
 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

Pedagogická fakulta 

Katedra tělesné výchovy 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

METODIKA NASTAVENÍ HORSKÉHO KOLA NA ZÁKLADĚ 

SNÍMÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE A VÝKONU 

 

THE METHODOLOGY OF BIKE FIT ADJUSTMENT FOR 

MOUNTAIN BIKE BASED ON HEART RATE AND POWER SENSING 

 

 

 



 

 

 

Vedoucí práce: 

Mgr. Martin Černý

Zpracoval: 

Martin Vávra

 

Praha 2020  



 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Metodika nastavení horského kola na základě 

snímání tepové frekvence a výkonu vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce Mgr. 

Martina Černého za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato 

práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

______________________ 

vlastnoruční podpis autora 

 

  



 

 

Poděkování 

Rád bych tímto poděkoval především Mgr. Martinu Černému za cenné připomínky a odborné 

rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dík také patří všem zúčastněným 

probandům, kteří se měření zúčastnili a dali tak možnost bakalářské práci vzniknout. 



 

 

ABSTRAKT

Název: Metodika nastavení horského kola na základě snímání 

tepové frekvence a výkonu 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je vytvoření metodiky pro 

nastavení posedu na horském kole pro amatérské 

výkonnostní jezdce. Dále pak shrnutí poznatků týkající se 

problematiky měření srdeční frekvence a výkonu jezdce.

Hypotézy: 1) Přes 50 % testovaných bude mít úhel v koleni nastavený 

mimo interval 30° - 40°, který ve své studii Ferrer-Roca 

uvádí jako optimální. 

2) U každého z probandů je měřitelné zvýšení průměrného 

výkonu větší než 1 % (porovnání úvodního testu a 

kontrolního po absolvování měření a nastavení kola). 

3) Pokud platí, že úhel v koleni byl změněn o více jak 5° a 

po nastavení spadá do intervalu 30° - 40° (za předpokladu, 

že do intervalu v úvodním měření nespadal), došlo ke 

zvýšení výkonu.

Metody: Jako hlavní metoda byl vybrán kvalitativní výzkum na 

vzorku 6 probandů. Byly provedeny 2 měření v rozestupu 1 

týden na souboru 6 probandů. Celý pohyb byl nahrán na 

videokameru a následná analýza pohybu spolu 

s vyhodnocením úhlů byla zhotovena v open-source 

softwaru Motionysis.

Výsledky: V práci je shrnutá metodika nastavení s ověřením hypotéz. 

Podařilo se prokázat hypotézu 1 a 3. Druhá hypotéza se 

neprokázala, nicméně se ukázalo, že u 5 ze 6 probandů byl 

pozorován nárůst výkonu. 

Klíčová slova: cyklistika, horská cyklistika, biomechanika, výkon, tepová 

frekvence, nastavení posedu, technika šlapání

  



 

 

ABSTRACT

Title: Mountain bike position methodology based on heart rate 

and power

Targets: The aim of this bachelor's thesis is to create a methodology 

for setting up a mountain bike fit for amateur performance 

riders. Furthermore, a summary of knowledge about the 

measurement of heart rate and performance of the athletes. 

Hypothesis: 1) Over 50% of those tested will have a knee angle set 

outside the range of 30 ° - 40 °, which Ferrer-Roca states in 

its study as optimal. 

2) For each of the probands, the measurable increase in 

average power is greater than 1% (comparison of the initial 

test and the control after completing the measurement and 

setting of the wheel). 

3) If it is true that the knee angle has been changed by more 

than 5 ° and after adjustment falls within the range of 30 ° - 

40 ° (assuming that it did not fall within the interval in the 

initial measurement), there was an increase in power..

Methods: Qualitative research on a sample of 6 probands was chosen 

as the main method. Two measurements were performed at 

1 week intervals on a set of 6 probands. The entire motion 

was recorded on a video camera and the subsequent motion 

analysis together with the evaluation of the angles was 

performed in the open-source software Motionysis.

Results: The thesis summarizes the methodology of setting up a 

mountain bike with verification of hypotheses. Hypotheses 

1 and 3 were proved. The second hypothesis was not 

proven, however, it was shown that an increase in 

performance was observed in 5 of 6 probands.

Key words: cycling, mountain biking, biomechanics, power, heart rate, 

bike fit, pedalling technique
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci se budu zabývat metodikou nastavení horského kola na základě 

snímání tepové frekvence a výkonu. Tímto tématem se zabývá každý cyklista, který chce 

podávat nějaké výkony a starat se o svoje zdraví a vzhledem k velmi vysoké oblibě cyklistiky 

je toto téma široce uchopitelné pro velkou část těchto sportovců.  

Sportovní cyklistika je individuální sport zaměřený na podání co nejvyššího výkonu 

v co nejkratším čase. Na rozdíl od běhu nebo plavání má ale jeden článek navíc. Zatímco 

běžec má ke svému výkonu jen obuv a plavcovi pomáhají jen brýle či plavky, cyklistika je 

svázaná s bicyklem. Protože na něm cyklista zaujímá nějakou polohu a všichni nejsme stejní, 

různí cyklisté mají různé posedy. Nestačí tak ani vyrábět různé rámové sady, které by všem 

seděly jen na základě jejich velikostí přizpůsobených velikosti postavy, ale svoji roli hrají i 

poměry končetin, délka trupu, pákové poměry či rozteč sedacích kostí. To dělá z cyklistiky 

jednak sport poměrně drahý co do vybavení, ale hlavně složitý z hlediska produkce a vývoje 

komponent a nastavení všech komponent pro jezdce tak, aby mohl podávat maximální výkon 

a neublížil svému tělu. 

Cyklistika navíc nemá jen jedno odvětví. Rozlišujeme cyklistiku silniční, dráhovou, 

cyklokros, horská kola, BMX, downhill či biketrial a další. Jednotlivé disciplíny mají odlišné 

posedy jezdce především kvůli geometrii rámů, potažmo komponent, které vychází z potřeb 

každého odvětví. Tato bakalářská práce se však bude zabývat pouze MTB, tedy cyklistikou na 

horských kolech, protože k nim mám velmi blízko a sám jsem aktivním sportovcem 

v disciplínách MTBO a maraton.  

V práci budu využít především dvou moderních technologií, které se v posledních 

letech rozšířily. První je měření tepové frekvence, což je určitě fenomén 21. století, který 

zdaleka nezůstává jen u profesionálů, ale drtivá většina výkonnostně zaměřených jezdců má o 

tyto metriky zájem. Druhou je poté výkon jako fyzikální veličina vyjadřující množství práce 

za jednotku času. Právě měření výkonu je stále ještě u amatérských jezdců problematické, 

protože i nejlevnější wattmetry zpravidla montované na levou kliku (násobí tento výkon na 

levé noze 2x) na českém trhu okolo 10 000,- Kč a mohou přesahovat i 30 000,- Kč 
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v dualových verzích (pro levou i pravou nohu zvlášť). Právě cena je určitě největším 

problémem mezi rozšířením wattmetru i mezi amatérské jezdce. Místo klasického wattmetru 

jsem ale v bakalářské práci využíval trenažér s hydromechanickou brzdou, který má podle 

výrobce maximální odchylku 3 %. Trenažér jsem zvolil pro jeho stabilní polohu vůči kameře, 

která nahrává pohyby jezdce a je tedy možné vyhodnotit úhly a výchylky různých částí 

končetin a trupu s co nejmenším zkreslením.  

1.1 Cíle a hypotézy 

1.1.1 Hlavní cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření metodiky pro nastavení posedu na 

horském kole pro amatérské výkonnostní jezdce. 

1.1.2 Dílčí cíle 

1. Zvýšit výkon jezdce adekvátním nastavením horského kola. 

2. Zlepšit komfort jízdy adekvátním nastavením horského kola. 

1.1.3 Úkoly 

Mezi úkoly bakalářské práce patří prostudovat literaturu dostupnou pro toto téma. 

Dále stanovit hypotézy, které se budou v práci zkoumat a také se musí ověřit. Musíme určit 

metodu měření, která v práci bude využita a také změřit data na souboru několika vhodných 

probandů. Následně se data musí vyhodnotit adekvátním způsobem a napsat diskusi, ve které 

se bude hodnotit, jak bylo mření správné a uvažovat nad ostatními aspekty a také napsat 

neméně důležitý závět, ve kterém shrneme poznání, které práce přinesla. 

1.1.4 Hypotézy 

1. Přes 50 % testovaných bude mít úhel v koleni nastavený mimo interval 

30° - 40°, který ve své studii Ferrer-Roca uvádí jako optimální (souvisí 

s nastavením výšky sedla a jeho předozadní pozice). 
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2. U každého z probandů je měřitelné zvýšení průměrného výkonu větší 

než 1 % (porovnání úvodního testu a kontrolního po absolvování měření a 

nastavení kola). 

3. Pokud platí, že úhel v koleni byl změněn o více jak 5° a po nastavení 

spadá do intervalu 30° - 40° (za předpokladu, že do intervalu v úvodním 

měření nespadal), došlo ke zvýšení výkonu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Význam jízdy na kole jako předpokladu pro zdraví 

„Struktura a výkonnost orgánů a systémů orgánů jsou určeny dědičnou výbavou, jakož 

i kvalitou a kvantitou jejich zatěžování.“ (Konopka, 2007) 

Každý se rodíme s nějakou genetickou informací, která předurčuje v životě mnoho 

věcí. Každý člověk ale může vylepšit svůj organismus pravidelným cvičením v podobě 

sportovních aktivit. Stimulace metabolismu pohybovou činností potom zlepšuje hospodárnost 

našeho organismu a především působí blahodárně na náš kardiovaskulární systém. Můžeme 

tedy sport chápat jako prevenci vůči civilizačním chorobám, a také bychom sport tak chápat 

měli. 

Rozmáhání motorizace, technizace a automatizace vede naši společnost k nedostatku 

pohybu, který zapříčiňuje řadu civilizačních onemocnění, protože nedostatek pohybu přímo 

ovlivňuje zdraví člověka. Člověk se rodí jako živý tvor s potřebou pohybu. Jeho nedostatek 

potom vede k civilizačním nemocem jako cukrovka, obezita či nadváha, poruchy 

metabolismu nebo vysokému krevnímu tlaku. Jízda na kole má také jednu obrovskou výhodu. 

Nezatěžuje klouby při nadváze tolik, jako běh, protože velká část váhy je nesena sedlem. 

Proto je ideálním sportem pro lidi s nadváhou a může jim pomoct s odbouráním váhy, 

posílením šlach a začleněním do ostatních sportovních aktivit. (Konopka, 2007) 

2.2 Počátky horské cyklistiky 

Samotná cyklistika má dlouhou historii, která sahá až do dob 4000 let př. n. l. do 

Mezopotámie, kdy Sumerové objevili kolo. Samotná historie cyklistiky ale začíná rokem 

1818, kdy Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn přihlásil svůj 

patent. Bylo to řiditelné kolo poháněné během, kdy na něm seděl a nohama se odrážel od 

země. Moritz Fischer vynalezl kolem roku 1853 kolo s klikami, které byly připevněné na 

předním kole. Hlavním vynálezem se ale stal velociped, který představil roku 1897 

francouzský mechanik Pierre Michalux. Mezitím se na vývoji kola podíleli vynálezci 

z několika zemí. Dalším milníkem se ale stal rok 1879, kdy H. J. Lawson připojil řetězový 
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pohon k zadnímu kolu. Za zmínku stojí i vyměnění celogumových pneumatik za pneumatiky 

naplněné vzduchem skotským zvěrolékařem Dunlopem, který se právě plášti proslavil, roku 

1888. Dále Němec Ernst Sachs vynalezl volnoběžný náboj (Konopka, 2007). 

Po těchto vynálezech se vyvíjela především silniční cyklistika. Tato práce je zaměřená 

na cyklistiku horskou. Ta, jak ji známe dnes, je mladé odvětví cyklistiky, které nesahá moc 

daleko do historie, na rozdíl od kola silničního. I tak ale prodělalo horské kolo určitý vývoj a 

jeho počátky s dnešním kolem neměly moc společného. Sdílely ale stejnou myšlenku, totiž 

dopravu po nezpevněném terénu. 

Svoji roli v horské cyklistice hrál i cyklokros jako mezistupeň mezi cyklistikou 

horskou a silniční. Právě ten měl jako první možnost změnit silniční kolo na horské, nebo se 

mu alespoň přiblížit.  

Cyklokros vznikl pravděpodobně ve Francii po roce 1900, kdy se údajně roku 1901 

Daniel Gousseau střetl s cyklistou v pařížském parku Vincennes, který tu kličkoval po 

zledovatělém terénu. To v něm vzbudilo myšlenku jízdy zručnosti v terénu a sepsal pro ni i 

první pravidla.  Ve Francii se konali i první lokální závody. Jezdili ho především silniční 

cyklisté, kteří si chtěli uchovat fyzičku přes zimu. Kola ale určitě nevypadala jako je známe 

dnes. Jednalo se spíše o silniční rámy s mírnými úpravami. Závodníci začali jezdit příkrým 

stoupáním, kde často museli kolo i nést, přes klády a kameny. Jízda mimo silnici jim kromě 

kondice pomáhala zdokonalovat techniku jízdy. První oficiální závody zorganizoval roku 

1902 právě Daniel Gousseau.  Jednalo se o French National Championship. Závody se ale 

pravděpodobně podobaly závodům dnešních horských kol, kdy trať byla složená z překážek, 

vedla i lesem a nechyběli ani technické sjezdy (Neumannová, 2010). 

První horská kola tak, jak je známe dnes, vznikla pravděpodobně v Americe díky 

mužům Joe Breeze, Gary Fisher, Charles Kelly a Tom Ritchey. Breeze byl konstruktér rámů a 

společně s Fisherem se starali o nová vylepšení jako přidání přehazovačky s pěti převody či 

řadící páčky na řídítkách. Díky Kellymu se kola začali šířit do okolí, když uspořádal závody 

Repack a publikoval články o horských kolech v magazínu „Fat Tire Flyer Magazine“. Dost 

možná tento závod Repack, který se konal jako sjezd z hory Hausberg ve Fairfaxu, a 

publicistická činnost Kellyho mohou za to, že se jejich kola začala dobře prodávat a lidé byli 
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nadšení do horských kol. Právě Kelly sehnal konstruktéra Ritcheyho, kterému dal svoje 

výkresy, aby mu na zakázku vyrobil tři rámy podle jeho geometrie. Po výrobě objednal 

dalších 10 kusů a společně založili společnost Ritchey Mountainbike, která měla zanedlouho 

podíl na trhu téměř 90%. To se změnilo, když do hry vstoupila společnost Specialized Bicycle 

Imports a koupila několik kol od Kellyho. Ta se stala roku 1981 prvním podkladem pro 

sériově vyráběná horská kola. Japonští výrobci jako Shimano a Suntour vyrobili první MTB 

komponenty (kazety a přehazovačky s velkým rozsahem, uzpůsobené brzdy apod.), což byl 

skok do masové produkce horských kol. Od té doby jde vývoj mílovými kroky kupředu až do 

podoby, jak horská kola známe dnes. (Haymann, 2009) 

2.3 Cyklistické komponenty 

Pojmem cyklistické komponenty označuje různé součásti jízdního kola jako 

přehazovačka, kola, řídítka, představec, středové složení atd. Všechna kola ale nejsou stejná – 

liší se podle svého účelu. Silniční a endurové kolo má například úplně jinou geometrii rámu a 

používá různé komponenty kvůli terénu, na kterém se pohybuje. Všechna kola jsou 

uzpůsobená podmínkám, na kterých jezdí.  

Na rozdíl od silničního kola mají kola horská o něco složitější konstrukci, zejména 

kvůli povaze terénu, na které se musí pohybovat. Terénní nerovnosti a sjezdy si vyžadují 

adekvátní odpružení. Právě v něm se dají horská kola dělit na 2 druhy. Zatímco kola 

s pevným zadním rámem nemohou vyrovnávat nerovnosti v pevné zadní stavbě a spoléhají 

jen na přední tlumič, kola celoodpružená mají tlumič i vzadu. Dominantou horských kol je 

velký rozsah převodů, odpružená přední vidlice se zdvihem okolo 100 mm, rovná řídítka a 

širší zadní stavba kvůli šířce plášťů.  



15 

 

 

Obrázek 1: popis cyklistických komponent (vlastní fotografie) 

2.3.1 Vývoj cyklistických komponent 

Komponenty jsou věcí, která prochází poměrně rychlým vývojem. Už dávno neplatí, 

že kolo je jen kus železa a brzdy jsou ovládané pomocí lanka. Jediné, co zůstalo z technologií 

19. století je princip samotného kola a pohon řetězem díky svoji jednoduchosti. Moderní 

cyklistika je dnes přehlídka moderních technologií a drahých materiálů jako titan, karbon a 

nejrůznější slitiny kovů. Snižuje se hmotnost a zlepšuje tuhost, především u kol a rámů. Právě 

rám prodělal snad nejvíce změn, co se materiálů i tvarů týče. Ačkoliv tvar zůstává zdánlivě 

stejný, průřez rámem se značně liší. 

Zatímco dlouhou dobu (až do 90. let) spoléhal rám na ocelovou konstrukci, 

nejmodernější kola dnes nemají rám z ničeho jiného než z karbonu. Experimentovalo se ale 

s ledasčím. Jak už bylo zmíněno, ocelové rámy nevydržely věčně. Byly nahrazeny lehčími, 

ale objemnějším duralem, který přetrvává dodnes u většiny kol a nejen těch horských. 

Výrobci mají totiž s tímto materiálem zkušenosti po desetiletí a technologie pro jeho výrobu 

jsou velice pokročilé. I když je dural už na úpadku, stále je nabízen, protože jeho výroba je 

v porovnáním s karbonem mnohem levnější a lehčí.  
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Rám se dnes vyrábí především ze dvou materiálů – karbon a hliník. Svoje místo má 

ale ještě jeden materiál – titan. Tyto tři materiály srovnávala studie zveřejněná ve vědeckém 

periodiku Metalurgija (Rontescu, 2015). Cílem studie bylo zjistit, který se tří materiálů je 

nejvhodnější pro stavbu cyklistického rámu. Nejpoužívanější hliníková slitina je řada Al6000 

charakteristická přídavkem hořčíku a křemíku, konkrétně Al6061, která se využívá napříč 

cyklistickým odvětvím, především kvůli dobré zpracovatelnosti a obrobitelnosti tohoto 

materiálu. Také titan má různé slitiny, které pomáhají dosáhnout vysoké tuhosti – používají se 

především slitiny Ti6Al4V (6 % hliníku, 4 % vanadu). V tabulce níže můžeme vidět 

jednotlivé hodnoty těchto materiálů.  

 

Tabulka 1: Charakteristiky materiálů-fyzikální hodnoty (zdroj: Rontescu, 2015) 

Z tabulky vidíme, že tuhost materiálu je výrazně vyšší u titanu a u kvalitně 

zpracovaného karbonu. Mez pevnosti kluzu v tahu udává napětí, na které materiál odpoví 

změnou jeho fyzikálních vlastnosti. Pro nás to znamená fakt, že při nárazech v terénu rám 

vydrží větší zatížení, než se začne zeslabovat a praskne. Opět platí to samé jako u tuhosti. 

Pevnost v tahu udává největší možné napětí materiálu, aniž by se porušil. Zajímavá je hodnota 

hustoty materiálu, která je u titanu výrazně vyšší. Přesto titanové rámy dosahují hmotností 

nižších než hliníkové. Je to z důvodu jejich pevnosti, která dovoluje rám zeslabit více než 

hliník – materiál má při zachování stejné hmotnosti menší objem.   



17 

 

„V tabulce není žádný materiál, který by měl v nějaké kategorii významně výhodné 

vlastnosti, což vysvětluje, proč výrobci používají při výrobě rámů několik různých materiálů.“ 

(Rontescu, 2015)1 

 

Tabulka 2: Hodnocení materiálů (Rontescu, 2015) 

Z grafu můžeme vidět, že nejlevnější je materiál Al6061 a nejmenší hmotnost můžeme 

dosáhnout s karbonem. Po sérii testů, kdy byla využita metoda stresu von Misses, studie 

zjistila, že největší mechanickou odolnost má materiál Ti6Al4V – titan. Můžeme tedy 

předpokládat, že největší mechanickou odolnost v roce 2015 měl titan. Uběhlo ale dalších 5 

let vývoje a jelikož se většina světových výrobců snaží o to, aby se karbon stal mechanicky 

odolnějším a prodávanějším materiálem, situace už může být jiná. Dodnes najdeme nadšence 

pro titanové rámy, které se ale především kvůli ceně nemohli prosadit a dále vyvíjet.  

„Pokud výrobce uvádí, že použil technologii pro kosmické lety ne formuli 1, bývá ve 

hře většinou zvučné jméno. Doporučujeme dávat si pozor: uhlíková vlákna sice vypadají 

dobře a umožňují vytvořit neobvyklé tvary konstrukcí, protože karbon nemusí být 

zpracovávat do trubek, avšak to, zda tyto tvary odpovídají skutečnému průběhu sil, a přitom 

ještě ušetří hmotnost, je sporné. Pouze málo výrobců, jako např. Scott, využívá vlastnosti 

materiálu smysluplně.“ (Haymann, 2009) Tato slova se píší v literatuře z roku 2009. Dnes už 

je jasné, že se autoři pletli. Karbon jako materiál dnes absolutně dominuje nejen v závodním 

poli a určitě by si nikdo nepomyslel, že bude závodit na hliníkovém kole. Při zachování stejné 

nebo nižší hmotnosti může karbon dosahovat vyšší tuhosti. Navíc je karbon schopný pohltit 

 
1 „There is no material in the table that has advanta-geous properties in each category, which explains 

why manufacturers continue to fabricate frames using sev-eral different materials.“ (Rontescu, Cicic, Amza, 

Gheorghe, Chivu, Dobrota, 2015) 

 



18 

 

vibrace, které mohou u duralových rámů vést k únavě materiálu a jeho prasknutí, jak jsem se 

sám měl tu čest přesvědčit. 

Nemění se ale jen materiály, ale i velikost. A to především kol, která prodělaly změnu 

z rozměru 26“ na 29“ kvůli rychlosti a terénním nerovnostem. Stěží na závodech, byť na 

amatérské úrovni, potkáte závodníka s 26“ kolem. Považuje se již za historii. 

Razantně se mění i ostatní komponenty, které jsou především spolehlivější a mnohem 

lehčí. Za zmínku stojí brzdná soustava, která je dnes založená na systému hydraulika-kotouč 

po vzoru motocyklového průmyslu. Dříve kola měla ráfkové (čelisťové) brzdy. Ty mají oproti 

kotoučovým menší brzdný účinek, a hlavně se snáze zanášení při jízdě v mokru a blátě. 

V této bakalářské práci nás ale budou zajímat komponenty takové, které přímo 

ovlivňují posed na kole. Jde tedy o výšku sedla, horizontální polohu sedla a výšku řidítek. 

2.3.2 Vliv vybavení na výkon 

Jestliže srovnáme vybavení z minulého století s tím aktuálním, zjistíme, že vybavení 

se zlepšuje kvůli několika aspektům – spolehlivost, váha, odpor vzduchu a tuhost (především 

rámů).  Tuhost je zmiňována o kapitolu dříve. Rychlost ale nezávisí jen na přenosu síly na 

terén či hmotnosti, ale i na aerodynamice. Ta hraje velkou roli hlavně v silniční cyklistice, 

nicméně nám ukazuje, jaký pokrok nastal v uplynulých desetiletích.  

V cyklistice nás zajímají 2 faktory – odpor vzduchu (aerodynamika) a valivý odpor. 

Na valivý odpor má vliv především pneumatika. Tyto faktory zkoumal Lukes a kol. pomocí 

výpočetní dynamiky tekutin (Computational Fluid Fynamics – CFD), což je nástroj pro 

simulaci proudění. 

Na silničním kole při rychlosti okolo 13 km/h spotřebuje odpor vzduchu a valivé tření 

zhruba stejně energie (obě složky okolo 50 %) a při rychlosti nad 32 km/h už je 90 % síly 

využíváno k překonání odporu vzduchu. (Lukes a kol., 2005) 



19 

 

Zajímavé je srovnání s horským kolem, kde je podíl obou složek u 32 km/h zhruba 

stejný, tzn. že svoji energii dělíme mezi valivý odpor a odpor vzduchu. (Lukes a kol., 2004) 

U těchto poznatků je důležité si uvědomit, že jelikož má silniční kolo mnohem menší 

valivý odpor, můžeme svoji energii soustředit na překonání odporu vzduchu. U horského kola 

musíme počítat s tím, že musíme překonat větší valivý odpor plášťů. 

„Lukes a kol. (2004) použil CFD ke studiu toku kolem horského kola a jezdce. Studie 

ukázala, že pokud jde o aerodynamický odpor, jezdec přispívá hodnotou 64 %, vidlice 7 % a 

řídítka, přední kolo a rám společně přispívají přibližně 6,5 %.“ (Lukes a kol., 2005) 

Velká část aerodynamického odporu tedy podchází od samotného jezdce, protože 

zabírá největší čelní plochu. Testování ve větrném tunelu kanálem na YouTube „GCN Tech“ 

z roku 2019 porovnávalo, jak se bude lišit aerodynamický odpor starého a nového kola, ale 

hlavně – jak se liší odpor jezdce oblečeného v nových materiálech s moderní přilbou a ve 

starém dresu, který není tak přiléhavý. 

 

Tabulka 3: Porovnání aerodynamického odporu (GCN Tech, 2019) 

 

Zatímco výsledky při 25 km/h se moc neliší, s narůstající rychlostí je znát, jak moc 

jezdec ovlivňuje aerodynamiku. Při rychlosti 45 km/h jezdec před 30 lety přišel o 19 % svého 

výkonu oproti závodníkovi s moderním oblečením a aerodynamičtějším kolem. Zajímavé je, 

že kdyby byl závodník před 30 lety oblečený do dresu z roku 2019, přišel by jen o 6 % 

výkonu. 

V horských kolech má aerodynamika menší význam, ale i tak je vidět, jaký význam 

má oblečení jezdce. Pokud tedy někdo vozí volný dres nebo si ho třeba rozepl, i kdyby mel 
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stejné kolo, bude mít oproti svému protivníkovi nevýhodu, kterou bude muset dohánět větším 

výkonem. 

Další kapitolou je potom váha a celkový pokrok v technice. V katalogu značky 

Superior pro rok 2020 váží TEAM 29 ISSUE R s pevnou zadní stavbou 9,2kg. Canyon stáhl 

svoje Exceed CF SLX 9.0 pod 9 kg – udávaná hmotnost 8,97 kg. Superior Race LTD TEAM 

XF 29 ISSUE R s odpruženou zadní stavbou a identickými komponenty 9,9 kg. To jsou váhy 

elitních kol pro rok 2020 s 29“ koly. Když se posuneme o 10 let zpět do roku 2010, najdeme 

v katalogu Superior závodní model XP 970 (pevná zadní stavba) s váhou 9,9 kg a Team 

Racing F80 (odpružená) s váhou 11,4 kg. To jsou ale horská kola s rozměrem kol 29“, tzn 

větší pláště, ráfky, delší výplety. Přes to váží kolo o cca kilogram méně.  

Nebylo provedeno žádné exaktní měření, jaký rozdíl ve výkonu to může být, ale 

pokud vezmeme v úvahu mnohem vyšší tuhost dnešních kol, menší hmotnost a lepší 

odvalování 29“ kol, nebude to malý rozdíl.  

2.4 Měření intenzity 

Intenzita je důležitým prvkem v cyklistickém tréninku. Můžeme mít 2 podobně 

výkonné cyklisty, z nich jeden najezdil za rok 10 000 km, druhý 5 000 km, přesto mají 

podobnou kondici. Už dávno neplatí, že kdo najede více kilometrů, má větší výkonnost. I s 

relativně malým počtem kilometrů se dá výkonnost zvýšit díky intenzitě a správně 

optimalizovanému tréninku.  

Cyklista musí vědět, jak se cítí. Musí vědět, jestli během tréninku může přidat nebo 

zvolnit, aby trénink nebyl příliš těžký nebo naopak lehký, jakou rychlost si v závodě může 

dovolit, aby mu na konci zbyly síly na závěrečný kilometr. Dnes už máme několik systémů, 

jak se intenzita může měřit, ale ještě před pár lety bylo měření obtížné. Každý systém pracuje 

s jinou částí organismu – kardiovaskulární, svalová a energetická. 

„Nejstarší a stále jeden z nejpřesnějších hrubých ukazatelů zátěže je indikátor 

subjektivně vnímané námahy. Zkušený cyklista je schopný poměrně přesně posoudit intenzitu 

zátěže zhodnocením stavu vlastního těla při výkonu. Jedná se o dovednost, která se 
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zdokonaluje každým rokem ježdění, postupným odbouráváním chyb a adaptací na změny 

kondice. Námaha je měřitelná pomocí Borgovy škály subjektivního vnímání intenzity zátěže 

(RPE) a vědci ji často používají ke stanovení úrovně tréninku sportovce. Někteří sportovci 

jsou již tak zběhlí v užívání RPE škály, že jsou během zátěžových laboratorních testů schopni 

určit LT jen na základě subjektivního pocitu.“ (Joe Friel, 2013) 

 

Tabulka 4: Borgova škála (Friel, 2013) 

Borgova škála sloužila především v době, kdy cyklisté nebyli schopní využívat 

technologie sledující srdeční tep nebo výkon a museli se spoléhat na svůj vlastní pocit. Na 

ergometru v laboratoři při testování si museli zapamatovat, jaký pocit z jízdy mají při různých 

milnících jejich výkonů. Především anaerobního prahu. Museli si vypěstovat dobrý smysl pro 

určení této zóny. K tomu jim pomáhala Borgova škála, která jejich výkon přenesla z pocitů do 

čísel využívaných v tréninkových plánech.  

Existují hlavně dva další systémy, podle kterých můžeme monitorovat intenzitu přímo 

v tréninku a jeden, který lze použít v laboratořích – laktát reprezentující energetický systém. 

Oba jsou spojeny s naším organismem a dávají nám přesné hodnoty. Sami se ale musíme 
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rozhodnout, jak je budeme reprezentovat. Je to srdeční tepová frekvence reprezentující 

kardiovaskulární systém a měření výstupního výkonu svalové soustavy. 

2.4.1 Laktát – energetický systém 

Pokud chceme podat nějaký výkon, potřebujeme energii v podobě sacharidů, tuků 

nebo proteinů. Náš metabolismus nám poskytuje energii díky štěpení takových energetických 

zásob, které má zrovna k dispozici. Ve svalech se potom není díky glykolýze na molekuly 

adenosintrifosfátu – ATP. Proces ale může probíhat buď za přístupu dostatečného množství 

kyslíku – aerobně, nebo bez něj – anaerobně.  

Tělo má v zásadě dva režimy, se kterými může pracovat. Při klidné jízdě tělo stačí 

doplňovat kyslík, v krvi a svalech je jeho dostatečná koncentrace, takže v těle probíhá aerobní 

glykolýza, kde vzniká pyruvát, který je oxidován za přístupu kyslíku v Krebsově cyklu a 

následnou oxidativní fosforylací na vodu a oxid uhličitý vznikají další molekuly ATP. 

Pokud se ale přesuneme do druhého režimu a naše tělo nestíhá dopracovat kyslík do 

svalů v dostatečném množství, jsou svaly nucené přejít na anaerobní glykolýzu, kde je 

pyruvát redukován v procesu mléčného kvašení na vedlejší produkt kyselinu mléčnou. 

Když kyselina mléčná pronikne svalovou buňkou do krevního oběhu, zbaví se 

molekuly vodíku a stane se z ní laktát. Ke spotřebě sacharidů dochází v obou typech tvorby 

energie, méně při aerobní, více při anaerobní, kyselina mléčná ale vzniká vždy. I během čtení 

tohoto textu svaly vytváří měřitelné množství kyseliny mléčné. (Joe Friel, 2013) 

Toto rozmezí mezi aerobním a anaerobním režimem je pro sportovce velmi důležité. 

Nazývá se anaerobní práh a můžeme ho zjistit ve sportovních laboratořích na zátěžovém testu 

s odebíráním vzorků krve (nejčastěji z ušního lalůčku). Důležitý je tento práh proto, že když 

ho sportovec na dlouhou dobu překročí, závod pro něj pravděpodobně skončil. Zakyselené 

svaly už nedokáží adekvátně odpovědět na zátěž a sportovec začne zpomalovat, aby tělo 

mohlo laktát odbourat. Je to nejspolehlivější testování intenzity, které ovšem zatím není 

schopné použití za jízdy, aby se dalo využívat při tréninku nebo závodě.  
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2.4.2 Srdeční tepová frekvence 

Příchod sporttesteru (přenosného měřiče tepové frekvence) na počátku 80. let 20. 

století přinesl zásadní změnu v tom, jak sportovci přistupují k přípravě. Dnes je hned po 

cyklocomputerech nejoblíbenější používanou pomůckou. (Joe Friel, 2013) 

Monitorování srdeční tepové frekvence (HRM) se používají hlavně ke stanovení 

intenzity tréninku nebo závodu. Ve srovnání s jinými způsoby měření intenzity je HR snadné 

sledovat, je relativně levné a lze jej použít ve většině situací. Kromě toho by HR a HRV 

(variabilita srdeční frekvence) mohly hrát roli v prevenci a detekci přetrénování.2 (Achten, J., 

Jeukendrup, A.E., 2012) 

Pro tréninkové i závodní účely je dobré stanovit anaerobní práh, který je možné 

sledovat podle tepové frekvence – tzv. Lactate Threshold Heart Rate (LTHR). Nejlepší je 

určení pomocí ergometru s využitím měření ventilace a laktátu, nicméně je několik způsobů, 

jak se LTHR dá naměřit mimo laboratoř. Nejsou samozřejmě natolik přesné, ale mohou nám 

pomoci s jeho přibližným umístěním. V knize Tréninková bible pro cyklisty (Joe Friel, 2013) 

se uvádí následující postup: Časovka na 5, 10, 13-16 nebo 40 km s využitím průměrné tepové 

frekvence za daný úsek. Protože v závodě na cyklistu působí velká motivace, rozlišuje se 

závodní a tréninková jednotka podle tabulky níže. Pokud sportovec pojede časovku na 16 km 

v závodě, může jeho TF být 176 tepů za minutu. Budeme předpokládat, že pracoval na 105 

procentech LT (anaerobního prahu – Lactate Treshold), takže hodnotu 176 vydělíme 1,05 – 

dostaneme LTRH 167. S touto hodnotou můžeme stanovit tréninkové zóny v z druhé tabulky 

a dopočítat tréninkové zóny do našich zón tepové frekvence.  

 

2 HRMs are mainly used to determine the exercise intensity of a training session or race. Compared with 

other indications of exercise intensity, HR is easy to monitor, is relatively cheap and can be used in most 

situations. In addition, HR and HRV could potentially play a role in the prevention and detection of overtraining. 
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2.4.3 Výkon 

Výkon je fyzikální veličina, která určuje množství práce za jednotku času. Jeho 

jednotkou je watt (W). Pokud převedeme výkon do cyklistiky, znamená to, že když zvýšíme 

převod/kadenci šlapání, dosáhneme větší práce, tím pádem dojedeme do cíle rychleji. Práce se 

zvýšila a čas se snížil, takže jsme dosáhli vyššího výkonu. 

„Několik vědeckých studií ukázalo, že výkon je úzce spjatý s výkonností. Jestliže se 

průměrný výkon zvýší, závodní rychlost také vzroste.“ (Joe Friel, 2013) 

Na rozdíl od srdeční tepové frekvence je výkon průkaznější a objektivnější. To 

nemůžeme tvrdit o tepové frekvenci, protože na ni má vliv mnoho faktorů, se kterými 

nemůžeme počítat. Proto je monitorování výkonu nejlepším nástrojem pro sledování průběhu 

závodu nebo pro cyklistický trénink. 

„Kritický výkonnostní profil jezdce je grafické znázornění schopnosti produkovat 

určitý výkon při různých délkách zátěže – 12 sekund, 1, 6, 12, 30, 90 a 180 minut.“ (Joe Friel, 

2013) 

 

Graf 1: Kritický výkonostní profil jezdce (Friel, 2013) 
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Na grafu se nachází 2 křivky, které reprezentují dva cyklisty. Zatímco první cyklista 

(oranžová křivka) má nevýhodu při sprintových vzdálenostech, z dlouhodobého hlediska je 

jeho výkon větší, protože ho dokáže udržet konstantněji – má lepší průběh. Druhý cyklista 

(modrá křivka) má výhodu při maximálním zatížení, ale jeho schopnost udržet výkon po 

dlouhou dobu je omezená. Kritický výkonnostní profil po dobu 60 minut označovaný jako 

CP60 se používá pro nastavení tréninkových zón. Dnes je test spíše známý jako FTP, tedy 

Functional Treshold Power. 

Podle studie „Functional Threshold Power in Cyclists: Validity of the Concept and 

Physiological Responses“ srovnávající testy FTP60, FTP 20 a jejich korelaci je FTP 

definováno jako nejvyšší výkon, který může cyklista udržet dobu 60 minut (FTP60). Aby se 

zlepšila praktičnost testů, lze FTP60 stanovit jako 95 % průměrného výkonu v 20minutovém 

FTP testu (FTP20). (Borszcz, 2018) 

 

Tabulka 5: různé druhy testů fyzické kondice v cyklistice (Borszcz, 2018) 

V tabulce je srovnání několika hodnot z fyzických testů k porovnání. Anaerobní práh 

(IAT), FTP20, čas do vyčerpání za použití výkonu z FTP20 poměrově dopočítaný na FTP60 

(Time To Exhaution – TTE), FTP60 a nakonec FTP vypočítané jako 95% z TT20. 

2.4.3.1 Mobilní wattmetry 

Mobilní wattmetr je zařízení, které se dá namontovat na různé části kola podle jeho 

typu, monitorující výkon, který počítá na základě vykonané práce za určitý časový úsek. 

Existuje několik druhů, ale všechny pracují na podobném principu.  
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Obrázek 2: wattmetr InPeak, nejlepvnější varianta powermetrů  

(https://www.inpeakstore.cz/powercrank-inpeak-shimano-xt-m8100/) 

První wattmetr byl zkonstruován v 80. letech firmou SRM (Schoberer Rad 

Messtecnik, Německo) a už od svého začátku je uznávaný jako standard, se kterým se ostatní 

wattmetry srovnávají díky jeho přesnosti a spolehlivosti. V posledních letech se trh 

s wattmetry velmi rozšířil a je tak možnost zakoupit tato zařízení od několika společností jako 

Cycleops Powertap, Stages Cycling Powermeter, Garmin Vectors, InPeak a další. 

Technologie pro měření výkonu se jednotlivými firmami liší, ale obecně nejspolehlivějším a 

nejvíce využívaným řešením je použití tenzometrů, které měří točivý moment generovaný 

jezdcem. (L. Passfield, JG. Hopker, S. Jobson, D. Friel & M. Zabala (2017)  

 

Obrázek 3: SRM Campagnolo 4–Bolt PowerMeter + PC8 za cenu téměř 100 000 korun  

(https://www.kolokram.cz/merice-vykonu/39299-meric-vykonu-srm-campagnolo-4-bolt-powermeter-

pc8.html) 
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Princip wattmetru vypočítání výkonu, který ale nemůže dostat z vykonané práce za 

určitý čas. Wattmetr počítá práci z točivého momentu a úhlové rychlosti.  

Výkon = Točivý moment × Úhlová rychlost 

Tenzometr používaný ve většině wattmetrů je pasivní elektrotechnická součástka, 

která převádí mechanickou deformaci materiálu na změnu elektrického odporu. Tenzometry 

jsou uspořádány do plného Wheatstonova můstku se čtyřmi tenzometry. Díky tomuto 

seskupení měří deformaci pouze tangenciálního zatížení kliky, protože to je jediné zatížení 

z šesti možných, které je relevantní (přímo ovlivňuje výkon jezdce). Data jsou 

zaznamenávána s konstantní vzorkovací frekvencí 256 Hz. Točivý moment se potom počítá 

jako zjištěné zatížení vynásobeno délkou kliky. Úhlová rychlost se počítá z kadence šlapání a 

převádí se na radiány, aby ji bylo možné ve vzorci použít. (Richard Mcainsh, 2014) 

Na kliku může působit až 6 sil z různých směrů, které kliku různě vychylují (obr. 10). 

Na obrázku č. 9 jsou síly znázorněné. První síla je tangenciální (1) – jediná síla, která přímo 

ovlivňuje výkon a wattmetr ji musí měřit s dostatečnou přesností. Axiální zatížení (2) je 

způsobenou váhou a sílou jezdce. Je největší v dolní úvrati, kde se snaží kliku roztáhnout do 

délky. Stranové zatížení (3) je zapříčiněné osou pedálu mimo podélnou osu kliky a „ohýbá“ 

kliku dovnitř směrem k rovině rámu. Opět závisí na váze a síle působení na pedál a nemá 

žádný vliv na výkon. Zatížení osy pedálu (4) není možné, pokud ložiska v pedálu nejsou 

opotřebovaná (pokud nebereme v potaz zanedbatelné tření v ložisku). Zatížení podélné osy 

(5) je způsobené působením pedálu mimo podélnou osu kliky a „kroutí“ kliku v její podélné 

ose. Boční zatížení (6) táhne kliku od osy rámu ven. Je největší při akceleraci ve stoje, kdy je 

kolo v náklonu a pedál v dolní úvrati. 
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Obrázek 4: tangenciální zatížení kliky (1) s znázornění dalších možných působení na kliku (Richard 

Mcainsh, 2014) 

1. Tangenciální zatížení – generuje výkon 

2. Axiální zatížení 

3. Stranové zatížení způsobené osou pedálu 

4. Zatížení osy pedálu 

5. Zatížení podélné osy kliky 

6. Boční zatížení  

2.4.3.2 Trenažery 

„Ergometry všech typů měří sílu vyvinutou cyklistou proti nějaké formě odporového 

zatížení. U stacionárních ergometrů je zatížení nedílnou součástí zařízení a je generováno buď 

třením, elektromagnetickou brzdou nebo odporem vzduchu. Mobilní ergometry měří výkon 

vyvinutý proti odporu ve srovnání se skutečným odporem ve vnějším prostředí.“3 (Paton, C.D., 

Hopkins, 2001) 

 

3 All cycle ergometers measure power developed by the cyclist against some form of resistive load. In 

stationary ergometers, the load is an integral part of the device and is generated by either sliding friction, 

electromagnetic braking or air resistance. Mobile ergometers measure power developed against the resistance of 

real cycling. 
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Mohou se dělit do dvou skupin – tzv. direct drive, tedy přímé upnutí do trenažéru, kdy 

je přenos síly přímý na odpor trenažéru a, kdy do trenažéru upneme celé kolo a přenos síly 

zajišťuje zadní kolo, pneumatika na válec spojený s odporem. Mají v zásadě dvě výhody. 

Direct drive je dražší, ale odpadají problémy s opotřebením pneumatiky, také je účinnější a 

méně hlučný. Naproti tomu wheel-on je citelně levnější variantou.  

 

Obrázek 5: Kurt Kinetic – používaný v praktické části (vlastní fotografie) 

Kromě toho se trenažéry liší především systémem odporu-brzdou, která je nejčastěji 

magnetická (u nejlevnějších trenažérů), hydraulická (použitá u výše zmíněného trenažéru 

použitého v praktické části) nebo elektromagnetická, která je nejdražší, ale má nespornou 

výhodu v tom, že skrze software může udržet konstantní hladinu výkonu (pro praktickou část 

by byl nejvhodnější). Většina trenažérů umožňuje spojit brzdu se softwarem 

v počítači/telefonu pro zobrazení metrik jako výkon či kadence.  

Kurt Kinetic jako jeden z mála výrobce trenažéru neskrývá, jak trenažéry fungují. Na 

stránkách výrobce můžeme najít postup, jakým jsou schopní výkonu dosáhnout. V případě 

trenažéru Kurt Kinetic s hydraulickou brzdou se využívá otáček hřídele spojené s odporem. 

Jako kapalina je využit tekutý silikon pro lékařské účely pro jeho termodynamické vlastnosti, 

které se s teplotou nemění – má stejný odpor, protože jeho hustota je konstantní. To je 

důležité při měření zátěže, kdy je nezbytné odstranit co nejvíce proměnných, které by mohly 

naměřený výkon zkreslovat. Důležité je zmínit, že jelikož se výkon neměří díky točivému 
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momentu jako u tenzometrů, není měřený výkon okamžitý. Odpor se nejdříve musí otočit o 

jednu otáčku vpřed, než může zaznamenat nové měření.  

 

Graf 2: tabulka závislosti rychlosti na výkonu – porovnání skutečného průběhu s trenažérem Kinetic 

2.5 Biomechanika šlapání 

Přestože jsou naše nohy uzpůsobené primárně na chůzi či běh, hodí se i pro šlapání. 

Cyklistika patří mezi běžnou pohybovou aktivitu. Jedná se o artificiální lokomoci, při které je 

využíváno jízdní kolo. Tak jako při běhu se neustálím cvičením trénuje k co nejmenší silové 

ztrátě a co největší přeměnu energie na mechanickou pro pohyb vpřed, stejně je tomu u 

cyklistiky. Důležitá je tedy především efektivita. Pokud zvládneme dobrý styl jízdy, 

přenášíme sílu rovnoměrně nohama na pedály v průběhu 260° jedné otáčky. Při šlapání jen 

dolů vzniká neklidný styl jízdy, který je neekonomický. Při šlapání do kulata je tlaková a 

tahová fáze v průběhu šlapání rovnoměrně a co nejvíce kolmo na kliku. Na obrázku jsou 

znázorněné síly působící na pedál ve formě silových rovnoběžníků ve 12 polohách, kdy 

ideální směr je šipka A-B. Ta je výslednicí dvou sil – vertikální a horizontální. (Konopka, 

2007) 
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Obrázek 6: Síly působící na pedál (Konopka, 2007) 

Jak se uvádí v knize Cyklistika (Konopka, 2007), nohy mají při jízdě na kole 

simulovat pohyb dvou ojnic ve dvou rovnoběžných rovinách s rámem, s koleny těsně u horní 

rámové trubky. Takový pohyb je možný díky připevněnému chodidlu k pedálu tak, že velký 

kloub palce je nad osou pedálu, podélná osa cyklistické tretry je kolmá k ose pedálu a tím 

rovnoběžná s rámem. Špička boty nesmí směřovat ven. Důležité jsou především tři body – 

nohy musí pracovat vždy paralelně, správný styl jízdy na kole nechává pracovat jen nohy a za 

třetí, síla nohou by měla být rozprostřená rovnoměrně na pedály po dobu celé otáčky. Se 

zvyšující se frekvencí šlapání také dochází ke šlapání špičkou napřed. Kulaté šlapání je 

zůstane a síly se rozdělí co nejrovnoměrněji po dobu otáčky kliky.  

 

Obrázek 7: Při zvyšování frekvence šlapání se mění úhel v hlezenním kloubu (Konopka, 2007) 

Všechny rekordy v hodinovce byly dosaženy frekvencí šlapání 100-105 otáček na 

minutu, což poukazuje na výhodnost vysoké frekvence šlapání. Také profesionální cyklisté 
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v závodě většinou udržují frekvenci okolo 100 otáček. Naproti tomu výzkum doporučuje 

pomalejší frekvenci šlapání jako ekonomičtější. Zkušenost ale ukazuje, že se v cyklistice 

může dosáhnout nejvyšší formy s vysokou frekvencí šlapání a s nízkou frekvencí se forma 

ztrácí. 

 

 

Obrázek 8: zapojení svalů cyklického pohybu 

(https://www.reddit.com/r/MTB/comments/8toswa/bike_fitting_and_pedaling_technique/) 

2.5.1 Výška sedla 

Sedlo by nemělo být ani příliš vysoko, ani nízko, tzn. že noha by v kolenním kloubu 

neměla být ani napnutá, ani moc pokrčená v žádné fázi pohybu. V dolní úvrati by měla být jen 

velmi mírně pokrčená a v kolenním kloubu svírat úhel 170-175°. (Konopka, 2007) Nastavení 

sedla není jednoduché, ale je důležité především co se prevence zranění kolenního kloubu 

týče. Špatně nastavená výška sedla zároveň neumožní jezdci podat maximální výkon a také 

může vést k poraněním. Výška sedla ovlivňuje práci kloubů dolních končetin a ovlivňuje 

efektivitu přenosu síly na pedál. K určení výšky se používá statické měření (v klidu) nebo 
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dynamické měření (v pohybu). Statické je mnohem více rozšířenější než dynamické (tzv. 2D 

analýza pohybu), především kvůli jeho jednoduchosti, ceně a využitím v prodejnách 

s cyklistickým vybavením. (Ferrer-Roca, 2012) 

Pro nastavení sedla existuje několik základních statických měření, jak uvádí Konopka 

v knize Cyklistika (2007): 

1. Cyklista si sedne na sedlo, nastaví pedál do spodní úvratě kliky a dá patu na 

pedál. Noha by měla být natažena. 

2. Ve stejné pozici by se měla nechat (s nataženou nohou při vodorovné poloze 

chodidla) špička nohy strčit pod pedál. 

3. Výška sedla – měřená od osy středového složení k horní hraně sedla – by měla 

být přesně násobkem délky rozkroku a faktoru 0,885. 

Je potřeba také zjistit správnou předozadní polohu sedla. Nejjednodušší možností je 

nastavení pedálu kliky na 3. hodinu a spuštění olovnice na provázku od číšky tak, aby ideálně 

protínala největší kloub palce s osou pedálu. Podélná osa chodidla by přitom měla být 

rovnoběžná s podložkou. První a druhá metoda je určená spíše amatérům, případně slouží 

jako hrubé nastavení výšky sedla. 

Třetí metoda určuje výšku sedla podle vzdálenosti perinea od země. Konopka uvádí 

hodnotu délky rozkroku násobenou hodnotou 0,885, jejíž výsledkem je vzdálenost od středu 

středového složení k horní částí sedla. Vzorec ale nepočítá s délkou klik. Podle studie od 

autora Ferrer-Roca je nejvhodnější 108.6–110.4% vzdálenosti perinea od země. To se 

potvrzuje i na dalších studiích, jak ve své studii Ferrer-Roca uvádí: „C se týče anaerobního 

výkonu, navrhli Hamley a Thomas 109% vzdálenost rozkroku jako optimální výšku sedla. 

Podle jiných autorů by 107% vzdálenost rozkroku mohla být považována za optimální výšku 

sedla. Také Gregor a Broker navrhli rozsah 106–109% délky rozkroku jako optimální výšku 

sedla během jízdy na kole.“ Tyto studie měřili délku rozkroku jako vzdálenost sedací kosti od 

země a délku sedla měřili jako vzdálenost středu osy pedálu, když je klika paralelní se 

sedlovou trubkou, k vrchní části sedla. 
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Pokročilejší Holmesova metoda je založená na úhlech v kolenním kloubu ve chvíli, 

kdy je pedál v dolní úvrati (mrtvý bod). Metoda udává rozmezí 25-35°. V horní úvrati by úhel 

neměl překročit 115°. Velký vliv má ale i flexe v kotníku, protože přímo ovlivňuje úhel 

v koleni. (Ferrer-Roca, 2012). Většina výzkumu v oblasti nastavení výšky sedla hodnotila 

efektivitu při konstantním výkonu a vlivu na VO2 jako optimální při nastavení výšky sedla na 

úroveň 25 ° úhlu v koleni. (Bini, 2011) Pro dynamické měření byly v některých studiích 

použity analýzy 2D pohybu, kde byl při šlapání vyhodnocen vliv výšky sedla na úhel v koleni. 

Bylo zjištěno, že laterální naklonění pánve (kolísání ze strany na stranu) zvyšuje ohyb kolene 

přibližně o 5–6 ° vzhledem k statickému měření. Také kotník hraje roli při vyšší kadenci, kdy 

cyklisti mají tendenci šlapat špičkou dopředu (mají větší úhel v koleni). Statické a dynamické 

měření se tedy v úhlech liší. Úhel v koleni 25–35 ° během statického měření může odpovídat 

úhlu 30–40 ° během dynamického měření. (Ferrer-Roca, 2012) 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Analýza pohybu vrcholových sportovců 

Protože je bakalářská práce zaměřená na horká kola, na které nejsou dostupné relevantní 

zdroje, co se měření úhlů kyčle a trupu týče, musíme si pomoci jinak. Vodítkem může být 

úhel v koleni. Ten by měl spadat do rozmezí 30° - 40°, jak uvádí ve své studii Ferrer-Roca, 

2012. 

K analýze úhlů u vrcholových sportovců jsem využil online open-source program 

Motionysis dostupného na https://www.motionysis.com (tvůrce: Christophe Balestra), který 

umožňuje lehce změřit úhly a případně i další metriky z fotografie. Jako zdroj fotografií jsem 

použil záznamy ze světových pohárů horských kol z roku 2018 a 2019. Záznamy jsou 

dostupné na této adrese: https://www.redbull.com/cz-cs/events. 

Byla použita rychlost záznamu 29,97 fps (snímků za sekundu). Pro analýzu úhlů se 

dají použít jen takové fotografie, které se co nejvíce blíží kolmým postavením kameramana a 

ještě snímek musí být zachycen ve chvíli, kdy má jezdec dolní končetinu ve spodní úvrati 

cyklického pohybu. Takové snímky většinou nejsou moc atraktivní pro diváka, proto je jejich 

záběr omezený a hledají se velmi špatně. Když už se takový záběr vyskytne, je zpravidla 

https://www.redbull.com/cz-cs/events
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z čela závodu na maximálně prvních pět závodníků. Všechny snímky jsou z roviny nebo 

mírného stoupání, kde je zachována poměrně vysoká kadence šlapání tak, aby výsledky byly 

konzistentní, jelikož s nimi budeme pracovat v praktické části. 

3.1.1 Jolanda Neff 

 

Obrázek 9: Jolanda Neff 

   

Tabulka 6: Tabulka úhlů – Jolanda Neff 
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3.1.2 Kate Curtney 

 

Obrázek 10: Kate Curtney 

 

Tabulka 7: Tabulka úhlů – Kate Curtney 
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3.1.3 Pauline Ferrand–Prévot 

 

Obrázek 11: Pauline Ferrand–Prévot 

 

Tabulka 8: Tabulka úhlů – Pauline Ferrand–Prévot 
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3.1.4 Mathieu Van der Poel 

 

Obrázek 12: Mathieu Van der Poel 

 

Tabulka 9: Tabulka úhlů – Mathieu Van der Poel 
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3.1.5 Nino Schurter 

 

Obrázek 13: Nino Schurter 

 

Tabulka 10: Tabulka úhlů – Nino Schurter 
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3.1.6 Gerhard Kerschbaumer 

 

Obrázek 14: Gerhard Kerschbaumer 

 

Tabulka 11: Tabulka úhlů – Gerhard Kerschbaumer 
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3.1.7 Henrique Avancini 

 

Obrázek 15: Henrique Avancini 

 

Tabulka 12: Tabulka úhlů – Henrique Avancini 
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3.1.8 Měření hodnot 

Po jednotlivých měřeních je důležité hodnoty sečíst a zprůměrovat, abychom věděli, 

s jakým úhlem budeme pracovat. Nejmenší úhel v koleni měla z měření Jolanda Neff (28,7°), 

největší pak Henrique Avancini (39°). Obě tyto hodnoty jsou ale v pořádku, jelikož měření je 

pouze orientačního charakteru za omezených podmínek. Postačí ale k tomu, abychom věděli 

orientační hodnoty, zejména úhlů v kyčli a trupu, podle kterých poznáme, jak moc je jezdec 

nakloněn dopředu.  

 

Tabulka 13: Průměrné úhly kolene, kyčle a trupu u profesionálů 

3.2 Metody měření 

Měření bylo provedeno na trenažéru Kurt Kinetic ve spojení s mobilní aplikací Kinetic 

Fit App za současného snímání tepové frekvence hrudním pásem s protokolem Bluetooth 

založený na měření EKG, který přenášel hodnoty do aplikace Kinetic Fit App. V testu jsem se 

inspiroval zátěžovým testem na stanovení VO2 max a přizpůsobil ho pro účely měření 

výkonu na trenažéru, kde nemůžeme nastavit konstantní odpor. Snažil jsem se tedy o 

přizpůsobení testu podmínkám, aby data byla dobře měřitelná. Testy jsou opakovány zhruba 

týden po sobě, aby bylo zamezeno zvýšení výkonosti díky tréninku mezi testy. Dva dny před 

testem nebyla provedena žádná intenzivní aktivita (intervaly nebo těžký trénink). K hydrataci 

je použita jen čistá voda a konzumace podpůrných prostředků je vzhledem k délce testu 

zakázaná.  
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PRŮBĚH TESTU 

Test má koncepci pyramidy a opakujících se cyklů měření. Začíná 10minutovým 

zahřátím při vyšší kadenci 70-100 otáček za minutu s malým zatížením. Následuje 1. tří 

minutový cyklus měření skládající se ze stabilizace na určitou tepovou frekvenci (1 min) 

následující samotným měřením (2 min), kdy každých 20 sekund zaznamenáme tep a výkon – 

ve výsledku máme 6 záznamů pro dané měření. Cykly se postupně navyšují o 10 tepů za 

minutu do doby, kdy proband nedokáže udržet srdeční tep 10 sekund nad hodnotou pro daný 

cyklus měření, nebo není schopný dosáhnout hranice tepů dalšího cyklu měření. Při 

kontrolním testu bude měřeno tolik cyklů, kolik proband dosáhl v prvním měření. 

 Protože je test založený na tepové frekvenci, budeme muset rozlišit věkové 

hranice a průběh testů, který budou probandi absolvovat. Test se provádí kvůli porovnání 

výsledků 1.a 2. měření. Není tedy důležité, aby všichni začínali a končili na stejné tepové 

frekvenci. Pokud budeme vycházet z obecně známého vzorce orientačního výpočtu 

maximální tepové frekvence (220 - věk), zjistíme, jakou můžeme očekávat maximální 

tepovou frekvenci a podle toho musíme uzpůsobit test. Ve výsledku tedy proband ve věku 20 

let může začínat například na 140 tepech/minutu a proband, kterému je 50 let a jeho 

maximální srdeční frekvence se může zastavit už na hranici 160-170 tepů/minutu, může 

začínat prvním cyklem na 120 tepech. Pokud by totiž začínal na stejné hranici jako probandi 

mezi 15-25 věkem, neměli bychom dostatek dat pro zjištění výsledku.  

VZOROVÝ PRŮBĚH TESTU 

1. 10m zahřátí při kadenci šlapání 70-100 otáček/min 

2. 1. cyklus měření 

2.1. 1m stabilizace na srdeční frekvenci 140 tepů/m 

2.2. 2 minuty 1. měření při srdeční frekvenci 140 tepů/m 

3. 2. cyklus měření 

3.1. 1m stabilizace na srdeční frekvenci 150 tepů/m 

3.2. 2 minuty 2. měření při srdeční frekvenci 150 tepů/m 

4. 3. cyklus měření 

4.1. 1m stabilizace na srdeční frekvenci 160 tepů/m 
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4.2. 2 minuty 3. měření při srdeční frekvenci 160 tepů/m 

5. 4. cyklus měření 

5.1. 1m stabilizace na srdeční frekvenci 170 tepů/m 

5.2. 2 minuty 4. měření při srdeční frekvenci 170 tepů/m 

6. 5. cyklus měření 

6.1. 1m stabilizace na srdeční frekvenci 180 tepů/m 

6.2. 2 minuty 5. měření při srdeční frekvenci 180 tepů/m 

7. 10 minut zklidnění 

3.3 Teorie vyhodnocení dat 

Z každého měření bylo provedeno 6 záznamů, které se v daném měření zprůměrují 

aritmetickým průměrem na jedinou hodnotu výkonu a srdeční frekvence (SF) pro daný 

cyklus. Z hodnot vytvoříme graf srdeční frekvence (x) v závislosti na výkonu (y). Každý 

proband absolvuje dva testy – jeden před nastavením posedu na kole a 2. po něm. Po prvním 

testu absolvuje proband měření úhlů v koleni, hlezenním kloubu, kyčli a ramenou (z boku), 

abychom mohli poupravit posed. Po úpravě se znovu posadí na trenažér, natočí se krátký úsek 

videa a znovu se změří úhly. Pokud budou vyhovovat, můžeme měření ukončit. Dynamické 

měření je prováděno ve střením zatížení při kadenci šlapání 80-100 otáček a tepové frekvenci 

okolo 150 tepů za minutu. Po nastavení kola proband po dobu jednoho týdne jezdí na kole a 

případně mírně upravuje posed tak, aby mu sedl. Po týdnu absolvuje proband další test-

kontrolní, ze kterého opět vytvoříme graf. U každého probanda se poté kontrolní graf po 

nastavení posedu prolne s grafem před nastavením, abychom zjistili rozdíl obou testů. 

 

3.4 Měření probandů 

Skladba probandů je diverzifikovaná po celé škále výkonnosti a věku. Nejmladšímu 

probandovi je 14 let a s cyklistikou má spíše rekreační zkušenosti. Nejstaršímu je 57 let a je 

celoživotní aktivní amatérský sportovec. 
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Jak už je uvedeno výše, každý proband absolvuje 2 měření – jedno před samotným 

nastavením kola, abychom mohli zjistit, jaký efekt nastavení mělo, a druhé po nastavení. 

Hodnoty budou uvedené v tabulkách pod obrázkem, přičemž ke každému bude 

komentář s jeho aktuálním posedem, co se může zlepšit a proč tomu tak musí být. 

 

3.4.1 Proband 1  

Prvním probandem pro měření a samotné testování jsem byl já sám, abych zjistil 

případné nedostatky v postupu měření a mohl ozkoušet samotný test. Ten jsem ve výsledku 

poupravil, aby se zátěž stupňovala bez odpočinku. Test je tedy velice podobný testu VO2 

max, jen je místo výkonu založený na snímání tepové frekvence, což je pro terénní podmínky 

schůdnější. 

POPIS JEZDCE 

 První proband je 22 let starý aktivní sportovec amatérské úrovně. Váží 75 kg a je 182 

cm vysoký. Sportovně aktivní v průběhu celého roku s nájezdem okolo 7 000 km ročně. 

Aktivně jezdí soutěže MTBO, které tvoří asi polovinu závodů v roce. Jejich charakteristickou 

jsou výkony do 2 hodin. Zbytek tvoří převážně maratony kratších tratí (2-3 hodiny). 

Výjimečně pak maratony delší jako Sudety nebo akce jako Jizerská 50. 

SUBJEKTIVNÍ POCIT 

 Na novou sezónu došlo ke změně rámu – byla jiná i geometrie rámu, takže posed na 

kole se poměrně razantně měnil. Při závodech někdy proband nabývá pocitu, že sedí příliš 

vzadu. Při velkém zatížení často klouže po sedle dopředu. Při zvýšení sedla je posed 

nepohodlný a musí dojít ke snížení. Po dlouhém závodu v terénu (nad 2,5 hodiny) často bolí 

záda v kříži do té míry, že není schopný se v den závodu ohnout. Druhý den je vše relativně 

v pořádku. 
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ÚVODNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 16: Úvodní měření – proband 1 

 

Tabulka 14: Úvodní měření – proband 1 
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DISKUSE K NASTAVENÍ 

 Pozice vypadá vizuálně v pořádku a většina úhlů je v normě. Koleno je v optimálním 

postavení vůči pedálu (2,4° mimo osu) – protože je ale 2,4° mimo osu, můžeme posunout 

sedlo o něco výš tak, abychom dostali koleno přesně do osy. Úhel v kyčli a trupu vůči pažím 

je v pořádku. Pokud protneme přímku od očí k ose předního kola, prochází těsně před osou 

řidítek, což je také optimální.  

 Proband experimentoval se zvýšením sedla, ale pokaždé musel sedlo vrátit zpátky. 

Podle úhlu v koleni by ale ke zvýšení mělo dojít, takže sedlo zkusíme zvýšit tak, aby úhel 

v koleni byl v intervalu z hodnot, které jsme naměřili u profesionálních cyklistů a na této 

fotografii (35-42°) – o centimetr až dva a abychom zvýšení sedla částečně vykompenzovali 

vůči ose, posuneme sedlo o 0,5 centimetru dopředu. 

 Po nájezdu několika desítek kilometrů si proband všiml bolesti zad v kříži při vysoké 

zátěži. Absolvoval jeden lokální závod s novým nastavením a vše pocitově působí obdobně, 

jako před úpravou posedu, nicméně v dlouhých kopcích při předklonu je představec 

pravděpodobně moc nízko. Byl tedy vyměněný za představec se sklonem 10° a délkou 90 

mm. 

  



48 

 

KONTROLNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 17: Kontrolní měření – proband 1 

 

Tabulka 15: Kontrolní měření – proband 1 
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Tabulka 16: Změna úhlů – proband 1 

 

Tabulka 17: Porovnání výkonů – proband 1 

 

Graf 3: Grafické porovnání výkonů – proband 1 
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ZHODNOCENÍ 

 Jak je vidět z grafu, první výsledek je poněkud rozporuplný. Ačkoliv je druhé měření 

v průměrných hodnotách o 1,78% horším výsledkem, průměr 5. cyklu je však o 3,7% lepším 

výkonem než 1. měření. Pocitově byl druhý test pro probanda náročnější především v 5. 

cyklu. Test byl ale provedený 3 dny po závodě na cca 40 minut. To by nemělo být překážkou, 

nicméně je možné, že se tělo s podaným výkonem ještě nesrovnalo a dosahovalo tak nižších 

tepů. 

3.4.2 Proband 2 

POPIS JEZDCE 

 Druhým probandem je muž ve věku 57 let. 180 cm vysoký při hmotnosti 80 kilogramů. 

Se sportem má celoživotní zkušenosti především z běhu, nicméně celý život je aktivním 

cyklistou a nárazově absolvoval i delší závody jako Sudety (jeden z nejtěžších závodů horských 

kol u nás) nebo delší maratony okolo 90 kilometrů. Vzhledem k věku a již snížené hranici 

maximálního tepu na hranici okolo 165 tepů se dá předpokládat, že budeme muset snížit hranici 

1. cyklu. Po zahřátí jsme určili hranici 1. cyklu na 120 tepů za minutu. Pro účely testu to ale 

nevadí, jelikož se bude další test porovnávat s dosaženým maximem.  

SUBJEKTIVNÍ POCITY 

 Proband číslo 2 si nestěžuje na žádné akutní bolesti. Pozice je mu pohodlná a nechce 

nutně nic měnit. Na začátku sezóny má po delší jízdě bolesti zad, které po čase přejdou. 

Nevyhovují mu ale moc široká řídítka, která mají 680mm. 
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ÚVODNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 18: Úvodní měření – proband 2 

 

Tabulka 18: Úvodní měření – proband 2 

DISKUSE K NASTAVENÍ 

 Celkově posed na kole nevypadá špatně, nicméně je tu několik chyb, které rozhodně 

stojí za opravu. Úhel v koleni je na dolní hranici, ale je vidět, že úhel v kotníku je 110°, což je 

poměrně málo. Při vyšším zatížení se tedy dá čekat, že se úhel v koleni a pár stupňů zvýší, 

bude-li potřeba. V pořádku není především pozice kolena, která je příliš vzadu a nenachází se 
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nad svislou osou pedálu. Bude potřeba tedy sedlo posunout o něco níže (1 cm) a dopředu (2 

cm). Tím docílíme pozici kolene blíže k ose pedálu. Také nám to pomůže dostat přímku od 

očí k ose předního kola před nebo na úrovni řídítek. Posunem sedla dopředu se ovšem zvedne 

úhel v kyčli, takže abychom kompenzovali tento úhel a řidítka, musíme snížit představec – 

jedna větší podložka (1 cm) tedy půjde nahoru nad představec. Navíc vyměníme i řídítka, 

která mají aktuálně šířku 680 milimetrů. Místo nich kolo osadíme řídítkami s šířkou 580 

milimetrů. Pro pozici to znamená to samé, jako kdybychom zvýšili představec. 

Netrváme striktně na úhlech jako u profesionálních cyklistů, jelikož věk probanda 

nahrává spíše rekreačnějšímu posedu, ačkoliv aktivně závodí na amatérské úrovni – posed by 

byl nepohodlný, jelikož jeho mobilita už není na takové úrovni, jako u cyklistů mezi 20-30 

lety. 

KONTROLNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 19: Kontrolní měření – proband 2 
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Tabulka 19: Kontrolní měření – proband 2 

 

Tabulka 20: Změna úhlů – proband 2 

 

Tabulka 21: Porovnání výkonů – proband 2 
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Graf 4: Grafické porovnání výkonů – proband 2 

ZHODNOCENÍ 

 U probanda číslo 2 byl předpoklad dosažení 4 cyklu na úroveň 150 tepů za minutu. Je 

škoda, že se tak nestalo, jelikož výsledky jsou pro nás velmi zajímavé. Největší podíl na nich 

bude mít pravděpodobně předozadní pozice sedla, která se radikálně změnila a proband tak již 

nešlape před sebe, nýbrž má koleno přesně v ose pedálu. Můžeme vidět pozvolný nárůst 

výkonu již od prvního cyklu měření s prohloubením na vyšších tepech. Ideální křivka, kterou 

v měření hledáme. Z měření můžeme vyčíst průměrné zlepšení přes 4 % a zvýšení výkonu na 

3. cyklu o téměř 5 %.   
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3.4.3 Proband 3 

POPIS JEZDCE 

 Proband číslo 3 je 23. letá žena, sportovně aktivní s nájezdem okolo 3000 km ročně. Je 

170 centimetrů vysoká a váží 61 kilogramů. Jezdí okolo 5-10 závodů ročně, přičemž zhruba 

polovina jsou maratony okolo 2-3 hodin, zbytek do 2 hodin. Podle mého pozorování má 

tendenci ke šlapání s nízkou kadencí. Většinou nemívá problémy se zády, jen výjimečně po 

dlouhých závodech zažívá nepříjemnou bolest v oblasti hrudní páteře. Má také klasický 

ženský nešvar při cyklistice – prolamování loktů, kterým drží horní polovinu těla de-facto bez 

námahy. To se ale projevuje jen při nízké intenzitě. Po dlouhých vyjížďkách už lokty vykazují 

známky bolesti a držení řídítek je tím pádem nepříjemné. 

SUBJEKTIVNÍ POCITY 

 Aktuální posed ji přijde pohodlný a nemusela by nastavení akutně měnit z důvodu 

zdravotních potíží nebo komfortu. 

 

ÚVODNÍ MĚŘENÍ DAT

 

Tabulka 22: Úvodní měření – proband 3 
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Obrázek 20: Úvodní měření – proband 3 

DISKUSE K NASTAVENÍ 

Ačkoliv je probandovi aktuální nastavení pohodlné a vše je v normě, vyzkoušíme 

posunout sedlo o jeden centimetr výše a o jeden centimetr dopředu. Tím vyrovnáme koleno 

přesně nad osu pedálu a úhel v koleni o něco snížíme k průměru profesionálních sportovců.  

Z měření se také může zdát, že je rám na probanda moc velký – jezdil na něm její otec, 

který je ale podobného vzrůstu. Protože má ale o něco kratší nohy a delší trup, kolo mu 

pravděpodobně sedělo lépe. Jelikož si ale proband na nic nestěžoval a je na geometrii zvyklý, 

nemusí to být na překážku.  
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KONTROLNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 21: Kontrolní měření –proband 3 

 

 

 

Tabulka 23: Kontrolní měření – proband 3 
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Tabulka 24: Změna úhlů – proband 3 

 

Tabulka 25: Porovnání výkonů – proband 3 

 

Graf 5: Grafické porovnání výkonů – proband 3. 
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ZHODNOCENÍ 

 U probanda číslo 3 můžeme pozorovat pozvolný, zdá se ukázkový nástup výkonu při 

2. kontrolním měření. Ačkoliv se razantně nezvýšil výkon jezdce při vysokých tepech na 190. 

tepů, můžeme pozorovat zvýšení průměrného výkonu za celý test o 3,4 %, což představuje 

zvýšení výkonu průměrně o 8W.  

3.4.4 Proband 4 

POPIS JEZDCE 

Proband číslo 4 je aktivní sportovec ve věku 22 let vysokého vzrůstu – 197 centimetrů 

při hmotnosti 88 kilogramů. S cyklistikou má poměrně velké zkušenosti z kategorie 

dorostenců, kde pravidelně trénoval a závodil v disciplíně XC. Ačkoliv je jeho hlavním 

sportem aktuálně sportovní lezení, udržuje svoji kondici především díky cyklistice, kdy 

v letních měsících trénuje průměrně 4× týdně. Vzhledem k výšce a váze bude mít 

pravděpodobně nejvyšší výkon z probandů na trenažéru.   

SUBJEKTIVNÍ POCITY 

 Proband aktuální posed hodnotí kladně a nemá potřebu nastavení kola měnit z důvodu 

fyzických obtíží, bolesti zad nebo jiných komplikací. Je však citlivý na nastavení kola a často 

si všímá bolesti zad.  
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ÚVODNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 22: Úvodní měření – proband 4 

 

Tabulka 26: Úvodní měření –proband 4 
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DISKUSE K NASTAVENÍ 

Mimo jiné klade i důraz na techniku sjezdu v obtížných pasážích – snaží se posed 

přizpůsobit tak, aby mohl pohodlně přesouvat těžiště i za sedlo a neměl pocit, že přepadává 

přes řídítka. Proto má řídítka poměrně vysoko, i když by se z naměřených úhlů mohlo zdát, že 

by měl řídítka mít níže. 

Úhel v koleni je podle měření 43,9°, proband si ale nepřeje sedlo zvýšit moc vysoko, 

takže můžeme sedlo zvýšit jen o 1 centimetr za současného posunutí sedla o 1 centimetr 

dopředu. Také vyzkoušíme posunout představec o jeden centimetr níže, abychom se přiblížili 

průměrnému úhlu 73° v kyčli. 

 

KONTROLNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Tabulka 27: Kontrolní měření – proband 4 

 

Tabulka 28: Změna úhlů – proband 4 
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Tabulka 29: Porovnání výkonů – proband 4 

 

 

Obrázek 23: Kontrolní měření – proband 4 
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Graf 6: Grafické porovnání výkonů – proband 4 

ZHODNOCENÍ 

 U probanda číslo 4 můžeme pozorovat poněkud zajímavý vývoj. Těžko říci, jestli je 

pokles u 4. cyklu 2. měření opravdu správnou hodnotou či nikoliv. Vypadá to pravděpodobně 

na špatné snímání nebo výpadek přenosu. Pokud pomineme tuto anomálii, tak měření vypadá 

velmi dobře a můžeme pozorovat nárůst výkonu od prvního cyklu, který se zdá být od 2. do 5. 

cyklu poměrně lineárním. Mezi 5. a 6. cyklem můžeme pozorovat pokles výkonu, který byl 

způsobený přílišnou akumulací laktátu ve svalech. U prvního měření evidentně z zakyselení 

nedošlo a i podle pocitů probanda by byl schopný ještě u prvního měření pokračovat o několik 

desítek vteřin dále. Těžko lze očekávat 15 % zlepšení z tak malých změn u probanda číslo 4. 

Tento přírůstek výkonu bude určitě kombinací lepšího nastavení, ale dost možná i o něco 

lepšího odpočinku v případě druhého měření. 
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3.4.5 Proband 5 

POPIS JEZDCE 

Proband číslo 4 je aktivní cyklista juniorské kategorie, který měří 178 cm a váží 67 

kilogramů. Poslední rok začal intenzivně trénovat a zaznamenal poměrně značný nárůst 

výkonnosti. V závodech je jednoznačně nejvýkonnějším z probandů a má největší ambice do 

budoucích let. Je zvyklý na střídání a trénink na několika horských kolech, což napovídá, že 

rozdíl ve výkonu bude velmi malý.  

SUBJEKTIVNÍ POCITY 

 Proband má pocit, že má řídítka moc vpředu. To poukazuje na dlouhý představec, 

který shodou náhod měnil 2 týdny před úvodním měřením za kratší. Je zajímavé, že pocit 

nízkého sedla nepociťuje. 

MĚŘENÍ DAT 

 

Tabulka 30: Úvodní měření –proband 5 
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Obrázek 24: Úvodní měření –proband 5 

DISKUSE K NASTAVENÍ 

Zatímco úhel v kotníku a v horní části těla je odpovídající průměrným úhlům z profesionálních 

cyklistů, úhel v koleni je až zarážející, jelikož má proband úhel v koleni 56,3°, což je o zhruba 

20° více, než je průměrný úhel u profesionálních cyklistů. Přesto si na snížené sedlo nestěžuje 

a je na to zvyklý. Je tedy možné, že se nepodaří snížit sedlo pod hranici 40°, aby probandovi 

výška sedla byla pohodlná. Začali jsme tím, že jsme sedlo zvýšili o 3 centimetry výše, abychom 

snížili úhel v koleni na úroveň okolo 40°. Protože bychom tím pravděpodobně posunuli koleno 

za svislou osu pedálu, posuneme sedlo o 0,5 centimetru dopředu a provedeme kontrolní měření.  
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KONTROLNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 25: Kontrolní měření – proband 5 

 

Tabulka 31: Kontrolní měření – proband 5 
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Tabulka 32: Změna úhlů – proband 5 

 

Tabulka 33: Porovnání výkonů – proband 5 

 

Graf 7: Grafické porovnání výkonů – proband 5 
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ZHODNOCENÍ 

 Velmi zajímavý, ale předvídatelný, průběh nacházíme u probanda číslo 5, který měl 

sedlo velmi nízko. Ač má někdy pocit, že je sedlo moc vysoko, a ještě si na něj řádně nezvykl, 

díky poměrně velkému úhlu výšku sedla ponechal. Z měření vidíme značný nárůst výkonu 

v celém průběhu druhého měření. Průměrný nárůst výkonu v celém mření je téměř 10 % a 

průměrný výkon u 5. cyklu je 400 W, což je přes 20 % zlepšení oproti 1. měření. 

3.4.6 Proband 6 

POPIS JEZDCE 

Proband číslo 5 je nejmladší a nejméně zkušeným. Je mu 14 let a je 180 centimetrů 

vysoký. Váží 75 kilogramů. Svým vzrůstem je tedy téměř tak vysoký jako já. Jelikož se jedná 

o mého bratra a vykazuje podobné charakteristiky vzrůstu jako já v jeho letech, dá se 

předpokládat, že jeho vzrůst se již moc nezvětší a v následujících letech se stabilizuje, stejně 

jako tomu bylo u mě, kdy jsem také rychle vyrost ve věku 12-15 let. Rozhodl jsem se ho ale 

zařadit do výběru k testování kvůli ověření metody. Pochopitelně nebude jeho nastavení 

horského kola možné do takové míry, jako u jedinců, kteří již dovršili svůj tělesný vzrůst a 

vykazují nějakou výkonnost a adaptaci na cyklický pohyb šlapání. Budou ho více ovlivňovat 

limity jeho kola, které má starší geometrii a jeho posed bude více vzpřímenější kvůli komfortu 

a technice šlapání, nicméně principy nastavení zůstávají stejné. 

SUBJEKTIVNÍ POCITY 

Proband netrpí žádnými závažnými zdravotními potížemi pramenících z nastavení posedu na 

horském kole, nicméně někdy si stěžuje na bolest zad po delších vyjížďkách a nepříjemný 

úchop řídítek. Také sedlo působí po delších vyjížďkách nepohodlně a způsobuje odřeniny 

třísel, které jsou po delších vyjížďkách bolestivé. 
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MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 26: Úvodní měření – proband 6 

 

Tabulka 34: Úvodní měření – proband 6 
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DISKUSE K NASTAVENÍ 

 Jediný úhel, který se u 6. probanda jeví jako špatný je úhel v koleni. Protože si však 

stěžuje i na nepohodlí při dlouhých vyjížďkách (odřeniny v tříslech, bolesti zad) a sedlo je ve 

vodorovné poloze (obecně správně), vyzkoušíme posunutí sedla o centimetr dopředu a mírné 

naklopení špičky sedla dolů. Zároveň vyzkoušíme zvednutí sedla o 1,5 centimetru výše. Po 

diskusi již nechce sedlo zvedat dále a zůstáváme na hodnotě úhlu 41°. Úchop řídítek byl 

vyřešen novými madly, které jsou molitanové a lépe pohlcují nárazy.  

 Po testování posedu se vše jeví normálně, odřeniny se eliminovaly a bolest zad se 

prozatím neobjevila. Po stránce komfortu se tedy posed jednoznačně zlepšil.  

KONTROLNÍ MĚŘENÍ DAT 

 

Obrázek 27: Kontrolní měření – proband 6 
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Tabulka 35: Úvodní měření – proband 6 

 

Tabulka 36: Změna úhlů – proband 6 

 

Tabulka 37: Porovnání výkonů – proband 6 
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Graf 8: Grafické porovnání výkonů – proband 6. 

ZHODNOCENÍ 

 Testování 6. probanda vyšlo velmi průměrně. Hodnoty nejsou nikterak odlišné a jde 

v podstatě o 2 téměř identické testy, které se liší výsledkem ve výkonu jen 1 %. A to jak 

v průměru celkovém (0,7 %), tak průměru na 6. cyklu při 190 tepech za minutu (1,08 %). 
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3.5 Výsledná metodika nastavení horského kola 

POPIS METODIKY 

Po vzorových měřeních můžeme přehledně stanovit výslednou metodiku a její návod 

pro širší veřejnost, která by se jím mohla řídit při nastavení svého vlastního horského kola za 

pomocí uvedených pomůcek. Metodika je v zásadě velmi jednoduchá. 

Můžeme měřit úhly v končetinách a trupu a případně i změřit výkon a porovnat jej 

s výkonem po správném nastavení kola. Jediné potřebné vybavení je již použitý trenažér 

s funkcí snímání výkonu, sporttester a zařízení pro snímání videa (poslouží i mobilní telefon).  

Výsledná metodika je velmi jednoduchá, protože používá základní matematické 

operace součtu, průměru a výpočtu procent. Výsledek je dobře uchopitelný a dobře se s ním 

pracuje. Navíc je cyklista odměněný lepšími výkony a pohodlnější jízdou. 

METODIKA NASTAVENÍ POSEDU HORSKÉHO KOLA 

Za pomocí mobilního telefonu/kamery nasnímáme krátký úsek pohybu na trenažéru, 

který nám poslouží na určení aktuálních úhlů v úvodním měření. Video stáhneme do PC a 

pokračujeme otevřením webového prohlížeče. Ve webovém prohlížeči přejdeme na odkaz 

https://www.motionysis.com a naimportujeme video či fotografii. Jeho ovládání je velmi 

intuitivní díky zobrazení piktogramů na levém panelu (přímka, úhel). Můžeme i využít funkci 

automatické detekce úhlů celého jezdce. Pro detailnější měření ale doporučuji úhly změřit 

postupně využitím funkce úhel.  Po přidání úhlu máme v pravém horním rohu možnost 

editace barev a také možnost zaškrtnutí pole pro dopočítání úhlu do 180 °. Tato funkce je pro 

nás důležitá, jelikož je zavedená při měření úhlů v koleni. Musíme ji tedy zaškrtnout u kolene 

a kyčle. Úhly si zapíšeme do první části tabulky (sloupec „před“) podobné vzoru níže. 

https://www.motionysis.com/
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Obrázek 28: Náhled a základní funkce programu Motionysis  

 

 

Tabulka 38: Zaznamenání úhlů 

 Po zaznamenání úhlů můžeme přejít na samotné měření výkonu za pomocí trenažéru 

(pokud máme trenažér schopný snímat výkon a aplikaci od jeho výrobce), hrudního pásu 

schopného přenášet data pomocí protokolu Bluetooth a libovolné mobilní aplikace, která bude 

přijímat data z hrudního pásu a snímače na trenažéru. Samotné měření musí mít svoji 

strukturu, abychom ho mohli zopakovat v přesné podobě i podruhé. V testu pracujeme se 

vzorovou strukturou uvedené v kapitole 3.2 (str. 39), kde najdeme také její popis. Je důležité, 

abychom vždy měli přesně 6 měření pro daný cyklus srdečního tepu. V průběhu testu musí 
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další osoba zapisovat hodnoty do tabulky níže. Následně můžeme spočítat průměry 

jednotlivých cyklů a nakonec i průměr celého měření. 

 

Tabulka 39: Vzorová tabulka úvodního měření 

 Následuje samotná úprava posedu našeho horského kola, kterou provádíme s rozvahou 

a postupně. Musíme si uvědomit, jaké důsledky bude mít například zvýšení sedla – posuneme 

tím nejen úhel v koleni, ale i samotné koleno směrem k zadnímu kolu v celém pohybu, 

zvětšíme tím ale i úhel trupu a paží, naopak zmenšíme úhel v kyčli. To vše musíme brát 

v úvahu a alespoň odhadem vykompenzovat posunutí jednoho elementu nahoru (sedla) 

posunem dalším. V tomto případě posunem sedla dopředu. Velmi důležitou částí je nastavení 

úhlu v koleni a především potom jeho svislé osy, která musí protínat co nejblíže osu pedálu 

v dolní úvrati a je velmi důležitá pro optimální přenos síly na pedál. 

Pokud jsme výkonnostní sportovci, snažíme se o napodobení průměrných úhlů u profesionálů. 

Ne však za každou cenu – pozice musí být bezpodmínečně pohodlná, abychom neohrožovali 

svoje zdraví. Ne každý může takové agresivní pozice dosáhnout. Profesionální závodníci mají 

jiné možnosti k nastavení a optimalizaci, a to i fyziologické (regenerace, protahování – časově 

náročné). 
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Tabulka 40: Úhly v posedu profesionálních sportovců 

 Po nastavení vše překontrolujeme v již zmíněném programu Motionysis a pokud vše 

vyhovuje, můžeme se na kole projet. Ideální je ujet na kole několik desítek kilometrů. A to jak 

delší vyjížďky okolo 2-3 hodin, ale i intenzivní tréninky, abychom mohli zhodnotit posed a 

případně provést nutné změny.  

 Po vyzkoušení nového posedu a případných změnách provedeme druhé – kontrolní 

měření v programu Motionysis a změny zaznamenáme do výše uvedené tabulky úhlů. 

Můžeme také pro přehlednost dopočítat změny ve stupních či procentech, abychom viděli, jak 

velká změna oproti prvnímu měření nastala.  

Následně můžeme provést druhý – kontrolní test, který je analogický tomu prvnímu. 

Vše by mělo zůstat stejné. Měli bychom být odpočatí, abychom předešli možnému zkreslení 

výsledků vyčerpáním z těžkého tréninku. Druhé měření zaznamenáme do tabulky níže. 



77 

 

 

 

Tabulka 41: Vzorová tabulka kontrolního měření 

 Pokud jsme měřili dobře, výsledky jsou si pravděpodobně velmi podobné. Při 

větších úpravách posedu bychom ale měli nacházet změny v jednotkách procent. V další 

jednoduché tabulce si můžeme udělat přehled o dvou měřeních pro lepší přehlednost. 

 

Tabulka 42: Porovnání dvou měření 
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Ideální je zpracování v tabulkovém procesoru (Microsoft Excel, Google Docs, Open 

Office či další), abychom vytvořili graf. Na tom může být přehledně vidět, jak daný průběh 

testu vypadá a jak si vedou oba testy v porovnání. Může vypadat například jako graf 

následující. 

 

Graf 9: Grafické znázornění 
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4 POTVRZENÍ HYPOTÉZ 

K potvrzení hypotéz využijeme opět tabulek pro dobrou přehlednost pro hodnoty 

vytvoříme podmíněné formátování (červená = nejhorší výsledek, zelená = nejlepší výsledek). 

4.1 Hypotéza 1 

Znění hypotézy: Přes 50 % testovaných bude mít úhel v koleni nastavený mimo interval 

30° - 40°, který ve své studii Ferrer-Roca uvádí jako optimální (souvisí s nastavením 

výšky sedla a jeho předozadní pozice). 

Potvrzeno: ANO 

 

Tabulka 43: Hypotéza 1 

Hypotéza 1 se zabývá chybným nastavením posedu, který se pojí s úhlem v koleni. Jak 

se ve své studii uvádí Ferrer-Roca, optimální úhel při dynamickém měření, které je prováděno 

v pohybu a při zátěži je v rozmezí 30° - 40°. Toho využívám v první hypotéze, kde se snažím 

potvrdit, že přes 50 % probandů bude mít chybně nastavenou výšku sedla, případně i 

předozadní pozici. 

Tato hypotéza se potvrdila, protože 5 ze 6 probandů má úhel větší, což odpovídá 83% 

zúčastněných. Hypotéza potvrzuje, že i zkušenější část populace, mezi které amatérští 

sportovci patří, mají problémy i s hrubým nastavením posedu. Navíc většina má sedlo 
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nastavené příliš nízko s jen jeden proband příliš vysoko. Poukazuje to tedy spíše na tendence 

ke zkrácení svalů. 

4.2 Hypotéza 2 

Znění hypotézy: U každého z probandů je měřitelné zvýšení průměrného výkonu větší 

než 1 % (porovnání úvodního testu a kontrolního po absolvování měření a nastavení 

kola). 

Potvrzeno: NE 

 První hypotéza se zabývá samotným zvýšením výkonu před a po absolvování testu a 

nastavení horského kola a efektivitou pohybu za optimálních podmínek. Vycházela 

z poznatků především zahraničních studií v laboratorních podmínkách, ale i z literatury české 

a zahraniční a jejích poznatků o technice šlapání a pozicích jednotlivých kloubů (pozice 

kolene). 

Jak můžeme z grafu vidět, pouze u jednoho probanda se průměrný výkon snížil. U 

ostatních byl výkon měřitelně větší a u 4 probandů byl větší jak 1 %. Přesto nemůžeme tvrdit, 

že se hypotéza prokázala. 

 

Tabulka 44: Hypotéza 2 
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4.3 Hypotéza 3 

Znění hypotézy: Pokud platí, že úhel v koleni byl změněn o více jak 5° a po nastavení 

spadá do intervalu 30° - 40° (za předpokladu, že do intervalu v úvodním měření 

nespadal), došlo ke zvýšení výkonu. 

Potvrzeno: ANO 

 Druhá hypotéza se zabývá myšlenkou efektivity pohybu při příliš pokrčeném koleni. 

Při svém výzkumu Ferrer-Roca uvedl, že ideální rozmezí při měření dynamickém je 30°- 40°.  

Toto tvrzení jsem se snažil potvrdit měřením provedeným v rámci bakalářké práce a 

podařilo se ho potvrdit. Podle hypotézy spadají do výběru probandi 2, 4 a 5. U všech daná 

hypotéza platí.  

 

Tabulka 45: Hypotéza 3 
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5 DISKUSE 

Práce přinesla řadu odpovědí, ale také nových otázek a nesrovnalostí, které by stály za 

detailnější měření. První hypotéza, která tvrdila, že přes 50 % probandů bude mít špatně 

nastavenou výšku sedla se potvrdila, jelikož se tato chyba potvrdila u 83 % probandů (5 ze 6 

zúčastněných). Navíc poukazuje na tendence ke zkrácení, jelikož většina měla sedlo příliš 

nízko. Druhá stanovená hypotéza se zcela nepotvrdila, ale můžeme sledovat pozitivní trend ve 

zlepšení většiny probandů. Pokud budeme sledovat průměrný výkon, pouze u prvního 

probanda se výkon nezvedl. U 5 probandů se však výkon zvedl a u 4 dokonce o více jak 3 %. 

Třetí hypotéza, která se zaměřuje pouze na změnu výkonu zapříčiněnou úhlem v koleni se 

potvrdila. Nejvýraznějších výsledků dosáhli probandi 4 a 5, kdy 5. proband seděl až extrémně 

nízko a nemohl tak využít svého potenciálu, jelikož jeho úhel v koleni byl přes 20° větší 

(56°), než je naměřený průměr. U probanda 2., který také dosáhl 4% zlepšení, si lze všimnout 

především umístění kolene, které se značně rozchází se svislou osou pedálů (o 6°), a tak 

proband šlape výrazně před sebe. Po odstranění této chyby je z grafu vidět, že se jeho výkon 

konstantně zvyšuje už od prvního cyklu. Celkově se dá říci, že tato metoda je dobře 

použitelná pro základní nastavení horského kola, které není extrémně náročné na přesnost, 

protože do měření vstupuje až příliš faktorů, které nejsme schopní v domácích podmínkách 

ohlídat.  

Těžko čekat od domácích podmínek extrémně přesné měření. Takové měření bude 

vždy dominantou laboratorních a specializovaných pracovišť, které mají přístup k drahým 

strojům a systémům snímání. Tato práce se zaměřila na domácí podmínky, ve kterých jsme 

vždy nějakým způsobem omezení a musíme tedy jednak experimentovat, ale také bojovat 

s technickými překážkami, na které v měření narazíme. Výsledek tedy vždy bude 

kompromisem mezi těmito skutečnostmi a naším umem naslouchat svému tělu, případně 

pomoci ostatním lidem v nastavení jejich kola v případě, že nemají dostatek zkušeností, aby 

tak mohli učinit sami. 

Samotné měření je poměrně časově náročné. Ačkoliv samotný test trvá zhruba 20 

minut v závislosti na schopnosti probanda dosáhnout vysokých tepů a udržet v nich velkou 

intenzitu, zabere test celkově okolo jedné hodiny. Po příchodu probanda musíme upnout kolo, 

které často není na samotné upnutí do trenažéru připravené, takže musíme vymyslet takové 
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řešení, aby bylo kolo v trenažéru dostatečně fixováno a nemohlo při testu vypadnout, ale také 

se poškodit. Především u karbonových rámů jsem měl občas obavy o zadní stavbu, která 

rozhodně nepočítá s velkými torzními silami a je dimenzovaná na jiné zatížení. Naštěstí se vše 

obešlo bez technických problémů a všechny problémy se podařily rychle vyřešit. Dlouho 

probíhá úprava posedu po prvním měření, kdy musíme experimentálně zkoušet posunutí 

jednotlivých komponent a snažit se kompenzovat úhly tak, abychom nemuseli provádět 

měření úhlů více jak 2x. Samotné nasnímání, přenesení do PC a změření totiž zabere zhruba 

10 minut. Pokud bychom tedy posunuli jen sedlo o 2 centimetry nahoru, změřili posed a opět 

posunuli sedlo například dopředu, museli bychom vyčlenit na měření velmi dlouhý čas. Je 

třeba u nastavení přemýšlet a uvědomovat si jezdce jako spojitý celek, kdy s jedním pohybem 

ovlivníme i pohyb dalších končetin. To značně komplikuje proces a spoléhat se tak musíme 

na bystrost měřiče a jeho zkušenosti. Na druhou stranu se tyto zkušenosti, které proband 

nabude v měření mohou hodit v terénních podmínkách, kde jsme nuceni například změnit 

pozici nebo nastavit půjčené kolo. Pokud budeme alespoň orientačně vědět, jaké úhly bychom 

měli v různých končetinách mít a jaká pravidla bychom měli sledovat, můžeme posed nastavit 

mnohem rychleji a spolehlivěji, než kdybychom jen tipovali. Přínos této práce tedy nemusí 

být jen v samotném měření doma, ale může se přenést i do reálných podmínek třeba před 

závodem. 

Systém měření by se dal určitě zlepšit, jelikož se ukázalo, že není úplně šťastné řešení, 

pokud jsou obě sledované hodnoty labilní. Narážíme ale na podmínky domácího prostředí, 

kde musíme vycházet z předpokladu, že většina aktivních sportovců nemá přístup k drahým 

trenažérům s elektromagnetickou brzdou regulovanou softwarem, která by byla pro test 

mnohem vhodnější. Pokud bychom totiž byli schopni fixovat výkon, jedna proměnná by se 

mohla stát konstantní pro daný cyklus a velmi by to usnadnilo měření tepu, který by pod 

anaerobním prahem měl být pro daný cyklus konstantou. Při tomto předpokladu bychom 

mohli vymyslet mnohem vhodnější testovací cyklus a sledovat jen vývoj srdečního tepu 

v průběhu celého testu, nejen v daných cyklech, jak tomu bylo v této práci. Zajímavé by bylo 

také využít mobilní test okysličení krve, který se připne na špičku prstu. Měření by se tak dalo 

zachovat v domácích podmínkách, nicméně bylo by určené už pro peofesionální sportovce a 

amatéry, kteří mají k daným strojům přístup nebo jsou ochotní za ně utratit svoje vlastní 
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prostředky. Jinak lze takový test absolvovat v domácích podmínkách udělat až za několik let, 

až klesne cena takových trenažérů a vybavení.  

Pokud bychom se ale mohli odprostit od domácích podmínek, bylo by velmi zajímavé 

se přesunout na profesionální trenažéry a obtížnost měřit pomocí akumulace laktátu 

s aktuálních vývojem tepové frekvence v průběhu testu. Měření by bylo totiž mnohem 

přesnější a mohli bychom tak vyloučit chybu přenosových zařízení a také výpadků, se kterými 

jsme se museli v měření potýkat. 

6 ZÁVĚR 

Pokud se podíváme na vyhodnocení výsledků, můžeme vidět rozdílné hodnoty. 

Zatímco u jednoho probanda je měřitelné zvýšení dokonce 15 %, u dalšího je zlepšení pouze 

sporadické. První hypotéza, která tvrdila, že přes 50 % probandů bude mít špatně nastavenou 

výšku sedla se potvrdila, jelikož se tato chyba potvrdila u 83 % probandů (5 ze 6 

zúčastněných). Druhá hypotéza, která předpokládala alespoň 1% zlepšení u všech probandů se 

nenaplnila. Druhá hypotéza zabývající se změnou úhlu v koleni a promítnutí tohoto úhlu do 

výkonu však byla správná a potvrdila se. Navíc byla nalezena u 50 % probandů, takže se dá 

říci, že i u zkušených amatérských sportovců stále dochází k poměrně velkým chybám 

v nastavení kola.  

Práce neobohatila znalostmi pouze mě jako autora při psaní bakalářské práce a rešerši 

dostupné literatury, ale zároveň spoustou informací i probandy, které měření podstoupili. 

Především u Probanda číslo 5, který prokazuje dobrou výkonnost v juniorském věku mi dělá 

radost, že jsme dokázali odhalit a vyřešit chyby spojené s výškou sedla a umístěním 

představce. Dostal povědomí o různém nastavení a byl vyveden z několika „zaručených“ 

starých rad, jak nastavit výšku sedla nebo posed. 

 U dalších probandů se podařilo nejen zvýšit výkon, ale také komfort jízdy. Podle 

mého názoru i odstraněný nekomfortních pozic v sedle za snímání stejného výkonu je úspěch, 

protože proband při generování stejného výkonu zažívá příjemnější pocity v sedle a může tak 

jezdit déle a častěji, což z dlouhodobého hlediska zvýší nejen jeho výkonnost, ale především 

jeho zdraví.  
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Závěrem by se dalo říci, že ač se nepotvrdily hypotézy vyřčené na začátku bakalářské 

práce, nemusí se jednat o neúspěch. Hlavním cílem práce bylo vytvořit metodiku pro základní 

nastavení horského kola v domácích podmínkách a její otestování na reálném měření 

amatérskými sportovci. Dílčími cíli pak zvýšení výkonu probandů a zvýšení komfortu jízdy. 

Je důležité zmínit, že metoda nemůže konkurovat metodám profesionálních zařízení a 

kamerových systémů, ale na domácí nastavení bohatě postačí a je dostatečně přesná a obsáhlá 

na to, aby splnila svůj účel. Hlavní cíl práce byl tedy splněn, stejně jako dílčí cíle s ním 

spojené.  

V cestě za vizí člověk často naráží na spoustu překážek a nástrah, ale všechny 

zkušenosti jsou cenné a i slepé uličky nalezené v procesu přípravy, především metod měření a 

testování hypotéz, vedly k metodám lepším a kvantifikovatelnějším, které mohou položit 

základ pro další a přesnější měření v dalších letech. 
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