktivní sílu (Véle, 2006). Přitlačení chodidla k oporné bázi a zároveň plantární flexe 

jsou prováděny pomocí m. triceps surae (Kalichová aj., 2011). Dále dochází ke střídavé 

pronaci a supinaci nohy. Na počátku oporné fáze jsou aktivní m. tibialis anterior, mm. 

peronei, m. extensor hallucis longus a m. extensor digitorum longus. Jejich aktivita se 

postupně snižuje a mizí. Opornou DK ve stoji stabilizuje m. soleus. Triceps surae se 

účastní pohybu od odvíjení paty až po odvíjení špičky, je hlavním motorem pohybu těla 

vzhůru a vpřed (Véle, 2006) a způsobuje kmih (Kalichová aj., 2011). Při rychlé chůzi je 

aktivita těchto svalů vyšší. Véle (2006, s.352) zmiňuje Carlina (1966), jenž uvádí, že m. 

tibialis posteriori je nejvíce aktivní při střední části oporné fáze a lýtkové svaly přední i 

zadní stabilizují kolenní kloub. Dále zmiňuje, že svaly palce a hluboké svaly planty jsou 

v botě méně aktivní než při chůzi naboso, např. v písku, a to z důvodu úchopové funkce. 

Obuv na jednu stranu nohu chrání, na druhou však snižuje aktivitu svalů nohy a tím i 

pohyblivost nožní klenby (Véle, 2006). 

Při fázi dvojí opory jsou obě DKK v kontaktu s opornou bází. Tato fáze tvoří 

přechod mezi fází švihovou a opornou a těžiště je při ní nejníže. Obě DKK se potkávají 

v kontaktu s opornou bází v poloze odvíjení špičky stojné DK a pokládání paty švihové 

DK (Véle, 2006). Tato fáze tvoří asi 12 % cyklu (Gross, Fetto, Rosen, 2005). 

Při chůzi tedy dochází k následujícím pohybům: flexi a extenzi v kloubech 

kyčelních, kolenních, hlezenních. Pánev se pohybuje do rotace, flexe, extenze a 

inklinace. Dochází k pohybu v sakroilických kloubech a lumbosakrálním přechodu. Na 

trupu dochází k torzím páteře, ty se přenášejí až do ramenních pletenců a HKK. 

Ramenní pletence spolu s celými HKK se pohybují do rotace v opačném směru než 

pánev. HKK provádějí švihový pohyb ve smyslu flexe a extenze v ramenních kloubech 

(Véle, 2006), a to v rozsahu kolem 45° (Kolář, 2009). 

Zdrojem energie pro tento pohyb jsou svaly, které současně vytvářejí startovací 

impuls pro trup, propulzní sílu pro pohyb těla šikmo vzhůru a dopředu. Svaly dále 

stabilizují vertikální (vzpřímenou) polohu těla a zároveň brání pádu, který by mohla 

způsobit gravitace. Svaly DK uchopují terén, po kterém člověk kráčí (Véle, 2006). 

Jak již bylo výše zmíněno, lidská chůze je schopna se přizpůsobit mnoha stavům, 

ať již okolnímu prostředí nebo potřebám lokomoce. Různé rychlosti chůze zatěžují 

různé systémy lidského organismu. Pomalá chůze málo zatěžuje kardiovaskulární 
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aparát, ale více zatěžuje posturální systém. Naopak při rychlé chůzi nejsou vysoké 

požadavky na posturální funkci, protože vzpřímená poloha těla je udržována 

setrvačností, ale zátěž kardiovaskulárního systému je zde značná (Véle, 2006). Při 

rychlé chůzi se zvýrazní odchylky od normy (Kolář, 2009). Zevní prostředí i kvalita 

povrchu oporné báze ovlivňují chůzi. Při chůzi po ledu dochází ke zkrácení kroku a 

zúžení báze, neboť na ledu se při širší bázi zhoršuje působení reaktivní síly. Při chůzi 

proti větru je nutné předklonit se. Chůze ve vodě je značně specifická, závisí na hloubce 

ponoru, a zda-li se vodní prostředí pohybuje nebo ne. Působení gravitace se snižuje, 

zvyšuje se odpor okolí (Véle, 2006). Chůze po měkkém povrchu podléhá kvalitě 

zpracování propriocepce. Chůzi pozadu je možné kvalitně provést pouze při 

neoslabených extenzorech kyčelních kloubů a nezkrácených flexorech kyčelních kloubů 

(Kolář, 2009). Při chůzi do schodů nebo do svahu dochází k předklonu trupu, švihová 

DK se zdvihá výše a dochází k větší dorzální flexi v hlezenním kloubu. V oporné fázi 

dochází k extenzi kyčelního i kolenního kloubu a k plantární flexi kloubu hlezenního. 

Této chůze se účastní m. gluteus maximus, m. quadriceps femoris, m. soleus a jako 

stabilizující prvek m. gluteus medius. Při chůzi ze schodů nebo ze svahu začíná švihová 

fáze elevací DK a současně tedy flexí v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Následuje extenze kyčelního a kolenního kloubu s plantární flexí hlezenního kloubu a 

ze švihové DK se stává oporná DK. Ta prochází střední fází, kdy je kyčelní, kolenní i 

hlezenní kloub v neutrální poloze. V momentě, kdy kontralaterální DK začíná švihovou 

fázi, dochází u oporné DK k flexi kyčelního a kolenního kloubu a dorzální flexi kloubu 

hlezenního. Svalstvo oporné DK pracuje excentricky a jedná se o svaly: flexory 

kolenního kloubu, m. quadriceps femoris, m. soleus a m. gluteus medius (stabilizující 

kyčelní kloub). Chůze je tedy výrazně schopna přizpůsobit se požadavkům okolí, ale 

zároveň je sama výrazně ovlivňována bolestí, poruchami vnitřních orgánů, mentálním 

stavem daného člověka (Véle, 2006), svalovým oslabením, rozdílnou délkou DKK, 

nefyziologickýcm rozsahem pohybu kloubu aj. Všechny tyto stavy mohou změnit 

chůzový stereotyp (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Kupříkladu patologie v oblasti 

kolenního kloubu (např. poranění menisku, zlomenina, zánět) se projeví mírnou 

semiflexí kloubu při chůzi, neboť tato pozice snižuje napětí kloubního pouzdra. Dále 

může chybět opora paty, což způsobuje chůzi postižené DK po prstech. Tento typ 

reakce chůze na bolest se nazývá antalgická chůze a ta se u jednotlivých míst možného 

postižení pohybového aparátu liší (DeLisa, 1998).  
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Tento pohybový stereotyp lze hodnotit aspekcí a následným popisem nebo 

laboratorním vyšetřením pomocí kinetické nebo kinematické analýzy, měřením 

tlakových sil (Kolář, 2009) nebo měřením svalové aktivity (Whittle, 1991). Tyto 

metody jsou blíže popsány v kapitole Biomechanické metody měření dat Chyba! 

enalezen zdroj odkazů.. 

2.5.4.2 Biomechanika a kineziologie běhu 

Běh je stejně jako chůze cyklický lokomoční pohyb. Oproti chůzi však běhu chybí 

fáze dvojí opory, tzn., že je tělo po krátkou chvíli absolutně bez kontaktu s opornou 

bází. U běhu jsou tedy přítomny pouze dvě fáze, a to švihová a oporná (Véle, 2006). 

Švihová fáze se u běhu nazývá letová (Kalichová aj., 2011). Při běhu dochází ke 

stejným pohybům kloubů jako u chůze, ale ve větším rozsahu. U běhu je oproti chůzi 

přítomna také větší svalová koordinace. Základní jednotkou běhu je tzv. běžecký 

dvojkrok (Bernaciková, Kalichová, Beránková, 2010a). 

Švihová fáze běhu je časově delší než fáze oporná. Švihová DK brání pádu stejně, 

jako je tomu u chůze. Při pomalém běhu se noha dotýká oporné báze větší částí, než je 

tomu při běhu rychlém, při kterém se noha opírá pouze o bříška metatarzů a prstce. 

Švihová DK je při běhu více flektovaná než při chůzi, tím snižuje moment setrvačnosti 

a zvyšuje úhlovou rychlost švihu DK (Véle, 2006). 

Oporná fáze DK začíná kontaktem špičky s opornou bází před průmětem těžiště 

těla (Véle, 2006). Běžecké způsoby se však u různých jedinců liší. Např. sprinteři běhají 

přes špičky a dochází u nich k většímu rozsahu pohybu kloubů HKK, zatímco 

vytrvalostní běžci jako první pokládají patu (Bernaciková, Kalichová, Beránková, 

2010a). Při rychlejším běhu se krok zkracuje až do místa průmětu těžiště. Pohyby pánve 

a páteře jsou stejné jako při chůzi, ale ve větším rozsahu. Při oporné fázi přechází flexe 

kyčelního kloubu do extenze. M. gluteus maximus je aktivní zejména při dopadu nohy 

na opornou bázi, m. quadriceps femoris spolu s flexory kolenního kloubu stabilizují 

pánev. S rychlostí běhu se zvyšuje flexe kolenního kloubu, ale snižuje jeho extenze. M. 

rectus femoris a mm. vasti pracují excentricky při flexi kloubu a koncentricky se 

aktivují při odvíjení paty. U hlezenního kloubu dochází při oporné fázi k dorzální a 

plantární flexi. M. soleus a mm. gastrocnemius jsou aktivní po celou dobu oporné fáze a 

účastní se spolu se svaly nohy i odrazu. Hluboké svaly nohy se přizpůsobují terénu, po 
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kterém člověk běží. Propulzní síla je velká, neboť musí zdvihnout tělo proti gravitaci 

poměrně rychle (Véle, 2006). 

Běh jako samostatná pohybová činnost je ve sportovních aktivitách specifický 

zejména v atletice. Jak již bylo výše zmíněno, běh sprintera se odlišuje od běhu 

vytrvalce, a to jak polohou těla, tak místem kontaktu chodidla s opornou bází. Běhání se 

v posledních letech rozmohlo i mezi širší veřejností, a tak je otázka došlapu velmi 

aktuální. Metoda došlapu se odvíjí od rychlosti běhu (Bernaciková, Kalichová, 

Beránková, 2010a), přesto u mnoha vytrvalostních běžců můžeme vidět běh přes patu. 

Tímto tématem se zabývá mnoho studií a snad všechny webové stránky zaměřené na 

běhání. 

Běh přes patu přináší 

velkou zátěž pro hlezenní, 

kolenní, kyčelní, křížokyčelní 

kloub i páteř, a tím i 

přetěžování okolního 

svalstva. Tento typ běhu je 

uskutečňován dorzální flexí 

hlezenního kloubu těsně před 

dopadem paty, čímž může 

docházet i k přetěžování této 

svalové skupiny. Dále je při 

dopadu na patu DK umísťována více před tělo (než je tomu při rychlém běhu nebo běhu 

přes špičky) a to pohyb běžce brzdí, neboť následně musí vykonat větší svalovou práci. 

Při běhání přes špičku 

nedochází k výše zmíněným 

stavům a posiluje se svalstvo 

zodpovědné za podélnou nožní 

klenbu. Noha je tedy „nucena“ 

pracovat. Při tomto způsobu 

běhání však taktéž dochází 

k určitému přetěžování. 

Namáhán je zejména m. 

Obrázek 32 - Reakční síly podložky při běhu přes paty (Lieberman, 

2016a) 

Obrázek 31 - Reakční síly podložky při běhu přes špičky (Lieberman, 

2016b) 
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triceps surae spolu s Achillovou šlachou a jejím úponem na kost patní, nártní kost a 

v nerovném terénu je zvýšeno riziko distorze hlezenního kloubu. Autor článku, 

z kterého jsem čerpala, je sám běžcem a uvádí, že k přechodu z běhání přes paty na běh 

přes špičky ho vedly zejména bolestivé stavy DKK (Novotný, 2014). Další autor kromě 

běhání přes špičky a paty uvádí dokonce běh přes střed chodidla. I tento autor se stejně 

jako výše zmíněný přiklání k tomu, že běh přes špičky přináší menší zatížení kloubů a 

kostí (Šrubař, 2015). Zahraniční autoři se taktéž přiklánějí k názoru, že změna 

pohybového stereotypu běhu může snížit bolest určitých svalových skupin a kloubů. 

Tento pohybový stereotyp lze modifikovat změnou rychlosti kroku, kontaktu nohy 

s podložkou, pohybu kyčelního a kolenního kloubu, pozicí trupu a šířkou kroku. Autoři 

článku dále popisují, jakým způsobem lze změnit pohybový stereotyp běhu u různých 

bolestivých stavů. Např. u obtíží v oblasti lig. patellae doporučují zvýšit rychlost kroku 

(dojde ke snížení působící síly m. quadriceps femoris a tím pádem i lig.patellae) a 

došlap přes špičku. Došlap přes špičky doporučují i u dalších stavů. U žádného stavu 

však autoři nedoporučují změnit běh přes špičku na běh přes patu (Barton et al, 2016). 

Této problematice se ve své diplomové práci nevěnuji, a tak jen závěrem zmíním, že 

nelze obecně pro všechny běžce určit, zda-li je správné běhat přes špičky nebo přes 

paty, neboť běh stejně jako chůze podléhá potřebám lokomoce, v tomto případě 

zejména rychlosti. V gymnastice díky poměrně vysokým rychlostem při rozeběhu 

převládá běh přes špičky (přeskok, prostná). 

Stejnou otázkou jako je běhání přes špičky nebo přes paty může být i běhání 

v obuvi měkké, pevné, s rozdílnou výškou podrážky pod patou a špičkou nebo na boso 

(Šrubař, 2015). Toto téma ale od mé diplomové práce již odbočuje více, a tak snad jen 

zmíním, že stejně jako při volbě obuvi pro chůzi závisí u běhu na terénu, po kterém 

budou chůze nebo běh uskutečňovány. 

 Kromě atletiky je běh přítomen u mnoha dalších sportů (Bernaciková, Kalichová, 

Beránková, 2010a). Domnívám se, že u každého z nich forma běhu podléhá dalším 

vykonávaným pohybovým aktivitám. 

2.5.4.3 Biomechanika a kineziologie skoku 

Skok je dalším ze základních pohybových stereotypů člověka. Vyskytuje se 

především ve sportovních aktivitách (např. skok daleký nebo vysoký, skoky na lyžích 

nebo gymnastické skoky), ale může být přítomen i v běžném životě (odraz při chůzi 
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nebo běhu) (Janura, Janurová, 2007). Skok je modifikací lidské chůze. Opěrná fáze se 

ve prospěch letové zkracuje. Na rozdíl od chůze při skoku stejně jako u běhu chybí fáze 

dvojí opory (Bernaciková, Kalichová, Beránková, 2010b). Kromě klasického odrazu 

pomocí dolních končetin může být v některých sportech využíván i odraz z horních 

končetin (např. na přeskoku v SG) (Janura, Janurová, 2007). 

Odraz je koordinačně složitý pohyb. Odraz z DKK je výsledkem extenze kyčelních 

a kolenních kloubů za současné plantární flexe hlezenních kloubů (Buben, 2014). Na 

správném odrazu se podílí svalová smyčka: m. triceps surae, svaly kolenního kloubu 

s dominancí m. quadriceps femoris a mm. glutei (dále i extenzory trupu a m. quadratus 

lumborum jako svaly stabilizační) (Skopová, Zítko, 2008). Z hlediska gymnastiky roli 

hraje i koordinovaný pohyb HKK (Buben, 2014). Každý odraz lze rozdělit na tři části: 

amortizační (těžiště těla klesá, svaly pracují v excentrické kontrakci), přechodovou 

(korekce postavení části těla podle struktury skoku) a akční (rychlá extenze kolenních a 

kyčelních kloubů a plantární flexe hlezenních kloubů) (Skopová, Zítko, 2008). Odraz je 

v gymnastice velice rychlý pohyb, veškerá svalová činnost při odrazu na přeskoku se 

děje mezi 0,08 – 0,16 s, na prostných 0,04-0,1 s (Buben, 2014). Letová fáze skoku se 

liší nejvíce dle daného prvku, který jedinec předvádí. Může to být např. skok přímý bez 

jakékoliv rotace nebo skok s rotací 360° a více kolem osy longitudinální (Buben, 2014). 

Při samotném skoku jsou aktivní podobné svalové skupiny jako při běhu. 

V jednoduchém skoku (bez rotací a specifických poloh HKK nebo DKK, které jsou pro 

gymnastiku typické) jsou více aktivní flexory kyčelních kloubů a břišní svaly 

(Kalichová aj., 2011). Doskok je konečná fáze skoku, jedná se o utlumení kinetické 

energie (Skopová, Zítko, 2008). Existují různé typy doskoků, které se opět liší dle 

provedeného skoku (Buben, 2014). Důležitou roli při doskoku hraje koordinovaná síla 

svalstva DKK, orientace jedince v prostoru a rovnovážné schopnosti (Skopová, Zítko, 

2008). 

 Samotnému odrazu a následnému skoku a dopadu v praxi předchází např. rozeběh 

(při skoku dalekém) nebo nájezd (ve skoku na lyžích). Předcházející pohybová činnost 

ovlivňuje výchozí podmínky pro uskutečnění odrazu, a tak ovlivňuje i dosažený výkon 

(Janura, Janurová, 2007). Po odrazu se člověk může v letové fázi dále pohybovat díky 

setrvačnosti (Kalichová aj., 2011). Pro maximální výkon je důležitá velikost a směr 

vektoru počáteční rychlosti v0. Výslednou rychlost v horizontálním směru vh získáme 

složením rozběhové rychlosti vr a horizontální složky odrazové rychlosti voh. Složením 
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rychlosti v horizontálním směru vh s vertikální rychlostí odrazu vov získáme vektor 

výsledné rychlosti v. Úhel mezi tímto vektorem a horizontálou se nazývá úhel vzletu 

(Janura, Janurová, 2007) neboli 

elevační úhel (Kalichová aj., 

2011) a je menší než úhel odrazu 

(Janura, Janurová, 2007). Úhel 

vzletu lze také určit úhlem mezi 

dráhou těžiště a horizontální 

přímkou. Úhel odrazu svírá 

přímka těžiště – místo opory -  

s horizontální přímkou. V odrazu 

chceme dobu kontaktu s 

podložkou zkrátit. Čím kratší 

bude doba první fáze odrazu, 

tedy ta, kdy brzdíme rychlost získanou z rozeběhu, tím na podložku působíme větší 

tlakovou (nárazovou silou). S větší tlakovou silou je větší reakce podložky a tak i 

rychlejší druhá fáze odrazu (vzletová). Po odrazu se rychlost v horizontálním směru 

nemění. Rychlost ve směru vertikálním se v první polovině letové fáze snižuje až na 0. 

V tento moment dosahuje lidské tělo maximální výšky skoku, poté vertikální složka 

rychlosti opět narůstá až na počáteční hodnotu (Kalichová aj., 2011). 

 Z biomechanického hlediska je odraz pohyb, při kterém na daného jedince působí 

mnoho sil a každá z nich hraje důležitou roli (Janura, Janurová, 2007). Charakteristika 

jakéhokoliv lidského pohybu z hlediska časoprostoru závisí na vzájemném poměru 

působení vnějších (síly, které mají původ mimo tělo člověka, např. tíhová nebo třecí 

síla) a vnitřních sil (síly, které vznikají v těle člověka, např. svalová síla) (Kalichová aj., 

2011). Na každé těleso, v tomto případě na lidské tělo, na zemi působí tíhová síla (FG = 

m.g), proto je nezbytné vyvinout určitou sílu, aby bylo možno jedince dostat do určitého 

místa nad zemský povrch (Janura, Janurová, 2007). Pojmy tíhová síla a tíha se někdy 

mohou plést. Tíha je však síla, kterou působí dané těleso na podložku (Kalichová aj., 

2011). 

Obrázek 33 - Úhel odrazu φ a úhel vzletu α (Fakulta sportovních 

studií Masarykovy univerzity, 2011) 
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 Sílu potřebnou k odpoutání lidského těla od zemského povrchu vytvářejí svaly, 

nazývá se tedy síla svalová a působí na 

kontaktu chodidel s opornou bází směrem 

šikmo dolů. V případě, že je odraz z DKK 

uskutečněn pod úhlem 0 - 90°, se svalová 

síla rozkládá do dvou směrů. Složka FSVAV 

je kolmá k povrchu, z kterého se 

uskutečňuje odraz, a způsobuje jeho 

deformaci. Složka FSVAH působí ve směru 

povrchu a ovlivňuje posun chodidla po 

povrchu, tedy uklouznutí. Uklouznutí však 

brání třecí síla T působící na kontaktu 

chodidla s povrchem (Janura, Janurová, 

2007), má brzdivé účinky, neboť působí proti směru pohybu tělesa (v některých 

sportech se ji snažíme snížit – např. sjezdové lyžování, v některých naopak zvýšit - 

např. při sprintech). Třecí síla na běžce nebo skokana působí odlišně ve fázi doskoku a 

odrazu. Při doskoku by vlivem nedostatečné třecí síly (kluzká podlaha) došlo 

k podklouznutí nohy směrem vpřed při odrazu naopak směrem vzad.  Třecí sílu 

můžeme určit ze vztahu T = f.FN (Kalichová aj., 2011). V případě, že je T ≥ FSVAH, 

k uklouznutí nedojde a je možno provést odraz (Janura, Janurová, 2007). Třecí síla je 

pro pohyb nezbytná, bez jejího působení bychom nebyli schopni chůze, neboť by nám 

nohy podkluzovaly dozadu (Kalichová aj., 2011). Podle zákonu akce a reakce na lidské 

tělo působí stejně velká síla opačného směru, která se nazývá reakce opory. Tuto sílu 

lze také rozložit do dvou složek, a to na vertikální a horizontální složku (při odrazu 

z horizontální podložky). Vertikální složka reakční síly FREAV působí proti tíhové síle. 

V případě, že FREAV > FG, je možno provést odraz. Druhou složkou reakční síly je 

horizontální složka FREAH (Janura, Janurová, 2007). 

 V případě, že dojde ke změně úhlu, pod kterým je odraz uskutečňován, dojde i ke 

změně velikosti jednotlivých složek odrazové síly. Velikost samotné odrazové síly však 

zůstává stejná. V případě, že dojde ke zmenšení úhlu odrazu, snižuje se vertikální 

složka svalové síly FSVAV, horizontální složka svalové síly FSVAH se zvětšuje, zmenšuje 

se velikost třecí síly (T=f.FSVAV). Poté dochází k porušení nerovnosti T ≥ FSVAH a 

následnému uklouznutí. Úhel, pod kterým lze uskutečnit odraz vzhledem k aktuální 

Obrázek 34 - Princip odrazu (Janura, Janurová, 2007) 
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úrovni tření, se nazývá úhel tření. Trajektorie těžiště těla při skoku odpovídá šikmému 

vrhu (Janura, Janurová, 2007), který vzniká složením rovnoměrného přímočarého 

pohybu ve vodorovném směru a svislého vrhu vzhůru ve svislém směru. Těleso, 

v tomto případě člověk, se pohybuje po parabole. Trajektorie těžiště, tzn. délka i výška 

skoku, je určena okamžikem odrazu. V průběhu letové fáze už sportovec nemůže tyto 

parametry jakýmikoliv přídavnými pohyby měnit (Kalichová aj., 2011). 

 Při vertikálním skoku působí svalová síla ve vertikálním směru. Platí rovnost FREA 

= FREAV. Pro uskutečnění odrazu platí nerovnost FREA > FG. Po úpravě těchto rovností a 

nerovností získáme základní pohybovou rovnici: FREA – FG – m . a = 0 . V této rovnici 

m.a představuje setrvačnou sílu. Dosaženou výšku určuje počáteční rychlost v0. 

Trajektorie těžiště těla po odrazu odpovídá svislému vrhu (Janura, Janurová, 2007), 

jehož první fázi tvoří rovnoměrně zpomalený pohyb. Jeho okamžitá rychlost v se tedy 

s rostoucí výškou snižuje a při dosažení nejvyššího bodu je nulová. V další fázi pohybu 

se těleso vrací volným pádem k zemi, tedy rovnoměrně zrychleně (se zrychlením g), a 

dopadá do původního místa 

rychlostí stejnou, jako je rychlost 

počáteční v0 . Velikost okamžité 

rychlosti lze vypočítat pomocí 

rovnice v = v0 – gt (kdy v0 

vyjadřuje počáteční rychlost). 

Okamžitou výšku tělesa lze 

vypočítat pomocí rovnice y = v0t 

– 1/2gt
2
. Příkladem svislého vrhu 

vzhůru neboli vertikálním 

skokem je gymnasta při skocích 

na velké trampolíně (Kalichová aj., 

2011). 

 V letové fázi je ve většině sportů snaha dosáhnout maximální výšky nebo délky 

skoku. V esteticko-koordinačních sportech tomu tak není, např. v gymnastice nebo 

krasobruslení se můžeme setkat se skoky s rotacemi (Kalichová aj., 2011). Při rotačním 

pohybu opisují jednotlivé části těla kružnici. Osou otáčení je přímka pevně spojená 

s tělesem, která je vzhledem ke vztažné soustavě v klidu. V lidském pohybu je stav 

nehybné osy ojedinělý, a tak určujeme okamžité osy (kolem kterých se těleso otáčí) a 

Obrázek 35 - Vertikální skok (Janura, Janurová, 2007) 
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okamžité středy otáčení (po nichž segmenty těla opisují kruhové obloučky) (Karas, 

Otáhal, Sušanka, 1990). Jak již bylo zmíněno výše pro charakteristiku skoku v letové 

fázi je stěžejní mikrofáze odrazu, a to zejména vzájemná poloha těžiště a odrazové síly 

(reakce podložky uvádějící tělo do pohybu). V případě skoku klasického nebo 

vertikálního bez rotací prochází odrazová síla těžištěm těla. Při skoku s rotacemi 

dochází k přemístění těžiště tak, že odrazová síla působí mimo něj a vzniká rameno síly. 

Rameno síly určuje vzdálenost vektorové přímky síly od osy otáčení. Čím bude rameno 

síly větší, tím rychlejší bude rotace. U otáčivých pohybů určujeme také moment síly M, 

který definuje míru otáčivého účinku síly a lze ho vypočítat ze vztahu M = F . r (F je 

síla a r rameno síly) Pro salto vpřed prochází vektorová přímka odrazové síly za 

těžištěm, pro salto vzad před těžištěm. Při saltech dochází k rotaci těla kolem 

transverzální osy. Těleso v letové fázi se otáčí kolem osy, která prochází těžištěm. 

V gymnastice, tanci nebo krasobruslení se však můžeme setkat i se skoky, kdy lidské 

tělo rotuje kolem longitudinální osy těla. K této rotací dochází pomocí tečné složky 

odrazové síly, která působí na určitém rameni síly, a v praxi ji gymnastka může provést 

např. šikmým odrazem z jedné DK a umocnit švihem paží. V gymnastice se můžeme 

setkat s pohyby, ve kterých dochází k otáčení těla kolem více os. Příkladem může být 

salto s vruty, kdy dochází k rotaci kolem transverzální osy (samotné salto) a 

longitudinální osy (vruty) (Kalichová aj., 2011). 

Při doskoku, tedy v případě, kdy chceme pohyb zastavit (Kalichová aj., 2011), 

dochází k tlumení kinetické energie až na nulovou hodnotu (Buben, 2014) a dále k 

tomu, že působící síla směřuje proti směru pohybu lidského těla. Jedná se o nárazovou 

sílu a její velikost závisí na délce doby, po kterou náraz (v tomto případě doskok) 

tlumíme. V případě doskoku, např. po přeskoku v SG, je nutno provést doskok (náraz) 

poměrně rychle, a tak je nárazová síla velká, neboť stoupá s větší hmotností tělesa, větší 

změnou rychlosti a kratším časem. Jelikož je síla vlivem těchto parametrů velká, 

snažíme se ji snížit prodloužením dráhy doskoku, a to mírným podřepem (Kalichová aj., 

2011). Amortizační fáze doskoku, kdy těžiště těla klesá a svaly pracují v excentrické 

kontrakci (Skopová, Zítko, 2008), je časově a prostorově velmi rozdílná, neboť 

pohybové úkony předcházející doskoku jsou velice rozmanité. Kinetická energie 

sportovců je odlišná, závisí na rychlosti rozeběhu, druhu odrazu, výšce a činnosti 

v letové fázi (v gymnastice např. rotace těla kolem různých os) apod. (Buben, 2014). 

V gymnastice se setkáváme s doskoky na obě DKK nebo jednu DK (Česká gymnastická 
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federace, 2015), stejně tomu tak je i v dalších sportovních odvětvích. V kolektivních 

sportech však na rozdíl od gymnastiky sportovec po doskoku (např. volejbal, basketbal) 

často pokračuje v další pohybové činnosti, a tak se domnívám, že sportovec doskok této 

(následující) činnosti také přizpůsobuje. Buben (2014, s. 23) zdůrazňuje, že doskoková 

průprava je v gymnastice nezbytná pro bezpečné zvládnutí jakýchkoliv prvků (Buben, 

2014). Domnívám se, že tomu tak je ve všech sportovních odvětvích, která využívají 

běh a skoky. Pro úspěšné zvládnutí skoku je důležitá síla svalstva DKK, ale i trupu, 

pohyblivost (rozsah pohybu) kloubu kyčelního, kolenního a hlezenního, orientace 

v prostoru a rovnovážné schopnosti (Buben, 2014). 

Gymnastický doskok na obě DKK by měl být prováděn prvotním kontaktem špiček 

(prstců a metatarzálních kloubů), poté se kontakt chodidla zvětšuje až na jeho celou 

plochu. Chodidla by měla být umístěna na normální bázi, tedy na vzdálenost kyčelních 

kloubů. Dochází k mírnému podřepu (úhel flexe v kolenním kloubu by neměl být vyšší 

než 90°) a zároveň i flexi kyčelních kloubů a dorzální flexi hlezenních kloubů. Osa 

kolmá k zemi spuštěná z anteriorní strany kolenního kloubu by se neměla nacházet před 

prstci. Bederní páteř by se měla nacházet ve střední poloze (tedy ani ve výrazně zvýšené 

flexi či extenzi, měla by být zachována lordóza) (Buben, 2014). Těžiště celého těla by 

mělo být nad místem oporné báze (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

pedagogická, katedra tělesné a sportovní výchovy, 2010b). 

Domnívám se, že splnění těchto charakteristik v dalších sportovních odvětvích (s 

drobnými odchylkami pro speciální pohybový úkon, např. skok daleký) je nezbytnou 

prevencí poranění či přetížení DKK (měkkých tkání i kostí) a i páteře. Při doskoku 

Obrázek 36 - Doskoková poloha DKK, vlevo správná, vpravo špatná (Makovicka physical 

therapy, 2014) 
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jednonož vycházím z doskoku na obě DKK. Měl by být prováděn opět prvotním 

kontaktem špičky (prstců a metatarzálních kloubů) s postupným zvětšováním kontaktu 

celého chodidla s podložkou. Dochází k dorzální flexi hlezenního kloubu, flexi 

kolenního a kyčelního kloubu a laterálnímu posunu pánve na stranu doskokové DK. 

Těžiště by se mělo opět nacházet nad místem opory a osa spuštěná kolmo k podložce 

z anteriorní strany kolenního kloubu (doskokové DK) by se neměla nacházet před 

prstci. 

Při nesprávně provedených doskocích dochází často k poraněním v oblasti DKK 

(nejčastěji hlezenní a kolenní klouby). Velmi častá jsou zranění kolenního kloubu při 

doskocích na jednu dolní končetinu, změnách směru běhu, rotačních pohybech dolní 

končetiny apod. K poranění kolenního kloubu může dojít při doskoku na DK 

extendovanou (hyperextendovanou) v kolenním kloubu či sdružených pohybech jako je 

např. abdukce, vnitřní rotace a nedostatečná flexe kolenního kloubu, což může mít za 

následek poranění lig. cruciatum anterius, popř. i lig. collaterale mediale nebo meniscus 

medialis. Tato poloha kolenního kloubu je nazývana mediální kolaps a dochází k němu 

při addukci či vnitřní rotaci kyčelního kloubu a abdukci a vnitřní nebo zevní rotaci 

kolenního kloubu (Taylor et al, 2016). Z těchto poznatku vyplývá, že abdukce 

kolenního kloubu při doskocích může vyústit v úraz. Naopak dlouhodobě opakovaná 

addukce kloubu, např. při chůzi (jak bylo zmíněno v kapitole 2.4.3.2 Abdukční a 

addukční moment kolenního kloubu), se spojuje s degenerativními změnami mediální 

části femorotibiálního kloubu. Domnívám se, že pro prevenci poranění kolenního 

kloubu je nezbytná doskoková (i odrazová) průprava ve všech sportovních odvětvích, 

která obsahují běh a skákání. 

Obrázek 37 - Poloha PDK při doskoku jednonož, A - správně, B - špatně s addukcí v kolenním kloubu, C - špatně 

s abdukcí v kolenním kloubu; žlutá šipka ukazuje směr vertikální reakční síly podložky (Humanmovementlab, 2016) 
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2.5.4.4 Biomechanika složených pohybů lidského těla 

Pohybový projev člověka je vysoce variabilní, co se týká časoprostorových 

struktur. Jsme schopni vykonávat pohyby jednoduché i složité. Každý z pohybů 

můžeme kinematicky charakterizovat, a to pomocí trajektorie, rychlosti, zrychlení. 

Složitější pohyby (např. salto s vruty) vznikají složením dvou či více pohybů 

dohromady. Při analýze těchto složitých pohybů postupujeme tak, že si je rozložíme na 

více pohybů jednodušších. Výsledný složitý pohyb může být složeny např. z více 

pohybů přímočarých, pohybu přímočarého a křivočarého nebo z více křivočarých 

pohybů. Vysoké množství kombinací pohybů vytváří širokou škálu pohybových úkonů. 

Příkladem složení dvou přímočarých pohybů různého směru může být například skok. 

Složením pohybu přímočarého s pohybem otáčivým pak získáme salta (Kalichová aj., 

2011). 

2.5.4.5 Rotační pohyb lidského těla 

V různých sportovních odvětvích lze vidět kromě přímočarého nebo křivočarého 

pohybu i pohyb rotační (např. tanec, krasobruslení nebo gymnastika). K rotaci může 

docházet buď kolem osy vlastního těla (např. pirueta nebo salto) nebo kolem osy nářadí 

(např. toče na hrazdě). Rotační pohyb lze charakterizovat veličinami moment síly a 

moment setrvačnosti, které mají obdobnou funkci jako síla a hmotnost při pohybu 

posuvném (Karas, Otáhal, Sušanka, 1990). 

Pokud se vrátíme zpátky ke gymnastice, důležitou veličinou je moment setrvačnosti 

J, který ovlivňuje rychlost otáčení ω. Příkladem může být např. salto skrčmo 

(flektovaná páteř, flektované DKK v kolenních a kyčelních kloubech) oproti saltu 

topornému (páteř napřímená, extenze kolenního kloubu a nulová poloha kyčelních 

kloubů) (Karas, Otáhal, Sušanka, 1990). 

2.5.5 Experimentální biomechanika 

Výzkumné metody v biomechanice můžeme rozdělit na metody přímé a nepřímé. 

Data z metod přímých získáme přímo z měření (např. měření času, hmotnosti). Data 

z metod nepřímých získáme prostřednictvím výpočtů z dat získaných pomocí metody 

přímé. Dále můžeme metody rozdělit na invazivní a neinvazivní. Metody invazivní do 

jisté míry ovlivňují probanda (např. EMG, goniometr upoutaný na určitou část lidského 

těla). Mezi metody neinvazivní patří např. měření délky skoku. Experimentální 

biomechaniku dále můžeme rozdělit i na fyzikální a biologickou. Metody zkoumající 
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lidský pohyb z fyzikálního hlediska jsou např. kinematická analýza (pod kterou spadá 

akcelerometrie, goniometrie, stroboskopie apod.), dynamometrie, plantografie. 

Biologickými metodami jsou elektromyografie, analýza mechanických vlastností 

tělesných segmentů a tkání, fotoelasticimetrie (Kalichová aj., 2011). 

2.5.5.1 Kinematická analýza 

Zobrazení pohybu se lidé věnují už od pravěku (Kalichová aj., 2011), jeho 

zkoumáním se vědci různých oborů zaobírají stovky let. Zpočátku byl lidský pohyb 

zkoumán jen pouhým sledováním, zapisováním. Dále byl vyjadřován v různých 

uměleckých dílech (Janura, Zahálka, 2004). Od 16. století vývoj techniky směřoval ke 

vzniku fotografie, která se stala v rámci výzkumu důležitou, protože se zkoumání stalo 

nezávislým na subjektu pozorovatele. Nevýhodou však je statické zaznamenání pohybu. 

Dynamické zachycování pohybu začalo pomocí pouštění sekvencí obrázků či fotografií, 

které byly snímány v čase postupně za sebou (Kalichová aj., 2011). S rozvojem 

lidského poznání a techniky bylo nutno zavést určitá pravidla, vytvořit vědní obory, 

které by se věnovaly zkoumání pohybu z určitého hlediska. Biomechanika se od konce 

19. století začala významně rozvíjet (Janura, Zahálka, 2004). Další metoda záznamu 

lidského pohybu byla prováděna pomocí záznamu na filmový pás, který byl později 

vyměněn za magnetický. Okolo roku 1990 se začaly používat kamery digitální 

(Kalichová aj., 2011). 

Kinematická analýza se zabývá kinematickou charakteristikou pohybu, tedy 

časoprostorovými závislostmi jednotlivých částí pohybujícího se tělesa nebo organismu. 

Kromě prostorových a časových charakteristik lze dále určit rychlost a zrychlení tělesa 

(nebo jeho částí), úhly pohybujících se segmentů, rotační momenty segmentů i síly 

působící na určitou část tělesa, které však nespadají do kinematiky. Pohyb je při 

kinematické analýze zaznamenáván digitálními kamerami, které jsou schopny 

spolupracovat s počítačovými softwary, které dokážou vytvořit model pohybujícího se 

tělesa (Kalichová aj., 2011). 

 Metody kinematické analýzy můžeme rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní metody využívá hodnocení pohybu pouhým okem, pohyb popisuje, ale 

neměří žádné fyzikální veličiny a není objektivní. Výstupy z kvantitativní analýzy jsou 

číselné hodnoty fyzikálních veličin (Janura, Zahálka, 2004), jedná se tedy o metodu 

objektivní. Další rozdělení kvantitativních metod je podle veličiny, která je metodou 
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měřena (Kalichová aj., 2011). Metody, které měří síly, se nazývají dynamické. Metody, 

které sledují pohyb bez ohledu na příčiny (síly), jsou metody kinematické. Ze 

základních veličin: dráha a úhel můžeme pomocí výpočtů určit veličiny další (Janura, 

Zahálka, 2004). Jednou z kinematických metod je goniometrie, která měří rozsah 

pohybu v určitém kloubu. Další metodou je chronografie, která měří kratší časové 

intervaly a určuje časové parametry jednotlivých mikrofází pohybu. Akcelerometrie 

snímá zrychlení určitého segmentu těla v daném směru. Stroboskopie vytváří 

pohybovou sekvenci na jednom filmovém políčku (Kalichová aj., 2011). 

Kinematografická metoda, taktéž nazývaná videografická metoda (Janura, Zahálka, 

2004), je metodou materiálně 

poměrně náročnou, ale zato 

komplexní. Tato metoda využívá 

kamery digitální nebo infračervené 

(Kalichová aj., 2011), které snímají 

pohyb důležitých bodů, vybraných 

segmentů nebo celého těla (Janura, 

Zahálka, 2004). Data jsou 

zpracována ve speciálních 

softwarech, které umožňují vytvořit 

model lidského tělo (nebo jeho 

částí) z bodů, jejichž souřadnice jsou přesně určeny (Janura, Zahálka, 2004). Výstupy 

z této metody mohou být kinogramy lidského těla (nebo jeho částí), grafy funkční 

závislosti sledovaných údajů na čase. Kinematografickou metodu lze využít ve sportu 

(např. při dlouhodobém sledování jednotlivce nebo při porovnávání provedení pohybu u 

různých sportovců) (Kalichová aj., 2011), lékařství, ergonomii, rehabilitaci, fyzioterapii 

a v dalších oborech, které se zaměřují na lidský pohyb (Janura, Zahálka, 2004). 

 Kinematickou analýzu obecně lze využít v praxi hlavně ve sportu, dále 

v psychologických výzkumech, neurologii, ortopedii či rehabilitaci, nebo dokonce i při 

výrobě cvičebních strojů. Ve sportovním odvětví hraje kinematická analýza důležitou 

roli. Už při učení se novému pohybovému prvku se jedinec může prostřednictvím videa 

seznámit se správným provedením prvku a jeho časoprostorovými závislostmi. Později 

je možno provést srovnání provedení daného jedince s optimálním provedením a 

případné zjištění odchylek, které lze později v tréninku upravit (např. rychlost 

Obrázek 38 - 3D kinematická analýza chůze (University of 

Southampton, 2016) 
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jednotlivých segmentů, úhel odrazu) a tak optimalizovat jeho výkon (Kalichová aj., 

2011). 

2.5.5.2 Dynamická analýza 

Dynamická analýza 

pohybu neboli kinetická 

analýza zkoumá příčiny 

pohybu, tedy síly. Pomocí 

inverzní dynamiky jsme 

schopni určit výsledné síly, 

momenty sil, mechanické 

výkony kloubů. Při výpočtech 

však lidské segmenty 

nahrazujeme dokonale tuhými 

tělesy. Dále nelze hodnotit 

účinky každého svalu, který má funkční vztah k danému kloubu. Tento fakt nám 

pomáhá odhadnout výsledné momenty sil a rekční síly ve zkoumaných kloubech 

(Jandačka, 2011). 

Pod metodu dynamické analýzy stejně jako pod kinematickou analýzu spadá více 

metod. Dynamometrie zaznamenává průběh síly, můžeme ji rozdělit na izometrickou a 

izokinetickou podle typu svalové kontrakce, který je zkoumán. Dynamická plantografie 

využívá tlakovou plošinu a měří rozložení tlaku pod ploskou. Tato metoda je využívána 

především při výzkumu chůze, běhu, vzpřímeného stoje a jeho modifikacích, dále 

v obuvnictví, ortopedii, neurologii, rehabilitaci, protetice a ortotice (Kalichová aj., 

2011). Ve sportu jsou data získaná z dynamické analýzy využívána ke zlepšení 

výkonnosti sportovce a prevenci zranění (Jandačka, 2011). 

  

Obrázek 39 - Reakční síly podložky při chůzi (hubprime.com, 2016) 

Obrázek 40 - Silová deska Kistler (Kistler Holding AG, 

2016) 
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3 Cíle práce a hypotézy 

Cílem této práce je provedení kinematicko – kinetické analýzy vybraných 

gymnastických skoků u 10i letých gymnastek a stanovení metodiky výpočtu momentu 

síly, který provádí rotaci kolenního kloubu kolem ventrodorzální osy, tedy pohyb 

abdukce a addukce. Autoři anglicky psané literatury používají termíny „abdukční a 

addukční moment“, které dle mě stručněji vystihují účinek tohoto momentu síly. Dalším 

cílem je vypočítat velikost normalizovaných abdukčních a addukčních momentů sil 

(podíl momentu síly a hmotnosti probanda). Posledním cílem je ověření níže uvedených 

hypotéz. Tato diplomová práce je případovou studií. 

3.1 Hypotézy 

V mé diplomové práci jsme spolu s vedoucí práce a konzultanty stanovili následující 

hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1 

Předpokládáme, že pomocí kinematicko – kinetické analýzy je možné určit rotační 

účinky sil v kolenním kloubu ve frontální rovině, tedy abdukční a addukční momenty. 

 

Hypotéza č. 2 

Předpokládáme, že u probandů budou při skocích (odrazech i doskocích) častěji 

přítomny abdukční než addukční momenty. 

 

Hypotéza č. 3 

Předpokládáme, že každý zkoumaný typ skoku, ukáže ve výsledcích určitou specificitu, 

co se týká odrazu a doskoku a hodnot abdukčního a addukčního momentu, vzhledem ke 

zkoumání čtyř různých a z toho tří poměrně odlišných skoků. 
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4 Metodika 

4.1 Popis sledované skupiny a zkoumaných pohybů 

Pro účely své diplomové práce jsem oslovila probandy ve věku 10 let, neboť 

gymnasté a gymnastky dosahují sportovního vrcholu už před dovršením dospělosti a mě 

jako trenérku zajímala tato věková skupina. 

Měřenými probandy byla 3 děvčata z oddílu Sportovní gymnastiky a Teamgymu TJ 

Sokol Vyšehrad, která trénují 2x týdně. V průběhu sezóny trénují především teamgym 

(cca. 8 měsíců), ale také sportovní gymnastiku (cca. 2 měsíce). Žádné z děvčat se 

s ničím dlouhodobě neléčí, nemělo žádný úraz v oblasti DKK a nemá osové deviace 

kloubů DKK. 

 Hmotnost (kg) Výška (cm) Věk (let) 

Gymnastka 1 34,4 147 10 

Gymnastka 2 42,5 154 10 

Gymnastka 3 31,5 147 10 

Tabulka 1 - Charakteristika probandů 

 Zkoumány byly níže uvedené gymnastické skoky, které děvčata trénují v průběhu 

celé sezóny. První skok byl prováděn z kroku, další z přísunového poskoku. (Kvůli 

obtížnému výpočtu dat skoků s odrazem či doskokem obounož jsme zkoumali pouze 

skoky s odrazem a doskokem jednonož). 

 Odborný název Používaný 

název 

Odraz Doskok 

1. skok Skok s přednožením jedné dolní 

končetiny (neodrazové) a rotací 

180° do váhy předklonmo 

„Horain“ Jednonož Jednonož (na 

odrazovou DK) 

2. skok Skok s čelným roznožením „Dálkový 

skok“ 

Jednonož Jednonož (na 

neodrazovou DK) 

3. skok Skok střižný přednožmo „Nůžky“ Jednonož Jednonož (na 

neodrazovou DK) 

4. skok Skok střižný přednožmo skrčmo 

s rotací 360° 

„Čertík 360“ Jednonož Jednonož (na 

neodrazovou DK) 

Tabulka 2 - Charakteristika zkoumaných skoků 
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Obrázek 41 - 1. skok „horain“ (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

 

Obrázek 42 - 2. skok "dálkový" (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 

 

Obrázek 43 - 3. skok "nůžky" (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 44 - 4. skok "čertík 360" (Česká gymnastická federace, 2015 upraveno) 
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4.2 Použité metody a přístroje 

Měření proběhlo v laboratoři Biomechaniky extrémní zátěže na UK FTVS. 

Data byla naměřena pomocí čtyř dynamometrických desek systému Kistler, který 

měří dynamickou složku pohybu o frekvenci 500 Hz. Snímá reakční síly podložky ve 

třech směrech: vertikálním, mediolaterálním a anteroposteriorním. Data byla 

zpracována v softwaru Bioware. 

 Kinematická analýza byla provedena pomocí systému Qualysis Motion Capture 

System, který snímal pohyb frekvencí 500 Hz. Data byla zpracována v softwaru 

Qualysis Track Manager. Pohyb snímalo 13 kamer. Na těle všech gymnastek bylo 

připevněno 28 markerů shodně na levé i pravé polovině těla. 

Umístění markerů: 

01 – P spina iliaca posterior superior 

02 - L spina iliaca posterior superior 

03 – P spina iliaca anterior superior 

04 – L spina iliaca anterior superior 

05 – P trochanter major 

06 – L trochanter major 

07 – cluster v oblasti P laterálního stehna – umístěn kraniodorzálně 

08 - cluster v oblasti L laterálního stehna – umístěn kraniodorzálně 

09 - cluster v oblasti P laterálního stehna – umístěn kranioventrálně 

10 - cluster v oblasti L laterálního stehna – umístěn kranioventrálně 

11 - cluster v oblasti P laterálního stehna – umístěn kaudálně 

12 - cluster v oblasti L laterálního stehna – umístěn kaudálně 

13 – P laterální štěrbina kolenního kloubu 

14 - L laterální štěrbina kolenního kloubu 

15 – cluster v oblasti P laterálního bérce – umístěn kraniodorzálně 

16 - cluster v oblasti L laterálního bérce – umístěn kraniodorzálně 
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17 - cluster v oblasti P laterálního bérce – umístěn kranioventrálně 

18 - cluster v oblasti L laterálního bérce – umístěn kranioventrálně 

19 - cluster v oblasti P laterálního bérce – umístěn kaudálně 

20 - cluster v oblasti L laterálního bérce – umístěn kaudálně 

21 – P malleolus lateralis 

22 – L malleolus lateralis 

23 – P calcaneus 

24 – L calcaneus 

25 – P hlavička I. metatarsu 

26 - L hlavička I. metatarsu 

27 – P hlavička V. metatarsu 

28 – L hlavička V. metatarsu 

 

Obrázek 45 - Umístění markerů, vlevo pohled zpředu, uprostřed pohled zezadu, vpravo pohled z levé strany (Archiv 

autora, 2016) 

 Před začátkem měření byl definován souřadnicový systém. Osa X odpovídá 

anteroposteriornímu, osa Y mediolaterálnímu a osa Z craniocaudálnímu směru. Tyto 

osy odpovídaly systému Qualysis Motion Capture System, nikoliv systému Kistler, kde 

byly osy X a Y naopak. Korekci jsme později provedli v datech v softwaru Microsoft 

Excel. Dále byla před samotným měřením provedena kalibrace měřícího prostoru 

pomocí kalibrační tyče se dvěma markery. 
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Obrázek 46 - 3D kartézský souřadnicový systém (Stolfi, 2009) 

 Probandi skákali 4 různé gymnastické skoky s alespoň třemi platnými pokusy pro 

každý skok. Celkem bylo naměřeno 60 pokusů, z toho 36 platných, které byly dále 

zpracovány. V softwaru Qualysis Track Manager jsme vygenerovali data určující 

polohu markerů č.: 5, 6, 13, 14, 19 a 20, tedy trochanterů, laterálních štěrbin kolenních 

kloubů a markerů umístěných na clustrech na bércích laterálně kaudálně. Kaudální bod 

na bérci byl vybrán namísto bodu malleolus lateralis, neboť markery v oblasti nohou 

v průběhu měření často padaly. Data ze softwaru Bioware a Qualysis Track Manager 

byla převedena do softwaru Microsoft Excel, ve kterém byla dále zpracována. Jednalo 

se celkem o 14 025 000 číselných hodnot. 

 

Obrázek 47 – Grafická data v softwaru Bioware ukazující reakční síly podložky při doskoku jednonož (Archiv 

autora, 2016) 
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Obrázek 48 - Ukázka práce v softwaru Qualysis Track Manager (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 49 - Ukázka dat převedených do softwaru Microsoft Excel (Archiv autora, 2016) 

Data sil ze systému Kistler jsme zaokrouhlili na celá čísla. Data souřadnic působiště 

sil na dané silové desce Kistleru bylo potřeba přepočítat vzhledem k počátku globální 

soustavy souřadnic, který byl před měřením určen v místě přechodu 2. a 3. desky vlevo. 

K souřadnicím y se přičítala vzdálenost 0,2 m (odpovídající polovině šířky silové 

desky). K souřadnicím x se přičítala vzdálenost 0,9 m (pro 1. desku, tedy vzdálenost 1,5 

délky desky), 0,3 m (pro 2. desku), -0,3 m (pro 3. desku) a -0,9 m (pro 4. desku). Tato 
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vzdálenost odpovídala vzdálenosti středu dané silové desky od počátku globální 

soustavy souřadnic. 

V případech, kdy se děvčata odrazila nebo dopdla na dvě silové desky zároveň, 

byla data sil obou desek sečtena ve výslednou hodnotu síly. V daném případě byly 

přepočítány i souřadnice působiště sil pomocí vzorce (č. 1) 

     
                  

        
 , 

kde AX´představuje x-ovou souřadnici výsledného působiště sil, FZ představují 

vertikální složku síly dané původní desky (číslo ve spodním indexu udává číslo desky), 

AX představují x-ovou souřadnici působiště sil dané původní desky (číslo ve spodním 

indexu udává číslo desky). 

Pro výpočet sil a momentů sil kolenního kloubu jsme potřebovali určit souřadnice 

středů kolenních kloubů a střed šířky bérce (ve výšce umístěného markeru na clusteru 

na bérci kaudálně laterálně). 

Vypočítali jsme je pomocí vzorce (č. 2) 

      
                    

                     
 , 

kde B´ představuje nový hledaný bod (střed kolenního kloubu), B původní bod (marker 

na laterální štěrbině kolenního kloubu), A bod odpovídající markeru na clusteru na bérci 

(laterálně kaudálně), C trochanter a d délku posunutí. Délka posunutí odpovídala 

polovině šířky kolenního kloubu (měřené posuvným měřítkem přes štěrbiny kloubu). 

         a          představují vektory posunutí mezi jednotlivými body a              a            velikost 

daných vektorů. Podle stejného vzorce jsme vypočítali i souřadnice bodu středu šířky 

bérce, kde délka posunutí odpovídala polovině šířky bérce (ve výši daného markeru, 

která byla taktéž měřena posuvným měřítkem). Pro L kolenní kloub jsme použili 

znaménko +, pro L střed bérce -, pro P kolenní kloub – a pro P střed bérce + (posunutí 

bodů v rámci stejnostranné dolní končetiny se liší z důvodu nezávislosti na počátku 

souřadnicového systému). 

Výpočet vektorového součinu byl proveden podle vzorce (č. 3) 

      

                                 

                                  

                                   

           
    , 
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kde B´ představuje souřadnice nového hledaného bodu, B souřadnice bodu původního, d 

délku posunutí a X, Y, Z (zároveň x, y, z) souřadnice původního bodu (spodní index 

uvádí náležitý bod). 

Pomocí těchto výpočtů jsme určili souřadnice dvou bodů, a to středu kolenního 

kloubu a středu šířky bérce (ve výši daného markeru). 

 Reakční síly mezi podložkou a nohou (změřené systémem Kistler) byly 

přeneseny do lokálního souřadnicového systému kolenního kloubu. Střed kolenního 

kloubu byl tedy počátkem nově zavedeného lokálního souřadnicového systému. Tato 

metoda uvažuje část DK od kolenního kloubu kaudálně jako jeden hmotný segment, ne 

soustavu těles. Neuvažuje tedy o absorpci určitého množství sil v oblasti hlezenního 

kloubu a kloubů nohy, a tak předpokládá, že veškeré reakční síly mezi podložkou a 

nohou jsou přeneseny do kolenního kloubu. Hodnoty výsledných sil v oblasti kolenního 

kloubu jsou tedy vyšší než ve skutečnosti, ale pro orientační určení jejich velikosti se 

tato metoda běžně používá. Výsledná reakční síla mezi nohou a podložkou se rovná 

výsledné reakční síle působící ve středu kolenního kloubu. 

Jednotlivé složky (craniocaudální, dorzoventrální či mediolaterální) výsledné síly 

byly vypočítány součinem výsledné reakční síly a cos úhlu za předpokladu rovnováhy 

sil, a to podle vzorce (č. 4) 

              , 

kde FDV představuje výslednou sílu v dorzoventrálním směru, F výslednou reakční sílu 

a cos DV cosinovou funkci úhlu (který svírá vektor dané jednotlivé složky síly a 

směrový vektor lokálního souřadnicového systému kolenního kloubu). 

Výpočet momentu sil byl proveden pomocí vzorce (č.5) 

      , 

kde M představuje moment síly, F sílu a r rameno síly. 

MDV, tedy moment síly, který provádí rotaci kolenního kloubu kolem 

dorzoventrální osy (pohyb abdukce a addukce kolenního kloubu) byl vypočítán součtem 

jednotlivých momentů sil v ose mediolaterální a craniocaudální pomocí vzorce (č. 6) 

                                 , 
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kde FML představuje sílu působící v kolenním kloubu ve směru mediolaterálním, FCC 

představuje sílu působící v kolenním kloubu směrem kraniokaudálním, r představuje 

celkovou vzdálenost mezi bodem působiště sil (na desce kistleru) a bodem středu 

kolenního kloubu, dCC představuje vzdálenost mezi působištěm sil a středem kolenního 

kloubu v kraniokaudálním směru, dML  představuje vzdálenost mezi působištěm sil a 

středem kolenního kloubu v mediolaterálním směru. U výsledných hodnot momentu sil 

znaménka + ac - určují, zda se jedná o abdukční či addukční moment. Znaménko + 

znamená abdukční moment kolenního kloubu a znaménko – addukční moment 

kolenního kloubu. 

Výsledný MDV jsme vydělili hmotností probanda, a tak jsme vypočítali velikost 

normalizovaného momentu síly. Využili jsme tedy vzorce (č. 7) 

   
 

 
 , 

kde NM představuje výsledný normalizovaný moment síly, M moment síly a m 

hmotnost daného probanda. Normalizovaný moment síly je v jednotkách m
2
.s

-2
, neboť 

ze vztahu podílu momentu a váhy získáváme jednotky kg.m.s
-2

.m/kg. Hodnotu jsme 

zaokrouhlili na desetiny. Velikost normalizovaného momentu jsme u jednotlivých 

skoků mezi probandy porovnali zvlášť pomocí průměru a mediánu. 

Pro snazší porozumění grafům v následující kapitole přikládám jeden graf odrazu 

(Obrázek 50) a jeden graf doskoku (Obrázek 51) s názornými ukázkami jednotlivých 

fází: 
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Obrázek 50 – Graf závislosti abdukčního a addukčního momentu síly na čase s obrázky jednotlivých fází odrazu; A - 

počáteční kontakt špičky s podložkou, B - střední stojná fáze, C - počátek odvíjení paty, D - počátek švihové fáze 

(Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 51 -  Graf závislosti abdukčního a addukčního momentu síly na čase s obrázky jednotlivých fází doskoku; 

A - počáteční kontakt špičky s podložkou, B, C střední stojná fáze s rozdílnou flexí kolenního kloubu, D - konečná 

fáze doskoku, kontakt špičky nedoskokové DK s podložkou (Archiv autora, 2016) 
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5 Výsledky 

Výsledky měření jsou prezentovány formou grafů. Na svislé ose je hodnota 

momentu síly (v jednotkách N.m), který působí rotaci kolenního kloubu kolem 

ventrodorzální osy, tedy otáčivé účinky síly do abdukce a addukce kolenního kloubu. 

Kladné hodnoty odpovídají abdukčnímu momentu, záporné hodnoty odpovídají 

addukčnímu momentu kolenního kloubu. Na ose vodorovné je hodnota času (v 

jednotkách s). Sledování momentů sil končí při dotyku nedoskokové DK podložky. U 

každého zkoumaného skoku jsou prezentovány formou grafů nejdříve výsledky odrazů 

všech probandů a všech jejich pokusů. Za nimi následují grafy výsledků doskoků všech 

probandů daného skoku. V dalších kapitolách následují stejnou formou prezentované 

výsledky u dalších zkoumaných skoků. 

5.1 První skok 

Skok s přednožením jedné dolní končetiny (neodrazové) a rotací 180° do váhy 

předklonmo („horain“); odraz jednonož, doskok jednonož (na odrazovou DK) 

5.1.1 Odraz 

5.1.1.1 Proband č. 1 (odraz LDK) 

 

Obrázek 52 – Pokus č. 1 – Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok – odraz, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

Nm 

s 



104 

 

 

Obrázek 53 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 54 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.1.1.2 Proband č. 2 (odraz LDK) 

 

Obrázek 55 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 56 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 57 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.1.1.3 Proband č. 3 (odraz LDK) 

 

Obrázek 58 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 59 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 60 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.1.2 Doskok 

5.1.2.1 Proband č. 1 (doskok LDK) 

 

Obrázek 61 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 62 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 63 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.1.2.2 Proband č. 2 (doskok LDK) 

 

Obrázek 64 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 65 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 66 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.1.2.3 Proband č. 3 (doskok LDK) 

 

Obrázek 67 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 68 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 69 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); první skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.2 Druhý skok 

Skok s čelným roznožením; odraz jednonož, doskok jednonož (na neodrazovou DK) 

5.2.1 Odraz 

5.2.1.1 Proband č. 1 (odraz LDK) 

 

Obrázek 70 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 71 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 72 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.2.1.2 Proband č. 2 (odraz LDK) 

 

Obrázek 73 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 74 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 75 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.2.1.3 Proband č. 3 (odraz LDK) 

 

Obrázek 76 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 77 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 78 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.2.2 Doskok 

5.2.2.1 Proband č. 1 (doskok PDK) 

 

Obrázek 79 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 80 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 81 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.2.2.2 Proband č. 2 (doskok PDK) 

 

Obrázek 82 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 83 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 84 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.2.2.3 Proband č. 3 (doskok PDK) 

 

Obrázek 85 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 86 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 87 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); druhý skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016)  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Nm 

s 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Nm 

s 



122 

 

5.3 Třetí skok 

Skok přednožmo střižný; odraz jednonož, doskok jednonož (na neodrazovou DK) 

5.3.1 Odraz 

5.3.1.1 Proband č. 1 (odraz LDK) 

 

Obrázek 88 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 89 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 90 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.3.1.2 Proband č. 2 (odraz PDK) 

 

Obrázek 91 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 92 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 93 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.3.1.3 Proband č. 3 (odraz LDK) 

 

Obrázek 94 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 95 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 96 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.3.2 Doskok 

5.3.2.1 Proband č. 1 (doskok PDK) 

 

Obrázek 97 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

Nm 

s 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

Nm 

s 



127 

 

 

Obrázek 98 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 99 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.3.2.2 Proband č. 2 (doskok LDK) 

 

Obrázek 100 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 101 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok – doskok, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 102 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.3.2.3 Proband č. 3 (doskok PDK) 

 

Obrázek 103 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 104 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 105 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); třetí skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016)  
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5.4 Čtvrtý skok 

Skok střižný přednožmo skrčmo s rotací 360° 

Probandi tento skok opakovaně nezvládli provést v celém rozsahu rotace kolem 

longitudinální osy. Doskakovali v momentě provedení 270° rotace. 

5.4.1 Odraz 

5.4.1.1 Proband č. 1 (odraz LDK) 

 

Obrázek 106 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 107 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 108 -  Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.4.1.2 Proband č. 2 (odraz PDK) 

 

Obrázek 109 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 110 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 111 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.4.1.3 Proband č. 3 (odraz PDK) 

 

Obrázek 112 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 113 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 114 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - odraz, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.4.2 Doskok 

5.4.2.1 Proband č. 1 (doskok PDK) 

 

Obrázek 115 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 116 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 117 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 1, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 
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5.4.2.2 Proband č. 2 (doskok LDK) 

 

Obrázek 118 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 119 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 120 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 2, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016) 

5.4.2.3 Proband č. 3 (doskok LDK) 

 

Obrázek 121 - Pokus č. 1 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 1 (Archiv autora, 2016) 
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Obrázek 122 - Pokus č. 2 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 2 (Archiv autora, 2016) 

 

Obrázek 123 - Pokus č. 3 - Závislost momentu síly na čase (abdukční moment kladné hodnoty, addukční moment 

záporné hodnoty na svislé ose); čtvrtý skok - doskok, proband č. 3, pokus č. 3 (Archiv autora, 2016)   
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 V následující tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty normalizovaných 

abdukčních a normalizovaných addukčních momentů sil všech skoků všech probandů u 

všech pokusů: 

 1. skok 2. skok 3. skok 4. skok 

odraz doskok odraz doskok odraz doskok odraz doskok 

(m
2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) 

P 

R 

O 

B 

A 

N 

D 

1 

1.pokus AB 3,1 3,4 2,4 7,1 3,6 4,2 2,5 2,2 

AD    0,1  0,4 0,1 2,4 

2.pokus AB 3,8 1,3 3,2 11,6 4,2 8,5 2,7 1,2 

AD  3  0,1    1,4 

3.pokus AB 4,5 1,4 3 7,1 4,4 7,7 3 1,1 

AD  2,6      9,7 

P 

R 

O 

B 

A 

N 

D 

2 

1.pokus AB 4,2 4,4 6 9,1 4,5 4,4 1,2 5,2 

AD  0,2     0,4  

2.pokus AB 4 5,9 5,1 8 3,1 3,8 0,7 1,2 

AD  0,2     1,4 0,7 

3.pokus AB 4,8 6,9 4,8 7,8 5,2 4,4 1,8 7 

AD       0,1  

P 

R 

O 

B 

A 

N 

D 

3 

1.pokus AB 1,9 1,6 3 7,3 2,5 8,3 2,7 1,8 

AD 0,2 2,3      1,3 

2.pokus AB 3,7 1,7 2,7 9,2 2,8 7,5 2,2 0,4 

AD  10      3,7 

3.pokus AB 1,5 0,3 4,1 6,8 3,6 3 3,5 5,8 

AD  6,1      2,1 

Tabulka 3 – Porovnání maximálních hodnot normalizovaných abdukčních a normalizovaných addukčních momentů 

v jednotkách m2.s-2 ve všech zkoumaných skocích (AB – normalizovaný abdukční moment, AD – normalizovaný 

addukční moment; prázdné pole – hodnoty daného normalizovaného momentu nebyly v daném skoku přítomny) 

Největšího normalizovaného abdukčního momentu kolenního kloubu v celém 

měření dosáhl proband č. 1 u doskoku skoku č. 2 („dálkový skok“) a činil 11,6 m
2
.s

-2
. 

Největšího normalizovaného addukčního momentu kolenního kloubu v celém měření 
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dosáhl proband č. 3 u doskoku skoku č. 1 („horain“) a činil 10 m
2
.s

-2
. Hodnoty 

normalizovaných abdukčních momentů se pohybovaly v rozmezí 0,3 – 11,6 m
2
.s

-2
. 

Hodnoty normalizovaných addukčních momentů se pohybovaly v rozmezí 0 – 10 m
2
.s

-2
. 

V následující tabulce jsou uvedeny maximální průměrné hodnoty normalizovaných 

abdukčních a normalizovaných addukčních momentů sil odrazu a doskoku zkoumaných 

skoků. 

 Normalizovaný 

abdukční moment 

Normalizovaný 

addukční moment 

(m
2
.s

-2
) (m

2
.s

-2
) 

Skok č. 1 

„horain“ 

odraz 3,5 0,02 

doskok 3 2,7 

Skok č. 2 

„dálkový“ 

odraz 3,8 0 

doskok 8,2 0,02 

Skok č. 3 

„nůžky“ 

odraz 3,8 0 

doskok 5,8 0,04 

Skok č. 4 

„čertík 360“ 

odraz 2,3 0,2 

doskok 2,9 2,4 

Tabulka 4 - Porovnání maximálních průměrných hodnot normalizovaných abdukčních a normalizovaných 

addukčních momentů v jednotkách m2.s-2 u zkoumaných skoků  

Hodnoty průměru a mediánu (kromě jedné rozlišnosti) se shodly při určení 

následujích výsledků: 

Mezi odrazy byl maximální průměrný normalizovaný abdukční moment kolenního 

kloubu u skoku č. 3 – „nůžky“ a skoku č. 4 „dálkový skok“ (podle mediánu skok č. 1 

„horain“). 

Mezi doskoky byl maximální průměrný normalizovaný abdukční moment u skoku č. 2 - 

„dálkový skok“. 

Mezi odrazy byl maximální průměrný normalizovaný addukční moment u skoku č. 4 – 

„čertík 360“. 

Mezi doskoky byl maximální průměrný normalizovaný addukční moment u skoku č. 1 – 

„horain“. 



142 

 

Lze tedy říci, že skok č. 1 – „horain“ průměrně vykazoval mezi ostatními skoky 

nejvyšší hodnoty normalizovaného addukčního momentu při doskoku. Normalizovaný 

abdukční moment odrazu činil průměrně 3,5 m
2
.s

-2
, velikost hodnoty normalizovaného 

addukčního momentu odrazu byla zanedbatelná. Normalizovaný abdukční moment 

doskoku činil 3 m
2
.s

-2
 a normalizovaný addukční moment doskoku 2,7 m

2
.s

-2
. 

Skok č. 2 – „dálkový skok“ vykazoval mezi ostatními skoky nejvyšší hodnotu 

normalizovaného abdukčního momentu při odrazu i doskoku. Normalizovaný abdukční 

moment odrazu činil 3,8 m
2
.s

-2
 a normalizovaný abdukční moment doskoku činil 8,2 

m
2
.s

-2
. Velikost hodnot normalizovaných addukčních momentů odrazu i doskoku byla u 

tohoto skoku zanedbatelná. 

Skok č. 3 – „nůžky“ vykazoval spolu se skokem č. 2. nejvyšší hodnotu 

normalizovaného abdukčního momentu při odrazu, který měl hodnotu 3,8 m
2
.s

-2
. 

Normalizovaný abdukční moment doskoku činil 5,8 m
2
.s

-2
. Velikost hodnot 

normalizovaných addukčních momentů odrazu i doskoku byla u tohoto skoku 

zanedbatelná. 

Skok č. 4 – „čertík 360“ vykazoval oproti ostatním skokům nejvyšší hodnotu 

normalizovaného addukčního momentu při odrazu. Normalizovaný abdukční moment 

odrazu činil 2, m
2
.s

-2
 a normalizovaný addukční moment odrazu 0,2 m

2
.s

-2
. 

Normalizovaný abdukční moment doskoku činil 2,9 m
2
.s

-2
 a normalizovaný addukční 

moment doskoku 2,4 m
2
.s

-2
. 

U všech skoků v průběhu odrazu i doskoku byly přítomny abdukční momenty sil 

v kolenním kloubu. U doskoku skoků s rotacemi (kolem longitudinální osy těla) se 

výrazně projevily addukční momenty sil. Normalizovaný addukční moment u těchto 

skoků činil 2,4 (pro skok č. 4) a 2,7 (pro skok č. 1) m
2
.s

-2
. U skoků bez rotací byly 

velikosti hodnot normalizovaných addukčních momentů zanedbatelné (< 0,1 m
2
.s

-2
). I 

přes tyto nevýrazné hodnoty byla přítomnost addukčních momentů ve 32 % případů 

(kde 100 % představuje všechny platné pokusy jednotlivých skoků – jejich odrazů i 

doskoků u všech probandů). Hodnoty normalizovaných abdukčních momentů při 

doskoku byly v průměru ve většině případů vyšší než při odrazu. 

Přestože se hodnoty momentů sil, tedy i normalizovaných momentů, u jednotlivých 

pokusů pro stejný skok u stejného probanda odlišovaly, křivky v grafech vykazující 

závislost momentů sil na čase vykazovaly pro daného jedince a daný druh skoku ve 
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většině případů podobný tvarový charakter. Je tedy zřejmé, že každý proband má 

určitou techniku (strategii) odrazu a doskoku pro daný prvek. 
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6 Diskuze 

V této případové studii jsme se zabývali kinematicko – kinetickou analýzou 

vybraných skoků ve sportovní gymnastice. Cílem této práce bylo stanovení metodiky 

výpočtu momentu síly, který provádí rotaci kolenního kloubu kolem ventrodorzální osy 

(abdukční a addukční moment), zjištění, jakých velikostí a v jakých fázích pohybu 

momenty sil dosahují, a určení velikostí normalizovaných momentů sil (dle vzorce č. 7, 

str. 100). Měření se zúčastnili tři zdraví probandi ve věku 10 let. 

Abdukční moment kolenního kloubu je považován za rizikový faktor poranění 

kolenního kloubu (Sinsuin et al, 2013), zejména lig. cruciatum anterius. Bývá spojován 

i s rozvojem patellofemorální bolesti (Myer et al, 2015) a poraněním lig. collaterale 

mediale (Quatmann, Hewetta 2009). Riziko poranění kloubu vzrůstá s větším úhlem 

abdukce a zevní rotace kolenního kloubu společně s neočekávanou neideální polohou 

kloubu při doskoku nebo svalovou únavou (Sinsurin et al, 2013). 

Addukční moment kolenního kloubu je považován za nejvýznamnější faktor 

(Miyazaki et al, 2002) při vzniku a rozvoji osteoartrózy mediální části femorotibiálního 

kloubu (Hall et al, 2015). Dále způsobuje i snížení výšky mezikloubního prostoru (opět 

v jeho mediální části) (Miyazaki et al, 2002) a možné poranění lig. collaterale laterale 

(Noyes, 2016). S addukčním momentem kolenního kloubu souvisí velikost úhlu 

addukce, pozice působiště síly (mezi chodidlem a podložkou), pozice těžiště těla a 

velikost reakční síly podložky (Schmitz, Noehren, 2014). 

Zahraniční studie se zabývají jak abdukčním, tak addukčním momentem kolenního 

kloubu. Abdukční moment je nejčastěji zkoumán při sportovních aktivitách, které 

obsahují běh, náhlé změny směru při běhu či různé formy skoků. Spolu s jeho zvyšující 

se hodnotou se zvyšuje i riziko distenze či ruptury lig. cruciatum anterius. Addukční 

moment je zkoumán spíše z hlediska potencionálního rozvoje či dalšího vývoje 

osteoartrózy mediální části femorotibiálního kloubu, a to nejčastěji u stereotypu chůze. 

Méně výzkumů se však zabývá problematikou obou momentů zároveň. 

Zahraniční, ale i české studie se v rámci gymnastiky zabývají širokým spektrem 

problémů – od trajektorie těžiště při přeskoku přes vztah polohy rukou v rondátu a 

zatížení loketního kloubu po odlišnosti reakčních sil podložky při využití různých 

doskokových žíněnek. Většina studií zkoumá obtížné prvky u vrcholových gymnastek. 

Já jsem se vzhledem ke své praxi trenéra gymnastů a gymnastek, kteří trénují 2x 
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v týdnu, zaměřila na prvky jednodušší, které se v různých variantách vyskytují téměř ve 

všech gymnastických sportech a i v průpravách vrcholových gymnastů a gymnastek. 

Jedná se o skokové prvky: „horain“, „dálkový skok“, „nůžky“ a „čertík 360“. Zajímala 

mě biomechanická charakteristika a odlišnost těchto prvků ve vztahu ke kolennímu 

kloubu, zejména pak z hlediska abdukčního a addukčního momentu, a to jak z pohledu 

fyzioterapeuta, tak z pohledu trenéra i samotného cvičence. 

 Výsledky měření ukázaly, že v průběhu odrazu a doskoku všech skoků byly 

přítomny abdukční momenty kolenního kloubu (tedy ve 100 % případů). Addukční 

momenty sil se u skoků objevily ve 32 % případů s převahou výskytu u doskoků 

rotačních skoků (u nerotačních skoků byly hodnoty normalizovaných addukčních 

momentů zanedbatelné, tzn < 0,1 m
2
.s

-2
). Normalizované abdukční momenty při 

doskoku byly v průměru téměř ve všech případech vyšší než při odrazu a zároveň byly 

vyšší než normalizované addukční momenty při doskoku. Hodnoty normalizovaných 

abdukčních momentů se pohybovaly v rozmezí 0,3 – 11,6 m
2
.s

-2
 a hodnoty 

normalizovaných addukčních momentů v rozmezí 0 – 10 m
2
.s

-2
. Normalizovaný 

abdukční i addukčních moment se u skoků lišil řádově. Častější přítomnost a průměrně 

vyšší hodnoty normalizovaných abdukčních momentů přisuzuji poznatku, který uvádí 

Bell et al (2013), a to, že u špatných pohybových stereotypů dřepu a skoku dochází 

k mediálnímu kolapsu kolenního kloubu, nikoliv k addukci, a to z důvodu možné 

dysbalance svalstva v oblasti DKK. Dále usuzuji z fyzioterapeutického hlediska, že při 

nevhodném doskočení s anteverzí pánve může dojít k vnitřní rotaci kyčelního kloubu a 

tím pádem i abdukčnímu postavení kolenního kloubu. Přítomnost anteverzního 

postavení pánve lze u gymnastek dobře sledovat, neboť tuto polohu automaticky 

zaujímají před a zejména po pohybovém úkonu jako „finální pózu“. 

V rámci celého měření připouštíme možné chyby při umísťování markerů na kůži 

pomocí palpace, dále pravděpodobný pohyb markeru spolu s měkkými tkáněmi proti 

kostěnnému či jinému útvaru, který má daný marker označovat. Pro zpřesnění výzkumu 

by bylo možné použít markery připevněné přímo na kost. Tato metoda je ale invazivní a 

bolestivá a pro běžné studie in vivo se nepoužívá. Připouštíme i možné náhodné chyby 

měření, tzv. „šumy“ systému. Dále připouštíme možnou chybu při zpracování a 

vyhodnocování dat vzhledem k velkému množství dat. 

Každý ze zkoumaných skoků vykázal ve výsledcích určité specifikum, co se 

týká abdukčního či addukčního momentu kolenního kloubu. 
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Skok č. 1 „horain“, při kterém se jedinec odráží z jedné DK, provádí na místě obrat 

o 180° kolem longitudinální osy a doskakuje opět na jednu DK (odrazovou), ukázal 

maximální průměrnou hodnotu normalizovaného addukčního momentu u doskoku mezi 

všemi zkoumanými skoky. Tento nález přisuzuji tomu, že jedinec při vykonávání tohoto 

skoku rotuje pouze v rozsahu 180° kolem longitudinální osy. Tento obrat díky 

průpravám zvládají už mladí gymnasté, a tak nehrozí „riziko nedotočení“ skoku, tedy 

neprovedení celého rozsahu rotace, pro které by bylo charakteristické spíše zatížení 

kolenního kloubu v abdukčním postavení. Za důležitý považuji i směr rotace, který je 

shodný se směrem odrazové = doskokové DK, a fakt, že rotace je prováděna un-block. 

Skok č. 2 „dálkový skok“, který je prováděn odrazem z jedné DK do čelného 

roznožení a doskokem na neodrazovou dolní končetinu, vykázal maximální průměrnou 

hodnotu normalizovaného abdukčního momentu jak při odrazu, tak při doskoku. 

Velikost hodnoty normalizovaných addukčních momentů při tomto skoku byla 

zanedbatelná (<0,1 m
2
.s

-2
). Tento nález přisuzuji výše zmíněnému poznatku ohledně 

mediálního kolapsu kolenního kloubu vzhledem k postavení ostatních tělesných 

segmentů, kdy obecně častěji dochází k abdukčnímu než addukčnímu postavení 

kolenního kloubu při špatném doskoku. Tento skok vzhledem k nejvyšším hodnotám 

abdukčních momentů při odrazu i doskoku lze považovat za nejrizikovější, co se týče 

poranění struktur kolenního kloubu. 

Skok č. 3 „ nůžky“, který je prováděn odrazem z jedné DK do střižného přednožení 

obou DKK a doskokem na neodrazovou dolní končetinu, vykázal maximální průměrnou 

hodnotu normalizovaného abdukčního momentu při odrazu spolu se skokem č. 2. Přes 

toto specifikum patřila půměrná hodnota normalizovaného abdukčního momentu při 

doskoku tohoto skoku mezi druhý nejvyšší mezi všemi skoky. Velikost hodnot 

normalizovaných addukčních momentů při tomto skoku byla zanedbatelná (<0,1 m
2
.s

-2
). 

Tento nález taktéž přisuzuji výše zmíněnému faktu ohledně mediálního kolapsu 

kolenního kloubu. 

Skok č. 4 „čertík 360“, který je prováděn odrazem z jedné DK do střižného 

přednožení skrčmo současně s rotací těla kolem longitudinální osy o 360°, vykázal 

maximální průměrnou hodnotu normalizovaného addukčního momentu při odrazu mezi 

ostatními skoky, který však činil nízkou hodnotu (0,2 m
2
.s

-2
). Zajímavý je zejména 

doskok tohoto prvku, při kterém byly přítomny abdukční i addukční momenty sil 

kolenního kloubu. Jedinec při tomto skoku doskakuje na dolní končetinu kontralaterální 
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oproti směru rotace skoku (např. rotace skoku doprava, doskok na LDK), a tak se přímo 

nabízí riziko mediálního kolapsu či abdukčně – zevně rotačního postavení kolenního 

kloubu při doskoku nedotočeného obratu. Přestože děvčata tento prvek nedotáčela 

v plném rozsahu, předpokládám, že díky „dotáčení“ skoku na špičce po podložce (celou 

dolní končetinou) po doskoku, zkušenostem a doskokovým průpravám nebyl abdukční 

moment kolenního kloubu ve vyšších hodnotách. 

Rotační prvky při doskoku vykázaly zajímavost přítomnosti abdukčního i 

addukčního momentu, což nás překvapilo, jelikož u obtížnějších prvků bychom spíše 

očekávali vyšší hodnoty abdukčních momentů. Tento jev přisuzuji tomu, že se děvčata 

při obtížnějších rotačních prvcích více soustředí na správnost a tím pádem i bezpečnost 

provedení, proto se v těchto prvcích při doskoku neprojevil vyšší normalizovaný 

abdukční moment kolenního kloubu v porovnání s nerotačními skoky. Nerotační prvky 

naopak vykázaly maximální průměrné hodnoty normalizovaných abdukčních 

momentů při odrazu i doskoku, což přisuzuji menší náročnosti provedení prvku, tím 

pádem menšímu soustředění probandů na doskok a projevení mediálního kolapsu 

kolenního kloubu. 

Podle těchto výsledků u doskoků nerotačních prvků převažovaly výrazně abdukční 

momenty sil, zatímco u rotačních prvků se vyskytovaly momenty abdukční i addukční. 

Pro odrazy všech prvků platí převaha abdukčních momentů kolenního kloubu. U všech 

skoků byly také vyšší hodnoty normalizovaných abdukčních momentů než hodnoty 

normalizovaných addukčních momentů jak v odrazech, tak v doskocích. Díky tomuto 

nálezu lze předpokládat zvýšenou míru rizika poranění struktur kolenního kloubu 

zejména lig. cruciatum anterius společně s větším úhlem abdukce a zevní rotace kloubu, 

neočekávanou neideální polohou kloubu a svalovou únavou. 

Z biomechanického hlediska se nám podařilo spočítat normalizované abdukční a 

addukční momenty sil kolenního kloubu u odrazů a doskoků gymnastických skoků. 

Přítomnost abdukčních a addukčních momentů ukazuje na rizikovost zkoumaných 

prvků tohoto sportu. Jedná se zejména o skok č. 2 – dálkový skok, jehož maximální 

průměrná hodnota normalizovaného abdukčního momentu činila 8,2 m
2
.s

-2
. 

Z pohledu fyzioterapeuta mi konkrétní vypočtené hodnoty normalizovaných 

abdukčních i addukčních momentů pomohly pochopit reakci - odpověď kolenního 

kloubu při odrazu a doskoku (zde u 10iletých gymnastek). Uvědomuji si nyní lépe, 
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z pohledu fyzioterapeuta i trenéra, že každý skok i jedinec vykazují určitá specifika. 

Fyzioterapeutická péče se zaměřením na stabilizační schopnosti DKK (např. metoda 

Senzomotorické stimulace), odstranění svalových dysbalancí (v oblasti DKK, 

pánevního pletence i trupu) a nácvik správných pohybových stereotypů odrazu a 

doskoku je v rámci prevence úrazu velmi důležitá. Průpravná odrazová, rotační i 

doskoková cvičení jsou pro zachování zdraví gymnastů nezbytná. 

 

Z uvedené analýzy a zjištěných výsledků budou vedení oddílu přednesena 

doporučení a navrženy preventivní postupy při tréninku. 

 

Výsledky ukazují, že můžeme potvrdit hypotézu č. 1, tedy: 

Pomocí kinematicko – kinetické analýzy je možné určit rotační účinky sil v kolenním 

kloubu ve frontální rovině, tedy abdukční a addukční moment. 

 

Můžeme potvrdit taktéž hypotézu č. 2: 

Při skocích (odrazech i doskocích) byly častěji přítomny abdukční než addukční 

momenty. 

 

Můžeme potvrdit i hypotézu č. 3: 

Každý zkoumaný typ skoku ve výsledcích vykázal určitou specifitu, co se týká odrazu a 

doskoku a hodnot abdukčního a addukčního momentu, vzhledem ke zkoumání čtyř 

různých a z toho tří poměrně odlišných skoků. 
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7 Závěr 

Má diplomová práce s názvem Kinematická a kinetická analýza skoků ve 

sportovní gymnastice je pilotní studií. Zabývali jsme se v ní kinematicko – kinetickou 

analýzou čtyř různých gymnastických skoků (všechny s odrazem a doskokem jednonož) 

u tří zdravých 10iletých probandů. Kinematickou složku pohybu jsme zaznamenali 

pomocí systemu Qualysis Motion Capture System, dynamickou složku pohybu pomocí 

systému Kistler. Zpracování naměřených dat proběhlo v softwarech: Bioware, Qualysis 

Track Manager. Data z těchto softwarů byla převedena do Microsoft Excel, kde byla 

provedena celá řada výpočtů, které vedly ke konečnému určení velikosti hodnot 

abdukčních a addukčních momentů v kolenním kloubu a jejich následnému přepočtení 

na normalizovaný moment, a to pomocí podílu momentu síly a hmotnosti probanda. 

Cíle práce (provedení kinematicko – kinetické analýzy a stanovení metodiky pro 

výpočet) byly splněny. 

 Výsledky ukázaly, že ve všech provedených skocích se vždy vyskytoval 

abdukční moment. Addukční moment se vyskytoval jen v 32 % případů, v mnohých 

z nich však v zanedbatelné hodnotě normalizovaného addukčního momentu. Skoky 

s rotací kolem longitudinální osy ukázaly přítomnost abdukčních i addukčních momentů 

při doskoku na rozdíl od skoků bez rotací, kde byl přítomen pouze moment abdukční. 

Odrazy všech skoků vykazovaly zejména abdukční momenty. Hodnoty 

normalizovaných abdukčních momentů se pohybovaly v rozmezí 0,3 – 11,6 m
2
.s

-2
. 

Hodnoty normalizovaných addukčních momentů se pohobovaly v rozmezí 0 – 10 m
2
.s

-2
. 

Normalizovaný abdukční i addukčních moment se u skoků lišil řádově. Vůbec 

nejvyšších hodnot dosáhl abdukční moment při odrazu a doskoku skoku č. 2 „dálkového 

skoku“, lze ho tedy považovat za nejrizikovější, co se týká úrazu struktur kolenního 

kloubu zejména lig. cruciatum anterius. Uvedené výsledky potvrdily stanovené 

hypotézy. 

Na základě převažujících a v některých skocích opravdu vysokých hodnot 

abdukčních momentů předpokládáme zvýšenou míru rizika poranění struktur kolenního 

kloubu zejména lig. cruciatum anterius spolu s výskytem dalších rizikových faktorů 

(abdukčně – zevně rotační postavení kolenního kloubu, neočekávaná neideální poloha 

kloubu a svalová únava). Přestože se problematikou abdukčních a addukčních momentů 

kolenního kloubu zabývá mnoho studií a všechny zmiňují abdukční moment jako 
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rizikový faktor pro poranění lig. cruciatum anterius, reálné hodnoty abdukčního 

momentu, které by odpovídaly poranění kloubu, studie neuvádějí. Uvádějí pouze fakt, 

že s vyšší hodnotou abdukčního momentu roste riziko poranění lig. cruciatum anterius. 

Pro komplexní určení zatížení kolenního kloubu by bylo vhodné určit i zbývající 

momenty sil, rozsah pohybu kolenního kloubu při odrazu a doskoku a zkoumat i další 

gymnastické skoky v různých variantách odrazů a doskoků jednonož i snožmo 

s žádnými nebo různými počty rotací kolem longitudinální osy. Bylo by také zajímavé 

spočítat výskyt jednotlivých skoků v tréninku v průběhu sezóny. Data získaná z těchto 

výzkumů by však odpovídala jen určitému časovému období v rámci tréninků a 

zkoumala by dle mého názoru prvky s nižším zatížením kolenního kloubu oproti např. 

akrobatickým či saltovým prvkům. 

Význam této diplomové práce spatřuji především v získání praktických schopností 

(práce se softwary Qualysis Track Manager a Microsoft Excel) a teoretických 

vědomostí v dané problematice. Po napsání této práce a zpracování dat si lépe 

uvědomuji biomechanickou charakteristiku skoku, odlišnost jednotlivých skoků 

z hlediska abdukčních a addukčních momentů a v neposlední řadě celkovou převahu 

abdukčních momentů nad momenty addukčními ve zkoumaných skocích. Tyto 

výsledky budu prakticky zohledňovat jak u pacientů s úrazem kolenního kloubu a 

v preventivních programech, tak i v tréninku gymnastů a gymnastek. 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

Diplomová práce: Kinematická analýza skoků ve sportovní gymnastice 

Řešitel: Bc. Hana Benetková 

Tímto Vás oslovuji ke spolupráci na výzkumném projektu, který je součástí mé 

diplomové práce. Jedná se o případovou studii. Cílem tohoto výzkumu je určit velikost 

zatížení kolenních kloubů u vybraných gymnastických skoků a vytvořit analýzu 

vybraných gymnastických akrobatických prvků a skoků. Výzkum proběhne pod 

odborným dohledem Mgr. Šárky Panské, doc. PaedDr. Karla  Jelena, CSc. a pracovníků 

laboratoře Biomechaniky extrémních zátěží UK FTVS. Pro získání dat budou použity 

systémy Kistler (dynamická složka skoku) a Qualysis Motion Capture System 

(kinematická složka skoku). Každá gymnastka provede předem určené dva různé 

akrobatické prvky a maximálně čtyři gymnastické skoky, vždy s alespoň dvěma 

platnými pokusy pro každý cvik. Celková doba testovaní nepřesáhne 5 hodin pro celý 

soubor testovaných. Nebudou použity žádné invazivní metody a gymnastky nebudou 

během měření vystaveny jinému riziku, než je běžné v rámci provádění sportovní 

gymnastiky. Gymnastky budou provádět pouze takové prvky, které bezpečně zvládají. 

(V případě potřeby budou k dispozici doskokové žíněnky.) 

Získaná data nebudou zneužita a osobní data nebudou zveřejněna. 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumném projektu. Řešitelka 

mne informovala o podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli, metodami a postupy, které 

budou při tomto výzkumu používány. Prohlašuji, že jsem tomuto a výše uvedenému 

poučení plně porozuměla. Měl/a jsem možnost klást řešitelce otázky, které mi 

srozumitelně zodpověděla. Souhlasím s tím, že získané údaje budou anonymně 

zpracovány, použity jen pro účely výzkumu, a že výsledky výzkumu mohou být 

anonymně publikovány. Jsem informován/a, že mám možnost od spolupráce na tomto 

výzkumném projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

Podpis řešitele: ….................................... 

Příjmení a jméno testovaného: …………………………….Podpis:.............................. 

Příjmení a jméno zákonného zástupce:...............................Podpis.............................. 

V Praze dne: …………… 
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Příloha č. 3 – Seznam použitých zkratek 

aj. - a jiní 

art. – articulatio 

atd. – a tak dále 

BMD - bone mineral density (hustota minerálů v kosti) 

cm – centimetr 

ČASPV – Česká asociace Sport pro všechny 

ČGF – Česká gymnastická federace 

ČOS – Česká obec sokolská 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

FIG – Fédération Internationale de Gymnastique (Mezinárodní gymnastická federace) 

FISAF – The Federation of International Sports, Aerobics and Fitness (Mezinárodní 

federace sportu, aerobiku a fitness) 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

g - gram 

GFA – Gymnastics for all (Gymnastika pro všechny) 

HK – horní končetina 

HKK horní končetiny 

Hz - hertz 

L - levostranný 

lig. - ligamentum 

LOH – letní olympijské hry 

m – metr 

m. – mutulus 

m
2
.s

-2
 – metr na druhou krát sekunda na méně druhou 

http://www.fig-gymnastics.com/
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max. – maximálně 

MG – moderní gymnastika 

MPa - megapascal 

N – Newton 

N.m – newton krát metr 

např. – například 

OH – olympijské hry 

P – pravostranný 

Popř. - popřípadě 

resp. - respektive 

RG – rytmická gymnastika 

s - sekunda 

SG – sportovní gymnastika 

SGM – sportovní gymnastika mužů 

SGŽ – sportovní gymnastika žen 

tj. – to je 

UEG - European Union of Gymnastics (Evropská unie gymnastiky) 

UK – Univerzita Karlova 

ZG – základní gymnastika 

  

http://www.ueg.org/
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