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3 TOPOGRAFIA SVALOV 

Poznajúc aké svaly prevažne zabezpečujú pohybovú činnosť je možné z množstva 

telesných cvičení určiť tie, ktoré najviac ovplyvňujú ich rozvoj a vzájomnú koordináciu. V 

závislosti od toho aká časť svalov tela je zapojená do pohybu rozlišujeme:  

 

 Globálnu (celkovú) prácu - viac ako 2/3 svalov.  

 Čiastkovú prácu - 1/3 do 2/3.  

 Lokálnu prácu - menej ako 1/3. 

 

Globálnou svalovou prácou sú charakterizované napríklad bežecké alebo plavecké 

disciplíny. Je ich možné definovať, ako viackĺbové pohybové činnosti pôsobiace nielen na 

rozvoj silových schopností, ale aj vnútrosvalovej koordinácie. Pri ich realizácii sa zapájajú 

všetky svalové skupiny zabezpečujúce komplexný pohyb. Je možné ich dopĺňať o prvky 

rytmizácie a koordinácie. S prihliadnutím na pohlavné osobitosti sú vhodnou pohybovou 

aktivitou od najmladších vekových kategórií pre dlhodobý proces športovej prípravy. 

Z posilňovacích cvičení sú to napríklad súťažné disciplíny olympijského vzpierania 

trh, nadhod a ich ďalšie tréningové prostriedky.  

 

 

Obr. 34 Kinogram vzpierania – trh (Zawieja, Koch 2005) 

 

K čiastkovej svalovej práci je možné zaradiť cvičenia posilňovacieho charakteru bežne 

využívané v kulturistických tréningových programoch. Na príklade tlaku veľkej činky v ľahu 

na lavičke (Bench press) je možné konštatovať primárne zaťaženie prsných svalov. 

Sekundárne využívame aj svalovú prácu deltových svalov a trojhlavého svalu ramena so 

stabilizáciou úchopu činky spôsobenú svalmi ruky a predlaktia (obrázok 35).  
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Obr. 35 Bench press 

 

Lokálna svalová práca je realizovaná menej ako 1/3 svalov. Na zdokonalenie bežeckého 

kroku sa v tréningovej praxi u atlétov alebo futbalistov uplatňuje cvičenie zamerané na rozvoj 

sily lýtkového svalstva. Takzvané výpony je možné charakterizovať ako plantárnu flexiu, 

ktorá využíva lokálnu prácu lýtkových svalov a dorziflexiu zameranú na svaly predkolenia, 

predný a zadný píšťalový sval, naťahovače prstov a palca, ohýbače prstov a palca a ďalšie 

malé svaly nohy (obrázok 36).  

 

 

Obr. 36 Alternatívy výponov zamerané na lýtkové svalstvo 

 

Lokálnu prácu experimentálne hodnotil Jesenský (2016), ktorý sa zameral na hodnotenie 

svalovej aktivity pri variáciách bicepsového zdvihu (obrázok 37). Z výsledkov je možné 

konštatovať percentuálny rozdiel svalovej aktivity pri koncentrickej a excentrickej fáze 
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cvičenia. To umožňuje výber vhodného úchopu náčinia s čo najefektívnejším posilňovacím 

efektom.  

 

 

Obr. 37 Variácie bicepsového zdvihu 

 

3.1 Svaly podmieňujúce komplexnú silu tela 

Pohyb a stabilitu segmentov tela vykonáva sústava priečne pruhovaných svalov a šliach. 

Ich riadenie a reguláciu zabezpečuje komplex riadiacich orgánov tvoriacich nervovú sieť. 

Vedomému riadeniu podliehajú iba priečne pruhované svaly. Rozdeľujeme ich podľa veľkosti 

a tvaru na dlhé, krátke a ploché. Svalové vlákno je komplexná mnohojadrová bunka. Od 

svojho okolia je oddeľované bunkovou membránou–sarkolemou, ktorá obklopuje cytoplazmu. 

Svaly sú pomocou šliach prichytené k opornému aparátu–kostre. Niektoré svaly sa upínajú do 

kože, napríklad mimické svaly. Iné typy svalov sa upínajú do kĺbových puzdier a prechádzajú 

cez jeden alebo viac kĺbov, ktoré označujeme jednokĺbové alebo viackĺbové. Základom 

svalovej funkcie je svalový sťah–kontrakcia, ktorá je za prirodzených okolností vyvolaná 

nervovým podnetom. Svalová kontrakcia je rozhodujúca pre vznik svalovej sily. Vo vzťahu 

k dĺžke a napätiu svalov môže prebiehať niekoľkými spôsobmi. Svalové vlákna sa zo svojej 

pôvodnej dĺžky môžu skracovať, naťahovať alebo meniť svoju dĺžku. Každý sval má v pokoji 

určité trvalé napätie. Takéto pokojové napätie svalov nazývame svalový tonus (Fleischmann, 

Linc 1987). Pokojové napätie zabezpečuje vzájomným vyvažovaním držanie tela a jeho častí. 

Niektoré svaly majú pohybovú funkciu úplne potlačenú a ich základnou činnosťou je svalový 

tonus. Napríklad svaly na chodidle svojím tonusom udržujú klenbu chodidla. Pokojové 

napätie zanikne až po smrti alebo po strate inervácie. Dôsledkom straty inervácie stráca každý 

sval aj celá svalová skupina svoju funkciu. Pokojové napätie nadobúda prevahu 

v zostávajúcich svaloch a vzniká patologické držanie. Výška pokojového napätia nie je stála 

hodnota a ani jeho priemerná výška nie je u všetkých ľudí rovnaká. To je možné pozorovať 
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napríklad pri držaní tela. Vyšší svalový tonus majú svaly, ktoré zabezpečujú vzpriamený 

postoj a tie, ktoré sú častejšie zapájané do činnosti. Znižovanie tonusu spôsobuje aj teplota 

okolia. Teplo svalový tonus znižuje a chlad ho naopak zvyšuje. 

 

Svaly telesného jadra 

Dôležitosť funkcie svalov telesného jadra v prevencii pred zraneniami a pre rast 

pohybovej výkonnosti je v poslednom období praxou veľmi uznávanou a diskutovanou 

témou. Pri ich aktivácií je možné analyzovať alternatívne 29 svalov trupu: brušných, sedacích, 

chrbtových a panvového dna (Fredericson a Moore 2005). Do činnosti sa zapájajú 100 ms 

pred aktiváciou svalov končatín, čím vytvárajú pohybovú bázu pre efektívnejší pohyb celého 

tela (Krištofič 2012). Z hľadiska diferenciácie ich funkcie sa rozlišuje výraz stabilita 

telesného jadra, čo znamená schopnosť týchto svalov kontrolovať pozíciu panvy, chrbtice a 

hrudného koša za účelom optimálnej produkcie, transferu a kontroly síl pri pohybe (Norris 

2001). Na strane druhej sila telesného jadra znamená svalovú silu a schopnosť jej produkcie 

(Faries a Grenwood 2007). Pod stabilitou chápeme dynamický proces zaisťujúci statickú 

polohu, ktorý v prípade potreby zabezpečuje kontrolovaný pohyb trupu (Palaščáková 

Špringrová 2012). Na stabilizácii sa nikdy nepodieľa iba jeden sval, ale v dôsledku svalového 

prepojenia vždy celý svalový reťazec (Kolář a Lewit 2005). Svaly telesného jadra sú 

aktivované pri každom aj minimálnom pohybe tela. Jeho funkcia môže byť negatívne 

ovplyvnená úrovňou výdrže jednotlivých svalov v rámci systému ako aj dysbalanciami. Na 

zachovaní stability tela sa podieľa svalový systém ako celok, ktorý treba z hľadiska kvality 

diferencovať. Stabilizačné svaly možno na základe diferenciácie funkcie svalov telesného 

jadra rozdeliť na lokálne a globálne stabilizátory. Obidve skupiny fungujú ako jeden celok. 

Motorická funkcia segmentu tela je možná iba za ich koordinovanej spolupráce. Hlavným 

cieľom tréningu telesného jadra je zlepšenie stability, koordinácie a načasovanie zapojenia 

hlbokého svalstva trupu, ako aj zníženie rizika vzniku zranení. Tréning telesného jadra sa delí 

na tréning stability a sily. Ďalej ho môžeme rozčleniť podľa úrovne zaťaženia a oblasti 

zamerania na: 

 

 Rehabilitačný zameraný na odstránenie bolestí a problémov s chrbticou, ktoré 

často plynú z neschopnosti aktivácie lokálnych stabilizátorov.  

 Regulárny pre zlepšenie pohybového a zdravotného komfortu počas vykonávania 

každodenných aktivít, ako aj prevencie pred zraneniami.  
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Tréning zameraný na rozvoj športového výkonu je predmetom ďalších verifikácií. Je možné 

predpokladať, že optimalizáciou funkcií lokálneho systému sa vytvoria priaznivejšie 

podmienky pre činnosť globálneho systému. Nedostatočne rozvinutá stabilita telesného jadra 

vedie k chybám pri zdokonaľovaní techniky. Core tréning vedie k väčšej maximálnej sile 

a viac efektívnemu využívaniu svalov ramien, paží a nôh (Lehman 2006). To vedie k zníženiu 

rizika zranenia a pozitívnemu efektu na športový výkon (Hibbs et al. 2008). Willson et al., 

(2005) preukázali vzťah medzi svalovou aktivitou trupu a pohybom dolných končatín. 

Naznačujú, že zníženie stability telesného jadra tvorí predispozíciu zranení, no vhodným 

cvičením môžeme toto riziko redukovať. Vo väčšine prípadov výskumy poukazujú na 

benefity core treningu pre pacientov s bolesťami v lumbálno-panvovej oblasti. Menej 

výskumov sa zameriava na účinok pre športovcov a jeho vplyv na optimalizovanie športového 

výkonu. Pre efektívny výber cvičení je dôležité poznať časové zapojenie jednotlivých svalov 

do pohybu a veľkosť ich aktivity. Odpoveď možno hľadať v analýze časového sledu 

zapájaného svalstva a svalovej aktivity získanej prostredníctvom elektromyografického 

záznamu realizovaného v priebehu vykonávania každodenných činností, počínajúc od 

dýchania až k fyzicky najnáročnejším športovo špecifickým zručnostiam. Diagnostika svalov 

telesného jadra na základe hodnotenia svalovej aktivity umožňuje kvantifikovať ich funkciu v 

priebehu pohybu alebo statických polôh. Východiskom bude s veľkou pravdepodobnosťou 

možnosť navrhnúť také cvičenia, ktoré by sa s ohľadom na svalovú prácu, držanie tela a 

pohybové sekvencie čo najviac približovali nárokom v rozličných pohybových vzoroch. Smer 

a poradie pohybu končatín má tiež závažný vplyv na aktiváciu svalov. Podstatnou je 

schopnosť aktivácie svalov telesného jadra a dynamickej úpravy postury už v dobe 

pohybového zámeru. Na rozdiel od tradičného spôsobu posilňovania sa nevychádza iba 

z anatomickej funkcie. Pri rozvoji stability a sily svalov trupu je dôležité ich začlenenie do 

biomechanických reťazcov pohybu danej športovej špecializácie. Tieto biomechanické 

reťazce nie sú odvodzované iba zo spomínaných anatomických faktov, dôležitú úlohu tu hrajú 

riadiace procesy centrálnej nervovej sústavy. 

 

3.1.1 Základy aktivácie svalov telesného jadra 

Základným cieľom osvojovania a zdokonaľovania techniky posilňovacích cvičení je 

vytváranie pohybových predpokladov pre správne držanie tela a posilňovanie pohybového 

systému v kombinácii s dvíhaním a nosením záťaže. Na základe cvičenia vznikajú základné 

pohybové vzory, ktoré sú hlavnou podmienkou pre osvojenie a zdokonaľovanie techniky. Pri 

posilňovacích cvičeniach a ich správnej technickej realizácií je možné vychádzať 
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z reproduktívného uvedomeného typu motorického učenia, ktoré predstavuje aktívne učenie. 

Jeho cieľom je zámerné naučenie sa nejakej pohybovej činnosti podľa určitých zvykov, 

vzorov, stabilných stereotypov, už skôr zostavených postupov. Slúži na osvojenie si 

základných pohybových zručností, návykov, rozvoj pohybových schopností, 

psychofyziologických mechanizmov a funkcií (percepcie, syntézy vonkajšej a vnútornej 

aferentácie, medzisvalovej a vnútrosvalovej koordinácie). Medzi determinujúce faktory 

zdokonaľovania techniky je potrebné zaradiť dýchanie. To prebieha samovoľne, bez toho, aby 

sme sa na neho museli sústrediť. Prácu dýchacej sústavy podporujú svaly brušnej a hrudnej 

dutiny. Taktiež anatomické tvarovanie rebier, pohyblivé kĺbové spojenia rebier a stavcov, 

štruktúra a uloženie dýchacích svalov, ako aj priestory okolo pľúc umožňujú zväčšovať 

a zmenšovať predozadný priemer hrudníka, ktorý je spojený s rozpínaním a zmršťovaním 

pľúc. Keď sa všetky svalové skupiny zjednotia a splynú s činnosťou bránice, dýchanie bude 

efektívne. Tomu aby sme efektívne dýchali predchádza tréning zameraný na túto činnosť, 

ktorá sa pri záťaži má stávať rytmickou a ekonomickou. 

 

Riadené dýchanie 

Je ovplyvňované mysľou a vôľou do takej miery, že si môžeme zvoliť dĺžku vdychu 

a výdychu, jeho frekvenciu a spôsob, akým chceme dýchanie vykonať. 

 

 Vdych – je aktívny dej, ktorý závisí od činnosti inspiračných svalov. 

Najvýznamnejším vdychovým svalom je bránica.  

 Výdych – je pasívny dej, pri ktorom sa uplatňuje predovšetkým elastickosť pľúc, 

pružnosť hrudníkovej steny a hmotnosť hrudníka. 

 

Maximálne množstvo vzduchu, ktoré môžeme vydýchnuť po maximálnom vdýchnutí, 

vyjadruje vitálna kapacita pľúc. Vyjadruje koľko kyslíka môžu pľúca ponúknuť tkanivám. 

Základom pre bránicové dýchanie je hlboký vdych do spodnej časti pľúc tak, aby hrudník 

zostal nehybný a aktívna bola oblasť brucha. V oblasti brucha vzniká tlak, ktorý priaznivo 

pôsobí na všetky orgány brušnej dutiny, zlepšuje sa peristaltika, prekrvenie jednotlivých 

orgánov. Bránicové dýchanie má priamy vplyv aj na krvný obeh, pretože sa zvýši cirkulácia 

krvi v orgánoch. Po uvoľnení a návrate do pôvodnej pozície je nadvihovaný aj srdcový sval 

(Krejčí, 2012).   
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Obr. 38 Nácvik bránicového dýchania v ľahu na chrbte a bruchu 

 

Pre potreby analýzy bolo porovnávané bránicové a hrudné dýchanie v polohách ľahu na 

bruchu a vzpriamenom sede. Na základe elektromyografického záznamu bol ihlovými 

elektródami hodnotený proband vo veku 24 rokov, ktorého môžeme zaradiť medzi 

výkonnostných športovcov v silovo-rýchlostných disciplínach. Diagnostika bola realizovaná 

na prístroji Nicolet VikingQuest v spolupráci s lekármi neurologickej ambulancie. Hodnotená 

bola aktivita svalu m. multifidus spinae, ktorý je dôležitým svalom podporujúcim stabilizáciu 

chrbtice. Zaznamenané boli rozdiely vo svalovej aktivite medzi hrudným a bránicovým 

dýchaním. V oboch polohách bola zaznamenaná vyššia svalová aktivita m. multifidus spinae 

pri bránicovom dýchaní. Na obrázku. 39 je znázornená svalová aktivita m. multifidus spinae 

pri bránicovom a hrudnom dýchaní v ľahu na bruchu.  
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Obr. 39 Porovnanie svalovej aktivity m. multifidus spinae pri opakovanom maximálnom 

vdychu a výdychu 

 

Tieto štúdie sú v procese riešenia, v ktorých je možné predpokladať, že práve bránicové 

dýchanie a s ním spojená vyššia svalová aktivita lokálnych stabilizátorov chrbtice umožňuje 

zvyšovanie prevencie pred možnými zraneniami v športe, ale aj v bežnom živote. 

 

 

Obr. 40 Anatómia brušného a hrudného dýchania (Kaminoff 2006) 

 

Dýchanie zaradzujeme k autonómnej nervovej sústave, ktorá udržiava optimálne vnútorné 

podmienky organizmu. Aj napriek tomu, že je dýchanie vykonávané bez vedomej činnosti 
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človeka je možné jeho proces kontrolovať vedome. To umožňuje optimalizovať pohybový 

prejav človeka, tak v športovej sfére, ako aj v prevencii pred možnými zraneniami v bežnom 

živote. 

 

3.2 Optimálny variant a optimalizácia pohybu 

V tejto etape biomechanickej analýzy je hodnotený stupeň reálne uskutočnených 

optimálnych variantov techniky a taktiky. Optimálne pohybové režimy sú charakterizované 

najefektívnejšou technickou realizáciou pohybových aktov a najlepšej taktiky pohybovej 

činnosti. Optimálnym sa nazýva najlepší variant zo všetkých možností. Podobne sa rieši úloha 

optimalizácie pohybovej činnosti, respektíve jej racionalizácie so snahou o čo najväčšiu 

aproximáciu k ideálnej technike. Optimalizáciou sa nazýva výber najlepšieho variantu z 

celkových možností. Všeobecná odpoveď na to, čo je najlepší variant pohybovej činnosti 

neexistuje, pretože všetko závisí od konkrétnej situácie a postavenia cieľa. Pohybový prejav 

človeka so zameraním na technicko-taktickú výkonnosť podmieňujú: 

 

 Objem techniky a taktiky.  

 Všestrannosť techniky a taktiky. 

 Efektívnosť a racionálnosť techniky a taktiky.  

 Stupeň osvojiteľnosti techniky a taktiky. 

 

Objemom techniky nazývame univerzum technických spôsobov, ktorými disponuje človek. 

Objem taktiky je suma taktických variantov, ktorými disponuje športovec alebo športový 

kolektív. V športe sa neustále hľadajú optimálne varianty techniky a taktiky spolu so 

skúmaním stupňa súvislosti medzi reálne uskutočneným a optimálnym režimom. Na kontrolu 

objemu techniky a taktiky je možné uplatniť biomechanické analýzy. Technika sa 

zdokonaľuje v rámci jednotlivých športových špecializácií a je predovšetkým záležitosťou 

riadenia motoriky. Jej cieľom je usporiadanie pohybu v priestore a čase, ktoré vedie 

k úspešnému riešeniu pohybových úloh. V športovej praxi sa často stretávame nielen 

s termínom technika, ale aj štýl. Ten je využívaný v každej športovej špecializácii, ale aj pri 

základných lokomočných pohyboch, ako je chôdza a beh. Tie patria k základným spôsobom 

premiestňovania sa. Jedným zo základných prostriedkov zisťovania denného pohybového 

režimu je monitorovanie objemu pohybových aktivít, na základe počtu krokov. Za rok urobí 

človek približne 4,5 milióna krokov v závislosti od jeho zdravotného stavu a spôsobu života. 
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Pomerne veľký objem vykonanej práce pri chôdzi, alebo behu si vyžaduje optimalizáciu 

pohybu, pre ktorú je nevyhnutné minimalizovať ekonomické straty a posudzovať 

biomechaniku pohybu. To je možné výberom optimálnej rýchlosti, ktorá je závislá od dĺžky 

a frekvencie krokov. V súčinnosti s vnútornými silami, ktoré vznikajú pri spolupráci 

jednotlivých častí tela na človeka pôsobia aj vonkajšie sily. Pri zmenách pohybového stavu sú 

vnútorné a vonkajšie sily v určitom vzťahu: 

 

 Vnútorné sily – podľa vzťahu k pohybom športovca rozoznávame aktívne 

a pasívne. Aktívne predstavujú svalovú silu, ktorá je hlavnou hybnou silou. 

Pasívne pohyb nevyvolávajú, sú prezentované pružnosťou a pevnosťou tkanív 

a silami zotrvačnosti vnútorných orgánov. Tieto odporové sily z fyziologického 

hľadiska chránia pohybový aparát človeka.  

 Vonkajšie sily – v závislosti od vzťahu medzi pohybom športovca a vonkajšími 

silami rozoznávame aktívne a pasívne. Pri aktívnych je smer pôsobenia zhodný so 

smerom pohybu športovca. Pasívne vonkajšie sily nie sú v zhodnom smere s 

pohybom športovca. Delenie vonkajších síl na čisto aktívne a pasívne nie je úplne 

možné, pretože tá istá sila sa prejavuje raz ako aktívna a inokedy ako pasívna. 

Tieto sily majú pôvod mimo tela človeka a vznikajú pôsobením iných telies. 

Patria tu napríklad ťahová sila, sila reakcie opory, trecia sila, sila odporu 

prostredia atď. 

 

Bez vonkajších síl nie je možné zmeniť svoj pohybový stav a bez vnútorných nemôžeme túto 

zmenu riadiť. Základnou podmienkou zámerného pohybu človeka je vnútorná svalová sila. 

Veľkosť a smer pôsobiacej sily nás informuje o spôsobe pohybu sledovaného segmentu. Bez 

pôsobenia síl nedochádza k zmenám pohybového stavu telesa. Prvotným činiteľom sú 

vnútorné – svalové sily, ale pohyb je determinovaný ich koordináciou s vonkajšími silami, 

ktorými na telo pôsobí prostredie, napríklad pri chôdzi. Bez vonkajšej opory by nebolo možné 

ani s maximálnym zapojením svalov vykonať jeden krok. Vonkajšie sily pôsobia súčasne so 

silami vnútornými a výsledná časovo-priestorová charakteristika daného pohybu závisí od 

vzájomného pomeru týchto síl. Pre športový výkon je niekedy potrebné veľkosť vonkajších 

síl maximalizovať. Napríklad trecia sila medzi športovou topánkou a podložkou pri behu musí 

byť dostatočné veľká, aby sa noha nepošmykla. Iný príklad je vonkajšie sily minimalizovať 

pri odporu vzduchu počas jazdy na bicykli. Na obrázku 41 sú znázornené sily pôsobiace na 
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človeka počas behu: G – sila tiaže, Fin – sila inercie, P – hmotnosť tela, Rst a Rdyn – statické 

a dynamické komponenty reakcie opory, FB – odpor prostredia. 

 

Obr. 41 Sily pôsobiace na človeka počas behu 

 

Reakčná sila podložky vzniká ako reakcia na akčnú silu, ktorou pôsobí bežcovo chodidlo na 

podložku. Z biomechanického hľadiska podmieňuje výkon v behu správna technika, pri ktorej 

sa zameriavame na odstraňovanie pohybovej asymetrie. Tá sa týka tak odrazovej, letovej, ako 

aj dopadovej fázy spolu s udržiavaním optimálnych pohybových vzorov. Bartlett (2007) 

prezentuje analýzu pohybových vzorov počas behu. Na obrázku 42 je znázornený beh 

v rôznych vekových kategóriách u oboch pohlaví.  

 

 

Obr. 42 Analýza techniky behu (Bartlett 2007) 
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Autor posudzoval bežecké pohybové vzory so zameraním na koordináciu pohybov horných 

a dolných končatín, dĺžku krokov a iné kinematické charakteristiky na základe videoanalýzy. 

Pri hodnotení optimálnej techniky pohybu je možné hľadať námety vo vrcholovom športe 

z pohľadu úspešnosti v jednotlivých disciplínach. Na obrázku 43 je znázornená analýza 

techniky behu Usaina Bolta, ako najúspešnejšieho šprintéra v histórii atletiky. 

 

 

Obr. 43 Biomechanická analýza šprintu 

 

Pri analýze jeho výkonnosti je možné konštatovať optimálne postavenie biokinematických 

reťazcov po štarte a udržiavanie konštantnej rýchlosti v posledných 30 metroch. Pohybový 

účinok pôsobiacich síl pri behu je závislý od ich veľkosti a doby pôsobenia. Žiadne teleso 

samo od seba nemôže meniť svoj pohybový stav, veľkosť alebo smer rýchlosti pohybu. Každá 

zmena si vyžaduje nejakú príčinu, za ktorú označujeme silu.  
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KONTROLNÉ OTÁZKY Z KAPITOLY 3  

 

1. Ako rozdeľujeme topografiu pracujúcich svalov? 

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

2. Aké tri typy svalstva rozlišujeme?  

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

3. Čo podmieňuje pohybový prejav človeka? 

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

4. Definujte termín štýl. 

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

5. Charakterizujte vnútorné sily podmieňujúce pohyb človeka. 

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

6. Charakterizujte vonkajšie sily pôsobiace na športovca. 

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

7. Aké sily podmieňujú pohyb a pôsobia na človeka počas behu? 

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

8. Charakterizujte termín technika. 

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

9. Aký je rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou technikou? 

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

10. Aké sú to optimálne pohybové režimy? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


