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Abstrakt

Název: Porovnání aktivity svalů při cyklistickém kroku za použití nášlapných a
klasických pedálů.

Cíle: Cílem diplomové práce je porovnat aktivitu svalů při cyklistickém kroku
s nášlapnými pedály a při cyklistickém kroku za použití klasických pedálů. Pomocí
povrchové elektromyografie bychom chtěli ověřit, zda míra zapojení šesti vybraných
svalů při cyklistickém kroku s nášlapnými pedály, se výrazně liší od míry zapojení
svalů při použití klasických pedálů.

Metody:

Jedná

se

o empiricko-teoretickou

práci. Výzkum

jsme

pojali

jako

intraindividuální a interindividuální komparativní analytickou studii. Použili jsme dvě
metody porovnání EMG signálu – porovnání EMG záznamu pomocí Pearsonova
korelačního koeficientu a porovnání pomocí plochy pod křivkou.

Výsledky: Výsledky korelační analýzy ukazují vysokou míru shody grafů průměrných
normovaných obálek pro cyklistický krok bez a s nášlapnými pedály. Na základě
porovnání ploch pod EMG křivkou není vyšší aktivační potenciál svalu u kroku s
klasickým pedálem.

Klíčová slova: cyklistika, pedál, cyklistický krok, povrchová elektromyografie, svalová
aktivita

Abstract

Title: Comparative of muscle activity during the cycling step with the use of clipless
and normal pedals.

Objectives: Diploma thesis objective is to compare muscle activity during pedaling
cycle with/without clipless pedal. Using EMG we want to establishe, if 6 chosen
muscles are showing significant involvement difference for pedaling with/without
clipless pedals.

Methods: It is combination of empirical – theoretical thesis. Our work consists of intraand interindividual comparative analytical study. We used two comparative methods for
EMG signal evaluation – Pearson correlation coefficient and comparison with use of
signed area of the region bounded by its graph.

Results: The results of the correlation analysis show a high degree of compliance of the
average normalized envelope diagrams for a cycling step with and without clipless.
Based on the comparison of areas under the EMG curve, there is no higher muscle
activation potential for the classic pedal.

Keywords: cyclist, pedal, cycling step, muscle aktivity, electromyography
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Seznam použitých zkratek a jejich definic
BDC – bottom dead center (nejnižší pozice chodidla během cyklistického kroku)
dx. – dextra (pravý)
EMG – povrchová elektromyografie
Fc – odstředivá síla
Ft – tangenciální síla
M – moment síly
M. – muscle
PF – punktum fixum
PM – punktum mobile
RPM – revolution per minute - počet otáček za minutu
TDC – top dead center (nejvyšší pozice chodidla během cyklistického kroku)
UCI – Union Cycliste Internationale – Světová cyklistická unie

1 ÚVOD
Jízda na kole je uměle vytvořenou lokomocí člověka za použití stroje,
převádějícího sílu generovanou dolními končetinami na otáčivý pohyb kola. Užití
jízdního kola nacházíme v dopravě, při rekreaci, léčebné rehabilitaci, při diagnostice
vitálních funkcí v medicíně, v obecném kondičním tréninku i ve specifických
sportovních formách.
Cyklistika je vytrvalostní sport, proto je zde důležitým kritériem ekonomika
pohybu, tedy snaha dosáhnout co nejvyššího vnějšího výkonu při vynaložení co
nejmenší energie.
Měřením svalové činnosti pomocí EMG se zabývalo již mnoho prací. Ve své
práci bych se ráda zaměřila na měření svalové aktivity při použití nášlapného systému
pedálů a svalové aktivity při použití klasického pedálu. Přesné určení, které svaly
v daném momentě jsou aktivně zapojeny do působení na pedál, má význam nejen pro
určení dílčích faktorů podílejících se na sportovním výkonu. Zároveň díky tomuto
poznání můžeme lépe koncipovat přípravu nespecifickou (posilovací cvičení dolních
končetin rozvíjejí svalové skupiny nejvíce se podílející na působeném výkonu) i
specifickou (typ cyklistického tréninku) popř. vhodný nácvik přechodů mezi cyklistikou
a během (pokud hovoříme o triatlonu). Rovněž můžeme lépe předejít případnému
přetížení u některých významně namáhaných svalových partií, popř. jim věnovat
zvýšenou péči při regeneraci nebo fyziologické péči o závodníka. Stejně tak lze díky
poznání zapojení jednotlivých svalů dolních končetin předejít vytvoření dysbalancí
nevhodným tréninkem či nevhodným nastavením cyklistického posedu. Naopak
můžeme právě vhodným tréninkem či opravou cyklistického posedu pomoci tyto
dysbalance vyrovnat.
V neposlední řadě pomůže toto poznání k výběru vhodného technického
vybavení. Pedály bez fixačního mechanismu boty neumožňují efektivní silové působení
počínaje od několika úhlových stupňů za dolní úvratí kliky až téměř k horní úvrati
kliky. Tento nedostatek kompenzují tzv. cyklistické kufry, které pedál pevně spojí
s cyklistickou tretrou.
Kromě výše zmíněných přínosů tohoto poznání může tato studie pomoct při
sestavování tréninkových programů pro začínající triatlonisty/cyklisty, popř. děti,
protože tyto skupiny sportovců často využívají před intenzivnějším tréninkovém či
12

závodním zatížení jen klasické pedály, a právě přechod na pedály pevně spojující
cyklistickou botou jim může činit fyziologické obtíže.
Díky svým zkušenostem z tréninku triatlonu je pro mě velmi zajímavá otázka
ideálního poměru samotného výkonu versus komfortu. Zajímá mě i předcházení zranění
díky špatnému nastavení posedu či pedálů, neboť ani mě se nevyhnula zranění
způsobená těmito neznalostmi. Do okruhu těchto otázek spadá i problematika průběhu
cyklistického kroku, který je velmi významně ovlivňován právě použitím nášlapných
pedálů.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Historie jízdního kola
Již od pradávna je snahou člověka zdolávat vetší vzdálenosti za co nejkratší čas,
což byl dostatečný impulz k tomu, sestrojit stroj, který něco takového bude umožňovat
(Cibulka, 2004). Ohlédneme-li se do historie, můžeme počátky jízdního kola najít
kolem roku 2300 př. n. l. ve starověké Číně. Jednalo se tehdy o dvoukolové vozidlo
vyrobené z bambusu. O podobných vynálezech můžeme hovořit i v jiných částech
světa, např. v Egyptě, kde archeologové nacházejí v pyramidách výjevy lidí, kteří sedí
na strojích se dvěma koly, která jsou spojena tyčí (Baroni, 2011).
Roku 1818 bylo patentováno první kolo, jehož vynálezcem byl Karl Ludwig
Christian. Kolo se skládalo z rámu, na kterém cyklista seděl a pomocí nohou se odrážel
od země. Kolo dostalo jméno Draisina a bylo plně ovladatelné přes přední kolo, kterým
se dalo otáčet ve směru jízdy. V dnešní době bychom podobu a princip jízdy přiřadit
k dětským odrážedlům. V roce 1861 byla zahájena sériová výroba kol díky Francouzi
Michauxovi. Jeho kola se prodávala pod názvem Velociped (Cibula, 2004, Baroni,
2011).
Dalším významným rokem byl rok 1880, kdy na trh přišel kloubový řetěz.
S touto podobou kola, kdy kliky byly umístěny zhruba do středu rámu, a v zadním kole
se nacházel ozubený pastorek, který byl poháněn řetězem, poprvé přišli v Anglii. Kolo
dostalo název Rover. Poslední velkou vymožeností kola byl vynález pneumatiky. Kolo
tak dostalo podobu, kterou si nese ve své podstatě do dnes (Cibula, 2004).

Obrázek 1: Vývoj podoby jízdního kola (www.venividivici.us)
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Pro závodní cyklistiku jako takovou je významný datum 30. květen 1868, kdy
byl uspořádán první cyklistický závod na světě. V listopadu 1869 se potom konal první
silniční závod mezi městy Paříž a Rouen. Roku 1900 vznikla dnešní Světová cyklistická
unie (UCI). První mistrovství v dráhové cyklistice se konalo roku 1893, v silniční
cyklistice o 28 let později. Co se týká olympijských her, je cyklistika jejich nedílnou
součástí již od jejich prvního konání. Jeden z nejslavnějších a nejpopulárnějších závodů,
Tour de France, se poprvé konal roku 1903 a jeho vzdálenost čítala 2400 km
(www.kolemkola.cz).

2.2 Jízda na kole
S jízdou na kole, popř. ergometru, se setkáváme velmi často jakožto součástí
rehabilitační péče zejména po ortopedických operačních výkonech. Velmi často nám
jízda na kole slouží i jako diagnostika při zátěžových testech, diagnostických
vyšetřeních, či jako součást prevence kardiovaskulárních a respiračních chorob
(Kračmar, Bačáková, Hojka, 2010). Cyklistika je na jednu stranu sportem, který je např.
oproti běhání šetrnější k nosným kloubům, na druhou stranu je to velmi náročný sport,
který klade velké nároky na funkční zdatnost organismu i na pohybový aparát
sportovce, u kterého může dojít k přetěžování nejvíce namáhaných částí (Leirdal,
Ettema, 2011).
2.2.1 Odporové síly při jízdě na kole
Jízda na kole využívá princip jednoduchého stroje pro lidskou lokomoci. Oproti
chůzi a běhu došlo k významnému nárůstu efektivity pohybu. Při vynaložení
definovaného množství energie se člověk obecně dostane dále než při vydaném
energetickém ekvivalentu při chůzi nebo běhu. Proti propulznímu působení cyklisty
vzniká řada odporů, ze kterých je všeobecně uznáván jako nejvýznamnější odpor
vzduchu (Fonda, Sarabon, 2010, Kawakami et al., 2017).
U cyklisty, který se pohybuje na kole, můžeme ve své podstatě rozeznávat tři
odporové síly:
•

Síla valivého tření

•

Síla při stoupání

•

Síla odporu vzduchu
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Síla valivého tření je na straně jedné dána tlakem v pneumatice, jejím
materiálem, a tvarem (Kawakami et al., 2017), na straně druhé kvalitou povrchu cesty,
silnice, dráhy, sněhu a jiných povrchů.
Síla nutná k překonání stoupání vyplývá z úhlu stoupání a je zjistitelná
goniometrickou funkcí tohoto úhlu.
Odpor vzduchu závisí především na čelní ploše a tvaru tělesa, kolem kterého
vzduch obtéká (Molland, Turnock & Hudson, 2017).
V cyklistice můžeme pomocí nastavení posedu kola a tím tedy pozice cyklisty,
ovlivnit odpor vzduchu, který během jízdy působí. Bouillod et al. (2016) se pokusili
ukázat, jak způsob posedu na kole může ovlivnit výkon jezdce.
Platí, že odpor vzduchu roste s kvadrátem rychlosti, pokud se tedy rychlost
cyklisty zdvojnásobí, odpor vzduchu se zvětší čtyři krát. Čím menší odporové síly na
cyklistu působí, tím více energie, která je poté použita k pohonu kola, ušetří. Výkon
cyklisty je tedy větší. Aby bylo dosaženo nejvýhodnější aerodynamické pozice a tím
tedy lepšího proudění vzduchu, je zejména u silniční cyklistiky volen agresivnější posed
v podobě větší flexe v páteři. Toto rozdílné držení těla nám výrazně ovlivňuje plochu
pro odpor vzduchu (Konopka, 2007). Z důvodu co možná nejaerodynamičtější polohy
jsou na závodníky kladeny velké nároky, a to jak po stránce technické, tak fyzické.
Velké nároky jsou kladeny zejména na pohybový aparát, kdy je zde snaha o co největší
snížení čelního průřezu cyklisty. Ideálem je najít kompromis mezi velikosti
aerodynamického odporu a tělem jezdce fyziologicky maximálně fungujícím
(Jeukendrup, 2002).

Obrázek 2: Typy posedů na silničním kole (Kračmar, 2016)
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2.2.2 Technika jízdy na kole
„Ve většině individuálních sportů může úspěchu dosáhnout ten, kdo nalezne
optimální rytmus svého pohybu. To mu umožní šetřit energii organismu. Jakékoliv
zranění či zpomalení sportovce zbytečně vyčerpává. Jen inteligentní jedinec je schopen
vybojovat ten ohromný boj, kterým je hledání přirozeného rytmu. Nikdo nemůže
očekávat, že jej nalezne dříve než po deseti letech tvrdé a usilovné práce“ (Francesco
Conconi).
Technika šlapáni se mění v závislosti na změně zatížení, i když změny jsou dosti
individuální a souvisí s vnitřní odezvou organismu na vnější zatížení. Samotná
optimalizace techniky šlapání jde ruku v ruce s úsporou energie a oba dva tyto
parametry jsou nesmírně důležité. Aby cyklista mohl své výkony neustále zvyšovat, měl
by porozumět technice jízdy, mechanickým principům a jízdním vlastnostem kola
(Leirdal & Ettema, 2011).
U profesionálních cyklistů je technika šlapání na kole nezanedbatelnou součástí
tréninku. Dle Sekery a Vojtěchovského (Sekera a Vojtěchovský, 2009) se správná
technika cyklistického kroku vyznačuje plynulým pohybem nohou v pedálu. V praxi
tomuto pohybu říkáme pohyb do kruhu/“šlapání dokulata“. Při nácviku správné
techniky by měli cyklisté užívat kadenci (frekvenci šlapání) osmdesát a více otáček za
minutu.
Pokud cyklista šlape silově, rozumějme méně než 60 otáček za minutu, jízda se
stává energeticky více náročná, neboť u cyklisty dochází k vychylování těžiště, jezdec
se kymácí, přičemž výsledkem je zapojení více svalů a snížení ekonomiky jízdy. Při
vyšší frekvenci (80–90 otáček za minutu-rpm) se jízda stává klidnější. Zároveň bylo
zjištěno, že kadence je spojena zejména s energetickým výdejem během samotné jízdy,
nikoliv s významnou změnou techniky šlapání cyklisty (Leirdal & Gertjan 2011, Landa,
2005).
To samé se však nedá říct o únavě a pracovním zatížení, které má na techniku
cyklistického kroku značný vliv. Na konci tréninkové jednotky, popř. závodu je cyklista
vyčerpán nejen po stránce energetické, ale klesá i samotná koncentrace na jízdu. To vše
vede ke změně techniky jízdy. A to většinou tak, že se snižuje kvalita mechanicky
správného cyklistického kroku (Binni & Diefenthaeler 2010). To je bezpochyby
způsobeno tím, že mechanicky účinný cyklistický krok koordinačně neodpovídá
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lidskému přirozenému bipedálnímu pohybovému vzoru – chůzi, běhu. Pohybový
stereotyp nacházející se mimo přirozenou oblast lidské lokomoce je velice „křehký“.
Jeho časoprostorové charakteristiky se tak velmi lehce mění vlivem únavy, nemoci nebo
snížení frekvence jeho fixace a posilování formou tréninku (Kračmar, 2016).
Vlivem nastavení kola na techniku šlapání se zabýval ve své práci např. Svatoš
(2012). Posed na kole je faktorem, který techniku šlapání ovlivňuje významně a zároveň
jde o vliv, který volbou nebo úpravou jednotlivých cyklistických komponentů jde
poměrně snadno ovlivnit. Nejvýraznější vliv na posed mají následující komponenty:
•

velikost rámu (architektura rámu tvořená délkou, výškou, úhly a sklonem trubek),

•

vertikální i horizontální nastavení sedla,

•

šířka řídítek,

•

délka klik,

•

poloha kufru na tretře,

•

Q faktor

2.2.3 Efektivita cyklistického kroku
Důležitým faktorem je i samotná dovednost dosáhnout efektivního způsobu
šlapání. Lze říci, že jako efektivní způsob šlapání můžeme popsat stav, kdy je dosažena
co nejnižší možná odezva vnitřního stavu organismu na vnější zatížení. V praxi to
znamená, že daný jedinec efektivně využívá své svalové dispozice a šetří energii, což
mu umožňuje dosáhnout vyššího celkového výkonu v průběhu zatížení. I tuto dovednost
lze zlepšit tréninkem.
Bylo dokázáno, že cyklisté, kteří při tréninku na kole stráví více času než
triatlonisté a také jsou jejich závody zpravidla delší než cyklistická část v triatlonu, mají
lepší efektivitu šlapání než triatlonisté. Pro zjištění odezvy vnějšího zatížení bylo
sledováno VO2max, jako projev dobré efektivity šlapání bylo měřeno zapojení
jednotlivých svalů dolních končetin pomocí EMG (Soares, 2007, 2009).
Na techniku a efektivitu cyklistického kroku má velký vliv i silový trénink. Z
výsledků výzkumu, který byl na tento problém proveden, vyplývá, že u skupiny
cyklistů, která během dvaceti pěti týdenního trénování zaměřeného oproti druhé
skupině, na silový trénink, došlo ke změně techniky ve smyslu změny točivého
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momentu. Docházelo k dřívějšímu zdvihu pedálu a tím se technika cyklistického kroku
stala účinnější (Ronestad, Hansen, Hollan 2014).
Celý pohyb je řízen centrální nervovou soustavou. Jedná se o opakující se,
harmonický pohyb, kde se napínání a uvolňování svalů musí odehrávat ve správném
harmonickém cyklu. Jakákoliv změna polohy těla nám ovlivní neuromuskulární
kontrolu nad svalovým aparátem. (Cibulka, 2004). Snahou každého cyklisty je co
nejefektivnější přenos síly (energie), kterou vykonává do kruhového pohybu dolních
končetin.
Vychýlí-li se cyklista od ideálního směru pohybu, znamená to pro něj neideální
využití vynaložené energie. Můžeme říci, že čím lepší koordinace svalových skupin, tím
lepší výsledný pohyb je. Jedna část výkonu je fyzická připravenost, druhá optimální
technika prováděného pohybu a sladěnost svalových skupin (Henke, 2008).

2.3 Plynulost a ekonomika pohybu
Aby byl pohyb co nejekonomičtější a nejplynulejší, je schopnost, která je velmi
individuální a závislá na koordinačních schopnostech jedince. Konkrétní pohyb, který
se člověk učí, můžeme nazvat pohybovým stereotypem, kterým rozumíme ucelený
řetězec podmíněných a nepodmíněných parciálních pohybových stereotypů. Tento
řetězec vznikne na základě opakování daného pohybu. Ale zdaleka ne každý má „shůry
dáno“ dosáhnout energeticky opravdu efektivního cyklistického pohybového kroku,
zvláště proto, že se jedná o pohyb uměle vytvářený, o pohyb, který je nutno se učit.
Dosaženou úroveň dokonalosti pohybového stereotypu je pak bezpodmínečně nutné
fixovat častým opakováním. V opačném případě rychle vyhasíná (Kolář, 2009,
Kračmar, 2016, Véle, 2006).
Míra individuální koordinační dokonalosti pohybového stereotypu je dána nejen
kvalitou a kvantitou tréninkového procesu, ale je značně limitována genetickými
predispozicemi. Obsah pojmů jako vlohy, nadání, talent výrazně ovlivňuje možnosti a
predikci vývoje výkonnosti závodníka. Centrální nervový systém je zralý kolem šesti let
dítěte. V tomto období můžeme zároveň určit, zda bude člověk nadaný na sport či
nikoliv, neboť se u dítěte začínají projevovat koordinační schopnosti a profilovat se
sportovní talenti (Kolář, 1998). Není snad nutné dodávat, že pro dosažení vysoké míry
individuální dokonalosti uměle vytvářeného cyklistického pohybového stereotypu je
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nutná vysoká úroveň morálně volních vlastností a určitý stupeň materiálního
zabezpečení.

2.4 Bipedální lokomoce
Hned na začátek je třeba zmínit, že chůze je pro člověka lokomocí, která je na
rozdíl od cyklistického kroku fylogeneticky přirozená. Cyklistický krok je uměle
vytvořený pohyb, který se učíme v průběhu života (Kračmar, 2016), zatímco chůze se
ve specificky lidských sociálních a genetických podmínkách rozvíjí automaticky.
Pohybový vzor bipedální chůze je výsledkem evoluce lokomoce prehumánních primátů
i rodu Homo.
Vertikalizace před šesti miliony let nastartovala strukturální změny, umožňující
velmi energeticky výhodnou formu lokomoce na pevném povrchu. Jmenujme
nejdůležitější: esovité prohnutí páteře, podélná a příčná nožní klenba, addukce palce
nohy, posun foramen magnum occipitae na lebce, změna úhlů kloubů, zesílení kostí
pánve a dolních končetin atd. (Kračmar, 2016).
Během chůze se střídají tři fáze pohybu. První z nich je fáze švihová, kdy
končetina postupuje vpřed bez jakéhokoliv kontaktu s podložkou. Druhou fází je fáze
oporná, kdy je naopak končetina s podložkou v kontaktu. Poslední fází je potom fáze
dvojí opory, kdy jsou obě končetiny ve styku s podložkou (Véle, 2006). Pro člověka je
typické, že k pohybu vpřed používá zkřížený vzor chůze, horní končetiny se tedy
pohybují v opačném směru než homolaterální dolní končetiny (Kračmar, 2016).
Vzhledem k tomu, že při chůzi dochází k neustálému vychylování těžiště a tím
tedy narušení a znovu nabytí rovnováhy, je základem bipedální lokomoce kontrola
postury. V souvislosti s rovnováhou, která je, jak již bylo řečeno, při chůzi
neodmyslitelnou složkou, nelze opomenout struktury, které se na jejím udržení podílí.
Jedná se zejména o kortex a mozeček. U člověka jsou lokomoční vzorce vytvářeny na
spinální úrovní, jejichž řízení je pravděpodobně prováděno z retikulospinálních drah.
Každý krok je ale zapotřebí modifikovat a přizpůsobovat podmínkám, je zde tedy
zapotřebí zapojení mozečku a kortikospinální dráhy (Kračmar, 2016).
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2.5 Cyklistický krok
Všechny svaly, které jsou při cyklistickém kroku zapojeny mají jeden jediný
úkol – generovat sílu s cílem otočit pedálem (Burt, 2014). Důležitým předpokladem
efektivity cyklistického kroku je správné působení na pedál. Toto působení by mělo být
tangenciální, což znamená, že síla působí na tečnu kružnice, jež opisuje pedál
(Vojtěchovský, 2009).
Cyklistický krok můžeme popsat pomocí kvadrantů I-IV, kdy každý kvadrant
odpovídá posunu chodidla o 90°. Jinými slovy – jeden cyklistický krok = otočení o
360°.
Nesprávné, ovšem především u méně zkušených cyklistů časté, je působení silou
na pedál pouze ze shora dolů (Kračmar, 2016). Rovnoměrné působení na pedál má
pozitivní vliv na zatížení organismu, neboť díky efektivnější práci je vnitřní zatížení
organismu nižší pro dosažení požadovaného vnějšího výkonu. Způsob cyklistického
kroku se samozřejmě mění v důsledku působení vnějších podmínek, fyzického stavu
cyklisty a v průběhu závodu i aktuálním vývojem na trati. Dalšími faktory jsou dozajisté
posed, typ kola, jeho ovládání a jízdní projev celkově (Hug, Dorel, 2008).
Silami působícími na pedál se zabývala studie Hoesena et. al. Dle tohoto
výzkumu je největší silou na pedál působeno v horizontální poloze pedálů (90°).
Z tohoto byl vyvozen závěr, že noha nacházející se mezi 180°- 360° („pasivní noha“), je
zvedána nohou, která se nachází mezi (0°- 180°). Nicméně se jedná o studii, která byla
provedena v době, kdy na trhu ještě nefigurovaly nášlapné pedály, díky kterým může
být aktivní i druhá polovina cyklistického kroku (Hoes et. al. 1968, Sarabon, 2010).

Obrázek 3: Radiální (A) a axiální (B) cyklistický krok (Kračmar, 2016)
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2.6 Úzké a široké šlapání
U profesionálních cyklistů můžeme vidět převážně úzké šlapání, kdy je kyčelní
kloub v mírné vnitřní rotaci a pohyb je prováděn v sagitální rovině díky aktivitě
adduktorů

kyčelního

kloubu.

Z pohledu

vývojové

kineziologie

dochází

k nefyziologickému postavení femuru a jamky kyčelního kloubu. Naopak u méně
výkonnostně zaměřených cyklistů můžeme vidět šlapání ze široka, kdy je kyčelní kloub
v mírné zevní rotaci, abdukci a flexi a pohyb neprobíhá v ideální sagitální rovině
(Kračmar, 2016), zároveň zde ale z pohledu vývojové kineziologie dochází k největší
centraci kloubu, neboť v tomto případě je největší kontakt hlavice a kloubní jamky.
Nohy by měly pracovat rovnoběžně s rovinou rámu těla – pak je pohyb po
biomechanické stránce nejlépe proveden (Konopka, 2007).

Obrázek 4: Zapojení vybraných svalů při úzkém a širokém šlapání (Kračmar,
2016)

2.7 Technika cyklistického kroku
Názory na správný cyklistický krok se velmi liší, a to zejména z jednoho
prostého důvodu. Pokud budeme hovořit o efektivním cyklistickém kroku po stránce
mechanické, je zde samozřejmě na místě, aby cyklista prováděl aktivně i pohyb směrem
nahoru, tedy tahal pedál směrem vzhůru.
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Vezmeme – li však v úvahu energetickou náročnost, je logické, že při tahu
nahoru dojde k zapojení dalších svalů dolní končetiny, která tedy během cyklistického
kroku nemá nárok na odpočinek, neboť zabírá směrem dolů i nahoru. Jízda na kole se
teda stává energeticky náročnější. Jako příklad uvádím pohled sportovního lékaře a
zároveň aktivního cyklisty Ondřeje Vojtěchovského a studii z roku 2007, věnující se
technice cyklistického kroku.
•

Vojtěchovský, 2012 – lékař se specializací na sportovní medicínu, zejména na
problematiku cyklistiky a vytrvalostních sportů. Ve svém článku na téma správného
cyklistického kroku udává, že základní podmínkou kulatého šlapání je správná
poloha kufru na botě, který by měl být na úrovni hlavičky první zánártní kosti. Je to
místo, které by mělo být vedoucím bodem pohybu a po teoretické stránce vykonávat
kruhový pohyb okolo oběžné osy. Ten v praxi vykonává osa pedálu, proto je zde
snahou výrobců bot a pedálů, aby toto místo na chodidle bylo ose pedálu co
nejblíže. Vojtěchovský popisuje správné šlapání do kulata takto: Úhel v kotníku by
měl být po celou dobu jednoho cyklistického kroku lehce větší než 90st. Pohyb by
měl být prováděn pouze v kyčli a v koleni, ne v hlezenním kloubu. Prošlapávání
paty = ztráta energie. Napětí v lýtku by mělo být po celou dobu cyklistického kroku
relativně malé a konstantní. Lýtkový sval by měl hrát důležitou roli jen jako pružný
přenašeč energie. Samotný pohyb tedy provádí zejména svaly stehna, přičemž ze 70
% se jedná o jeho zadní stranu a hýžďové svaly. Při pohybu pedálu nahoru by
cyklista neměl tahat nártem za svršek boty. Nejlépe by se hodilo přirovnání, kde
pohyb nohy je takový, jak kdybychom chtěli čistit botu o rohožku.

•

Studie z roku 2007 – tato studie, která nese název Efekt techniky cyklistického
kroku na mechanickou efektivitu a hrubou účinnost (= procentuální poměr dosažené
externí práce ve srovnání s celkovým výdejem energie = kolik práce cyklista vyvine
ve vztahu k celkovému množství energie, kterou vydal), se zabývá otázkou, zda po
mechanické stránce účinné šlapání má vliv na efektivitu cyklistického kroku.
K měření byly použity pedály snímající sílu působící na pedál a kliky pro měření
výkonu.
Testováno bylo osm cyklistů (pouze mužů), kteří po dobu šesti minut, kadencí

90 otáček za minutu při 200W, šlapali čtyřmi různými styly: libovolný cyklistický krok
(vlastní preferované šlapání), šlapání do kruhu, důraz na záběr směrem nahoru a důraz
při záběru směrem dolů. Mezi jednotlivými testy byl šestiminutový odpočinek.
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Při důrazu tahu směrem vzhůru byla mechanická účinnost vyšší (index účinnosti
síly 62,4 T 9,8%) a hrubá účinnost menší (index hrubé účinnosti 19,0 T 0,7%) oproti
zbylým třem technikám (index účinku síly 48,2 T 5,1% a index hrubé účinnosti 20,2 T
0,6%). Mechanická a hrubá účinnost během cyklistického kroku dokulata a při důrazu
směrem dolů se významně nelišila od preferovaného stylu šlapání. Závěr studie by se
dal shrnout do poznatku, že mechanicky účinnější cyklistický krok není spojen s
nárůstem hrubé účinnosti (Korff, 2007).

2.8 Radiální a axiální krok
„Sledujeme dvě limitní varianty techniky cyklistického kroku v rovině sagitální.
Technicky správný, efektivní cyklistický krok se blíží působení vektoru hnací síly dolních
končetin po radiále – pracovní název radiální krok. Tendence k radiálnímu působení na
převodník vyžaduje specifickou techniku pohybu. Ta je náplní tréninku výkonnostních
sportovců. Naopak běžné provedení u rekreačních sportovců a uživatelů kola se tvarově
přibližuje kroku při chůzi. Šlapání je jakoby pístové s propadající patou v počátku
kroku. Působení vektoru směřuje více do osy převodníku – pracovní název axiální krok.
Radiální a axiální cyklistický krok je znázorněn na obrázku 3.“ (Kračmar, Dušková, &
Zelenka, 2005).
Radiální krok není pro člověka přirozený, ovšem z pohledu cyklistiky je po
mechanické stránce více účinný než krok axiální. Jedním z ukazatelů správně
provedeného kroku je, že pata nespadne v horní úvrati pod úroveň pedálu. U běžných
cyklistů se s tímto typem šlapání nesetkáme příliš často, naopak u cyklistů, kteří tento
sport dělají na závodní úrovni, se s ním setkáváme často a měla by zde být snaha o co
nejlepší provedení. Tento krok je velmi důležité upevňovat pravidelným tréninkem, bez
kterého dojde k jeho brzkému vyhasnutí, neboť nepatří do přirozené lidské lokomoce
(Kračmar, 2016). Jednou ze známek špatné techniky šlapání při jízdě na kole je
poskakování v sedle, které je způsobeno přehnaně velkou silou, kterou cyklista do klik
šlape kolmo k zemi spolu s nízkou frekvencí šlapání (Landa, 2005).

2.9 Poznatky hovořící proti aktivnímu tahu pedálu nahoru
Na toto téma bylo provedeno mnoho výzkumů, ale ani v dnešní době nemá
široká veřejnost v této věci zcela jasno. Týká se to zejména dvou diskutovaných věcí a
to:
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•

je správné šlapat do kruhu,

•

při cyklistickém kroku by se mělo aktivně působit silou směrem nahoru.
V této kapitole se nejedná ani tak o výzkum jako o zkušenosti australské

fyzioterapeutky, která se stará o národní cyklistický tým. Dle jejich zkušeností potíže
přicházejí se snahou cyklisty zvýšit efektivitu cyklistického kroku. Často ale naopak
docházelo k tomu, že šlapání bylo ještě méně efektivní a vedlo ke zdravotním obtížím,
přičemž nejčastější byly tyto:
•

bolest kolene,

•

syndrom přetížení flexorů kyčelního kloubu,

•

bolesti spodní části zad,

•

podráždění žaludku, nadýmání – díky zvýšenému napětí m. psoas major, které
vedlo k dráždění sympatického řetězce,

•

pocit

zvýšení

tréninkového

úsilí,

ale

tomu

neodpovídající

výsledky

(www.over40cyclist.com)
Ve svém článku se opírá zejména o studii z roku 1997 francouzských
výzkumníků, kde byla měřena síla, kterou je působeno na pedál, a to během každých
dvou stupňů cyklistického kroku. Zjistili, že v zadní části cyklistického kroku bylo na
pedál působeno negativní silou, a to jak s cyklistickými tretrami, tak bez nich. Proto
došli k závěru, že noha, která vytváří tah nahoru byla protilehlá noha provádějící pohyb
směrem dolů. Zdůvodňují to zejména tím, že gluteální svaly a m. quadriceps femoris,
které se velmi podílejí při cyklistickém kroku směrem dolů, budou vždy působit větší
silou než hamstringy a flexory kyčelního kloubu na straně druhé, kde dochází k pohybu
nahoru (www.bikeradar.com).
Podobná studie ze stejného roku (Capman a Vandewalle, 1997) dospěla
k závěru, že role treter, resp. pevných pedálů je zejména proprioreceptivní – tretra
umožní cyklistovi vyvinout větší sílu na pedál při vysoké kadenci, aniž by došlo
ke sklouznutí z pedálu.
Jízda na kole s vysokou kadencí se zdá být velmi podobná bipedální lokomoci
(chůze, běh). Při vysoké rychlost je mozek nejspíše „přeprogramován“ a vybírá nejlepší
zdroj pro generování svalové síly mezi oběma dolními končetinami v jakékoliv fázi
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cyklistického kroku. Jedná se o sílu, která v žádném okamžiku nebude stejná pro
každou dolní končetinu. Svaly mají kontraktilní složky a schopnost svalu generovat
napětí je závislá na vztahu mezi délkou a napětím svalu. Jinak řečeno sval, který je
prodloužený nebo zkrácený nad rámec svého optima, již dále není schopen vyvinout
napětí tak snadno (ztrácí na efektivitě práce). Pokud se tedy snažíme vyvinout sílu
působící v zadní části cyklistického kroku (rozumějme úhel okolo 240°), která působí
směrem vzhůru, vyžadujeme, aby hamstringy a flexory kyčelního kloubu „vytáhly“
pedál vzhůru ve zkrácené pozici a za poměrně rychlý čas. Mezitím co je jedna dolní
končetina v tomto úhlu a měla by tedy aktivně vykonávat pohyb vzhůru, odpovídá tento
úhel velmi výhodné pozici právě pro silnější svaly (gluteální svaly a m. quadriceps
fem.) druhé dolní končetiny, které mohou působit maximální silou směrem dolů
(maximální výkon svalů nastává zhruba za 90° cyklistického kroku dolní končetiny,
která je vpředu) (Kautz, Brown, Zajac, 2000).
Z výzkumů vyplývá, že práce, kterou vynaložíme na zapojení jiných svalů, které
nám pomohou právě ve zdvihu pedálu směrem vzhůru, ubírá na výkonu v nejvíce
zapojovaných skupinách při cyklistickém kroku. Existuje dokonce studie (Coyle, 1991),
která porovnávala velikost svalové síly při tahu nahoru u elitních a neprofesionálních
cyklistů a zjistila, že elitní cyklisté vykazují menší aktivitu při tahu nahoru než
„neelitní“ cyklisté. Elitní cyklisté vytvořili během zdvihu větší sílu působením tlaku
směrem dolů na pedál a nepokoušeli se vytahovat pedál směrem vzhůru.
Jako vysvětlení se zde uvádí tyto poznatky. Cyklista, který při zdvihu pedálu
zapojuje flexory kyčelního kloubu má tendenci táhnout pánev směrem nahoru.
Výsledkem je fakt, že nepohybující se „základna“ v podobě pánve se v tuto chvíli stává
nestabilní a svaly, které kolo pohání, v tuto chvíli pracují z pohybující se základny a
technika šlapání je méně než optimální (Coyle, 1991).
Jako druhé vysvětlení předkládá tvrzení, že mozek nemůže koordinovat tah
nahoru a dolů stejně tak dobře jako pouze tah dolů, čili jednodušší a méně koordinačně
náročnější pohyb (Coyle, 1991).

2.10 Cyklistický pedál a kufr
Cyklistický pedál prošel během posledních desítek let obrovským vývojem. Od
klasického pedálu, přes pedál s klipsnami až po nášlapné pedály, kterých je v dnešní
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době nepřeberné množství. Nášlapné pedály jsou v dnešní době již neodmyslitelnou
součástí výbavy kola nejen závodního ale i běžného cyklisty. Zlepšují přenos síly,
ovladatelnost kola, zvyšují bezpečnost, oproti klasickému pedálu jsou lehčí. Aby byl
cyklistický krok co nejefektivnější, musí zde fungovat co nejlepší kvalita i kvantita při
přenosu síly (Van De Pol, Trijffel, Lucas, 2010).
Důležité je také ponechání vůle mezi pedálem a kufrem a jednoduchý výstup a
nástup do pedálu, který si cyklista může sám regulovat (zároveň by zde měl být možný
posun v předozadním a bočním směru, co se týká nastavení pedálu). Vůle pro malý
pohyb v bočním směru vytváří podmínky pro optimální práci kolenního kloubu, který
na kole nepracuje ve stejném kloubním vzorci ve smyslu Cyriax jako při chůzi nebo
běhu (Van De Pol, Trijffel, Lucas, 2010).
Nášlapný pedál se skládá ze samotného pedálu a kufru, který je upevněn na
podrážku boty. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které se týkají pedálu a kufru, je
velikost styčných ploch a jeho spojení (pedál, kufr a podrážka tretry) a neméně důležitá
vzdálenost chodidla od osy pedálu, kde je snahou mít co nejmenší vzdálenost
(www.bike-eshop.cz). Nezanedbatelnou roli bude hrát materiál - měkčí materiál bude
vyžadovat styčnou plochu větší, tvrdší zase menší pro přenos definované síly a bočného
kroutícího momentu.
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Obrázek 5: Jednotlivé modely nášlapných pedálů a jejich protikusy upevněné na
cyklistické tretře (www.university.trisports.com)

Obecně můžeme říci, že jednotlivé nášlapné pedály se od sebe liší styčnou
plochou pedál – chodidlo, tvrdostí pedálu a kufru (popř. cyklistické tretry), úhlu pohybu
(„volností pedálu“), úhlu vypnutí pedálu, umístěním kufru na cyklistické botě a
v mnohém dalším. Od běžného pedálu se nášlapné pedály liší zejména tím, že cyklista
může využít i tahu nahoru, tudíž nedochází pouze k využití síly při tahu dolů, ale i
opačně. Předchůdcem nášlapných pedálů byly v tomto smyslu cyklistické klipsny.
Efektivita šlapání je tedy vyšší a zároveň i bezpečnější, neboť noha nemůže po pedálu
lehce sklouznout, jako je tomu u normálních pedálů a oproti klipsnám se při pádu ve
většině případů sama vypne (Hrubíšek, 2002).
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2.11 Biomechanika cyklistického kroku
Pod pojmem biomechanika šlapání je chápáno, jak cyklista využívá sílu
k cyklistickému kroku. Pohyb vpřed na jízdním kole je umožněn napínáním a
uvolňováním svalových skupin. Aby vynaložená námaha byla co nejlépe využita, je
zapotřebí přesného harmonického ovládání svalů. Velké podmínky jsou tedy kladeny
zejména na nervový systém, který svaly v těle ovládá (Cibulka, 2004). Cílem, a tedy
snahou každého cyklisty, je co nejefektivnější přenos energie cyklistického kroku do
pohybu dolních končetin, kde by výsledkem měl být pohyb do kruhu (Vojtěchovský,
2009).
Cyklický pohyb šlapání vytváří vysoké nároky na koordinaci, svalovou zdatnost
resp. připravenost a na pohyblivost jednotlivých segmentů těla. Pokud by výsledná síla
působila neustále ve směru tečny ke kruhové dráze ve směru pohybu, docházelo by
k jejímu nejefektivnějšímu využití (Henke, 2008). Ve skutečnosti se toho nikdy
nedosáhne.

Obrázek 6: Přehled sil působících na pedál (Fonda, Sarabon, 2010)
(M – moment síly, Fc – odstředivá síla, Ft – tangenciální síla)

Provádí-li se pohyb malým úsilím, pracovat bude zejména ten sval, který dává
pohybu charakteristický směr. Naopak při zvýšení vynaloženého úsilí dochází
k přenášení svalové aktivity na další svalové segmenty, které s daným pohybem přímo
nesouvisí nebo mají víceméně funkčně podpůrný charakter (Henke, 2008).
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Obecně můžeme říci, že je zde snaha o zapojení co nejmenšího počtu svalů
během cyklistického kroku, aby jízda byla co nejekonomičtější. Není tedy snahou
naučit se silový cyklistický krok (u dětí jsou i z tohoto důvodu omezeny převody na
kole), ale naopak správně zvládnutý krok o vyšší frekvenci. V praxi pak můžeme tento
poznatek přenést na to, že špičkový cyklista zvládne i delší trénink (rozumějme 100 a
více km) odjet s vyšší kadencí, která se pohybuje kolem 90 otáček za minutu
(Formánek, Horčic, 2003).
Velmi důležitým prvkem v efektivním provedení cyklistického kroku je správné
položení nohy na pedál. „Osa pedálu by měla protínat hlavní kloub palce. Chodidlo by
mělo být stočeno asi 2° směrem dovnitř. Špička chodidla by měla směřovat při šlapání
mírně k zemi, přičemž její sklon by měl být největší okolo dolní úvratě a nejmenší
v oblasti horní úvratě. Kolena by měla tzv. „lízat“ rámovou trubku.“ (Formánek,
Horčic, 2003).

Obrázek 7: Postavení chodidla na cyklistickém pedálu (Formánek, Horčic, 2003)

Jako vhodnou metodu k nácviku cyklistického kroku můžeme zvolit např.
šlapání jednou nohou, šlapání bez fixace pedálem (myšleno na klasickém pedálu),
jízdou na kole na válcích atd…
Vlastní pohyb na kole můžeme rozdělit do čtyř fází (Formánek, Horčic, 2003):
1. Fáze: v první fázi pohyb směřuje shora dolů, přičemž se zapojují zejména svaly
stehenní, holenní, svaly chodidla a nártu.
2. Fáze: pohyb směřuje vzad a překonává spodní úvrať kruhu, podílí se na něm svaly
holenní, chodidla a nártu.
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3. Fáze: pedál je tažen směrem vzhůru a podílí se na něm stejné skupiny svalů jako
v první fázi.
4. Fáze: pohyb směřuje vpřed a zajišťují ho zejména holenní svaly

Se zvyšováním zátěže se vzor svalů nemění, avšak mění se nárůst kontrakce
jednotlivých svalů. Jinak je tomu u změny polohy cyklisty, zejména nacházíme rozdíl
při jízdě ze sedla a jízdě v sedle. Cyklista v případě šlapání ze sedla působí na pedál
plnou vahou (Boulder center for sports medicine, Pruitt, 2010).
Vliv na aktivitu svalů má zejména punctum fixum. Je-li na sedle, je omezena
aktivita m. gluteus maximus. Na omezení funkce tohoto svalu má vliv zejména omezení
plné extenze, jejíž příčinou je poloha sedla, flexe trupu a střed otáčení, které se nachází
před osou pánve. Naopak v poloze ve stoje dojde ke snížení flexe v kyčelním kloubu,
punctum fixum již neleží na sedle a tím je umožněna práce musculus gluteus maximus
v celém svém rozsahu (Kračmar, 2005).
Zajímavých výsledků bylo dosaženo ve studii zabývající se vlivem změny
polohy horní poloviny těla na nervosvalové řízení dolních končetin (Chapman et al.,
2008). Studie vycházela z předpokladu, že změnou proximálních parametrů budou
ovlivněny parametry distální. Při testování byly použity dvě pozice – standartní a
aerodynamická, přičemž testováno bylo 10 elitních cyklistů, 10 triatlonistů a 10
rekreačních cyklistů. Z výzkumu vyplývá, že orientace horních poloviny těla ovlivňuje
nervosvalové řízení dolních končetin. Výrazně se nezměnilo svalové zapojení DKK ani
nedošlo ke změně mechanického nastavení DKK.
Aerodynamická pozice souvisí s nižší relaxací svalů během práce druhé DK a
zároveň byla zjištěna větší koaktivace svalů u rekreačních cyklistů a triatlonistů.
Naopak u elitních cyklistů nebyly pozorovány markantní změny při změně horní
poloviny těla, z čehož může vyplývat, že dlouhodobým a intenzivním tréninkem se
jedinec může lépe přizpůsobovat změnám polohy horní poloviny těla (Chapman et al.,
2008). Naproti tomu studie provedená Savelbergem tvrdí, že pohybové vzory v oblasti
DKK se mění se změnou polohy horní poloviny těla a zároveň mění zapojení svalů
aktivní dolní končetiny (Savelberg et al., 2003).
Další, velmi zajímavá studie Chapmana, porovnávala vzorce zapojení vybraných
svalů dolních končetin a vztah mezi tímto zapojením, kadencí a koaktivací svalů u
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začínajících a profesionálních cyklistů. Bylo měřeno EMG těchto svalů: tibialis
anterior, tibialis posterior, peroneus longus, gastrocnemius lateralis a m. soleus. Měření
proběhlo během čtyřech různých kadencí šlapání. Mezi začínajícími a zkušenými
cyklisty byly patrné rozdíly v náboru jednotlivých svalů. Začínající cyklisté byli
charakterizováni větším individuálním rozptylem a více variabilnější svalovou
koaktivací. Vrchol EMG se zvyšoval spolu se zvyšující se kadencí bez rozdílu mezi
začínajícími a špičkovými cyklisty (Chapman, 2009).

2.12 Práce svalů při bipedální lokomoci
2.12.1 Pohyb v kyčelním kloubu
Flexi v kyčelním kloubu během chůze zajišťují dvě skupiny svalů, a to přední
snopce m. gluteus medius a minimus spolu s m. tensor fascia latae a m. illiopsoas.
Extenzi v kyčelním kloubu zajišťuje zejména m. gluteus maximus. Z adduktorů je při
chůzi aktivní zejména m. adductor magnus u abdukce je jím zejména m. gluteus
medius. Dochází – li k zevní rotaci, je za ní zodpovědná zejména skupina rotátorů
(Véle, 2006, Čihák, 2001).
2.12.2 Pohyb v kolenním kloubu
Kolenní kloub umožňuje jedinci při chůzi stabilitu a mobilitu. Základním
pohybem v kolenním kloubu je flexe, kterou provádí zejména m. biceps femoris, m.
semimembranosus, m. semitendinosus a m. gastrocenemius. M. gastrocnemius zároveň
umožňuje plantární flexi nohy, tudíž je velmi důležitým motorem při chůzi (Véle,
2006).
2.12.3 Pohyby pánve a těžiště
Pohyb pánve můžeme sledovat v průběhu celého krokového cyklu. Pánev je
v maximální rotaci vpřed proti středu těla ve fázi počátečního kontaktu přední DK.
Během další fáze se přes neutrální postavení navrací zpět, přičemž následuje rotace
vzad, která trvá do počátečního kontaktu druhé nohy. Celkový rozsah obou rotací je
kolem 8-10% (Pery, 2004, Gage, 1991).
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Obrázek 8: Fáze chůzového a cyklistického cyklu (Kračmar, 2016)

2.13 Práce svalů při jízdě na kole
Variabilita výsledků výzkumů, při kterých byla měřena svalová aktivita svalů
během cyklistického kroku, je velmi rozsáhlá. Je tomu zejména z důvodu odlišných
hodnotících postupů, rozdílným umístěním elektrod, využitím různých přístrojů a
odlišných podmínek měření. Cyklistický krok, který hodnotíme, má 360°. Pro lepší
orientaci jsou zavedeny pojmy horní (Top Dead Center – TDC) a dolní úvrať (Bottom
Dead Center – BDT) viz obrázek schématického znázornění cyklistického kroku.

Obrázek 9: Cyklus cyklistického kroku – od horní úvratě (TDC) ke spodnímu mrtvému
bodu (BDC), tlačná fáze dolů, tažná fáze nahoru
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Nejvíce síly je využito mezi dvanáctou a pátou hodinou, resp. mezi nultým až sto
padesátým stupněm. Dle Ericsona je procentuální podíl jednotlivých svalových skupin
na cyklistickém kroku tento: extensory kyčelního kloubu – 27%, flexory kyčelního
kloubu – 4%, extensory kolenního kloubu – 39%, flexory kolenního kloubu – 4%,
flexory hlezenního kloubu (plantární flexe) – 20% (Ericson, 1986).

Obrázek 10: Svaly podílející se na cyklistickém kroku (Henke, 2008)

Jednokloubové svaly, které jsou nejvíce aktivní a také nejčastěji měřeny např.
pomocí EMG jsou: musculus (dále jen m.) gluteus maximus, m. gluteus medius, m.
vastus lateralis, m. vastus mediális, m. tibialis anterior, m. soleus, m. iliopsoas. Mezi
dvoukloubové, nejvíce aktivní svaly patří: m. rectus femoris, m. semitendinosus, m.
semimembranosus, m. biceps femoris caput longum, m. gastrocnemius lateralis, m.
gatsrocnemius medialis (Ryan a Gregor, 1992, Timmer, 1991).
M. gluteus maximus provádí extensi v kyčelním kloubu a je aktivní zejména
mezi 340°- 130° s vrcholem na 80°. M. vastus lateralis a medialis extentují kolenní
kloub a jsou aktivní ve stejné části cyklu, a to mezi 300° - 130°, s vrcholem na třiceti
stupních. M. rectus femoris při cyklistickém kroku zajišťuje extensi v kolenním kloubu
a flexi v koloubu kyčelním, jeho aktivita je zejména mezi 200°-110° s vrcholem na 20°.
M. soleus stabilizuje talokrurální kloub mezi 340°-270° s vrcholem na 90°, když síly,
působící na pedál jsou nejvyšší. M. gastrocnemius lateralis a medialis mají stejnou
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funkci – stabilizaci talokrurálního kloubu a flexi v kolenním kloubu. Jsou aktivní mezi
350°-270° a vrcholem na 110°. I m. tibialis anterior pomáhá ke stabilizaci
talokrurálního kloubu a zároveň provádí dorzální flexi v hlezenním kloubu. Je aktivní
v průběhu celého cyklu a jeho aktivita vrcholí na při 280°. M. semimembranosus a
semitendinosus provádí flexi v kolenním kloubu a extensi v kloubu kyčelním a jsou
aktivní zejména mezi 10°-230° s vrcholem aktivity při 100°. M. biceps femoris flektuje
kolenní kloub a provádí extensi v kloubu kyčelním, zejména je aktivní mezi 350°-230°,
s vrcholem při 110° (Ryan a Gregor, 1992, Timmer, 1991).

Obrázek 11: Načasování svalové aktivity při cyklistickém kroku (1=TA, 2=SOL,
3=GM, 4=VL&VM, 5=RF, 6=BF and 7=GMax) (Ryan & Gregor, 1992)

Tabulka 1: Funkce a aktivace svalů během cyklistického kroku (Gregor, Ryan, 1992,
Sarabon, 2010)
Název a aktivace svalu

Funkce svalu během cyklistického kroku

M. gluteus maximus (340° - 130°)

Extenze v kyčelním kloubu

M. vastus medialis a lateralis (300° -

Extenze v kolenním kloubu

130°)

M. rectus femoris (200° - 110°)

Extenze v kolenním a flexe
v kyčelním kloubu)
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M. soleus (340° - 270°)

Mm. gastrocnemii (350° - 270°)

Stabilizace talokrurálního kloubu
Stabilizace talokrurálního kloubu a
flexe kolenního kloubu

M. tibialis anterior (350° - 270°)

Stabilizace talokrurálního kloubu

M. semimembranosus a m.

Flexe kolenního kloubu

semitendinosus (10° - 230°)

M. biceps femoris (350° - 230°)

Flexe v kolenním kloubu a extenze
v kloubu kyčelním

2.14 Nejčastější problémy pohybového aparátu u cyklistů
Tak jako je tomu v každém sportu, i cyklisté se potýkají s celou řadou
zdravotních problémů. Jedná se o jeden z nejnáročnějších sportů, při kterém dochází
k zapojování celého pohybového aparátu sportovce (Leirdal, Ettema, 2011).
Mezi nejčastější úrazy způsobené pády na kole se řadí úrazy horních a dolních
končetin. Za ně se řadí úrazy hlavy, obličeje, hrudníku, pánve a břicha a na poslední
místo úrazy krku. Do skupiny úrazů, popř. problémů, která jsou způsobena především
přetrénováním a nesprávným posedem (polohou těla na kole) můžeme zařadit zejména
bolesti krční a bederní páteře, bolesti zápěstí a trapézového svalstva a pro cyklisty téměř
nejčastější bolest kolene (Derman, Schwellnus, 2005).
Častou příčinou zdravotních problémů je nevhodné nastavení posedu na kole.
Chybné nastavení posedu je u rekreačních cyklistů způsobeno spíše neznalostí této
problematiky, naopak u závodních a vrcholových sportovců je to zejména z důvodu
zvýšení efektivity práce a snížení odporu vzduchu, proto není výjimkou extrémní
vynucená pozice, aby tyto dva fakty byly splněny. Aby cyklista zranění předcházel, je
nutné věnovat posedu velkou pozornost, neboť správná volba posedu je prevencí vzniku
patologií a bolestivých stavů (Clarsen, Bahr a Krosshaug, 2010).
Velký vliv na pohybový aparát má výška a orientace sedla. Můžeme říci, že se
setkáváme s dvěma extrémními situacemi. Sedlo, které je příliš vysoko, má vliv na
vznik iliotibiálního syndromu, popř. zvyšuje riziko bolesti zadní části kolenního kloubu.
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Je – li sedlo naopak příliš nízko, je tím pádem zvýšená flexe v kolenním kloubu, která
jde ruku v ruce s vyšším zatížením femoropatelárního skloubení a tím se zvyšuje
možnost vzniku femoropatelárního syndromu a tendinitis m. quadriceps femoris.
Kontrolou nám může být údaj, kdy koleno v extenzi v rámci cyklistického kroku, by
mělo být ve flexi 25–30°. Pokud je sedlo sklopeno příliš dolů, může docházet v oblasti
rozkroku a pánve k útlaku cév. Je – li příliš vzadu, může způsobovat problémy s krční
páteří (Asplund, 2004).
Problematikou přetěžování cyklistů a s tím spojených problémů se zabývala
norská studie s názvem: Overuse Injuries in Professional Road Cyclists (zranění
z přetížení u profesionálních silničních cyklistů), provedená v roce 2010. Dotazováno
bylo 109 profesionálních cyklistů ze sedmi stájí během jejich přípravy na sezonu 2009.
Studie probíhala formou rozhovoru, kde byli závodníci dotazováni na předchozí
zranění, bolesti kolen, zad a oběhového systému dolních končetin během posledního
roku. Padesát osm procent cyklistů potvrdilo bolest beder, z toho 41% muselo problémy
řešit u odborníka, 6% z nich kvůli problémům vynechalo závod. Problémy s kolenem
udávalo 36% dotázaných, 19% z nich mělo vážné zranění kolene, 27% cyklistů muselo
vynechat trénink kvůli akutní bolesti a 9% se nemohlo zúčastnit závodu. Třetí
dotazovanou problematikou byl problém s cévním zásobováním a. iliaca – 5,5%
cyklistů muselo navštívit lékaře, přičemž u 1,8% z nich bylo diagnostikováno
vaskulární onemocnění (Clarsen, Krosshaug, Bahr, 2010).
2.14.1 Dolní končetiny
Femoropatelární syndrom
Jedním z velmi frekventovaných problémů u cyklistů jsou bolesti kolenního
kloubu. Nejčastěji se jedná o bolest přední části kolene a o femoropatelární syndrom.
Tyto bolesti jsou přitom velmi často výsledkem stavu kola, špatnou technikou,
nevhodným nastavením posedu, popř. přetěžováním jednotlivých svalových skupin
(Asplund, 2004).
Femoropatelární syndrom je velmi častou muskuloskeletární poruchou, která
postihuje obě pohlaví, ale ve větší míře ženy. Mezi příznaky řadíme retropatelární
a/nebo peripatelární bolest kolena, která se zhoršuje dlouho flektovaným kolenem,
během chůze do/ze schodů atd. Mezi další příznaky patří pocit instability kolenního
kloubu. U cyklistů je typické, že se bolest projevuje spíše po zátěži než během ní,
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přičemž bolestivý bod udávají často v centru pately a samotnou bolest nad patelou. Na
vzniku se podílí více faktorů, plynoucích z dysfunkce extenzorového mechanismu
kolenního kloubu (Dungl, 2005). Velmi častou příčinou vzniku tohoto problému je
příliš velké a nevyvážené zapojení extenzorů kolenního kloubu a také zvětšení Q úhlu =
úhel mezi šlachou ligamentum patellae a m. quadriceps femoris (Raymond et al., 2004).
Nejvíce je postižena chrupavka, přičemž dochází k její degeneraci, která může vyústit
až k jejímu úplnému zničení, tím jsou nároky na femoropatelární skloubení zvýšené a
vzniká bolest s přidruženou zánětlivou bolestí (Dungl, 2005). U aktivních cyklistů se
většinou setkáváme s kombinací tří příčin vzniku FP syndromu: zvýšení nároků na FP
skloubení, snížená odolnost chrupavky a nefyziologické postavení pohybových
segmentů (Dungl, 2005).
Klinicky vyšetřujeme femoropatelární syndrom jednoduchými testy, při kterých
se vyšetřuje kvalita chrupavek na patele a femuru a stabilita pately. K vyšetření
využíváme příznak hoblíku, Fairbankův test, anxiosity test a Zohlenův příznak (Kolář,
2012).

Obrázek 12: Q – úhel (Calmbach a Hutkens, 2003)
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Syndrom iliotibiálního traktu
Syndrom iliotibiálního traktu vzniká v mnoha případech z důvodu chybně
nastaveného posedu na kole, kdy je špatně nastavena výška sedadla nebo chybně
nastavené pedály. Vzniká třením a drážděním měkkých tkání iliotibiálního traktu a
kolenní bursy. Velmi typická je ostrá bolest ve středu kolene (Pruitt, Matheny, 2006).
Tendinitida m. quadriceps femoris
V cyklistice je na měkké tkáně vyvíjena neustálá repetitivní zátěž a dochází
k přetížení m. quadriceps femoris, což přispívá ke vzniku zánětu. Příčiny vzniku jsou
multifaktoriální, přičemž se podílejí endogení i exogení vlivy. Díky zvýšené zátěži na
měkké tkáně vzniká otok, který zapříčiní následnou ischemii v dané oblasti. Ke vzniku
tendinitidy dále významně přispívá chlad, úraz nebo opakovaná mikrotraumata v okolí
kolenního kloubu (Pruitt, Matheny, 2006).
2.14.2 Bolest páteře
Během cyklistického výkonu jsou na páteřní segmenty kladeny velké nároky
(Burke, 2002). Na páteř se upíná systém svalů, tvoří ochranou funkci pro nervové
struktury, musí být tedy dostatečně pevná, ale zároveň umožňovat pohyb všemi směry.
Můžeme říci, že páteř má tři složky. V prvé řadě je to funkce nosná a pasivně
fixační, která je zajištěna obratli a vazy. Dále je zde pohybová a aktivně fixační funkce,
kterou zastávají klouby a svaly. Do třetice je zde funkce hydrodynamická, která je
umožněna díky meziobratlovým ploténkám a cévnímu zásobení páteřního segmentu
(Otruba, 2015).
Velkou roli v problematice bolesti zad u cyklistů hraje pozice jedince, aktivita
při šlapání a postavení těla na kole. Bylo vypracováno několik hypotéz, které se snaží
patologicko – mechanickou příčinu boleti zad vysvětlit. Jednou z nich je úvaha, kde
deaktivace hlubokých zádových erektorů a jejich oslabení, ke kterému dochází při delší
flexi v bederní páteři, vede k přetížení pasivních struktur, konkrétně k přetížení vazů a
meziobratlových plotének (Otruba, 2015). Oproti tomu vystupuje další hypotéza, kde se
naopak předpokládá nadměrná aktivace extenzorů páteře, která vede ke svalovým
kontrakcím, šířící se potom i na ostatní svaly a způsobující bolest. Další hypotézy
poukazují např. na změnu cévního zásobení meziobratlového disku, která je způsobena
dlouhodobou neměnnou pozicí, v tomto případě flexí v bederní páteři, vedoucí k rozvoji
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degenerativních změn, dále je to postižení vazivových struktur, také z důvodu
neměnného dlouhodobého postavení atd. (Otruba, 2015).
Vzhledem k tomu, že cyklisté z pohledu ostatních sportů ve své podstatě „jen“
sedí na kole a zatěžují dolní končetiny, dochází k oslabení horní poloviny těla. Velmi
často se tedy objevuje oslabení dolních fixátorů lopatek, mezilopatkových svalů,
zkrácení prsních svalů, horních fixátorů lopatek a extenzorů šíje. Můžeme tedy mluvit o
horním zkříženém syndromu, který se na první pohled u cyklistů projevuje zejména
zvýšenou kyfotizací páteře (Melinom, 1994).
2.14.3 Krční páteř
Zaměříme-li se na krční páteř, hraje zde velkou roli snaha o co nejlepší aero
pozici na kole, při které krční páteř často není ve fyziologickém postavení. Pokud se
tomu tak děje dlouhodobě, dochází zpočátku k řadě funkčních poruch, které mohou
přejít do poruch patologických. Postavení krční páteře je ovlivněno zejména výškou
sedla, vzdáleností a výškou řídítek. Nadměrně namáhány jsou zejména m.
sternocleidomastoideus a mm. scaleni. Dále vznikají reflexní změny na m. levator
scapulae a m. trapezius, z důvodu přetěžující izometrické kontrakce (Schwellnus,
Derman, 2005).
2.14.4 Bederní páteř
Bolest bederní páteře je nejčastěji výsledkem dlouhodobě flektované pozice.
Nohy pro účinné šlapání potřebují stabilní oporu. Tu v cyklistice zajišťuje pánev, na
kterou se upínají přitahovače a natahovače kyčelního kloubu. Stabilitu pánve zajišťují
vzpřimovače bederní páteře a také velmi často opomíjené břišní svaly. V tomto případě
jsou důležitou složkou zejména dvě vrstvy šikmých břišních svalů. Jedná se o svaly
tonické, tedy svaly, které jsou stavěné k trvalému udržování svalového napětí. Spolu
s kostrou tedy vytváří stabilní základnu pro pohyb dolních končetin. Oslabené břišní
svaly jsou často v cyklistice primární příčinou bolesti bederní páteře. Při vzpřímeném
stoji nebo při sedu není práce šikmých břišních svalů bezpodmínečně nutná a jejich
práci pro stabilizaci páteře často přebírají vzpřimovače bederní páteře. Díky
nedostatečně stabilizované páteři vznikají osteofyty a výhřezy meziobratlových
plotének. Ty jsou tedy již následkem, ne primární příčinou (Vojtěchovský).
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Obrázek 13: Správné a chybné postavení pánve při jízdě na kole (www.
http://bespokecycling.blogspot.cz)

Tabulka 2: Sledované parametry při nastavení posedu (Otruba, 2015)
Sledované parametry při nastavení posedu
Extenze kolenního kloubu

Optimum 140° – 145°

Plantární flexe v hlezenním kloubu

Optimum 90°- 100°

Předozadní poloha kolene

= pozice kolene k ose pedálu, optimum
je vertikála +/- 10mm

Sklon trupu

Úhel mezi horizontálou vedený přes
kyčel a spojnicí rameno – kyčel – optimum
48°- 60°

Úhel ramene

Úhel mezi spojnicí rameno – kyčel a
rameno zápěstí – optimum 70°- 80°

Nastavované parametry

Výška, předozadní pozice a klon sedla
Předozadní posun kufrů
Předozadní pozice řídítek, výška a
šířka řidítek
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2.15 Elektromyografie
Jedná se o vyšetřovací metodu, díky které můžeme snímat svalovou aktivitu.
Pracuje na principu zaznamenávání změn elektrického potenciálu, ke kterým během
svalové aktivity dochází. Elektrické projevy svalové tkáně můžeme snímat pomocí
elektrod, které v tomto případě slouží jako anténa. Pomocí elektrod můžeme získat
informaci o činnosti celého svalového vlákna, a to díky tomu, že pod elektrodou je
snímána suma potenciálů mnoha svalových vláken. Z fyziologického hlediska můžeme
totiž sval brát jako generátor elektrické aktivity, která koresponduje s výstupní svalovou
silou (Keller, 1999).
2.15.1 Historie elektromyografie
Podíváme – li se do historie, jako první, kdo vyjádřil myšlenku, že svaly
vykazují elektrickou aktivitu, byl italský lékař Redim. Stalo se tak roku 1666 a svou
teorii vysvětlil na rejnokovi, kdy byl tento jev v podstatě logicky odvozen. O století
později byl již popsán vztah mezi elektřinou a svalovou kontrakcí. Na základě tohoto
poznatku byl objeven galvanometr. O tento poznatek a objev se zasloužil Luigi Galvani
(Keller, 1999, Kolář, 2009).
Roku 1851 byl poté proveden první záznam EMG německým fyziologem
Raymodem. Ve 40. a 50. letech 20. století můžeme hovořit o plně vyvinutých
elektrodách pro kvalitnější snímání, které tuto metodu posunuly o velký krok vpřed. Od
60. let 20. století se elektromyografie využívá v klinické praxi, přičemž první
povrchová elektromyografická metoda byla aplikována roku 1966 (Keller, 1999, Kolář,
2006).
Elektromyografie má velké využití v mnoha oborech, jako je například
biomechanika, biomedicína, sportovní medicína, ortopedie, fyziologie, fyzioterapie,
neurologie, ergonomie a zoologie.
2.15.2 Typy vyšetření elektromyografie
Elektromyografii můžeme dělit podle využití v diagnostice a terapii.
Diagnostické metody:
•

Konstituční studie periferních nervů

•

Jehlová a povrchová elektromyografie
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Metody pro terapii:
•

Myofeedback – v reálném čase je měřena elektrická aktivita svalu

•

IMF terapie – „jedná se o způsob mentálního cvičení, elektromyografického svodu a
zpětné vazby svalových funkcí za použití elektronické rehabilitačního přístroje“
(http://www.ambulatorium.cz/pdf/imf-navod.pdf)
K diagnostice používáme povrchové nebo jehlové elektrody. Signál z elektrod je

veden do předzesilovače, kde je digitalizován. Poté následuje monitor a paměťové
médium (Keller, 1999, Kolář, 2006, Novotný, 2003).
2.15.3 Povrchová elektromyografie
Jedná se o neinvazivní metodu, při které využíváme elektrody monopolární,
bipolární a multielektrody. Elektrody umísťujeme na kůži, a pro zlepšení jejich
vodivosti využíváme speciálních gelů. Změna membránového potenciálu je zdrojem
signálu, po němž dochází k návratu na původní hodnotu. Vzniká záznam, který se
nazývá elektromyogram a je záznamem sekvence změn membránového potenciálu (ten
je zaznamenáván jako akční potenciál).
V praxi využíváme dvou elektrod a jedné elektrody referenční, přičemž každá
z elektrod snímá různé potenciály vzhledem k elektrodě referenční (Krobat, Kolářová,
2011).
Pro přesnost měření je velmi zásadní správné umístění elektrod. Uprostřed
svalového snopce se nachází
nejvíce svalových vláken, a tudíž
zde můžeme naměřit největší
velikost
V místech

snímaného
úponů

signálu.
svalů

by

elektrody umístěny být neměly.
Referenční elektrodu umísťujeme
nad šlachu, kde by aktivita měla
být

nejmenší.

Zároveň

by

tato

elektroda měla mít malý odpor a díky

Obrázek 14: Umístění elektrod (Kolář, 2006.)

tomu by mělo být dosaženo co nejnižšího rušení (De Luca, 1993, Otáhal, 2011).
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3 CÍL, ÚKOLY PRÁCE A HYPOTÉZY
3.1 Cíl práce
Cílem diplomové práce bylo porovnat aktivitu svalů při cyklistickém kroku
s nášlapnými pedály a při cyklistickém kroku za použití klasických pedálů. Pomocí
povrchové elektromyografie bychom chtěli ověřit, zda míra zapojení šesti vybraných
svalů při cyklistickém kroku s nášlapnými pedály, se výrazně liší od míry zapojení
svalů při použití klasických pedálů.

3.2 Úkoly práce
•

Zpracování literatury, zabývající se danou problematikou.

•

Dle pilotní studie vybrat nejvhodnějších šest svalů pro daný výzkum.

•

Zajištění prostoru a vhodného vybavení pro měření výzkumu.

•

Zajištění probandů.

•

Provedení měření: měření EMG vybraných svalů při cyklistickém kroku
s nášlapnými pedály a na klasických pedálech.

•

Zpracování výsledků měření.

•

Vyvození diskuse a závěru experimentu.

3.3 Hypotézy
H01: Hodnota korelačního koeficientu u průběhu EMG záznamu průměrného
krokového cyklu u obou typů cyklistického kroku bude „velmi slabá“ až „střední“.
H02: Plocha pod křivkou průměrného krokového cyklu EMG záznamu u cyklistického
kroku s nášlapnými pedály bude nižší, než u cyklistického kroku na klasických
pedálech.
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4 METODIKA
4.1 Obecná charakteristika výzkumu
K teoretické části jsme využili tištěné i elektronické monografie, učebnice,
odborné články a studie (z on-line databází PubMed, Medline atd.). Zdroje byly jak
v českém, tak anglickém jazyce. Pro citace byla použita citační norma ČSN ISO 690.
Výzkum jsme pojali jako intraindividuální a interindividuální komparativní
analytickou studii. Sledovali jsme elektrické potenciály šesti vybraných svalů. Pro
kineziologickou analýzu a následné srovnání při jízdě na kole s nášlapnými pedály a
s klasickými

pedály,

jsme

vybrali

metodu

SMEG

se

synchronizovaným

videozáznamem. Použili jsme neinvazivní metodu, která je vhodná pro sledování
svalové aktivity při pohybu, neboť při něm probanda na pohybu neomezuje (De Lucy,
1993).

4.2 Popis výzkumného souboru
Na základě expertního posouzení výkonnosti tří na sobě nezávislých trenérů, byl
vybrán soubor 10 probandů mužského pohlaví, provozujících triatlon v délce trvání 4 ±
3 roky. Průměrný věk byl 25 ± 8 let, výška 176 ± 10 cm a hmotnost 69 ± 15 kg.
Probandi měli zkušenosti s jízdou na cyklistickém trenažeru (ergometru) a s jízdou
v nášlapných pedálech. U žádného z probandů nebylo indikováno žádné pohybové
omezení, zranění nebo nemoc. Všichni byli odpočinutí.
Každý proband podepsal informovaný souhlas. Vzor tohoto souhlasu je spolu se
schváleným projektem práce etickou komisí v kapitole přílohy (viz Příloha 1: Vyjádření
Etické komise UK FTVS a Příloha 2: Informovaný souhlas probanda).

4.3 Technické vybavení pro výzkum
EMG data jsme získali pomocí přenosného 14 bitového homologovaného EMG
přístroje ME6000 Biomonitor, který má 16 kanálů. Frekvence vzorkování může
dosáhnout až 10000 Hz na kanál s měřícím rozpětím ± 8192 µV. Pásmová propust
přístroje je 8–500 Hz. Data je možné snímat bezdrátově do počítače, popř. do interní
paměti o kapacitě 2 GB.
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V našem měření jsme snímali data s frekvencí snímkování 1000 Hz dle De Lucy
(1993) do interní paměti a následně jsme je stáhli do počítače.
Přístroj v průběhu měření měl proband umístěn v malém vaku na zádech
(celková hmotnost do 500 g), což nijak neomezovalo průběh lokomoce. Byly použity
gelové samolepící elektrody Medico Lead-lok. Elektrody jsme lokalizovali na očištěné a
lihem odmaštěné vybrané svaly podle doporučení SENIAM (2018) a softwaru Mega
Win, Biomonitor 6000.
Každý proband absolvoval obě měření, tzn. cyklistický krok s nášlapnými pedály
a cyklistický krok na klasickém pedálu v běžných botách ve svém vlastním vybavení.
Ve všech případech byly použity silniční cyklistické tretry a pedály a obuv s pevnou
podrážkou (běžecké boty).

4.4 Sběr dat
Měření proběhlo 7. 2. 2018 a 22. 2. 2018 na Fakultě tělesné výchovy a sportu
University Karlovy v Laboratoři sportovní motoriky. Veškeré vybavení potřebné pro
experiment je majetkem FTVS UK a pro daný výzkum bylo zapůjčeno.
Aplikace elektrod
Pro výzkum byly použity samolepící gelové párové elektrody (Medico LeadLok), které byly aplikovány na pokožku důkladně odmaštěnou lihobenzinem. Průměr
elektrod byl 0,5 cm a vzdálenost mezi elektrodami pro jeden sval byla 1 cm. Umístění
elektrod bylo ve střední linii měřených svalů vždy paralelně s průběhem svalových
vláken (De Luca, 1997).
Sledovaným pohybem byl cyklistický krok. Na základě naší pilotní studie bylo
vybráno šest svalů dolní končetiny, přičemž měřena byla vždy pravá dolní končetina:
•

m. gluteus maximus dx.

•

m. rectus femoris dx.

•

m. vastus lateralis dx.

•

m. vastus medialis dx.

•

m. biceps femoris dx.

•

m. tibialis anterior dx
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Každý proband si sám nastavil výšku sedla a polohu/výšku řídítek. Toto
individuální nastavení posedu nepovažujeme v měření za podstatné.
Samotnému měření předcházelo tří minutové rozehřátí se na cyklistickém
ergometru. Poté byl měřen minutový úsek v polobotkách a po následném přezutí
minutový úsek v cyklistických tretrách.
Pro rychlost lokomoce jsme dali instruktáž, aby po sledovaný minutový úsek
probandi udrželi kadenci 80-90 otáček/minuta (viz kapitola 2.2.2) při zátěži 100W,
která byla na ergometru nastavena. Tato hodnota se nám zdála vhodná z důvodu
zachování techniky cyklistického kroku. Zároveň se nejedná o zátěž (odpor), na který
by probandi nebyli zvyklí. Odpor vzduchu jsme zanedbali.
Údaje v anamnéze byly aktuální k datu měření. Po celou dobu měření byla
v místnosti zachována stejná teplota 23°C.
Měřené svaly
Sledované svaly byly vybrány na základě jejich bazální funkce a našeho
pilotního měření, jak uvádějí Dylevský (2009), Travell & Simons (1999), na základě
jejich zařazení ve svalových řetězcích dle Véleho (2006) a na základě specifických
funkcí při cyklistice.
Podle Véleho (2006) je při analýze pohybu důležité vycházet nejen
z jednotlivých svalů, které na daný segment působí přímo, ale zároveň i ze svalových
řetězců, které působí zároveň na více segmentů, které určují konečný průběh pohybu, do
kterého je sledovaný sval začleněn.
Pro analýzu jsme vybrali šest relevantních svalů, které se zapojují při
cyklistickém kroku. Analýzu jsme prováděli unilaterálně na pravé straně daných svalů
z důvodu rizika fyziologického přeslechu, tzv. crosstalk vlivem záznamu EKG na levé
straně svalů (Konrad, 2006). Lateralitu jsme nezkoumali.
Vzhledem k tomu, že došlo ke kvalitativnímu ohodnocení cyklistického kroku,
jsme mohli ohodnotit chování svalu bez potřeby měření MVC (Konrad, 2006).
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4.5 Analýza a zpracování dat
4.5.1 Získání průměrného normovaného cyklu
Měření jsme prováděli na deseti probandech. U každého probanda jsme měřili
EMG u 6 svalů. Přístroj může dosahovat snímkovací frekvence až 10. 000 Hz, nicméně
nám podle doporučení kolegů a vedoucího práce přišla snímkovací frekvence 1. 000 Hz
jako dostatečná. Při této frekvenci a délce sledovaného intervalu 1 minuta jsme dostali
pro každý sval každého probanda a typ šlapání 60.000 hodnot. Naměřená data jsme
stáhli do PC. Analýzu dat jsme prováděli jak sami, tak s pomocí PhD. studenta Jana
Sedláka z fakulty ČVUT.
Neupravená data, tj. 60.000 údajů pro každý sval, každého probanda a každý typ
šlapání nejsou pro naši analýzu vhodná.
Vynesením naměřených nijak neupravených dat do grafu, jsme získali pro
každého probanda a typ šlapání 6 průběhů EMG (pro každý sval jeden). Grafická
podoba nám umožnila si udělat základní představu o naměřených datech. Příklad je
uveden na obrázku 15.

Obrázek 15: Příklad průběhu EMG pro šest svalů u jednoho probanda

Další zpracování dat se provádělo s pomocí výše zmíněného PhD. studenta Jana
Sedláka a jím napsaného programu.
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Cílem zpracování bylo získat informaci, jejíž další analýza by nám pomohla
mezi sebou porovnat jednotlivé typy šlapání. Rozhodli jsme se proto, pro každý sval
vytvořit z naměřených dat průměrný normovaný cyklus pro každý sval, probanda a typ
šlapání, tj. 120 průměrných normovaných cyklů (normovaná průměrná obálka).
S těmito cykly jsme chtěli dále pracovat.
Abychom získali průměrný normovaný cyklus, museli jsme nejdříve získat
soubor normovaných cyklů. Soubor normovaných cyklů jsme získali tak, že pro
program jsme jeden sval určili jako referenční (v našem případě Quadriceps femoris
muscle – vastus lateralis – R). Program potom bral maximální hodnoty průběhů (v grafu
maxima) jako začátky a konce cyklů-naznačeno černými šipkami na obrázku 16. Každý
vrchol byl zároveň koncem jednoho cyklu a začátkem cyklu následujícího. Referenční
sval nestanovoval začátky a konce cyklů pouze pro sebe sama, ale i pro pět svalů
zbývajících. Program potom data pro každého probanda a typ šlapání rozdělil na
přibližně 80-90 cyklů (80-90 cyklů, protože každý proband měl za úkol udržovat
frekvenci šlapání mezi 80-90 otáčkami za minutu, šlapal minutu a získali jsme tudíž 8090 maxim – začátků a konců cyklů). Každý cyklus potom program rozdělil na 1. 000
částí, kdy program potom každému začátku přidělil hodnotu 0%, každému konci
hodnotu 100% a hodnoty mezi 0 a 100% získal interpolací z původních dat.

Obrázek 16: Ukázka začátku a konce cyklu
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Tímto postupem program získal pro každý sval, probanda a typ šlapání množinu
normovaných cyklů (normované obálky). Program potom pro každý sval, probanda a
typ šlapání vytvořil průměrný normovaný cyklus (normovaná průměrná obálka) tak, že
zprůměroval každý bod každé jeho normované obálky (pro jeden sval a jedno měření
cca 80-90 normovaných cyklů, kdy každý cyklus má právě tisíc bodů). Pro ilustraci
uvádíme grafické znázornění tohoto postupu na obrázku 17, kdy modré čáry jsou grafy
jednotlivých normovaných obálek a červená čára je grafem průměrné normované
obálky.

Obrázek 17: Grafické znázornění průměrného normovaného cyklu

4.5.2 Porovnání průběhu záznamu EMG pomocí Pearsonova korelačního
koeficientu
V tuto chvíli máme 120 průměrných normovaných cyklů. Pro deset probandů,
šest svalů a dva typy šlapání, kdy jeden průměrný normovaný cyklus (v textu dále
pouze obálka) představuje průměrný průběh jednoho šlápnutí pro daný sval, probanda a
typ šlapání. Další analýzu jsme dělali již samostatně.
Pro lepší názornost a prvotní orientaci jsme si nejprve vynesli do grafu obálky
všech 10 probandů a jejich svalů. Do jednoho grafu jsme vždy vynesli pro konkrétní
sval obě obálky pro případ bez nášlapného pedálu i s nášlapným pedálem. Na obrázku
18 ukazujeme příklady grafů pro jednoho probanda.
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Klasické pedály
Nášlapné pedály
M. gluteus maximus
25

Series1

Series2

M. biceps femoris
140

Series1

Series2

120

20

100

15

80

10

60
40

5

20

1
113
225
337
449
561
673
785
897

1
113
225
337
449
561
673
785
897

0

0

M. quadriceps fem. – vas. lat.
300

Series1

Series2

250

M. quadruceps fem. – vas. med.
Series1

300
250

200

200
100

50

50

0

0

1
113
225
337
449
561
673
785
897

150

100

1
101
201
301
401
501
601
701
801
901

150

M. quadriceps fem. – rec. fem.
120

Series2

Series1

Series2

M. tibialis ant.
300
250

80

200

60

150

40

100

20

50

0

0

Series2

1
126
251
376
501
626
751
876

1
101
201
301
401
501
601
701
801
901

100

Series1

Obrázek 18: Grafické znázornění obálek
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Na obrázcích příkladů obálek můžeme vidět, že některé obálky jsou si velice
podobné a některé jsou různou mírou rozdílné.
Hledali jsem způsob porovnání závislosti (korelace) dvou měřených veličin a
jako nejvhodnější se mi jevil Pearsonův korelační test. Jako nejvhodnější se nám jevil
po konzultaci s kolegy, se svým vedoucím DP i po studiu literatury zabývající se
podobnými problémy (Hendl, 2009). Navíc je Pearsonův korelační test standartní
statistická funkce excelu, tj. snadno použitelný.
Pro

použití

Pearsonova

korelačního

koeficientu

je

zapotřebí

jeden

z následujících předpokladů o datech (www.mathstat.econ.muni.cz):
•

lineární vztah,

•

intervalový nebo poměrový charakter,

•

dvojrozměrné normální rozložení
Pro každý sval a probanda mám dvě obálky (křivky), kdy první (series1)

reprezentuje cyklistický krok bez nášlapných pedálů a druhá (series2) reprezentuje
cyklistický krok s nášlapnými pedály. Každá křivka je reprezentována 1. 000 body.
Pearsonův korelační test postupuje bod po bodu a každému bodu přiřadí hodnotu od -1
do +1.
Hodnotu přiřadí tak, že u každého bodu porovnává směrnici křivky v daném
bodě. Pokud je směrnice podobná (křivka jde stejným směrem = roste nebo klesá
podobnou měrou) přiřadí bodu hodnotu blízkou +1, naopak pokud je směrnice naprosto
odlišná, přiřadí bodu hodnotu blízkou -1 (www.mathstat.econ.muni.cz).
Na závěr zprůměruje všechny hodnoty přes celý interval 1-1000. To znamená, že
pro každou dvojici obálek (šlapání bez pedálů a s pedály) dostaneme jedno číslo
z intervalu -1 až 1, kdy hodnoty nad 0,7 považujeme za velmi významné a nad 0,5 za
významné. Příklad uvádíme na obrázku 19.
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Klasické pedály
Nášlapné pedály
•

Proband 5, m. quadriceps fem. – vas. med., korelační koeficient: 0,995
250

Series1

Series2

200
150
100
50

1
126
251
376
501
626
751
876

0

•

Proband 6, m. quadriceps fem. – rectus fem., korelační koeficient: 0,660
120

Series1

Series2

100
80
60
40
20

1
126
251
376
501
626
751
876

0

Proband 1, m. biceps fem., korelační koeficient: 0,202
350

Series1

Series2

300
250
200
150
100
50
0

1
126
251
376
501
626
751
876

•
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•

Proband 3., m. tibialis anterior., korelační koeficient: - 0,388
200

Series1

Series2

150
100
50

1
126
251
376
501
626
751
876

0

Obrázek 19: Dvojice obálek

4.5.3 Plocha pod křivkou
V tuto chvíli máme 60 dvojic obálek, tj. 10 probandů, 6 svalů na probanda. Pro
každý sval máme dvojici obálek – jednu pro případ cyklistického kroku bez nášlapných
pedálů, jeden pro případ s nášlapnými pedály.
Velikost aktivačního potenciálu chceme posoudit na základě porovnání ploch
pod grafy jednotlivých obálek. Předpokládáme, že velikost plochy vypovídá o velikosti
aktivační energie (Konrád, 2006, Engardt, 1995). Pro získání plochy pro porovnání
použijeme obdélníkovou metodu. Plochu získáme tak, že sečtu u každé jednotlivé
obálky všechny hodnoty pro všech 1.000 bodů, protože krok hrany obdélníku mám 1 (u
obdélníkové metody se vždy násobí výška obdélníku, tj. vlastní hodnota, délkou kroku
tj. 1). Dvojice ploch sobě odpovídajících obálek od sebe vždy odečteme (plochu pro
šlapání bez nášlapných pedálů odečteme od plochy s nášlapnými pedály). Pokud je
rozdíl kladný, aktivační potenciál u šlapání s nášlapnými pedály je menší (tj. méně
namáhavý) pro danou dvojici, sval a probanda.
Takto jsme získali tabulku 60ti hodnot (6 svalů, 10 probandů), kdy kladná
hodnota vyjadřuje nižší aktivační potenciál (větší výhodnost) šlapání s nášlapnými
pedály.
Pro samotné zhodnocení nám tato tabulka přišla nedostatečná. Kromě samotného
kladného nebo záporného znaménka jsme chtěli znát i procentuální míru velikosti
rozdílu (můžeme mít dvě téměř totožné křivky, kdy rozdíl jejich ploch bude velice malé
číslo, pokud vztáhneme na průměrnou velikost plochy; naopak můžeme mít dvě velice
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rozdílné křivky, kdy rozdíl ploch může být velký, pokud vztáhneme na průměrnou
plochu). Proto jsme si pro každou dvojici spočítali průměrnou plochu a potom rozdíl
ploch vztáhli vůči průměrné ploše (dostali jsem tabulku 60ti hodnot, kdy každá hodnota
může být z intervalu -200% až +200%. Pro lepší orientaci jsme přidali barevné značení.
Pro intervaly <-200%, -100%>, <-100%, -75%>, <-75%,-50%>, <-50%,-25%>, <25%,

-10%>,

<-10%,+10>,

<+10%,+25%>,<+25%,+50%>,<+50%,+75%>,

<+75%,+100%>, <+100%, +200%> jsme zvolili barevnou škálu od tmavě oranžové po
tmavě modrou.

Obrázek 20 Příklady ploch pod křivkami pro prvního probanda.
(V příkladu v levé části vidíme dvě křivky, kdy plochy pod nimi jsou si velice podobné
a jejich rozdíl je záporný 9% vztaženo k průměrné ploše pod jejich grafy; v pravé části
vidíme dvě křivky, kdy plochy pod nimi jsou rozdílné a jejich rozdíl je záporný -128%
vztaženo k průměrné ploše pod jejich grafy)
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5 VÝSLEDKY
5.1 Porovnání průběhu EMG
korelačního koeficientu

záznamu

pomocí

Pearsonova

Podle kapitoly 4.5.2 jsme získali 60 korelací podle Pearsonova korelačního testu,
kde každý korelační faktor reflektuje míru korelace dvojice grafů průměrných
normovaných obálek bez nášlapného pedálu a s nášlapným pedálem pro konkrétního
probanda a sval.
Pro lepší orientaci jsme výsledky s velmi silným korelačním koeficientem
(větším než 0,8) označili červeným písmem v žlutém poli, výsledky se silným
korelačním faktorem (mezi 0,79 a 0,6) jsme označili pouze červeným písmem (Evans,
1996). Tabulka 3 ukazuje korelační koeficienty všech probandů a svalů.
• 0,00 - 0,19 „velmi slabá“
• 0,20 - 0,39 „slabá“
• 0,40 - 0,59 „střední“
• 0,60 - 0,79 „silná“
• 0,80 - 1,00 „velmi silná“

Tabulka 3: Tabulka korelačních koeficientů
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5.2 Porovnání EMG záznamu pomocí plochy pod křivkou
Podle kapitoly 4.5.3 jsme získali dvě tabulky o 60 hodnotách (6 svalů, 10
probandů) pro každou dvojici typů šlapání (s a bez nášlapného pedálu). Tabulka 4
ukazuje prostý rozdíl ploch pod grafy průměrných normovaných obálek, kdy kladná
hodnota vyjadřuje nižší aktivační potenciál (větší výhodnost) šlapání s nášlapnými
pedály.
Tabulka 4: Rozdíl ploch pod grafy normovaných obálek

Tabulka 5 ukazuje rozdíl ploch pod grafy průměrných normovaných obálek pro
každou dvojici vztaženou na průměr jejich ploch, kdy kladná či záporná hodnota
vyjadřuje procentuální míru zapojení vztaženou k průměru ploch obou křivek. Čím
vyšší kladné procento tím vyšší hodnota plochy pod křivkou u klasických pedálů.
Tabulka 5: Rozdíl ploch pod grafy průměrných normovaných obálek
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6 DISKUSE
Intraindividuální porovnání
U probanda č.1 vyšla velmi silná korelace pouze u jednoho svalu. Korelace u
ostatních svalů byly střední, slabé nebo velmi slabé. Domníváme se, že je to velkou
automatizací pohybového stereotypu s nášlapnými pedály. Zároveň, pokud hodnotíme
velikost ploch pod EMG křivkami průměrných normovaných obálek, vidíme, že u pěti
ze šesti námi měřených svalů je u probanda č.1 výhodnější šlapání s nášlapnými pedály,
což naši předchozí domněnku potvrzuje. To znamená, že způsob zapojovaní svalů u
probanda č.1 je velmi odlišný v případě bez a s nášlapnými pedály a zároveň u
probanda č.1 je významně výhodnější šlapání s nášlapnými pedály než bez nich.
U probanda č.2 mají tři svaly ze šesti velmi silnou korelaci a u pěti svalů ze šesti
rozdíly ukazují na výraznou výhodnost šlapání s nášlapnými pedály. Dle našeho názoru
se zde opět projevuje návyk na nášlapné pedály.
U probanda č.3 pozorujeme u dvou hodnot ze šesti velmi silnou korelační
závislost u ostatních slabou nebo velmi slabou. Z rozdílů ploch pod křivkami nelze
udělat žádný závěr (pro 3 svaly výhodnější bez nášlapných pedálů, pro 3 svaly
výhodnější s nášlapnými pedály).
U probandů č.4 a č.5 ukazují všechny korelační koeficienty velmi silnou
závislost. Nicméně u probanda č.4 ukazují výsledky ploch větší výhodnost šlapání bez
nášlapných pedálů naopak u probanda č.5 větší výhodnost s nášlapnými pedály.
Proband č.6 vykazuje u čtyř svalů velmi silnou korelační závislost a u jednoho
svalu silnou, ale plochy pod křivkami poukazují na větší výhodnost šlapání bez
nášlapných pedálů.
Proband č.7 ukazuje u pěti svalů silnou nebo velmi silnou korelační závislost a
plochy pod křivkami neukazují na výhodnost ani jednoho typu šlapání (tři záporné, tři
kladné).
U probandů č.8 a č.9 je opět výrazná korelační závislost (čtyři hodnoty ze šesti
vykazují silnou nebo velmi silnou korelační závislost). Nicméně u probanda č.8 vidíme
asi nejvýraznější výhodnost šlapání bez nášlapných pedálů (všechny hodnoty rozdílů
záporné, jedna blízká 0%). Naopak u probanda č.9 plochy o závislosti šlapání nic
nevykazují (čtyři kladné, dvě záporné – všechny kromě jedné blízké 0%).
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Hug a Dorel (2008) ve své studii uvádí několik faktorů, díky kterým může být
svalová aktivita při cyklistickém kroku ovlivněna. Jedná se zejména o:
•

kadenci,

•

styčnou plochu – pedál/tretra,

•

odpor (watty),

•

polohu těla (posed),

•

únavu,

•

trénink.

U některých faktorů (posed, únava a fáze tréninkového cyklu) se i v našem
případě jedná o relativně nehomogenní skupinu, kde se každý jedinec liší.
Jak kadence cyklistického kroku, tak odpor, který byl na ergometru nastaven,
hraje při měření EMG velkou roli. Na toto téma bylo provedeno mnoho výzkumů.
Erikson (1986) prováděl měření EMG na m. gluteus maximus, m. vastus medialis, m.
semimembranosus, m. gastrocnemius medialis a m. soleus, kdy kadence byla 40-100
otáček/minuta. U m. rectus femoris a m. biceps femoris se změnou kadence nedošlo ke
změně svalové aktivace. Další studie (Neptune, 1997) měřila EMG u osmi vybraných
svalů dolních končetin při odporu 240W a kadencí 45-120 otáček/minuta. U svalů m.
gastrocnemius medialis, m. biceps femoris, m. semimembranosus a m. vastus medialis
došlo k nárůstu svalové aktivity spolu se zvyšováním kadence. V kontrastu s tím m.
gluteus maximus a m. soleus vykazovali nejnižší svalovou aktivitu při kadenci okolo
90otáček/minuta. Do třetice uvádím studii MacIntoshe (2000), kde bylo u sedmi
vybraných svalů DKK měřeno EMG při odporu 100W, 200W, 300W, 400W a kadenci
50, 60, 80, 100 a 120 otáček/minuta (pro každý odpor byla testována každá zkoumaná
kadence). Minimum EMG aktivity bylo naměřeno při odporu 100W a kadenci menší
než 60 otáček/min a zároveň pro odpor 400W a kadenci 100 otáček/min.
Vlivu druhu obuvi a pedálu se opět věnuje mnoho studií. Ericson (1986) udává,
že u m. rectus femoris, m. biceps femoris a m. tibialis anterir je vyšší svalová aktivita
při použití nášlapného pedálu (v té době spíše klipsny), naopak u m. vastus medialis, m.
vastus lateralis a m. soleus byla naměřena svalová aktivita menší. Tento poznatek si
vysvětluji tím, že svalům, u kterých byla naměřena nižší hodnota EMG je pomáháno
končetinou, která vykonává pohyb vzhůru. Cruzz a Bankoff (2001) porovnávali
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svalovou aktivitu při cyklistickém kroku s klipsnami a nášlapnými pedály. Výsledky
ukázaly na nižší aktivitu EMG m. semimembranosus a m. semitendinosus při použití
nášlapných pedálů, a naopak vyšší aktivitu m. biceps fem. a m. gastrocnemius lateralis.

6.1 Interindividuální porovnání průběhu EMG záznamu pomocí
Pearsonova korelačního koeficientu
K diskuzi výsledků použijeme tabulku 4. Tabulka zobrazuje korelační faktory pro
všechny dvojice grafů s a bez nášlapných pedálů přes všechny probandy a jejich svaly.
Z tabulky vidíme vysokou míru korelace mezi grafy reprezentujícími šlapání bez a
s nášlapnými pedály. Šedesát sedm procent (40 z 60) hodnot má míru korelace velmi
silnou – korelační koevicient nad 0,8. Dalších deset procent (46 z 60) hodnot má míru
korelace silnou-korelační koeficient 0,6 – 0,79. Na základě těchto výsledků a za použití
tohoto přístupu usuzujeme, že průběh krokového cyklu u šlapání bez nášlapných pedálů
a s nášlapnými pedály se ze 77% neliší.
Zajímavostí je, že mezi testovanými byli probandi (konkrétně probandi 4,5,10),
kde vyšla míra korelace u všech svalů nad 0,8 a u většiny dokonce nad 0,95. U těchto
probandů nevidíme téměř žádný rozdíl mezi šlapáním bez nášlapných pedálů a s pedály.
To samé můžeme říci o svalu m. quadriceps femoris - vastus lateralis dx., kde
byly všechny hodnoty korelačního koeficientu nad 0,8 a u 9 hodnot z 10 byly všechny
hodnoty okolo 0,95 a vyšší. U tohoto svalu také nevidíme žádný rozdíl ve šlapání bez
nášlapných pedálů a s pedály.
Jak uvádí Da Silva (2016), oba dva musculi vasti mají největší aktivitu
v průběhu prvního kvadrantu cyklistického kroku, tedy 0°-90°. Z toho je tedy možné
usoudit, že nášlapné pedály zde nehrají velkou roli při aktivitě těchto svalů. U musculus
rectus femoris by se dalo usuzovat na dvojí aktivitu, a to zejména v prvním kvadrantu,
kde bude provádět extenzi v kolenním kloubu, přičemž se dle tohoto výzkumu aktivuje
dříve, než oba mm. vastí a ve čtvrtém kvadrantu, kde by u nášlapných pedálů mohl
pomáhat flektovat kyčelní kloub (Da Silva, 2016).

6.2 Interindividuální porovnání EMG záznamu pomocí plochy pod
křivkou
K diskuzi výsledků použijeme tabulky č. 5 a 6. Tabulka č. 5 zobrazuje rozdíly
ploch pro všechny dvojice grafů s a bez nášlapných pedálů přes všechny probandy a
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jejich svaly. Kladné hodnoty (větší výhodnost šlapání s nášlapnými pedály) jsou
v tabulce pro větší názornost zvýrazněny modře, záporné hodnoty oranžově. Z tabulky
nelze vyvozovat žádný výrazný fenomén – 53% (32 z 60) hodnot jsou kladné a kladné
hodnoty jsou přes tabulku rozprostřeny náhodně.
Za zmínku stojí, že jsou dva probandi (1,2), u nichž je 9 z 10 hodnot kladných,
tj. dá se u nich proto usuzovat, že v jejich případě je výrazně výhodnější šlapaní
s nášlapnými pedály. Naopak je proband 6, kde platí pravý opak. Pro něj je 9 hodnot
z 10 záporných, tj. pro něj je výrazně výhodnější šlapání bez nášlapných pedálů.
Zároveň stojí za zmínku sval m. tibialis anterior, pro který je 8 hodnot z 10
kladných, dalo by se pro něj usuzovat, že z pohledu tohoto svalu je výhodnější šlapat
s nášlapnými pedály. O svalu m. tibialis anterior píše ve své studii Hug (2011) a
zmiňuje, že tento sval má velkou míru variability u EMG u profesionálních cyklistů. Na
jeho větší aktivaci při cyklistickém kroku s nášlapnými pedály bychom logicky
usuzovali, neboť je to právě tento sval, který může „tahat“ za pedál směrem vzhůru. Dle
Hamilla a Knutzena (2009) nejsou svaly kolem hlezenního kloubu v koontrakci. To
samé se nedá říci o svalech kolem kloubu kyčelního a kolenního. I to může mít projev
na individuální projev motoriky.
Svaly Biceps femoris muscle dx. a Quadriceps Femoris muscle - rectus femoris
dx. pro něž je 7 hodnot z 10 záporných. Dalo by se tudíž usuzovat, že pro tyto svaly je
výhodnější šlapat bez nášlapných pedálů.
U svalu m. biceps fem. tomu může být z důvodu jeho funkce flexe v kolenním
kloubu, kdy u nášlapných pedálů mu bude, vzhledem k možnosti aktivního tahu nahoru,
umožněno zabírat více. To samé se dá říci o m. rectus femoris, který je zároveň flexor
kyčelního kloubu a opět u nášlapných pedálů bude zapojen ve větší míře.
Sval m. biceps fem. provádí flexi kolenního kloubu a extenzi v kloubu kyčelním.
Usuzuji, že u cyklistického kroku může být flexe kolenního kloubu provedena spíše
druhou nohou, která působí ve směru dolů a pohyb zde provádí silnější svaly, a tudíž
tento sval nemusí aktivně provádět flexi v kolenním kloubu (popř. je de v tomto ohledu
zapojen menší mírou).
Tabulka č. 6 ukazuje rozdíl ploch pod EMG křivkou průměrných normovaných
obálek pro každou dvojici vztaženou na průměr jejich ploch, kdy kladná či záporná
hodnota vyjadřuje procentuální míru zapojení vztaženou k průměru ploch obou křivek,
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kdy je na škále oranžová až modrá indikována míra procentuální závislosti (sytě modrá
= vysoká kladná procentuální závislost). Doufali jsme, že tento způsob zobrazení
hodnot nám umožní udělat další závěry nebo lépe vypozorovat trendy. Toto další
zobrazení kromě již potvrzení stávajících závěrů nové závěry nepřineslo.
Výše zmíněné výsledky souvisí se skutečností, kterou popisuje Coyle (1991) ve
svém článku, kde hodnotí aktivní pohyb směrem nahoru s nášlapnými pedály. V jeho
výzkumu profesionální cyklisté působili převážně tlakem dolů, nikoli vzhůru. To samé
se nedalo říci u netrénovaných jedinců. Opět zde tedy narážíme na skutečnost, zda je
tento pohyb správný, či nikoli (Mornieux, 2007, Coyle, 1991)
Došli jsme k závěru, že každý jedinec má svůj vlastní stereotyp pohybu, jak
uvádí i Véle (2006).

62

7 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo porovnat aktivitu svalů při cyklistickém kroku
s nášlapnými pedály a při cyklistickém kroku za použití klasických pedálů. Pomocí
povrchové elektromyografie jsme chtěli ověřit, zda míra zapojení šesti vybraných svalů
při cyklistickém kroku s nášlapnými pedály, se výrazně liší od míry zapojení svalů při
použití klasických pedálů. Cíl a dílčí úkoly práce byly splněny.
Hypotéza H01: Hodnota korelačního koeficientu u průběhu EMG záznamu
průměrného krokového cyklu u obou typů cyklistického kroku bude „velmi slabá“ až
„střední“.
Na základě korelační analýzy naměřených a dále zpracovaných dat jsme
hypotézu 1 nepotvrdili. Výsledky korelační analýzy ukazují vysokou míru shody grafů
průměrných normovaných obálek pro cyklistický krok bez a s nášlapnými pedály.
Z toho usuzujeme, že průběh krokového cyklu se u kroku s a bez nášlapného pedálu
příliš neliší.
Hypotéza H02: Plocha pod křivkou průměrného krokového cyklu EMG záznamu u
cyklistického kroku s nášlapnými pedály bude nižší, než u cyklistického kroku na
klasických pedálech.
Na základě porovnání ploch pod grafy jsme nepotvrdili hypotézu H02 vyšší
aktivační potenciál u kroku bez nášlapného pedálu. Porovnávali jsme mezi sebou
plochy pod dvojicí grafů bez a s nášlapným pedálem pro všechny svaly a přes všechny
probandy. Po porovnání všech dvojic nevidíme významný trend, který by poukazoval
na vyšší aktivační potenciál u kroku bez nášlapného pedálu.
Z výsledků vyplývá, že co jedinec, to individuální styl cyklistického kroku.
Můžeme říci, že z výsledků není patrné, že by měření probandi měli jeden společný
konkrétní pohybový stereotyp cyklistického kroku, resp. pohybové stereotypy - pro
nášlapné pedály a pro pedály klasické (viz příloha 5 Timing nástupu aktivace
průměrného krokového cyklu).
Pro další testování by bylo na místě porovnání cyklistického kroku mezi
profesionálními cyklisty a mezi naprostými „hobby“ cyklisty, kteří s nášlapnými pedály
nejezdí. Zároveň by mi připadala vhodná studie, která by potvrdila či vyvrátila tvrzení,
týkající se energetické náročnosti při jízdě s nášlapným pedálem a při jízdě s pedálem
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klasickým. Takováto studie by mohla potvrdit/vyvrátit, zda při aktivním tahu nahoru
v nášlapných pedálech je energetický výdej natolik odlišný, že pro závodníka není
výhodný, popř. zda pro jedince, který nemá správně nastavený posed, správnou
techniku cyklistického kroku a celkově s nášlapnými pedály nemá zkušenosti, nebude
tento typ cyklistického kroku naopak kontraproduktivní, ve smyslu přetěžování beder a
jiných svalů, které by při jízdě na kole neměly být ve větší míře zapojeny.
Další zajímavou studií by mohlo být porovnání jednotlivých typů nášlapných
pedálů, popř. cyklistických treter (MTB/silniční, karbonová/klasická…).
Naše sledovaná skupina čítala pouze deset probandů. Proto zde není možné
vyvozovat všeobecné závěry ohledně používání nášlapných pedálů pro širší veřejnost.
Bylo by zajímavé provést studii na větším vzorku probandů. Pak si myslím, že by
získaná data mohla mít větší vypovídající hodnotu.
Pro mě osobně je velkým překvapením zjištění, že ne každý trenér,
fyzioterapeut, profesionální cyklista je toho názoru, že s nášlapnými pedály má člověk
působit aktivně směrem nahoru. Dokud jsem tuto práci nezačala psát, byla jsem
přesvědčena o tom, že právě z toho důvodu byl tento systém vynalezen.
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[online].

2005,

[cit.

2018-03-08].

Dostupné

z:

<http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/postery/15Kracmar.htm>
41. KRAČMAR, B. Vliv cyklistiky na pohybovou soustavu. Rehabilitace a fyzikální
lékařství, 2005, roč. 12, č. 1, s. 27-33.
42. KRAČMAR, B., BAČÁKOVÁ, R., HOJKA, V. Vliv cyklistického kroku na
pohybovou soustavu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2010, roč. 17, č. 3, s. 107112.
43. KROBAT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické
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Příloha 1 Vyjádření etické komise UK FTVS
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Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu
INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace,
přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších
změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a
biomedicíně

č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve

výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem Porovnání techniky šlapání na
kole s a bez fixace pedálem, prováděné na UK FTVS.
Cílem práce bude porovnání aktivity vybraných svalů dolní končetiny při jízdě
na cyklistickém ergometru s a bez fixace pedálem, pomocí neinvazivní metody měření
EMG.
Testování bude probíhat během dvou, na sebe navazujících měření, a to jednou
s a podruhé bez fixace pedálem. Na každého z probandů budou nalepeny (neinvazivně)
elektrody pro EMG měření, které se během měření nepřelepují. Proband pojede na
cyklistickém ergometru dvě jízdy po jedné minutě - probandi budou mít za úkol udržet
kadenci šlapání 80 – 90 otáček/min. (na tuto kadenci se mohou nastavit během
tříminutového rozjetí se) a subjektivně na 80% z maximálního výkonu (který všichni
probandi jsou schopni odhadnout, vzhledem k úrovni, na jaké triatlon provozují). První
minutu pojede v obyčejných botách a minutu druhou v cyklistických tretrách, obě
měření proběhnou v sedě. Doba měření jednoho probanda by neměla přesáhnout 45
min.
Přínosem diplomové práce je nalezení rozdílů v aktivitě vybraných svalů při
cyklistickém kroku při rozdílném způsobu uchycení dolní končetiny k pedálu, což může
být ku prospěchu nejen trenérům, ale i samotným závodníkům/sportovcům, jakožto
podklad pro volbu kompenzačních cvičení atd. Pokud jste byli v posledních 10ti dnech
nemocní nebo jste v rekonvalescenci po onemocnění nebudete zařazeni do výzkumného
projektu. Oznamte tuto skutečnost řešiteli projektu.
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Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u
aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Vaše účast na měření je zcela dobrovolná a bez nároku na finanční odměnu.
Výsledky diplomové práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické
podobě v repozitáři závěrečných prací UK, originál svazku diplomové práce bude
k nahlédnutí ve studovně UK FTVS, eventuálně po vyžádání na emailové adrese:
martyna.novakova@seznam.cz
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a
publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a
prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK
FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.
Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním
obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince.
Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:
Martina Nováková, Bc. Podpis: .............................
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení .............................................
Podpis:........................
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že
dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si
řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se
na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném
projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka: ................................................
Podpis: ....................................
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Příloha 4 Nejčastější problémy cyklistů a jejich příčiny
(www.over40cycling.com)

Nesprávná velikost rámu,
představce
Nesprávná výška sedla

Bolest krční páteře

Nedostatečná svalová kontrola
Flexibilita pánve/hamstringů
Nesprávná šířka řídítek
Nedostatečná svalová kontrola

Bolest ramen

Slabé svaly „jádra“ (pomocí
ramen drží cyklista posturu na kole)
Flexibilita hamstringů
Pozice sedla
Typ sedla
Bolest zad
Technika cyklistického kroku
Flexibilita pánve
Kontrola core
Poloha sedla příliš nízko/vzadu
Chyby v tréninku, přetěžování
Bolest kolen

Nedostatečná svalová síla
gluteálních svalů
Zvýšený tlak na hamstringy
Hypermobilita zápěstí/prstů

Bolest rukou

Technické vybavení –
řídítka/brzdy/omotávka
Výška sedla/řidítek
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Přenesená bolest z dolní části zas
Zvýšený tlak na hamstringy
Bolest zadní části stehen
Bolest z SI skloubení
Výška a pozice sedla
Asymetrie délky dolních
končetin/pánve
Výška a pozice sedla

Bolest SI skloubení

Typ sedla
Hypermobilita pánevních kloubů
Asymetrie délky dolních
končetin/pánve
Zvýšený tlak sedla

Výška a typ sedla
Síla a technické dovednosti
dolních končetin
Proximální kontrola

Bolest chodidla

Nevhodná obuv
Pronace nohy
Příliš vysoká poloha sedla
Přetížení/chyby v trénovaní

Bolest lýtka

Nedostatečná svalová síla
gluteálních svalů
Příliš vysoká poloha sedla
Přetížení/chyby v trénovaní

Bolest Achillovy šlachy

Nedostatečná svalová síla
gluteálních svalů
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Snaha tahat pedál směrem vzhůru
Nedostatečná svalová síla
gluteálních svalů
Bolest zadní strany kolene

Zvýšený tlak na hamstringy
Příliš vysoká poloha sedla/sedlo
příliš vzadu
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