
Úvod 

 

Ľudské telo stálo vždy v popredí záujmu umelcov ako motív nielen najkrajší, ale aj 
najťažší. K zobrazovaniu tela sú nutné dve požiadavky: umenie zobrazovať 
a vedecky poznávať zobrazovaný objekt. Umenie zobrazovať ľudské telo bolo vždy 
výrazom života a doby a veľkosť tohto umenia bola úzko spojená s teoretickou 
a praktickou znalosťou vonkajších foriem. 

Plastická anatómia, nazývaná tiež anatómiou vonkajších foriem, si všíma ľudské 
telo z hľadiska tvarov, proporcií, držania tela a pohybov. Tvar a stavba tela sú úzko 
späté s funkciou (funkcia je určujúca a vynucuje si určitú formu). Jednotlivé časti 
tela nie sú izolované, vzájomne sa ovplyvňujú. Zmena polohy jednej časti tela má za 
následok zmenu inej časti, a tým zmenu plastiky príslušnej krajiny tela, ba aj 
celého tela. Dôležitým predpokladom umelcovej tvorby je znalosť stavby, skutočných 
tvarov a proporcií ľudského tela. Základom vonkajších tvarov tela je predovšetkým 
kostra, svaly a koža s podkožným väzivom. Kostra určuje v podstate aj proporcie 
tela, pretože dĺžkové rozmery celého tela i jednotlivých častí sú podmienené dĺžkami 
jednotlivých článkov kostry. Pôsobením svalov na jednotlivé časti kostry sú 
jednotlivé články tela uvádzané do rozličných polôh pokojných alebo pohybových. 
Svaly doplňujú tvary tela a pri pohyboch sú nevyčerpateľným zdrojom nových 
foriem. Koža s podkožným väzivom, v ktorom je rôzne množstvo tuku, dovoľuje 
výraznejšie alebo slabšie vystúpenie tvarov podmienených kostrou a svalstvom. 
Okrem toho, niektoré tepny a v ďaleko väčšej miere aj žily podmieňujú detailnú 
plastiku príslušných krajín tela. Tieto tri zložky určujú základné tvary tela, sú však 
značne ovplyvňované pohlavím, vekom, typom a rasou. 

Plastická anatómia by ale nemala zvádzať umelcov k šablónovitému zobrazovaniu 
človeka (ktorý by tak bol vychádzajúc z kánonov zobrazenia ľudského tela akýmsi 
aritmetickým priemerom), ale mala by pomáhať umelcovi zobraziť človeka 
pravdivého, živého. 



Plastické elementy stavby ľudského tela 

 

Bunka (celula) je najmenšia základná stavebná a funkčná živá jednotka stavby tela, 
schopná základných životných funkcií ako metabolizmus, rast, rozmnožovanie 
a dráždivosť. Tkanivo je súbor buniek rovnakého tvaru, pôvodu a zloženia, 
slúžiacich jednej hlavnej funkcii. Avšak bunky ani tkanivá samy o sebe neurčujú 
špecifické tvary tela. Až orgány, teda súbor tkanív vytvárajúcich vyššiu stavebnú 
jednotku (napr. kosti, svaly, srdce, obličky) majú určité tvary, a preto aj plastický 
význam. Orgány, ktoré vykonávajú podobnú funkciu sa spájajú a vytvárajú sústavy 
orgánov. 

Plastická anatómia si všíma len niektoré orgány, alebo ich komplexy, sústavy, ktoré 
najviac ovplyvňujú vzhľad človeka, a preto sú pre výtvarníka významné. 

 

 

Pohybová sústava 

 

Pohyb je jedným z dôležitých prejavov života. Vonkajší, okom pozorovateľný pohyb 
je vykonávaný orgánmi pohybu. Kostra a príslušné svaly tvoria funkčnú jednotu. 
Kostra, jej spojenia a svalstvo sú časti pohybovej sústavy. Aj z hľadiska plastickej 
anatómie sú tieto zložky najvýznamnejšie. Predstavujú 65-70% váhy celého tela. 

 

 

Oporná sústava 

 

Kostra (skelet) predstavuje pasívny pohybový aparát tela, je oporou tela, určuje 
základný tvar, členenie a proporcie tela a jeho častí. Jej hlavnou úlohou je 
poskytovať oporu mäkkým častiam tela a chrániť najzraniteľnejšie telesné orgány 
(mozog, vnútorné ucho, oko, srdce a pľúca). Tvorí pevný substrát, na ktorom svaly 
ako aktívne pohybové ústrojenstvo pohyby vykonávajú. V priebehu vývoja je skelet 
najprv väzivový, neskôr je nahradený skeletom chrupavkovitým, v konečnej fáze 
vývoja je skelet zložený prevažne z kostí, menej z chrupaviek a väziva. Kostra tvorí 
takmer pätinu hmotnosti zdravého tela. Kostné tkanivo obsahuje 22% vody. 
Priemerná kostra obsahuje 206 kostí. Kostru tvoria kosti, kĺbové spojenia, 
chrupavky a väzivo. 

Väzivo je bielošedá, mäkká, ale veľmi pevná hmota, ktorá sa prikladá ku kostiam 
a chrupavkám a prispieva k ich vzájomnému spojeniu. Väzivo môže byť riedke 
(napr. podkožné väzivo), alebo tuhé (napr. šľachy). 

Chrupavka je pevný a veľmi prispôsobivý typ spojivového tkaniva. Je mäkšia ako 
kosť, dá sa krájať nožom, podľa svojho zloženia je bielošedá, modrastá, alebo 
žltkastá. Chrupavky sa pripájajú pevne ku kostiam, zvyšujúc tak ich pružnosť 
(rebrové chr.), hladkosť povrchu (kĺbové chr.), alebo tvoria samostatný konštrukčný, 
oporný podklad častí tela (ušnica, nosné chr.). Chrupavky zvyčajne neobsahujú 
nijaké krvné cievy (živiny a kyslík prijímajú difúziou, odpadových látok sa zbavujú 
rovnakým spôsobom). 

Kosť, kostné tkanivo, je typ spojivového tkaniva, ktoré je veľmi pevné, ale pritom 
pomerne ľahké. Je to bieložltkavý pevný útvar vo vnútri tela. Kosť nie je ani 



nehybná, ani mŕtva, ustavične sa rozkladá a znova tvorí. Upravuje svoju veľkosť 
a tvar, a to počas rastu, po poranení, alebo pri reakcii na záťaž. 

 

Stavba kostí 

Každú kosť tvoria 3 základné zložky. Povrch kosti pokrýva väzivový obal (blana) –  
okostica (periosteum). Je bohato prekrvená a prechádzajú ňou nervy, čím sa 
zabezpečuje výživa a inervácia kostí. Pod okosticou je vlastné kostné tkanivo. 
Vlastné kostné tkanivo nemá nervy. Kostné tkanivo tvorí hlavnú zložku kostry, 
preto môže plniť podpornú funkciu, ale je tiež zásobárňou minerálnych látok, ktoré 
sa podľa potreby uvoľňujú z kostí do krvného obehu (najmä vápnik, fosfor a horčík). 
V základnej hmote kostí sa nachádzajú minerálne látky, ktoré dodávajú kostiam 
pevnosť a krehkosť, a kolagénové vlákna, ktoré im dodávajú pružnosť. Ako 
organizmus starne, kosť postupne stráca pružnosť, zvyšuje sa krehkosť, preto 
u starých ľudí hrozí nebezpečenstvo zlomenín. V telách krátkych a plochých kostí 
a v hlaviciach dlhých kostí je pod kompaktnou kosťou ešte hubovitá, špongiózna 
hmota, ktorú tvorí množstvo navzájom sa prelínajúcich trámčekov. Táto kostná 
dreň je tvorená zo siete väzivových vlákien a rozvetvenej siete ciev. V mladosti má 
červenú farbu. Červená kostná dreň je krvotvorným orgánom. Postupne je 
nahrádzaná tukovým tkanivom a mení sa na žltú až sivú kostnú dreň. V tej už 
krvotvorba neprebieha.  

Rast kostí 

Každá kosť vzniká z chrupavkovitého modelu procesom osifikácie, čiže 
kostnatenia. Osifikácia prebieha postupne z povrchu chrupavky, aj z jej vnútra. Tu 
vznikajú malé osifikačné centrá. Z nich sa premena chrupavky na kosť šíri všetkými 
smermi. Na dlhej kosti tak vzniknú dve koncové časti - epifýzy (nákončia), a 
stredová časť – diafýza. Medzi telom kosti a kĺbovými koncami sa zachováva 
neosifikovaná chrupavkovitá platnička - rastová chrupavka. Tá zabezpečuje rast 
kosti do dĺžky. Jej činnosť je ovplyvňovaná rastovým hormónom. Rast kostry je 
väčšinou ukončený medzi 18. až 20. rokom života. Vtedy osifikuje aj rastová 
chrupavka. Rast kosti do hrúbky sa deje pomocou okostice. 

Tvar kostí 

Podľa tvaru rozoznávame kosti: 

- dlhé (napr. ramenná kosť, stehenná kosť), 
- krátke (napr. zápästné a priehlavkové kosti), 
- ploché (napr. lopatka), 
- vzdušné (pneumatické) (napr. čelová kosť). 

Tvar kostí často naznačuje aj ich funkciu (na ploché kosti sa upína množstvo 
svalov, dlhé kosti fungujú ako páky a dostávajú končatiny do mnohých polôh, ...). 
Na kostené výbežky, tŕne, hrbolčeky, hrebene, hrany, čiary, drsnatiny a pod. sa 
pripájajú svaly. 

Spojenie kostí 

Kosti sa spájajú pohyblivým alebo nepohyblivým spojením.  

Nepohyblivo môžu byť kosti navzájom spojené: 

- väzivom (napr. kosti lebky sú spojené švami), 
- chrupavkou (napr. spojenie rebier s hrudnou kosťou), 
- kostným tkanivom (kosti navzájom zrastajú, napr. panvu tvoria tri zrastené 

kosti). 



Pohyblivé spojenie kostí sa uskutočňuje v kĺbe. Kĺbové spojenie je menej pevné, 
ale s veľkou možnosťou pohybu. Väzivový obal (kĺbové puzdro) obklopuje vzájomne 
sa dotýkajúce kĺbové konce kostí. Tieto hladké kĺbové plochy, pokryté chrupavkou, 
sú úseky rotačných telies, inokedy sú takmer rovné alebo zvlnené. Vypuklá kĺbová 
plocha (kĺbová hlavica) na jednej kosti zapadá do vyhĺbeniny (kĺbovej jamky) na 
kosti druhej. Dotykové plochy nie sú rovnako zakrivené. Túto nezhodu vyrovnávajú 
chrupavkovité vložky (hyalinná chrupavka, kĺbové platničky, mesiačiky), ktoré 
navlhčuje sklovitý kĺbový maz, a tým znižuje ich trenie. Zosilňujúce väzy, svaly, 
koža s podkožným väzivom obaľujúce kĺb z vonkajšej strany puzdra majú 
spevňujúci význam, udržujú hlavicu v jamke, priľnavosť kĺbových plôch 
a atmosféricky tlak. Podľa tvaru kĺbových plôch rozoznávame kĺby otáčavé (medzi 
prvými dvoma krčnými stavcami), guľovité (ramenný kĺb), kladkovité (lakťový kĺb), 
sedlovité (na začiatku palca ruky), valcovité, elipsovité, ploché. Guľovitý kĺb je 
najpohyblivejší, pretože dovoľuje pohyby vo všetkých rovinách. Svaly spravidla 
nedokážu vykonať pohyb až do krajnej polohy, ktorá je v kĺbe možná. Za pomoci 
vonkajšej sily môžeme však príslušný pohyb doviesť až do krajnosti (to sú pohyby 
pasívne). 

Prehľad kostry 

Kostru človeka možno rozdeliť do troch celkov: 

1. kostra hlavy (lebka), 
2. kostra trupu (chrbtica, hrudník), 
3. kostra končatín. 

Kostra hlavy 

Lebka (cranium) je sústava kostí, ktoré sú vzájomne pevne spojené – zrastené 
švami. Toto spojenie však nie je od narodenia. Novorodenec má kosti ešte 
chrupavkovité, spojené pohyblivým väzivom, až ďalším vývojom a rastom kosti 
tvrdnú a zrastajú. Týmto pevným spojením lebka zabezpečuje ochranu jemným 
a citlivým orgánom ako je hlavne mozog, ale aj orgánom zmyslového vnímania, 
najmä vnútorné ucho a oči. Jediným stálym pohyblivým spojením na lebke je 
pripojenie sánky prostredníctvom spánkovo-sánkového kĺbu. Lebka je uložená na 
hornom konci chrbtice a má dve časti: mozgovú a tvárovú. 

Mozgová časť lebky vytvára kostenú schránku mozgu. Tvoria ju: 

čelová kosť (os frontale), temenné kosti (ossa parietalia), záhlavová kosť (os 
occipitale), spánkové kosti (ossa temporalia), klinová kosť (os sphenoidale), nosové 
kosti (ossa nasalia), slzné kosti (ossa lacrimalia), čuchová kosť (os ethmoidale), 
čerieslo (vomer). (Čerieslo je nepárová kosť rombického tvaru, vytvára zadnú časť 
nosovej prepážky.) 

Tvárovú časť lebky formujú tieto kosti: 

horná čeľusť (maxilla), dolná čeľusť alebo sánka (mandibula), jarmové kosti (ossa 
zygomatica), podnebné kosti (ossa palatinum) a jazylka (os hyoideum). (Jazylka má 
tvar písmena U a je uložená vpredu na krku medzi bradou a hrtanom. Na jazylku sa 
upínajú a odstupujú z nej svaly krku.) 

V čeľusti a sánke sú v lôžkach zasadené zuby. Deti majú maximálne 20 tzv. 
mliečnych zubov, ktoré v procese dospievania vypadnú a nahradí ich 32 tzv. 
trvalých zubov. 

Pohlavný dimorfizmus sa prejavuje aj na lebke. Pri určovaní ženskej a mužskej 
lebky sú najdôležitejšie znaky tieto: prechod medzi čelovou kosťou a nosovými 
kosťami (u muža zlomený, u ženy plynulý), obočné (nadočnicové) oblúky (u muža 
výraznejšie), hlávkové výbežky (u muža mohutnejšie ako u ženy), vonkajšia 



záhlavná hrčka (u muža viac výrazná) a bradová krajina (u muža hranatá, u ženy 
oblá). 

Kostra trupu 

Chrbtica 

Chrbtica (columna vertebralis) tvorí opornú, nosnú a pohyblivú os tela. Je tvorená z 
33-34 stavcov. Stavce (vertebrae) sa líšia svojou veľkosťou a tvarom. Základný tvar 
stavcov je však podobný. Sú to krátke kosti, ktoré pozostávajú z tela stavca 
a oblúka stavca, z ktorého vyčnievajú 2 priečne (bočné) výbežky a 1 tŕňový výbežok. 
Výnimku tvoria dva krčné stavce, ktoré majú aj svoje vlastné pomenovanie - nosič 
(atlas) a čapovec (epistropheus, axis) a sú svojim tvarom prispôsobené na otáčanie 
hlavy do strán a kývavé pohyby smerom hore-dole. Stredom stavcov prechádza 
otvor. Stavce sú uložené nad sebou a otvory v jednotlivých stavcoch tak spolu 
vytvárajú chrbticový (miechový) kanál, v ktorom je uložená miecha. Navzájom sú 
spojené väzmi. Medzi jednotlivými stavcami sa nachádzajú medzistavcové platničky. 
Celkový počet medzistavcových platničiek je 23. Prvá medzistavcová platnička sa 
nachádza medzi čapovcom a tretím krčným stavcom a posledná medzi piatym 
driekovým stavcom a spodinou krížovej kosti. Medzi nosičom a čapovcom platnička 
chýba, lebo nosič nemá telo stavca. Prvá medzistavcová platnička je najmenšia a 
posledná najväčšia. Celkove tvoria platničky 1/4 výšky chrbtice. Vekom sa 
platničky znižujú a výška človeka sa zmenšuje. Na platničku má vplyv aj hmotnosť 
tela a zaťaženie chrbtice počas dňa (večer je výška človeka menšia asi o 2 cm ako 
ráno). Platničky zamedzujú treniu a slúžia chrbtici ako „nárazníky“, resp. „tlmiče“. 
Spojenie stavcov medzi sebou nie je tuhé, medzi stavcami sú možné drobné pohyby, 
chrbtica je tak ako celok pružná. 

Chrbtica je zložená zo: 

- 7 krčných stavcov (vertebrae cervicales), označenie C1 – C7, 
- 12 hrudníkových stavcov (vertebrae thoracicae), označenie T1 – T12, 
- 5 driekových stavcov (vertebrae lumbales), označenie L1 – L5, 
- 5 krížových stavcov (vertebrae sacrales) zrastených do krížovej kosti (os. 

sacrum), ktorá je vsadená medzi kosti panvy, 
- 4-5 zakrpatených (rudimentárnych) kostrčových stavcov (vertebrae coccygae) 

zrastených do kostrče (os coccygis). 

Chrbtica je dvakrát esovite prehnutá. Prehnutie dopredu sa nazýva lordóza 
a prehnutie dozadu kyfóza. Rozoznávame tak krčnú a driekovú lordózu, 
hrudníkovú a krížovú kyfózu. Chorobné vybočenie alebo prehnutie chrbtice 
nazývame skolióza. 

Hrudník 

Hrudník (thorax) je zložený z hrudnej kosti a rebier. Hrudná kosť (os sternum) 
uzatvára prednú časť hrudníka. Skladá sa z rukoväte, tela a mečovitého výbežku. 
Rebrá (costae) sú oblúkovité kosti, ktoré sú kĺbom spojené s hrudnými stavcami 
a vpredu sú prirastené chrupkovitým spojením na hrudnú kosť. Rebier je 12 párov. 
Poznáme 3 druhy rebier podľa spôsobu pripájania sa na hrudnú kosť: 

- pravé rebrá (7 párov) sa pripájajú jednotlivo priamo na hrudnú kosť, 
- nepravé rebrá (3 páry) sa pripájajú na chrupkovité časti vyššie položených 
rebier, 
- voľné rebrá (2 páry) sú voľne uložené v brušnej dutine. 

Hrudníkový kôš má nielen ochranný význam (sú v ňom uložené pľúca, srdce, veľké 
cievy), ale má aj nenahraditeľnú funkciu pri dýchaní. 

Kostra končatín 



Horná i dolná končatina majú podobný stavebný plán. Ku kostre trupu sú 
pripojené pletencami, na ktoré sa pripája vlastná voľná končatina. 

Horná končatina 

Pletenec hornej končatiny 

Horná končatina sa na kostru trupu pripája pletencom hornej končatiny, ktorý 
tvoria kľúčna kosť a lopatka. Kľúčna kosť (clavicula) je dlhá, esovite prehnutá kosť. 
Tiahne sa od lopatky k hornému okraju hrudnej kosti. Lopatka (scapula) je plochá 
trojuholníková kosť a na jej chrbtovej strane je veľký hrebeňový výbežok. V kĺbovej 
jame lopatky je jamka ramenného kĺbu. Ramenný kĺb je guľovitý, voľný kĺb. Je zo 
všetkých kĺbov najpohyblivejší. 

Voľná končatina 

Ramenná kosť (humerus) sa spája s dvomi kosťami predlaktia, s vretennou 
kosťou (radius) a lakťovou kosťou (ulna). Vretenná kosť smeruje k palcu a lakťová 
k malíčku. Kosti predlaktia sa spájajú s ramennou kosťou v lakťovom kĺbe. Dolné 
konce lakťovej a vretennej kosti spolu tvoria jamku zápästného kĺbu, kde sa spájajú 
s kostrou ruky. Kostru ruky tvorí 8 kostí zápästia (ossa carpi), ktoré sú uložené vo 
dvoch radoch po štyri, 5 kostí záprstia (ossa metacarpalia) a 14 článkov prstov 
(phalanges) - každý prst tvoria 3 články, len palec 2. 

Dolná končatina 

Pletenec dolnej končatiny 

Pletenec dolnej končatiny – panva (pelvis) – je vytvorený dvoma panvovými kosťami, 
ktoré sa vzadu pripájajú kĺbom na krížovú kosť a vpredu sa spájajú chrupavkovitou 
lonovou sponou (symfysa). Panvová kosť (os coxae) vzniká zrastením troch 
samostatných kostí: bedrovej kosti (os ilium), sedacej kosti (os ischii) a lonovej kosti 
(os pubis). Všetky menované kosti sa zúčastňujú na vytvorení hlbokej guľovitej 
kĺbovej jamky (acetabulum) uloženej na vonkajšej strane panvovej kosti pre spojenie 
so stehennou kosťou, a teda s celou voľnou dolnou končatinou. Funkcia panvy nie 
je len v spojení trupu s dolnou končatinou, panva prenáša váhu tela na stehennú 
kosť, pomáha niesť brušné útroby a napája sa na ňu množstvo svalov. Ženská 
panva je nižšia a širšia, mužská vyššia a užšia. Panvový vchod u ženy je oválny, 
u muža je srdcovitý. 

Voľná končatina 

Stehnová kosť (femur) je najdlhšia a najmohutnejšia kosť ľudského tela. Spája sa 
v kolennom kĺbe s píšťalou (tibia) a jabĺčkom (patella). Kolenný kĺb je najzložitejší 
a najviac zaťažený kĺb v ľudskom tele. Jeho funkcia je v prvom rade oporná a až 
potom pohybová. Ihlica (fibula) je oproti píšťale veľmi slabá a je dôležitejšia skôr 
ako východisko svalov, než ako opora dolnej končatiny. Píšťala, ihlica a členková 
kosť sa spájajú v členkovom kĺbe. Členkový kĺb je kladkový zložitý kĺb, 
prostredníctvom ktorého je pripojená kostra nohy. Kostra nohy je špecializovaný 
podporný orgán, pretože účinky váhy celého tela prenáša na podložku. Noha preto 
musí byť pevná a do istej miery aj pružná. Kostru nohy tvorí 7 priehlavkových kostí 
(ossa tarsi) (pätová kosť, členková kosť, člnkovitá kosť, 3 klinovité kosti, kockovitá 
kosť), 5 predpriehlavkových kostí (ossa metatarsalia) a 14 článkov prstov 
(phalanges), ktoré sú kratšie ako na ruke. 



Svalová sústava 

 

Svalová sústava je tvorená svalovým tkanivom. Obsahuje 75% vody, 24% 
organických látok a 1% anorganických látok. V ľudskom tele sa nachádza približne 
640 svalov, ktoré tvoria asi 36-40% hmotnosti tela dospelého muža, u žien 32% 
hmotnosti tela, u trénovaných osôb až 45% hmotnosti tela. 

Svalové tkanivo delíme na: 

- svalovinu srdca, 
- hladké svalstvo, 
- priečne pruhované (kostrové) svalstvo. 

Svalovina srdca sa svojou mikroskopickou stavbou ponáša na priečne pruhovanú 
svalovinu, ale svojou činnosťou pripomína hladkú svalovinu. Je ovládané 
vegetatívnou nervovou sústavou, ako aj akýmsi „riadiacim centrom“ umiestneným 
priamo v srdci. 

Hladké svalstvo tvorí svalovinu útrob, teda vnútorných orgánov (svalovina 
tráviacich orgánov, dýchacích orgánov, pohlavnej a močovej sústavy). Je prítomné 
aj v cievach. Táto svalovina pracuje pomaly ale vytrvalo. Nie je ovládaná vôľou, 
riadenie jej činnosti zabezpečuje vegetatívna nervová sústava. 

Priečne pruhované svalstvo zabezpečuje pohyb organizmu alebo jeho častí. Je to 
svalstvo, ktoré človek ovláda vôľou. Svaly (musculus, mn.č. musculi) sa pripájajú 
ku kostre ako aktívne hybné zariadenie. Vo svaloch je najsilnejšie vyvinutá 
schopnosť živej hmoty zmršťovať sa (kontrakcie). Svaly fixujú kĺby v určitej polohe, 
vykonávajú pohyby kostí v kĺboch, chránia vnútorné orgány, produkujú pri svojom 
zmrštení teplo, napomáhajú návratu žilovej krvi do srdca, obklopujú kosti 
a uplatňujú sa pod kožou plasticky ešte výraznejšie ako kosti (pri zmrštení menia 
svaly svoj tvar a sú tak zdrojom nespočetných tvarov). Každý kostrový sval sa 
skladá z mikroskopicky tenkých niekoľko milimetrov dlhých vlákien. Vo vnútri 
vlákien je niekoľko zväzkov vlákeniek (fibríl). Na vlákne pod mikroskopom 
pozorujeme priečne žíhanie (priečne pruhovaný sval). Vlákna sa spájajú väzivom do 
snopčekov a tie do hrubších snopcov, ktoré vytvárajú sval. Sval obaľuje bielošedá, 
tenká, priesvitná väzivová blana (fascia), ktorá robí povrch hladký, uľahčuje tak 
vzájomný posun svalov pri ich zmrštení, zároveň po nej koža s podkožným väzivom 
kĺže a môže sa skladať do rias. Mäsitá, mäkká časť svalu sa nazýva bruško alebo 
hlava. Má veľkú schopnosť kontrakcie, skráti sa na tretinu až polovicu svojej dĺžky. 
Pri kontrakcii sa vyklenie a stvrdne, rysuje sa tak pod kožou ako val. Tuhé, lesklé 
väzivové konce belavej farby sú šľachy. Nimi sa sval pripája ku kostiam. Šľachy sa 
nezmršťujú, a teda neskracujú. Pri svalovej kontrakcii bruško dvíha aj šľachy, sú 
teda po kožou viditeľné. Šľacha uložená bližšie ku kosti a ku hlave (brušku) sa 
nazýva začiatok svalu, šľacha na opačnej strane svalu sa nazýva úpon svalu. Tvar 
a veľkosť svalových brušiek a šliach je rôzny. Veľkosť sily svalov závisí na počte 
a hrúbke svalových vlákien, teda na jeho priereze v najširšom mieste. Dĺžka svalu 
má vplyv len na veľkosť skrátenia (nie na silu). 

Na končatinách prevládajú svaly dlhé, vretenovité, s dlhými úponovými šľachami. 
Začiatky týchto svalov sa často združujú, čím vznikajú svaly dvojhlavé, trojhlavé 
i viachlavé, inokedy sa bruško rozdelí na niekoľko úponov. Na trupe sú častejšie 
svaly široké, ploché so širokými šľachami. Tu sa môžu brušká spájať, a tak 
vznikajú svaly dvoj a viacbruškové, môžu byť ďalej štvorhranné, trojuholníkové, 
kruhovité, štíhle, oblé a pod. Z ich tvarov a veľkostí sú často odvodené aj ich mená. 
Určitý pohyb v kĺbe nie je vykonávaný jedným svalom, ale niekoľkými svalmi, ktoré 
pôsobia súčasne. Sval nie je ani v pokoji celkom ochabnutý, časť jeho svalových 



vlákien má určité napätie (pokojové napätie, svalový tonus), ktoré slúži 
predovšetkým na držanie tela a na udržovanie rovnováhy. Tonus sa zmenšuje 
v spánku, v mdlobe a narkóze. 

Názvoslovie svalov nie je jednotné. Nazývame ich podľa tvaru, počtu brušiek, smeru 
snopcov, podľa ich začiatku a úponu, ich uloženia, veľkosti. Najčastejšie 
označujeme svaly podľa ich funkcie (ohýbače, rozširovače, vystierače, priťahovače, 
zvierače, odťahovače).  

Svaly môžeme rozdeliť do väčších skupín, podľa ich umiestnenia na tele, na svaly 
hlavy, krku, trupu, končatín. 

Z veľkého množstva svalov si všimneme len tie, ktoré sa uplatňujú na plastike 
príslušnej časti tela. 

Svaly hlavy 

Svaly hlavy sú pripojené ku kostiam lebky. Podľa funkcie ich delíme na žuvacie 
svaly a mimické svaly. Žuvacie svaly sa začínajú na spánkovej kosti a upínajú sa 
na sánku. Ich úlohou je pohyb sánky, a tým umožňujú žuvanie a reč. Mimické 
svaly sa nachádzajú v tvárovej časti. Upínajú sa do kože. Ich tvar a veľkosť sa môže 
stiahnutím meniť, a tak menia výraz tváre. 

Svaly krku 

Svaly krku podopierajú a stabilizujú hlavu (hlava dospelého človeka váži vyše päť 
kilogramov), zúčastňujú sa na zložitých pohyboch hlavy a chránia dôležité 
štruktúry krku. Nachádzajú sa v priestore medzi lebkou, krčnou časťou chrbtice 
a hornou časťou hrudného koša. Najmohutnejším svalom krku je kývač hlavy. 

Svaly hrudníka 

Svaly hrudníka sa viažu na kostru hrudníka. Patria sem svaly, ktoré umožňujú 
pohyb v ramennom kĺbe. Najmohutnejšie svaly prednej strany hrudníka sú veľký 
prsný sval, malý prsný sval, predný pílovitý sval. Dôležitými svalmi hrudníka sú 
dýchacie svaly, ktoré sa nachádzajú medzi rebrami (vnútorné a vonkajšie 
medzirebrové svaly). Zabezpečujú dvíhanie hrudníka pri dýchaní. Mohutným 
dýchacím svalom, ktorý zabezpečuje až 80% svalovej sily pri dýchaní, je bránica. 
Bránica tvorí svalovú priehradku medzi hrudníkom a brušnou dutinou. 

Brušné svaly 

Brušné svaly tvoria základnú vrstvu brušnej steny. Väčšinu z nich tvoria ploché 
svaly. Rozdeľujeme ich na 3 skupiny. Svaly prednej skupiny sa nachádzajú medzi 
hrudníkom a panvou. Najdôležitejším svalom tejto skupiny je priamy brušný sval. 
Je to párový sval. Je zaujímavý tým, že jeho svalové snopce sú prerušené 
šľachovými platničkami (u vyšportovanej postavy viditeľné voľným okom). 
Stiahnutím tohto svalu vzniká predklon, trup sa ohýba dopredu. Svaly bočnej 
skupiny sú vnútorný a vonkajší šikmý brušný sval a priečny brušný sval. Tieto 
svaly spolu s priamym brušným svalom zabezpečujú vzpriamenú polohu tela 
a pracujú aj ako pomocné dýchacie svaly. Pri ich kontrakcii sa zvyšuje 
vnútrobrušný tlak a spolu s bránicou vytvárajú tzv. brušný lis. Šikmé svaly 
nakláňajú (ohýbajú) trup do bokov. Zadnú svalovú skupinu tvoria krátke, ale 
mohutné svaly. Najväčší z nich je štvorhranný (tiež aj štvoruhlý) driekový sval. 
Nachádza sa medzi posledným rebrom, výbežkami driekových stavcov a bedrovou 
kosťou. 

Svaly chrbta 

Svaly chrbta sa rozkladajú od záhlavovej kosti až po kostrč. Sú to mohutné svaly, 
ktorých hlavná úloha spočíva v udržiavaní vzpriamenej polohy trupu a zabezpečení 



jeho pohybu. Rozdeľujeme ich na skupinu hlbokých a povrchových svalov. Hlboké 
svaly chrbta prebiehajú rovnobežne s chrbticou, začínajú a aj končia na chrbtici 
(vzpriamovač chrbtice). Povrchové svaly chrbta sú ploché, mohutné svaly. 
Najdôležitejšie z nich sú zdvíhač lopatky, kosoštvorcové svaly, lichobežníkový 
sval, najširší sval chrbta. 

Svaly panvy 

Svaly panvy formujú panvové dno. Vytvárajú dve „priehradky“, cez ktoré u muža 
prebieha konečník a močová rúra, u ženy aj pošva. Súbor svalov panvového dna, 
šľachy a väzivo s kožou sa súhrnne nazývajú hrádza. 

Svaly hornej končatiny 

Svaly hornej končatiny majú pre človeka ničím nenahraditeľnú hodnotu. Činnosťou 
horných končatín, predovšetkým rukou, je človek schopný vykonávať najrôznejšie 
vysoko špecializované pohyby. Svaly ramenného pletenca sa začínajú na kostre 
pletenca hornej končatiny a upínajú sa na ramennú kosť. Najmohutnejším zo 
svalov pletenca je deltový sval a vzadu na lopatke podtŕňový sval a väčší oblý 
sval. Svaly ramena tvoria skupinu svalov okolo ramennej kosti. Ich šľachy sa 
klenú ponad lakťový kĺb a pri kontrakcii tak ohýbajú, alebo vystierajú končatinu 
v lakti, podieľajú sa aj na pohybe v ramene. Najznámejšie z týchto svalov sú spredu 
dvojhlavý sval ramena a zozadu trojhlavý sval ramena. Svaly predlaktia tvoria 
skupinu dlhých svalov, ktoré zabezpečujú pohyb v lakťovom kĺbe a v kĺboch 
zápästia. Predná skupina svalov zabezpečuje predovšetkým ohýbanie prstov 
a otočenie predlaktia smerom dovnútra, zadná skupina zabezpečuje natiahnutie 
ruky a prstov. Bočná skupina svalov sa zúčastňuje na pohyboch v lakťovom kĺbe 
a podieľa sa na otáčaní predlaktia vonkajším smerom. Svaly ruky dopĺňajú funkcie 
svalov predlaktia. Na chrbtovej strane ruka nemá sval, všetky svaly sa nachádzajú 
na dlaňovej strane. Zabezpečujú hlavnú funkciu ľudskej ruky – uchopenie 
predmetov. 

Svaly dolnej končatiny 

Svaly dolnej končatiny takisto rozdeľujeme na niekoľko skupín. Svaly bedrového 
kĺbu zabezpečujú pohyb dolnej končatiny a podieľajú sa aj na udržiavaní 
vzpriamenej polohy tela. Tieto svaly sa začínajú hlavne na panve a chrbtici. Patria 
sem 3 sedacie svaly, pričom najväčší sedací sval obsahuje aj tukový vankúš, ktorý 
sa podieľa na typickom vzhľade tejto časti tela. Pod nimi sú uložené menšie svaly 
umožňujúce rotačné a stabilizačné pohyby v bedrovom kĺbe. Svaly stehna tvoria 
skupinu silných svalov okolo stehnovej kosti. Predná skupina svalov formuje tvar 
prednej strany stehna. Najväčší z nich je štvorhlavý sval stehna. V jeho šľache je 
drobná kosť – jabĺčko, ktoré sa podieľa na tvorbe kolenného kĺbu. Jabĺčko sa upína 
na píšťalu. Nad štvorhlavým svalom prebieha krajčírsky sval. Zadná skupina je 
tvorená svalmi, ktoré sa tiež začínajú na kostiach panvy. Najmohutnejším z nich je 
dvojhlavý sval stehna. Prístrednú skupinu tvoria svaly, ktoré sa začínajú na 
panvových kostiach a umožňujú pritiahnutie stehna. Svaly predkolenia sa 
nachádzajú okolo kostí predkolenia. Zabezpečujú koordinované pohyby nohy. 
Najmohutnejším svalom predkolenia je trojhlavý lýtkový sval, ktorý sa 
prostredníctvom pätovej (Achillovej) šľachy upína na pätovú kosť. Svaly nohy sú 
krátke. Svojím napätím výrazne pomáhajú udržať pozdĺžnu aj priečnu klenbu nohy. 



Srdcovo-cievna sústava 

 

Hlavnou úlohou srdcovo-cievnej sústavy je zjednodušene povedané zabezpečiť 
prísun kyslíka a živín k bunkám a odsun splodín. Túto úlohu plnia jednotlivé časti 
srdcovo-cievnej sústavy, a to: srdce, sústava krvných ciev, krv, sústava miazgových 
(lymfatických) ciev a miazga (lymfa). 

Srdce 

Srdce (cor) je uložené v medzipľúcii. Leží na stredovej línii tela, väčšou časťou vľavo. 
Váži asi 340 g u mužov a o niečo menej u žien. Jeho dĺžka od bázy k hrotu je asi 14 
cm. Srdce je dutý sval tvorený osobitnou priečne pruhovanou svalovinou - 
myokard. Srdce má štyri dutiny. Pozdĺžnou priehradkou je rozdelené na pravé a 
ľavé srdce. V každej časti sa nachádza predsieň (atrium) a komora (ventriculum). 
Srdce sa neustále rytmicky zmršťuje - systola, a ochabuje - diastola, a tak 
zabezpečuje nepretržité prečerpávanie krvi. Predsiene a komory srdca sú od seba 
oddelené chlopňami, ktoré zabraňujú spätnému prúdeniu krvi. Chlopne fungujú 
ako jednosmerné ventily. 

Krvný obeh 

Krvný obeh rozdeľujeme na: 

 malý (pľúcny)  

 veľký (telový)  

Pľúcny krvný obeh začína v pravej komore, odkiaľ sa krv pri systole vypudí 
pľúcnicovým kmeňom do pľúcnych tepien a nimi do pľúc, kde sa okysličí. Krv sa z 
pľúc vracia pľúcnymi žilami do ľavej predsiene. 

Telový krvný obeh začína v ľavej komore, odkiaľ sa krv pri systole vypudí 
srdcovnicou (aorta) do celého tela. Krv sa z tela vracia hornou a dolnou dutou žilou 
do pravej predsiene. 

Súčasťou veľkého krvnému obehu je vrátnicový obeh. Svojím charakterom je to 
žilový obeh. Začína sieťou kapilár v nepárnych orgánoch brušnej dutiny, ktoré sa 
spájajú do mohutnej žily - vrátnice, tá vstupuje do pečene a opäť sa rozvetvuje na 
sieť vlásočníc. Takto sa dostávajú do pečene na ďalšie spracovanie živiny vstrebané 
do krvi z tráviacich orgánov. 

Trvalá činnosť srdca vyžaduje stály a dostatočný prívod kyslíka a živín do srdcovej 
svaloviny a súčasne plynulé odvádzanie splodín metabolizmu. Preto má srdce 
vlastný krvný obeh. Sú to vencovité (koronálne) tepny, ktoré vystupujú priamo z 
aorty a svojimi vetvami privádzajú krv do vlásočníc, ktoré bohato pretkávajú 
srdcový sval. 

Ak sa uzavrie koronárna tepna alebo jej vetva, vzniká srdcový infarkt. Uzavretie 
najčastejšie spôsobuje upchatie tepny pri arterioskleróze (zhrubnutím tepny a 
vznikom krvnej zrazeniny). Príslušný úsek srdcovej svaloviny prestáva byť 
zásobovaný kyslíkom a živinami, tkanivo odumiera a miesto sa neskôr hojí jazvou. 
Infarktom sa poruší srdcová činnosť. Prežitie závisí od umiestnenia ložiska infarktu, 
od jeho rozsahu, od veku a od celkového stavu organizmu. Nesprávna životospráva 
(nadvýživa, nedostatok pohybu, duševné vypätie, fajčenie a iné činitele) sa výrazne 
podieľa na vzniku infarktu. 

Funkčná charakteristika srdca 

Srdce je schopné reagovať na podnety, ktoré vznikajú priamo v ňom alebo na 
podnety z vonkajšieho prostredia. Na podráždenie srdce reaguje kontrakciou. Srdce 



reaguje len na prahové a nadprahové podnety. Tieto vyvolávajú maximálnu 
kontrakciu. Je to rozdiel od kostrových svalov, ktoré sa môžu kontrahovať rôznou 
intenzitou. Srdcový sval reaguje maximálnym stiahnutím. 

Minútový objem 

Za minútu prečerpá srdce asi 5 litrov krvi, čo sa označuje ako minútový srdcový 
objem. Toto množstvo krvi sa môže podľa potrieb organizmu značne zvýšiť. 
Najsilnejším podnetom, ktorý zvyšuje minútový srdcový objem, je svalová práca. Pri 
nej stúpajú nároky na prekrvenie, na prívod kyslíka a živín. Pri veľmi náročných 
špičkových telesných výkonoch sa môže zvýšiť minútový objem až na 30, príp. 40 
litrov. Trénovaným ľuďom sa minútový objem zvyšuje najmä zosilnením srdcovej 
činnosti, čo je hospodárnejšie, u netrénovaných jej zrýchlením. Minútový objem sa 
o niečo zvyšuje aj napr. po požití potravy, v teple a pod. 

Krvný tlak 

Srdce každou systolou vháňa vo veľmi krátkom čase do veľkých tepien určitý objem 
krvi. Vzhľadom na odpor, ktorý kladú úzke tepny a tepničky, nestačí celé množstvo 
krvi odtiecť okamžite do žíl a pružné steny veľkých tepien sa napnú. Tento tlak na 
steny, ktorý spôsobuje ich pružné napätie, sa nazýva tlak krvi. 

Ako tlak krvi označujeme u človeka tlak v ramennej tepne, ktorý meriame pomocou 
tlakomeru (tonometra). Normálne hodnoty zdravého dospelého človeka sú systolický 
tlak 14-16 kPa, diastolický 8-11 kPa (100-120 a 60-80 mm Hg). 

Tlak krvi sa mení vplyvom mnohých činiteľov. Je to predovšetkým telesná práca 
a vek. Pri veľkej námahe stúpa systolický tlak. Tlak sa zvyšuje s vekom, najmä 
v starobe, keď sa zmenšuje pružnosť tepien a zvyšuje sa tak ich odpor. Muži majú 
tlak o niečo vyšší ako ženy. 

Tep 

Pri každej systole sa vypudenou krvou rozšíri začiatok aorty. Tento kmit postupuje 
ako tzv. tepová vlna po stene aorty a prechádza aj na jej vetvy. Na povrchových 
tepnách môžeme tep – pulz – hmatať, najlepšie na vretennej tepne na zápästí. Pri 
telesnom pokoji má zdravý dospelý človek priemerne 70 tepov/min. Pri telesnej 
práci, v teple, pri horúčke, pri rozčúlení sa činnosť srdca, a teda aj tep, zrýchľuje. 

Krvné cievy 

Krvné cievy predstavujú uzavretý systém rúrok, ktorými prúdi po tele krv. Cievy 
delíme podľa funkcie na 3 skupiny: 

1. tepny 
2. žily 
3. vlásočnice 

Tepny 

Tepny (arteriae) sú krvné cievy, ktoré vedú okysličenú krv zo srdca ku cieľovým 
tkanivám - výnimku tvorí pľúcna tepna, ktorá vedie odkysličenú krv do pľúc. 
Najmohutnejšou tepnou tela je srdcovnica (aorta). 

Žily 

Žily (venae) sú krvné cievy, ktoré vedú odkysličenú krv z tkanív do srdca – aj tu 
tvoria výnimku pľúcne žily, ktoré vedú z pľúc do srdca okysličenú krv. K najväčším 
žilám ľudského tela patria horná a dolná dutá žila. Osobitnú časť žilového obehu 
tvorí vrátnica, ktorá zbiera krv z orgánov tráviacej sústavy a vedie ju do pečene, kde 
sa opäť rozvetvuje na sieť vlásočníc. 



Vlásočnice 

Vlásočnice (capillare) nemajú vytvorenú svalovú ani vonkajšiu väzivovú vrstvu. 
Majú dôležitú úlohu pri výmene dýchacích plynov v tkanivách. Ich plocha v tele 
dosahuje vyše 6000 m2. 

Choroby ciev 

Najčastejšou zmenou, ktorá postihuje tepny, je artérioskleróza. U starých ľudí je to 
sprievodný jav starnutia, môže však postihnúť aj osoby mladšie. Pri artérioskleróze 
stena tepien hrubne, pretože sa do nej ukladajú najmä látky tukového (ale aj 
anorganického) charakteru. Tepny sa tým zužujú a strácajú pružnosť. Zúžením 
tepny klesá prietok krvi postihnutou oblasťou a znižuje sa tak aj zásobenie 
kyslíkom a živinami. Z toho vyplývajú poruchy činnosti príslušného tkaniva alebo 
orgánu (napr. mozgu). Zdravý spôsob života, striedma strava bohatá na ovocie a 
zeleninu, telesný pohyb a šport sú najlepšou prevenciou pred artériosklerózou. 
Riziko vzniku artériosklerózy zvyšujú faktory, ako vysoký krvný tlak, tučnota, 
fajčenie a ochorenie na cukrovku. 

Častým ochorením žíl (10% obyvateľstva nad 18 rokov) sú kŕčové žily (varixy). Sú 
to vakovité rozšírenia povrchových žíl na dolných končatinách. Príčinou je 
menejcennosť žilových stien. Vznik varixov podporuje všetko, čo zvyšuje tlak v 
žilách dolných končatín, zamestnanie v stoji, gravidita a pod. Na mieste kŕčovej žily 
môže vzniknúť krvná zrazenina a upchanie žily, jej zápal, alebo pre poruchu výživy 
kože vred predkolenia. 

Angina pectoris je postupné zužovanie niektorej vencovitej tepny, čo vedie k tomu, 
že prísun okysličenej krvi k určitej oblasti srdcového svalu je síce v pokoji 
dostatočný, ale pri veľkej námahe už nepostačuje. To sa prejaví zníženým výkonom 
srdcového svalu a subjektívne vznikom tlakovej, zvieravej a pálčivej bolesti, ktorá po 
prerušení námahy rýchlo ustúpi. 

Cyanózou nazývame modravé sfarbenie pier, niekedy i špičky nosa a posledných 
článkov prstov, predovšetkým nechtov a nechtových lôžok. Vzniká tým, že sa krv 
nedostatočne okysličí pri prietoku pľúcami alebo sa v srdci mieša okysličená krv s 
neokysličenou. 

U dospelých osôb je úmrtnosť na choroby srdca a ciev vyššia ako na rakovinu, 
úrazy a infekčné choroby spolu. 

Podkožné cievy 

Sú individuálne rozlične vyvinuté a pod kožou rôzne viditeľné. Ich zreteľnosť kolíše 
podľa veku, pohlavia a rôznych iných okolností. Ich priesvit sa smerom k srdcu 
zväčšuje, pričom počet vetví sa stále viac redukuje. Periférne drobné vetvy majú 
kľukatý priebeh, navzájom sa spájajú a vytvárajú siete miestne a individuálne 
odlišné (napr. kresba žilovej siete na chrbte ruky). V teple a pri zvýšenej námahe sa 
krvná náplň podkožných žíl zväčšuje a žily tak vystupujú pod kožou ako vyvýšené 
pruhy modravej farby. Zreteľnejšie sú u svalnatých mužov s málo vyvinutým 
podkožným tukom a u starých ľudí, ktorých podkožné väzivo a koža samotná má 
len malú hrúbku, steny žíl strácajú svoju pružnosť, krvná náplň zostáva 
nezmenená, a tak sú ich podkožné žily trvalo viditeľné. U detí väčšinou nie sú 
podkožné žily viditeľné. 

S výnimkou povrchovej tepny spánkovej majú plastický význam len žily podkožné. 
Správne zobrazené cievy dodávajú umeleckému dielu životnosť (pretože „krv je 
život“). 



Žily čelné sú uložené pri strednej čiare čela, majú takmer zvislý priebeh. Pri zlosti 
je odtok krvi z čelných žíl sťažený a ich náplň a viditeľnosť sa preto zväčšuje. Z toho 
dôvodu bývajú niekedy nazývané žilami hnevu. 

Tepna spánková (spoločne s žilou spánkovou) a jej dve hlavné vetvy majú často 
kľukatý priebeh; u starších ľudí (zvlášť ak sú postihnutí sklerózou ciev) je vlnitý 
priebeh tepny nápadný aj na väčšiu vzdialenosť. 

Žila hrdlová vonkajšia prebieha po vonkajšej strane krku, križuje val zdvíhača 
hlavy, a preto je dobre viditeľná tým skôr, že koža na krku je tu tenká. Pri námahe, 
speve, kriku je odtok krvi sťažený, a tým je žila zreteľnejšia. 

Podkožné žily trupu sú drobné a pre umelca bezvýznamné. Výraznejšia je len sieť žíl 
pod bradavkovým dvorcom a okolo neho. 

Podkožné žily hornej končatiny sú početné a tým silnejšie, čím viac sú vyvinuté 
svaly paže a predlaktia a pri ťažkej práci; na náplň žíl hornej končatiny má vplyv aj 
poloha končatiny (ak visí pozdĺž tela, krv z nich odteká vlastne proti smeru tiaže, 
preto sú viditeľné). Podkožné žily dlane vzhľadom k veľkej hrúbke kože 
a podkožného väziva dlane a prstov nie sú zvlášť viditeľné. 

Podkožné žily na chrbte ruky sú zreteľné, pretože koža je slabá a podkožného 
väziva je poskromne, takže je vidieť kresbu celej žilovej siete (kresba žilovej siete na 
chrbte ruky je pre každého jedinca tak charakteristická, že môže slúžiť na zistenie 
identity rovnako ako odtlačky prstov). 

Podkožné žily dolnej končatiny vystupujú veľmi zreteľne, pretože sa 
z mechanických dôvodov zle vyprázdňujú (u ľudí, ktorí vo svojom zamestnaní stále 
stoja, bývajú tieto žily často uzlovito rozšírené a vytvárajú chorobný obraz kŕčových 
žíl). Priebeh a usporiadanie žíl dolnej končatiny je pravidelnejšie ako na končatine 
hornej. 



Krycia sústava 

 

Koža 

Koža (cutis) patrí k plošne najväčším orgánom ľudského tela. Pokrýva v súvislej 
vrstve celý povrch tela. U dospelého človeka dosahuje plochu 1,6-1,8 m2 a hmotnosť 
3-4 kg. 

Koža plní viaceré dôležité funkcie: 

- obranná (chráni organizmus pred mechanickým, chemickým, tepelným 
poškodením, bráni vniknutiu mikroorganizmov do tela, chráni telo pred 
účinkami UV-žiarenia), 

- vstrebávacia (látky z povrchu kože sa môžu vstrebať do krvného obehu), 

- zúčastňuje sa na termoregulácii 

- vylučovacia (vylučuje vodu, splodiny látkovej premeny, minerálne látky, 
močoviny, kyselinu močovú), 

- zásobovacia (zabezpečuje pre organizmus tukové rezervy, rezervy krvi a vody, 
provitamínu D, anorganických solí), 

- je sídlom zmyslov (chladu, tepla, dotyku, bolesti), 

- vyrovnáva nerovnosti tela. 

Koža je zložená z troch vrstiev: pokožky, zamše a podkožného väziva. 

Pokožka 

Pokožku (epidermis) tvorí niekoľko vrstiev buniek. Vrchné vrstvy rohovatejú a 
odlupujú sa. Bunky spodných vrstiev sa neustále delia a nahrádzajú zrohovatené 
bunky. Povrchové bunky pokožky obsahujú bielkovinu keratín, ktorá je vo vode 
nerozpustná a koža je preto nepriepustná pre vodu. Do pokožky nezasahujú ani 
krvné cievy, ani nervové vlákna. Bunky spodných vrstiev obsahujú zrná hnedého 
farbiva melanínu, ktoré bráni prenikaniu UV-žiarenia. Ak je koža vystavená UV-
žiareniu, tvorba melanínu sa zvyšuje a koža hnedne. 

Zamša 

Hranica medzi pokožkou a zamšou (corium) nie je hladká. Zamša v týchto miestach 
vytvára podlhovasté valy - papilárne línie. Na niektorých miestach tela (brušká 
prstov) vytvárajú papilárne línie typické kresby. Tvorba línií je daná geneticky a 
charakter tzv. dermatoglyfických obrazcov, ktoré sa na povrchu kože tvoria, je 
typický pre každého jedinca a je právne uznaný pre identifikáciu osoby. Charakter 
obrazcov sa počas života nemení. V zamši sa nachádzajú krvné a miazgové cievy, 
nervy a receptory. Zamša je väzivová časť kože. Obsahuje mnoho elastických 
vláken, ktoré dodávajú koži pružnosť a pevnosť. Súčasťou zamše sú potné a mazové 
žľazy. Potné žľazy sú rúrovitého charakteru. V celej koži sú vyše dva milióny 
potných žliaz. Sú rozmiestnené nerovnomerne, najhustejšie sú v koži čela, dlaní a 
na chodidlách, pod pazuchami. Ústia na povrch tela a ich produktom je pot. Pot sa 
tvorí z tkanivového moku. Hlavnou zložkou potu je voda a v nej rozpustený chlorid 
sodný, kreatinín, močovina, aminokyseliny a mastné kyseliny, kyselina mliečna a 
propiónová. Pri odparovaní potu z povrchu tela sa organizmus ochladzuje, čím sa 
potné žľazy významne podieľajú na termoregulácii. Množstvo vytvoreného potu 
závisí od teploty prostredia. Mazové žľazy vyúsťujú do vlasového puzdra (puzdra 
chlpu) a odtiaľ sa popri vlase (chlpe) dostáva ich produkt - maz na povrch tela. 
Nenachádzajú sa v koži dlaní a stupají. Denne sa v koži vytvorí asi 2 g mazu, ktorý 



chráni kožu pred vysychaním a zvláčňuje ju. Maz obsahuje tukové látky, bielkoviny 
a rôzne soli. 

Podkožné väzivo 

Podkožné väzivo pripája kožu k povrchovým obalom svalov. Tvoria ho väzivové 
bunky, medzi ktorými prebieha veľa kolagénových a elastických vláken. V bunkách 
väziva sa ukladá zásobný tuk. Množstvo uloženého podkožného tuku je závislé na 
celkovej výžive, na veku, pohlaví a na oblasti tela. Vrstva podkožného tuku teda nie 
je na všetkých miestach rovnaká. Od množstva zásobného tuku závisí aj hrúbka 
tejto vrstvy kože. Tvary tela vystupujú tým zreteľnejšie, čím je slabšia vrstva 
podkožného tuku. Na niektorých miestach chýba úplne. Tam je koža pripevnená 
k podkladu úplne a nedá sa posúvať a riasiť. Na mnohých miestach sa ukladá 
v podkožnom väzive toľko tuku, že dochádza k tvorbe tzv. tukových vankúšikov. 
(Väčšie množstvo tuku na dlaniach a plôškach nohy chráni nervy pred tlakom 
a zaručuje v týchto miestach tela správny krvný obeh.) 

Súčasťou kože je aj prsníková žľaza (glandula mammaria), ktorá tvorí základ 
prsníka u žien. Je uložená vo veľkom prsnom svale vo výške medzi 3. a 6. rebrom. 
Tvorí ju 15-20 lalokov, z ktorých vychádzajú mliekovody a tie ústia na povrchu 
prsníka v prsníkovej bradavke. Okolo bradavky sa nachádza tmavšie pigmentovaný 
dvorec. (Veľkosť tukových vankúšikov obaľujúcich mliečne žľazy má rozhodujúci 
vplyv na veľkosť a tvar pŕs.) 

Sfarbenie kože 

Koža určuje farbu tela. Pleťové sfarbenie kože (inkarnát) je podmienené kožným 
farbivom uloženým v bunkách spodných vrstiev pokožky, krvným farbivom 
viazaným na červené krvinky, transparentnosťou (priesvitnosťou) kože a hrúbkou 
kože. 

Tvorba hnedého a čierneho melanínu v pigmentových bunkách pokožky sa 
zvyšuje teplom a svetlom, čo je jednou z príčin tmavšieho sfarbenia obyvateľov 
južných a obzvlášť rovníkových oblastí. Sú však ľudia, ktorí majú tohto farbiva 
absolútne alebo relatívne málo, u iných je tvorba melanínu ľahká a jeho zásoby 
v bunkách hojné. Melanín podmieňuje farbu kože len za predpokladu, že vrstvy 
pokožky sú priesvitné, takže príliš silná pokožka nedovolí kožnému pigmentu, aby 
sa uplatnil (na pätách a pod.). Na niektorých miestach je kožného pigmentu viac 
(bradavky, časti tela nekryté odevom, ...). 

Červené krvné farbivo (hemoglobín) je viazané na červené krvinky, ktoré prúdia vo 
vlásočniciach. Množstvo a náplň vlásočníc, a teda aj sfarbenie kože, je na rôznych 
miestach odlišné (pery). Krvná náplň sa mení veľmi rýchlo pôsobením podnetov 
vonkajších (trenie, teplo, zima, ...), avšak aj podnetov vnútorných, pri rôznych 
duševných pochodoch (zlosť, zahanbenie, ...). Žilová krv sfarbuje viac do modra, 
tepnová krv až do jasnej červenej. Krv dovoľuje zmenu farby kože určitej oblasti tela 
len na krátku chvíľu. Po smrti sa priesvitnosť kože zmenšuje, koža sa tak stáva 
šedožltá s modrým nádychom (len krv presiaknutá na spodných častiach mŕtvol 
farbí kožu do červenomodra až fialova). 

Farba kože sa mení aj podľa veku, pretože sa mení jej hrúbka aj množstvo 
pigmentu. Koža novorodenca je sýto ružová, pretože je tenká, dobre priesvitná 
a červená farba krvi tak prevláda. V starobe je koža síce tenšia, ale suchá, menej 
priesvitná, a preto dostáva šedožltý nádych. 

Albinizmus je vrodené úplné chýbanie pigmentu. Leucoderma je čiastočné 
vymiznutie pigmentu na niektorých miestach. Hyperpigmentácia na atypických 
miestach (na tvári) sa označuje podľa veľkosti ako „oheň“ alebo pehy. 



Iné vlastnosti kože 

Hrúbka kože je individuálna a na rôznych častiach tela rozdielna. 

Ťažnosť kože je síce značná, ale rýchle a nadmerné napínanie kože porušuje 
väzivové snopce podkožného väziva a na koži sa preto objavujú malé čiarky belavej 
farby podobné drobným jazvám. 

Pohyblivosť kože závisí od stupňa jej pripevnenia podkožným väzivom k hlbším 
útvarom. Pohyblivosť kože prispieva k vzniku kožných rýh rovnako, ako zmeny kože 
podmienené vekom (v detstve je tenká, hladká, pružná, v strednom veku je hrubšia, 
má výrazný reliéf, v starobe je tenká, nepružná, s vyhladeným, lesklým povrchom). 

Kožné ryhy vznikajú zmrštením kožných svalov (vrásky na tvári, ryhy v okolí kĺbov, 
nad zápästím a na dlani ruky). Na prstoch ruky, na dlani a na chodidle sú na koži 
jemné rovnobežné lišty podmienené priamo štruktúrou kože (sú dôležité pre 
zisťovanie identity osôb, pre výtvarníka sú však pre svoje nepatrné rozmery menej 
významné). Koža je rozčlenená plytkými križujúcimi sa ryhami na romboické 
políčka, sú individuálne rôzne vyvinuté (ale vždy na určitých miestach), rôzne 
výrazné, s rovnakým usporiadaním. 

Nechty (ungues) sú zrohovatené útvary na chrbtovej strane posledných článkov 
prstov ruky a nohy. Zabezpečujú mechanickú ochranu. Sú to pevné, zaoblené 
štvorhranné platničky, málo konvexné v smere pozdĺžnom, väčšmi v smere 
priečnom. Ich tvar závisí od typu ruky a nohy. Koreň nechtu je užší než telo. Telo 
nechtu je ružovej farby, pretože necht je priesvitný. Mesiačik (lunula) je malá časť 
pri koreni nechta. Má trvale svetlejšiu farbu s modravým nádychom. Je ohraničený 
čiarou konvexne k voľnému okraju nechta. Najlepšie je vyvinutý na palci, smerom 
k malíčku sa zmenšuje, až stráca. U žien býva lepšie viditeľný než u mužov. Voľný 
okraj je normálne zaoblený, má šedožltú farbu, nestrihaný môže dosahovať značnú 
dĺžku a pazúrovite sa ohýba. Povrch je hladký, lesklý, často má pozdĺžne 
rovnobežné ryhy (priečne ryhy nie sú javom normálnym). 

Ochlpenie tela 

Podľa časového vývoja rozoznávame: 

- ochlpenie primárne – jemné ochlpenie na plode a novorodencovi; nemá 
plastický význam, 

- ochlpenie sekundárne – objavuje sa ako trvalé ochlpenie hneď pri narodení, je 
rozptýlené po celom tele, u mužov je hojnejšie a hrubšie ako u žien, 

- ochlpenie terminálne – objavuje sa v dobe pohlavného dospievania a neskôr. 

Chlpy (pili) sú zrohovatené útvary kože. Vyskytujú sa takmer na celom tele 
(chýbajú len na dlani, na prednej ploche prstov ruky, na dolnej ploche prstov nohy, 
na chrbte posledných článkov prstov). Chlpy (aj vlasy) vyrastajú z vlasových vačkov 
v zamši. Sú tvorené z drene a zo zrohovatenej kôry. Farba vlasov je podmienená 
typom a množstvom pigmentu v bunkách kôrovej vrstvy. Chlp (aj vlas) je vsadený 
do vlasovej pochvy (miešok) viac-menej šikmo, takže spravidla prilieha k povrchu 
kože. Činnosťou hladkého svalstva kože môže byť vlasový miešok narovnaný a vlas 
sa napriamuje („zježenie“ vlasov napr. pri strachu). Chlpy sú na tele usporiadané do 
pravidelných prúdov a vírov, ak sa stretnú dva prúdy opačného smeru, vytvoria 
hranu (napr. na obočí, na prsiach a inde). 

Vlasy (capili) pokrývajú temeno, spánky, záhlavie a z časti čelo. Hranica vlasatej 
časti hlavy proti čelu je spravidla ostrá, rôzne tvarovaná, na spánkoch je neostrá, 
zvlášť v starobe. Nestrihané vlasy dosahujú značnú dĺžku najmä u žien žltého 
plemena (sú rovné), kučeravé vlasy sú naopak krátke. U niektorých mužov vlasy na 



temene vypadávajú a vzniká čiastočná alebo úplná pleš. Farba vlasov je 
podmienená pigmentom uloženým v bunkách vlasov. Podľa jeho množstva sú vlasy 
čierne, tmavohnedé, svetlo gaštanové, plavé (blond), alebo ryšavé (ryšavá farba je 
spôsobená zvláštnym červenavým pigmentom). Šedivá farba vlasov vzniká 
zmenšenou tvorbou pigmentu a lomom svetla vo vzduchových bublinkách, ktoré 
vznikli medzi bunkami vlasu, vlas tak dostáva strieborný vzhľad. Suchý vlas je 
svetlejší než mokrý. V detstve sú vlasy (aj chlpy) obyčajne svetlé, postupne tmavnú. 
Prierez vlasu má rôzny tvar, určuje rovnosť, vlnitosť a kučeravosť vlasu. Vlasy s 
kruhovým prierezom sú rovné, hladké, väčšinou dlhé a husté. Vlas s eliptickým 
prierezom je vždy zakrivený, býva krátky a tenký. 

Riasy (cilia) a obočie (supercilia) sú pevné, usporiadané v prúdoch 
charakteristického tvaru, preto sú veľmi dôležité pre výraz tváre. 

Chlpy v podpaží (hirci) a chlpy na ohanbí (pubes, crines) sú hrubé, mierne 
zvlnené, objavujú sa v dobe pohlavného dospievania. 

Fúz (brada) sa objavuje u chlapcov po puberte (riedky po 16. roku, mohutnejší po 
20. roku). U dievčat sú fúzy fyziologickou anomáliou a estetickou vadou. U starších 
žien sa objavujú jemnejšie fúzy na okrajoch hornej pery (nad ústnymi kútikmi) 
a niekedy aj pozdĺž okraja dolnej čeľusti (najmä u brunetiek). Fúzy sú hrubšie než 
vlasy a iné chlpy, rovnakej farby, alebo o niečo tmavšie ako vlasy. 

Chlpy pri vstupe do vonkajšieho zvukovodu (tragi) a chlpy v nosných dierkach 
(vibrissae) sa objavujú až v 30.–45. roku, zreteľnejšie u mužov ako u žien. 



Zmyslové ústroje 

Prostredníctvom zmyslových ústrojov vnímame pôsobenie vonkajšieho a vnútorného 
prostredia na ľudský organizmus. Vďaka zmyslom je možná výuka, výchova, 
získavanie skúseností, pracovné a sociálne zaradenie človeka. Činnosť našich 
zmyslov úzko súvisí s našim myslením, a tým je človeku umožnené, aby poznával 
i javy, ktoré priamo svojimi zmyslami zachytiť nemožno. 

Zmyslové ústroje rozdeľujeme rôznym spôsobom: 

1. Staré rozdelenie: hmat, čuch, chuť, sluch, zrak. 

2. Podľa prijímania energie rozoznávame: 

a) zmysly chemické – chemoreceptory (čuch, chuť), 
b) zmysly mechanické – tangeroreceptory (hmat,...), 
c) zmysle zrakové – fotoreceptory (zrak), 
d) zmysly diaľkové – telereceptory (zrak, sluch, čuch). 

3. Podľa prostredia, z ktorého je podráždenie prijímané poznáme: 

a) exteroreceptory – sú zmysly, ktoré prijímajú, zachytávajú podnety z 
vonkajšieho prostredia, 

b) interoreceptory (proprireceptory) – zachytávajú podnety z vnútorného 
prostredia, sú uložené vo svaloch a šľachách a informujú nás o polohe a 
pohybe končatín, 

c) pohybovorovnovážny zmysel – zachytáva zmeny rýchlosti a smeru pohybov 
hlavy, 

d) visceroreceptory – sú zmyslové ústroje uložené v útrobách, dráždia sa 
chemickými alebo mechanickými vplyvmi, nimi sa usmerňuje činnosť 
mnohých orgánov útrob. 

4. Ústroje kožnej citlivosti (kožný analyzátor) – zahrňuje receptory pre dotyk a 
tlak, receptory pre chlad a teplo, receptory pre bolesť. (Pocit bolesti má zabrániť 
ďalšiemu poškodeniu tkaniva alebo orgánu.) 

 

Čuchový ústroj (organum olfactus) 

U človeka je čuchový ústroj (čuchový analyzátor, čuchový receptor) v sliznici stropu 
nosovej dutiny, horných mušliach a priľahlých častiach nosovej priehradky. Tvorí 
čuchovú oblasť o ploche 1,5 cm2. Čuchom dokážeme rozlíšiť i chemicky nezistiteľné 
stopy aromatických alebo páchnúcich látok (napr. 0,000 000 02 mg ružového oleja). 
Čuchový receptor javí veľmi rýchlu adaptáciu. 

Chuťový ústroj (organum gustus) 

Chuťový analyzátor človeka začne fungovať hneď po narodení. Je uložený v podobe 
chuťových pohárikov na sliznici jazyka, po bokoch ohradených papíl, na vrcholcoch 
hubovitých papíl, v sliznici mäkkého podnebia, ale i na zadnej stene hltana 
a príchlopky. Umožňuje rozlišovať chuť sladkú, slanú, kyslú a horkú, avšak len 
vtedy, ak je určitá látka v roztoku. Sladkosť vnímame na hrote, kyslosť a slanosť na 
okrajoch a horkosť na koreni jazyka. Ostrosť chutí je u človeka značná, sú však 
veľké individuálne rozdiely. S pribúdajúcimi rokmi života človeka časť chuťových 
pohárikov zaniká. Z chuťových buniek vedú vzruchy vláknami jazykovohltanového 
nervu do predĺženej miechy a do kôry čelovotemennej prikrývky, kde je ústredná 
časť chuťového analyzátora. Chuťový receptor dáva podnety pre nepodmienené 
reflexné vylučovanie slín i tráviacich štiav. 

Polohovosluchový ústroj 



Umožňuje rozlišovať tón, zvuky, šelesty a hluky, smer odkiaľ prichádzajú. Slúži na 
uvedomovanie si polohy a pohybov hlavy i organizmu. Sluchový analyzátor je spolu 
s analyzátorom zrakovým podmienkou pre činnosť II. signálnej sústavy. Sluchový 
analyzátor prijíma zvukové vlny v rozsahu 16 – 20 000 kmitov/sec. Vnútorné ucho 
sa so sluchovým nervom spája s mozgovým centrom sluchovým, ktoré sa nachádza 
v zadnej časti horného spánkového laloku. Podstatné zložky sluchového ústoja sú 
uložené v spánková kosť. Polohovosluchový ústroj kvôli prehľadnosti delíme na: 

- Vonkajšie ucho (auris externa) – skladá sa z ušnice a vonkajšieho zvukovodu, 
ktorým sa zachytávajú zvukové vlny. Podkladom ušnice je chrupavka pokrytá 
kožou, ktorá prechádza do chrupavkovitého vonkajšieho zvukovodu. Dolný okraj 
ušnice vytvára ušnicový lalôčik, ktorý neobsahuje chrupavku. Zvukovod je 
vystlaný kožou, v ktorej sú uložené mazové žľazy a vylučujú ušný maz. 

- Stredné ucho (auris media) – je oddelené od vonkajšieho ucha bubienkom, 
ktorý tvorí  blana o hrúbke 1mm. Zvukové vlny rozochvievajú bubienok a sú 
prenášané na sluchové kostičky: kladivko, nákovka, strmienok. Do stredoušnej 
dutiny vyúsťuje Eustachova trubica, ktorá ju spája s nosohltanom. Slúži na 
vyrovnávanie tlakov na obidvoch stranách bubienka – v pokoji je uzavretá, 
otvára sa pri žuvaní, prehltávaní a zívaní. 

- Vnútorné ucho (auris interna) – je vlastným polohovosluchovým orgánom, 
uložené je v dutinkách spánkovej kosti, ktoré sa súhrnne volajú kostné 
bludisko. Kostné bludisko sa skladá: z predsiene, slimáka, polkruhových 
kanálov. 

Zrakové ústroje 

Prijíma podnety z diaľky – svetelné vlny. Toto podráždenie je vedené ako vzruch do 
mozgu, kde si ho uvedomujeme a vzniká tak zrakový vnem. Orgánom zraku je oko 
uložené v očnici. Jeho pohyb zabezpečujú okohybné svaly. Mihalnice - chránia oko 
vredu, pod nimi leží spojivka, ktorá je popretkávaná cievami. Nad horným očným 
kútikom je medzi očnou guľou a stenou očnice slzná žľaza. V spojivke sú mazové 
žliazky – ich sekrét chráni prednú časť oka pred vysychaním. Prebytočné slzy 
odtekajú slzným kanálom (vnútorný očný kútik) do nosovej dutiny. 

Očná guľa (bulbus ocula) je guľovitého tvaru s priemerom 24 mm zložená z 3 
vrstiev. 

- Bielko je belavá, tuhá, nepriehľadná blana, tvorená väzivom. Je napätá 
vnútroočným tlakom a dáva oku guľovitý tvar. Rohovka je pokračovaním bielka 
smerom dopredu, je priehľadná, vypuklá, láme svetelné lúče. 

- Pod bielkom je cievnatý obal gule s množstvom krvných ciev a s bunkami 
obsahujúcimi pigment. Tento obal je tvorený z cievovky, vráskavca a dúhovky. 
Cievovka je tmavohnedá blana, bohato popretkávaná cievami, v zadnej strane 
má otvor – výstup zrakového nervu. Vráskavec je pokračovaním cievovky 
smerom dopredu. Obsahuje hladké svalové bunky, ktoré umožňujú sploštenie 
šošovky (a teda samotné ostrenie oka). Dúhovka odstupuje od vráskavca 
vpredu, v strede ktorej je zrenica. Farebné odtiene určuje množstvo 
pigmentových buniek. V dúhovke sú lúčovite uložené snopce hladkého svalstva 
tvoriace zvierač zrenice. Pri prudkom osvetlení sa zrenica zúži a za šera rozšíri. 

- Sietnica je blana, ktorá obsahuje svetlocitlivé nervové ústroje. Je priehľadná 
a rozprestiera sa pod cievovkou na vnútornej ploche očnej gule. Fotoreceptormi 
sietnice sú tyčinky a čapíky. Tyčinky umožňujú videnie za šera. Ich počet je 
okolo 130 miliónov. Čapíky umožňujú vnímanie farieb (zhruba 7 miliónov 
odtieňov). Slepá škvrna je miesto, kde vstupuje do oka zrakový nerv. Nie sú tu 



ani tyčinky, ani čapíky. Žltá škvrna je v mieste priesečníka zrakovej osi so 
sietnicou. Je to miesto najostrejšieho videnia. 

Šošovka je uložená za dúhovkou, je dvojvypuklá, jej priemer je 9-10 mm, hrúbka 4-
5 mm. Je schopná meniť polomer zakrivenia a tým umožňuje ostré videnie blízkych 
a vzdialených predmetov. Pri pozeraní na vzdialené predmety je vráskavec v pokoji 
a šošovka je sploštená, tým láme menej svetelné lúče. Priestor medzi rohovkou 
a šošovkou je vyplnený mokom. 

Sklovec je priezračná huspeninová hmota, ktorá vypĺňa veľkú časť očného jadra, 
uložený je za šošovkou. 

Komorová voda je číra tekutina, ktorá vypĺňa prednú očnú komoru ležiacu medzi 
zadnou stenou rohovky a prednou stenou dúhovky a časti šošovky, a zadnú očnú 
komoru ležiacu medzi zadnou stenou dúhovky, vráskavcom, sklovcom a okrajovou 
časťou prednej plochy šošovky. 

Guľa sa pohybuje za pomoci 4 priamych a 2 šikmých očných svalov. Spredu je 
krytá mihalnicami, slzné ústroje sa skladajú zo slzných žliaz a z odvodových ciest. 

Zobrazenie predmetu na sietnici – svetelné lúče prenikajú do oka priehľadnou 
rohovkou a zrenicou, prechádzajú komorami, šošovkou, sklovcom a dopadajú na 
sietnicu, kde vzniká obrátený zmenšený obraz predmetu. 

Zorné pole je oblasť, ktorú môžeme vidieť bez pohnutia oka. 

Časť zrakového ústroja, ktorá spája oko so zrakovým ústredím, sa volá zraková 
dráha. Začína sa výbežkami nervových buniek sietnice, ktoré sa zbiehajú do 
zrakového nervu a končí v zrakovom ústredí na vnútornej a vonkajšej strane v 
zadnej časti záhlavného laloku. 

NEDOKONČENÉ 



Proporcie ľudského tela 

 

Vzhľad tela do značnej miery určujú pomery jeho jednotlivých častí navzájom a ich 
pomer k celému telu, teda tzv. proporcie. Proporcie a forma sú určené vekom, 
pohlavím, rasou, typom človeka, vonkajšími vplyvmi, sociálnymi podmienkami, 
výživou, povolaním atď. 

Antropológia sa zaoberá zisťovaním a určovaním celkových priemerných hodnôt 
telesných rozmerov, stanovením proporcií jednotlivých častí tela, výpočtom rôznych 
indexov, porovnávaním vzájomných rozdielov pri väčšom počte jedincov toho istého 
druhu. Údaje teda slúžia na zisťovanie priemerných hodnôt určitej populácie. 
Merania vychádzajú z presne definovaných určitých pevných bodov hmatateľných 
na kostre. Merania sa robia bez ohľadu na celkový dojem, na plastiku celého tela 
a harmóniu jeho jednotlivých častí. 

Na rozdiel od vedcov sa umelci a výtvarníci zameriavajú na stvárnenie takých 
postáv, ktoré vyhovujú ich určitým estetickým požiadavkám a predstavám, snažia 
sa zachytiť vzájomný súlad proporcií jednotlivých častí a vytvoriť harmonicky 
vyvážené krásne dielo. Výtvarník by preto mal poznať skutočné proporcie, ale je na 
ňom, do akej miery sa môže alebo má od priemerných hodnôt odchýliť. 

Kánon je súbor pravidiel, ktoré stanovujú proporcie ľudského tela. Je zostrojený 
tak, aby sa z určitého rozmeru jednej časti tela dali odvodiť rozmery častí ostatných. 

Modul je základom každého kánonu. Je to časť tela zvolená za mernú jednotku, 
ktorou sa dajú formou násobku alebo zlomku vyjadriť rozmery ktorejkoľvek inej 
časti tela. 

V priebehu historických období sa kánony i moduly menili. Proporcie sa 
v jednotlivých kánonoch značne líšia, odrážajú skôr individuálny pohľad umelca na 
krásu, a preto neexistuje (a asi nikdy existovať nebude) univerzálny umelecký 
kánon použiteľný na všetky zobrazované postavy. „Ideálne proporcie“, ktoré hľadali 
mnohé kánony konštruované už od staroveku, sú tie, ktoré zodpovedajú stredným 
hodnotám jednotlivých častí tela. Priemerné hodnoty sú teda základom, od ktorého 
umelec pri tvorbe vychádza. 

Z veľkého množstva rôznych kánonov vyberám len niektoré: 

Egyptský kánon 

Starý kánon mal za modul dĺžku nohy (stopa), ktorá bola vo výške tela obsiahnutá 
6-krát, neskôr v ptolemaiovskej dobe 7-krát. Do výšky tela nebola počítaná výška 
lebečnej klenby. 

Mladší kánon mal za modul dĺžku stredného prstu ruky. Vo výške tela bol 
obsiahnutý 19-krát, do výšky tela nebola počítaná výška lebečnej klenby. 

Najbežnejším modulom v Egypte bola výška nohy (od podložky k dolnému okraju 
vnútorného členka). Vo výške tela až po ozdobu hlavy bol obsiahnutý 18-krát, výška 
hlavy bola pomerne malá (2 moduly, t.j. 1/9 výšky tela), preto sa postavy zdali 
vysoké. Kánon bol kreslený do štvorcovej siete, bol konštruovaný ako pre figúru 
z en face, tak z profilu. Výhodou bolo, že postava bola z bloku kameňa vytesávaná 
najprv v jednej, potom v druhej rovine na ňu kolmej s konečným zaoblením. Kánon 
bol pre všetkých záväzný. Pri obrovských figúrach nerešpektovali perspektívne 
skratky, ani prirodzený pohyb. 

Antický (grécky, Polykleitov) kánon 



Bol chápaný antropometricky, t.j. podával objektívne ľudské proporcie. Polykleitos 
(477-410 p.n.l.) vychádzal z figúry ako celku, ktorú organicky členil na hornú 
a dolnú polovicu, na trup, končatiny a ich ďalšie časti. Menšia časť je u Polykleita 
vždy zlomkom väčšej časti a tá zase zlomkom celkovej výšky. Nestanovil teda modul, 
a teda proporcie nevyjadroval násobkami modulu, ale zlomkami väčších častí alebo 
celej výšky tela (napr. hlava = 1/7 neskôr 1/8 výšky tela, stopa = 1/6 výšky tela, 
vzdialenosť hrdelnej jamky od temena = 1/4 výšky tela, dĺžka ruky = 1/10 výšky 
tela atď.). 

Marcus Vitruvius Pollio (80(70) p.n.l.-15 n.l.) 

Marcus Vitruvius Pollio bol rímsky staviteľ z doby Caesarovej a Augustovej, 
v rokoch 16-10 p.n.l. spísal 10 kníh „De Architectura“. Vo svojom pojednaní 
Vitruvius diskutoval vlastnú symetriu a proporcie vo vzťahu k 
budovaniu chrámov. Architekt veril, že proporcie a miery ľudského tela, ktoré bolo 
božsky vytvorené, boli dokonalé a správne. Navrhol preto, že správne postavený 
chrám by mal odrážať a vzťahovať sa na časti ľudského tela. V 3. knihe sa venuje aj 
prepočtu rozmerov Polykleitovho „Doryfora“. Podľa neho dĺžka rozpažených horných 
končatín sa rovná výške tela. Zakreslil teda figúru do štvorca tak, že má rozkročené 
dolné končatiny a rozpažené horné končatiny. Okolo tejto figúry opísal kružnicu, 
ktorej stred je v pupku, ktorý sa tak stal prirodzeným stredom (tzv. „Ondrejov kríž“ 
alebo „Vitruviov muž“). Výška hlavy = 1/8 výšky tela (proporcie súhlasia 
s proporciami „Doryfora“). 

Leon Battista Alberti (1404-1472) 

Kládol za modul dĺžku nohy = 1/6 výšky tela (rovnako ako Egypťania). Hľadal ideál 
krásy tak, že stanovil z mier osôb, ktoré sa mu javili krásne, priemery. 

Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519) 

Leonardo da Vinci vniesol do svojho kánonu proporcie v pomere zlatého rezu. 
Upravil Vitruviov kánon tak, že stojacu figúru rozdelil horizontálnou líniou vo výške 
lonovej kosti na hornú a dolnú polovicu. Taktiež ďalšie delenia na polovice robil 
prevažne podľa ľahko zistiteľných bodov kostry. Postavil náuku o proporciách na 
vedecký základ, zároveň spojil teóriu s empíriou a vo figúre svojho kánonu hľadal aj 
ideál krásy, ktorý videl v prirodzenosti a v organickej jednote postavy s mnohými 
harmonickými vzťahmi ich častí. 

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564) 

Michelangelo mal za modul výšku hlavy = 1/8 výšky tela + dĺžka nosa. Jeho postavy 
sú preto dlhé s malou hlavou. Proporcie však sú dobre vyvážené, pretože 
Michelangelo nebol nikdy otrokom svojho kánonu, vo svojom diele robil úpravy 
podľa skutočnosti. Doporučoval cvičenie oka v správnom odhadovaní proporcií, lebo 
„umelec má mať kružidlo v oku“. 

Albrecht Dürer (1471-1528) 

Nemecký súčasník talianskych majstrov renesancie sa veľmi dôkladne zaoberal 
proporciami ľudského tela. Výsledky jeho 28-ročnej práce (napísané v práci „Vier 
Bücher von menschlicher Proportion“) z podstatnej časti platia dodnes. Stanovil 
plynulý rad postáv vysokých od 6,5 výšky hlavy až k postavám s 8 výškami hlavy. 
Výška tela závisí hlavne na dĺžke dolných končatín, ktoré rastú rýchlejšie než trup, 
takže skoršie zastavenie ich rastu má za následok nižšiu postavu. Dospel k určeniu 
26 charakteristických typov (v zmysle formy a proporcie). Sú to typy vekové, 
pohlavné, rasové, rastové, typy podľa povolania, temperamentu atď. V dôsledku 
tejto veľkej variability vo forme a proporciách neexistuje podľa Dürera žiadny kánon 



ideálne krásnej postavy, a tak od nezávislej, absolútnej krásy dospieva ku kráse 
podmienenej dobou, módou atď. 

Anton Pavlovič Losenko (1737-1773) 

Vypracoval umelú konštrukciu proporcií tak, že výšku tela rozdelil na 30 častí 
a každú ďalej na 12 dielikov. V konštrukcii figúry určil šírkové aj hĺbkové rozmery. 
(podrobnejšie viď. Anatomie pro výtvarníky, J. Zrzavý). 

Gustav Theodor Fritsch (1838-1927) 

Nadviazal na Carusov modul a zlepšil Schmidtovu konštrukciu. Jeho kánon je 
umelcami často používaný. Modul je dĺžka chrbtice meraná vo vzpriamenej polohe 
tela od bázy nosa k hornému okraju lonovej spony. Štvrtina tejto dĺžky je jeden 
submodul. Násobky tohto modulu a submodulu určujú dĺžky všetkých ostatných 
častí tela. ... podrobnejšie viď. Anatomie pro výtvarníky (Zrzavý). 

P. I. Karuzin (?) 

Upravil niektoré nepresnosti Fritschovho kánonu a doplnil ho o niektoré proporcie 
hlavy a končatín. 

P. Richer (?) 

Ako modul použil výšku hlavy, ktorá je v tele obsiahnutá 7,5-8-krát. Kánon je veľmi 
používaný ... podrobnejšie viď. Anatomie pro výtvarníky (Zrzavý). 

 

S rozvojom antropometrie sa dostávala náuka o proporciách stále viac na vedecký 
základ. Vzniklo tak mnoho kánonov založených na priemerných hodnotách 
nameraných na väčšom počte ľudí, z ktorých je najznámejší Kollmannov kánon. 

J. Kollmann (?) 

Vyjadroval rozmery jednotlivých častí tela v decimálnom presnejšie v centimálnom 
systéme. Výška tela=100 dielikom. Výška hlavy=13 dielikov (približne 1/8 výšky 
tela) ... podrobnejšie viď. Anatomie pro výtvarníky (Zrzavý). Kánon sa dá prakticky 
použiť v ateliéri, najmä pre veľké figúry, keď sa na stenu premietne raster so 100 
dielikmi, čo umožňuje okamžité odčítanie rozmerov. (Pre menšie figúry sa použije 
výpočet). 

W. Tank (?) 

Obdobou Kollmannovho kánonu je Tankov kánon. Výšku tela stanovil na 56 
dielikov. Výška hlavy=7 dielikov (1/8 výšky tela). Kánon je veľmi presne 
vypracovaný pre mužov aj ženy, z en face, zozadu i z profilu, dokonca aj pre 
jednotlivé časti tela, pre postavy normálne, chudé aj tučné. Jeho postavy sú príliš 
dlhé, vytiahnuté (častejšia výška hlavy je totiž 1/7,5 výšky tela). 

Walter Gotfried Bammes (1900-1987) 

Zostrojil kánon výškových, šírkových i hĺbkových proporcií zvlášť pre mužov a zvlášť 
pre ženy, aj pre jednotlivé fázy rastového obdobia (publikoval ich v r. 1964). Ako 
modul použil výšku hlavy=1/8 výšky tela. Jednotlivé vzdialenosti vyjadruje 
násobkami a zlomkami výšky hlavy. Kánon je koncipovaný tak, že vedľa seba stavia 
vždy dve figúry, jednu v obrysoch, do druhej schematicky zakresľuje kostru, 
rozdeľuje ich horizontálnymi čiarami na 8 dielov a na okraji dopĺňa textom. 
K výraznejšiemu zdôrazneniu pohlavných rozdielov v šírkových a výškových 
proporciách zostrojil figúru muža prekrytú figúrou ženy, a tiež figúru, ktorej ľavá 
polovica je mužská a pravá polovica ženská. Veľmi podrobne sa venuje konštrukcii 



a detailným proporciám hlavy z en face aj z profilu. ... podrobnejšie viď. Anatomie 
pro výtvarníky (Zrzavý). 

Le Corbusier (1887-1965) 

Modulor je systém, ktorý vymyslel Le Corbusier (vlastným menom Charles-Édouard 
Jeanneret) a opísal ho ako „súbor harmonických proporcií vhodných pre ľudskú 
mierku, univerzálne aplikovateľný pre architektúru a mechaniku.“ Systém 
vypracoval v nadväznosti na práce Vitruvia, Leonarda da Vinci, Leona Battistu 
Albertiho, ktoré sa všetky zaoberali matematickými proporciami ľudského tela. 
Snažil sa tieto vedomosti aplikovať do priestoru v ktorom človek žije. Le 
Corbusier použil jeho modulor pri návrhoch mnohých jeho budov, vrátane 
kaplnky Notre Dame du Haut, sídliska v Chandigarhe a Marseilleského Unité 
d'Habitation, prezývaného Cité Radieuse alebo žiariace mesto.  

Väčšina aplikácii Moduloru, vrátane Le Corbusierovho vlastného dizajnu Le 
Modulor a Suite de la Modulor, nebola príliš presvedčivá. Pravdepodobne najväčším 
prispením Moduloru okrem architektúry bola inšpirácia pre nemeckých a 
švajčiarskych typografov, ktorí vytvorili modulárny systém, ktorý menil jednoduché 
sadzby stránok na dizajnérske moderné mriežky. 

Grafické znázornenie Moduloru je štylizovaná ľudská postava s jednou rukou 
zdvihnutou. Na kresbu mužskej postavy nadväzujú dve vertikálne špirály 
zachycujúce proporcie tela. Pri výške postavy vychádzal Le Corbusier najprv z výšky 
priemerného Francúza (175 cm) a neskôr z výšky dobre vyzerajúceho anglického 
gentlemana (182,88 cm). Červené krivky sa odvíjajú od výšky pupka (108 cm v 
pôvodnej verzii 113 cm v upravenej). Modré krivky sú založené na celkovej výške aj 
so zdvihnutou rukou (216 cm v pôvodnej, 226 cm v upravenej). Modulor je založený 
na harmonických radoch (tzv. Fibonacciho číslach a zlatom reze), ľudských 
proporciách a ich zdvojení. 

Corbusier zobral celkovú výšku aj so zdvihnutou rukou (226 cm) a vydelil ju dvomi 
(113 cm). V tej výške leží pupok. V celkovej výške rozdelenej podľa zlatého rezu sa 
nachádza zápästie pripaženej ruky (86 cm). Vzdialenosť od zeme po vrch hlavy (183 
cm) je taktiež vydelená zlatým rezom a vychádza vo výške pupku (113 cm). Pomocou 
tohto princípu (Fibonacciho postupnosť) môžeme dostať postupnosti (86, 140, 226, 
366..., a 70, 113, 183, 296...), kde každé číslo je súčtom predchádzajúcich dvoch. 

Takouto metódou by sa podľa Corbusiera mali dať odvodiť proporcie a veľkosti 
priestoru, v ktorom človek žije, ale aj niektorých vecí, ktoré používa. 

Hlavným problémom Moduloru je, že vychádza z mužskej postavy presných 
proporcií a vôbec nepočíta s rozmanitosťou ľudí. Podľa slov Micheala Otswalda by 
„ženské telo sotva mohlo byť predlohou proporcionálnej harmónie“. Systém nemá 
vzťah k súčasným antropometrickým pozorovaniam. 

Zlatý rez 

Zlatý rez, zlatý podiel alebo božský rez (lat. sectio aurea alebo sectio divina) 
je iracionálne číslo s mnohými zaujímavými vlastnosťami. Geometrické tvary 
odvodené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky veľmi príťažlivé 
a mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od tohto čísla. 

Označuje sa gréckym písmenom φ – fí (menej často aj gr. písmenom τ) a rovná sa 
približne 1,618034. 
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Číslo φ je odvodené od geometrickej úlohy rozdeliť (rozrezať) úsečku s dĺžkou x na 
dve časti a a b tak, aby pomer dĺžok a a b bol rovnaký, ako pomer dĺžky x a dĺžky 
väčšej časti a. Tento pomer sa označuje φ. 

Matematicky vyjadrené: 

 pre  

Keďže úsečka x sa skladá z častí a a b, môžeme dosadiť x = a + b a dostaneme: 

 

Takže pre jednotlivé dĺžky x, a, b platí: 

 (kratšia časť b krát φ rovná sa dlhšej časti a) 

 (dlhšia časť a krát φ rovná sa súčtu častí) 

Keď prvý vzťah dosadíme do druhého za člen a, dostaneme: 

 respektíve  

Z tohto vzťahu sa vykľuje kvadratická rovnica: 

 

Po dosadení jednotkovej dĺžky menšej časti (b = 1) dostaneme: 

 

Riešením kvadratickej rovnice sú dva korene: 

      

Zaujímavý je aj vzťah koreňov rovnice, φ1 a φ2: 

 

 

Číslo φ1 je tiež jediným pozitívnym číslom, ktoré vyhovuje rovnici: 

 

 

Číslo φ rozvité na 1024 desatinných miest: 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geometria


1,6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576 

  2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374 

  8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766 

  7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788 

  0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963 

  1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364 

  8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221 

  2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788 

  3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053 

  1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710 

  1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834 

  7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764 

  8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115 

  8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131 

  7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596 

  1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175 

  3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093 

  9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264 

  7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149 

  9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362 

  1076738937 6455606060 5922... 

 

Pomocou celých čísel je zlatý rez približne vyjadrený pomermi 3 : 5, 5 : 8, 8 : 13, 13 
: 21 atď. (Čím väčšie číslo, tým viac sa vzťah približuje presnému vyjadreniu.) 

Mnohí odborníci premýšľajú o tom, od kedy ľudstvo pozná zlatý rez. Niektorí sa 
domnievajú, že stopy po zlatom reze možno badať napr. v Egyptských pyramídach. 
Je možné, že už Pythagoras alebo jeho žiaci boli so zlatým rezom oboznámení, keďže 
zlatý rez pravdepodobne používali pri konštrukcii pentagramu a aj iných 
geometrických útvarov. Prvý, kto jednoznačne definoval zlatý rez bol Euklides vo 
svojom diele Základy okolo roku 300 p.n.l. Zlatý rez nazval ako „krajný a stredný 
pomer“. V roku 1509 napísal Luca Pacioli svoje dielo „Divina Proportione“, ktoré 
skúma zlatý rez z pohľadu matematiky ale i umenia a metafyziky a bolo ilustrované 
samotným Leonardom da Vinci. Luca Pacioli vo svojom diele prevzal niektoré časti 
od maliara Piera della Francescu, ktorého obdivoval. Zlatý rez sa prekvapujúco 
objavuje v prírode, umení a matematike. 

Adolf Zeising (1810-1876) prehlásil pravidlo zlatého rezu za zákon proporcionality. 
Podľa neho je vzdialenosť od temena k pupku ku vzdialenosti pupku od podložky 
v rovnakom pomere ako táto vzdialenosť k výške tela. Zlatý rez platí podľa neho pre 
všetky časti tela (aj pre končatiny), preto dĺžka predlaktia s rukou je k dĺžke paže 
v tom istom pomere ako dĺžka celej hornej končatiny k predlaktiu s rukou. 
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Náuka o typoch 

 

V rastovom období sa jedinci tej istej vekovej skupiny tvarovo príliš nelíšia. Ich 
individuálna, charakteristická forma sa vykryštalizuje až v dospelosti, a potom platí: 
koľko jedincov, toľko rôznych foriem a proporcií. Vo vnútri každej populácie je 
možné vypátrať skupiny indivíduí, ktoré sa viac-menej na seba podobajú súborom 
charakteristických vlastností alebo znakov. Tieto skupiny nazývame typy. Typy sú 
sčasti určené dedičnosťou, sčasti sú modifikované celým ďalším životom. Typ 
predstavuje len určitý základ, ktorý je vplyvom vonkajších činiteľov (výživou, 
zamestnaním a pod.) u rôznych jedincov rôzne ovplyvnený. Klasifikácia typov môže 
byť prevedená z rôznych hľadísk. Čisté typy sa vyskytujú pomerne zriedka 
a indivíduí typovo nevyhranených je mnoho. 

 

Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936) 

zistil, že podľa sily protikladných dejov nervovej činnosti (podráždenie a útlm) 
možno rozoznávať typy silné a slabé, vyrovnané a nevyrovnané, rýchle a pomalé. 
Kombináciou týchto vlastností podráždenia a útlmu stanovil Pavlov 4 všeobecné 
typy, ktoré sa takmer kryjú s typmi Hippokratovými: 

- typ silný, vyrovnaný, rýchly (hippokratovský sangvinik), 

- typ silný, vyrovnaný, pomalý (hippokratovský flegmatik), 

- typ silný, nevyrovnaný, prudký (hippokratovský cholerik), 

- typ slabý (hippokratovský melancholik). 

Podľa vzájomného vzťahu dvoch signálnych sústav (centrálnej mozgovej sústavy 
človeka) rozdelil Pavlov ľudí na 3 čisto ľudské typy: 

- typ umelecký – má prevahu prvej signálnej sústavy; vníma skutočnosť 
bezprostredne, vcelku, nečlenene; myslenie je síce realistické, ale cit prevláda 
nad rozumom, 

- typ mysliteľský (s prevahou druhej signálnej sústavy) – zahŕňa vedcov, ktorí 
skutočnosť členia a analyzujú, tvoria ľahko závery a rozum u nich prevláda nad 
citom, 

- typ stredný – má obe signálne sústavy v rovnováhe, cit je vyvážený rozumom. 

Tieto typy sú dnes v lekárstve všeobecne prijaté. 

 

Pre umelca má však väčší význam telesná forma. Rozdelenie ľudí do konštitučných 
typov je veľmi obtiažne, a preto aj metódy triedenia typov podľa vonkajších znakov 
sú rôzne. Stanovenie typov je omnoho ľahšie u mužov než u žien najmä preto, že 
celková modelácia tela u žien je menej výrazná. Rôznymi metódami sa dospelo 
k určeniu dvoch (troch) základných, diametrálne sa líšiacich typov: 

- typ longiligný je typ s prevládajúcimi dĺžkovými proporciami; vyznačuje sa 
natiahnutou, slabou postavou, dlhou hlavou s podlhovastou tvárou; chrbát je 
málo zakrivený, hrudník dlhý, sploštený, končatiny chudé, dlhé, 

- typ breviligný je typ s prevládajúcimi šírkovými proporciami; postavy sú malé, 
zavalité, so sklonom k priberaniu; trup je krátky, objemný, všetky tvary má 
zaoblené; hrudník je krátky, široký, brucho dlhšie vyklenuté, končatiny (najmä 
dolné) sú krátke, tučné, 



- (niektorí autori zaraďujú aj typ medioligný, typ stredný, bez výraznejšej prevahy 
dĺžkových a šírkových proporcií). 

 

Léonce-Pierre Manouvrier (1850-1927) 

Manouvrierovo triedenie sa často používa pre jeho jednoduchosť. Základom 
triedenia je pomer dĺžky dolných končatín k dĺžke trupu, vyjadrený v percentách. 

 

Claude Sigaud (1862-1921), Mac Auliffe 

Podľa Cl. Sigauda a Mac Auliffa je možné (aspoň u mužov) stanoviť štyri 
konštitučné typy. Sigaud vychádza z predpokladu, že u jednotlivých typov má 
prevahu vždy len jeden orgánový systém. Rozoznáva tak typ: 

- respiračný (dýchací), 

- digestívny (zažívací), 

- muskulárny (svalový), 

- cerebrálny (mozgový). 

 

Ernst Kretschmer (1888-1964) 

Na podklade štúdií psychiatra E. Kretschmera môžeme podľa celkového vzhľadu 
i antropometrie rozoznávať tri základné typy: 

Typ leptosomný (leptos – štíhly, soma – telo) sa prejavuje u mužov malým rastom 
do šírky pri normálnom raste do dĺžky. Malá šírka, resp. hrúbka, sa uplatňuje 
nielen na všetkých častiach trupu a na končatinách, ale postihuje aj základné 
skladobné zložky tela, t.j. kožu s podkožným väzivom, svaly a kosti. Celková váha 
v pomere k dĺžke tela je preto malá. Tento typ zahŕňa skupinu štíhlych, 
šľachovitých, športovo často značne aktívnych mužov. Pri väčšom rozvoji svalstva sa 
tento typ blíži k typu atletickému. 

Opačný extrém označujeme ako typ astenický (asthenia – svalová slabosť). 
Charakterizuje chudých, štíhlych mužov, ktorí sa pre svoje vyziabnuté dolné 
končatiny zdajú dlhší, než v skutočnosti sú. Koža je suchá, bledá a tenká. Mozgová 
časť hlavy je vcelku malá, krátka a nízka, ale stredne široká. Tvár je úzka, 
predĺžená, chudá, s ostrými rysmi. Nos je úzky, značne predĺžený, naproti tomu 
dolná časť tváre je redukovaná. Z profilu dolná pera a brada značne ustupujú 
nazad. Spredu je hlava pekne vajcovitého tvaru s veľmi ostrým pólom v mieste 
brady. Krk je štíhly, vysoký. Ramená sú úzke a často sklesnuté. Svaly sú všeobecne 
slabo vyvinuté. Skeletný podklad sa uplatňuje tvarovo omnoho viac ako u ostatných 
typov. Behom života je leptosomný typ viac-menej stály. Už v detskom veku sú títo 
ľudia vytiahnutí, slabí, gracilní. V puberte rýchlo rastú do výšky, a sú preto ešte 
vytiahnutejší. V dospelosti svaly nesilnejú ani pri ťažkej práci a nepribúda 
podkožného tuku ani pri dobrej výžive. Tvár dostáva definitívne formy asi v 18. roku 
života a jej obrysy sa úmerne s celkovým chudnutím zostrujú. Často rýchlejšie 
starnú ako príslušníci ostatných typov. 

Typ atletický sa vyznačuje harmonickým utváraním kostry a svalov, ktoré sú 
značne vyvinuté. Obrysová línia tela je preto nepokojná, s vyznačeným reliéfom 
jednotlivých svalových brušiek a mohutného skeletu, ktorý sa zvlášť uplatňuje 
v okolí kĺbov, v oblasti pletenca hornej končatiny a na konci končatín. Atletický typ 
sa nám javí z estetického hľadiska ako ideál krásy. Ľudia atletického typu sú 



strednej veľkosti až vysokého vzrastu. Lebka je vysoká, úzka, stredne dlhá, záhlavie 
vyklenuté alebo strmé. Tvár býva vysoká, hlavne jej stredná zóna, kde dominuje 
veľký, tupý nos. Hrubá brada je vysoká, široká, stlačená dolu. Hlava má preto 
spravidla obrys natiahnuto vajcovitý; pri nízkej tvári a širokej brade má tvar štítu. 
Krk je krátky a široký. Široké ramená sú nielen najširším miestom celého tela, ale 
ďaleko prevyšujú šírkové rozmery panvy, takže celý trup sa zreteľne smerom 
k panve zužuje. Mohutný, široký a dobre klenutý hrudník je krátky. Brucho je síce 
široké, ale len nepatrne vyklenuté, lebo brušné svaly sú dobre vyvinuté a tukový 
vankúš takmer chýba. Panva je síce mohutná, ale vzhľadom k veľkej šírke ramien 
sa zdá malá, gracilná. Rovnakým dojmom pôsobia aj dolné končatiny. Konečné časti 
končatín sú tak masívne, že sa ku končatinám, skôr dlhým než krátkym, zdajú 
neproporcionálne. Atletický typ sa prejavuje už v mladosti po dobe pohlavnej 
dospelosti. Po 25. roku života je ešte výraznejší. V ďalších rokoch sa príliš nemení 
a zachováva si svoj charakteristický ráz. Ženy atletického typu sa líšia 
predovšetkým rozvojom tukového väziva, ktorý ide paralelne s rozvojom svalstva 
a kostry. Ženy, u ktorých prevládajú svaly nad tukovým väzivom, pôsobia dojmom 
masívnosti a hrubosti. 

Typ eurysomný (euros – široký), zavalitý, je charakteristický objemnou hlavou, 
hrudníkom a bruchom. Rozvoj týchto častí však nie je podmienený skeletom alebo 
svalstvom, ale tukovým väzivom. Muži tohto typu majú síce strednú výšku, ale 
značnú váhu. Pod mäkkou a nie príliš silnou kožou je v oblasti trupu uložené väčšie 
množstvo tukového väziva. V podbrušku tvorí tuk súvislý vankúš, ktorý úplne 
zakrýva reliéf brušných svalov. Na ostatných častiach tela sú svaly stredne vyvinuté 
a mäkké. Aj v tvári je dosť tukového väziva, takže má zaoblené, mäkké línie. Na 
zadku a lýtkach je tukového väziva viac, na ramenách, na predlaktí a na rukách 
naopak väčšinou chýba. 

Typ piknický je extrémnym variantom predchádzajúceho typu. Zahŕňa ľudí strednej 
výšky, veľkej šírky trupu, so zaoblenými mäkkými formami. Mozgová časť hlavy je 
veľká, guľatá, široká a nie veľmi vysoká. Tvár je značne široká. Dojem širokej dolnej 
čeľusti sa zvyšuje tým, že v dolnej časti tváre je uložené väčšie množstvo tuku, pod 
bradou tvorí dvojitú až trojitú bradu. Čelo je široké, pekne klenuté. Oči, vzhľadom 
k ťažkým viečkam, sú malé a často vpadnuté. Nos je úmerný čelu a dolnej polovici 
tváre. Chrbát nosa je rovný až mierne konkávny, koreň pomerne široký, zreteľne 
ohraničený. Špička nosu je zaguľatená, tupá a smeruje priamo vpred. Nosné krídla 
sú masívne a vybiehajú značne do strán. Koža nosu býva červená. Tvár u mladých 
pyknikov je vyklenutá, u starších plochá. Masívne pery ohraničujú široké ústa. Krk 
je krátky a tlstý, akoby vtlačený medzi ramená. Je aj s hlavou sklonený dopredu. 
Ramená sú zaoblené, ale nie až tak široké, zároveň sú posunuté vpred a vyššie. 
Hrudník je dobre klenutý, krátky, s veľkým predo-zadným priemerom. Dolný okraj 
hrudníka sa súdkovito rozširuje a prechádza do enormne vyklenutého brucha. 
Končatiny sú zaguľatené tukovým väzivom, ktoré zakrýva svaly a kostrový podklad. 
Ten je slabo vyvinutý najmä v oblasti pletenca hornej končatiny a predovšetkým 
ruky. Ruka je preto krátka, ale široká a mäkká. Dolné končatiny sú krátke, 
v pomere k mohutnému trupu sa zdajú slabé. 

Tvarové rozdiely v jednotlivých obdobiach života sú v erysomnom type rozmanitejšie 
ako v typoch ostatných. 

 

Paul Mathes 

Mathesovo rozdelenie sa hodí pre ženy: 



- Typ astenický sa do značnej miery zhoduje s rovnomenným typom 
Kretschmerovým. 

- Typ aristokratický sa vyskytuje zriedka a zhoduje sa s respiračným typom 
Sigaudovým a zmiešaným atleticko-astenickým typom Kretschmerovým. 

- Typ piknický sa nijako nelíši od rovnomenného typu Kretschmerovho. 

- Typ infantilný (hypoplastický) je charakteristický proporciami, ktoré 
zodpovedajú ďaleko nižšiemu veku, než je vek ženy. Vonkajšie tvary sa podobajú 
tvarom detí. Postava je nízka, kostra jemná, hlava malá s málo vyvinutou 
tvárovou časťou a zvlášť s malou zónou úst. Hrudník je súdkovitý, panva úzka 
a ochlpenie na nízkom Venušinom pahorku riedke. Ženy tohto typu majú často 
chlapčenský ráz. 

- Typ intersexuálny má vyvinuté niektoré znaky pripomínajúce mužské pohlavie 
(napr. ochlpenie) a znaky vlastného pohlavia (napr. širšia panva) má naznačené 
len nepatrne. Telo býva vysoké, ochlpené, rysy tváre ostré a výrazné. Hrudník 
má často známky hrudníka atletického. Panva je úzka, svaly dobre vyvinuté 
a vrstva podkožného tuku tenká. 

 

Violovo triedenie vychádza z predpokladu, že ľudské telo má dva hlavné systémy: 

1. systém životných funkcií (vegetatívny), ktorý zahŕňa všetky útroby a je 
predstavovaný trupom, 

2. systém vzťahov k okoliu, tvorený nervovou sústavou a kostrovým svalstvom, 
vyjadrený končatinami. 

- Normotyp je v prírode vzácny a zodpovedá „priemernému človeku“. Telo 
s ideálnymi proporciami tohto typu má oba systémy v rovnováhe. 

- Typ breviligný (brachytyp megalosplanchnický) sa vyznačuje prevahou trupu 
nad končatinami, pričom na trupe prevládajú horizontálne proporcie nad 
vertikálnymi. Krátke dolné končatiny podmieňujú malú výšku tela a veľký rozvoj 
útrob a podkožného tuku zas veľkú váhu. Hrudník je krátky. Brucho je väčšie 
než hrudník. 

- Longiligný typ (longityp mikrosplanchnický) je charakteristický dlhými 
končatinami, najmä dolnými, a teda aj veľkou výškou tela. Prevláda systém 
vzťahov k okoliu. Trup je štíhly s prevládajúcimi vertikálnymi proporciami. Krk 
je dlhý, úzky. Hrudník dlhý, spredu nazad značne sploštený. Svaly sú slabo 
vyvinuté, na končatinách natiahnuté, pokryté len slabou vrstvou tuku. 



Delenie ľudí podľa rasy 

Na otázku existencie ľudských rás v súčasnosti medzi odborníkmi nachádzame dve 
extrémne odlišné stanoviská: 

1. Ľudské rasy neexistujú 

Nepoznáme žiadne rasové znaky, ktoré by boli typické iba pre príslušníkov 
jednej rasy. Všetky znaky, ktoré považujeme za rasové, majú súvislú variabilitu: 
každý znak sa u človeka vyskytuje od najslabšieho po najsilnejší prejav, napr. 
farba vlasov existuje od najbledšej až po čiernu a existujú všetky medzistupne 
postupného tmavnutia vlasov... 

2. Ľudské rasy existujú 

Táto skupina odborníkov uznáva správnosť argumentov uvedených 
v predchádzajúcom odstavci, tvrdí však, že pre každú rasu je typická istá 
kombinácia časti variačnej šírky každého znaku považovaného za znak rasový. 

Tak či onak, v nasledujúcich riadkoch uvádzam dodnes známe a nevyvrátené fakty 
o ľudských rasách. 

Ľudská spoločnosť je charakteristická svojou rozmanitosťou. Na svete neexistujú 
dvaja jedinci, ktorí by boli svojimi fyzickými znakmi identickí. Jeden zo spôsobov 
rozdelenia ľudí podľa telesných znakov nazývame rasami. Pôvod slova rasa je možné 
hľadať vo viacerých jazykoch. Latinský ekvivalent tohto výrazu razza znamená 
kmeň. Podobný význam má aj arabské slovo ras, ktorým sa označuje hlava, 
začiatok, alebo koreň. Rasa je prírodovedecký a biologický pojem a vzťahuje sa 
výhradne na telesné znaky a vlastnosti. Konkrétnejšie, je to skupina ľudí 
s podobnými telesnými viac-menej dedičnými vlastnosťami, znakmi; skupina 
pôvodne miestne ohraničená. Ľudské rasy sa od seba odlišujú telesnými znakmi: 
farba pleti, vlasov, očí, tvar vlasov, výška, tvar hlavy, telesné proporcie. Je 
pravdepodobné, že tieto rasové znaky vznikli z veľkej časti vplyvom prostredia na 
ľudské telo. Podľa telesných znakov sa ľudstvo delí na rasové skupiny, ktorých 
počet udávajú jednotliví autori rôzne. Avšak zhodne so všeobecne prijatými 
zásadami systematického triedenia sa uznávajú 3 veľké rasy: biela, žltá, čierna. 
V každej z nich určili antropológovia rad antropologických typov, ktoré sa 
diferencovali vzájomným miešaní a krížením, vplyvom podnebia a teritória, prípadne 
aj izoláciou niektorého etnika. Je teda možné podať len približnú charakteristiku 
veľkých rás, pretože medzi ľuďmi je veľká rozmanitosť, variabilita vo všetkých 
telesných znakoch. 

 

1. biela rasa (europoidná, euroázijská) 

Ľudia tejto rasy sa delia na dve vetvy - severnú a južnú. Príslušníci severnej vetvy 
europoidnej rasy obývajú oblasti s chladnejším podnebím, najmä škandinávske 
krajiny, Island, časti územia Veľkej Británie, Írska, Holandska, severného Nemecka. 
Obyvatelia patriaci k južnej vetve žijú na juhu Európy (väčšia časť Pyrenejského 
polostrova, južné Taliansko a Grécko, ostrovy Stredozemného mora), v severnej 
Afrike, juhozápadnej, strednej a južnej Ázii. Zásluhou hojného premiešavania 
biologických znakov severnej a južnej skupiny sa u nich vyskytujú rôzne odtiene 
bielej pokožky, farby očí, vlasov, fúzov, rôzny tvar nosa i pier. 

Príslušníci europoidnej rasy prenikli za ostatných 500 rokov do všetkých častí 
sveta. Často i zásluhou násilia prispeli k premiešavaniu rás. Ich expanzia vyvolala 
významné zmeny v rasovej štruktúre obyvateľov Ameriky, Austrálie a na väčšine 
ostrovov Oceánie, kde nezriedka získali početnú prevahu nad pôvodným 
obyvateľstvom. 



Charakteristické telesné znaky: 

- farba pleti a kože naružovelá až svetlohnedá (u Arabov a Egypťanov hnedá, 
u Indov až veľmi tmavohnedá), 

- vlasy od svetlých, cez ryšavé a gaštanové, ku tmavohnedým, v starobe šedivejúce 
až do biela; rovné alebo vlnité, oválneho prierezu, 

- fúzy silné až veľmi silné, 

- ochlpenie pod pazuchou a na genitáliách silné, na tele primerané, 

- nos úzky, nosné dierky predozadne stavané, koreň nosa vysoký, 

- pery tenké až stredné, 

- šírka tváre malá až stredná, 

- očná dúhovka svetlo až tmavomodrá, zelenkavá, šedá alebo hnedá, 

- vzrast rôzny podľa typu (typ stredoeurópsky, mediteránny (indostredomorský), 
nordický (atlantobaltický), východoeuropoidný, paleoeuropoidný 
(cromagnonoidný), alpinský, balkánskokaukazský, angloírsky, keltský, 
berberský (euroafrický), židovský, arabský...). 

 

2. žlté plemeno (mongoloidné, ázijskoamerické) 

Mongoloidná (žltá) rasa sa sformovala vo východnej Ázii. Prírodné prostredie, v 
ktorom obyvatelia žili, bolo suchšie ako oblasť východnej a južnej Afriky. Na 
miestnych stepiach a polopúštiach duli hojné vetry prenášajúce zrnká piesku, pred 
ktorými si bolo treba chrániť najmä oči. V dlhodobom vývoji žltej rasy sa to prejavilo 
vo formovaní okolia očí (epikantus), ktoré je do súčasnosti jednou z jej 
charakteristických čŕt. 

Mongoloidná rasa sa rozdeľuje na dve vetvy - ázijskú a americkú. Ázijskí mongoloidi 
sa ďalej delia na severnú (kontinentálnu) a východnú (tichooceánsku) skupinu. 
Severní mongoloidi majú intenzívnejšie sfarbenie pokožky, mohutnejšiu stavbu tela, 
nižší vzrast a širšiu tvár. Typickými predstaviteľmi sú Mongoli, Jakuti a Buriati. 
K východným mongoloidom patria severní Číňania a Kórejci. Znaky severnej aj 
východnej skupiny sa vyskytujú v osobitne vyčlenenej arktickej skupine, ktorú re-
prezentujú Eskimáci, Čukčovia a Koriaci. 

Pôvodní obyvatelia Ameriky sú príslušníkmi americkej vetvy mongoloidnej rasy. 
Indiáni majú niektoré znaky blízke europoidom (výrazne vystupujúci nos) a na 
rozdiel od žltej rasy nemajú spravidla plochú tvár. Americký kontinent začali 
osídľovať pred niekoľkými desiatkami tisíc rokov. Prenikli cez Beringov prieliv, 
Aljašku a Aleuty najskôr do Severnej Ameriky. Potom pozdĺž pobrežia Tichého 
oceána postupovali na juh až k Ohňovej zemi. Pestrosť prírodného prostredia 
prispela k postupnej diferenciácii Indiánov. Najvyššiu kultúrnu úroveň z nich 
dosiahli Aztékovia (v dnešnom Mexiku), Mayovia (v Strednej Amerike) a Inkovia (v 
peruánskej oblasti Južnej Ameriky). Po objavení Ameriky Európanmi sa počet 
Indiánov podstatne znížil, najmä v dôsledku ich útlaku a miešania rás. Preto 
v súčasnosti tvoria Indiáni v Amerike len menšinu obyvateľstva, ktorá je 
národnostne veľmi heterogénna.  

Charakteristické telesné znaky: 

- farba pleti a kože svetlo až hnedo nažltlá, 

- vlasy tmavohnedé až čierne; rovné a tuhé, pevné, kruhového prierezu, 



- fúzy skromné pod nosom a na brade, 

- ochlpenie pod pazuchou a na genitáliách malé, na tele chýba, 

- veľkosť nosa stredná, nosné dierky postavené šikmo, koreň nosa nízky až 
stredný (u indiánov vysoký), 

- pery stredné a tučné, 

- šírka tváre stredná až veľká, tvár plochá s nápadnými lícnymi kosťami, 

- oči tmavé, na hornom viečku epikantus (u indiánov často chýba), 

- vzrast malý, postava podsaditá, 

- typ eskimácky, juhoázijský, ďaleko-východný, americký, polynézsky... 

 

3. čierne plemeno (negroidné, ekvatoriálne) 

 

Najjužnejšie položenú oblasť zaraďovanú k jednej z kolísok ľudstva tvorí východná 
a južná časť Afriky. Jej lesostepné plošiny poskytli v dávnej minulosti priaznivé 
životné podmienky pre lovcov a zberačov lesných plodov, z ktorých sa sformovali 
príslušníci negroidnej, čiernej rasy. Keďže obývali územie s vysokou intenzitou 
slnečného žiarenia, ich pokožka sa zvýšenou pigmentáciou zafarbila na tmavo a 
husté čierne vlasy vytvorili akúsi prirodzenú ochranu proti slnku. Tak sa postupne 
vyvinuli charakteristické biologické črty negroidnej rasy. 

V málo prístupných oblastiach strednej Afriky sa objavujú trpasličí Pygmejovia (asi 
300 tis.), ktorí sú najmenšími ľuďmi na svete (120-140 cm). Patria k najstarším 
černošským etnikám na Zemi. Ešte aj v súčasnosti žijú na úrovni primitívnych 
lovcov a zberačov plodín. Len o niečo vyšší od nich sú Bušmeni a Hotentoti (asi 50 
tis.), ktorí obývali krovinaté okraje stepí náhorných plošín južnej a východnej Afriky. 
V ostatných dvoch storočiach boli postupne zatlačení do neúrodných polopúští, kde 
postupne vymierajú.  

Potomkovia afrických černochov žijú tiež na území Ameriky, kam boli ich predkovia 
násilne privezení do otroctva. Najviac negroidného obyvateľstva žije v USA a Brazílii. 

Oceánska australoidná vetva ekvatoriálnej rasy zahŕňa obyvateľstvo rozptýlené do 
viacerých skupín. K tejto vetve sa zaraďujú aj Aborigéni – pôvodní obyvatelia 
Austrálie. Až do príchodu Európanov zostali Austrálčania na veľmi nízkej kultúrnej 
úrovni. Po objavení Austrálie boli pôvodní obyvatelia zatlačení prisťahovalcami 
hlbšie do vnútrozemia. V súčasnosti žije primitívnym životom lovcov a zberačov 
plodín len asi 15 tisíc potomkov domorodých Austrálčanov. V oblasti Oceánie 
vznikli dlhodobým odlúčením od iných populácií skupiny Papuáncov a 
Melanézanov, ktorí sa najviac podobajú negroidom. V priebehu 19. a 20. storočia 
veľa stratili zo svojich pôvodných osobitostí formovaných stáročnou izoláciou 
jednotlivých súostroví.  

Charakteristické telesné znaky: 

- farba pleti a kože tmavá až čierna, 

- vlasy tmavé až čierne; kučeravé alebo vlnité, 

- fúzy slabé, na brade kaderavé, 

- ochlpenie pod pazuchou a na genitáliách veľmi slabé, 

- nos široký sploštený, nosné dierky priečne stavané, koreň nosa nízky, 



- pery tučné, vystupujúce výrazne vpred, 

- oči tmavé až čierne, 

- vzrast neobyčajne rozmanitý od veľmi malého až trpasličieho (Pygmejovia) 
k veľmi vysokému (sudánski černosi), 

- typ negritský, černošský, etiópsky, melanézsky, juhoindický... 

 

Miešanie rás 

 

Príslušníci všetkých troch rás spoločne žijú najmä v Latinskej Amerike a Afrike, ale 
aj vo veľkých mestských aglomeráciách Európy, Ázie aj Austrálie, kde dochádza 
k procesu charakterizovaného splývaním rasových rozdielov medzi obyvateľmi 
sveta. Ich vzájomné kríženie zmazáva rozdiely v biologických črtách typických pre 
jednotlivé rasy a prispieva k zrodu miešancov. V Južnej Amerike dnes žijú napríklad 
svetlejší kreolovia a tmavší mestici (miešanci potomkov španielskych a iných 
prisťahovalcov s pôvodným indiánskym obyvateľstvom), ďalej zambovia (miešanci 
černochov a indiánov). V Strednej Amerike prevažujú zasa mulati (miešanci 
belochov a černochov) a ich viacnásobní miešanci (terzeróni, quarteróni a iní). Kajoti 
a barsinovia sú napríklad miešanci medzi mulatmi, zambami, mesticmi a podobne. 
Existencia tejto rasovej mozaiky môže byť prospešná pre ľudskú spoločnosť, pretože 
umožňuje vytváranie telesne a duševne zdravých a vyspelých populácií. Je potrebné 
ale pripomenúť, že miešanie rás neprebieha len biologicky, ale aj kultúrne, politicky 
a nábožensky a má rôzne (nielen) sociálne dopady... 



Telo v pokoji a v pohybe 

 

Pohyb je bežný a tvarovo najzaujímavejší prejav živého tela. Uplatňuje sa na celom 
tele, alebo len na jeho častiach, v každom okamžiku života. Každá štruktúra tela 
zúčastnená na pohybe je závislá na fyzikálnych a fyziologických zákonoch. Preto je 
potrebné vysvetliť niekoľko základných pojmov týkajúcich sa pohybu... 

 

Základné pojmy 

 Pohybom rozumieme zmenu miesta alebo polohy. 

 Každý pohyb vychádza zo základnej pokojnej polohy a opäť sa do tejto polohy 
vracia (pokojná poloha je len relatívna, pretože v absolútnom pokoji je telo len po 
smrti). 

 Východzia poloha je vzpriamený stoj s nohami trochu od seba a paralelne, 
alebo s pätami pri sebe a špičkami od seba, s hornými končatinami voľne visiacimi 
pozdĺž tela tak, že dlane sú otočené k telu. 

 Anatomická poloha je stoj vzpriamený s hornými končatinami pozdĺž tela tak, 
že dlane sú otočené dopredu (pri popise pohybu sa vychádza z tohto postoja). 

 Tiaž (gravitácia) pôsobí na všetky časti tela, pričom jednotlivé paralelné sily sa 
sčítajú do jednej výslednej sily, ktorá sa rovná váhe tela a smeruje do stredu zeme. 

 Ťažisko je bod, z ktorého pôsobí tiaž. Ťažisko celého tela nemá stále miesto, 
jeho poloha sa mení podľa polohy a pohybov jednotlivých častí, ktoré majú svoje 
vlastné ťažiská. Poloha ťažiska celého tela pri normálnom stoji kolíše podľa rozvoja 
svalstva, podľa množstva a rozloženia tuku, podľa dĺžky končatín a trupu a pod. 

 Ťažnica je imaginárna priamka prechádzajúca ťažiskom tela a smerujúca do 
stredu zeme. 

 Gravitácia pôsobí vždy, a preto telo v pokoji aj v pohybe musí stále vedome alebo 
automaticky neutralizovať pôsobenie tiaže a tak udržovať stabilitu. 

 Rovnováha tela je relatívne stály stav tela spôsobený tým, že sily určujúce tento 
stav sa vyrovnávajú. Dynamická rovnováha je častejšia ako statická a je základným 
faktorom všetkých pohybov. 

 Ak ťažnica smeruje do podpornej plochy, telo je v stabilnej rovnováhe, je 
podoprené, stojí a nepadá. 

 Pevnosť postoja sa zväčšuje zväčšovaním váhy tela, znižovaním ťažiska 
a zväčšovaním podpornej plochy. 

 Trenie taktiež vplýva na pevnosť postoja a (hlavne) na zachovanie rovnováhy pri 
pohybe (čím väčšie trenie, tým väčšia pevnosť postoja i chôdze). 

 Segmentácia komplikuje udržovanie rovnováhy, pretože teleso zložené z častí 
(segmentov) má najväčšiu stabilitu len vtedy, keď ťažiská všetkých častí ležia na 
ťažnici, ktorá zároveň padá do podpornej plochy. 

 Každý pohyb do jednej strany je kompenzovaný vychýlením susednej časti do 
strany opačnej. 

 

Zákony pohybu 



Podľa tvaru dráhy môžeme pohyby rozčleniť nasledovne: 

 Rotačný alebo uhlový pohyb vzniká, ak opisujú všetky body telesa kruhové 
oblúky, ktorých stredy ležia na spoločnej ose otáčania. Výsledná dráha tvorí celý 
kruh alebo len jeho malú časť (pohyby na pákach), čo je bežnejšie. 

 Translačný pohyb priamočiary je presun telesa z jedného miesta na druhé, 
pričom všetky jeho časti vykonajú rovnakú dráhu v rovnakom smere a rovnakou 
rýchlosťou. Všetky ostatné translačné pohyby nepriamočiare sú krivočiare. 

 Skrutkovitý pohyb vzniká kombináciou pohybu rotačného a translačného 
(chôdza). 

 Periodický pohyb je pohyb, ktorý sa po určitej dobe (perióde) opakuje. 

 Kmitanie (oscilácia) je opakovaný uhlový pohyb. 

 

Pohyby tela umožňujú spoje jednotlivých kostí a z nich predovšetkým kĺby, ako 
spojenie najpohyblivejšie. Druh kĺbu (tvar kĺbových plôch) určuje druh pohybu, aj 
ich rozsah. Zdrojom pohybov tela a jeho častí sú kostrové svaly. Jednotlivé svaly 
majú rôzne úlohy a ich účasť v danom pohybe závisí od účelu tohto pohybu. 

 

Podľa úlohy svalu v danom pohybe rozoznávame: 

 Akčné svaly priamo vykonávajú určitý pohyb. Ide spravidla o viac svalov 
rôzneho významu, z ktorých jeden je hlavným akčným svalom, ostatné svaly sú 
pomocné. 

 Fixujúce (stabilizujúce) svaly fixujú niektorú časť tela proti sile akčných svalov, 
proti zemskej tiaži, či pôsobeniu iných vonkajších vplyvov. 

 Podporné svaly podopierajú trup alebo končatiny proti zemskej tiaži. 

 Neutralizujúce svaly zabraňujú, aby akčné svaly vykonávali nežiadúce pohyby. 

 Antagonistické svaly vykonávajú opačný pohyb ako svaly akčné, pretože ak nie 
sú silné a rýchle pohyby akčných svalov zastavené, hrozí príslušnému kĺbu 
poškodenie (zvlášť kĺby končatín, kde sú veľmi dlhé páky). Ich sila na konci pohybu 
sa rovná sile synergistov (akčných svalov) a pohyb zastavia. Ak aj naďalej zväčšujú 
svoje napätie, začnú sa skracovať a stanú sa svalmi akčnými, a teda pohybujú 
príslušnou časťou tela späť. 

 

Pre pohyby tela platia zákony mechaniky. Možno povedať, že zo šiestich základných 
strojov sú v ľudskom tele tri: 

- Páky sú vlastne všetky dlhé kosti s oporným bodom v kĺbe, silou je akčný sval, 
rameno sily je vzdialenosť úponu akčného svalu od kĺbu, v ktorom sa deje pohyb 
a rameno bremena je vzdialenosť ťažiska končatiny od kĺbu. Charakteristickým 
znakom pák v ľudskom tele je, že rameno sily je spravidla kratšie než rameno 
bremena, je tak vynaložená väčšia sila na dosiahnutie rýchlosti pohybu. 

- Koleso na hriadeli sa skladá z kolesa umiestneného na centrálnej osi, okolo 
ktorej sa otáča. Sila pôsobí buď na okraj kolesa alebo na os. 

- Kladka je koleso na hriadeli s lanom po obvode kolesa. Sila sa rovná bremenu, 
ale v opačnom smere pôsobenia. 



Pohyby tela a jeho častí vykonáva vždy viac svalov, ktorých výsledná sila nie je 
rovná aritmetickému súčtu jednotlivých síl, ide teda o kooperáciu svalov.



Pokojné polohy 

 

Stoj 

Každý človek má svoj charakteristický postoj, ktorý je určený rôznymi vplyvmi 
(konštitúciou, dedičnosťou, zamestnaním, návykmi, chorobou, emóciami atď.). 

Anatomický (kánonický) stoj je umelo konštruované postavenie tela, ktorému sa 
snaží priblížiť ideálny stoj. 

Pri ideálnom stoji jednotlivé časti tela (hlava, krk, hrudník, brucho, dolné 
končatiny) ležia nad sebou tak, že váha je nesená prevažne skeletom, pri 
najmenšom zaťažení väzov a svalov. Pozdĺžna os tela ide pred vonkajším členkom, 
stredom kolenného kĺbu, stredom bedrového kĺbu, stredom ramena a ucha. Hlava 
je vzpriamená, hrudník vypätý s rebrami v pozícii uprostred medzi nádychom 
a výdychom. Ťažnica padá zhruba na stred podpornej plochy. Kostrové svaly sa 
automaticky a podvedome starajú o to, aby pri stoji bolo ťažisko stále nad 
podpornou plochou. 

Pri normálnom stoji sa päty dotýkajú a špičky rozbiehajú, ťažnica padá asi do 
stredu podpornej plochy. Chrbtica je v normálnom stoji rovnomerne zakrivená, 
prsia vypäté a ramená posunuté trochu dozadu. Konštrukcia normálne stojacej 
postavy nesmie zabúdať na pohlavné rozdiely vyjadrené fyzikálne: „Muž je ťažký 
hore, žena dole.“ Z toho vyplýva, že geometrický obrazec, do ktorého zakresľujeme 
mužskú postavu, je iný než obrazec pre postavu ženy. 

Vojenský stoj sa vyznačuje predklonením tela tak, že ťažnica padá na predný okraj 
podpornej plochy. Táto poloha je vhodnou východzou polohou pre vykročenie. 
Vyžaduje na svoje udržanie značnú silu svalov, a je preto polohou veľmi 
unavujúcou. Zreteľne vystupujúce (zmrštené) svaly na zadnej strane tela majú 
zabrániť prepadnutiu vpred. Panva dostáva väčší sklon, čo má za následok 
zväčšenie bedrovej lordózy; zakrivenie hrudnej chrbtice je však menšie, pretože 
prsia sú vypäté, brucho sploštené a ramená uložené viac dozadu. 

Pri pohodlnom stoji padá ťažnica bližšie k zadnému okraju postavy. Celé telo je 
mierne zaklonené. Na zaistenie tejto polohy stačí len malé napätie svalstva. 
Pohodlný stoj má za úlohu odľahčiť unavené svaly, a preto celá váha tela sa veľmi 
často prenáša len na jednu končatinu, zatiaľ čo druhá končatina zostáva voľná, 
nezaťažená. Tým symetrický stoj prechádza v stoj asymetrický, ktorý je po stránke 
tvarovej omnoho zaujímavejší. 

 

Popísané základné symetrické stoje nie sú však v živote typické a nie sú ani typické 
pre zobrazenie, lebo vplyvom paralelne uložených končatín pôsobia príliš 
geometricky, bez emocionálneho výrazu. 

 

Väčšie posuny ťažiska vlastného tela sú pri zaťažení tela bremenom, okrem 
bremien uložených na hlave. Ak má byť zachovaná rovnováha, je nutné nakloniť 
telo na opačnú stranu, než je bremeno, a to tým viac, čím je bremeno ťažšie. 
Nesenie bremena na ramene je obdobou nesenia bremena po strane tela s tým 
rozdielom, že tento spôsob vyžaduje menšiu svalovú silu. Nosenie bremena na 
hlave je dávny, veľmi výhodný spôsob nosenia, pretože váha bremena je centrovaná 
nad chrbticou, takže na udržanie rovnováhy je potrebná len malá sila. Nevýhodou je 
vysoká poloha ťažiska, ktorá zvyšuje labilitu tela a vyžaduje preto, aby svaly krku 
a chrbtice udržiavali bremeno presne nad podpornou plochou. 



Odchýlky od ideálneho stoja sú pomerne časté. Bývajú spôsobené poškodením 
pohybového aparátu, chorobou, návykom, slabosťou svalstva, nervovým vyčerpaním 
a dedičnosťou. 

Okrúhly (vypuklý) chrbát sa prejavuje tak, že vonkajší koniec kľúčnej kosti sa 
posunie vpred a sním sa posunie vpred aj lopatka. Hlava s krkom sa nakloní vpred, 
rebrá poklesnú a hrudník sa sploští. Sklonením hlavy sa jej ťažisko posunie vpred, 
napriamovače trupu sa únavou predlžujú, hrudná chrbtica sa viac ohýba. Ohnutie 
zväčšuje aj váha horných končatín, ktoré sa posunuli taktiež vpred, a lopatky preto 
viac navonok. 

Prehnutý chrbát, t.j. zväčšená bedrová lordóza, sa vyskytuje pri zväčšenom 
panvovom sklone (najmä u žien), inokedy vzniká u ľudí, ktorí nosia bremeno na 
prednej strane trupu (napr. čašníci). Chrbtové svaly v rozsahu bedrovej chrbtice sa 
pritom skracujú, ale hore sa predlžujú. Brušné svaly a svaly na zadnej strane 
stehna sa naťahujú. 

Plochý chrbát je opakom prehnutého chrbta. Vyznačuje sa malým zakrivením 
bedrovej chrbtice. Vzniká z návyku sedieť zadkom na prednom okraji sedadla a 
celou chrbticou oblúkovite prehnutou. Svaly na prednej strane stehna sú predĺžené, 
na zadnej strane skrátené. Ak sa skombinuje plochý chrbát a okrúhly chrbát, 
vzniká škaredý postoj, pripomínajúci postoj gorily. 

Skolióza, teda vybočenie chrbtice do strán, býva spojená aj s rotáciou trupu. 
Zmenšuje schopnosť chrbtice niesť váhu trupu a deformuje hrudník, brucho 
a panvu. Vybočenie môže byť len v hornom, alebo len v dolnom úseku chrbtice, 
alebo v celom rozsahu voľnej chrbtice na ktorúkoľvek stranu. 

Kontrapost je používaný v umení už od dôb gréckej klasiky. Tento asymetrický, 
a pritom bežný spôsob postoja poskytuje umelcovi veľké množstvo polôh. Poloha 
každej časti je v protiváhe časti druhej. Ťažisko tela pri kontraposte sa posunie na 
stranu stojnej končatiny vyhnutím panvy na túto stranu tak, aby bolo nad jej 
chodidlom. Stojná končatina sa tak zošikmí a panva sa skloní na stranu voľnej 
končatiny, ktorá sa stáva „príliš dlhou“. Preto sa ohýba v bedrovom a kolennom 
kĺbe alebo sa posunie vpred (najčastejšie), vzad, smerom von alebo dovnútra tak, že 
prekríži stojnú končatinu. Vychýlenie hrudníka na stranu stojnej končatiny 
podmieňuje zníženie ramena na tejto strane, a tým značné prehĺbenie obrysovej 
línie v oblasti trupu, zatiaľ čo na strane voľnej končatiny je obrys mäkký, nepatrne 
prehnutý na prechode medzi hrudníkom a panvou. Spojnica oboch ramenných 
kĺbov, a tým aj priebeh kľúčnej kosti je šikmý, rovnako ako spojnica prsných 
bradaviek. Hlava sa spravidla nakláňa na stranu voľnej končatiny, ale aj naopak. 
Sklonenie hlavy na stranu stojnej končatiny sa zdá prirodzenejšie než sklonenie 
opačné. 

Pri kontraposte s bremenom platia rovnaké zásady ako pri zaťažení tela, stojaceho 
na oboch končatinách, bremenom. Bremeno sa nesie spravidla na strane stojnej 
končatiny. Kompenzačný uhol hornej polovice tela na opačnú stranu sa zväčšuje. 
Upaženie hornej končatiny zmenšuje rozsah úklonu a tým aj kontrapost. 

Stoj na jednej nohe bez akejkoľvek opory voľnej končatiny predstavuje polohu 
veľmi vratkú, ktorá vyžaduje veľkú prácu svalov stojnej končatiny. Je to stoj veľmi 
obtiažny a unavujúci. Svaly na stojnej končatine sa veľmi nápadne rysujú. Panva je 
sklonená na stranu stojnej končatiny, voľná končatina je prednožená, zanožená 
alebo unožená.  

Baletné a gymnastické postoje sú štylizované polohy. Vo všednom živote sa síce 
nevyskytujú, ale pretože ide o polohy krásne a výrazové, umelci ich radi 
zachytávajú. 



Ležanie 

Ležanie je poloha, ktorá vyžaduje najmenšie úsilie svalov, a preto je najvhodnejšou 
polohou pre odpočinok a spánok. Ťažisko tela je veľmi nízko a podporná plocha je 
veľká. Pri ležaní na boku sa pomerne malá podporná plocha zväčšuje ohnutím 
jednotlivých častí končatín v kĺboch, ktoré sa tým dostanú do tzv. polohy strednej. 
Stredná poloha je taká poloha kĺbu, pri ktorej sú uvoľnené svaly ovládajúce pohyby 
v príslušnom kĺbe, je uvoľnené celé kĺbové puzdro aj jeho väzy. Preto pri pohodlnom 
ľahu (aj sede) podvedome staviame svoje končatiny do strednej polohy. Stredná 
poloha odpovedá spravidla priemeru medzi krajnými polohami v kĺbe možnými. 

Ležanie môže mať rôzne kvalitatívne stupne. Končatiny pri tom môžu byť uložené 
rôzne, symetricky i asymetricky. Taktiež hlava môže byť v najrôznejších pozíciách. 

Ležanie na chrbte na mäkkej podložke dovoľuje úplné uvoľnenie svalstva, pretože 
podložka podopiera vlastne každú časť zadnej strany tela. 

Na tvrdej podložke sa opierame o záhlavie, lopatky, zadok, lýtka a päty; ostatné 
nepodoprené časti tela tvoria oblúky, ktoré musia byť udržiavané pokojným 
napätím svalstva, a preto táto poloha neposkytuje veľký odpočinok. 

Ležanie na bruchu je pre ťažšie dýchanie brušného a rebrového typu málo 
pohodlná, a teda aj málo používaná poloha odpočinku. Len najmenšie deti 
a niektorí nemocní si odpočinú dobre aj v tejto polohe. 

Ležanie na boku so stredným postavením kĺbov na oboch pároch končatín je 
obvyklou polohou ľudského tela pri spánku a takto býva spiaci človek aj 
najčastejšie zobrazovaný. Znázornenie spánku v polohe na chrbte môže totiž ľahko 
vyvolať dojem smrti. 

Sedenie 

Sedenie vyžaduje taktiež účasť niektorých svalových skupín ako stoj avšak v menšej 
miere, a preto je sedenie polohou odpočinku. Pri sedení stačí, aby bolo podoprené 
len ťažisko hornej polovice tela, lebo váha dolnej polovice tela je bez významu. 
Všetka váha hornej polovice tela spočíva na sedacích hrbolcoch a podľa naklonenia 
tela sa prenáša viac vpred alebo vzad. Podľa toho rozoznávame tri druhu sedu: 

Sed vzpriamený je pomerne namáhavý sed, pretože je nutné udržiavať telo 
vzpriamené tak, aby ťažnica spadala medzi oba sedacie hrbolce. Na udržanie trupu 
vo vzpriamenej polohe je nutné horizontálnu polohu panvy fixovať svalstvom. 

V sede s predklonením trupu sa ťažisko trupu posúva značne vpred. K udržaniu 
trupu sa opierame o stehná, čím sa zväčší podporná plocha. Trup, horné končatiny 
a stehná vytvoria tak konštrukčný trojuholník. Panva sa skláňa vpred, chrbát tvorí 
plynulý oblúk s miernym sploštením v bedrovej časti. Horná aj dolná polovica tela je 
podoprená a na udržanie tejto polohy takmer nie je potrebná svalová sila, preto 
všetky svaly sú uvoľnené, a tým je tento spôsob sedu najpohodlnejší. 

Sed so zaklonením trupu je obdobou sedu s predklonením trupu avšak v opačnom 
smere. Pri väčšom zaklonení trupu sa podporná plocha zmenšuje o podporu 
zadných plôch stehien, ktoré strácajú kontakt so sedadlom. Zaklonenie trupu vzad 
vyžaduje opretie trupu pomocou horných končatín. Toto podoprenie rukami však 
vyžaduje značnú svalovú silu. 

Sed na polovici sedacích svalov je podobný ako stoj na jednej nohe. 

Sedenie v drepe je uskutočnené maximálnym ohnutím nohy. Telo je podoprené 
celými chodidlami alebo len ich prednými časťami. Ťažisko je pri tejto polohe 
uložené veľmi nízko. Drep je preto polohou dosť stálou, ale veľmi namáhavou 
a nepríjemnou ani nie tak pre veľké napätie svalstva, ale skôr pre nepríjemný až 



bolestivý pocit maximálneho ohnutia v kĺboch (najväčší tlak býva v kolenách). 
Niektorí černosi alebo Arabi, u ktorých je zvykom sedieť v drepe, majú „kondyly 
tibie“ zakončené viac nazad, a preto táto poloha nie je pre nich taká náročná. 

Kľačanie 

Kľačanie na oboch alebo na jednom kolene je menej obvyklá poloha, ktorá sa 
uplatňuje pri náboženských úkonoch a pri niektorých zamestnaniach. Podpornú 
plochu určujú drsnatiny hornej (podkolennej) časti píšťal a špičky oboch nôh, ktoré 
sa dotýkajú podložky buď bruškami alebo chrbtami prstov. Ťažisko sa ocitá nad 
prednou alebo nad zadnou časťou podpornej plochy. V prvom prípade je telo 
vzpriamené, v druhom prípade sa zadné plochy stehien dotýkajú piet. V tomto 
prípade sa kľačanie vlastne mení na sedenie na pätách. Táto poloha je u niektorých 
národov bežnou polohou odpočinku. 

Visenie za končatiny 

Visenie za horné alebo dolné končatiny je zvláštnou polohou, bežnou pri 
gymnastických cvikoch. Telo je v stabilnej polohe, lebo je uchytené (upevnené) nad 
ťažiskom (zavesené). Visenie vyžaduje veľkú silu svalov tých končatín, ktorými sa 
zavesenie uskutočňuje. 



Pohyby 

 

Progresívny pohyb celého tela vlastnou silou z miesta na miesto nazývame 
lokomóciou (locus – miesto, movere – pohybovať). Pohyb sa spravidla prevádza 
dolnými končatinami, niekedy však aj hornými končatinami, alebo všetkými 
končatinami. Inokedy sa pohyb uskutočňuje zvláštnym zariadením pripevneným na 
dolné končatiny alebo špeciálnymi prostriedkami. Pohyb sa môže realizovať na 
zemi, vo vode a ak je telo zavesené, aj vo vzduchu. Každý pohyb je možné rozložiť do 
niekoľkých fáz, ktoré sa v určitom slede a rytme opakujú. Z hľadiska umeleckého 
zobrazenia sú niektoré fázy zvlášť výhodné, lebo majú výrazovú funkciu. 

Chôdza 

Chôdza je po dýchaní najkoordinovanejší pohyb ľudského tela. Každý človek má 
svoju charakteristickú chôdzu, či už ide o dĺžku kroku, tempo, alebo rýchlosť 
v jednotlivých fázach kroku, alebo v držaní tela. Chôdza je zložitý reflexný dej 
prebiehajúci automaticky bez vedomej kontroly, ktorá naopak porušuje prirodzený 
rytmus chôdze aj koordináciu svalov a synchronizáciu pohybov v jednotlivých 
kĺboch. Reflexne sú riadené nielen rytmické pohyby dolných končatín, ale aj 
ostatných častí tela, ktoré vykonávajú súčasné pohyby. 

Na rozdiel od behu sa telo v každej fáze kroku opiera aspoň jednou končatinou 
o podložku. V priebehu chôdze sa obe končatiny striedajú vo svojej funkcii. 
Končatinu, ktorá práve nesie telo, označujeme ako podpornú (stojnú, nosnú), 
končatinu druhú, ako visiacu (krokovú, ktorá švihne vpred). V chôdzi teda 
rozoznávame fázu švihu a fázu podpory. 

Zo základného postoja sa vychýli ťažisko tela vpred tak, že ťažnica ide mimo opornú 
plochu a telo vlastne padá vpred. V tomto okamžiku jedna z končatín kývne vpred. 
Postupne sa naťahuje a dotkne sa podložky najprv pätou, potom celou plochou 
nohy, čím je ťažisko zase podoprené a pád vpred je zabrzdený. Končatina preberá 
podpornú funkciu. 

Ťažisko tela sa pri chôdzi striedavo zvyšuje a znižuje. Najvyššie je ťažisko 
v okamžiku, keď visiaca končatina míňa nosnú končatinu (v polovici kroku). Výkyv 
ťažiska môže dosiahnuť v zvislom smere až 32 mm a je tým väčší, čím dlhší je krok. 
Pretože sa pri chôdzi prenáša váha trupu striedavo z končatiny pravej na ľavú 
a opačne, nastáva pri chôdzi tiež posun ťažiska na strany, ktorý je priemerne 12 
cm. U niektorých ľudí so širokou panvou je tento posun príliš veľký (kolísavá 
chôdza), u iných je pohyb ťažiska na strany pri chôdzi malý (vzpriamená chôdza). 

Rýchlosť chôdze, dĺžka kroku a postavenie trupu sú pre vyjadrenie charakteristiky 
chôdze veľmi dôležité. Dĺžka a doba kroku je závislá predovšetkým na dĺžke 
končatín. Čím sú končatiny dlhšie, tým dlhšie sú aj kroky. Pomalý krok je síce 
kratší, rýchly krok dlhší, ale pri veľkej rýchlosti sa zase skracuje. Vysoké podpätky 
nedovoľujú dlhý krok. Taktiež nesenie bremena skracuje krok a predlžuje fázu 
dvojitej opory. Vo fáze dvojitej opory sa obe nohy dotýkajú podložky: predná 
(oporná) pätou, zadná (hnacia) špičkou. Je to fáza zo všetkých najlabilnejšia, na 
šťastie veľmi krátka, a tým kratšia, čím je chôdza rýchlejšia. Chôdzu ovplyvňuje aj 
únava fyzická aj psychická. Chôdza podlieha aj móde. 

Pri znázorňovaní chôdze je nutné pamätať na súčasné pohyby ostatných častí tela: 
hlavy, panvy, horných končatín. 

Hlava vykonáva pri chôdzi jednak pohyby kývavé, jednak rotáciu na stranu nosnej 
končatiny, a konečne vertikálne výkyvy súhlasne s vertikálnymi osciláciami ťažiska 
celého tela. 



Trup pri švihu hnacej končatiny je priťahovaný a aj s panvou sa nakláňa na stranu 
nosnej končatiny, aby sa ťažisko dostalo nad jej podpornú plochu. Tvarovo 
najdôležitejšia je rotácia trupu. Tieto rotácie sú u žien so širokou panvou 
a u malých tlstých ľudí zvlášť veľké. Rameno na strane kývajúcej končatiny sa 
posunie trochu nazad, aby sa kompenzovala rotácia panvy. 

S ramenami sa súhlasne pohybujú aj horné končatiny vpred a vzad, ale 
v obrátenom rytme než končatiny dolné. Nejde tu však o voľný kyv, ale o aktívny 
pohyb brániaci väčšej rotácii trupu. Pri pomalej chôdzi sa horné končatiny kývajú 
voľne pozdĺž tela. Pri rýchlej chôdzi sa ohýba predlaktie, aby sa končatina skrátila 
a jej pohyby sa tak mohli prispôsobiť rýchlemu kývaniu dolných končatín. 

Chôdzu vykonávajú mohutné svaly dolných končatín, ktoré pracujú 
poloautomaticky. Jednotlivé svaly pri chôdzi nepodávajú maximálny výkon a z toho 
dôvodu nedochádza normálne ani po dlhšej chôdzi k väčšej únave. 

Na chôdzu majú vplyv vek, pohlavie a konštitúcia. 

Vývoj chôdze dieťaťa  je daný morfologickými vplyvmi. Hormonálna kríza v dobe 
pohlavného dospievania spôsobuje nedisciplinovanú, „klackovitú“ chôdzu. 
V starobe je chôdza toporovitá, málo automatická. Aj malé výkyvy ťažiska do strán 
sú úzkostlivo korigované. Výkyvy nazad nevedia starí ľudia opraviť, preto padajú 
často dozadu. Kroky sú krátke, rýchle. Chôdza je labilná, preto používajú starci 
paličku. 

Rozdielnosť chôdze medzi pohlaviami úzko súvisí s rozdielnymi proporciami (u žien 
široká panva, kratšie končatiny, väčšia bedrová lordóza atď.). Chôdza žien je 
zložitejšia a individuálne rozmanitejšia. Krok ženy je krátky, výkyvy ťažiska do strán 
a rotácie panvy veľké. Chôdza je strojená s dôrazným udržiavaním línie chrbta 
a kriviek pŕs, na súčasné pohyby horných končatín ženy preto pozabúdajú. 

Vplyv konštitúcie na chôdzu je takisto veľký. Podľa chôdze môžeme jedincov 
roztriediť do troch typov: 

 chôdza normostenická je chôdza s priamym držaním tela a hlavy, krok je 
strednej dĺžky, pravidelný, pohyby všetkých častí tela sú primerané. 

 chôdza astenická sa vyznačuje veľkým ohnutím trupu a hlavy. Indivíduum má 
anatomické charakteristiky astenika. Kroky sú krátke, tiché, plíživé, chôdza 
pomalá, opatrná. Pohyby častí tela sú malé, skôr chcené než automatické. 

 chôdza hyperstenická je rýchla, živá, nepokojná až afektovaná. Telo je prehnane 
napriamené, hlava značne zdvihnutá. Kroky sú pružné, dlhé, pohyby ostatných 
častí tela príliš veľké. 

Špeciálne druhy chôdze: chôdza po špičkách, s natiahnutou špičkou, do kopca, 
z kopca. 

Beh 

Ide vlastne o rozvinutú formu chôdze, pretože je to cyklický, symetrický pohyb 
z jedného miesta na druhé, na ktorý pôsobia rovnaké sily. Na rozdiel od chôdze sa 
však doba opierania skracuje na minimum, fáza dvojitej opory chýba úplne a na jej 
miesto nastupuje vznášanie tela vo vzduchu a následné dopadnutie na podložku 
jednou končatinou. Aj v behu rozoznávame dvojkrok ako jeden cyklus a v ňom 
nasledujúce fázy: 

1. pravá končatina v odraze, ľavá vo švihu 

2. vznášanie 

3. ľavá sa dotkne podložky 



4. ľavá sa odrazí, pravá vo švihu 

5. vznášanie 

6. pravá sa dotkne podložky 

Pri behu s dlhými krokmi sa dotkne noha podložky najprv pätou, pri kratších 
krokoch plochou nohy alebo špičkou. Dopad na pätu je tvrdý a deje sa len pri 
pomalom behu, pri behu rýchlom (šprinte) sa päta nemá vôbec dotknúť podložky. 

Doba podopierania je veľmi krátka. Akonáhle kývajúca končatina minie druhú 
končatinu, dostáva sa táto končatina už do fáze odrazu. 

Ťažisko tela pri behu vykonáva vertikálne oscilácie, ale menšie než pri chôdzi. 
Taktiež posuny ťažiska do strán sú pri behu menšie ako pri chôdzi. 

Otáčanie trupu je pri behu omnoho väčšie ako pri chôdzi a dosahuje vo chvíli, keď 
telo ešte nie je podoprené, až 45. Otáčaním trupu sa pohybuje striedavo každé 
rameno vpred a vzad, a to opačne než panva a stehno. S ramenami sa pohybujú aj 
horné končatiny, ktoré sú pri behu ohnuté v lakti tým viac, čím rýchlejší je beh. 

Telo je naklonené vpred: pri behu na krátke vzdialenosti 30, na stredné 
vzdialenosti 15 a pri behu na dlhé trate 10. Naklonenie sa mení aj individuálne. 

Pri behu je účastné predovšetkým svalstvo dolných končatín, v menšej miere potom 
aj svaly trupu a horných končatín. 

Na umelecké stvárnenie behu sa hodí najlepšie fáza odrazu alebo fáza dopadu, 
pretože sú najbližšie stabilnej polohe. Vhodná je aj poloha pri štarte. 

Skok 

Skok je pohyb tela spôsobený veľkým odrazom, pri ktorom ťažisko tela opisuje 
parabolicky zakrivenú dráhu. Odrazová končatina má maximálne kontrahované 
svaly. Na skoku z miesta, čo je základný druh skoku, rozoznávame štyri fázy: 
príprava, odraz, vznášanie, dopad. Tieto fázy sa menia pri jednotlivých druhoch 
skoku (pri skoku vysokom a ďalekom), ale tiež individuálne, a sú preto akousi 
základnou schémou. Oba druhy skoku sa môžu vykonať z miesta alebo s rozbehom. 
V prvom prípade sa skákajúci odráža oboma nohami, v druhom prípade len jednou 
nohou. Každý druh skoku má rôzne štýly, t.j. rôzne postavenie končatín v priebehu 
fáze vznášania, a teda aj ohromnú tvarovú rozmanitosť. 

Pohyby bežného života a pri práci 

Chôdza a beh sú najbežnejšie spôsoby pohybu človeka, skok spôsobom menej 
častým. V dennom živote, doma aj v zamestnaní, vykonávame ale mnoho 
najrôznejších pohybov, pri ktorých buď dodržiavame zákony mechaniky pohybu, 
alebo na ne zabúdame. V prvom prípade harmonicky posilňujeme a rozvíjame svoje 
telo, v druhom ho naopak deformujeme. Správne a účinné spôsoby pohybov 
ľudského tela môžeme zhruba zaradiť do nasledujúcich kategórií. 

Lokomócia je pohyb tela z miesta na miesto vlastnou silou. Je bežne 
reprezentovaná chôdzou, menej často behom a len vzácne skokom. 

Zohýnanie je častým pohybom s tromi zásadnými problémami: ekonomikou síl, 
udržovaním rovnováhy a odstránením prílišnej námahy, ktoré navzájom interferujú. 
Najúčinnejšie a najvýhodnejšie sa zohnutie vykoná ohnutím v kolenách a znížením 
tela s jeho súčasným naklonením vpred. 

Dvíhanie bremien vykonávame nesprávne, ak sú dolné končatiny vystreté, trup 
predklonený zhruba do pravého uhla, hlava sklonená, zatiaľ čo natiahnuté horné 
končatiny uchopia bremeno. Zdvíhanie sa deje pomocou svalov chrbta a zadku 



neekonomicky veľkou silou (nehovoriac o možnom porušení, poranení chrbtice). 
Výhodný, správny a bezpečný spôsob je ten, že sa postavíme tesne k bremenu, 
rozkročíme nohy, prípadne jednu trochu posunieme vpred, ohneme dolné končatiny 
vo všetkých kĺboch a znižujeme ťažisko pri vzpriamenom trupe (alebo ešte lepšie 
trochu predklonenom trupe). Bremeno uchopíme a dvíhame ho tesne pozdĺž tela 
naťahovaním, vystieraním dolných končatín. 

Ďalšiu prácu s bremenom si len vymenujeme: nesenie bremien, držanie 
preklápaného bremena, kladenie bremena na zem, vzpieranie vysoko uloženého 
bremena, držanie vzpieraného bremena, kladenie bremena. 

Tlačenie (strkanie) je závislé na veľkosti trenia. Pri malom trení je miesto pôsobenia 
sily nepodstatné, pri ťažkom predmete, a teda väčšom trení, je nutné pôsobiť vo 
výške ťažiska telesa alebo pod ním. Tlačenie vykonávame síce hornými končatinami, 
ale za dôležitej účasti celého tela, zvlášť dolných končatín. Ťahanie bremena vpred 
aj vzad je obdobou tlačenia bremien. 

Práca s náradím s dlhou rukoväťou je v dennom živote najčastejšia. Ide spravidla 
o kombináciu tlačenia, ťahania, zdvíhania, ktoré býva síce na krátku vzdialenosť, 
ale opakovane (nakladanie, sekanie, rezanie, hobľovanie, otáčanie kolesom 
fixovaným na horizontálnu os, otáčanie kolesom fixovaným na vertikálnu os). 

Práca s drobným náradím nevyžaduje väčšiu svalovú silu, ani špeciálny 
a najvhodnejší spôsob držania tela. 



Anatómia rastového obdobia 

 

Človek dosahuje definitívne proporcie a formy (okolo 20. až 24. roku života) po rade 
zmien, ktoré nazývame rast a vývoj. Rast sa prejavuje kvantitatívne (priberanie živej 
hmoty). Je to zákonitý proces, ktorý má svoje pravidlá. Vývoj sa prejavuje 
kvalitatívnymi zmenami, ktoré podmieňujú tvarové a funkčné rozlíšenie. Rast 
a vývoj tela a jeho častí od narodenia až do dospelosti nie je celkom pravidelný 
a plynulý. Rytmus striedania jednotlivých období je dosť nepravidelný a podmieňuje 
tvary a proporcie v jednotlivých obdobiach života. Tempo rastu sa s vekom znižuje 
a je v jednotlivých častiach tela rôzne. Od narodenia do dospelosti sa napríklad 
hlava lineárne (výškovo) zväčší len asi dvakrát, trup zhruba na trojnásobnú dĺžku, 
horné končatiny na štvornásobnú a dolné končatiny až na päťnásobnú dĺžku. Vývoj 
a rast orgánov je ovplyvňovaný funkciou týchto orgánov. Stupeň rozvoja orgánov 
organizmu je do značnej miery určovaný aj faktormi vonkajšieho prostredia. 

Znalosť foriem a proporcií človeka v rôznych obdobiach jeho rastu je pre umelca 
veľmi potrebná, lebo ich nesprávne vyjadrenie pri zobrazení dieťaťa určitého veku je 
najčastejšou a najhrubšou chybou, ktorej sa umelec dopúšťa. Znázornenie dieťaťa 
je však obtiažne, pretože nesmie byť jednoznačne schematické, ale realistické. Je 
potrebné zachytiť mäkké, krehké formy detského telíčka v jeho premenlivosti, 
nepravidelnosti, nestálosti, v charakteristickej polohe, a to nielen všeobecne, ale pre 
každé vekové obdobie zvlášť. 

 

Rastové obdobia 

Dobu rastu rozdeľujeme na jednotlivé rastové obdobia, v ktorých má dieťa 
charakteristické tvary a proporcie. Telesný rast a vývin sa deje podľa určitého 
postupu a poradia, teda zákonito, inak u mužov než u žien. Rast a vývoj 
neprebiehajú ani miestne, ani časovo rovnomerne, ale väčšinou striedavo, čo 
spôsobuje a podmieňuje odlišné proporcie v jednotlivých obdobiach rastu. 
Rozlišujeme tieto postnatálne obdobia vývoja: 

1. novorodenec (do 28. dňa po narodení) 

2. dojča (do konca prvého roka) 

3. batoľa (do konca 3. roka) 

4. predškolský vek (do 6. roka) 

5. školský vek (do 15. roka) - puberta (10. - 14. rok) 

6. dospievanie (do 21. roka) 

7. dospelosť (do 55. roka) 

8. starnutie (do 65 roka) a staroba 

Po narodení sa uplatňujú tri obdobia zrýchleného rastu do výšky: 

1. obdobie prvého roka (prírastok o 20 cm) a v druhého roka (prírastok o 10 cm) 

2. obdobie okolo 6. alebo 7. roka (je sprevádzané mnohými tvarovými zmenami) 

3. obdobie okolo 12. alebo 13. roka (nastúpenie puberty) 

Obdobie rastu do výšky sa strieda s obdobím priberania na váhe. Rôzni autori sa 
pokúšali rozdeliť dobu rastu na jednotlivé významné fázy, ale presné merania 
ukázali, že rozlíšenie nie je presné. No aj napriek tomu sa toto rozdelenie uvádza 
a je bežné. Rozlišujeme teda: 



1. obdobie prvej plnosti (od narodenia do 4 rokov) 

2. obdobie prvého vytiahnutia – narovnania (od 5 do 7 rokov) 

3. obdobie druhej plnosti (od 8 do 10 rokov) 

4. obdobie druhého vytiahnutia (od 11 do 15 rokov) 

5. obdobie dospievania (od 15 do 24 rokov) 

U dievčat je rast o niečo rýchlejší než u chlapcov (takže medzi 10. až 15. rokom sú 
vyššie a ťažšie ako chlapci), ale nakoniec je ich celkový vzrast menší, lebo sa skôr 
spomaľuje. 

 

Skladobné zložky 

Zmeny vo vývoji pozorujeme vo všetkých orgánoch a sústavách, ale z plastického 
hľadiska si budeme všímať len nasledovné: 

Koža detí je tenká, jemná, značne priesvitná, a preto červená farba krvi prúdiaca 
v krvných vlásočniciach viac presvitá než farba kožného pigmentu. Novorodenec má 
kožu červenej farby (červená farba je prejavom zdravia, bledosť známkou strádania, 
zlej výživy alebo choroby). Kožného pigmentu je spočiatku málo, ale postupne 
pribúda. V detskom veku sú na tele veľmi jemné chĺpky, koža je všade hladká 
a pružná. Pružnosť kože je zvýšená väčšou vrstvou tukového väziva, ktoré zaobľuje 
všetky tvary a časti detského tela. Dievčatá majú väčšiu náklonnosť k ukladaniu 
tuku, a preto aj v obdobiach vytiahnutia sú ich tvary viac-menej zaoblené. 
Ukladanie primeraného množstva tuku pod kožou prezrádza dobrý stav výživy 
a v ranom detstve je zároveň známkou zdravia dieťaťa. 

Podkožné žily u malých detí nie sú viditeľné vôbec a v dospievaní sú zrejmé len 
zriedka. Objavovanie sa podkožných žíl je znakom dospelosti a hlavne staroby. 

Mimika detí je úprimná a verne zobrazuje stavy ľúbosti a neľúbosti práve preto, že 
mimické svaly sú takmer úplne pod kontrolou nižších mozgových centier. Je veľmi 
živá, výrazy tváre sa rýchlo striedajú, ba aj extrémne prejavy, ako smiech a plač, do 
seba ľahko prechádzajú. 

Svaly novorodenca nie sú tak mohutné a nemajú taký výkon, postupne však 
pracovným výkonom svaly silnejú a mohutnejú (u novorodenca tvoria svaly asi len 
25% celkovej váhy tela, v dospelosti už okolo 40%). Dieťa vykonáva množstvo 
najrozmanitejších a často nekontrolovaných (náhodných) pohybov, pretože svaly 
dieťaťa nie sú ešte toľko pod vplyvom mozgovej kôry ako u dospelého človeka, preto 
dieťa nie je prakticky nikdy v pokoji (s výnimkou spánku a choroby). 

Kostra rastie plynule, takmer bez prenikavejšieho vplyvu vonkajších činiteľov 
a dokonca i samotnej výživy, lebo ani podvýživou sa rast do výšky, určovaný rastom 
kostry, úplne nezastaví. 

S vývojom svalstva a kostry a s kĺbovou mechanikou úzko súvisí aj držanie tela 
a proporcie. Novorodenec a dojča leží na chrbte s končatinami prikrčenými, chrbát 
je rovný a prilieha v celom rozsahu k podložke. Až ku koncu prvého roka, keď dieťa 
začína s pokusmi o stoj a chôdzu, vytvárajú sa príslušné zakrivenia bedrovej 
chrbtice. Chrbát stráca doterajšiu plochosť a panva, ktorá až doteraz mala 
nepatrný sklon, nakláňa sa viac dopredu. Neistota chôdze sa zračí v rozkročení 
končatín. 

Prvotné postavenie dolných končatín je do „O“. Okolo 5. roku sa vyrovnáva 
a prechádza do ľahkého postavenia končatín do „X“, čo sa však po 10. roku, 
ale hlavne po pohlavnom dospení vyrovnáva. 



Horné končatiny pri pokusoch o chôdzu pomáhajú rozmanitými pohybmi udržovať 
rovnováhu tela (balansovanie), čo má za následok, že lopatky sa približujú viac ku 
chrbtici. Ako náhle sa dieťa naučí chodiť, pohybuje sa veľmi vrtko. So zmenou 
postoja a tvarov dolných končatín sa menia paralelne aj proporcie tela. 

U novorodenca je pupok v strede tela, dolné končatiny sú asi tretinou celej výšky, 
ale rastú najrýchlejšie, preto sa stred tela posúva stále nižšie. 

 

Novorodenec 

Má na tele a zvlášť na hlave stopy pôrodu, preto sa nie veľmi hodí na umelecké 
stvárnenie (?). Len v gotike a v baroku bol novorodenec zobrazovaný častejšie, 
pretože bol nositeľom a prejavom náboženského nazerania doby. 

Meria priemerne asi 50-52 cm a váži 3000-3500 gramov. 

Koža zrelého novorodenca je najprv červená, až po troch až štyroch dňoch dostáva 
farbu ružovú. Je hladká, bez vrások (zostávajú len na vnútornej strane stehna, nad 
lonovým pahorkom a nad kĺbmi končatín). Zasychajúci zvyšok pupočnej šnúry je 
asi uprostred tela, jeho okolie je trochu vyklenuté. V podkožnom väzive je veľké 
množstvo tuku, čo podmieňuje plné zaoblené tvary (zaoblenie tvarov je 
najnápadnejšie na tvári). 

Kostra je z časti kostená, z časti chrupkovitá a väzovitá; plasticky sa uplatňuje len 
na tvare hlavy. 

Hlava novorodenca má individuálne rôzny tvar podľa jej polohy pri pôrode. Väzovité 
blany medzi jednotlivými kosťami mozgovej časti lebky dovoľujú vzájomné 
podsúvanie týchto kostí, a tým zmenšenie a deformáciu hlavy pri pôrode. Tieto 
tvarové deformácie bývajú zreteľné ešte niekoľko dní po pôrode, ale väčšinou sa 
celkom vyrovnajú. Hlava je nápadná svojou veľkosťou. Tvorí štvrtinu výšky tela, 
pričom mozgová časť hlavy ďaleko prevyšuje časť tvárovú. Obvod hlavy je najväčším 
obvodom tela, je totiž o 2-3 cm väčší ako obvod hrudníka. Vlasy majú dĺžku 2-4 cm, 
sú svetlé i tmavé, farba však ešte nie je definitívna. Riasy sú dobre vyvinuté a až do 
doby pohlavného dospievania sú najtuhšími chlpmi na tele. Obočie je úzke, 
čiarkovité, rovnomerne zakrivené. Oči reagujú na svetlo, ale nevidia, sú väčšinou 
zavreté a takmer u všetkých novorodencov modré, svetlé; tmavnú neskôr. Nos je 
krátky, široký, chrupavky sú pevné, rovnako ako chrupavky uší. Brada sa dotýka 
prednej steny hrudníka. 

Krk je veľmi krátky, lebo hlava je sklonená. 

Hrudník je krátky, valcovitý, pozvoľne sa rozširuje do veľkého, značne vyklenutého 
brucha, rebrá prebiehajú takmer horizontálne. Hrudná kosť je uložená značne 
vysoko. 

Chrbtica je málo zakrivená. 

Dolný koniec trupu je úzky a celá panva v podobe úzkeho klinu zapadá medzi 
masívne dolné končatiny. 

Dolné končatiny sú v pomere k celkovej dĺžke tela krátke, valcovité, bucľaté, bez 
svalového reliéfu. 

Horné končatiny sú o niečo dlhšie než končatiny dolné. Ramená sú široké (asi 21-
24 % dĺžky tela). Rúčka je spravidla zovretá až do pästičky a držaná v blízkosti úst. 

 

Dojča 



Dojčenský vek sa počíta od druhého až tretieho týždňa po narodení až do konca 
prvého roku. Dieťa ku koncu tohto obdobia už vie stáť, fixovať predmety a ohnuté 
končatiny narovnáva. Priemerný prírastok na dĺžke je 20-25 cm. Hmotnosť je 
takmer trikrát väčšia ako pri narodení, približne 10 kg. 

Hlava je veľká, tvorí takmer jednu štvrtinu dĺžky tela (22 dielov, z toho 12 dielov 
pripadá na mohutne vyvinutú časť mozgovú a len 10 dielov na časť tvárovú). 
Najväčšia šírka hlavy je 18 dielov, hlava sa zdá pekne guľatá. Profilový uhol sa blíži 
k pravému uhlu. Chrup sa začína prerezávať až v šiestom mesiaci a dopĺňa sa 
postupne až do druhého roka. Oči sú veľké, lesklé, široko otvorené. Rohovka, a tým 
aj viditeľná časť dúhovky, je takmer taká veľká ako v dospelosti. Očná štrbina je 
stále vyššia, jej šírka sa príliš nemení. Obočie je stále úzke a riedke. Nos je krátky, 
široký, zaoblený; jeho zaguľatený hrot smeruje nahor. Pery sú počas celého obdobia 
dojčenia masívne a mäkké, ku koncu 1. roka sa presnejšie ohraničujú, sú pevnejšie 
a tvrdšie. Ústa sa postupne rozširujú. 

Krk je krátky, hlava mierne sklonená, brada je vo výške hrdelnej jamky; pri záklone 
je na krku badateľná hlboká ryha. 

Hrudník je valcovitý a veľmi krátky. Rebrá prebiehajú takmer horizontálne. Väčšie 
hromadenie tuku pri vonkajšom okraji veľkého prsného svalu nad mliečnou žľazou 
sa prejavuje vyklenutím, medzi pažou a hrudníkom vzniká preto hlboký zárez. 

Brucho je značne dlhé a nápadne vyklenuté. Lonový pahorok dojčaťa zreteľne 
vystupuje a je oddelený od podbruška hlbokou ryhou. 

Vonkajšie pohlavné orgány sú malé, rovnakej farby ako okolitá koža, chýba teda 
väčšia pigmentácia aj vlasový porast. 

Chrbát je vzhľadom k malému zakriveniu chrbtice plochý a rovný. Stredná ryha je 
badateľnejšia len v bedrovej časti chrbtice, a to vplyvom väčšieho množstva tuku. 
Dobre zreteľné sú aj bedrové jamky. 

 

Dolné končatiny merajú asi 40 dielov (u dospelého sú polovicou výšky tela). Zadok 
je vyklenutý, ryhy sú hlboké. Stehná sú tučné, krátke (15 dielov), valcovité. Kolenný 
kĺb je zaoblený a zdá sa veľmi široký. Koleno je značne vybočené dovonka („nohy do 
O“). Chodidlo je dosť vysoké a dlhé, klenba je ale nízka, pripomína plochú nohu. 

Horné končatiny sú približne rovnako dlhé ako dolné končatiny. Ramená sú pekne 
zaoblené a posunuté trochu vpred. Hranicu medzi predlaktím a rukou tvorí jediný 
hlboký zárez. Prsty sú tučné a ku špičkám sa náhle zužujú. 

 

Obdobie prvého priberania 

Od začiatku druhého až do konca štvrtého roka má dieťa aj naďalej všetky tvary 
zaguľatené a plné. Tvarové znaky sa príliš nelíšia od znakov batoľaťa, menia sa len 
proporcie. 

Hlava rastie (rovnako ako v ďalších obdobiach) omnoho pomalšie než ostatné časti 
tela. Z celkovej dĺžky tela pripadá na hlavu už len 18 dielov. Vývin dočasného 
chrupu a jeho stále zaťažovanie urýchľuje rast zubných výbežkov čeľustí, a tým aj 
výškový a šírkový rozvoj tváre, ktorá je takmer polovicou výšky hlavy. Tvár sa teda 
stáva dlhšou a aj napriek tomu nestráca príliš na svojej guľatosti. Hlava má preto 
tvar oválu s ostrým pólom pri brade. Oči zostávajú veľké. Nos, ústa a brada sa 
tvarovo uplatňujú viac ako u batoľaťa. Obočie je hustejšie a výraznejšie. Nos sa 
predlžuje a vystupuje z tváre nápadnejšie. Špička nosa je zaguľatená a trochu 
zdvihnutá. Pery sú presne ohraničené, nie sú príliš masívne a vyklenuté vpred, 



spájajú sa vo výrazných ústnych kútikoch. Brada rýchlo rastie, je už veľká a široká, 
posúva sa viac vpred a tvorí ostrý pól ovoidu hlavy. Uši sa posúvajú vyššie a dozadu 
a priliehajú viac k hlave. 

Krk zostáva aj naďalej krátky, je zhruba valcovitý, vpredu značne nízky, vzadu 
dlhší. Ak nie je pod kožou veľa tuku, dobre sa rysujú obidva zdvíhače hlavy a na šiji 
po stranách strednej čiary valy šijových svalov. 

Hrudník je krátky a okolo druhého roka sa začína v predo-zadnom smere postupne 
splošťovať. 

Brucho je veľké, jeho vyklenutie je viac-menej rovnomerné a veľké, len v okolí 
pupku je mierne sploštené. Pupok je nad stredom tela (o 4 diely). 

Obrysy tela sú rovnobežné, bez nápadného zúženia v páse. 

Panva zostáva malá a nízka. 

Vzhľad pohlavných orgánov má rovnaký charakter ako v predchádzajúcom období. 

Chrbát je široký a plochý, pretože zakrivenie hrudnej chrbtice je stále malé. Malé 
lopatky sú uložené viac do vonka a pomerne nízko; nie sú dosť pevne fixované ešte 
stále slabým svalstvom. V bedrovej oblasti je vyznačená viac-menej hlboká stredná 
ryha, lebo chrbtica je tu už viac zakrivená a vzpriamovače trupu po jej stranách sú 
mohutnejšie. Ryha medzi sedacími svalmi zasahuje značne vysoko, kde na ňu 
nadväzuje nízky ale široký trojuholník krížovej kosti. 

Dolné končatiny, aj keď rastú najrýchlejšie zo všetkých častí tela, sú kratšie než 
končatiny horné a zaostávajú aj za dĺžkou trupu. Na kolene sa neuplatňuje kostrový 
podklad (ani jabĺčko, ani šľacha nie sú viditeľné). Nohy bývajú u dvojročných detí 
tvarované do „O“, u trojročných do „X“, čo sa neskôr stráca. Chodidlo je nízke (4 
diely), málo klenuté a pomerne dlhé (asi 14 dielov výšky tela). 

Postoj je v druhom roku neistý, chôdza nemotorná, opatrná. V treťom roku je 
chôdza istejšia a rýchlejšia. Vo štvrtom roku je postoj pevný, pohyby isté, správne 
odmerané a často už harmonické. 

Horné končatiny majú rovnaké proporcie, viac rastú v nasledujúcom období. Paže 
sú valcovité, vzadu rovnomernejšie zaoblené, vpredu sa začína klenúť bruško 
dvojhlavého svalu. Lakťová jamka je mierne naznačená, bez ostrejších hraníc. Ruka 
je krátka a tučná. 

 

Obdobie prvého zrýchleného rastu 

Trvá od piateho do konca siedmeho roku. Obdobie je charakteristické zrýchleným 
rastom do dĺžky. Hlava sa príliš nemení, trup vyrastie málo, dolné končatiny 
naopak značne. 

Hlava je 1/6 celkovej výšky tela. Výškový rozvoj tvárovej časti ku koncu tohto 
obdobia je podmienený výmenou dočasných (mliečnych) zubov za chrup definitívny. 
Tvár však ostáva aj naďalej okrúhla, detsky mäkká. Nos je užší, vystupuje viac 
vpred. Zúžením nosa sa zdajú ústa širšie a kútiky výraznejšie. 

Krk sa neustále predlžuje. Jeho horné a dolné hranice sú zreteľné, pretože mizne 
podkožný tuk, a teda sa môžu tvarovo uplatniť svaly, najmä zdvíhače hlavy 
a trapézové svaly, ďalej hrdelná jamka a jamky nad a pod kľúčnymi kosťami. 

Hrudník je relatívne krátky, dobre klenutý. Jeho obvod sa stále zväčšuje 
a vyrovnáva sa s obvodom brucha, pritom je aj naďalej štíhly, lebo vrstva 
podkožného tuku je len slabá. Kostrový podklad sa tak dobre uplatňuje. 



Brucho je vyklenuté menej, začína sa vyznačovať pás. Nad pupkom je vyznačená 
stredná ryha a vonkajšie brušné brázdy, uplatňuje sa svalový reliéf. 

Chrbát je v oblasti lopatiek široký a smerom k pásu sa zužuje zreteľnejšie ako pri 
pohľade spredu. 

Dolné končatiny značne narástli a sú preto celkom štíhle, kĺby sú výrazné, najmä 
vnútorná strana kolenného kĺbu. U dievčat sa na dolnej polovici tela objavujú prvé 
známky pohlavného rozlíšenia: väčšie boky, tlstejšie stehná, vyvinutejšie lýtka, 
väčší a vyklenutejší zadok. 

Horné končatiny sú už zreteľne kratšie ako končatiny dolné, sú pomerne štíhle ale 
zaoblené, tvarovo sa na nich uplatňuje kostený podklad. 

 

Obdobie druhého priberania 

Medzi ôsmym až desiatym rokom sa rast do dĺžky zmierňuje, telo priberá skôr na 
šírke a váhe. 

Nastáva bisexuálne tvarové rozlíšenie, najmä v tvare panvy, hlavy, v raste vlasov 
a zvlášť v rozvoji podkožného tuku u dievčat, ktoré podmieňuje zaoblenosť ich 
tvarov. U dievčat sa známky pohlavného rozlíšenia objavujú už aj na hornej polovici 
tela – začínajú sa vyvíjať prsia; zadok, stehná a lýtka sa však aj naďalej zaobľujú 
čím ďalej tým viac, stehná sa ale svojimi vnútornými plochami ešte nedotýkajú. 
U chlapcov sa rozširuje hrudník a zosilňuje svalstvo končatín. 

Hlava príliš svoj objem nezväčšuje, zdá sa preto relatívne malá (vo výške tela je 
obsiahnutá 6,25krát). Výškový prírastok pripadá hlavne na tvár, pretože počas 
celého tohto obdobia pokračuje výmena zubov. Z tváre mizne doterajší takmer trvalý 
smiech, tvár sa stáva vážnejšou, oduševnenejšou, pretože sa deti viac zaujímajú 
o okolie a mnoho uvažujú. 

Krk je primerane dlhý, s výraznejšou modeláciou. 

Hrudník sa rozširuje (najmä u chlapcov) viac vo svojej hornej časti, tým sa pás 
stáva stále výraznejší. U dievčat rastie rýchlejšie mliečna žľaza, čo spôsobuje viac 
alebo menej zväčšovanie pŕs. 

Brucho je len mierne vyklenuté, viac u dievčat. 

Zakrivenie chrbtice sa fixuje, je definitívne. Obrysy lopatiek sú viditeľné. 

Končatiny si udržujú svoju dĺžku: dolné 3,5, horné 2,75 výšky hlavy. 

 

Obdobie druhého zrýchleného rastu 

Toto obdobie sa vyznačuje zrýchleným (pubertálnym) rastom do výšky. U dievčat 
sa začína v 10. alebo 11. roku a trvá asi do 13.-15. roku. U chlapcov prichádza toto 
obdobie s oneskorením dvoch rokov. 

Hlava je vo výške tela obsiahnutá 7-krát. Získava ďalej na výške, pretože výmena 
chrupu ešte pokračuje. 

Náhly zrýchlený rast do výšky sa prejavuje predovšetkým na dolných končatinách, 
ktorých dĺžka nie je úmerná výške tela. Všetky proporcie sú disharmonické, 
pretože končatiny sú príliš úzke a dlhé, postava chudá, vyziabnutá. Najprv sa 
zväčšuje dĺžka dolných končatín, neskôr šírka hrudníku, predlžuje sa aj trup. 
Zväčšuje sa váha tela, pretože rast kostry a o niečo neskôr aj svalstva vrcholí. Dolné 
končatiny dievčat majú viac tuku, sú preto zaoblené a tlsté. 



Chôdza je nemotorná, „klackovitá“, lebo svaly (ktoré síce zosilneli, ale nie úmerne 
s rozvojom skeletu), sú slabé. 

Väčšia váha horných končatín sťahuje dolu celý pletenec, takže lopatky sa 
znižujú. 

Druhotné pohlavné známky sa ešte viac zvýrazňujú. Mliečna žľaza dvíha u dievčat 
kožu aj v okolí dvorca. Na Venušinom pahorku sa objavujú riedke, nízke a jemné 
chĺpky. Toto ochlpenie nastáva skôr u dievčat ako u chlapcov. Pohlavné orgány sa 
zväčšujú a koža je tmavšia. 

Za jeden až dva roky od začiatku prudkého rastu do výšky, t.j. okolo 12. roku 
u dievčat a okolo 14. roku u chlapcov, prichádza vlastné obdobie pohlavného 
dospievania – puberta. Puberta, ktorá trvá asi dva roky, začína rozvojom 
sekundárnych pohlavných znakov a končí produkciou pohlavných buniek (vajíčok 
a spermií). U dievčat sa dokončuje vývoj pŕs, vyrastajú chĺpky v podpažnej jamke, 
všetky tvary tela sa zaobľujú, rast do výšky je spomalený, prevažuje rast do šírky 
(panva sa rozširuje), čo sa prejaví zväčšením váhy.  U chlapcov sa zväčšuje 
vonkajšie pohlavné ústrojenstvo, chĺpky na ohanbí sú hustejšie a dlhšie, nastáva 
zmena hlasu (mutácia). 

Prírastok na výške pripadá hlavne na trup, ktorý sa v tejto dobe zväčšuje vo 
všetkých rozmeroch, ale najmä sa rozširuje, čo podmieňuje výrazné sploštenie 
hrudníka, a tým jeho oválny prierez ako u dospelého. 

Brucho je pretiahnuté a len mierne vyklenuté. 

Zakrivenie chrbta je dokonalé, lopatky a tŕne stavcov sú dobre zreteľné. Šírka 
ramien je veľká. 

Hlava, hlavne tvár, dorastá takmer na definitívnu veľkosť. Tvár je pretiahnutá, 
stráca sa doterajšia guľatosť. Oči dostávajú fixný výraz. Nos je už úzky a dlhý. 

Svaly trupu a končatín zväčšujú svoj objem a silu. 

 

Obdobie dospievania (adolescencia) 

Je to medziobdobie, ktorá trvá až do konca somatického (telesného) rastu, u dievčat 
do 19. roku, u chlapcov do 23. roku. Zmeny, začaté v puberte, sa dokončujú, 
disharmonické proporcie sa menia na harmonické. 

Po skončení puberty a adolescencie nastáva obdobie relatívneho pokoja, resp. 
ustálenie nových životných pomerov (mladík sa pomaly mení na muža, dievča na 
ženu). Rast nie je ešte ukončený, pomaly pokračuje u žien až do 20. roku, u mužov 
až do 24.-25. roku. 

Druhotné pohlavné znaky sa zosilňujú a rozdiel medzi mužom a ženou je 
výraznejší. U mužov mohutnie hrudník, silnejú svaly, vyrastajú fúzy a na bruchu, 
eventuálne na prsiach chlpy. Rozdiel medzi svalovými bruškami a šľachami je 
značný. U žien sa zväčšuje šírka panvy. Prírastok na šírke tela je podmienený 
väčším ukladaním tuku v podkožnom väzive, zvlášť v okolí panvy a na stehnách. 

U obidvoch pohlaví sa prejavuje maximálny rozvoj fyzických síl, zmena v povahe 
a v duševnej činnosti. 



Anatómia staroby 

 

Staroba, rovnako ako narodenie a smrť, patrí k základným prejavom života a je jeho 
prirodzeným dôsledkom. V podstate je to proces, behom ktorého sa vytvárajú také 
podmienky, ktoré privodia smrť. Starnutie je teda nezvratná zmena živej hmoty ako 
funkcie času. Každý teda starne od prvej chvíle svojho života („nascentes morimur“ 
– narodiac sa, umierame); staroba je len pokročilá fáza celého deja so špeciálnymi 
biologickými, sociálnymi a psychickými prejavmi. Rýchlosť starnutia je ovplyvnená 
konštitúciou, rasovou príslušnosťou, pohlavím a dedičnosťou. Rôzne vonkajšie 
vplyvy starnutie urýchľujú, a preto neexistuje hranica, od ktorej by sme mohli 
starobu počítať. Je to obdobie, keď človek začína slabnúť, stráca sily, orgány a ich 
funkcie sa zmenšujú. 

 

Koža sa stáva suchou, hladkou a bledou, stráca pružnosť, je pigmentovanejšia. 
Najväčšie kožné zmeny sa odohrávajú na miestach nekrytých šatom (tvár, krk, 
ruky) a sú tým väčšie, čím drsnejším poveternostným vplyvom bola koža vystavená. 
Strata pružnosti podmieňuje tvorbu početných vrások; na niektorých miestach sa 
objavujú zvlášť skoro (okolo 30. roku). Väčšie ukladanie kožného pigmentu v koži 
a úbytok tuku pod kožou majú za následok zmenu farby kože, ktorá dostáva 
žltohnedý tón. Na čele a na spánkoch v blízkosti vlasatej časti hlavy, na perách a na 
chrbte ruky sa objavujú žltavé škvrny (na chrbte ruky sa stávajú až tmavohnedými). 
Na niektorých miestach tela sa začínajú objavovať bradavice, ich tvorba je javom 
patologickým. Mnohé ďalšie znaky a tvary sú podmienené práve chorobnými javmi. 

Chlpy v podpazuší a na ohanbí rednú, prípadne až úplne vymiznú. Naopak, 
objavujú sa na iných miestach, kde v mladosti neboli (v nosných dierkach, vo 
vonkajších zvukovodoch, u žien na hornej pere a na brade). 

V neskorej starobe podkožný tuk mizne, koža sa stáva príliš veľkou a musí sa 
skladať do rias, tým miznú zaoblené a plné formy tela. Povrchovo uložené kosti sú 
kryté len slabou, suchou kožou, a preto na týchto miestach, kde v mladosti boli 
jamky, kosti ostro vystupujú. Z rovnakého dôvodu sa pod tenkou kožou dobre 
rysujú aj svaly (hoci sú zmenšené). Celé telo sa tak zdá vychudnuté a kostnaté. 

Svaly zmenšujú svoj objem, výkonnosť a silu. Svalové brušká sú tenké a dvíhajú 
kožu len v nepatrnej miere. Končatiny sú slabé. Svalovou slabosťou sa chrbát 
nakláňa, telo sa hrbí, hlava sa skláňa, postoj a chôdza sú neisté. Kostra má sklon 
k tvorbe kostených výbežkov zvlášť v blízkosti kĺbových plôch. Výrastky 
obmedzujú určité pohyby, čo sekundárne spôsobuje zmenšenie svalov, ktoré tieto 
pohyby vykonávajú, pretože sval, ktorý nepracuje, sa zmenšuje. Obrysy kĺbov sú 
ostré a nápadné. 

Výška tela sa starobou zmenšuje. 

Hlava je behom života poznamenaná zmenami najvýraznejšie, najmä na tvári, kde 
život vpisoval všetky radosti a starosti, vplyvy okolia a povolania; tvár odráža nálady 
i charakter človeka. Čelo je vysoké, pretože hranica vlasov sa posunula vyššie. 

Vlasy strácajú svoj pigment, začínajú šedivieť, strácajú hladkosť a lesk, stenčujú 
sa, rednú a vypadávajú (u mužov býva najčastejšie holé temeno hlavy, kde je potom 
koža hladká a lesklá). 

Oko a jeho okolie sa mení starobou veľmi značne. Rohovka je matná, jej obvod je 
lemovaný bieložltavým stareckým oblúkom. Zrenica je nápadne malá a pre svoj 
šedavý nádych je málo výrazná. Bielko je nažltlé ukladaním tuku pod spojivkou, je 
hojne zvlhčované slzami. Šošovka stráca svoju pružnosť, je plochá a je zaostrená 



trvalo na diaľku (na videnie na blízko sú potrebné okuliare). Oči sú vpadnuté, 
nadočnicový oblúk je tak dobre znateľný. Oči sa zdajú malé a ochabnuté aj preto, 
lebo sa znižuje vnútroočný tlak a starecký oblúk zmenšuje rohovku, a tým aj 
presvitajúcu dúhovku. Očná štrbina je malá, pretože horné viečko je ochabnuté, 
málo pružné, klesá vlastnou váhou. Malá štrbina a malá zrenička spôsobujú, že 
pohľad starých ľudí je kľudný a často unavený. Strata tuku vo viečkach spôsobuje, 
že koža často visí v podobe vačkov a býva silnejšie sfarbená do hneda až modra. 
Oko a jeho okolie je zbrázdené početnými vráskami (prvé sa objavujú už  

okolo 30. roku). Obočie je v starobe vzhľadom k poklesu kože čela nízko a môže až 
cloniť oko. Chlpy obočia tiež šedivejú, ale neskôr než vlasy a fúzy. 

Nos získava na výške a šírke. Koreň nosa je zbrázdený priečnymi i vertikálnymi 
ryhami. Hrot nosa je sklonený dole, a preto báza nosa pri pohľade en face nie je 
viditeľná. Koža hrubne, zvlášť pri hrote má viditeľné veľké póry, preto nos vyzerá 
mohutný a mäsitý (u mužov sa často deformuje a naberá fialový nádych). Ryha 
medzi nosom a perami je hlboká a výrazná. 

Pery sú spočiatku objemnejšie a v pomere k ostatnej tvári príliš veľké. Ich červeň 
stráca svoju sviežosť a má často namodravý nádych. Neskôr sa pery stenčia, ústna 
štrbina je široká. Okolo pier sú vertikálne postavené vrásky. 

Tvár stráca oblosť a plnosť. Plocha nad lícnymi kosťami sa výrazne klenie. Nad 
týmto vyklenutí je vyhĺbená spánková jama. Pod vyklenutím lícnej kosti a 
jarmového oblúku, ktoré je v celom priebehu zreteľne viditeľné, je tvár sploštená, 
zvlášť po úplnej strate zubov. Strata zubov je sprevádzaná vymiznutím ďasnových 
výbežkov oboch čeľustí, a tie sa vertikálne skracujú. Preto je dolný úsek tváre menší 
než dĺžka nosa, brada vystupuje značne dopredu. 

Uši sú v starobe veľké z rovnakých príčin ako nos. Koža je hrubá, ovädnutá, po 
obvode s drobnými vráskami. Pri vchode do vonkajšieho zvukovodu vyrastajú chlpy, 
ktoré mohutnejú a neustále ich pribúda. 

Krk je v prvej fáze starnutia tlstý. Pod bradou vytvára podkožný tuk kožný lalok 
(tzv. dvojitú, event. trojitú bradu), ktorý je oddelený od brady polkruhovou ryhou. 
Taktiež na šiji je v tejto fáze väčšie množstvo tuku, ktorý prekrýva reliéf svalov. 

V období straty tuku je krk chudý, zreteľne ohraničený, jamky okolo kľúčnych kostí 
a hrdelná jamka sa prehlbujú, na šiji sa okolo strednej ryhy znovu črtajú valy 
svalov. 

Hrudník priberaním tuku zväčšuje svoj objem. Tuk sa spočiatku ukladá najmä na 
prednej strane v oblasti pŕs. Prsia žien preto zväčšujú svoj objem a váhu. Po strate 
tuku a zmenšení žľaznatých častí sú prsia ovisnuté, koža je zvädnutá, pod váhou 
pŕs vyťahaná. Koža má pri ohnutí sklon k tvorbe početného zvrásnenia. Tenká 
vrstva podkožného väziva umožňuje svalom, aby sa tvarovo uplatnili (so všetkými 
detailmi). Pod kožou sa dá dobre rozoznať priebeh jednotlivých rebier. Celý hrudník 
je chudý a tvarovo značne členený. 

Brucho si zachováva tukové vankúše najdlhšie zo všetkých častí tela. V dospelosti 
tuku pribúda, brucho sa vyklenuje, najmä v podbrušku. Neskôr sa tukový vankúš 
v nadbrušku zmenšuje a udržuje sa len v podbrušku, ale menší než predtým. 
Ochabnutá brušná stena sa po váhou brušných útrob klenie vpred. 

Aj tukový vankúš na zadku je ochabnutý a visí cez ryhy. 

Tvarovým zmenám podliehajú aj vonkajšie pohlavné orgány. Venušin pahorok je 
nižší, chlpy sú tenšie a menej zvlnené, a preto sú dlhšie ako v dospelosti. Mužský 
pohlavný úd je ochabnutý. Dlhá predkožka zakrýva celý žaluď, ktorý je menší ako 
v dospelosti. Miešok je ochabnutý a značne dlhý. 



Chrbát je chudý, so zreteľnou modeláciou lopatiek a svalov chrbta. Medzistavcové 
chrupavky sa znižujú, niekedy aj kostnatejú. Kostené výrastky po okrajoch stavcov 
sú veľmi časté a zabraňujú zakláňaniu chrbtice, takže jednotlivé úseky majú 
v neskorom veku obmedzený rozsah pohybu. Zakrivenie hrudnej časti chrbtice sa 
zväčšuje, telo sa nakláňa vpred. Zhrbené telo podopiera starý človek rukou 
s palicou, ktorá mu zároveň pomáha pri chôdzi. Keďže je chrbtica ohnutá, stredná 
ryha prakticky chýba a v strednej čiare sa črtajú tŕne hrudných stavcov. 

Končatiny sú (u mužov) chudé s dobre vyznačeným skeletným podkladom 
a s reliéfom všetkých svalov (ktoré sú síce štíhle, ale dobre rozoznateľné). Ramená 
sú sklesnuté, ostro modelované. Podpažná jama je bez tuku, a preto značne hlboká. 
Paža je tenká, zo strán sploštená. Plastika ochabnutých, natiahnutých brušiek 
jednotlivých svalov je výrazná. Plastika predlaktia je u mužov spravidla 
skomplikovaná početnými vinutými a vyklenutými podkožnými žilami.  Koža je 
často pigmentovaná do hneda. Podkožné žily u žien sú lepšie viditeľné len na chrbte 
ruky, vzácnejšie na predlaktí a pri lakťovom ohnutí a na dolných končatinách na 
chrbte nohy a okolo členka. Zúženým zápästím prechádza predlaktie do kostnatej 
ruky. Dlaň je plochá s kožou príliš sa nelíšiacou od kože mladých, akoby tu 
nestarla. Naopak koža chrbtu ruky je suchá, tenká, zložená do početných drobných 
priečnych vrások; je celkovo silne sfarbená, s malými alebo i väčšími hnedými 
škvrnkami. Podkožná žilná sieť je tu vždy zreteľná. Prsty sú tenké, chudé. Nechty 
sú hrubé, bez lesku, šedomodrej farby. 

Stehno je chudé, u mužov so zreteľnou plastikou svalov, u žien trochu zaoblené 
zbytkom tuku pod kožou. Skeletný podklad kolena je znateľný, najmä jabĺčko, ktoré 
tvorí špicaté koleno. Vzadu je hlboká zakolenná jama, ostro ohraničená stenčenými 
šľachami ohýbačov. Celá oblasť členka je chudá. Lýtko je mäkké, ochabnuté. 
Achillova šľacha vystúpila natoľko, že po jej stranách sú hlboké ryhy, inokedy je tu 
mäkké, modrasté vyklenutie. Noha (chodidlo) je oproti štíhlemu členku široká a 
kostnatá (ako ruka). Žilová sieť na chrbte nohy vystupuje, šľachy naťahovačov sú 
zreteľné. Prsty sú chudé, v mieste kĺbov široké, deformované. Nechty sú veľmi 
hrubé, šedožltej farby. Plocha nohy je rovnako ako na dlani pomerne mladistvého 
vzhľadu. 

 


