
BIOMECHANICKÉ ASPEKTY POVRCHů  SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ 
 
ÚVODEM:  
Doposud byla hlavním záměrem vědeckých týmů uplatňujících biomechanické disciplíny ve vrcholovém sportu 
optimalizace fyzických pohybů týkajících se sportu na základě kriterií mechanické účinnosti. 
 
Nicméně vzrůstající počet lidí zabývajících se sportem na všech  výkonnostních úrovních a v nejrůznějších 
sportovních odvětvích, které v současnosti existují, jsou příčinou aktuální potřeby přehodnotit hlavní smysl 
výzkumu v biomechanických laboratořích, kterým doposud byla již zmíněná objektivní optimalizace a 
kombinovat úvahy týkající se mechanické účinnosti ve spojitosti s prevencí možných zranění. 
Sportovní činnost nevyhnutelně zahrnuje nepřetržitou sérii interakcí mezi chodidlem sportovce ( hráče ) a 
podložkou. Tyto interakce zapříčiňují, že kosterní struktury jsou vystavovány zátěžím nejrůznějšího druhu: 
tlaku, tahu, smyku, ohybu, kroucení nebo kombinací předchozího. Zatížení působící na kosterní systém hráče je 
příčinou zmnožení vibračních mechanických podnětů. Takovéto podněty mají příznivý vliv na různé druhy 
tkání a podporují postupnou adaptaci tělních struktur. Nicméně, když je kosterní systém vystaven vysokému 
počtu takovýchto podnětů v průběhu extrémně dlouhého období soustavného tréninku, může se projevit 
negativní vliv tohoto zatížení a stát se příčinou zranění. Zatížení, kterému je kosterní systém vystaven, je 
závislé na vnějších a vnitřních faktorech. Vnější faktory zahrnují mechanické vlastnosti obuvi a povrchu, na 
kterém je pohyb vyplývající ze sportovní činnosti prováděn. Vnitřní faktory závisí na charakteristikách pohybu, 
osobních zvláštnostech hráče ( geometrie a mechanické vlastnosti částí skeletu ) a vlivech závislých na 
konkrétní situaci. 
Navzdory důležitosti biomechanického hodnocení vlastností povrchů hracích ploch z hlediska sportovního 
výkonu a prevence zranění byly jen ve výjimečných případech existující povrchy navrhovány a hodnoceny v 
souladu s vědeckými a technickými standardy založenými na biomechanických kritériích. To vedlo ke 
zmnožení typů povrchů a materiálů, u kterých je biomechanická terminologie obsažena v reklamních 
materiálech navzdory faktu, že tyto povrchy a materiály nebyly testovány exaktním způsobem.  
 
Z těchto důvodů je užitečné nahlédnout do historie povrchů sportovních ploch. Až do počátku šedesátých let 
nebyly pro sportoviště používány žádné syntetické povrchy. V uzavřených prostorách se sportovalo  na 
dřevěných podlahách a venkovní hřiště byla z udusané hlíny, škvárová  nebo travnatá. Potřeba zlepšit 
vlastnosti hracích povrchů z hlediska údržby a odolnosti vzhledem k venkovním podmínkám urychlila vývoj 
prvních syntetických povrchů a některé firmy začaly experimentovat s asfaltovými povrchy s příměsí gumy z 
důvodu zvýšení elasticity. Největší pokrok přinesla polovina šedesátých let s objevem velmi kvalitních 
syntetických pryskyřic, které výborně odolávají venkovním podmínkám. První umělé fotbalové hřiště bylo 
položeno v roce 1966 na stadiónu Astrodome pro American Fotball League v Houstonu ( Texas, USA ). V roce 
1968 bylo poprvé použito syntetického povrchu pro vrcholnou atletickou událost - olympijské hry v Mexico 
City. V polovině sedmdesátých let se objevily první studie zabývající se vlivem povrchů sportovišť na výskyt 
zranění. 
Německo bylo průkopníkem na poli standardizace a regulace povrchů sportovních ploch v souvislosti se 
standardy DIN 18032 a 18035 ( DIN - zkratka označující německé průmyslové normy, pozn. překl.) 
připravovanými pro olympiádu v roce 1972 v Mnichově a stalo se vzorem pro ostatní Evropu. Standardy DIN 
jsou vyžadovány různými sportovními fedaracemi a profesionálními ligami jako je například španělská ACB 
(asociace basketbalových klubů ).  Ačkoli je německý přístup ukázkou chvályhodného prvního pokusu o 
formulaci standardů v této oblasti, je na tomto poli velké množství bílých míst,  mezi nimi například 
neexistence adekvátní metody simulace reálného zatížení vznikajícího v průběhu sportovních aktivit  a 
neprobádané aspekty  jako například  pohlcování energie. Jednotlivé druhy povrchů mohou ovlivňovat 
zatížení působící na sportovce, vést ke změnám v pohybech a výkonech a proto také mají vliv na výskyt 
zranění. Zatížení vznikající mezi obuví a povrchem může být zkoumáno odděleně podle klasifikace rozdělené 
do dvou typů: 
• Horizontální síly, které jsou v podstatě zkoumány z hlediska tření. 
• Svislé síly, které jsou většinou rozebírány v podmínkách absorpce nárazu při dopadu. 
 Stálá ochrana před zraněnímna straně jedné a zajištění podmínek pro maximální pohybovou výkonnost na 
straně druhé budou v objektivním rozporu, který povede k přijetí kompromisního řešení. Nejprve je nezbytné 
vytvořit rozlišení mezi konceptem abrase (oděru) a konceptem tření. Abrase se vztahuje k opotřebovávání 
určitého materiálu ve smykovém tření v kontaktu s materiálem jiným; v případě povrchů sportovních ploch jsou 
vstupní podmínky obvykle odvozovány ze vztahu k aspektům ochrany před pády, odřeninami a spáleninami 
pokožky.  
 
HORIZONTÁLNÍ SÍLY. TŘENÍ 



  
Tření o povrch je nezbytné kvůli zajištění stability pohybu a prevenci pádů, i když nadměrné tření může být 
příčinou zranění a změn ve způsobu provedení sledovaných pohybů 
 
Obecně vzato, bezpečnostní ochrana proti pádům způsobených uklouznutím byla zkoumána v průmyslovém 
prostředí pro vzorce lidského chování, ve kterých jsou dosahované rychlosti a síly daleko nižší, než které 
vznikají ve sportovních situacích. Ve snaze vyřešit problémy způsobené třením je sportovní obuv vybavena 
různými druhy doplňků v závislosti na druhu sportu: zuby, špunty nebo různými druhy vzorků na podrážce. Je 
možno říci, že ideální kombinace mezi povrchem a obuví by měla poskytovat přiměřenou přilnavost, která 
umožní sportovci ( hráči ) zrychlovat a zpomalovat a současně udržovat rovnováhu, rytmus a koordinaci. 
Rozhraní povrchů musí mít takové vlastnosti, aby vazy kotníku a kolene nebyly vystaveny nadměrnému 
namáhání, když hráč provádí náhlé změny směru. Rozlišuje se také mezi třením statickým a dynamickým. 
Koeficient statického tření je definován jako podíl minimální síly způsobující posun a síly k povrchu kolmé. 
Vyšší úroveň statického tření způsobuje, že k posunu nedojde tak snadno a je nutné vyvinout větší vodorovnou 
sílu. Koeficient dynamického tření se oproti tomu odvozuje z podílu síly rovnoběžné s povrchem, kterou je 
nutné vyvinout pro udržení určité rychlosti posuvu, a síly kolmé k povrchu. Koeficient dynamického tření je 
proto závislý na rychlosti, kterou posuv již po svém zahájení probíhá. Při zkoumání vlastností různých druhů 
povrchů v průběhu tření je nezbytné nezapomenout, že Coulombův zákon neodpovídá tomu, co se děje ve 
skutečných podmínkách, protože předpokládá, že třecí síla je závislá výhradně na kolmé k povrchu a zanedbává 
vliv rychlosti posuvu,  styčných ploch atd. ( obr. 1 ). Ve skutečnosti jsou třecí síly závislé na více faktorech:  
• Rychlost pohybu 
• Velikost svislé síly 
• Velikost a tvar styčných ploch 
• Směr pohybu ( zakřivený nebo přímý ) 
• Vnější prostředí   
   Pro výzkum tření ( klouzavosti ) různých typů povrchů sportovních ploch může být používán řada testů, 
které lze rozdělit do dvou kategorií: 
• testy s lidskými subjekty 
• testy s využitím strojů 
Testy s lidskými subjekty využívají dynamometrické platformy měřící silové působení a obrazový záznam pro 
měření pohybu. Tento typ testování má nevýhodu v tom, že lidský subjekt přispívá k variabilitě faktorů, protože 
je pro něj velmi obtížné opakovat identický pohyb několikrát. Pro pohybové studie je proto obvyklé využívání 
zkušených jedinců. Navzdory těmto obtížím jsou tyto testy nezbytné pro určení validity výsledků získaných v 
testech využívyjících stroje. Existuje velké množství používaných strojů, ale nejdůležitějším požadavkem v 
každém jednotlivém případě je nejlepší možná simulace pohybů a zatížení vznikajících ve skutečné situaci. 
Příklad některých jednoduchých aplikací umožňují stroje, které jsou obsaženy v normách DIN.  Stuttgartský 
přístroj na měření klouzavosti ( obr. 2 ) je v principu tvořen svislou hřídelí v podpůrné kostrukci s měřící 
jednotkou, která je upevněna k dolní části hřídele. Konstantní kroutící moment je zajištěn volně zavěšeným 
závažím. Výsledkem tohoto testu je koeficient tření, který je určen jako podíl momentu tření a působící 
vertikální síly, když jako přijatelné jsou brány hodnoty mezi 0.5 - 0.7. 
Přístroj měřící klouzavost využívaný berlínským Federal Institut of Material Testing je tvořen válcovým tělem 
a pružinovým spouštěcím mechanismem. Výsledkem měření je dosažená délka klouzavého pohybu a za 
přijatelné jsou považovány hodnoty mezi 0.6 - 0.9 m. 
Přesto však tyto typy přístrojů neumožňují věrně simulovat zatížení vznikající v průběhu sportovní aktivity. Ve 
sportovním prostředí vznikají mnohem větší síly, až do 7 000 N, rychlosti do 5 m/s a momenty sil až do 70 Nm. 
Navíc jsou standardně vyžadované testy prováděny s testovacími vzorky z kůže, což znamená, že testovací 
vzorky musí být neustále vyměňovány a proto není zaručeno přesné opakování testovací procedury, navíc 
používaná kůže je velmi odlišná od materiálů, z kterých je vyrobena sportovní obuv.  
S ohledem na nedostatky  přístrojů, u kterých je požadována adekvátní simulace vznikajících třecích sil ve 
zkušebních podmínkách, vyvinul Institut biomechaniky ve Valencii dva přístroje ( obr. 3 a 4 ), které umožňují 
simulovat rotační a přímé translační pohyby a měřit vznikající třecí síly. U těchto přístrojů je možné různé 
nastavení svislých a vodorovných působících sil a umístění testovaného chodidla v nejůrznějších úhlech podle 
typu testovaného pohybu. Kvůli možnosti napodobovat téměř jakékoliv pohyby spojené se sportovním 
výkonem jsou tyto přístroje schopny vyvinout silové působení v rozmezí 0 - 7 200 N a momenty sil 0 - 150 
Nm. 
 
VERTIKÁLNÍ SÍLY 
 
Absorpce nárazů byla historicky základním  cílem při navrhování různých druhů  sportovního příslušenství. 



 
Konstrukce obuvi a hracích ploch sledovala vždy hlavní cíl - ochranu hráče před nárazy, kterým jsou vystaveny 
nejrůznější tělní struktury v průběhu tréninku nebo soutěže. Následující stať uvažuje o tom, co to vlastně 
“náraz” je,  jaké jsou jeho důsledky pro sportovce a jak může být redukován pomocí vlastností hrací plochy.  
V biomechanice je pod pojmem náraz rozuměna působící síla vysoké hodnoty a krátkého trvání ve vztahu k 
reakční době svalů dolních končetin. Svaly potřebují určitou dobu na vytvoření rozdílu ve svalovém napětí 
potřebného pro změnu kloubní konfigurace ( doba svalové latence ). Tato doba se mění v závislosti na typu 
svalstva a stupni svalové kontrakce, ale pro svaly dolní končetiny může být brána jako odpovídající hodnota 
30msec. Toto je základ pro používání termínů jako “nárazové zatížení” nebo “pasivní zatížení”, které 
odpovídají zatížení vytvářenému během časového období kratšího než 30msec. Zatížení měnící se v delších 
časových intervalech se nazývá “aktivní zatížení”, které označuje změny ve svalové aktivitě prováděné pod 
kontrolou nervového systému. Nárazové síly jsou vytvářeny při volném pádu těžiště z určité výšky při skoku 
nebo běhu a dokonce při změnách oporné nohy v průběhu normální chůze. Velikost vytvářených nárazů je 
zcela závislá na druhu prováděného pohybu.  
Jedna z rozlišovacích charakteristik běhu v porovnání s chůzí je absence opory obou nohou současně při 
přesouvání těžiště těla z jednoho chodidla na druhé, které se při běhu uskutečňuje během samostatné fáze 
nazývané letovou fází, kdy není ani jedno chodidlo v kontaktu s povrchem. Tato situace je spojena s větší  
rychlostí pohybu, což znamená, že nárazy do paty běžící osoby mohou dosáhnout ve svém maximu 
několikanásobné váhy těla ve velmi krátkých časových intervalech. Stejně jako v případě normální chůze 
dopadá většina běžců při nižší rychlosti běhu na zadní část paty ( obr.5 ). Při výskoku jsou vznikající nárazy 
dokonce ještě větší než v běhu a dosahují až sedminásobku váhy těla při vertikálních skocích ve sportech jako 
je basketbal a volejbal a deseti až dvanáctinásobku při skocích v atletice a gymnastice. Při dopadu po skoku 
existují ve skutečnosti nárazy dva: jeden na přední část chodidla, která zajišťuje první kontakt s povrchem a 
druhý na patu který má obvykle větší velikost ( obr.6 ). Síly vznikající při nárazu mají vliv na vibrace, kterým 
jsou vystaveny kosterní struktury dolních končetin ve vertikálním směru. Tyto vibrace, které vznikají při 
kontaktu s podložkou a jsou přenášeny klouby, jsou některými autory označovány jako příčina degenerativních 
změn kloubních chrupavek. Tyto nárazy jsou také spojovány s širokou škálou poruch: bolesti hlavy, záněty 
svalů chodidla, zánět Achillovy šlachy, bolesti zad. Klouby, které jsou nejčastěji ničeny působením 
degnerativních změn ( klouby nohy, meniskus, meziobratlové ploténky ) jsou ty, jež mají ve skeletu úlohu 
pohlcovačů nárazů a jednou z jejich funkcí je tlumení vibrací vznikajících nárazy a přenášených kosterními 
strukturami do horních částí těla. Podobně také měkká tkáň paty hraje důležitou roli v tlumení dynamických sil, 
které působí na skelet vždy, když pata narazí na podložku. Při pohybu směrem dolů získává tělo sporovce 
kinetickou energii, která je při dopadu absorbována a částečně zadržena pružnými strukturami nalézajícími se 
mezi těžištěm a povrchem. Těmito strukturami myslíme obě dolní končetiny, zvláště kotníky a kolena, a 
materiál obuvi a hrací plochy. Systém svalů a kostí sportovce může být simulován například použitím modelu 
na obr.7 . 
Sportovec přizpůsobuje své pohyby ohýbáním končetiny v koleni a kotníku ve větším nebo menším stupni a 
výsledkem je zmenšení nárazů. Zachycená kinetická energie se přeměňuje na energii pružnosti při deformaci 
tělních struktur a část této energie je znovu vydána když tyto struktury nabydou znovu svůj původní tvar. 
Pohlcení kinetické energie při dopadu vyžaduje větší deformace než maximální zatížení, kterému je jedinec 
vystaven, protože potenciální energie pružnosti může být vyjádřena přibližně následujícím způsobem: 
Potenciální energie pružnosti = 1/2 maximální síly - maximální deformace, takže když se deformace zvětšuje, 
síla se zmenšuje odpovídajícím množstvím energie ( rovno kinetické energii pádu těžiště běžce ). 
Absorbce nárazu má dva základní aspekty: 
• Redukce sil vznikajících při dopadu. 
• Redukce energie nárazu přijímané jedincem.  
V zásadě je na tuto energii pohlíženo jako na nevyužitelnou, což odpovídá druhu síly působící v časovém úseku 
kratším než je doba svalové latence a proto nekontrolovanou svalstvem, vyvolávající pouze škodlivé vybrace v 
kloubech sportovce. Proto je cílem zajistit, aby síly nárazu nebyly vysoké a intenzita jejich působení vzrůstala 
pomalu.  
Prvního cíle může bát dosaženo možnou menší či větší deformací pružných struktur zmiňovaných výše, k 
čemuž skutečně dochází, ať už intuitivně nebo jako výsledek tréninku, a jedinec při dopadu po skoku nebo v 
běhu má snahu ohýbat dolní končetiny v kolenou, aby zmenšil nárazy. U povrchu tlumícího síly vznikající 
během nárazu pomocí své maximální možné deformace, která neohrozí funkčnost, je proto nutné použít 
materiály s nízkou tuhostí. Nicméně, někdy může být vysoký stupeň deformace nepříznivý, protože může 
způsobit ztrátu stability sportovce s následným pádem nebo zraněním. 
Pro dosažení druhého cíle je nezbytné použít materiály a struktury, které odvádějí část potenciální energie. 
Když jsou tyto struktury vystaveny působícímu zatížení, podstupují takzvanou “ vnitřní restrukturalizaci” v 
čase, který musí být srovnatelný s dobou působícího zatížení. Z tohoto jevu vyplývá, že část absorbované 



energie  je rozptýlena ve formě tepla a může záviset na rychlosti na rychlosti působícího zatížení. Nicméně 
materiál, který by pohlcoval veškerou kinetickou energii, by byl příčinou snížení úrovně sportovního výkonu a 
sportovec by byl vyčerpáván podobně jako při běhu v písku. 
Materiály, které svou deformací pohlcují část energie, jsou známy pod pojmem viskoelastické materiály. Jejich 
deformační křivka vyjádřená v závislosti na působící síle má podobu naznačenou na obr.8 . Tyto dva parametry  
tuhosti a absorpce energie sobě nemusí vzájemně odpovídat, takže velmi málo tuhý materiál může být schopen 
pohlcovat velké množství energie a naopak. V ideálním případě by měl být materiál hrací plochy schopen 
pohlcovat jenom tu část energie vznikající při nárazu, která je spojena s vysokými frekvencemi vibrací, takže 
by neměla negativní vliv na výkon hráče. 
Typy povrchů používaných na hracích plochách můžeme rozdělit do dvou skupin podle mechanismu 
využívaného pro pohlcení vznikajících nárazů. Proto se obvykle hovoří o površích s místní pružností a površích 
s velkoplošnou pružností. V případě, že jsou vlastnosti povrchu založeny na prvcích zahrnujících oba přístupy, 
hovoříme o smíšeném typu povrchu. Povrchy s místní pružností jsou deformovány pouze v místě, kde je 
působící zatížení koncentrováno a v blízkém okolí. Termín velkoplošná pružnost popisuje vlastnost povrchů, u 
kterých je deformovaná zóna větší. Povrchy s velkoplošnou pružností umožňují vyšší úroveň absorpce při 
menší deformaci, protože deformovaná plocha je mnohem rozsáhlejší. Oproti tomu je v případě povrchu s 
místní pružností deformovaná plocha těsněji koncentrována v okolí sportovce. Jak bude naznačeno dále, pro 
navrhování testů hodnotících kapacitu absorpce nárazu u různých druhů povrchů musí být brány v úvahu oba 
dva přístupy.  
Kapacita absorpce nárazu povrchu se zřetelně odráží v působení sil, kterým je hráč vystaven. Na povrchu s 
dobrými absorpčními vlastnostmi jsou nárazové síly způsobené sportovcem menší a trvají delší dobu. Tento 
efekt absorbce nárazů u různých druhů povrchů byl předmětem výzkumu ve vědeckých a technických studiích 
se záměrem formulovat kritéria pro návrh a výběr povrchů. Například, když byla zkoumána kapacita absorpce 
nárazů různých povrchů  ve vztahu k jejich tuhosti, vyšlo najevo, že u “měkčích” povrchů dochází k menším 
nárazovým silám, z čehož vyplývá, že existuje vztah mezi deformační kapacitou povrchu a redukcí 
zmiňovaných sil. 
Je možno řící, že relativní důležitost přisouzená schopnosti pohlcovat nárazy při výběru povrchu pro sportovní 
plochu závisí převážně na typu aktivity, pro kterou je plocha určena. V některých případech  může být obuv 
také velmi účinným prvkem při absorpci vznikajících nárazů a obecně vzato, část z požadovaných absorpčních 
účinků lze sledovat u sportů, kde je možné používat obuv s dostatečně silnou podešví. Nicméně existuje mnoho 
sportů , kde dochází k zatížení nárazy o vysoké intenzitě, ale z důvodu technického provedení je požadováno, 
aby byl sportovec bos, nebo aby používal obuv s velmi tenkou podrážkou. Zvláště pro tyto sporty je otázka 
absorpce nárazů velmi důležitá, zejména v případě tréninkových ploch a drah určených pro uživatele vyžadující 
zvláštní ochranu jako jsou například děti. V mnoha případech je nejenom nutné přesně specifikovat pro jaké 
uživatele je povrch určen, ale také určit typ a výkonnostní úroveň sportovní aktivity, která zde bude probíhat. V 
praxi jsou v některých případech požadavky na ochranu před nárazy omezeny rozporem vznikajícím vlivem 
požadavků výkonnostních. Ve sportech jako je například gymnastika, kde absorpce nárazů je velmi důležitá pro 
ochranu zdraví aktivních sportovců, zajišťuje tuhý podklad  nezbytnou kvalitu provedení u skoků. U běhů je 
obvyklé rozlišení mezi rychlými a pomalými dráhami podle zamýšleného použití: trénink, rozcvičení nebo 
závody. 
Nicméně, nelze jednoznačně hovořit o tom, že existuje jednoznačný rozpor mezi měkkými a tvrdými dráhami 
podle toho, jestli jsou používané pro trénink na straně jedné nebo pro závody na straně druhé. Některé 
výzkumy se zabývaly hledáním forem povrchů, jejichž charakteristiky jsou v takovém souladu s lidským tělem, 
že vznikající nárazy jsou redukovány, ale současně dochází ke zvýšení účinnosti běhu. Například v roce 1978 
McMahon na univerzitě v Harvardu dokončil studii přispívající k nalezení optimálního řešení pro absorpci 
nárazů a běžeckou výkonnost. Výsledky této studie poskytly základy pro konstrukci drah poskytujících dobré 
výsledky u obou aspektů: sportovní výkonnosti ( atleti zde dosahují kvalitnějších časů ) a ochrany ( snížení 
počtu zranění ). 
Před uvedením přehledu metod používaných k hodnocení různývh forem povrchů v podmínkách absorpce 
nárazů by autor rád zdůraznil nutnost pečlivé rozvahy charakteristik sportoviště, pro které je zamýšlený povrch 
určen, z hlediska dvou hlavních aspektů: typů sportů, které zde budou provozovány a charakteristika populace, 
která bude zařízení využívat. Nejlepší povrch bude ten, jenž nejlépe spojí požadavky určité populace a aktivit, 
pro které je sportoviště určeno.  
Testování absorpce nárazů je možné rozdělit do dvou oblastí - testování za účasti lidského subjektu, který 
vykonává zkoumaný pohyb na určitém povrchu a testování za použití určitých typů strojů simulujících síly 
působící na zkoumané materiály. 
U prvního způsobu ( obvykle nazývaného “ testy s lidskými subjekty “ ) se používá silová podložka, senzory 
tlaku, měřič zrychlení a systémy zaznamenávající pohyb jako například vysokorychlostní filmový záznam nebo 



videokamera pro studium schopnosti materiálů redukovat nárazy nebo enrgii přenášenou do kosterního 
systému. ( obr. 9 ) 
Dynamometrická podložka je zařízení, které umožňuje měření sil, které vznikají při kontaktu nohy s podložkou. 
V případě druhu povrchu s místní pružností je obvykle umisťován vzorek povrchu na platformu, takže se 
vlastně stane její integrální součástí. Když noha působí na podklad tj. na platformu, je možné tímto způsobem 
hodnotit absorpční efekt dotyčného povrchu a srovnávat účinek s jinými druhy povrchů. Pro hodnocení 
povrchů s velkoplošnou pružností musí být platforma umístěna na testovacím vzorku s rozměry řádově 
několika metrů nebo na již definitivní povrch připravený k použití. V tomto případě je postup komplexnější a 
vyžaduje zvláště pečlivé upevnění platformy a vyhodnocení výsledků. Akcelerometr je velmi malé a lehké 
zařízení, které je pevně připevněno k tělu a je používáno k měření vibrací vyvolávaných v těle subjektu 
působením nárazů. Výhoda tohoto zařízení spočívá v tom, že poskytuje přímé měření účinků povrchu na tělo 
subjektu a také umožňuje hodnocení jak testovacích vzorků tak povrchů, které jsou již položeny v definitivním 
stavu a to u povrchů s oběma typy pružnosti. 
Zjištěné charakteristiky pohlcování nárazu u zkoumaných druhů povrchů často podněcují změny v technickém 
provedení u hráčů, jakmile se adaptují na specifické podmínky určitého povrchu. Pro vyhodnocování těchto 
změn je nezbytné filmovat hráče vysokorychlostními kamerami. Analýzou záznamu je možné velmi přesně 
zhodnotit malé změny techniky, které mohou mít značný vliv na hráčův výkon a bezpečnost. 
Mechanické testy simulují nárazy vytvářené za použití rozličných metod jsou využívány pro vyhodnocování 
mechanických charakteristik povrchu. Výhoda mechanických testů oproti testům s lidskými subjekty je je, 
obecně vzato, menší komplikovanost  a rychlejší proveditelnost, protože zde odpadá prvek proměnlivosti, 
který je vlastní testům s lidskými subjekty. Navíc mechanické testy poskytují informace o vlastnostech povrchů 
v podmínkách, ve kterých jsou využívány a nejde zde jen o jejich vliv na tělo lidského subjektu. Většinou se 
doporučuje, aby komplexní testování využívalo výsledků mechanických výzkumů, jejichž validita se zkoumá za 
pomoci následných testů s lidskými subjekty. Při testování materiálů je nezbytné je opakovat, ať už stejným 
nebo odlišným způsobem. Síly vznikající při sportovní hře, bereme-li v úvahu nelineární povahu vlastností a 
viskoelasticity materiálů používaných ve struktuře povrchu, mají odezvu ve zkoumaném povrchu, která závisí 
na intenzitě a době trvání zatížení při prováděném výzkumu. Nicméně mnoho z testovacích postupů pro 
materiály publikovaných v literatuře nebylo prováděno v zátěži, která by odpovídala nebo se vyskytovala  v 
reálných podmínkách. 
V širokém spektru publikovaných mechanických testů jsou nárazy simulovány vypuštěním projektilu různého 
druhu, které jsou spojeny s akcelerometrem. Příklad tohoto typu testu je možné vidět ve Stuttgartu a Berlíně  u 
“ atletických strojů” používaných pro testování podle standardů DIN. V jiných typech testovacích statických 
nebo dynamických strojů jsou používány hodnocené druhy povrchů. Nicméně vzhledem k tomu, že DIN normy 
jsou akceptovány v mnoha zemích, je vhodné věnovat určitou dobu diskusi o těchto postupech jako o 
příkladech mechanického testování. Tento standard může mít mnoho kritizovatelných aspektů, ale je vhodné 
podotknout, že se zaměřuje na opakovatelnost sil působících na sportovce.  
Některé z problémů standardů DIN vyplývají z nedostatků specifikací vztahujících se k povrchem navrácené 
nebo rozptýlené energie a nedostatečně definovaných parametrů zkušebních strojů, které mohou vést k 
rozdílným výsledkům, k nimž dochází v závislosti na laboratoři   provádějící testy - kupříkladu není 
definována váha zatížení pružiny nebo sensorů. 
Součástí stuttgartského “atletického stroje” je 50 kilogramový projektil, který dopadá na pružinu ( obr.10 ). 
Když hmota závaží dopadá, je trvání a velikost nárazu detrminována v podmínkách tuhosti pružiny a 
charakteristikami zkoumaného povrchu. Pružina použitá ve stuttgartském “ atletickém stroji” je navržena tak, 
aby opakovala aktivní komponentu sil vznikající při běhu. Tento prostředek je používán pro měření sil a 
deformací povrchu ( obr.11 ). Standardní deformace je definována jako maximální deformace vyvolávaná 
zatížením o velikosti 1500 N. Výpočet je také prováděn pro plochu, která je subjektem deformace, jako 
zjišťování velkoplošné pružnosti povrchu měřením deformace v okolí nárazu. Standard je formulován jako 
minimální hodnota deformace pro povrch s velkoplošnou pružností (2.3 mm) a maximální hodnota pro povrch s 
místní pružností (3 mm) a minimální a maximální úroveň deformace pro povrchy se smíšenou pružností (3resp. 
5 mm). V podstatě stuttgartský “ atletický stroj” doplňuje informace o silách, které, jak uvidíme, poskytuje 
berlínský “ atletický stroj” a umožňuje rozlišovat mezi povrchy s místní a velkoplošnou pružností. 
Berlínský “ atletický stroj” je obdobou stuttgartského zařízení (obr.12 ). Projektil má hmotnost 20kg a tuhost 
pružiny je větší. Vytvářené nárazy jsou větší než u stuttgartského modelu a simulují  rázy vznikající při skoku 
nebo běhu. Maximální síly jsou závislé na použitém typu povrchu. Výsledky jsou vyjádřeny jako redukce síly v 
porovnání s velmi tuhým povrchem jako je například beton ( obr.13 ). Takže podle těchto podmínek jsou pro 
podlahu tělocvičny požadovány hodnoty redukce v rozmezí 50% a 70%. 
Nakonec je nutné vzít v úvahu fakt, že charakteristiky položeného povrchu  se mohou lišit od vzorků 
testovaných v laboratoři, jestliže vznikají problémy při pokládání povrchu nebo v případě nedostatečně 
důsledné kontroly kvality práce dělníka nebo pokladače. V tomto kontextu jsou zvláště nebezpečné nejednotné 



charakteristiky dráhy nebo hřiště vzhledem k adaptaci hráče na prostředí, ve kterém se pohybuje. Účinek této 
nejednotnosti se jasně odráží na výkonu sportovce, který na takovém hřišti trénuje nebo soutěží, a ve zvýšeném 
riziku zranění. 
 
přeložil:Martin Augustin        
 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


