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2 BIOMECHANIKA V ŠPORTE 

Biomechanická špecifickosť sa vzťahuje na širokú škálu aspektov, ktoré vychádzajú zo 

základných pohybových stereotypov, držania tela a postavenia končatín, až po danú športovú 

špecializáciu. V tréningovej praxi by mali tréneri uplatňovať princípy biomechaniky pre 

optimalizáciu výkonnosti ich zverencov. Na základe vedeckého výskumu je možné „hľadať“ 

odpovede na otázky, ktoré v praxi nie je možné získavať. Týka sa to napríklad oblasti 

prevencie športových úrazov z dôvodu špecifickosti jednostranného zaťaženia. Podľa Gambla 

(2013) základom akéhokoľvek tréningového programu je dôkladná analýza, ktorá je založená 

aj na biomechanickom posudzovaní. Tieto poznatky vychádzajú z interdisciplinárnosti 

vedného odboru, ktorý je možné rozdeliť do dvoch aplikačných kategórií (Knudson 2007): 

 

 Na zlepšenie športového výkonu. 

 Na prevenciu alebo liečbu zranení. 

 

 

Obr. 13 Aplikovanie biomechaniky v športe (Knudson 2007) 

 

Pre problematiku biomechanického vývoja je charakteristické „know-how“ inžinierov 

a biomechanických špecialistov, ktorí sa podieľajú na športovej príprave v jednotlivých 

špecializáciách. Na príklade rýchlokorčuľovania bol vyvinutý systém „Klap“, ktorý predlžuje 
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časovú dobu kontaktu noža korčule a rozsah pohybu pri každom odraze na ľade (De Koning 

et al. 2000). Správne postavenie korčúľ umožňuje využitie veľmi malého koeficientu trenia 

(obr. 14). 

 

 

Obr. 14 Klap systém na korčuliach 

    

U rýchlokorčuliarov boli namerané hodnoty koeficientu trenia 0,003 – 0,007. Tieto hodnoty 

sa pri zmenách smeru zvyšujú o 35 %. Mechanizmy pohybu na ľade sú podľa prác niektorých 

autorov (De Koning et al. 1992; Colbeck 1995) závislé od nízkeho koeficientu trenia. Čím je 

prítomnosť vodného filmu výraznejšia, tým sa znižuje koeficient trenia počas korčuľovania na 

ľade. Podľa Somorjai (1998) táto vrstva robí ľad klzkejším. Aj na základe týchto výskumov 

sa v Národnej hokejovej lige v USA realizujú rôzne projekty. Napríklad „Thermablade“, 

ktorý na princípe nahrievania nožov korčule batériou, ktorá je uložená v skelete má potvrdiť 

túto teóriu (obr. 15).  

 

 

Obr. 15 Thermablade 
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Na základe toho výrobcovia predpokladajú nárast akcelerácie na prvých troch až piatich 

krokoch a tým dosiahnutie najvyššej rýchlosti za kratší čas. Podľa Keim (2007) nie je 

v ľadovom hokeji najdôležitejšie dosahovať maximálnu rýchlosť, ale tieto požiadavky 

rýchlosti uplatňovať v hre samotnej. Tieto, ale aj mnoho ďalších výskumov, vytvárajú námety 

pre aplikačnú sféru biomechaniky v športe. 

 

2.1 Metódy biomechanického výskumu 

Pri biomechanických výskumoch sa najčastejšie využívajú metódy experimentálnej 

biomechaniky. Delíme ich na priame a nepriame. Priame metódy poskytujú potrebné dáta 

priamo z meraní (meranie hmotnosti, času a pod.). Nepriamymi metódami získavame dáta 

prostredníctvom výpočtov z dát nameraných metódou priamou (napr. výpočet sily zo 

zrýchlenia a hmotnosti telesa). Vzhľadom na to, že je biomechanika zjednodušene spojením 

mechaniky, vedy o pohybe, a biológie, vedy o živých organizmoch, môžeme jej metódy 

rozdeliť na: 

 

1. Metódy zaoberajúce sa fyzikálnou podstatou pohybu (kinematická analýza, ktorá 

zahrňuje ďalšie čiastkové metódy – akcelerometria, goniometria, stroboskopia, 

dynamometria a iné). 

2. Metódy biologické, zaoberajúce sa vlastnosťami a možnosťami živých 

organizmov a ich častí v súvislosti s pohybom (elektromyografia, 

fotoelasticimetria – analýza vnútorného napätia tkaniva vo vzťahu k vonkajšiemu 

pôsobeniu). 

 

V experimentálnych metódach biomechaniky sa stretávame s invazívnym použitím, ktoré 

určitým spôsobom obmedzuje pohybujúceho sa probanda (napríklad elektromyografia). 

Neinvazívne metódy sa uplatňujú pri videoanalýzach a neovplyvňujú diagnostikovaný 

subjekt. Hlavným predmetom skúmania v biomechanike je pohyb živých organizmov 

z mechanickej stránky.  

 

2.1.1 Kinematické charakteristiky 

Kinematická analýza sa zaoberá skúmaním pohybu v  priestore a čase. Ide o vonkajšie 

časopriestorové charakteristiky pohybu. Kinematické charakteristiky sú popisované polohou a 

trajektóriou dráhy, lineárnym a uhlovým premiestnením, rýchlosťou a zrýchlením pohybu. 
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Pre cyklickú štruktúru je charakteristické tempo a dĺžka cyklu. Medzi základné kinematické 

veličiny zaraďujeme:  

 

 Čas.  

 Dráhu.  

 Lineárnu rýchlosť a zrýchlenie.  

 Uhlové charakteristiky, uhlovú rýchlosť a zrýchlenie.  

 

Pri určovaní polohy tela a jeho zmien je potrebné určiť vzhľadom k akému telesu túto polohu 

vzťahujeme. Sústava telies, ku ktorým polohu a pohyb telesa vzťahujeme sa nazýva vzťažná 

sústava. Najčastejšie je ňou povrch telesa, pevne spojený s povrchom Zeme. Podľa Kalichovej 

et al. (2011) je to napríklad pohyb surfistu vo vzťahu k brehu alebo pohyb lyžiara vo vzťahu 

k zjazdovej trati. Niekedy je potrebné zvoliť vzťažnú sústavu tak, aby sa vzhľadom 

k zemskému povrchu pohybovala. Napríklad, pohyb členkového kĺbu pri jazde na bicykli 

vzťahujeme k stredovej osi, ku ktorej sú pripevnené kľuky. Iným príkladom je sledovanie 

pohybu paží plavca pri znaku vo vzťahu k telu. Pokoj alebo pohyb je závislý od zvolenej 

vzťažnej sústavy. Taktiež teleso sa môže vzhľadom k jednej vzťažnej sústave pohybovať, 

zatiaľ čo vzhľadom k inej zotrváva v pokoji. Pohyb a pokoj telies je relatívny a závisí od 

voľby vzťažnej sústavy, ktoré delíme na: 

 

 Inerciálnu sústavu – v nej izolované teleso, alebo izolovaný hmotný bod zostáva 

v pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. Platí tu Newtonov zákon 

zotrvačnosti. 

 Neinerciálnu sústavu – v nej izolované teleso, alebo izolovaný hmotný bod 

nezostáva v pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. K zmene 

pohybu nedochádza bez silového pôsobenia iných telies. 

 

Pri biomechanickej analýze pohybu hmotných telies je možné pozorovať rôzne zložité 

pohyby. Stále však ide o pohyby: 

 

 Translačné (posuvné) – pri ktorom všetky body telesa opisujú rovnobežné dráhy 

a v danej chvíli majú rovnakú rýchlosť. 



34 
 

 Otáčavé (rotačné) – pri ktorom všetky body telesa opisujú kružnice so stredom 

v osi otáčania a majú v danom okamžiku rovnaké uhlové rýchlosti.  

 Pohyby zložené z posuvných a rotačných 

 

Teleso môže vykonávať veľa rôznych pohybov. Tie je možné klasifikovať podľa rôznych 

kritérií: 

 

 Podľa tvaru trajektórie rozlišujeme pohyb – priamočiary a krivočiary. 

 Podľa rozmeru priestoru, v ktorom pohyb prebieha – lineárny, rovinný 

a priestorový. 

 Podľa veľkosti rýchlosti – rovnomerný a nerovnomerný. 

 

Pohybový prejav človeka je charakteristický vysokou variabilitou časovo-priestorových 

štruktúr. Každý pohyb človeka, či už jednoduchý alebo zložitý, je možné kinematicky 

charakterizovať pomocou trajektórie, rýchlosti, zrýchlenia a pod. Zložitejšie pohyby vznikajú 

zložením dvoch alebo viacerých pohybov dokopy. Pri biomechanickej analýze týchto 

zložitých pohybov sa pristupuje k ich rozloženiu na viac jednoduchších. Podľa Januru, 

Záhalku (2004) kinematickú analýzu pohybu rozdeľujeme na kvalitatívnu, ktorá popisuje 

a hodnotí pohyb bez konkrétnych fyzikálnych veličín a kvantitatívnu, ktorú nám udávajú 

fyzikálne veličiny. V športovej praxi sa najčastejšie stretávame s videografickou metódou, 

ktorej podstatou je analýza pohybu dôležitých bodov, vybraných segmentov alebo celého tela 

na základe vyhodnotenia filmového záznamu prípadne videozáznamu. Označením bodov na 

zázname pohybovej činnosti sa získavajú rovinné súradnice, ktoré slúžia k určovaniu 

základných kinematických veličín. Z dôvodu eliminácie chyby merania je potrebné pri 

rovinných analýzach pohybu správne umiestniť a kalibrovať kamery.  
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Podľa Soumara (2011) príprava na kinematickú analýzu pozostáva z týchto fáz: 

 

 Kalibrácia – patrí medzi základné kroky analýzy záznamu pohybu a slúži 

na určenie závislosti medzi skutočnými veľkosťami a zodpovedajúcimi údajmi na 

zázname. Kalibrácia v priestore slúži na určenie skutočných rozmerov 

a vzdialenosti sledovanej osoby. V praxi sa najčastejšie používajú kalibračné tyče, 

alebo skladacie rámy, u ktorých sú známe skutočné rozmery a sú súčasťou 

kamerového záznamu. Na základe nich je možné pri vyhodnocovaní záznamu 

získavať skutočné hodnoty. 

 Výpočet polohy a orientácie kamier. 

 Zber digitalizácie dát. 

 Výpočet polohy bodov v priestore. 

 Identifikácia markerov. 

 Tvorba biomechanického modelu a virtuálnych markerov. 

 Interpretácia dát. 

 

Umiestnenie markerov (pasívnych reflexných značiek) a ich použitie pri kinematickej analýze 

je možné rozdeliť na tri typy (Soumar, 2011): 

 

1. Fyzické markery umiestnené na anatomických častiach tela. 

2. Fyzické markery umiestnené na tuhej doske a pripevnené k segmentu tela. 

3. Virtuálne markery, ktorých súradnice sú odvodené z fyzických markerov. 

 

Presnosť merania sa líši segment od segmentu a v osách súradnicového systému. Na základe 

toho sa výskumník musí rozhodnúť, ktoré rozloženie externých markerov bude optimálne vo 

vzťahu k riešenej výskumnej úlohe. Na obrázku 16 je znázornený model rozmiestnenia 

pasívnych značiek.  
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Obr. 16 Model rozmiestnenia pasívnych značiek (Šimšík et al. 2008) 

 

Kinematická analýza pohybovej činnosti sa vykonáva na niekoľkých úrovniach, ktoré sú 

závislé od stanovených cieľov a technických podmienok. Medzi kinematické metódy 

využívané v praxi zaraďujeme: 

 

1. Goniometriu – meranie relatívnej rotácie v danom kĺbe. 

2. Akcelerometriu – meranie zrýchlenia. 

3. Stroboskopiu – vytvára pohybovú sekvenciu na jednom filmovom políčku. 

 

2.1.1.1 Dvojdimenzionálna rovinná analýza 

2D analýza opisuje pohyb, ktorý prebieha iba v jednej rovine. Pri určovaní polohy bodov sa 

vychádza z karteziánskeho (pravouhlý–dvojrozmerný) systému súradníc–osi x, y. Pre záznam 

pohybu je potrebná jedna kamera, ktorej optická os je kolmá na smer pohybu a pretína 

sledovaný úsek čo najbližšie k jeho stredu. Posun kamery k okraju tohto úseku má za 

následok vznik nepresnosti a sledovaný objekt je zobrazený pod určitým uhlom.  
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Dôležité je dodržiavať základné pravidlá snímania pohybu: 

 

 Vzdialenosť kamery od sledovaného pohybu. 

 Priestorové možnosti pre záznam. 

 Svetelné podmienky. 

 Pozadie za objektom. 

 Vplyv počasia pri práci v exteriéri. 

 

Okrem kamery je potrebný aj kalibračný systém, ktorý sa skladá z dvoch meracích tyčí, 

ktorých dĺžku si vopred určíme. Najčastejšie sa používa zariadenie, na ktorom je možné určiť 

známu vzdialenosť bodov v horizontálnom a vertikálnom smere. Zariadenie je nasnímané 

v polohe na začiatku, v strede a na konci sledovaného úseku. Kalibrácia je dôležitá pre 

určenie závislosti medzi reálnymi a získanými veľkosťami. Ďalším krokom pri eliminácii 

vzniknutých chýb merania je označenie vybraných sledovaných segmentov tela reflexnými 

značkami, ktoré budú pri videoanalýze jasne viditeľné. Označením vybraných bodov na tele 

človeka a určením ich rovinných súradníc je možné vypočítať dĺžku segmentov a uhol medzi 

nimi. Na označenie jednotlivých segmentov tela sa najčastejšie používa palpačná metóda. 

Ako problematický sa ukazuje posun týchto značiek spôsobený posunom mäkkých tkanív, 

ktoré sa nachádzajú medzi kosťou a značkou. Veľkosť týchto zmien je potrebné posudzovať 

individuálne. Na základe toho je možné realizovať vyhodnotenie záznamu buď s použitím, 

alebo bez použitia reflexných značiek. Ako príklad je na obrázku 17 znázornená technika 

korčuľovania vpred (Turek, Kokinda 2010). Cieľom prezentovanej štúdie bolo vyhodnotenie 

parametrov korčuľovania dorasteneckých hokejistov pri priamej jazde vpred na vzdialenosť 

36 metrov. Na základe realizovaného rozboru bol hodnotený spôsob ukončenia jednotlivých 

odrazov. Analyzované boli tri pokusy z čelného a bočného pohľadu. Analýza videozáznamu 

bola spracovaná špecializovaným softwarom Dartfish. Kalibrácia meraného priestoru spolu so 

snímaním bola realizovaná profesionálnym kameramanom. Pre videoanalýzu boli vybrané 

body na tele hokejistov a ich výstroji, ktoré z hľadiska hodnotenia mali najväčšiu informačnú 

hodnotu. Išlo o body: špička a členok korčule, kolená, bedrá, lakte, ramená, hlava. Vybrané 

body na tele sledovanej osoby boli vybrané a zadané tak, aby reprezentovali stred 

predmetného článku.  
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Obr. 17 Analýza techniky korčuľovania vpred 

 

Videoanalýza korčuľovania hokejistov dorasteneckej kategórie potvrdila výrazné rozdiely v 

korčuliarskej technike hráčov. Hlavne oblasť presunu ťažiska nad plochu opory a ukončenia 

jednotlivých odrazov pri priamej jazde vpred potvrdzujú výrazne odlišné pohybové vzorce 

každého jednotlivca. Realizovaná videoanalýza naznačila, že u sledovaných hráčov nebude 

dochádzať k zásadnejším zmenám v technike korčuľovania, pretože vplyvom viacročného 

tréningového procesu dochádza k stabilizácii, keď sa pohybová zručnosť zautomatizuje a jej 

vonkajší prejav sa nemení. Preto by prvoradým cieľom už v žiackych kategóriách mala byť 

náuka korčuľovania podložená metodickými prostriedkami, medzi ktoré je možné zaradiť aj 

videoanalýzu. Tá umožňuje systematické vyhodnotenie záznamov pohybu hokejistov, čo 

zabezpečí vedeckejší prístup k tréningovému procesu a tým aj spoľahlivejšiu spätnú väzbu pre 

hráčov a trénerov. Vyhodnocovanie dát z analýzy obrazového záznamu pohybu a jeho 

interpretácia v experimentálnej biomechanike vychádza zo správneho objasnenia obrazovej 

a dátovej dokumentácie. 
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2.1.1.2 Trojdimenzionálna priestorová analýza 

3D analýza opisuje pohyb segmentov tela v priestore a čase. K pôvodnej dvojici os x, y 

priraďujeme tretiu os z. Pri snímaní je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel 

(Soumar 2011): 

 

1. Všetky kamery musia zaznamenať pohyb súčasne. 

2. Kamery musia byť stacionárne a nesmie dochádzať k ich posunutiu počas 

záznamu ani medzi kalibráciou a záznamom pohybu. 

3. Pohybujúci sa objekt (marker na objekte) musí byť zreteľne viditeľný po celý 

časový interval minimálne z dvoch kamier. 

4. Musí byť známa frekvencia snímania kamery. 

5. Kamery musia byť synchronizované.  

 

Ďalšou podmienkou je dodržiavanie uhlov medzi optickými osami jednotlivých kamier, ktoré 

by sa mali blížiť k 90º (60º - 120º) (Janura, Zahálka 2004). Medzi najrozšírenejšie 

kinematické analyzátory patria optoelektronické zariadenia využívajúce buď pasívne alebo 

aktívne značky (markery) umiestňované na telo. Ide o technológiu, ktorá môže poskytovať 

priestorové súradnice takmer v reálnom čase. Systém využíva rozšírený princíp odrazu 

infračerveného svetla od reflexného materiálu naneseného na povrch značky, ktorá sa 

pripevňuje na pohybujúci sa objekt. Na obrázku 18 je znázornený kop zo vzduchu – volej. 

Podľa Mrdakovića et al. (2014) zmeny mechanických podmienok vykonania kopu zo 

vzduchu – voleja ovplyvňuje obmieňanie rýchlosti najvzdialenejších proximálnych 

a distálnych koncov kinematických reťazcov (bedrového a členkového kĺbu). Na druhej strane 

pozícia kolenného kĺbu umožňuje zabezpečiť primeranú vzdialenosť hráča vo vzťahu k lopte. 

Na základe popisu kinematických reťazcov je možné určiť ako stúpa rýchlosť letu lopty 

v závislosti od jednotlivých segmentov tela. 
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Obr. 18 Kinematická analýza kopu zo vzduchu – volej (Mrdaković et al. 2014) 

 

Existuje množstvo prístrojov, na základe ktorých je možné hodnotiť pohyb tela a jeho častí. 

Zaraďujeme k nim goniometre, akcelerometre, elektromagnetické senzory, akustické senzory 

a zariadenia pre uchovávanie obrazu – kinematické analyzátory. Najnovšie systémy v 

automatizácii digitalizačného procesu a priestorovej transformácie dospeli tak ďaleko, že 

môžu získavať a vyhodnocovať 3D dáta bezprostredne po vykonaní pohybu alebo aj 

v reálnom čase (Soumar 2011).      

 

2.1.1.3 Fázovanie pohybu a jeho skúmanie 

Stroboskopické metódy umožňujú snímanie a vyhodnocovanie priebehu pohybu 

v rovine. Komplexný pohyb je zaznamenávaný na jeden fotografický snímok. Na obrázku 19 

je znázornená technika lezenia, ktorá je prirodzenou súčasťou psychomotorického vývinu 

dieťaťa.   
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Obr. 19 Lezenie dieťaťa 

 

Lezenie (ang. crawling) je vhodným cvičením zameraným na rozvoj silových schopností v 

izometrickom režime svalovej práce nielen u detí, ale aj u dospelej populácie. Je ho možné 

zaradiť medzi základné cvičenia, ktoré napomáhajú k stabilite chrbtice a vytvárajú predpoklad 

pre správne držanie tela. Základom je štvoroporová poloha, keď je rovnomerne vyvážená 

hmotnosť tela na jednotlivé segmenty. Na obrázku 20 je znázornená strobofotografia pohybu 

lezenia. Pri posilňovaní sa väčšinou aplikuje „zvierací“ štýl, nie batoliaci. Plochu opory tvoria 

dlane a špičky chodidiel s kolenami vo vzduchu. Vykonávajú sa pohyby dopredu, dozadu a do 

strán vždy tak, že pri pohybe rukou vpred ide vpred opačná noha. Teda pravá ruka s ľavou 

nohou a ľavá ruka s pravou nohou.     
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Obr. 20 Stroboskopická metóda lezenia – crawling (vpred) 

 

Stroboskopická fotografia umožňuje vyhodnotiť časový a priestorový priebeh pohybu tela, 

alebo jeho segmentov, na základe čoho je neskôr možné modelovať techniku pohybu. Na 

obrázku 21 je znázornený kinogram korčuľovania vpred. Je to vybraný počet obrázkov 

s presnou determináciou polôh tela a jeho segmentov. Na ňom je možné ukázať priebeh 

korčuliarskeho odrazu hokejistu. 

 

 

Obr. 21 Kinogram korčuľovania vpred 

 

Pri kinematických analýzach pohybu v športe je veľmi náročné eliminovať všetky skryté 

premenné, ktoré ovplyvňujú chybu merania. Takáto eliminácia je sústredená do laboratórnych 

podmienok, kde na druhej strane nie je možné v plnom rozsahu spĺňať kritéria každej 

športovej špecializácie. 
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2.1.2 Dynamické charakteristiky 

Sú dôsledkom realizácie svalového úsilia prezentované impulzom sily a hybnosťou. 

Dynamika je odborom mechaniky, ktorý sa zaoberá pohybom hmotných útvarov v priestore 

a čase a akceptuje silové pôsobenie. So situáciami, v ktorých by sme vedeli určiť silu sa 

stretávame takmer pri každej činnosti. Považujeme za prirodzené, že teleso mení svoj tvar 

alebo svoj pohyb vtedy, keď naň pôsobí iné teleso silou tak, že sa ho dotýka. Menej 

samozrejmé je pôsobenie sily tam, kde sa mení tvar alebo pohyb telesa bez zjavného dotyku s 

iným telesom. Sila ako fyzikálna veličina charakterizuje vzájomné pôsobenie telies, ktoré sa 

prejavuje pri vzájomnom dotyku alebo prostredníctvom silového poľa. Podľa toho kde sila 

vzniká a pôsobí rozlišujeme v biomechanike silu vonkajšiu a vnútornú. Základom dynamiky 

sú tri Newtonové pohybové zákony, ktoré popisujú vzťah medzi pohybom telesa a silami, 

ktoré na teleso pôsobia: 

 

1. Zákon zotrvačnosti: každý hmotný bod (útvar) zotrváva v pokoji, alebo 

v priamočiarom rovnomernom pohybe, pokiaľ nie je nútený tento stav zmeniť 

vplyvom pôsobenia okolia. 

 

Obr. 22 Nulové pôsobenie gravitačnej a tlakovej sily 

 

Na obrázku 22 je znázornená výslednica gravitačnej sily Fg a tlakovej sily Ftl, ktorá je nulová, 

preto teleso zotrváva v pokoji. Na príklade gymnastického prvku stoj na rukách pôsobí na 

gymnastu vo vertikálnej rovine smerom k podložke ťahová sila a proti nej pôsobí rovnako 

veľká svalová sila. Ich výslednice sú nulové a gymnasta zostáva v pokoji (Kalichová et al. 

2011).  

 

Obr. 23 Pôsobenie vonkajšej sily 
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Obrázok 23 znázorňuje krátke pôsobenie vonkajšej sily, ktoré uvedie teleso z pokoja do 

priamočiareho rovnomerného pohybu. Príkladom rovnomerného priamočiareho pohybu môže 

byť cyklista. V zvislom smere pôsobí k podložke ťahová sila a proti nej rovnako veľká 

reakcia podložky. Výslednica pôsobiacich síl sa v zvislej osi rovná nule. Vo vertikálnej osi 

uvádza cyklistu do pohybu svalová sila vykonávaná cez prevodový mechanizmus bicykla. 

Proti smeru jazdy pôsobia odporové sily, predovšetkým odpor prostredia a odpor trenia. 

Pokiaľ tieto brzdné sily budú rovnako veľké, ako sila hnacia, bude ich výslednica rovná nule. 

To neznamená, že sa bicykel zastaví, ale bude sa pohybovať priamočiarou rýchlosťou, ktorou 

sa pohyboval v okamžiku vyrovnávania brzdných a hnacích síl. Rovnomerne priamočiaro sa 

bude pohybovať, pokiaľ nedôjde k prerušeniu rovnováhy medzi týmito silami.     

 

2. Zákon sily: vyjadruje vzťah medzi výslednicou pôsobiacich síl F a zrýchlením 

telesa a. Veľkosť zrýchlenia telesa a je priamo úmerná veľkosti výslednice síl F 

pôsobiacich na teleso a nepriamo úmerná hmotnosti telesa m. Matematicky sa 

zapisuje:    

 

V inerciálnych vzťažných sústavách sa zotrvačnosť telesa prejavuje tým, že ak na teleso o 

hmotnosti m pôsobí vonkajšia sila  F,  nadobúda zrýchlenie telesa konečnú hodnotu. V 

prípade, ak na teleso nepôsobí žiadna sila, alebo  výslednica pôsobiacich síl je nulová, teleso 

zotrváva v stave pokoja, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe. Na základe tejto 

rovnice vieme  matematicky určiť, prečo ak na dve telesá rôznej hmotnosti pôsobia rovnaké 

sily, teleso menšej hmotnosti nadobudne väčšie zrýchlenie. Na základe zákona sily, pri 

pôsobení rovnako veľkých síl, telesá nadobudnú tým menšie zrýchlenie, čím sú väčšie ich 

hmotnosti.  

 

3. Zákon akcie a reakcie: sily, ktorými na seba pôsobia dve telesá, sú rovnako 

veľké, navzájom opačného smeru (pôsobia proti sebe) a súčasne vznikajú 

a zanikajú. 
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Obr. 24 Zákon akcie a reakcie 

 

Na obrázku 24 je znázornený príklad závažia v tvare gule a pravítka, ktoré je na koncoch 

podopreté. Pravítko pôsobí silou F rovnej tiaži závažia G, čo spôsobí jeho prehnutie. Závažie 

pôsobí na pravítko akciou. Súčasne ohnuté pravítko pôsobí na závažie silou pružnosti F1 

reakciou smerom hore. Pri herných činnostiach jednotlivca vo futbale pôsobí hráč na loptu 

silou F, súčasne vzniká sila opačného smeru – F1, ktorou pôsobí lopta na futbalistu.   

 

V dynamike sa stretávame s pojmom izolované teleso. Je to teleso, na ktoré nepôsobí 

silou žiadne iné teleso. V skutočnosti to ani nie je možné, preto sa za izolované teleso 

považuje to, na ktoré síce pôsobia vonkajšie sily, avšak ich výslednica je rovná nule 

(Kalichová et al., 2011). „Zvláštnym“ príkladom dynamiky je statika. Tu platí podmienka 

„nepohybu“, kedy silovo zaťažovaný útvar nemení v čase svoju polohu, ani svoj tvar 

(nedeformuje sa). Táto podmienka predpokladá vo svojom dôsledku silovú vyváženosť 

a veľkú rezistenciu, ktorá nevyústi v žiaden pohyb. Princíp silovej rovnováhy umožňuje riešiť 

otázku silového rozloženia, čiže rozloženia hmotnosti, napríklad ťažiska tela 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz).    

 

2.1.2.1 Výskumné metódy dynamickej analýzy pohybu 

Pri týchto metódach sa zaoberáme príčinami zmien pohybového stavu a jeho častí. 

Medzi základné metódy dynamickej analýzy zaraďujeme dynamografiu, dynamometriu 

a pedobarografiu.  
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Dynamometria: 

Pri hodnotení je jej výstupom veľkosť maximálnej sily, ktorou pôsobí športovec na nejaký 

predmet–náradie, náčinie alebo senzor prístroja meracieho veľkosť sily niektorej zo 

svalových skupín. Dynamometriu rozdeľujeme na: 

 

 Izometrickú – ktorá hodnotí izometrickú svalovú silu, pri ktorej sa nemení dĺžka 

svalu, ale iba jeho napätie. Meracie prístroje môžu byť mechanické alebo 

elektronické. Príkladom je ručný dynamometer znázornený na obrázku 25.  

 

Obr. 25 Ručný dynamometer Lafayette Instrument 78010 

 

 Izokinetickú – ktorá sa používa pri hodnotení veľkosti voľnej svalovej 

kontrakcie. Izokinetické prístroje pracujú na princípe páky, ktorá sa pohybuje 

vopred nastavenou stálou uhlovou rýchlosťou. Stála rýchlosť páky sa udržuje 

zariadením pre snímanie sily (dynamometrom), odpor páky sa mení podľa zmien 

pôsobiacej sily, ktorou pôsobí proband. Medzi izokinetické prístroje zaraďujeme 

Cybex izokinetický dynamometer (obrázok 26). 
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Obr. 26 Izokinetický dynamometer Cybex (zdroj: www.physiocentric.co.uk) 

 

Dynamografia: 

Používa sa pre detailnejšiu analýzu zmeny sily v priebehu pohybovej činnosti. Jej výstupom 

je určenie závislosti sily od času F(t). Pre určovanie tejto závislosti sa používajú 

tenzometrické, piezoelektrické plošiny, ktoré využívajú pre analýzu pohybu meranie reakčnej 

sily, ktorá vzniká pri kontakte tela s povrchom plošiny. Výsledná reakčná sila je rozložená na 

tri základné zložky v smere anterior-posterior, mediolaterálnom a vertikálnom. Tento rozklad 

nám umožňuje popísať priestorovo pohyb z hľadiska pôsobiacej sily. Ďalším dôležitým 

parametrom je veľkosť silových momentov jednotlivých zložiek reakčnej sily. Tieto plošiny 

je možné využívať aj na hodnotenie rovnováhy pomocou analýzy váženého priemeru 

tlakových síl, ktoré pôsobia pri kontakte tela s podložkou (Janura 2007). Medzi 

dynamografické diagnostické zariadenia môžeme zaradiť aj výskokový ergometer, ktorým 

hodnotíme úroveň výbušnej sily dolných končatín. Zariadenie pozostáva zo špeciálnej 

odrazovej platne, ktorá je pomocou interfejsu napojená na počítač. Pri opakovaných 

výskokoch je možné s presnosťou na tisícinu sekundy merať (obrázok 27): 

  

1.  Čas kontaktu – tc (s).  

2.  Čas letu – tf (s). 

3.  Výkon v aktívnej fáze odrazu na kg telesnej hmotnosti – P (W/kg).  

4.  Priemerný výkon v celom výskokovom cykle na kg telesnej hmotnosti – P‘ 

(W/kg).  

5.  Výšku výskoku – h (cm).  
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6. Rýchlosť v poslednom momente odrazu – v (m/s).  

7.  Priemerné zrýchlenie počas odrazu – a (m/s2).  

8.  Ukazovateľ aktivity odrazu – h/tc (cm/s).  

 

 

Obr. 27 Testovanie hokejistov na výskokovom ergometri Fitronic – Jumper  

 

Testovanie opakovaných znožných výskokov je možné použiť na posúdenie vrodených 

dispozícií a hodnotenie tréningového efektu (Zemková, Dzurenková 2006). V biomechanike 

sa v súvislosti s výbušnou silou stretávame s termínom silový gradient. Ten hodnotí nárast 

sily v závislosti od časového intervalu pri jednom opakovaní v newtonoch za sekundu (N/s). 

Podľa Vanderku (2005) pri diagnostike silových schopností vo vrcholovom športe sa 

najčastejšie používa hodnotenie jednorazovo zdvihnutého maxima (1RM). Silu určuje 

hmotnosť závažia, s ktorou je testovaný schopný úspešne vykonať dané cvičenie. To však 

neposkytuje informácie o hodnotách sily v jednotlivých polohách cvičenia a taktiež nie je 

hodnotená rýchlosť pohybu, ktorá je v mnohých športoch rozhodujúca. Pri hodnotení 

rýchlostno-silových schopností je možné za kritérium označiť výkon, ako súčin sily 

a rýchlosti, ktorého priebeh v aktívnej časti pohybu má pri stúpajúcich hodnotách odporu 

parabolický priebeh. Vo vedecko-výskumnej, ale aj tréningovej praxi je možné pre 

posudzovanie týchto ukazovateľov použiť zariadenie FiTROdyne PREMIUM, ktoré 

umožňuje získať vzájomné závislosti parametrov: sily, rýchlosti, výkonu, zrýchlenia, polohy a 

hmotnosti činky, ktoré sú podkladom pre špecifické hodnotenie silových schopností. Taktiež 
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umožňuje spätnoväzobné monitorovanie výkonu pri jednotlivých opakovaniach v sérii, ktoré 

sú vhodné pre optimalizáciu tréningového procesu. Na obrázku 28 je znázornený priebeh 

testovania vzpieračov s využitím FiTROdyne PREMIUM.  

 

 

Obr. 28 Vzpieračský nadhodový pozdvih 

 

Ako najvhodnejší parameter sa v praxi osvedčila rýchlosť, ktorá je najlepšie pozorovateľná 

tak v excentrickej, ako aj v koncentrickej fáze vykonávaného cvičenia. Produkcia sily za 

časový interval súvisí s veľkosťou sily, ktorá je potrebná k vykonaniu konkrétneho pohybu. 

Tu sa uplatňuje Hillova krivka, ktorá vychádza z Hillovej rovnice popisujúcej vzťah sily 

a rýchlosti počas svalovej kontrakcie. Vyplýva z nej, že medzi svalovou prácou a rýchlosťou 

pohybu platí obrátený vzťah. Pri dvíhaní rovnako ťažkého závažia čo najrýchlejšie je 

generovaná menšia svalová sila, ako pri rovnakom pomalom a kontrolovanom pohybe. Na 

obrázku 29 je schéma, ktorá znázorňuje, že s rastúcou rýchlosťou pohybu je možné použitie 

menšej svalovej sily. 
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Obr. 29 Model veličín podieľajúcich sa na produkcii svalovej sily 

 

V tréningovej praxi pri plánovaní periodizácie silových cvičení je dôležité meniť rýchlosť 

svalovej kontrakcie. Pomalšie kontrakcie v tréningu maximálnej sily vedú k vyššiemu 

svalovému napätiu.  

 

Pedobarografia: 

Využíva sa na analýzu tlakových síl. Skladá sa z tenzometrickej dosky s množstvom 

miniatúrnych snímačov pravidelne rozmiestnených v malých vzdialenostiach. Plošina je 

prepojená s počítačom, so špeciálnym softvérom (obrázok 30).   

 

 

Obr. 30 Zariadenie footscan (zdroj: www.medsport.co.za) 
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Touto metódou je možné zistiť informácie o stave nôh, tak v statickom, ako aj v dynamickom 

režime. Graficky sa znázorňuje pôsobenie tlaku pod chodidlami a hodnotí stav klenby 

a preťaženia jednotlivých častí chodidla. Zároveň sa vyhodnocuje symetria zaťaženia ľavej 

a pravej nohy. Výsledky hodnotenia je možné použiť v medicínskom priemysle v príprave 

ortopedických vložiek alebo v plánovaní operačného zákroku. V športovom tréningu sa 

využíva na zdokonaľovanie techniky behu a chôdze alebo k príprave dizajnu športovej obuvi.   

 

2.1.3 Hodnotenie svalovej aktivity elektromyografiou 

Charakteristické pre nervové a svalové bunky je ich excitabilita. Vzrušivosť a šírenie 

vzruchu je vlastnosť živých buniek, ktoré zaznamenáva elektromyografia pri priamej alebo 

nepriamej známke tohto procesu. Predpokladom dráždivosti je elektricky nabitá membrána 

nervovej bunky alebo svalového vlákna (Keller 1999). Diagnostika elektrickej aktivity svalov 

sa používa pri muskulárnej dystrofii a poruchách nervovosvalového prenosu. Umožňuje 

lokalizáciu postihnutia nervového systému. Svalová práca je ovládaná pomocou nervov. 

Správna funkcia nervov môže byť poškodená úrazom, nadmerným tlakom (pri náročných 

posilňovacích cvičeniach), zápalom, toxickými látkami (vo forme nevhodnej suplementácie) 

alebo vrodenou vývojovou chybou. Na základe EMG je možné identifikovať umiestnenie 

a rozsah takéhoto poškodenia. Svaly ľudského tela sú do činnosti zapájané na základe 

„príkazov“ z centrálnej nervovej sústavy (mozgu a miechy). Nervy vedú signály–vzruchy, na 

základe ktorých sa dostávajú na miesto kontaktu so svalom (nervovosvalová platnička). Tým 

sa zmení elektrická rovnováha vo svalových bunkách a vznikne sťah svalstva. Centrálna 

nervová sústava môže riadiť stupeň kontrakcie svalu alebo skupiny svalov pri zámernom 

pohybe pomocou excitabilných motorických jednotiek alebo pomocou frekvencie vzduchov, 

ktoré každou jednotkou prebiehajú. Vlákna periférnych motorických nervov sa vetvia 

a inervujú na väčší alebo menší počet svalových vlákien. Každý vzruch z jedného nervového 

vlákna môže vyvolať súčasnú kontrakciu väčšieho počtu svalových vlákien, ktoré tvoria 

dohromady jednu motorickú jednotku. Na obrázku 31 je znázornená schéma generovania 

EMG signálu (Bartlett 2007). 
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Obr. 31 Schematické znázornenie generovania EMG signálu (Bartlett 2007) 

 

Motorická jednotka 

Je základnou štrukturálnou a funkčnou jednotkou motorického systému. Medzi jej 

súčasti patrí miechový motoneurón, jeho axón (časť nervovej bunky, ktorého úlohou je prenos 

informácií na väčšiu vzdialenosť) a všetky svalové vlákna, ktoré sú týmto motoneurónom 

inervované. V každom svale sa vyskytujú motorické jednotky rôznych veľkostí (s väčším, 

alebo menším počtom svalových vlákien). To má svoje fyziologické opodstatnenie a praktický 

význam. Pre jemnú motoriku, keď je potrebné dosahovať presné dávkovanie svalovej sily, sú 

využívané malé miechové motoneuróny, ktoré inervujú menší počet svalových vlákien a ktoré 

majú aj nižší prah dráždivosti. Pri náročných odporových cvičeniach sú aktivované aj 

vysokoprahové veľké miechové motoneuróny, ktorých motorické jednotky majú väčší počet 

svalových vlákien. Svaly, ktoré sú využívané prevažne pre jemnú motoriku majú v priemere 

menšie motorické jednotky. Okohybné svaly majú v priemere 10 svalových vlákien 

v motorickej jednotke, svaly hlasivkové dokonca jedno, až dve vlákna. Opačným príkladom 

sú posturálne svaly, v ktorých je až niekoľko stoviek svalových vlákien inervovaných jedným 

motoneurónom. Pomocou ihlovej elektromyografie je možné zachytiť potenciál motorickej 

jednotky, ktorého veľkosť sa mení za rôznych patologických stavov (Keller, 1999).  

 

2.1.3.1 Uplatnenie v tréningovom procese 

Diagnostika sa vykonáva pomocou špeciálneho prístroja (elektromyografu), ktorým sa 

registrujú nervové a svalové potenciály. Tie je možné zachytiť elektródami, ktoré delíme 

podľa funkcie na stimulačné a registračné a podľa charakteru použitia na ihlové a povrchové 

(obr. 32).  
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 Ihlové elektródy umožňujú snímať povrchové, ale aj hlbšie štruktúry. Vpichujú sa 

do svalu alebo okolia nervového vlákna. 

 Povrchové elektródy sa lepia na pokožku. 

   

Obr. 32 Delenie elektród 

 

Na zachovanie optimálnych vodivých vlastností je potrebné udržiavať elektródy čisté 

a s hladkým povrchom. Pokožka pod povrchovými elektródami sa musí očistiť, odmastiť 

a tak sa na ňu aplikuje vodivý gél. Informácia z kontaktných elektród sa spracuje v počítači 

a prevedie vo forme EMG krivky na monitore alebo vo forme zvukového signálu. Na obrázku 

33 je znázornený prenosný elektromyograf 14 bitového prístroja ME 6000 Biomonitor. 

V tréningovej praxi bolo pokusne realizované hodnotenie svalovej aktivity hornej končatiny 

pri úchope jednoručnej činky nadhmatom, podhmatom a neutrálne počas bicepsového zdvihu. 

Zhromaždenie dát bolo zaistené počítačom s nainštalovaným softvérom MegaWin 3.0 

Software. Použité boli povrchové elektródy Ambu Blue Sensor P-00-S.  
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Obr. 33 Využitie elektromyografie v športovej praxi 

 

Výsledky preukázali, že vyššia svalová aktivita dvojhlavého svalu ramena bola zaznamenaná 

pri bicepsovom zdvihu podhmatom. Pri bicepsovom zdvihu nadhmatom bola najvyššia 

svalová aktivita zaznamenaná vo vretennom svale a vonkajšom vystierači zápästia. Vonkajší 

ohýbač zápästia sa v najväčšej miere zapájal pri bicepsovom zdvihu podhmatom a neutrálne. 

Vo väčšine prípadov bola svalová aktivita vyššia v koncentrickej fáze v porovnaní 

s excentrickou. V excentrickej fáze pohybu bola aktivita svalov predlaktia vyššia ako u 

dvojhlavého svalu ramena, čo s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdzuje, že táto fáza 

pohybu je regulovaná aj trojhlavým svalom ramena (Jesenský 2016).  
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KONTROLNÉ OTÁZKY Z KAPITOLY 2  

 

1. Ako rozdeľujeme aplikačné kategórie biomechaniky? 

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

2. Čo patrí medzi základné kinematické veličiny? 

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

3. Čo je to vzťažná sústava? 

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

4. Uveďte fázy prípravy kinematickej analýzy. 

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

5. Aký je rozdiel medzi rovinnou a priestorovou analýzou pohybu? 

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

6. Charakterizujte kinogram? 

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

7. Čo je základom dynamiky? 

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

8. Aké metódy zaradzujeme do dynamickej analýzy? 

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

9. Definujte silový gradient? 

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

10. Akou metódou môžeme hodnotiť svalovú aktivitu? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


