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1 ZÁKLADY BIOMECHANIKY 

História biomechaniky siaha ďaleko do minulosti a v určitých štúdiách je zhodná 

s inými príbuznými vednými disciplínami. V rokoch 384 – 322 p.n.l. Aristoteles zdôrazňoval 

spojenie medzi fyzikou a živými objektmi v diele: O častiach živých tvorov. Hippokrates (400 

– 370 p.n.l.) študoval obnovenie mechanickej funkcie zlomenej kosti a dospel k názoru, že 

kostná dreň je základom pre obnovenie kostného tkaniva v mieste zlomeniny (Živčák et al. 

2007). Prvé poznatky o pohyboch ľudského tela, bez jednotného zamerania uverejnil 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) v diele: Poznámky o ľudskom tele. William Harvey (1578 – 

1658), ktorý bol žiakom Galilea Galilei (1564 – 1642) bez mikroskopu teoretickou dedukciou 

popisoval cirkuláciu krvi. Jeho predstava nebola presná. Domnieval sa, že krv nasakuje do 

pórovitého tkaniva. Bol to prvý veľký objav biomechaniky. Za zakladateľa biomechaniky je 

považovaný Giovani Alfonso Borelli (1608 – 1679), ktorý prvýkrát použil pri analýze pohybu 

zvierat matematiku, fyziku a anatómiu (Novák 1970). Bol autorom prvej vedeckej práce 

o mechanike svalového pôsobenia, dynamike srdca, dynamike tela živých tvorov na Zemi, vo 

vzduchu a vo vode. Pohybmi tela vo vzťahu k ľudskej práci sa v 18. storočí zaoberali 

Bernoulli, Euler a Coulomb. Bol to predovšetkým náhodný záujem a nedá sa to považovať za 

sústavný výskum. Ten má svoje začiatky až v polovici 19. storočia, kedy sa pohybovými 

prejavmi človeka pri rôznych druhoch jeho činnosti začali zaoberať lekári a fyziológovia. 

Biomechanika je uznávanou relatívne mladou oblasťou vedeckého skúmania a jej prístupy sú 

aplikované vo viacerých rozdielnych vedeckých disciplínach a profesionálnych oblastiach. 

Biomechanika človeka je často chápaná rôznymi spôsobmi. Podstatou tejto diferenciácie je 

úroveň biologickej štruktúry, ktorá je predmetom skúmania. Ide o aplikáciu poznatkov 

z oblasti mechaniky na človeka ako celok a s ďalšími medzistupňami až po bunkovú, 

respektíve molekulovú úroveň  (makrobiomechanika, mikrobiomechanika). Biomechanici 

majú akademické zázemie v zoológii, ortopédii, kardiológii, v športovej medicíne, ale aj 

v biomedicínskom a biomechanickom inžinierstve, fyzikálnej terapii alebo kineziológií. Ich 

spoločnou črtou je zameranie na biomechanické aspekty štruktúry a funkcie živých 

organizmov. Biomechanika človeka je často chápaná rôznym spôsobom. V podstate však ide 

o rôzny prístup k riešeniu vedeckých problémov, respektíve využívaniu rôznych prostriedkov. 

Podstatou tejto diferenciácie je najmä úroveň biologickej štruktúry, ktorá je predmetom 

bádania. Ďalšími prístupmi sú kvantitatívna a kvalitatívna analýza. Oba tieto prístupy sú 

dôležité v biomechanickej analýze ľudského pohybu. Biomechanici pracujú prevažne 

s kvantitatívnou technikou pri špecifických analýzach v spojitosti s mechanikou živého 
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organizmu. Napríklad, inžinieri prispievajú k zlepšovaniu výkonnosti vo vybraných športoch 

(inovácie dizajnu kolies alebo prilieb v cyklistike so zameraním na aerodynamiku a iné). Na 

strane druhej tréneri alebo učitelia telesnej výchovy obvykle používajú kvalitatívne skúmanie 

športovcov alebo študentov na formuláciu názorov a rád (Živčák et al. 2004).  

 

1.1 Definície pojmov vedného odboru 

Pohyb je prejavom telesnej činnosti človeka, ktorým môžeme chápať zmenu miesta 

hmoty tela človeka alebo zmenu miesta hmoty náčinia spôsobenú človekom v priestore 

a čase. Žiadny pohyb nemôže vzniknúť a existovať sám o sebe. Jeho príčinou je vždy nejaká 

sila, ktorá je prejavom vzájomného pôsobenia hmôt. Pohyb a sila sú teda neoddeliteľne 

spojené s hmotou, pretože sa pohyb deje v priestore a čase, sú tiež priestor a čas s hmotou 

nerozlučne spojené. Podľa Nováka (1970) sú pojmy: pohyb, hmota, sila, priestor a čas 

základné, ktoré nemôžeme od seba oddeliť. Pohyby športovcov, ich mechanický prejav 

a podmienky, v ktorých sa vykonávajú sú základom skúmania biomechaniky ako 

interdisciplinárneho odboru. Vychádza sa z integrácie metodických a poznatkových 

prostriedkov z odborov: 

 

 Anatómia. 

 Kineziológia. 

 Fyziológia.  

 Fyzika a biofyzika. 

 Matematika.  

 Kybernetika.  

 Technické vedy. 

 

Biomechanika sa opiera predovšetkým o fyziku a anatómiu. Jej základnou pomocnou náukou 

je kineziológia a fyziológia. Analyzuje sa pohybový stav a zmeny pohybového stavu tela 

vzhľadom na príčiny, sily a vonkajšie podmienky. Biomechanika sa zaoberá mechanickou 

štruktúrou, mechanickým správaním a mechanickými vlastnosťami živých organizmov, jeho 

častí, mechanickými interakciami medzi nimi a vonkajším okolím. Rozmanitosť 

biomechanických špecializácii sa odzrkadľuje vo veľkom množstve informácií, ktoré je 

možné získavať pri výskumoch ľudského tela a jeho motoriky. Podľa Januru (2007) ide 

napríklad o problematiku skúmania buniek, štruktúry tkaniva a jeho vlastností, ale aj pohybu 
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v kĺboch, svalovej sily a spôsobmi jej prenosu na bežné denné alebo športové aktivity. Táto 

oblasť je súčasťou špecializácie biomechaniky človeka, ktorá je odborom študujúcim 

štruktúru, vlastnosti, správanie človeka a jeho biomechanické interakcie na dvoch 

rozlišovacích úrovniach: 

 

1. Makrobiomechanika – je odbor biomechaniky charakteristický makroskopickým 

prístupom k štruktúre a správaniu organizmu, kedy rozlišovacia úroveň rozoznáva 

orgány, orgánové štruktúry a anatomicky ohraničené tkanivové komponenty a ich 

vzájomnú mechanickú interakciu (napr. pohyb v lakťovom kĺbe z hľadiska 

kooperujúcich svalov).  

2. Mikrobiomechanika – je odbor biomechaniky charakteristický mikroskopickým 

prístupom k štruktúre a správaniu sledovaného objektu. Ide o rozlišovaciu úroveň 

rozoznávania jednotlivých buniek, bunečných komplexov, medzibunečných 

komponentov s ich vzájomnou komunikáciou (napr. mechanická interakcia medzi 

aktínom a myozínom v priebehu svalovej kontrakcie). 

 

Biomechaniku zaraďujeme medzi kinantropologické vedy, ktoré skúmajú vzájomné vzťahy 

základných oblastí ľudského pohybu. Ide o vybrané biologické, fyzikálne a motorické 

subsystémy. Do takejto štruktúry sú začleňované poznatky z antropomotoriky, ktoré 

prezentujú ľudský pohyb z jeho vonkajšej štruktúry, akými sú technika pohybu alebo systém 

kooperujúcich pohybových schopností (kondičných a koordinačných). Mechanické 

charakteristiky telesných cvičení zaraďujeme medzi špeciálnu biomechaniku, kde je možné 

zaradiť biomechaniku rehabilitačných cvičení, mechanických opôr – protéz a kĺbových 

náhrad. Medzi dve hlavné časti mechaniky zaradzujeme statiku a dynamiku. Statika sa 

zaoberá štúdiom systémov, ktoré sú v stave konštantného pohybu: 

 

 V pokoji – bez pohybu. 

 V pohybe – s konštantnou rýchlosťou. 

 

Dynamika je štúdium systémov v pohybe, pri ktorom je prítomné zrýchlenie. Kinematika 

a kinetika sú ďalšie subdivízie štúdia biomechaniky. Kinematika sa zaoberá popisom pohybu 

ľudského tela v priestore a kinetika je časťou mechaniky, ktorá analyzuje príčiny pohybu. Na 

obrázku 1 je znázornený vzťah medzi subkategóriami mechaniky podľa Živčáka et al. (2007): 
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Obr. 1 Rozdelenie mechaniky (Živčák et al. 2007) 

 

Zlepšovanie športových výkonov z kvalitatívneho hľadiska prebieha na základe 

neurofyziologických mechanizmov riadenia pohybov s využitím ďalších pohybových 

predpokladov. To je v súlade s pravidlami charakteristické termínom technika. Nácvik 

a zdokonaľovanie techniky prebieha na základe skúmania biomechanických zákonitostí 

jednotlivých činností. Vývoj určovania techniky je záležitosťou praktických skúseností 

v kooperácii s výsledkami biologického aspektu. Základ mechanických zákonitostí vytvára 

práca svalov a ostatných systémov. Táto oblasť je súčasťou štúdia kineziológie. Podľa 

Kalichovej et al. (2011) je možné rozdeliť techniku na: 

 

 Vonkajšiu – sa prejavuje ako organizovaný sled pohybov a operácií združených 

do pohybovej činnosti. Môžeme ju posudzovať na základe vizuálneho 

pozorovania a hodnotiť kvantitatívnymi charakteristikami (popisom pohybu tela 

a jeho segmentov v priestore a čase bez skúmania príčin pohybu) alebo 

kvalitatívnymi charakteristikami pohybového prejavu (presnosť, plynulosť, rytmus 

a iné).  

 Vnútornú – je tvorená neurofyziologickým základom športovej činnosti, ktorá 

má podobu stabilizovaných pohybových vzorcov, programov, im adekvátnych 

koordinovaných systémov svalových kontrakcií a relaxácií. Najširším základom, 

na ktorom je technika založená, sú pohybové schopnosti. Ich podiel na technike 
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v rôznych typoch športových výkonov je špecifický. Rozbor vnútornej techniky 

spočíva v odhaľovaní skrytých príčin pohybu a mechanizmov jeho riadenia. 

  

Vo vedecký vedenom tréningu v ktorom je plánované zvyšovanie športových výkonov, je 

možné považovať za správnu techniku takú, ktorá je v danej špecializácii účelová. Takáto 

môže byť, ak spĺňa fyzikálne požiadavky. Čím technickejšia je športová disciplína, tým viac 

fyzikálnych zákonitostí sa v nej vyskytuje. Technika je v športovej praxi dopĺňaná termínom 

štýl. Ten je charakteristický individuálnym poňatím určitej techniky vyplývajúcej 

z anatomicko-fyziologických a psychologických predpokladov jedinca a prejavujúci sa 

osobitnými znakmi v technike (Novák, 1970). Technika sa zdokonaľuje v rámci jednotlivých 

športových špecializácií a jej osvojenie sa deje v procese motorického učenia. Do zložitého 

komplexu osvojovania významne zasahujú pohybové a intelektové schopnosti. Technika je 

predovšetkým záležitosťou riadenia motoriky. Skúmanie pohybu športovcov je predmetom 

experimentálnej biomechaniky, v ktorej sa zameriavame na získavanie a spracovanie dát 

potrebných pre analýzu. Experimentálna biomechanika využíva možnosti matematicko-

fyzikálneho modelovania slúžiaceho k získavaniu detailných informácií alebo informácií, 

ktoré nie sú reálne dostupné. Pomocou modelovania, simulácie a merania je možné 

verifikovať dosiahnuté výsledky a využívať ich na riešenie konkrétnych praktických otázok, 

ale aj teoretických podkladov. Tieto metódy je možné rozdeliť na: 

 

 Priame – dáta sa získavajú priamym meraním. 

 Nepriame – dáta sú získavané sprostredkovane, napr. ďalšími výpočtami.  

 Invazívne – nejakým spôsobom obmedzujú sledovaný subjekt, napr. EMG 

elektróda pripevnená na tele. 

 Neinvazívne – neobmedzujú sledovaný subjekt, napr. videoanalýza.  

 

To umožňuje analýzu pohybu podľa vopred stanoveného metodického postupu, ktorý vedie 

k spätnému analytickému popisu všetkých pohybov daného subjektu pri riešení pohybovej 

úlohy.  

 

1.2 Biomechanický systém človeka 

Z hľadiska biomechaniky oporno-pohybový systém tvoria riadené biokinetické reťazce. Za 

najcharakteristickejšiu črtu štruktúry biomechanického systému sa považuje jeho premenlivý 
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charakter. Premenlivý je počet pohybujúcich sa článkov, stupne voľnosti pohybov, zloženie 

svalových skupín a ich vzájomná spolupráca. Pohybový systém človeka je samopohybujúci sa 

mechanizmus pozostávajúci z približne 600 svalov, 200 kostí a niekoľkých 100 šliach. Tieto 

údaje sú približné, pretože niektoré kosti sú vzájomne zrastené a mnoho svalov má viacero 

úponov, respektíve sa delia na množstvo svalových snopcov. Pri určení základných 

podsystémov rozlišujeme (Janura 2007): 

 

 Riadiaci. 

 Svalový. 

 Kostrový. 

 Energetický.   

 

Ďalšie rozdelenie podsystémov obsahuje napríklad: 

 

 Pohybový systém – je súbor prvkov a podsystémov, ktoré sa uplatňujú pri 

zabezpečovaní aktívneho pohybu organizmu v danom prostredí alebo pohybu 

tohto prostredia. 

 Svalový systém – zaisťuje riadenú produkciu mechanickej energie v pohybovom 

systéme.  

 Axiálny (osový orgán) – tvorí opornú mechanickú bázu pre lokomočný 

a manipulačný podsystém. Je muskulolokomočný (premiestnenie organizmu 

v priestore a čase), manipulačný systém (pre manipuláciu s objektmi a okolitým 

prostredím). 

 

Z biomechanického hľadiska takéto rozdelenie zahrňuje dôležité sústavy, ktoré sú typické pre 

delenie v anatómii. Rozlišujeme hlavne zmenu významu, ktorý je týmto sústavám v daných 

vedných disciplínach priradený. Schéma na obrázku 2 znázorňuje základné prvky označované 

ako funkčné bloky pohybového systému.  

                                    

 

Obr. 2 Elementárna bloková schéma pohybového systému (Janura 2007) 
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Blokové vyjadrenie na obrázku 2 je veľmi zjednodušené. Túto schému je možné doplniť 

o možnosť spätnej väzby, ktorá vytvára základný mechanizmus kontroly vykonávanej 

pohybovej činnosti. Základnou funkčnou jednotkou  nervovej sústavy je reflex. Ten je 

odpoveďou nervovej sústavy na podnet z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia. 

Uskutočňuje sa cez reflexný oblúk, ktorý sa skladá z piatich základných častí: 

 

1. Receptor – zmyslová bunka, ktorá zachytáva podnet z vonkajšieho alebo 

vnútorného prostredia a premieňa ho na nervový vzruch.  

2. Dostredivá dráha – nervová dráha (vlákno), ktoré vedie nervový vzruch 

(informáciu o podnete) vytvorený v receptore do centra.  

3. Centrum (ústredie) – je uložené v mozgu alebo mieche, vyhodnocuje informáciu 

o podnete, na základe tohto podnetu pripraví odpoveď na tento podnet.  

4. Odstredivá dráha – je nervová dráha (vlákno), ktorá vedie nervový vzruch 

vytvorený v centre (odpoveď na podnet) k výkonnému orgánu.  

5. Výkonný orgán (efektor) – je orgán, najčastejšie sval alebo endokrinná žľaza, 

ktorá  vykoná činnosť podľa pokynov z centra.  

 

Obr. 3 Reflex – základná funkčná jednotka nervovej sústavy (zdroj: www.ta3k.sk) 

 

Miecha je centrum miechových reflexov, ktoré delíme na monosynaptické a polysynaptické. 

Monosynaptické reflexy majú jednoduchý reflexný oblúk zložený z dvoch neurónov 

(senzorického-receptor a motorického). Nervový vzruch prichádza z receptora dostredivou 

dráhou do miechy k motorickému neurónu, odkiaľ odstredivou dráhou prichádza odpoveď k 

efektoru. Tieto reflexy majú receptory uložené v samotnom efektore, to znamená, že 

podráždením receptorov vo svale, šľache a kĺbových puzdrách sa vyvolá odpoveď kostrového 

svalu (efektor), v ktorom sa receptor nachádza. Najznámejším reflexom tohto typu je 
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patelárny reflex (obr. 4), ktorý je vyvolaný úderom neurologického kladivka na šľachu 

štvorhlavého svalu stehna v oblasti kolena. 

 

 

Obr. 4 Patelárny reflex (zdroj: www.ta3k.sk) 

 

Štvorhlavý sval stehna (1) sa upína šľachou (2) na hornú časť jabĺčka a pokračuje ako 

patelárny väz na holennú kosť (píšťalu). Pri údere kladivkom na tento patelárny väz sa 

podráždi receptor v šľache štvorhlavého svalu stehna. Táto informácia  sa vedie dostredivou 

dráhou (3) do centra (4) (drieková časť miechy), kde sa vyhodnotí a vydá sa „príkaz“ na 

skrátenie štvorhlavého svalu stehna a teda „vykopnutie" (extenziu) predkolenia, aby sa 

predišlo jeho poškodeniu. Celé riadenie prostredníctvom nervovej sústavy sa deje na princípe 

podnet-odpoveď (reflex). Podnetom je natiahnutie šľachy a svalu úderom kladivka a 

odpoveďou je extenzia (vystretie) predkolenia.  

 

Polysynaptické reflexy majú reflexný oblúk zložený z viacerých neurónov (okrem 

senzorického a motorického neurónu majú aj vymedzené neuróny miechy, tzv. interneuróny). 

Receptor a efektor nie sú uložené v jednom orgáne ako pri monosynaptických reflexoch. Za 

najvýznamnejší reflex tohto typu sa považuje obranný flexorový reflex. Vybavuje sa 

bolestivým podráždením kožných receptorov a následným odtiahnutím (flexiou) postihnutej 

končatiny od zdroja bolesti. 

 

Centrálny nervový systém (CNS) je hlavné nervové riadiace centrum vyšších organizmov. 

Skladá sa z dvoch základných súčastí: mozgu a miechy. CNS riadi motorické reakcie 

organizmu a centrá životne dôležitých funkcií (dýchanie, krvný obeh, trávenie a iné). 

Koordinuje pohyb, rovnováhu a je sídlom druhej signálnej sústavy (základ myslenia, učenia, 
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pamäti). Periférny nervový systém (PNS) je časť nervovej sústavy, ktorá pozostáva z nervov 

a skupiny neurónov (tzv. gangliá), ktoré sídlia alebo zasahujú mimo centrálneho nervového 

systému. PNS prenáša informácie z centrálnej nervovej sústavy k výkonným orgánom (napr. 

svalom), alebo naopak privádza informácie z receprotov vonkajšieho a vnútorného prostredia 

do centrálneho nervového systému.  

 

Mechanické vlastnosti svalov 

Funkčnou a biomechanickou jednotkou svalu sú motorické jednotky. Sú to skupiny 

svalových vlákien inervované jedným motoneurónom. Vlákna svalov a šliach sa medzi seba 

schodovito zasúvajú. Ťah svalových vlákien je pri kontrakcii postupne prenášaný na svalové 

väzivo, neskôr na šľachové väzivo a potom na vlákna šliach. Táto postupnosť zabezpečuje 

mechanickú pevnosť. Pretrhnutie svalu nastáva po zmene pokojovej dĺžky na 1,5 až 

dvojnásobok. Pevnosť maximálne kontrahovaného svalu je rozdielna pre jednotlivé svaly. Z 

hľadiska biomechaniky závisí svalová sila od: 

 

 Počtu svalových vlákien. 

 Dĺžky svalu. 

 Počtu aktivovaných motorických jednotiek. 

 Pôsobenia elastickej zložky svalu a šľachy. 

 

Podľa mikroskopickej stavby a funkčnej odlišnosti rozlišujeme u človeka tri typy svalstva 

(Živčák, Hudák 2001): 

 

1. Hladké, ktorého jednotkou je bunka hladkého svalu. 

2. Srdcové, ktoré charakterizujú štyri základné fyziologické vlastnosti (automácia, 

vodivosť, dráždivosť, zmrštiteľnosť). 

3. Kostrové, ktorého základnou jednotkou je svalové vlákno (svalová bunka). 

 

Kostrový sval je charakterizovaný troma základnými vlastnosťami: 

 

1. Dráždivosťou. 

2. Kontrakciou. 

3. Vodivosťou. 
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Tie sú doplňované podriadenými vlastnosťami, ku ktorým patria: 

 

 Fyzikálne vlastnosti (svalová pevnosť a pružnosť). 

 Unaviteľnosť. 

 Relaxibilita. 

 Kontraktílná vlastnosť. 

 

K biomechanickým vlastnostiam ďalej patria reologické, termomechanické, morfologické, 

geometrické a elektrofyziologické vlastnosti. Analýza mechanického správania kostrového 

svalu si vyžaduje zvládanie veľkého množstva špecifických problémov, ktoré vznikajú pri 

sledovaní izolovaného svalu. Žiaden prirodzený pohyb segmentu kostry nie je uskutočňovaný 

len jedným svalom (Živčák et al. 2004). 

 

Mechanické vlastnosti kosti 

Kosti zaraďujeme medzi pasívny pohybový aparát, ktoré tvoria oporný systém ľudského 

tela. Tento systém neslúži ako zdroj pohybovej energie, jeho funkciou je: 

 

 Konštrukčný prvok. 

 Vytváranie mechanickej podpory. 

 Chráni vnútorne orgány tela pred mechanickým poškodením.  

 Akumuluje mechanickú energiu. 

 Umožňuje prenos mechanickej energie. 

 

Opornú sústavu tvorí viac ako 200 kostí, ktorých štruktúra vytvára pre ostatné organové 

systémy oporu a ochranu. Jednotlivé kosti sú pružne spojené, čo umožňuje pohyb 

jednotlivých segmentov. Kosť je možné zaradiť medzi „komplexný biomateriál“, ktorý ma 

rôzne mechanické vlastnosti podľa svojej štruktúry, lokality, smeru a histórie zaťaženia. Na 

obrázku 5 je znázornená stavba stehennej kosti, ktorá zabezpečuje oporu veľkým svalovým 

skupinám.  
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Obr. 5 Stavba stehennej kosti 

 

V strede dlhých kostí sa nachádza diafýza a na ich koncoch sú epifýzy. Okrem dlhých 

môžeme tvarovo kosti rozdeliť na krátke a ploché. Krátke tvoria kostné celky a zabezpečujú 

väčšiu elasticitu pohybu segmentov. Ploché kosti majú kryciu funkciu, ako napríklad lebka. 

Tvar kostí sa vyvíja do podôb a spojení, ktoré zabezpečujú optimálnu funkciu v opornom 

systéme. Na povrchu kosti sa nachádza tenká tvrdá väzivová membrána okostica. Tá je 

pretkaná cievami, ktoré zabezpečujú transport výživy, a nervami. Pod okosticou je kostné 

tkanivo, ktoré vytvára vláknitú a vrstvenú kosť. Vláknitá sa vyskytuje u človeka vo vývoji 

a vrstvená v dvoch formách ako kompaktná a spongiózna hmota. Kompaktná kosť tvorí 

vonkajšiu stenu kosti. Vonkajšia časť je najtuhšia, tá odoláva nárazom a smerom k stredu 

hmota redne. Usporiadanie v spongióznej hmote nie je náhodné. Podľa pôsobenia tlaku a ťahu 

sú trámce usporiadané určitým smerom. Dutinu strednej časti dlhých kostí vyplňuje kostná 

dreň. Pri posudzovaní celkových mechanických vlastností kostí musíme poznať taktiež 

geometrické usporiadanie vonkajšej záťaže a tvaru kostí. Mechanickú odolnosť proti 

zaťaženiu môžeme charakterizovať základnými vlastnosťami: pevnosť, pružnosť, tuhosť 

a tvrdosť. Tieto charakteristiky napomáhajú k porozumeniu, ako sa kostné tkanivo „správa“ 

pri rôznom mechanickom zaťažení. Na obrázku 6 sú znázornené rôzne druhy namáhania 

kostného tkaniva. Kosti sú z mechanického hľadiska vďaka svojej štruktúre nehomogénne 

a anizotropné. To znamená, že ich mechanické vlastnosti závisia od smeru, v ktorom pôsobí 

zaťaženie. Pokiaľ sily pôsobia na os v jednej ose proti sebe, vzniká tlakové napätie. Ak 



19 
 

pôsobia od seba je kosť namáhaná ťahom. Keď pôsobí moment sily proti sebe a je kolmý na 

os kostného tkaniva, tak vzniká napätie v rotácii – krut (Kalichová et al. 2011). Pri namáhaní 

kosti krutom je kostné tkanivo vo svojich jednotlivých vrstvách vzájomne proti sebe posúvané 

za súčasného vzniku šmykového napätia. Na základe biomechanických analýz sa ukazuje, že 

vlastnosti tkaniva pri namáhaní šmykom sú závislé od rýchlosti deformácie, čiže od rýchlosti 

zvyšovania napätia (Sammarco et al. 1971).       

 

 

Obr. 6 Namáhanie kostného tkaniva 

 

Vlastnosti kosti z hľadiska pružnosti sú definované hodnotou modulu pružnosti, ktorý sa 

používa pri štúdiu ich správania sa počas namáhania kosti. Podľa spôsobu namáhania sa 

rozlišuje:  

 

 Modul pružnosti v ťahu (tzv. Youngov modul). 

 Modul pružnosti v šmyku. 

 Modul objemovej pružnosti. 

 

Modul pružnosti závisí od vlastností „biomateriálu“ nie od ich rozmerov. Dôležité je 

rozlišovať hranicu pružnosti. Pri jej prekročení sa po ukončení záťaže tkanivo nevráti do 

pôvodného stavu. Prestáva byť elastické a stáva sa plastickým. Ďalšou je hranica pevnosti, 

ktorá je vždy vyššia než hranica pružnosti. Pri jej prekročení dochádza k porušeniu súdržnosti 
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tkaniva. V tabuľke 1 sú uvedené hodnoty hraníc pevnosti a modulu pružnosti u vybraných 

kostí.   

 

Tab. 1 Hranice pevnosti a modul pružnosti vybraných kostí (Karas, Otáhal 1972) 

Tkanivo Hranica pevnosti (MPa) Modul pružnosti (MPa) 

Ulna 126 (tlak)  

Radius 117 (tlak)  

Humerus 136 (tlak)  

Fibula 125 (tlak)  

Tibia 195 – 204 (tlak) / 157 (ťah) 28 010 – 30 600 (tlak) / 23 830 (ťah) 

Diafýza femuru – pozdĺžne 170 – 209 (tlak) / 132 – 133 (ťah) 117 550 – 35 300 (tlak) 

Diafýza femuru – krut 133 16 840 (ťah) 

 

Pri biomechanických analýzach bolo zistené, že kritický bod pately v tlaku je 2000 N, tibie 

5000 N, femuru 7500 N a humeru 6000 N (Koniar, Leško 1990). Kostné tkanivo je najtvrdší 

typ zo spojivových tkanív. Živčák a Hudák (2001) kostné spojenia rozdeľujú na:  

 

1. Voľne pohyblivé:  

 kladkový kĺb (kolenný, členkový a lakťový kĺb)  

 čapový kĺb (otáčanie hore v lakťovom kĺbe) 

 sedlovitý kĺb (palce ruky) 

 guľovitý kĺb (bedrový a ramenný kĺb) 

2. Čiastočne pohyblivé – spojenia stavcov chrbtice. 

3. Nepohyblivé spojenia – napr. švy lebky.  

 

Kĺbové spojenia predstavujú pasívne podsystémy zložené zo všetkých pasívnych prvkov: 

kosti, chrupavky, šľachy a väzy. Pohyby v kĺboch sú kombináciou lineárneho a uhlového 

pohybu. Dominantný je uhlový pohyb, počas ktorého sa všetky body na segmente pohybujú 

po dráhe, ktorá je časťou kružnice. Veľkosť dráhy je vyjadrená veľkosťou uhlu. Neprerušené 

(nepohyblivé) a prerušené (pohyblivé) spojenia kostí sú determinujúce pre pohyb segmentov 

ľudského tela. Pri neprerušených spojeniach sú kosti spojené väzivovým tkanivom. 

Usporiadanie zväzkov väzív z jednej kosti na druhú zabezpečuje spojenie kostí proti silám 

v ťahu pri bočných pohyboch. Prerušované spojenie je dotykové a vytvára kĺb. Ten 

mechanicky umožňuje väčší pohyb obidvoch na seba naviazaných kostí (Kalichová et al., 
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2011). Pohyby v kĺboch sú dané geometrickým tvarom styčných plôch, rozmiestnením väzov 

a svalových úponov v okolí kĺbu a jeho puzdrom. Zo základných polôh medzi hlavné pohyby 

zaraďujeme: 

 

 Flexia – ohnutie / Extenzia – natiahnutie. 

 Abdukcia – odtiahnutie / Addukcia – pritiahnutie. 

 Rotácia – otáčanie, rozoznávame pronáciu a supináciu.  

 

Pre správnu činnosť kĺbov je potrebné mazanie. Túto úlohu zohráva synoviálna tekutina, 

ktorá plní dve základné funkcie: 

 

1. Dodáva pružnosť hyalínovej chrupavke kĺbu. 

2. Svojimi viskózno-elastickými vlastnosťami zachytáva aj určité hodnoty tlakovej 

sily. 

 

Podľa počtu zložiek rozoznávame kĺby:  

 

 Jednoduché, kde sa dotýkajú iba dve kosti (bedrový a ramenný). 

 Kĺby zložené, kde sa stretávajú viac ako dve kosti (napr. lakťový), alebo do kĺbu je 

vsunutý disk, alebo meniskus (čeľustný kĺb s diskom, kolenný kĺb s meniskami).  

 

Mechanická impedancia kĺbového spojenia je v priebehu určitej pohybovej činnosti časovo 

závislá od aktivity okolitých svalov. Sval sa kvôli svojim elastickým vlastnostiam stáva 

akumulátorom energie prenášanej kĺbovým spojením, ktorý energiu získanú pôsobením 

vonkajšej sily môže využívať v ďalšej pohybovej fáze. Pri skúmaní oporno-pohybového 

aparátu človeka, ako biomechanického systému, je nevyhnutné postupne sledovať aj jeho 

stavbu a vlastnosti. Vlastnosti biomechanického systému umožňujú regulovať prísun a výdaj 

energie a riadiť pohyby aj v zmenených podmienkach pri striedaní pohybových úloh.    

 

1.2.1 Články 

Oporno-pohybový aparát je zložený z pohyblivo spojených článkov (pevných, pružných 

a ohybných), ktoré sa odlišujú svojím premenlivým zložením, dĺžkou a formou (zložené páky 

a kyvadlá). Fixácia kĺbov a ich uvoľnenie mení počet pohybujúcich sa článkov v reťazci. 
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Priama vzdialenosť od proximálneho kĺbu do konca otvoreného reťazca sa pri jeho flexii a 

extenzii mení. Viacčlánkové kyvadlá majú preto premenlivú dĺžku. Pri otvorenom 

biokinematickom reťazci je ťah svalov smerom do centra. To má vplyv na veľkosť odporu 

zotrvačnosti a zmeny momentu zotrvačnosti. Biokinematické reťazce uzatvorené geometricky 

(spájaním koncových článkov) menia svoje vlastnosti. Ide o opornú funkciu a ťah svalov je 

smerom k opore. Otvorené a uzavreté kinematické reťazce vytvárajú základ pre pohyb 

človeka. Čiastočne vznikajú zložené páky so zložitým prenosom ťahových síl 

mnohokĺbových svalov. Biokinematický reťazec je sústava vzájomne komunikujúcich 

segmentov oporno-pohybového aparátu, ktoré sú v danej pohybovej konfigurácii usporiadané 

a sú totožné so sekvenciou relatívnych pohybov (biomech.ftvs.cuni.cz). Mechanizmy spájania 

článkov do biomechanických reťazcov a viacosích kĺbov dovoľujú určiť potrebný pohyb 

vďaka vytváraniu biodynamicky úplného systému. Takýto mechanizmus je charakteristický 

stupňom voľnosti v danom pohybe. Na obrázku 7 je znázornený „Stick“ model stupňov 

voľnosti, ako príklad antropomorfného mechanizmu. 

  

Obr. 7 „Stick“ model (zdroj: biomech.ftvs.cuni.cz) 

  

Antropomorfný mechanizmus – je náhradná mechanická sústava, ktorá je tvorená 

hmotnými mechanickými členmi vzájomne zviazanými geometricky definovanými väzbami. 

Tie vhodné, na danej rozlišovacej úrovni, simulujú tvar a hmotnostnú geometriu tela, 
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kinematickú a dynamickú charakteristiku vnútorných a vonkajších väzieb pohybového 

aparátu človeka. Ťahové sily svalových skupín zabezpečujú potrebný smer pohybov článkov 

v biokinematických reťazcoch a regulujú ich rýchlosť. Ak je to nevyhnutné, tak svaly 

ohraničujú rozsah pohybov. To si vyžaduje zapojenie centrálnych svalových skupín 

vytvárajúcich stabilizačný systém dynamickej a statickej rovnováhy. Tejto problematike sa vo 

fyzioterapeutickej a tréningovej praxi venuje „Joint by Joint“ prístup, ktorý rešpektuje 

kineziologické zákonitosti pohybu (obr. 8). Dôležitým bodom je vytvorenie dostatočnej 

stabilnej opory pre daný pohyb. Napríklad pre pohyb paže je proximálnou (k stredu bližšou) 

oporou rameno, ďalej stabilná lopatka – hrudník – drieková časť chrbtice atď. (Vanderka, 

2014). Na obrázku 8 je znázornená dôležitosť posilnenia stability alebo zvyšovania mobility 

jednotlivých kĺbov. Výsledkom toho je zvyšovanie výkonnosti so zníženou 

pravdepodobnosťou zranení.  

 

Obr. 8 Znázornenie prístupu „joint by joint“ (Cook et al. 2010) 

 

Podľa Cooka et al., (2010) členkové kĺby majú tendenciu k zvyšovaniu tuhosti, kolenné kĺby 

opačne k väčšej voľnosti. Pri rotáciách v bedrových kĺboch je možné pozorovať ich 

prirodzenú tuhosť, opačne drieková časť chrbtice má tendenciu k oslabeniu. Zlé posturálne 

návyky môžu podporovať tuhosť v hrudnej oblasti. Dolná a stredná časť krčnej chrbtice má 

tendenciu k oslabeniu, zatiaľ čo horná časť má sklony k tuhosti. Pri rehabilitácií ramien sa 
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často stretávame s nadmernou voľnosťou v oblasti lopatiek a tuhosťou v oblasti ramenného 

kĺbu. Potreba poznania funkčnosti oporno-pohybového aparátu vytvára predpoklady pre 

zostavovanie tréningových plánov so zameraním na zdokonaľovanie techniky a optimalizáciu 

pohybu. Dôležitá je ale systematickosť prípravy a rešpektovanie kinetických reťazcov pohybu 

tela. 

 

1.2.2 Segmenty 

Pri definícii fyzikálnych vlastností ľudského tela je potrebné určiť, akým spôsobom je 

možné telo na jednotlivé časti rozdeliť. V závislosti od typu riešenej úlohy sa stanovuje počet 

segmentov, ktorý môže byť variabilný. Telo človeka je možné rozdeliť asi na 70 článkov. Pri 

riešení praktických úloh je postačujúci 15 článkový model ľudského tela. Na základe toho 

niektoré články pozostávajú z niekoľkých elementárnych článkov, ktoré sa nazývajú 

segmentmi. 

 

Obr. 9 Segmentálne rozdelenie oporno-pohybového aparátu 

 

Segmenty tela sú časti ľudského tela, ktoré sa vyznačujú relatívne samostatnou pohyblivosťou 

a ktoré tvoria štrukturálny základ pohybového aparátu človeka. Rozoznávame ich relatívnu 

hmotnosť, jej rozloženie (hmotnosť a ťažisko segmentov tela), tvar a vzájomnú väzbu 



25 
 

(biokinematické dvojice). Vznik svalových skupín s podobnou funkciou popisuje Véle (2006) 

ako pohyby, ktoré prebiehajú vo viacerých segmentoch tela súčasne. Pre zabezpečenie 

pohybu ako celku je potrebná vzájomná súhra svalov. V medicíne sa stretávame pri 

diagnostikovaní motorických porúch so segmentálnou inerváciou (obrázok 10).   

 

 

Obr. 10 Segmentálna inervácia (Kolář et al. 2010) 

 

Pohybový aparát človeka sa skladá z jednotlivých častí tela, ktoré je možné zjednodušene 

považovať za tuhé telesá. Pri pohybe ľudského tela sa s dokonale tuhým telesom nestretneme, 
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pretože pôsobiace sily vždy deformujú tvar jednotlivých segmentov tela a mení sa aj poloha 

jednotlivých segmentov voči sebe (Soumar, 2011). Podľa Willardsona (2007, 2014) 

pohybový aparát „funguje“ ako séria pák, ktoré generujú krútiaci moment potrebný na 

ovládanie pohybu.  

 

1.2.3 Geometria hmotnosti 

Hmotnosť segmentov tela je možné zistiť na základe znalosti celkovej telesnej hmotnosti 

a výšky jedinca dvoma postupmi. Prvý vychádza z percentuálneho rozdelenia celkovej 

hmotnosti, ale je označovaný za nepresný, pretože publikované výsledky viacerých autorov sa 

značne odlišovali. Presnejšia je metóda podľa Zatsiorského-Selujanova (1979), ktorí stanovili 

koeficienty B0, B1, B2, pre každý segment na základe radioizotopickej metódy. Pre výpočet 

hmotnosti jednotlivých segmentov platí táto rovnica: 

 

 

 

m (kg) = celková telesná hmotnosť a v (cm) telesná výška. V tabuľke 2 sú uvedené 

koeficienty získané z regresných rovníc B0, B1, B2.  

 

Tab. 2 Výpočet hmotnosti jednotlivých segmentov (Zatsiorsky, Selujanov 1979) 

Segment B0 (kg) B1 B2 (kg.cm-1) 

Hlava 1,296 0,0171 0,0143 

Trup-horná časť 8,2144 0,1862 -0,0584 

Trup-stredná časť 7,181 0,2234 -0,0663 

Trup-dolná časť -7,498 0,0976 0,04896 

Stehno -2,649 0,1463 0,0137 

Predkolenie -1,592 0,03616 0,0121 

Noha -0,829 0,0077 0,0073 

Rameno 0,25 0,03013 -0,0027 

Predlaktie 0,3185 0,01445 -0,00114 

Ruka -0,1165 0,0036 0,00175 
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1.2.4 Ťažisko tela 

Je pôsobisko ťahovej sily, ktorá pôsobí na hmotné teleso. Celkové ťažisko tela súvisí so 

stabilitou človeka v jednotlivých postojoch a polohách. V základnom anatomickom postavení 

(obrázok 10) sa nachádza v oblasti malej panvy vo výške druhého alebo tretieho krížového 

stavca, u žien je asi o 1–2 % nižšie kvôli rozdielnym rozmerom panvy. V priebehu 

 ontogenetického vývinu (do dospelosti) sa ťažisko posúva nižšie.  

 

 

Obr. 11 Základné anatomické postavenie 

 

Určovanie ťažísk jednotlivých segmentov je dôležité pri určovaní celkového ťažiska tela. Pre 

jednotlivé segmenty leží ťažisko na ich osi, na úsečke s krajnými bodmi v strede kĺbov 

ohraničujúcich segment. Na základe polôh ťažísk jednotlivých segmentov a hmotnosti týchto 

segmentov je možné výpočtom stanoviť ich súradnice na ose x, y, z. Výpočet súradníc 

celkového ťažiska sústavy je možné realizovať na základe rovníc (biomech.ftvs.cuni.cz): 
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xT, yT, zT sú súradnice x, y, z celkového ťažiska tela. mi sú hmotnosti jednotlivých 

segmentov. xi, yi, zi sú súradnice ťažísk čiastkových segmentov na príslušných osách. Poloha 

ťažiska tela v stoji je variabilná podľa dĺžky jednotlivých segmentov, rozvoja svalovej hmoty 

alebo množstva a rozloženia tuku v tele. Keďže pôsobenie gravitácie je nepretržité telo 

v pokoji aj v pohybe musí neutralizovať pôsobenie tiaže a udržiavať stabilitu. Ťažnica je 

imaginárna priamka, ktorá prechádza ťažiskom tela a smeruje do stredu zeme.  

 

Obr. 12 Drep vo vzpažení (Zawieja, Koch 2005) 

 

Na obrázku 12 je znázornený drep vo vzpažení, počas ktorého je činka nad hlavou a ťažnica 

prechádza trupom a stredom plochy opory. Činka a ťažisko tela sú v jednej línii. Podľa 

Fortenbaugh et al. (2010) túto pozíciu tela podmieňuje aj obuv vzpierača. Na základe 

biomechanickej analýzy bolo zistené, že vzpieračská obuv v porovnaní s bežeckou umožňuje 

vzpriamenejšie držanie tela počas realizácie drepov. Závažie na chrbte človeka mení polohu 

ťažiska, preto je potrebné nakláňať sa dopredu, aby zvislá ťažnica pretínala plochu, v ktorej sa 

dotýka nohami zeme. Napríklad pri chôdzi, ak vykročíme nohou vpred, tak sa mení aj poloha 

nášho ťažiska. Striedavý pohyb rúk dopredu a dozadu umožňuje, aby sa pri chôdzi 

pohybovalo ťažisko po priamke.  
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KONTROLNÉ OTÁZKY Z KAPITOLY 1 

 

1. Kto je považovaný za zakladateľa biomechaniky a čím sa zaoberal? 

............................................................................................................................................. 

2. Definujte pojem biomechanika. 

............................................................................................................................................. 

3. O integráciu akých odborov sa opiera biomechanika? 

............................................................................................................................................. 

4. Charakterizujte biomechanický systém človeka. 

............................................................................................................................................. 

5. Ako môžeme v biomechanike rozdeliť ľudské telo? 

............................................................................................................................................. 

6. Akým spôsobom vieme určovať hmotnosť segmentov tela? 

............................................................................................................................................. 

7. Charakterizujte ťažisko tela. 

............................................................................................................................................. 

8. Čo je to ťažnica? 

............................................................................................................................................. 

9. Z čoho pozostávajú biokinematické reťazce? 

............................................................................................................................................. 

10. Charakterizujte „Joint by Joint“ prístup. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


