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Abstrakt 

 

VLIV VZTAHU DÉLKY DOLNÍ KONČETINY A VELIKOSTI RÁFKU NA 

PSYCHOFZIOLOGICKOU ODEZVU ORGANISMU 

 

Cíle:  Cílem této práce je posoudit vliv délky dolní končetiny (DK) na 

psychofyziologickou odezvu organismu při jízdě na horském kole 

s odlišnými velikostmi ráfků. 

Metody:  Soubor probandů tvořilo 20 mužů ve věku 26,4 ± 4,2 let. Jednalo se 

o experiment. Psychofyziologická odezva byla stanovena na základě 

výkonu (zajetého času), tepové frekvence a subjektivním hodnocení 

jízdních vlastností horského kola a vlastního vynaloženého úsilí 

hodnoceného na Borgově škále. Ke kontrolní analýze při testování byl 

použit přístroj MetaMax 3B. Testovány byly tři velikosti ráfků o 

stejné šíři plášťů. Jízdy byly realizovány na 800 m dlouhém okruhu. 

Testované osoby absolvovali každou jízdu s individuálně zvoleným 

fixním převodem v poloze v sedle s maximálním možným úsilím. 

Výsledky:         Při jízdě na různě velkých ráfcích jsme u skupiny č. 2 (85 -90 cm DK) 

shledali velký rozdíl (P = 0,016) v dosažených časech při jízdě na 

různě velkých ráfcích. U skupiny č. 1 jsme shledali významné rozdíly 

v průměrné tepové frekvenci (P = 0,010), který činil 3 tepy a u 

subjektivního hodnocení vlastního vynaloženého úsilí pomocí 

Borgovy škály jsme se pohybovali na hranici významnosti                

(P = 0,060). Skupina č. 3 (97 – 101 cm DK) se pohybovala na hranici 

významnosti (P = 0,068) u subjektivního hodnocení jízdních vlastností 

horského kola s odlišnými ráfky. Ráfky o velikosti 29" dopadly ve 

všech ohledech v průměru nejlépe. 

Závěr:  Skupina probandů s delší DK dosáhla ve vztahu k velikosti ráfku 

horského kola menšího počtu statisticky významnějších (P < 0,05) 

rozdílů sledovaných parametrů psychofiziologické odezvy, než 

skupina probandů s kratší DK. 

Klíčová slova:  cykloturistika, ráfky, valivý odpor, spiroergometrie, nepřímá 

kalorimetrie 



 

 

Abstract 

 

EFFECT OF LOWER LIMB LENGTH–BIKE RIME SIZE RELATIONSHIP  

ON PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESPONSE OF THE ORGANISM 

 

Objectives:  The aim of this diploma thesis is to assess the effect of lower limb 

(LL) length on the psychophysiological response of the organism 

when riding a MTB with different rim sizes 

Methods:  The research group consisted of 20 mans in age 26,4 ± 4,2 years. 

This was an experiment. The psychophysiological response was 

determined on the bases of time performance, heart rate and 

subjective evaluation of the riding charakteristice of the mountain 

bike and one’s own efforts evaluated on the Borg scale. The 

MetaMax3B instrument was used for control analysis during 

testing. Three rim sizes with the same tire width were tested. The 

rides were realized on an 800 m long circuit. The test subjects 

completed each ride with an individually selected fixed gear in 

the saddle position with the maimum possible effort. 

Results:  When riding on rims of different sezes, we found a large 

defference (P = 0,016) in group No. 2 (85 – 90 cm LL) in the 

achieved times when riding on rims of different sizes. In group 

No. 1 we found significnt defferences in the average heart rate   

(P = 0,010), which was 3 beats, and the subjective evaluation of 

our own efforts using the BOrg scale, we were on the edge of 

signifacance (P = 0,060). Group No. 3 (97 – 101 cm LL) was on 

the riding charakteristice of a mountain bike with defferent rims. 

The 29" rims turned out best on average in all respects. 

Conclusion:  The group of probands with al longer LL achieved a smaller 

number of statistically significant (P < 0,05) differences in the 

monitored parameters of the psychophysiological response in 

relation to the rim size of the MTB than the group of probands 

with a shorter LL. 

Keywords:  cycling, tourism, rims, rolling resistence, spiroergometry, indirect 

calorimetry 
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1 ÚVOD 
 

Ne nadarmo se v běžných každodenních situacích říká, že se jízda na kole 

nezapomíná, a to často proto, abychom sami sobě či druhým dodali trochu odvahy v dlouho 

neprováděné činnosti. Dalo by se říci, že je samotná jízda na kole jistým milníkem v životě 

každého z nás, neboť vypovídá o tom, že jsme schopni překonat nejednu překážku bez 

ohledu na otlačené ruce, odřená kolena či otlačené mezinoží. 

Cyklistika jako taková se nejen v tuzemsku, ale i všude jinde v zahraničí stala 

nedílnou součástí života obyvatel, a to bez ohledu na to, zda lidé bicykl vnímají pouze jako 

pouhé přibližovadlo na střední či krátké vzdálenosti, nebo je pro ně symbolem odpočinku 

z každodenního stresu, prostředkem pro poznávání nejen lokálních přírodně-kulturních krás, 

sportovní aktivitou výkonnostního charakteru nebo jen šťastnou vzpomínkou na dětství. 

Jízda na kole má tu výhodu, že ji může vykonávat jakékoliv lidské stvoření bez 

ohledu na věk, pohlaví, kulturní a náboženské rozdíly či dokonce handicap. V současné 

době se navíc zvýšila dostupnost kol, a to nejen díky cenově příznivým půjčovnám, ale i 

díky tzv. sdíleným kolům a elektrokolům, které si můžeme (v Čechách zatím spíše ve 

velkoměstech) skrze mobilní aplikace pronajmout. Možnosti sdílených kol v současnosti 

využívají zejména mladší generace, které shodou okolností zároveň tíhnou i k horské 

cyklistice, která se z hlediska mainstreamu a popularity dostala před cyklistiku silniční, 

neboť využití horských kol je daleko variabilnější než kol čistě silničních, se kterými na 

většině českých cyklostezek či horách nepochodíte. 

Horské kolo bylo podle poznatků Ruffa a Mellorse (1993) vyvinuto v první 

polovině sedmdesátých let v Marin County ve státě California cyklisty, kteří již byli 

unaveni hlukem, znečištěným ovzduším a nebezpečím, která jsou se silničním 

provozem úzce spojeny. Kolo, které by bylo přizpůsobené jízdě v terénu, se ukázalo být 

z hlediska bezpečnosti a zdravotních benefitů atraktivnější alternativou. První horské 

kolo bylo představeno ve Velké Británii v roce 1983, a přestože se nedochovaly žádné 

záznamy o tehdejší poptávce a skutečném prodeji, tak nám skutečnost, že se zájem o 

horská kola přenesl i do doby současné, napovídá, že se tato forma cyklistiky stala 

všeobecně uznávanou nejen v cyklistické komunitě (Haymeann, 2009). 

Horská kola, která můžeme nalézt i pod označením MTB, se v našich luzích a 

hájích objevila ke konci osmdesátých let minulého století a poměrně brzy způsobila, že 
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se ze silniční cyklistiky stala spíše hipsterská záležitost. Tuto popularitu si vysloužila 

např. i díky prosazení se našich reprezentantů ve světové konkurenci. 

Je více než očekávatelné, že se v průběhu času zvýšila po MTB kolech poptávka, 

s níž se přímo úměrně zvýšila i poptávka po technologických vylepšeních (Herrick, 

2011), která by byla v širokém spektru dostupná i neprofesionálním, tzv. hobby či 

rekreačním jezdcům (Moseley, 2004), pro které by se jízda v terénu mohla stát méně 

namáhavou, a tím pádem i zábavnější. 

Tím se dostávám k výběru samotného tématu diplomové práce, v němž jsem se 

snažil vycházet ze svých preferencí v oblasti sportovních aktivit, které mi jsou nejen 

v rámci mé studijní specializace blízké. Zároveň jsem se snažil o to, abych mohl 

navázat na svou předešlou výzkumnou činnost v rámci práce bakalářské. Časové 

mezidobí mezi bakalářskou a diplomovou prací a touha po poznání věcí nových ovšem 

zapříčinily, že jsem opustil téma kolečkových bruslí, neboť má vášeň vzplanula pro kola 

horská. Od osmi koleček došlo k přesunu ke kolečkům o menším počtu, zato však o 

větším rozměru. Zároveň se však snažím částečně ze své bakalářské práce vycházet, 

neboť i nyní se věnuji problematice energetického výdeje organismu své oblíbené 

sportovní činnosti, kterou jízda na horském kole bezesporu je. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Historie horských kol 

2.1.1. Vznik horského kola 

 

Touha pohybovat se na bicyklu ve volné přírodě, vydávat se s ním k výšinám, 

zdolávat horské průsmyky a sjíždět ostře řezanými serpentinami do údolí není člověku 

cizí. V sedmdesátých letech však dostává zcela jiný rozměr (Hrubíšek, 2002). 

Kořeny horské cyklistiky, často zvané MTB (zkratka anglického mountain 

biking), však sahají v časové ose poněkud hlouběji. Do prvopočátků MTB můžeme 

zařadit legendární vojenskou jednotku Buffalo Soldiers, která v srpnu roku 1896 najela 

více než tisíc kilometrů z Montany do Yellowstonu v rámci testování bicyklů pro 

americkou armádu, která plánovala v horském terénu nasadit „cyklojednotky“. První 

náznaky horské cyklistiky v Evropě se objevují i ve Francii, kde skupina nadšenců z 

klubu Velo Cross Club Parisien brázdila předměstí Paříže na bicyklech s podivně 

širokými pneumatikami (Hofman, 2006). Členové tohoto klubu modifikovali běžná 

jízdní kola pro pohyb v těžkém terénu. Tehdy ještě nedostupné komponenty jako široká 

řídítka a diskové brzdy měly původ ve světě motocyklů.  

Poprvé se také objevuje řazení převodů umístěné přímo na řídítkách, což bylo 

mnohem ekonomičtější než v té době používané umístění na spodní rámové trubce. 

Motokrosové tratě v okolí Paříže byly místem, kde se tito „prabikeři“ na svých strojích 

proháněli. Klub také v roce 1955 zorganizoval na předměstí závody, které se svým 

charakterem blížily dnešnímu pojetí disciplíny cross country (Haman, 2010). 

Za hlavním důvodem vzniku horského kola však stála nuda (datováno k zimě 

roku 1973), která přiměla silniční cyklistikou přesycené „hipísáky“ Garyho Fishera, Joa 

Breeze a Otise Guye obout stařičké Cruisery (kola značky Schwinn Cruiser, konkrétně 

typ Excelsior, vyráběný v letech 1933 až 1941 (Dustin, 2015)) tlustými pneumatikami a 

pustit se dolů z hory Tamalpais. Prudké sjezdy neupravenou cestou z hory vysoké 784 

metrů, ležící severně od San Francisca v kraji Marin County, jim přinášely dosud 

nepoznané zážitky. Později se k nim připojují další dvě jména, která jsou s prvopočátky 

nové éry propojena - Charles Kelly a Tom Ritchey. Ti společně zakládají cyklistický 

klub, kde několik mladíků holduje nevázaným jízdám v přírodě na starých kolech. U 

vetešníků a obchodníků se starým železem pátrali po zrezivělých Cruiserech 

předválečné výroby, kterým po menších úpravách dali název Klunkers. Na těchto 
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dvacet pět kilogramů vážících strojích se členové klubu společně vydávali do terénu. 

Samotným vrcholem cyklistických radovánek byl výjezd na Mount Tamalpais, po němž 

následoval vzrušující sjezd dolů (Hrubíšek, 2002). 

V roce 1976 se zde na staré hasičské cestě konal první ročník sjezdového závodu 

horských kol zvaný Repack. Název tohoto závodu byl odvozen od nutnosti častého 

mazání zadního náboje jízdního kola, neboť při rychlém sjezdu docházelo při brzdění k 

jeho zahřívání. Celkem se tento závod konal čtyřiadvacetkrát. Zajímavým faktem bylo, 

že se díky příznivému kalifornskému podnebí závod konal až po ukončení sezóny v 

silniční cyklistice (od října do prosince), neboť většina závodníků byla také elitními 

jezdci v pelotonu americké cyklistické federace. Žádný jiný závod horských kol 

nedosáhl takového věhlasu. Na startovních listinách jsou nesmazatelně zapsány legendy 

horské cyklistiky a majitelé dnes největších a nejslavnějších firem vyrábějících 

cyklistické komponenty a MTB kola (Babec, 2008). 

Za oficiální začátek organizovaného MTB hnutí je považován právě tento první 

sjezdový závod Repack v roce 1976. Při příležitosti 25. výročí tohoto závodu sestavil 

časopis Velo žebříček deseti nejvýznamnějších událostí vedoucí k celosvětovému 

rozšíření horských kol a svobodné jízdy terénem na nich (Redakce Vela, 2006). 

1. závod Repack (1976) 

První ročník sjezdového závodu na tříkilometrové trati z hory Mount Tamalpais 

u Fairfaxu nedaleko San Franciska je považován za praktický zrod mountainbikingu. 

Účastníci tehdy na akci pořádané partou Garyho Fishera dosahovali na primitivně 

upravených cruiserech úctyhodných rychlostí. Poslední ročník legendárního závodu se 

konal roku 1983. 

2. První kola Joe Breeze (1977) 

První na zakázku vyrobená kola určená speciálně do terénu. Vážila o 5 

kilogramů méně než tehdy upravované cruisery. 

3. Mountain Bike (1979) 

První použití pojmu mountain bike – horské kolo. Gary Fisher tak nazval jeden 

ze svých modelů kol a následně i svou firmu. 

4. Specialized Stumpjumper (1981) 
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První sériově vyráběný model horského kola. Výrobu rámu si tehdy firma 

Specialized zadala v Japonsku. 

5. Fat Tire Flyer Magazine (1981) 

Založení prvního odborného časopisu o horské cyklistice.  

6. Shimano Deore (1982) 

Představení první ryze terénní sady cyklistických komponentů. 

7. MTB v Evropě (1985) 

První mimo američtí jezdci a závodníci v terénu se rekrutovali z řad 

cyklokrosařů. 

8. MTB vede prodeje (1988) 

Zlomový okamžik: horská kola předstihla v USA silniční v tabulkách 

prodejnosti. 

9. Mistrovství světa Durango (1990) 

První oficiální světový šampionát UCI (Mezinárodní Cyklistická Federace). 

10. Kongres MOV (1993) 

Přijetí horské cyklistiky do rodiny olympijských sportů významně přispělo k její 

popularizaci. 

 

2.1.2) Horské kolo u nás 

 

Kořeny československé horské cyklistiky jsou úzce spjaty s cyklokrosovým 

sportem. Společný znak byl jednoznačně dán - jízda v terénu. Už v polovině 

osmdesátých let se naši cyklokrosoví reprezentanti blíže seznámili s horským kolem.    

V roce 1984 se podle dostupných informací objevuje v tehdejším Československu první 

MTB kolo. Na soustředění cyklokrossové reprezentace na Jičínsku před mistrovstvím 

světa v Mnichově dorazila na zkušenou také skupina Američanů a jejich mechanik si s 

sebou přivezl MTB Specialized Stump jumper. Dlouhý a těžký bicykl způsobil mezi 

domácími cyklokrosaři rozruch. Nedá se však říci, že by se jednalo o nadšení, protože 

byli zvyklí jezdit v terénu na svých lehkých a rychlých speciálech s úzkými galuskami 

bez velké škály převodů (Redakce Vela, 2006). 
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 V té době byl na trhu jediný český, respektive československý, specializovaný 

časopis Cyklistika, který neměl do vzniku Pelotonu (1991) u nás konkurenci. Vydával 

ho Československý svaz tělesné výchovy v nakladatelství Olympia a na zadní straně 

obálky čísla 10 z roku 1990 je na něm zachycen „start soutěže MTB“. Po vzniku 

Pelotonu se ještě chvíli zmítal na okraji své existence, ale následně už vycházel pouze 

jako jeho příloha, aby se pak časem přestal vydávat úplně. Jen pro zajímavost: rok 1991 

byl již 108. ročníkem. Cyklistika byla tehdy vůbec nejstarším českým časopisem vůbec 

(Bureš, 2010). 

První dovoz horských kol zrealizoval Podnik zahraničního obchodu v roce 1989. 

Mezi první dovážená MTB patřila značka Scott a kola s označením Shimano 21. Ve 

stejném roce se objevuje první „horské kolo“ tuzemské výroby. Autorem byl státní 

podnik Velamos Sobotín a model Terry prezentoval pod označením ATB („All Terrain 

Bike“). Nebyla to však první firma, která se pokoušela vyrobit horské kolo. Již na 

přelomu 80. a 90. let se o to pokoušela známá česká firma Favorit, jenže zde to skončilo 

pouze u návrhů. MTB se ale nedal jen tak odbýt. Vyčkával na vhodnější okamžik 

vstupu na trh. Ne, že by u nás nebyl dostatek zájemců, ale tehdejší cena kvalitního 

horského kola převyšovala finanční možnosti mnoha rodin. U nás se totiž prodávala 

MTB kola buď opravdu levná a neznačková, tudíž nekvalitní, nebo závratně drahá, a 

tedy málokomu dostupná (Redakce Vela, 2006). 

Začátek devadesátých let znamená pro nové odvětví „hledání místa na Slunci“. 

První závody horských kol se pořádaly v roce 1990. Úplně první se uskutečnil 16.6. ve 

Špindlerově Mlýně, další v Březové u Sokolova a ve Zlíně. Byly to ojedinělé akce, které 

vyvrcholily prvním federativním mistrovstvím horských kol pořádaným 22. 9. 1990 ve 

Špindlerově Mlýně. Toto mistrovství však nebylo vedeno jako oficiální, neboť horská 

kola v té době ještě nepatřila pod Československý cyklistický svaz (Škarka, 2007).  

Na začátku 90. let se také objevují firmy, které naplno spouští produkci 

horských kol. Například značky Reta, Amulet, Panther nebo Author. Značka Author se 

dnes řadí mezi evropskou elitu v oboru. Její historie sahá do roku 1990, kdy pan 

Havlena zakládá společnost Universe Agency na dovoz a distribuci velosoučástek v 

ČSFR. O tři roky později zahajuje dovoz horských kol z Asie pod značkou Author. 

Vsadit na zrovna rodící se odvětví cyklistického sportu vyžadovalo určitou míru 

riskování. Úspěšným příkladem je Duratec, jehož zakladatel Milan Duchek dokázal 

zastavit dům rodičů, aby si mohl koupit svářečku a pustit se do výroby horských kol. 
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Pak tu jsou zahraniční značky jako německý Ghost nebo rakouské KTM, které se u nás 

pouze montují. Mezi další české značky můžeme zařadit Ascar, Apache, Galaxy, 

Twister, Maxbike, 4Ever, Šírer, Štěrba, Lucas, Fort Frames, Olpran a další. Zapomenout 

by se nemělo ani na slovenské značky jako Kellys, Dema, Vertec či Vedora (Škarka, 

2007).  

V roce 1995 vznikla u nás nová firma, která totálně prolomila ledy mezi 

východní a západní Evropou, co se cyklistického vybavení týče. Její jméno je zvučné 

dodnes a každý trochu znalý cyklista si jistě rozvzpomene na dnes již zaniklou značku 

Morati. Morati jako jeden z mála výrobců používal jako materiál titan, jelikož majitel a 

výrobce, pan Svatopluk Zatloukal, byl hlavním zaměřením letecký inženýr a v rámci 

této profese se s tímto materiálem dostával často do styku. Firma zanikla po deseti 

letech své existence kvůli finančním potížím. Dalším významným procesem 

popularizace horského kola bylo uspořádání prvního mistrovství Evropy u nás ve 

Špindlerově Mlýně. Toto mistrovství se konalo 17.srpna 1995 a Česká republika se stala 

teprve čtvrtou zemí, na níž se v rámci starého kontinentu šampionát uspořádal 

(Mykiska, 2006). 

 

2.1.3) Historický vývoj kol a ráfků 

 

Původně byly cyklistické pláště a ráfky vyráběny v omezené velikostní škále. 

Navíc díky nesjednocenému mezinárodnímu systémovému značení kol jsme mohli být 

svědky toho, že se v obchodech prodávaly tytéž velikosti kol, ale pod jiným značením, a 

to v závislosti na tom, v jaké zemi byla kola vyrobena (Brown, 2007). 

Díky tomu se 2 roky po začátku druhé poloviny 20. století Evropskou 

hospodářskou komisí Organizace spojených národů ustanovila "Pracovní skupina 

expertů na technické požadavky vozidel" , jejíž cílem bylo navrhnout jednotný postup 

při konstrukcích vozidel a jejich komponentů. Vittorelli (2014) navíc dodává, že se díky 

činnosti této pracovní skupiny o 12 let později sjednotily i jednotlivé systémy 

dimenzování velikostí kol. 

V roce 1933 se na trhu objevilo kolo Beach cruiser, které vyráběla firma 

Schwinn. Pro výrobu tohoto kola byly použity ráfky o průměru 26 palců (26"), a jelikož 
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se tento bicykl těšil velké oblibě, tak se stalo v mnohém inspirací pro další inovace 

jízdních kol (Schwinn, 2015). 

Dvaceti šesti palcový průměr ráfku se stal posléze standardem pro MTB kola, 

neboť byl přijat i novátory horské cyklistiky tzv. „klunkers“ na západě USA. Na 

počátku 80. let dvacátého století se však začalo spekulovat o tom, jak by to vypadalo, 

kdyby se jezdilo např. na 29" ráfcích (Ted, 2010). Během 90. let se řada firem pokusila 

prodávat kola s většími průměry - např. firma Klein aplikovala omezený počet kusů 29" 

kol na svůj úspěšný model Attitude; v červenci roku 1990 byla propagována firmou 

Diamondback větší MTB kola nesoucích název Overdrive a konkurenční Specialized 

přišel s kolem Crossroads; s horskými koly různých velikostí, tzv. „the Project 3, 5, 7“, 

přišla v roce 1991 i společnost The US division of Bianchi Bicycles. Ani jeden z těchto 

pokusů se nepotkal s úspěchem, neboť se ještě nepodařilo zkonstruovat komponenty, 

které by mohly s 26" koly důstojně soupeřit (Blomquist, 2012). 

Netrvalo to však dlouho a na začátku druhého tisíciletí kontaktoval Geoff Apps 

Garyho Fischera a Charlie Kellyho se zprávou, že sestrojil první model off-road kola, na 

nějž implementoval finské zimní pneumatiky o průměru 700Cx47 Nokia (dnes 

v povědomí pod názvem Nokian Hakkapeliitta). Avšak stále velmi špatná dostupnost 

ráfků a plášťů s větším průměrem znamenala pro rodící se MTB průmyslu velkou 

překážku, která prozatímně nechala menší velikosti kol na pomyslném trůnu (Ted, 

2010). 

Gary Fisher však vytrval a v roce 2002 se stal nezanedbatelným výrobcem sérií 

29" kol. Nejdůležitějším se podle Cooka (2007) pro Garyho stalo kolo single-speed 29", 

které zapříčinilo, že zvučné společnosti, jako je např. Specialized nebo Turner, i přes 

původní nevoli nakonec tzv. „devětadvacítky“ (v zahraničí „29er“ – odvozeno od kola 

Two Nine z dílny společnosti Fisher) do své nabídky zařadily. 

Do nedávné doby byl trend „devětadvacítek“ velmi diskutovaným tématem, 

neboť obsahují řadu kvalit (např. lepší prostupnost terénem, delší dojezdová vzdálenost 

na jeden cyklistický pohybový cyklus), ale také nedostatků (např. horší ovladatelnost 

kola, méně efektivní jízda do kopce, vyšší hmotnost či dražší pořizovací cena). Možná i 

proto tento typ kol v závodním prostředí klasického cross country nebo downhillu 

uvidíme jen zřídka.  
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Většina 26" horských kol používá velikost ISO 559 mm. Kola 29" nebo Two-

Niners jsou MTB a hybridní kola o průměru 700C, nebo ISO 622 mm (vnitřní průměr 

ráfku kola), která jsou často využívána pro trekking, cyklo-cross či závody na silnici.    

V kontinentální Evropě se někdy ISO 622 mm kola označují jako 28" (Cebedo, 2015). 

Nejnovějším módním výstřelkem na poli cyklistiky jsou kola o velikosti 27,5", 

která mají být jakýmsi kompromisem pro ty, co se nemohou rozhodnout mezi dvěma 

předchozími velikostmi (velikost těchto kol je ISO 584 mm a 650B). Tato inovace se 

připisuje návrháři horských kol Kirku Pancentiovi, který s tímto nápadem původně 

přišel už v roce 2004, ale teprve až po šesti letech zdokonalování přišel na trh s finálním 

výsledkem své práce (Patterson, 2012), který poprvé napomohl k vítězství Nino 

Schurterovi při závodě Světového poháru v Pietermaritzburg v Jižní Africe (Schurter, 

2015). 

 

2.2 Charakteristika jízdy v terénu 
 

Hrubíšek (1992) definuje existenci neobyčejně široké škály dovedností, které 

musí cyklista na horském kole zvládnout. Mezi ty nejzákladnější se  řadí šlapání, 

brzdění, jízda do kopce, v přímém směru a v zatáčkách, přejezd překážek, volba a 

řazení převodů a v neposlední řadě i nesení či vedení kola. 

 

2.2.1 Posed na bicyklu 

 

Krom výše zmíněných cyklistických dovedností je důležité vědět, jak nastavit 

své kolo tak, aby mohlo být jeho používání zdraví bezpečné a energeticky úsporné.  

V optimální pozici je cyklistův trup v přirozené poloze, s uvolněnou dopředu 

skloněnou páteří a lehce pokrčenými pažemi. Pro horská kola je charakteristický 

vzpřímenější posed s širším držením řídítek, který je značně variabilnější než u kol 

silničních. Zápěstí a ruce jsou rovněž uvolněné a připravené k pevnému sevření řídítek 

při projíždění nerovných či nebezpečných úseků a k pohotovému ovládání brzd a 

měničů převodů. Chodidla spočívají na pedálech tak, aby byl nárt nad osou pedálu. 

Během jízdy v členitém terénu si cyklista podle potřeby upravuje výšku sedla, častěji 

přenáší hmotnost těla, aby lépe zdolal nerovnosti terénu, posouvá se na sedle vpřed či 
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vzad, naklání se dopředu a zvyšuje tak tlak na paže, aby omezil vibrace řídítek 

vznikajících při jejich příliš volném držení a podobně (Hrubíšek, 1992).  

Přestože je provedení samotného posedu na kole prováděno cyklistou 

individuálně, tak nelze opomenout jistá pravidla, která se správným posedem úzce 

souvisejí. Tato pravidla se týkají zejména seřízení nastavení sedla a řídítek. 

V polohové interakci kolo-cyklista hrají totiž roli tři základní styčné body, které 

se nacházejí na sedle, řídítkách a pedálech. Při nastavování ideálního posedu 

korigujeme polohu sedla, řídítek a pedálů tak, aby korespondovala s rozměry různých 

segmentů těla (délka, trupu, horních a dolních končetin) (Henke a kol., 2007). 

U sedadel můžeme nastavit jejich výšku a polohu v předozadní a horizontální 

rovině (sklon sedla). Sklon sedla by měl být vodorovný. Cyklista si jej může 

samozřejmě podle svých fyziologických dispozic a pocitu upravit – ženy často volí 

směřování špičky sedla mírně dolů. Přehnaný náklon sedla může vést k bolestem 

sedacích partií, horních končetin či zad. Správné předozadní polohy sedadla docílíme 

v okamžiku, kdy kliky otočíme do vodorovné polohy a osa protínající naše přední 

koleno a střed pedálu je kolmá k zemi (Redakce Kolo pro život, 2018).  

Nastavení výšky sedla se u cyklistů zdá být nejčastěji diskutovaným tématem, 

neboť právě ta nejvíce může ovlivnit ekonomičnost šlapání a prevenci před zraněním 

kolen v důsledku jejich přetížení.  

Současná doporučení se sice výrazně liší v závislosti na výrobcích kol, ale při 

nastavování výšky sedla berou v potaz výše zmíněné a snaží se těmto hodnotám přiblížit 

polopatickými radami, kterými se snaží cílit na hobby a rekreační jezdce. Faktem 

zůstává, že šlapání by mělo umožnit točení nohou bez propínání v kolenou, tzn. že by 

nohy měly být v přirozeném fyziologickém mírném pokrčení, ve kterém svalové 

skupiny zabírají nejefektivněji, ale zároveň mají v určité fázi prostor pro relaxaci. Toho 

můžeme docílit pomocí délky vlastní paže, kdy si stoupneme vedle kola a v podřepu 

umístíme sedlo do podpažní jamky a natáhneme ruku i prsty. Konečky prstů by se měly 

dotýkat kraje kliky nad šroubem. Výšku pak doladíme při nasednutí, kdy by noha měla 

být ve výše popsaném pokrčení. Pro kontrolu můžeme položit patu na pedál umístěný 

ve své nejnižší poloze tak, aby chodidlo bylo vodorovně se zemí – noha by měla být 

natažená, nikoliv propnutá (Redakce Kolo pro život, 2018). 
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Nastavení výšky řídítek je velmi individuální a záleží na tom, jaký styl jízdy 

cyklista upřednostňuje. Výkonově orientovaní jezdci jsou kvůli aerodynamice na kole 

více natažení (nižší poloha řídítek), zatímco silnější jedinci jezdí více vzpřímeně (vyšší 

poloha řídítek). Podstatná je orientace brzdových pák, které by měly být v ose 

natažených prstů. U sjezdařů mohou být trochu níže, neboť při sjezdu se spíše 

v pedálech stojí (Čondl, 2017). 

Polohu pedálů lze ovlivnit pouze délkou klik, která se volí podle délky nohou, a 

u horských kol bývají kliky o něco delší než u kol silničních. Nejběžnější délka klik 

horských kol činí 175 mm (Hrubíšek, 1992). 

 

2.2.2 Brzdění a řazení  

 

Při brzdění je důležité umět předvídat a zvolit si správný okamžik zahájení 

brzdění. Zadní brzdou nezabrzdíme tak efektivně jako brzdou přední. Proto dobrá 

technika brzdění přední brzdou umožňuje MTB jezdcům sjíždět kopce a zatáčky ve 

výrazně vyšších rychlostech. Pro získání dobré techniky brzdění je potřeba přenést 

správně váhu za sedlo a dolů, a tak využít brzdnou sílu co nejdéle. Pro dosažení 

největšího brzdného účinku používáme k brzdění přední a zadní brzdu v poměru 7:3 (na 

mokrém a kluzkém povrchu 1:1). Při brzdění prudkých sjezdů je výhodnější brzdit při 

spodním držení řídítek, jelikož můžeme více využít síly rukou (Neumannová, Neumann, 

2010).  

I při řazení rychlostí je nutné disponovat předvídavostí. Jeho účelem je ovlivnit 

poměr mezi rychlostí šlapání a rychlostí otáčení kola – tzn. rychlost jízdy. Odpor při 

jízdě a tím rychlost otáčení kola,  respektive jízdy, silně závisí na terénu, na druhé 

straně může cyklista podat nejlepší výkon při poměrně vysoké frekvenci šlapání (80 – 

120 otáček klik za minutu). Při této frekvenci šlapání se nejvíce šetří a jsou nejlépe 

zapojeny svaly, šlachy a klouby. Při vysokém odporu je této frekvence šlapání možno 

dosáhnout pouze při zařazeném nízkém převodovém stupni, při malém odporu při 

vysokém převodovém stupni. Všechna horská kola mají vpředu na pravé klice tři 

ozubené kotouče rozdílných velikostí, které tvoří trojpřevodník, zatímco na zadním kole 

jich je 6 – 8. Cyklista pak podle potřeby volí z široké škály různých převodových 

kombinací (poloha řetězu na výše zmíněných pastorcích), díky kterým může snáze 

zdolávat jím volenou trať (van der Plas, 1995).    
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2.2.3 Šlapání a jízda v přímém směru 

 

Jako jednostopé vozidlo se kolo neřídí jen tím, že se řídítka – a s nimi přední 

kolo – uvedou do uvažovaného směru jízdy. Současně se kolo musí vyvažovat, protože 

jinak by v každé zatáčce vedl účinek odstředivé síly k tomu, že by se jezdec se svým 

kolem převrátil. Dokonce i přímá jízda se skládá z  nekonečné řady mírných zatáček, 

které se vyrovnávají příslušnými více či méně vědomě prováděnými řídícími úkony a 

přenášením váhy (van der Plas, 1994).  

Při šlapání by se podle Konopky (2007) měly nohy cyklisty pohybovat jako dvě 

ojnice ve dvou rovnoběžných rovinách s rámem, s koleny těsně u rámové trubky. Tato 

práce nohou je možná pouze tehdy, je-li stup na pedálech správně upevněn (netýká se 

nášlapných pedálů): „Velký kloub palce u nohy se nachází co možná nejpřesněji nad 

osou pedálu, podélná osa cyklistické tretry je kolmá k ose pedálu a tím rovnoběžná 

s rámem. Nikdy by neměla špička boty směřovat ven, raději trochu dovnitř. Jen tak 

mohou nohy pracovat správně rovnoběžně s rovinou rámu.“ 

Časové a prostorové hledisko rozděluje cyklistický krok na tři fáze (Bull, 1996): 

Počátek hnacího záběru 

Pedály jsou ve vertikální rovině. Začínáme-li pravou nohou, tak je levá noha 

v tzv. mrtvém bodě, v dolní pozici. Silným sešlápnutím pravého pedálu dolů a aktivním 

tlačením levé nohy vzad (pohyb v noze jako když hrabe kůň) se levý pedál dostane přes 

mrtvý bod až do roviny horizontální.  

 

Střed hnacího záběru 

 Ve vodorovné poloze pedálů bychom měli dbát na to, abychom patu neměli 

nikdy níže než zbývající část chodidla, neboť bychom tím snížili účinnost šlapání. Do 

poslední fáze hnacího záběru se dostaneme pokračujícím aktivním sešlapáváním 

pravého pedálu. 

 

Konec hnacího záběru 

V této fázi se opět nacházíme ve vertikální rovině, ale s tím rozdílem, že se 

v mrtvém bodě nyní nachází pravá noha a noha levá je připravena k zahájení hnacího 

pohybu. 
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Během těchto jednotlivých časově-prostorových fází – cyklistický krok - 

dochází ke střídavé aktivaci a relaxaci svalů dolních končetin, utvářejících tzv. kulaté či 

kruhové šlapání (Konopka, 2007), které Formánek (2003) dělí do čtyř údobí: 

1. fáze - V této fázi se zapojují především svaly stehna, holeně, chodidla a 

nártu, přičemž se jedná o pohyb, který je veden ze shora dolů. 

2. fáze – Zde se na překonávání dolní úvratě kruhu podílejí holenní svaly a 

svaly chodidla a nártu. 

3. fáze -  Znovu se zapojují svaly chodidla a nártu a konečnému pohybu 

směrem nahoru dopomáhají i svaly stehna a holeně. 

4. fáze – O dopředný pohyb se starají především holenní svaly. 

Samotný jezdec by měl vždy dbát na to, aby jeho nohy pracovaly vždy paralelně 

se zřetelným úzkým vedením až k rámu, přičemž mezi vnitřním okrajem kolen a 

trubkou rámu by měla být sotva viditelná mezera. Dále by během jízdy měly pracovat 

pouze nohy a zbytek těla zůstává klidný. To ovšem platí pro cyklistiku silniční. Při jízdě 

na horském kole se předpokládá různé překonávání překážek, a tudíž i zapojení dalších 

segmentů těla. V neposlední řadě by měla být síla dolních končetin rozložena co možná 

nejvíce rovnoměrně (viz výše) na pedály (Konopka, 2007). 

 

2.2.4 Jízda v zatáčkách 

 

Pro jízdu v různě klopených zatáčkách netřeba speciální jezdecké průpravy. 

Zatáčku můžeme podle van der Plase (1995) projíždět dvěma způsoby: přirozeným 

obloukem (rovnoměrně) a širokým obloukem nebo s nadjetím (prudce a malým 

obloukem).  

Je přitom nutné naučit se projíždět každou zatáčku optimální rychlostí a zvolit 

správnou rychlost do jejího nájezdu. Zde platí jednoduché fyzikální zákony, které nám 

shrnují Henke a kol. (2007): odstředivá síla se zvětšuje se snižujícím se poloměrem 

zatáčky a stejně tak se zvětšující se rychlostí či hmotností cyklisty. U mírné zatáčky si 

proto můžeme dovolit vyšší rychlost a často ji projedeme bez potřeby brzdění. U 

ostřejších zatáček je potřeba rychlost zmírnit přibrzděním, přičemž je důležité brzdit 

ještě před zatáčkou, neboť při brzdění v zatáčce má kolo tendenci se napřimovat a jet 

rovně, což by mohlo způsobit cyklistovi nejednu potíž (např. vyhýbání se protijedoucím 

cyklistům či automobilům). V zatáčce by měl mít jezdec s kolem stejný sklon – tím se 
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působí proti odstředivé síle. Nesprávné najetí oblouku do zatáčky můžeme korigovat 

mírným vychýlením horní poloviny těla. Při projíždění zatáček je pedál na vnitřní straně 

obvykle v horní poloze, avšak při projíždění zatáčky s nerovným terénem umisťujeme 

kliky do vodorovné polohy, čímž docílíme rovnoměrného rozložení jezdcovy hmotnosti 

(Neumannová, Neumann, 2010). 

 

2.2.5 Sjezd a jízda do kopce 

 

Při sjezdu je nutné, aby jezdec neustále sledoval to, co se před ním děje. 

Zejména při sjezdu zatáčky je nutné, aby jezdec směřoval svůj pohled očí po vnitřním 

okraji zatáčky až do jejího ústí (Růžek, 2014).  

Sjezd v terénu se oproti sjezdu na silnici liší výraznější aktivitou cyklisty, který 

spíš než v klasickém posedu spočívá v mírném stoji na pedálech s pokrčenými koleny a 

lokty, které využívá pro tlumení nárazů, a zároveň mu tato pozice umožňuje lépe 

manipulovat s těžištěm vpřed i vzad – obecně tento styl jízdy nazýváme jízdou ve stoje 

či ze sedla, kterou využíváme i při jízdě po rovině k odlehčení namáhaných svalových 

partií a jízdě do kopce s tím rozdílem, že zde končetiny nepoužíváme k tlumení nárazů, 

ale protitahem horních a dolních končetin dosahujeme silnějšího záběru, který je při 

stoupání důležitý. Do tohoto pohybu se navíc zapojuje zádové svalstvo a trup. Výsledný 

záběr nám pomáhá zejména při strmém stoupání. Při jízdě ze sedla můžeme navíc podle 

aktuální potřeby náklonem zatěžovat přední i zadní kolo (Neumannová, Neumann, 

2010). 

U mírných kopců může cyklista na horském kole samozřejmě zůstat i v poloze 

první, neboť široká paleta převodů jízdu do kopce výrazně ulehčuje. Před každým 

kopcem se obecně doporučuje podřadit, neboť řazení při malé rychlosti v průběhu 

stoupání výrazně snižuje životnost převodníku a přesmykače (Meyer, Rögner, 2009). 

Krom poškození převodníku a přesmykače může při špatně zvoleném převodu 

dojít ke ztrátě rychlosti a tím pádem nutným seskočením z kola. To se podle 

Neumannové a Neumanna (2010) děje zejména při strmých stoupáních, která je pak 

nutno zdolat během či chůzí vedle kola. Při závodě jej můžeme nést i na rameni, 

abychom se mohli pohybovat rychleji a zamezili tím větší časové ztrátě. 
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2.2.6 Přejezd překážek a nesení kola 

 

Jízda v terénu se vyznačuje nepočitatelným množstvím překážek, které cyklistu 

drží neustále ve střehu. Jedině dostatečná úroveň schopnosti reagovat na různorodost 

podkladu (kořeny, kameny, bláto, atp.),  po němž se pohybujeme, je zárukou udržení 

tzv. flow efektu (eliminace slézání z kola), kterého můžeme při jízdě na MTB nabýt. 

Různé povrchy totiž navíc od cyklisty vyžadují, aby jim přizpůsobil svůj styl jízdy. 

Kameny a kořeny nejlépe překonáme zvednutím řídítek, která citlivě 

nadzvednou přední kolo. Docílíme toho krátkým vystoupením ze sedla, nastavením klik 

do vodorovné polohy, silným držením řídítek a prudkým trhnutím trupu směrem 

nahoru. Následným přemístěním hmotnosti přes řídítka lze nadzvednout i zadní kolo. 

Při větší rychlosti je možné provést oba tyto pohyby současně a přeskočit tak překážku. 

Umění skákání spočívá především ve schopnosti citlivě přenášet těžiště přenesením 

hmotnosti těla dopředu či dozadu a správném využívání síly dolních a horních končetin 

při stoji v pedálech (Neumannová, Neumann, 2010). 

Při jízdě v kamenitém terénu je navíc vhodné, aby si cyklista přehodil na nízký 

převod. Tím docílí možnosti udržet si vysokou šlapací kadenci. Pokud kamenitá cesta 

vede skrze potok či řeku, měl by do ní najíždět opatrně. Měl by nejdříve zvážit, co to 

obnáší, a pokud by riskoval možný defekt, neměl by zbytečně riskovat. Pokud se přeci 

jen rozhodne pro jízdu vodou, měl by s opětovně zařazeným nízkým převodem 

postupovat pomalu. To platí pro průjezd jakkoliv hluboké a neznámé vody. Pokud se 

samozřejmě před cyklistou nachází mělká a průhledná voda bez větších překážek, tak 

jednoduše projede skrz (Bull, 1996). 

Měkký povrch skrývá dva problémy: pneumatiky na pohyblivém materiálu 

špatně drží stopu a kola se do něj boří. Zvyšuje se odpor, který cyklista musí překonat, 

aby mohl pokračovat v jízdě. Stejně jako tomu bylo výše, i zde je klíčem k úspěchu 

pomalá jízda za nízkého převodu. Díky ní pneumatiky udrží směr a šlapání poskytne 

dostatečnou sílu k překonání valivého odporu. Jízda hlubokým bahnem je možná, 

nachází-li se pod ním pevný povrch, o který se mohou pneumatiky opřít. Nicméně na 

projetí je třeba vynaložit velké množství síly a k udržení stopy je třeba ponechat svou 

váhu v sedle. Stejný postup aplikujeme i při jízdě v písku, kdy se cyklista setkává 

hlavně se špatným držením stopy, propadáním a častým protáčením zadního kola (Bull, 

1996). 
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Někdy je však třeba v krajině překonat určitý úsek chůzí či během s vedením 

nebo nesením kola. Před sesednutím z bicyklu je vhodné zařadit si takový převodový 

stupeň, který by byl podle Hrubíška (1992) po opětovném nasednutí vhodný pro další 

pokračování v jízdě. Rozhodne-li se cyklista své kolo nést, tak toho docílí tak, že levou 

rukou chytne řídítka, zatímco pravou rukou uchopí dolní rámovou trubku přibližně 

v těžišti, které se nachází asi 30 cm před osou středového složení. Dobře vyvážené kolo 

pak švihem přenese na pravé rameno a pravou rukou uchopí řídítka skrze rám. Levá 

ruka zůstane volná (van der Plas, 1995). 

 

2.3 Fyziologie zátěže cyklistiky a faktory ovlivňující zátěž jízdy na kole 
 

Na základě Véleho poznatků (2006) můžeme jízdu na kole popsat jako účelově 

organizovanou aktivitu pohybové soustavy k dosažení zamýšleného cíle, během níž jsou 

využívány svalové skupiny zejména dolních končetin, ale i dalších částí těla - horní 

končetiny, svaly zad a trupu (Konopka, 2007) 

Jak již bylo řečeno, tak jsou při jízdě na kole zatížené zejména svaly dolních 

končetin. Řada výzkumů se snažila pomocí elektromyografie objasnit práci jednotlivých 

svalů dolních končetin při šlapání. Zejména počáteční výzkumy však byly prováděny na 

velmi nízkém počtu probandů. Přesto však byly některé dřívější poznatky Ericsona 

(1986), Jorgea a Hulla (1986) či Ryana a Gregora (1992) potvrzeny. Na Obrázku 1 Hug 

a Dorel (2009) poukazují zejména na práci m. gluteua maxima (1) - extensor kyčelního 

kloubu, m. semimembranosusa a dlouhé hlavy m. biceps femoris - extensory kyčelního 

kloubu/flexory kolenního kloubu (2), m. vastus medialis a ateralis - extensory kolenního 

kloubu (3), m. rectus femoris - extensor kolenního kloubu/flexor kyčelního kloubu (4), 

m. gsatrocnemius lateralis a medialis - flexory kolenního kloubu/plantární flexory 

hlezenního kloubu (5), m. soleus - plantární flexor hlezenního kloubu (6) a m. tibialis 

anterioe - dorzální flexor hlezenního kloubu.  

Při jízdě ze sedla se zapojují i svaly horních končetin, svaly trupu a zad (viz 

kapitola 2.3.4), přičemž výzkum Milleta (2002) potvrdil, že při jízdě ze sedla se 

výsledný energetický výdej organismu zvýší o 25 – 30 %. 
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Obrázek 1 Schéma zapojení kloubních spojení a svalů při šlapání (Hug, Dorel, 2009) 

 

Zde však hovoříme pouze o pohybu vnějších orgánů pohybové soustavy, která 

slouží především pro udržení polohy těla a jeho pohybu ve vnějším prostředí. Společně 

s vnějšími orgány jsou v pohybu i orgány vnitřní, které udržují základní životní funkce 

(peristaltika, cirkulační pohyby, vyměšování apod.). Tyto pohyby však probíhají 

automaticky a podvědomě ve vnitřním prostředí a jsou řízeny autonomním nervovým 

systémem, který je součástí CNS (Véle, 2006). 

Zaměříme-li se na pohyby vnitřních orgánů a jejich odpovědi na zatížení, 

můžeme v rámci jízdy na kole poukázat na nesporně důležitý rozvoj kardiovaskulárního 

a respiračního systému, na které se váže rozvoj i dalších orgánů, které jsou s činností 

těchto systémů spojeny (Kuban, Kirchner, Louka, 2004). 
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Cyklistiku tedy můžeme značit za fyzickou aktivitu, která v případě stabilního 

opakování (zátěž) může upevnit zdraví, zlepšit kondici a s ní i náš sportovní 

výkon (Kuban, Kirchner, Louka, 2004). I ten ale může být ovlivněn řadou faktorů. 

Současné výzkumy již dobře známé fyzikální veličiny (např. valivé tření, odpor 

vzduchu, odstředivá síla, atp.), se kterými se během jízdy neustále vypořádáváme, již 

berou v potaz, ale snaží se zaměřit zejména na to, jakým způsobem mohou vybrané 

komponenty či nastavení horského kola ovlivnit energetický výdej jízdy. Zde se nejvíce 

uvažuje vliv nastavení polohy sedla, odpružení, volba plášťů, nahuštění pneumatik a 

velikost ráfků. 

 

2.3.1 Vliv nastavení výšky sedadla na energetický výdej 

Přestože neexistuje jednotná metoda pro nastavení výšky sedla, tak již dávno 

bylo prokázáno, že výška sedla výrazně ovlivňuje svalovou aktivitu a zátěž působící na 

kolenní kloub (Holmes a kol., 1994; Gregor, 2000; Burke, Pruitt, 2002).  

V této oblasti je nejzáslužnější práce Biniho, Huma a Crofta (2011), kteří 

zkoumali jednotlivé metody nastavení ideální výšky sedla. Tyto metody se nejčastěji 

zabývaly nastavením výšky sedla podle úhlu pokrčení kolenního kloubu a délky dolní 

končetiny (např. Price, Donne, 1997; Burke, Pruitt, 2002; Rankin, Neptune, 2008; 

Sanderson, Amoroso, 2009).  

Délku dolní končetiny můžeme při nastavování výšky sedla uvažovat trojí (viz 

Obrázek 2) – a) od tuber ischiadicum (hrbol kosti sedací) k chodidlu; b) od 

trochanterické části femuru (hrbol u kloubního spojení kosti stehenní a pánve), tzv. 

trochanterická délka; c) tzv. délka rozkroku (od rozkroku ke spodní části vnitřního 

kotníku).  Nejčastěji se při nastavování výšky sedla uvažují poslední dvě délky. Tím se 

dostáváme k tomu, že nastavení výšky sedla dosud nebylo jednotně standardizováno, 

protože zaměřením se na tu či onu délku dolní končetiny, vždy podle Biniho, Huma a 

Crofta (2011) ovlivníme jiný výsledný parametr - např. kadenci šlapání, vynaloženou 

sílu při záběru nohou, namáhání kolenního kloubu a energetický výdej. 

Poslední zmíněný nás v kontextu této práce zajímá nejvíce. Přestože se studie 

s optimálním nastavením výšky sedla poměrně liší, tak i přesto lze nalézt určitý 

optimální rozsah nastavení výšky sedla, který by minimalizoval energetický výdej 

(měřeno nepřímou kalorimetrií). Shennum a DeVries (1976) a Nordeen-Snyder (1977) 
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tvrdí, že 5% snížení výšky sedla vede k 5% nárůstu spotřeby kyslíku (VO2). VO2 může 

být však minimalizována, nastavíme-li výšku sedla mezi 100% až 103% délky rozkroku 

(Shennum, DeVries, 1976).  Borysewicz (1985) u 45 minut dlouhé jízdy v ustáleném 

stavu (tzv. steady-state) docílil nejnižší VO2 díky nastavením výšky sedla, která by 

odpovídala 96% trochanterické délky. Nejvýznamnějšího poklesu VO2 při jízdě 

v ustáleném stavu však podle Pevelera (2008) docílíme nastavením výšky sedla do 

takové polohy, která by odpovídala 109% délky rozkroku nebo takové, při níž by se 

úhel pokrčení kolene pohyboval v rozmezí 25° - 30°. 

 

 

Obrázek 2 Příklady měření délky dolní končetiny (Bini, Hume, Croft, 2011) 

 

Přestože existují přesně stanovené délky končetin, podle nichž bychom měli 

nastavovat výšku sedla, tak metodika nastavování výšky sedla není přesně stanovená. 

Ať už si cyklista (zejména hobby či rekreační jezdec) zvolí ten či onen postup, měl by 

upřednostňovat pohodlnost jízdy (která je individuální), neboť vědecky podložené 

rozměry v nastavování sedla nemusejí každému vyhovovat (Buni, Hume, Croft, 2011).  
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2.3.2 Vliv odpružení kola na energetický výdej 

 

Odpružením kol lze docílit snížením sil působících na cyklistu, což může přispět 

k většímu komfortu jízdy. Odpružení kol může zároveň ovlivnit i energetický výdej 

cyklisty. Ovšem ani výzkumy Nielense a Lejeunea (2001) a Růžka (2014) nepotvrdily 

výrazný vliv odpružení kol na energetický výdej organismu cyklisty. Oba výzkumy 

porovnávaly celoodpružená kola (full-suspension – FS) a kola s pevným rámem (hard-

tail – HT). První výzkum zkoumal energetický výdej při stupňované zátěži (50 – 250 

W) na FS, HT a navíc na neodpruženém kole. Výsledky poukázaly na to, že míra 

odpružení nemá signifikantní vliv na energetický výdej, respektive VO2 – rozdíly u 

jednotlivých typů kol dosahovaly pouze 3%.  

Druhého výzkumu se zúčastnilo 6 probandů, kteří absolvovali dvě testovací 

jízdy – jednu na HT a druhou na FS kole. Na 750 m dlouhé trase se při jízdě 

v ustáleném stavu prokázalo pouze 0,15 % navýšení v energetickém výdeji mezi HT a 

FS kolem. 

Ani výzkum Herricka a kol. (2011) neprokázal vliv odpružení na energetický 

výdej organismu při jízdě na celoodpruženém kole a kole s pouze předním odpružením. 

Poukázal ale na to, že rychlejších časů při jízdě do kopce lze dosáhnout na kole pouze 

s předním odpružením. 

 

2.3.3 Vliv plášťů a nahuštění pneumatik na energetický výdej 

 

V cyklistickém světě panují názory, že nadhuštění či nedostatečné nahuštění 

pneumatik může výrazně ovlivnit valivý odpor, a tím i energetický výdej. Po 

výzkumech Steyna a kol. (2014), Bertucciho a kol. (2013) a Ryschona (1993) však toto 

bylo vyvráceno. Poslední zmíněný ve své studii pomocí nepřímé kalorimetrie 

porovnával energetický výdej jízdy na kole s různě nahuštěnými pneumatikami (552 – 

965 kPa). Významné rozdíly ve valivém odporu však nebyly prokázány.  

Výrazný vliv zvolených plášťů na energetický výdej byl prokázán ve studii 

Hejrové (2016), která se pokusila stanovit rozdíl v energetickém výdeji organismu při 

jízdě na kole s různými plášti (Fat Bike, trekingové pláště a pláště pro silniční 

cyklistiku). Opět byla použita metoda nepřímé kalorimetrie (spiroergometrie). Hlavní 

rozdíl v energetickém výdeji měl být způsoben rozdílnou styčnou plochou plášťů (Fat 
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Bike – 7,6 cm; trekingový plášť – 5,1 cm a silniční plášť – 2,5 cm), a tudíž i rozdílným 

valivým odporem. K signifikantnímu nárůstu v energetickém výdeji došlo mezi plášti 

pro Fat Bike a silničním pláštěm (nárůst o 18,8 %) a Fat Bike a trekingovým pláštěm 

(nárůst o 12,6 %). Rozdíl mezi trekingovým pláštěm a silničním pláštěm již nebyl tak 

významný. 

Nutno však podotknout, že tento experiment byl prováděn v laboratorních 

podmínkách na cyklistických válcích, které mají hladký povrch. Při jízdě v terénu by 

byl výsledný valivý odpor díky vlastnostem terénu jiný. Charakter terénu je totiž podle 

výzkumu Steyna a kol. (2014) tím nejdůležitějším faktorem, který valivý odpor 

ovlivňuje. Míra nahuštění a typ odpružení už takovou roli nehrají.   

 

2.3.4 Vliv různých velikostí ráfků na energetický výdej 

 

Za standardní průměr ráfků horských kol se dlouhá léta považovala velikost 26". 

V posledních 13 letech však na trhu přibyly další dvě velikosti ráfků - 29" a v poslední 

řadě 27,5". Důvodem vzniku 29palcových kol bylo, že jejich větší průměr umožní 

snadnější přejezd nerovností a překážek a zlepší trakci a tím i následnou rychlost. 

Zdůvodnění vzniku 27,5" kol bylo, že mohou cyklistovi potenciálně poskytnout lepší 

manipulační dovednosti, kterými se 26" kola pyšní, a vylepšené valivé vlastnosti 29" 

kol. Cyklistickým průmyslem bylo navíc podle Levyho a Smitha (2005) předpokládáno, 

že větší kolo sníží vibrace, které jsou na cyklistu během jízdy přenášeny. Proto se 

v posledních letech začaly některé výzkumy této problematice blíže věnovat.  

Výzkum Steinera a kol. (2016), který u švýcarských reprezentantů zjišťoval 

rozdíl ve výkonu při jízdě na 26palcových a 29palcových kolech. V průměru lepší 

výkon (časový) byl dosáhnut na 29" kolech. Reprezentanti navíc zhodnotili 29" kola 

jako lepší ve všech aspektech jízdy. 

Podobný výzkum, ovšem s rozdílným výsledkem, provedl i Hurst a kol. (2017) 

na trati dlouhé 3,48 km. U devíti profesionálních cross-country závodníků se snažil 

objasnit vliv různě velkých kol na jejich výkon (čas, kadence, vynaložená síla a 

průměrná rychlost). Oproti předešlému výzkumu však porovnával všechny tři velikosti, 

u nichž se mu nakonec nepodařilo prokázat významné rozdíly ve všech výše zmíněných 

ohledech, vyjma kadence, která se výrazněji lišila při sjezdu u 26" a 29" kol. Ze závěrů 
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tohoto výzkumu vyplynulo, že u trénovaných závodníků nehraje velikost ráfků takovou 

roli a že výběr velikosti kola záleží spíše na osobnosti jedince a sponzoringu. 

Již výzkum Mestera, Spitzenfeila, Schwarzera a Seifrize (1999) prokázal, že 

vibrace, které při jízdě vznikají, vedou ke zvýšené svalové aktivitě, která napomáhá 

k jejich tlumení. Jak již ale bylo výše zmíněno, dřívějším velikostním standardem ráfků 

bylo 26 palců. Výzkum Hursta a kol. (2017) se však snažil zjistit, jak se liší svalová 

aktivita při tlumení vibrací při jízdě na všech 3 velikostech ráfků. Probandi tohoto 

výzkumu (profesionální závodníci cross-country) absolvovali závodním tempem na 

každé velikostní sadě jedno kolo, během něhož jim pomocí elektromyografie byla 

snímána svalová aktivita – m. gastrocnemius, m. vastus lateralis, m. biceps brachii a 

triceps brachii. Výsledky tohoto výzkumu neprokázaly významný rozdíl ve svalové 

aktivitě při jízdě na různých velikostech ráfku. Jediný významný rozdíl byl zaznamenán 

u aktivity m. biceps brachii při sjezdu na 26" kole.   

 

2.4 Shrnutí poznatků a analýza problému 
 

Cyklistika na horském kole je již dlouhodobě nedílnou součástí společnosti. Její 

počátky sahají do 70. let 20. století a v současné době je cyklistika na horském kole 

jednou z nejoblíbenějších pohybových rekreačních aktivit. Logicky je tedy vývoj 

cyklistiky, zejména technologický, na neustálém a stále progresivním vzestupu. 

Technologický pokrok se dostává přes sféru profesionální cyklistiky mezi běžnou 

cyklistickou populaci, kde je průměrnému sportovci – cyklistovi nabízeno široké 

spektrum různých typů kola. 

Navzdory velkému rozšíření horské cyklistiky je množství teoretických 

poznatků v dostupné literatuře, týkající se problematiky vlivu různých komponent kola, 

na velmi nízké úrovni. Publikované materiály na stránkách výrobců kol jsou zaměřeny 

spíše na komerční úroveň, kde je typ horského kola určen pouze na základě empirické 

zkušenosti, nebo jsou studie, které jsou naopak úzce zaměřené na výkonnostní složku 

profesionálních cyklistů. Přesto lze na základě výše zmíněných poznatků poznamenat, 

že jízda na horském kole s sebou přináší řadu faktorů, které mohou jízdu ovlivnit.  

Přestože existují jistá doporučení v nastavení výšky sedla podle délky končetiny, 

tak neexistuje jedna unifikovaná metodika, díky které by si mohl hobby či rekreační 
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cyklista výšku sedla nastavit – existují pouze jistá doporučení, která se liší v závislosti 

na výrobci. Z výzkumů vyplývá, že pokud si cyklista pro nastavení sedla zvolí ten či 

onen postup, měl by upřednostňovat pohodlnost jízdy (která je individuální), neboť 

vědecky podložené rozměry v nastavování sedla nemusejí každému vyhovovat. Navíc 

z dostupných výzkumů není patrné, zda se výška nastavení sedla nějakým způsobem 

mění s velikostí ráfku nebo zda může energetický výdej při jízdě na různých ráfcích 

souviset s délkou dolní končetiny.  

Výrazným faktorem, který může ovlivnit valivý odpor a výslednou rychlost 

jezdce a energetickou náročnost jízdy na kole, je charakter terénu. Přehuštění 

pneumatiky či její nedostatečné nahuštění a odpružení kola nemají na energetický výdej 

téměř žádný vliv. Pokud tedy rekreační či hobby jezdec bude pneumatiku hustit na 

doporučení výrobce, nijak si jízdu neulehčí a ani neztíží. 

 Naopak výrazný vliv na energetický výdej může mít zvolený typ pláště, 

respektive jeho rozměry – rozměry pláště silničního kola jsou podstatně jiné než Fat 

Bike pláště. Nutno však podotknout, že ve studiích byly srovnávány pláště pro různé 

využití – s pláštěm na silniční kolo bude cyklista jezdit spíše po silnici než po 

nezpevněných přírodních cestách a Fat Bike cyklista využije spíše v terénu či např. 

sněhu. Jízda po silnici s ním však není vyloučena. Zde lze poukázat na fakt, že se v této 

studii porovnávaly pláště, které se hodí pro jízdu v jiném prostředí. 

Vlivem různých velikostí ráfků horského kola na energetický výdej organismu 

se doposud zabývalo pouze malé množství studií, které byly navíc zaměřeny pouze na 

profesionální jezdce. Z nich však vyplývá, že na 29palcových kolech lze docílit při jízdě 

terénem rychlejšího času. Naopak jiný výzkum poukázal na to, že u profesionálních 

cross-country jezdců nemá průměr velikosti ráfku na čas, vynaloženou sílu a průměrnou 

rychlost vliv. Velikost průměru ráfku však může ovlivnit kadenci při sjezdu, která je u 

29palcových kol nižší než u kol 26palcových. 

Na základě těchto skutečností vidíme možnost v probádání oblasti rekreačních a 

hobby jezdců. Jako největší neznámou se nám jeví vztah délky končetiny a velikosti 

ráfků. Z výzkumů není patrné, zda může mít délka dolní končetiny hobby či rekreačního 

cyklisty výrazný vliv na výkon při jízdě na různě velkých ráfcích a zda je takový 

cyklista schopen pocítit rozdíly ve vynaloženém úsilí při zdolávání terénu na různě 
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velkých ráfcích. V této souvislosti byly v rámci této diplomové práce formulovány 

následující vědecké otázky: 

- Jaký pocitový rozdíl při jízdě na různě velkých ráfcích budou probandi 

pociťovat? 

- Existuje v rámci jízdy na horském kole nějaký vztah mezi délkou končetiny a 

velikostí ráfku? 
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3 CÍL, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

3.2 Cíl práce 
 

Cílem práce je posoudit vliv délky dolní končetiny na funkční a psychologickou 

odezvu organismu při jízdě na horském kole za použití různě velkých ráfků. 

 

3.2 Hypotéza 
 

H1: S delší dolní končetinou bude ve vztahu k velikosti ráfku statisticky 

významných rozdílů v psychofyziologické odezvě organismu přibývat. 

 

3.3 Úkoly práce 
 

Vzhledem ke stanovenému cíli diplomové práce byly formulovány následující 

úkoly: 

- Zpracování rešerše k tématu historie horských kol, zejména pak 

historii vývoje ráfků horských kol. Popsat možné vlivy na energetickou 

náročnost jízdy na horském kole.  

- Stanovení výzkumných otázek, cíle práce a hypotézy. 

- Příprava strategie testování – metodologie měření a vyhotovení 

informovaného souhlasu. 

- Materiální zajištění pro terénní testování. 

- Terénní měření. 

- Analýza a vyhodnocení výsledků měření. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis výzkumného souboru 
 

Výzkumný soubor tvořilo 20 probandů (mužů) ve věku 26,4 ± 4,2 let s tělesnou 

hmotností 77,8 ± 6,5 kg, tělesnou výškou 182,7 ± 6,5 cm a trochanterickou délkou 

končetiny o velikosti 94,1 ± 4,6 cm. Probandi byli vybráni na základě účelového výběru 

z řad studentů či absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

Kritériem pro zařazení do výzkumu bylo, aby se nejednalo o profesionální jezdce na 

MTB, ale pouze o rekreační či hobby jezdce, kteří se aktivně věnují i jiným sportovním 

aktivitám. Byl však stanoven limit minimálního počtu ujetých kilometrů za posledních 

12 měsíců, který činil 500 km, což každý proband splnil (805,0 ± 326,3 km). Celkem 12 

probandů je zvyklých jezdit na 29" ráfcích, 7 na 26" a pouze 1 proband užívá 27,5" 

velké ráfky. 

 

Tabulka 1 Charakteristika výzkumného souboru 

proband 

délka dolní 

končetiny 

[cm] 

věk 

[roky] 

výška 

[cm] 

hmotnost 

[kg] 

počet 

ujetých 

km/rok 

preference 

typu kola 

preference 

ráfku 

P1 85 26 185 82 500 MTB 29 

P2 86 38 170 80 2000 MTB 29 

P3 87 27 185 73 600 MTB 26 

P4 89 23 178 85 600 MTB 26 

P5 90 35 182 77 700 MTB 26 

P6 90 21 191 82 1100 MTB 26 

P7 94 23 185 71 800 MTB 26 

P8 94 23 177 73 900 MTB 29 

P9 94 23 182 70 600 MTB 27,5 

P10 95 29 185 73 1100 MTB 26 

P11 96 26 176 65 600 MTB 29 

P12 96 25 183 72 600 MTB 29 

P13 96 24 174 70 800 MTB 26 

P14 97 22 186 85 500 MTB 29 

P15 97 24 189 84 600 MTB 29 

P16 98 26 170 80 900 MTB 29 

P17 98 28 184 76 800 MTB 29 

P18 98 29 186 83 700 MTB 29 

P19 100 24 192 85 1000 MTB 29 

P20 101 31 193 90 700 MTB 29 
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Při výběru probandů bylo nezbytné klást důraz na srovnatelné jezdecké 

schopnosti a dovednosti, proto musel každý proband absolvovat test jízdních 

dovedností, který se skládal z na sebe navazujících překážek v podobě: slalomu mezi 

kuželi, hod míčku do koše, podjezd překážky, přejezd nerovnovážné desky, jízda po 

zúženém povrchu a jízda ve dvou na sebe navazujících kruzích ve tvaru číslice osm 

(„osmička“). Proband tímto testem úspěšně prošel v případě, že každou překážku zdolal 

bez spadnutí či sesednutí z kola a zároveň: během slalomu neshodil kužel; trefil míček 

do koše; neshodil podjížděnou překážku; přejel nerovnovážnou desku po celé délce; 

projel zúženou plochou bez vybočení a dokončil osmičku plynule, tzn. bez vybočení. 

Před započetím výzkumu byl probandům předložen k podepsání informovaný 

souhlas, který společně s výzkumem schválila etická komise UK FTVS. Bez proškolení 

a podepsání se nebylo možné výzkumu zúčastnit. 

 

4.2 Realizace měření 
 

Terénní měření se uskutečnilo v areálu pražského Singletrail Letňany. Místní 

tratě jsou charakteristické přírodním zpevněným povrchem a velkým množstvím 

technických zatáček, klopének a úseků stoupání a klesání, čímž dokonale imitují jízdu 

v horském terénu. Na jedné z tamních tratí byl vytyčen 800 m dlouhý okruh, jehož 

začátek (logicky i konec) byl označen výraznými oranžovými kužely.  

Na tomto okruhu každý proband absolvoval 3 jízdy na vybraném kole 

s rozdílnými velikostmi ráfků (26", 27,5" a 29"), jejichž pořadí si probandi nejprve 

náhodně vylosovali. Poté byla každému probandovi změřena trochanterická délka dolní 

končetiny. 

Každý absolvoval individuální rozcvičení formou rozklusání a mobilizačních 

cvičení kloubních jednotek (zejména dolních končetin). Poté si na vyznačené trati 

vyzkoušel jízdu na všech velikostech ráfků, při níž si určil takový individuální převod 

(pro všechny ráfky stejný), který by mu umožnil projet celou trať v poloze v sedle 

s maximálním možným úsilím. Poloha sedla se nastavovala pro každého probanda 

stejným způsobem – tzn. výška sedla se nastavovala tak, aby se probandova natažená 

dolní končetina dotýkala patou pedálu v jeho nejnižší poloze; předozadní poloha sedla 

se nastavila tak, že při vodorovném postavení klik probíhala svislice spuštěná od pately 

přímo středem pedálu (Růžek, 2014). 
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Vzhledem k technické náročnosti tratě nebylo možné určit jednotnou kadenci, 

která by byla skrze metronom ve sluchátku probandům indikována. Jízda v sedle byla 

stanovena na základě poznatků Milleta a kol. (2002), ze kterých vyplývá, že jízda ze 

sedla může oproti jízdě v sedle celkový energetický výdej navýšit až o 25 - 30 %. Fixní 

převod byl stanoven proto, aby se eliminoval intraindividuální vliv na energetický výdej 

způsobený přehazováním v průběhu jízdy. Odpružení přední vidlice bylo uzamčeno. 

Následně byl probandům na tělo připevněn sporttester a analyzátor výdechových 

plynů a v sedavé poloze proběhlo 5 minutové měření klidových hodnot (TF, VO2, 

VCO2, RER, VE a VT). Po těchto pěti minutách se proband posadil na kolo s příslušnou 

velikostí ráfku a absolvoval na vytyčené trati ještě jednu zkušební jízdu, aby si 

přivyknul na jízdní vlastnosti kola, respektive ráfků. Po následném klesnutí hodnot na 

počáteční stav byl proband odstartován a absolvoval testovací jízdu, během níž byl také 

měřen čas. Každá testovací jízda obsahovala 3 kola – tzn. 2,4 km..  

Po dojetí si proband sednul na židli a čekal, než mu sledované hodnoty opět 

klesnou na hodnoty původní. Během toho pomocí Borgovy škály zhodnotil vlastní 

vynaložené úsilí na absolvovanou jízdu a dále byl pomocí dotazníku tázán, aby 

známkou 1-5 (1 = výborný až 5 = velmi špatný) zhodnotil jízdní vlastnosti kola 

s danými ráfky. Při tomto procesu byla také podle vylosovaného pořadí vyměněna 

velikost ráfků. 

Po opětovném klesnutí sledovaných hodnot do původního stavu se tento měřící 

cyklus opakoval ještě 2x, ovšem s jinou velikostí ráfku. 

V průběhu testování se průměrná teplota okolního prostředí pohybovala 

o velikosti 23,1 ± 2,5 ﾟC, foukal slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, relativní vlhkost 

prostředí činila 49,3 ± 3,5 % a atmosférický tlak se pohyboval o velikosti                 

983,7 ± 1,8 hPa. 
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4.2.1 Testovaná kola a ráfky  

 

V rámci testování byla použita 2 totožná horská kola, která se z důvodu 

rozdílných výšek probandů lišila pouze velikostí rámu (M a L). Testovány byly 3 

velikosti ráfků – 26", 27,5" a 29", které byly osazeny plášti typu trial s totožnou šíří 

(Kenda NEVEGAL 26x2,35; Kenda KADRE 27,5x2,35; Kenda SLANT SIX 29x2,35). 

Pláště byly nahuštěny podle doporučení výrobce na 2,5 barů. Odpružení kol bylo 

uzamčeno. 

Kola byla navíc dovažována tak, že se nejprve zvážilo kolo s 29" ráfky a větším 

rámem (L) a poté se lahví s vodou v držáku navyšovala výsledná hmotnost kola s 26" a 

27,5" u většího rámu a všech velikostí ráfků u menšího rámu (M) tak, aby to odpovídalo 

hmotnosti kola s větším rámem a 29" ráfky. 

Probandi si převod nastavovali individuálně tak, aby mohli celou trať absolvovat 

s maximálním možným úsilím bez přehazování v průběhu jízdy na všech velikostech 

ráfků. Individuálně nastavený převod byl stejný pro všechny velikosti ráfku. 

Specifikace kol a použitých plášťů jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 2 Specifikace použitého horského kola 

Velikost rámu M, L 

Rám 
Aspect 900 Alloy 6061 

Performance geometry 

Materiál rámu hliník 

Typ brzd kotoučové hydraulické 

Vidlice SR Suntour XCT 

Hmotnost 14,6 kg 

 

4.2.2 Měřící přístroje 

 

Hodnoty ventilace kyslíku (VO2), ventilace oxidu uhličitého (VCO2), dechového 

objemu (VT), dechové frekvence (DF), respiračního koeficientu (RER) a minutové 

ventilace (VE), byly zaznamenávány pomocí analyzátoru vydechovaných plynů 

MetaMax 3B. Srdeční frekvence (SF) byla snímána sporttesterem.  
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Přístroj MetaMax 3B se pyšní nízkou hmotností, dlouhou životností baterie, 

snadným a bezpečným upevněním pomocí vesty na lidské tělo a odolností vůči 

extrémním podmínkám (teplota: -10 až +40ﾟC; vlhkost: až 99%). Navíc umožňuje 

obousměrný datový přenos až do vzdálenosti 1 km a je použitelný téměř pro všechny 

druhy sportu. Tyto vlastnosti dělají z přístroje MetaMax 3B ideální přístroj pro měření 

jak v laboratoři, tak hlavně v terénu. MetaMax 3B provádí průběžnou analýzu 

dýchacích plynů pomocí systému „dech po dechu“ (breath-by-breath) (Cortex-Medical, 

2016). 

 

4.2.2 Vyhodnocení výsledků 

 

Tento empirický výzkum byl vyhodnocován na základě sledovaných hodnot 

kvantitativních veličin, které byly následně zhodnoceny pomocí metod popisné 

statistiky (aritmetický průměr a směrodatná odchylka) a jednotlivé vztahy byly 

posuzovány pomocí ANOVA testu mezi jednotlivými skupinami a ANOVA testu pro 

opakovaná měření sledovaných hodnot pro výsledky uvnitř jednotlivých skupin. 

V případě, že se u nějakého vztahu prokázal na hladině významnosti (P < 0,05) výrazný 

rozdíl, tak se poté pomocí Studentova t-testu (uvnitř skupiny) či dvouvýběrového t-testu 

(mezi skupinami) zkoumaly jednotlivé rozdíly (opět na hladině významnosti P < 0,05). 

Zásadně mohly správnost měření ovlivnit dva faktory – biologický a technický. 

Biologický faktor zahrnuje individuální výkonnost, možnou hyperventilaci, kyslíkový 

dluh nebo vlivy jiné. Bunc a kol. (2009) zmiňuje, že se v současné době pohybuje chyba 

měření spotřeby kyslíku v rozmezí 5-7%. Technická chyba analyzátoru činí dle výrobce 

2% (Cortex-Medical, 2016). Tento analyzátor však v této práci sloužil pouze pro 

kontrolu ventilačních ukazatelů.  
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5 VÝSLEDKY 
 

V následujících tabulkách jsou zaznamenány uvažované vlivy délky dolní 

končetiny na vybrané parametry (celkový čas jízdy, průměrná tepová frekvence, 

subjektivní hodnocení vlastního vynaloženého úsilí na Borgově škále a subjektivní 

hodnocení jízdních vlastností kola při jízdě na odlišných rozměrech ráfků) při jízdě na 

horském kole o různě velkých ráfcích.  

V tabulkách můžeme ve sloupci DK najít tři skupiny, které byly rozděleny na 

základě délky dolní končetiny. Pod sloupci 26", 27,5" a 29" najdeme výsledné 

průměrné hodnoty sledovaných hodnot, které jsou pomocí symbolu „±“ doplněny o 

směrodatnou odchylku. V buňkách sloupců a řádků P nalezneme výsledné P hodnoty 

provedených ANOVA testů či T-testů, které nám určují významnost naměřených 

rozdílů. Žlutě jsou v tabulkách vyznačeny P hodnoty, které se pohybují na hladině 

významnosti (P < 0,05) nebo jen velmi těsně nad její hranici. 

 

5.1 Výsledný průměrný čas jízdy na horském kole v závislosti na délce 

dolní končetiny a velikosti ráfku 
 

Průměrný čas je v tabulce uváděn ve tvaru h:mm:ss. 

 

 

Tabulka 3 Výsledný průměrný čas jízdy ± směrodatná odchylka na horském kole 

v závislosti na délce dolní končetiny a velkosti ráfku 

DK [cm] 26" 27,5" 29" P 

85 - 90 0:03:22 ± 11,0 s 0:03:23 ± 10,6 s 0:03:16 ± 7,4 s 0,053 

94 - 96 0:03:31 ± 15,8 s 0:03:40 ± 18,7 s 0:03:27 ± 19,0 s 0,016 

97 - 101 0:03:31 ± 15,1 s 0:03:16 ± 19,6 s 0:03:18 ± 14,4 s 0,197 

P 0,536 0,204 0,416   

 

 

Tabulka 4 Významnost rozdílů výsledných průměrných časů jízd na horském kole v 

závislosti na délce dolní končetiny a velkosti ráfku - skupina č. 2 (94 - 96 cm DK) 

DK 94 - 96 [cm]  26" - 27,5" 26" - 29" 27,5" - 29" 

P 0,189 0,360 0,130 
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5.2 Výsledná průměrná tepová frekvence v závislosti na délce dolní 

končetiny a velikosti ráfku 
 

 

Tabulka 5 Výsledná průměrná tepová frekvence ± směrodatná odchylka v závislosti na 

délce dolní končetiny a velikosti ráfku 

DK [cm] 26" 27,5" 29" P 

85 - 90 161,2 ± 3,8 161,0 ± 4,4 163,8 ± 3,5 0,010 

94 - 96 159,4 ± 5,5 158,6 ± 5,3 163,6 ± 4,6 0,103 

97 - 101 167,0 ± 7,6 166,7 ± 8,9 167,9 ± 9,9 0,798 

P 0,100 0,121 0,491   

 

 

Tabulka 6 Významnost rozdílů výsledných průměrných hodnot tepové frekvence v 

závislosti na délce dolní končetiny a velikosti ráfku - skupina č. 1 (85 - 90 cm DK) 

DK 85 - 90 [cm]  26" - 27,5" 26" - 29" 27,5" - 29" 

P 0,475 0,139 0,141 
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5.3 Výsledné průměrné subjektivní hodnocení vlastního vynaloženého 

úsilí na jízdu na horském kole pomocí Borgovy škály v závislosti na 

délce dolní končetiny a velikosti ráfku 
 

 

Tabulka 7 Výsledné průměrné subjektivní hodnocení vlastního vynaloženého úsilí ± 

směrodatná odchylka na jízdu na horském kole pomocí Borgovy škály v závislosti na 

délce dolní končetiny a velikosti ráfku 

DK [cm] 26" 27,5" 29" P 

85 - 90 14,2 ± 1,3 14,3 ± 0,9 12,5 ± 1,1 0,060 

94 - 96 12,1 ± 1,8 12,1 ± 1,5 12,4 ± 2,6 0,941 

97 - 101 12,9 ± 2,4 13,1 ± 2,8  13,6 ± 3,1 0,680 

P 0,196 0,211 0,395   

 

Tabulka 8 Významnost rozdílů výsledného průměrného subjektivního hodnocení 

vlastního vynaloženého úsilí na jízdu na horském kole pomocí Borgovy škály v 

závislosti na délce dolní končetiny a velikosti ráfku – skupina č. 1 (85 – 90 cm DK) 

DK 85 - 90 [cm]  26" - 27,5" 26" - 29" 27,5" - 29" 

P 0,412 0,029 0,009 
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5.4 Výsledné subjektivní hodnocení jízdních vlastností kola v závislosti 

na délce dolní končetiny a velikosti ráfku 

 
Tabulka 9 Výsledné průměrné subjektivní hodnocení jízdních vlastností kola ± 

směrodatná odchylka v závislosti na délce dolní končetiny a velikosti ráfku 

DK [cm] 26" 27,5" 29" P 

85 - 90 2,5 ± 0,5 2,7 ± 0,6 1,8 ± 0,4 0,593 

94 - 96 2,3 ± 0,7 2,6 ± 0,5 2,2 ± 0,8 0,399 

97 - 101 2,3 ± 0,4 2,6 ± 0,6 2,4 ± 0,6 0,068 

P 0,214 0,704 0,920   

 

Tabulka 10 Významnost rozdílů výsledného průměrného subjektivního hodnocení 

jízdních vlastností kola v závislosti na délce dolní končetiny a velikosti ráfku – skupina 

č. 3 (85 - 90 cm DK) 

DK 97 - 101 [cm]  26" - 27,5" 26" - 29" 27,5" - 29" 

P 0,034 0,227 0,147 
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6 DISKUZE 
 

Účelem tohoto empirického výzkumu bylo zjistit, zda existuje nějaký vztah mezi 

délkou dolní končetiny a velikostí ráfku horského kola a zda tento vztah může výrazně 

ovlivnit psychofyziologickou odezvu organismu. V terénu (singletrail) byly testovány 3 

různé velikosti ráfků se stejnou šířkou pláště na stejných kolech, které se lišily pouze 

velikostí rámu. Probandi byli testováni na jedné trase o totožném povrchu. 

Výzkumu se účastnilo 20 probandů (mužů) ve věku 26,4 ± 4,2 let s průměrnou 

tělesnou hmotností 77,8 ± 6,5 kg, tělesnou výškou 182,7 ± 6,5 cm a trochanterickou 

délkou končetiny o velikosti 94,1 ± 4,6 cm. Probandi byli účelově vybráni z řad 

studentů či absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Kritériem 

pro zařazení do výzkumu bylo, aby se nejednalo o profesionální jezdce na MTB, ale 

pouze o rekreační či hobby jezdce, kteří se aktivně věnují i jiným sportovním aktivitám. 

Byl však stanoven limit minimálního počtu ujetých kilometrů za posledních 12 měsíců, 

který činil 500 km, což každý proband splnil (805,0 ± 326,3 km). Celkem 12 probandů 

normálně jezdí na 29" ráfcích, 7 na 26" a pouze 1 proband užívá 27,5" velké ráfky. 

Při zamýšleném designu jsme se zamýšleli nad několika proměnnými, které by 

mohly výsledky ovlivnit a snažili se je odstranit. 

Pro testování byly použity ráfky o velikosti 26", 29" a 27,5", které byly obuty do 

typově stejných plášťů (Kenda NEVEGAL 26x2,35; Kenda KADRE 27,5x2,35; Kenda 

SLANT SIX 29x2,35). Hejrová (2016) ve svém výzkumu prokázala, že odlišná šířka 

plášťů (např. plášť pro silniční kolo a plášť pro Fat Bike) může výrazně ovlivnit 

energetický výdej cyklisty. Z toho důvodu jsme zvolili pláště o stejné šíři, aby tomuto 

vlivu bylo zabráněno. 

Odlišná velikost ráfků a váhový rozdíl rámů byl dovažován pomocí vody 

v cyklistické lahvi, abychom zamezily možnému vlivu hmotnosti kola na výsledky. 

Byť výzkum  Nielense a Lejeunea (2001), Herricka a kol. (2011) a Růžka (2014) 

nepotvrdil fakt, že by odpružení kola mělo výrazný vliv na energetický výdej organismu 

cyklisty, tak i přesto jsme odpružení přední vidlice na horském kole uzamknuli, 

abychom nemuseli řešit její nastavování v závislosti na hmotnosti jednotlivých 

probandů (např. Růžek ve svém výzkumu nastavoval odpružení vidlice podle průměrné 
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hmotnosti probandů). Díky uzamčenému odpružení měli všichni probandi stejné 

podmínky. 

Zaměříme-li se na nastavení výšky sedla, Peveler (2008) docílil nižšího 

energetického výdeje cyklisty při nastavení výšky sedla do takové polohy, která by 

odpovídala 109% délky rozkroku nebo takové, při níž by se úhel pokrčení kolene 

pohyboval v rozmezí 25° - 30°. VO2 může být však také minimalizována, nastavíme-li 

výšku sedla mezi 100% až 103% délky rozkroku (Shennum, DeVries, 1976).  

Borysewicz (1985) zase docílil nejnižšího energetického výdeje díky nastavením výšky 

sedla, která by odpovídala 96% trochanterické délky. Přestože existují přesně stanovené 

délky končetin, podle nichž bychom měli nastavovat výšku sedla, tak aby byl výsledný 

energetický výdej co nejmenší, tak v současné době neexistuje jednotná metodika 

nastavování výšky sedla. Na základě doporučení Buniho, Huma a Crofta (2011) jsme 

výšku sedla u každého probanda nastavovali tak, aby se probandova natažená dolní 

končetina dotýkala patou pedálu v jeho nejnižší poloze; předozadní poloha sedla se 

nastavila tak, že při vodorovném postavení klik probíhala svislice spuštěná od pately 

přímo středem pedálu (Růžek, 2014). 

Individuální převod jsme určili proto, aby byli všichni probandi v rámci svých 

možností schopni absolvovat trať pohodlně v pozici v sedle, ale s maximálním možným 

úsilím. Navíc jsme díky charakteru terénu nemohli užít metodiku Hejrové (2016) či 

Růžka (2014), v jejichž výzkumech probandi jezdili na totožném převodu stejnou 

kadencí, která jím byla skrze sluchátko udávána metronomem. V této metodice navíc 

vidíme problém v tom, že stejná kadence a převod nám nezaručí stejnou rychlost 

probandů, neboť každý proband má jinou sílu v dolních končetinách a síla jejich záběru, 

a tudíž i výsledná rychlost, je tedy nemožná. Proto jsme chtěli, aby se probandi v našem 

výzkumu zaměřili na svůj maximální možný výkon a aby se snažili vnímat jízdní 

vlastnosti kola napříč velikostmi ráfků, neboť jejich subjektivní hodnocení vlastností 

kola bylo předmětem zkoumání. 

Určitý vliv na výsledky mohlo mít např. i pořadí velikostí ráfků. Nechali jsme 

proto každého probanda, aby si jejich pořadí náhodně vylosoval. 

Během testování jsme pomocí sporttesteru a analyzátoru dýchacích plynů 

MetaMax 3B sledovali hodnoty VO2, VCO2, RER, VE, VT a TF, abychom věděli, kdy 

se proband dostal po jednotlivých měřeních zpět do klidového stavu (aby např. nové 
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měření nezačínal ještě ve fázi kyslíkového dluhu, apod.). Možnou únavu probanda jsme 

se navíc snažili zmírnit kombinací pasivního a aktivního odpočinku. Pasivní odpočinek 

započal bezprostředně po dojetí, kdy si proband sednul na židli a odpovídal nám na 

otázky týkající se hodnocení jízdních vlastností kola a hodnocení vlastního 

vynaloženého úsilí. Aktivní odpočinek (jízda na kole ve velmi volném tempu) započal 

v momentě, kdy výše popsané sledované hodnoty klesly na hodnoty původní. 

Naše studie se v rámci posuzování možného vztahu mezi délkou dolní končetiny 

a velikostí ráfku a jeho možného vlivu na psychofyziologickou odezvu organismu, 

zaměřila na sledování čtyř proměnných. V rámci fyziologické odezvy jsme probandům 

měřili během testovacích jízd tepovou frekvenci, která se zaznamenávala ve 2 

vteřinových intervalech a výsledný čas, který je indikátorem výkonu jednotlivců. 

Druhou část tvoří subjektivní hodnocení probandů jízdních vlastností kola při jízdě 

s odlišnými velikostmi ráfků a hodnocení vlastního vynaloženého úsilí. 

 Při sledování vztahu délky dolní končetiny a velikostí ráfku a jeho možného 

vlivu na výsledný čas jsme na hladině významnosti (P < 0,05) prokázali statisticky 

významné (P = 0,016) rozdíly u skupiny č. 2 (94 – 96 cm DK), která nejrychlejšího času 

dosáhla na 29" ráfcích (0:03:27 ± 19,0 s) a nejpomalejšího (0:03:40 ± 18,7 s) na 27,5" 

ráfcích. Na 26" ráfcích tato skupina dosáhla průměrného času 0:03:31 ± 15,8 s. Skupina 

č. 1 (85 – 90 cm DK) se s rozdílností svých výsledků pohybovala jen těsně na hranici 

statistické významnosti (P = 0,053).  

Zajímavé ovšem je, že si při pohledu na celkové výsledky můžeme povšimnout 

trendu, že se se zkracující se délkou DK snižuje rozdílnost mezi jednotlivými časy a 

zároveň se snižují i směrodatné odchylky průměrných časů. Navíc lze také zpozorovat 

fakt, že probandi dvou skupin (skupina č. 1 a 2) dosáhly na 29" ráfcích v průměru 

nejrychlejších časů, což koresponduje se závěry výzkumu Steinera a kol. (2016), který 

porovnával vliv velikosti ráfku na výkon u švýcarských reprezentantů.  

Rozdílnost výsledné průměrné tepové frekvence v závislosti na délce DK a 

velikosti ráfku se ukázala být statistiky významná (P = 0,010) uvnitř skupiny č. 1       

(85 – 90 cm DK), která u 26" ráfků dosáhla hodnot 161,2 ± 3,8 tepové frekvence, u 

27,5" ráfků 161 ± 4,4 tepové frekvence a u 29" ráfků 163,8 ± 3,5. Zde jsou pak 

nejvýznamnější rozdíly (P = 0,139) mezi 26" a 29". Nabízí se ovšem otázka, jak bude 

člověk s takto dlouhou končetinou schopen reálně tří tepový rozdíl vnímat? 
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Statisticky významná rozdílnost výsledků průměrného subjektivního hodnocení 

vlastního vynaloženého úsilí na jízdu na horském kole v závislosti na délce končetiny a 

velikosti ráfku se ukázala pouze opět uvnitř skupiny č. 1. Samotné rozdíly v hodnocení 

se pohybují sice na hranici statistické významnosti (P = 0,060), ale oproti ostatním 

dvěma skupinám, lze vypozorovat, že pro probandy s nejkratší končetinou, byla jízda na 

29" ráfcích nejméně subjektivně náročná (12,5 ± 1,1). V porovnání s ostatními 

velikostmi se toto hodnocení na Borgově škále lišilo téměř o dva body                       

(26" = 14,2 ± 1,3; 27,5" = 14,3 ± 0,9). 

Při výsledném subjektivním hodnocení jízdních vlastností kola ve vztahu k délce 

dolní končetiny a velikosti ráfku, se na hranici statistické významnosti (P = 0,05) 

pohybovala skupina č. 3 (97 – 101 cm DK) (P = 0,067). Ta největšího rozdílu              

(P = 0,034) dosáhla při hodnocení 26" (2,3 ± 0,4) a 27,5" (2,6 ± 0,6) ráfků. Při zhlédnutí 

všech výsledků však zůstává patrné, že 29" dosáhly nejlepšího hodnocení u všech 

skupin, krom jedné (skupina č. 3).  

Zde se tedy dostáváme k výše řešeným časům. Probandi skupin č. 1 a 2 dosáhli 

na 29" ráfcích nejrychlejších časů a zároveň zhodnotili jízdní vlastnosti kola s těmito 

ráfky jako nejlepší. Zároveň lze vypozorovat, že při jízdě na těchto ráfcích dosáhli 

probandi všech skupin vyšších tepových frekvencí. Lze z toho usuzovat, že 29" ráfky 

mají tendenci, bez ohledu na délku dolní končetiny, v členitém terénu podněcovat 

k rychlejší jízdě, která může zákonitě vést k vyšší tepové frekvenci a tudíž i k vyšší 

energetické náročnosti a to bez toho aniž by to cyklisté vnímali jako nějakou extrémní 

zátěž. Zdá se, že jízdní vlastnosti 29" ráfků umožňují cyklistům podávat lepší výkony a 

to zejména jezdcům s kratší dolní končetinou. 

 Na základě původních předpokladů a výše popsaných skutečností můžeme 

prohlásit, že delší dolní končetina ve vztahu k velikosti ráfku nevykazuje výraznější 

změny u sledovaných proměnných a tudíž můžeme naší hypotézu označit za 

nepotvrzenou, neboť se potvrdil pravý opak. Daleko více psychofyziologický odezev se 

nám ukázalo u probandů s kratší dolní končetinou. Nelze však na základě těchto 

výsledků vyvodit jednoznačné závěry o tom, zda by se ta či ona velikost ráfku hodila 

pro určitou tělesnou výšku osoby (existuje předpoklad toho, že vyšší lidé mají delší 

končetiny), což může být trochu matoucí, protože při bližším průzkumu komerčních 

stránek s horskými koly se povětšinou dočtete, že 29" ráfky se hodí spíše pro vyšší 
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osoby a 26" ráfky pro osoby přibližně do 170 cm. Což je trochu paradox, protože část 

našich výsledků naznačuje pravý opak. 

Pokud bychom se v rámci této problematiky měli zabývat vědeckou činností i 

nadále, tak by bylo zajímavé pozorovat, jak by se sledované proměnné měnily 

v závislosti na terénu, který Steyna a kol. (2014) vyhodnotil jako nejdůležitější faktor, 

který může ovlivnit výslednou energetickou náročnost jízdy na horském kole. Krom 

délky končetiny by mohl být zajímavou proměnnou somatotyp, který má každý hobby 

či rekreační cyklista jiný a tudíž by mohl mít i jiné preference při výběru velikosti ráfku.  
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7  ZÁVĚR 
 

S přihlédnutím ke standardní chybě měření jsme i přes nepotvrzení naší 

hypotézy prokázali statisticky významné rozdíly (P < 0,05) u sledovaných proměnných 

psychofyziologické odezvy organismu napříč skupinami.  

Při jízdě na různě velkých ráfcích jsme u skupiny č. 2 (85 -90 cm DK) shledali 

velký rozdíl (P = 0,016) v dosažených časech při jízdě na různě velkých ráfcích. 

V průměru se nejrychleji jelo na 29" ráfcích.  

U skupiny č. 1 jsme shledali významné rozdíly v průměrné tepové frekvenci    

(P < 0,010), který činil 3 tepy a u subjektivního hodnocení vlastního vynaloženého úsilí 

pomocí Borgovy škály jsme se pohybovali na hranici významnosti (P = 0,060). Přesto 

ale bylo možné pozorovat, že skupiny 1 a 2 vyhodnotili jízdu na 29" ráfcích jako 

nejméně namáhavou. 

Skupina č. 3 (97 – 101 cm DK) se pohybovala na hranici významnosti              

(P = 0,068) u subjektivního hodnocení jízdních vlastností horského kola s odlišnými 

ráfky. První i druhá skupina vyhodnotila jízdní vlastnosti kola s 29" ráfky, jako nejlepší. 

Skupina probandů s delší DK dosáhla ve vztahu k velikosti ráfku horského kola 

menšího počtu statisticky významnějších (P < 0,05) rozdílů sledovaných parametrů 

psychofiziologické odezvy, než skupina probandů s kratší DK. 
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Příloha 2 – Informovaný souhlas 

 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane,  

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 na UK FTVS v rámci disertační práce s názvem 

Efekt rozdílných průměrů ráfků horského kola a somatických charakteristik na funkční 

odezvu organizmu při reálném výkonu prováděné na UK FTVS, katedra Sportů 

v přírodě., Fourcrossová a bikrosová dráha Polis XVIII, Stodůlky 

1. Projekt bude probíhat v období od dubna 2020 do září 2020. 

2. Cílem této studie je zjistit, jak se bude měnit Vaše funkční odezva organizmu v 

závislosti na vybraných somatických parametrech (tělesná výška) a použité velikosti 

ráfku kola. 

3. Jedná se o vytrvalostní test s délkou trvání 15 – 20 min, prováděný v intenzitě vždy 

individuálně stanovené. V rámci měření pojede opakovaně (za použití odlišných 

velikostí průměrů ráfků kol 26“, 27,5“, 29“,) na stejném kole, stejný okruh, stejnou 

rychlostí, měřenou během jízdy pomocí tachometru a průběžné kontroly času ve 

stanovených úsecích. Celé měření bude trvat cca 180 minut. Měření antropometrických 

parametrů (tělesná výška) bude provedeno před zahájením testování. 

Kontraindikací měření je akutní onemocnění či úraz, nebo pokud je proband v 

rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

4. K hodnocení Vaší funkční odezvy bude použito neinvazivních technik analýzy 

výdechových plynů a měřiče tepové frekvence. Bezpečnost účastníků bude v gesci 

kvalifikovaných instruktorů a hlavního řešitele. Měření bude probíhat na vytypovaném, 

stejném, vždy předem zkontrolovaném uzavřeném terénním okruhu, bez účasti dalších 

osob. Prostor, na kterém bude testování probíhat, bude vyznačené a ohraničené místo 

pro výzkum. Zajistím bezpečnost prostoru, ve kterém bude výzkum probíhat. Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Abychom co nejvíce předešli zranění, před 

každým testováním bude standardizované rozcvičení. V případě úrazu bude při realizaci 

vždy zajištěna vybavená lékárnička a přítomnost osoby s absolvovaným kurzem první 

pomoci. 

5. Podmínkou účasti na projektu je, že jste aktivní sportovec, rekreačně-výkonnostní 

cyklista, který na horském kole najede průměrně 2500 – 4000 km za rok. 

7. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

8. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v disertační 

práci nebo na e-mail adrese: tbrtnik@ftvs.cuni.cz 

9. Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s 

pravidly vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. 

– o zpracování osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, 

příjmení, věk, váha, výška, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném 

počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které 

jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na 

to, aby jednotlivé osoby nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla 

k identifikaci účastníků výzkumu, budou bezprostředně do 1 dne po testování 

anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní 

podobě v doktorské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. 
 

 

Pořizování fotografií účastníků: Anonymizace osob na fotografiích bude provedena 

začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci 

jedince. Neanonymizované fotografie budou uloženy v zaheslovaném počítači řešitele a 

budou bezprostředně do 1 týdne po vyfotografování osob smazány. Publikovány budou 

pouze anonymizované fotografie. 

Pořizování videí účastníků V rámci výzkumu bude pořizován videozáznam. 

K videozáznamům budu mít přístup já a vedoucí práce. Neanonymizované 

videozáznamy budou po ukončení výzkumu smazány a před smazáním budou bezpečně 

uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčené místnosti a budou bezprostředně 

po ukončení výzkumu smazány. Videozáznam nebude nikdy publikován. 

Pořizování audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 

audio nahrávky. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavní řešitel projektu: Mgr. Tomáš Brtník    

Jméno a příjemní spoluřešitelů: Tomáš Brtník, Richard Sukovič, Dominika Krupková 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Mgr. Tomáš Brtník 

Podpis:....................…. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl 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 jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. Byl jsem poučen 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. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení 

tohoto informovaného souhlasu. 

 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: 

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

  

 

 

 



 

 

Příloha 3 – Vstupní protokol 
 

 

Vstupní protokol 

 

Příjmení:     Jméno:    Datum 

testování: 

 

Datum narození :   Hmotnost (kg):    Výška 

(cm):  

Počet ujetých km na kole (posledních 12 měsíců):  

Preference typu kola: 

Preference velikosti ráfků :  26 “ 27,5“ 29“  Losované pořadí:  1. 2.

 3. 

Zranění (posledních 12 měsíců) :  

Medikace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4 – Protokol měření 

 
Protokol měření 

Příjmení:   Jméno:    Datum testování: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teplota okolí :   Vlhkost:  Tlak :  Čas měření:  

Klidové hodnoty     konec (min) 

Tep V´O2  

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Velikost ráfku :   Celkový čas :  

 

1. Měření     

Čas měření 

(min) 

 

 

Čas okruhu 

(min)   

 

Subjektivní hodnocení jízdy : 

 

Borgova škála :  

 

Zotavení   začátek (min)  konec (min)  TF průměr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Velikost ráfku :   Celkový čas :  

 

2. Měření     

Čas měření 

(min) 

 

 

Čas okruhu 

(min)   

 

Subjektivní hodnocení jízdy : 

 

Borgova škála :  

 

Zotavení   začátek (min)  konec (min)                         TF prům. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Velikost ráfku :   Celkový čas :  

 

3. Měření     

Čas měření 

(min) 

 

 

Čas okruhu 

(min)   

 

Subjektivní hodnocení jízdy : 

 

Borgova škála :  

Zotavení   začátek (min)  konec (min)                         TF prům. 

 

 

 

 

 

0. 1. 3. 4. 

1. 2. 3. 

ano ne 

0. 1. 3. 4. 

1. 2. 3. 

ano ne 

0. 1. 3. 4. 

1. 2. 3. 

ano ne 



 

 

 

Příloha 5 – Dotazník subjektivního hodnocení 

 
SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ JÍZDY 

   ráfek 26" 27,5" 29" 
   pocit v sedle       
 

HODNOCENÍ 

ovladatelnost v zatáčce       
 

1 výborný 

ovladatelnost při jízdě do kopce       
 

2 velmi dobrý 

ovladatelnost při jízdě z kopce       
 

3 dobrý 

akcelerace       
 

4 špatný 

trakce       
 

5 velmi špatný 

celkový pocit z jízdy       
   průměrná známka       
   BORG       
    


