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Abstrakt 

Název práce: 

Vybrané cykloturistické trasy v regionu Čáslav 

Cíl: 

Cílem této práce je poskytnout informace pro cykloturistiku handicapovaných osob a 

navrhnout vhodný soubor cykloturistických tras v regionu Čáslav. 

Metoda: 

Jedná se o analytický rozbor cykloturistiky vozíčkářů. 

Výsledky: 

Informují o možnostech sportovního vyžití pro sportovce vozíčkáře, o handcyklistice jako 

o cykloturistice a kulturně poznávací činnosti, typech a dostupnosti sportovního vybavení. 

a výstroje. Dále pak navržené trasy dávají tip na cyklovýlety v regionu Čáslav. 

Klíčová slova: 

Handcyklistika, cykloturistika, výstroj a výzbroj, sportovní příprava, regenerace. 
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Abstrakt 

Project Name: 

Selected Cycle Paths In The Čáslav Region 

Objective: 

The main project object is to provide information for disabled people cycling and to 

propose a suitable set of cycle paths in the Čáslav region. 

Method: 

This deals with analysis of disabled people cycling. 

Results: 

These inform sportsmen about activities suitable for wheelchair, handcycling, sightseeing, 

types and availability of equipment. Proposed cycle paths provide information of cycle 

trips in the Čáslav region. 

Keywords: 

Handcycling, cycling, equipment, sport training, regeneration. 
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1. Úvod 

V rámci všeobecných humanizačních trendů existuje snaha o aktivizaci zdravotně 

postižených (ZdP) a jejich integraci do společnosti. Problematika je stále více v popředí a 

považována za významné kritérium, které umožňuje reálné zhodnocení postupující 

humanizace, sociálních potřeb i lékařské péče.Radikální změny se mohly nastartovat díky 

nové době, možnostem, informovanosti a uvolnění - vyvinutí nových materiálů a 

technologii, které se začaly uplatňovat zvláště v denním i aktivním životě osob 

odkázaných na kompenzační pomůcky. Rozvoj pak napomohl i zdravotně postiženým 

pohlížet na jejich existenční problémy úplně z jiného úhlu, spousta složitých 

každodenních starostí díky tomu byla odbourána (od sebeobslužnosti až k odbourávání 

bariér). Všechny tyto faktory postupně napomohly k tomu, že se najednou začaly 

rozšiřovat možnosti zdravotně postižených a zvedala se i jejich životní úroveň. Díky 

těmto vlivům se začal měnit i jejich životní styl a tudíž se zákonitě musela začít měnit i 

kvalita jejich života.S nástupem nové doby přichází i čím dále tím více informací o 

nových pohybových možnostech, aktivitách pro zdravotně postižené. Dochází k nárůstu 

rozvoje nových sportů a rekreačních možností. Informace a následná realizace možnosti 

umožňují všem handicapovaným mnohem větší rekreační vyžití. Dochází k nalezení 

takových pohybových aktivit, které by byli ochotni a schopni provozovat před vznikem 

jejich handicapu (Čichoň,2005). 

K tomu, abychom viděli naše vozíčkáře rekreačně sportovat, je třeba vytvořit nezbytné 

podmínky, ale také vyprovokovat a motivovat vozíčkáře k pohybu. Vždyť 

prostřednictvím pohybu svět okolo nás nejen poznáváme a vnímáme, ale také 

obohacujeme. Mezi handicapovanými je patrný rostoucí zájem o sport, např. i o cyklistiku 

a cykloturistiku (Kábele, 1992). 

Využití cyklistiky k dopravním i rekreačním účelům má u nás i ve světě stoupající 

tendenci a v mnoha zemích se tomuto trendu přizpůsobují služby, plánování i nabídka 

v dopravě. 

Cykloturistika je jedním z nejlepších způsobů poznávání světa. Na dobře seřízeném kole 

můžete jet, jak rychle chcete: šlapat plnou silou a být opojen rychlostí, loudavě projíždět 

malebnými silničkami nebo zastavit a vychutnat krásný okamžik, kdy odpočíváte a 

obdivujete přitom krásy krajiny. Turistika znamená svobodu, změnu a neomezenou 
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zábavu. S čímkoli se setkáte při jízdě na kole - svištění vzduchu v zatáčkách, vítr 

foukající do tváře a do vlasů, vůně trávy, ranního pečiva a večerní rosy - je doslova 

smyslově okouzlující. Všechny tato vjemy patří jenom vám. Stálým a pravidelným 

šlapáním tvoříte a zažíváte oboje- rytmus i tempo. Když se opřete do pedálů plnou silou, 

energie a rychlost, které dosáhnete, je jen ve vaší moci. Zakusíte báječný pocit, který se 

dostaví, když rozum, tělo i stroj fungují jako jeden celek. Podobně jako ideálem 

klasického Řecka byla harmonie duše i těla, člověk a bicykl jsou peďektní syntézou těla a 

stroje. Jsou syntézou umění, řemesla a techniky, čistou radostí a elixírem života 

(Ballantine, Grant, 1993). 
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2. Cíle a úkoly 

Cílem této práce je poskytnout informace pro cykloturistiku handicapovaných osob a 

navrhnout vhodný soubor cykloturistických tras v regionu Čáslav. 

Úkolem je zmapovat z dostupných zdrojů a literatury podminky pro cykloturistiku a 

handcyklistiku v České republice. 
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3. Sport a pohybové aktivity u lidí s handicapem 

3.1 Význam pohybových aktivit 
Pohybová aktivita je velmi důležitým prvkem v životě každého člověka. Je známo, že 

pohyb je pro člověka významná z několika hledisek. Působí jednak na somatický vývoj, 

má psychoregulační účinky při mentální zátěži a má velký význam v prevenci 

civilizačních chorob. Sport ovlivňuje organismus ve smyslu zlepšování či stabilizace 

fyziologických ukazatelů, dále zlepšuje pohybové schopnosti - především sílu, obratnost, 

pohyblivost, obecnou obratnost a odolnost. Mají velký vliv na utváření psychického 

zdraví a celkového způsobu sebeakceptace u lidí s handicapem (Rjabcová, 2001). 

S nástupem nové doby přichází i čím dále tím více informací o nových pohybových 

možnostech, aktivitách pro zdravotně postižené. Dochází k nárůstu rozvoje nových sportů 

a rekreačních možností. Informace a následná realizace možnosti umožňují všem 

handicapovaným mnohem větší rekreační vyžití. Dochází k nalezení takových pohybových 

aktivit, které by byli ochotni a schopni provozovat před vznikem jejich handicapu (Čichoň, 

2005). 

3.2 Sport a kvalita života 
Sport představuje zábavnou a průpravnou motoriku. Jeho euforigenní potenciál je značný 

a obecně vede k vyšší antistresové odolnosti. Sportování je určitým projevem kvality 

života. Sport je projevem vnitřní vitality, bujnosti a radosti. Sport ukazuje pohybové 

manko vytvořené civilizací a technosférou. Je přirozenou údržbou svalů, kostí, srdečně 

cévního a dýchacího systému. Tím zvyšuje kapacitu lidského zdraví. Jednoznačně je 

prokázáno u zdravotně postižených, že sport přispívá k pohybové samostatnosti, která je 

s kvalitou života úzce spojena (Kábele, 1992). 

3.3 Sport tělesně postižených 
Původně byl sport tělesně postižených pojímán jen jako malá součást komplexní 

rehabilitace. Později, v souladu s širší koncepcí zdraví se do popředí dostaly širší 

zdravotní, tj. i sociálně psychologické aspekty.Ve sportu tělesně postižených je možné 

předpokládat poněkud jinou motivaci než-li u nepostižených sportovců. V řadě případů je 
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zdravotní motivace i u vrcholových sportovců důležitá, tj. k udržování dobré tělesné 

kondice.Extrémní zátěž u postižených sportovců často představuje vyšší riziko zhoršení 

zdravotního stavu, tj. např. vznik dekubitů, artróz, úžinových syndromů atd. Proto je třeba 

ve sportu tělesně postižených věnovat léčebné preventivní tělovýchovně-lékařské péči 

zvýšenou pozornost a v některých případech i tlumit přehnanou snahu o dosažení výkonů 

za každou cenu (Kábele, 1992). 

Pravidelná tělovýchovná činnost pozitivně ovlivňuje zdravotní, psychické i sociální klima 

vozíčkáře. Kdybychom chtěli vymezit obecný cíl tělesné výchovy a sportu vozíčkářů, 

hovořili bychom o kladném vlivu na rozvoj osobnosti, o získávání částečné nebo úplné 

samostatnosti a soběstačnosti, o naplňování seberealizačních a aspiračních tendencí, 

případně o zvládání a odreagování fyziologických a psychických stresů. Bez nadsazení 

lze říci, že tělesná výchova a sport přispívají k možnosti žít plnohodnotný život včetně 

aktivm'ho zapojení do rodinného života, pracovního procesu a společenských funkcí. 

Za specifické cíle tělesné výchovy a sportu vozíčkářů považujeme : 

1. Rozvíjení základních pohybových schopností a dovedností, což jsou obratnost, 

síla, vytrvalost, udržení rovnováhy, prostorová orientace, rychlostní reakce, bravurní 

zvládnutí jízdy na vozíku ve smyslu "vozíku jako součást těla", manuální zručnost, 

hygienické návyky apod. 

2. Osvojení žádoucích regeneračních a kompenzačních metod, tj. psychorelaxační 

techniky, automasáž, kompenzační cvičení, posilování, strečink aj. 

3. Formování psychických vlastností, tj. volní úsilí, schopnost koncentrace, zvládnutí 

emocí, adaptace a kooperace, vyrovnávání se s konfliktními situacemi, kompenzace 

pocitů méněcennosti atd. 

4. Překonávání sociálních bariér, tj. přijetí sociálních rolí, navazování kontaktů 

uvnitř subpopulace zdravotně postižených, společenské kontakty zdravých a postižených, 

pozitivní příklad pro dosud nesportující vozíčkáře, možnost výměny zkušeností a 

informací, propagace dosažených výsledků, sportovní diváctví aj. 

5. Předcházení vzniku tzv. civilizačních chorob např. z nedostatku pohybu, nevhodné 

životosprávy (pití alkoholu, kouření, či ignorování racionální výživy), z časté neurotizace, 

z vlivu stresogenních faktorů (Kábele, 1992). 
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4. Sportovní příprava a regenerace 

Sledování sportovní zátěže vozíčkářů přineslo řadu poznatků využitelných v rámci 

komplexní rehabilitace tělesně postižených. Zvláštní pozornost byla věnována otázce 

využití paží k pohybu s ohledem na fyziologické ukazatele. Svaly rukou a paží jsou ve 

srovnání se svaly dolních končetin nedostatečně vybaveny kapacitně pro lokomoci celého 

těla. Proto i mírný pohyb na vozíku je nutno hodnotit jako značnou fyzickou zátěž, která 

vyvolává únavu. U netrénovaných jedinců může nadměrná kardipulmonální zátěž 

omezovat či brzdit rehabilitační účinky nebo dokonce být rizikovým faktorem pro 

vozíčkáře, kteří trpí oslabením srdce či plic. Bezprostřední nevýhoda vozíčkářů je v tom, 

že mají omezenou schopnost oxygenace a použití síly horních končetin. Tyto snížené 

schopnosti jsou dále redukovány poruchami neuromuskulámími, jakož i sníženou 

svalovou a kardiopulmonální zdatností, což je výsledkem života na vozíku a tedy 

sedavého životního způsobu. Navíc se ukazuje, že namáhání horních končetin nepřináší 

odpovídající užitek a přitom je pro oběhový a dýchací systém zatěžující. Dalšími faktory, 

které přispívají k malé efektivitě ručního pohonu, je velká míra statické práce a nepříznivé 

histochemické poměry svaloviny horních končetin. Ty obsahují více rychle se 

smršťujících vláken, které vyžaduji více energie k dané práci a rychle se unaví ve 

srovnání se svalstvem dolních končetin (Kábele, 1992). 

4.1 Pohyb horních končetin handcyklisty 
Doslovným překladem slova handbike je ruční kolo. To znamená, že hnacím motorem 

tohoto kola jsou ruce. 

Svaly rukou a paží jsou ve srovnání se svaly dolních končetin nedostatečně vybaveny 

kapacitně pro lokomoci celého těla. Ukazuje se že namáhání horních končetin nepřináší 

odpovídající užitek a přitom je pro oběhový a dýchací systém zatěžující. Dalšími faktory, 

které přispívají k malé efektivitě ručru'ho pohonu, je velká míra statické práce a nepříznivé 

histochemické poměry svaloviny horních končetin. Ty obsahují více rychle se 

smršťujících vláken, které vyžadují více energie k dané práci a rychleji se unaví ve 

srovnání se svalstvem dolních končetin (Kábele, 1992). 

13 



Pohyb paží se stále opakuje a převod je volen tak, aby hnací síla horních končetin byla co 

nejefektivněji využita pro jízdu na handbiku. 

Dále se však zapojují svaly celého těla - břišních i zádových svalů (dle možnosti = do 

výše léze). 

4.2 Posilování 
Abychom podali skvělý sportovní výkon, musí být naše tělo a mysl fit a zdravé. Jedním 

z předpokladů zdravého těla je dobře vyvinuté a ekonomicky pracující svalstvo. To nám 

umožňuje vykonávat každodenní pracovní i sportovní činnost, pod možno bez velké 

svalové únavy. Disponujeme-li harmonicky vyvinutým svalstvem, pracujeme rychle, jsme 

obratní, pohybliví a cítíme se v dobré fyzické kondici. Tohoto stavu můžeme dosáhnout 

tréninkem, v tomto případě rozvojem síly. Sílu a silovou vytrvalost získáme různými 

způsoby. U cyklistů zvlášť s důrazem na zpevnění svalů v oblasti břicha a zad. Tyto 

svalové skupiny mají spolu přímou souvislost a podílejí se i na správném držení těla a 

jejich správná funkce eliminuje problémy se zády (www.cyklisprint.wz.cz 15.6.2008). 

Účelné a systematické posilování patří k základním cvičením rozvíjejícím pohybové 

schopnosti. Teprve prostřednictvím silových schopností se při pohybových aktivitách 

uplatňují a rozvíjejí další základní pohybové schopnosti, jako jsou rychlost, obratnost a 

vytrvalost. Posilování je činnost poměrně namáhavá a zatěžující. Proto při jeho realizaci 

je nutno respektovat řadu doporučení. Ta s týkají zejména rozcvičení před posilováním, 

výběru a efektivnímu střídání posilovacích metod vzhledem k věku, pohlaví a úrovni 

zdatnosti, počtu opakování cviků, tempa posilovacího cvičení, míry zatížení, způsobu 

dýchání a uvolňovacích cvičení. Tato doporučení platná obecně platí bez výjimky i pro 

vozíčkáře. Pozitivní vliv posilování na rozvoj svalové síly i ostatních atributů tělesné 

zdatnosti je dostatečně prokázán. Vzhledem k tomu, že svalová síla a tělesná zdatnost má 

pro vozíčkáře životní význam, je logické, že posilovací cvičení jsou nezbytnou součástí 

rehabilitačm'ho programu vozíčkáře.Při posilování vozíčkářů se zaměřujeme na svalstvo 

horních končetin a zádové svalstvo, s ohledem k míře postižení pak i na břišní svalstvo. 

Nesprávné dávkování posilovacích cvičení a nedostatečná pružnost svalů jsou hlavními 

příčinami svalových zranění (Kábele, 1992). 
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4.3 Strečink 
Pojem strečink: znamená protahování, natahování, rozpínání, napínání. Ve sportovní 

terminologii představuje strečink: soubor protahovací cviků, které zvyšují pohyblivost a 

ohebnost svalů, kloubů a v určitém rozsahu i šlach a vazů.Sportovcovo svalstvo 

pravidelně a dlouhodobě zatěžováno cvičením a posilováním, mnohdy i jednotvárným 

cyklickým pohybem má tendenci ke zkracování. To má za následek sníženou pohybovou 

schopnost, špatné držení těla, zvýšené riziko úrazovosti při sportování, nerovnoměrnost 

svalového rozvoje. Proto je velice nutné zařazovat strečink:ová cvičení do svého 

tréninkového programu. Správné provádění protahovacích cvičení snižuje riziko poranění 

svalů, vazů a šlach. Přispívá k nastartování regeneračních procesů. Strečink:em 

vylepšenou svalovou a kloubní pohyblivostí usnadňujeme nácvik dovedností vyžadujících 

složité a složené pohyby. Strečink: je s úspěchem používán jako kompenzační cvičení 

v rámci regenerace sil sportovců (www.cyklosprint.wz.cz 15.6.2008). 

Cvičíme velmi pomalu a správnou technikou. Zhluboka a správně dýcháme. 

Pravidelné a správně prováděné protahování má následující výhody: 

• uvolňuje celý organismus 

• zmenšuje svalové napětí 

• zvětšuje rozsah pohybových možností 

• podporuje svalovou koordinaci 

• ochraňuje klouby, svaly, vazy a šlachy před zraněním 

• připravuje organismus na namáhavou činnost 

• zkracuje proces zotavení po tělesné činnosti 

• rozvíjí tělesné vědomí 

• navozuje pocit duševní pohody. 

Strečink: je vhodným cvičením pro všechny vozíčkáře. S rozvojem sportu vozíčkářů se 

začaly modifikovat různé tréninkové a regenerační metody dříve používané pouze ve 

sféře sportovní činnosti zdravé populace. Jednou z těchto metod bylo protahování. 

Strečink vozíčkářů je zaměřen na protahování trupu, krku, ramen, předloktí a zápěstí. 

Protahování trupu zahrnuje procvičování zádových, břišních a prsních svalů, krku, pak 

krčních svalů a krční páteře. Z hlediska specifiky života na vozíčku, tj. extrémní námahy 

svalů ramenou a paží, je třeba věnovat protahování těchto svalových partií zvýšenou 

pozornost. Svaly ramenou a paží jsou jak v praktické, tak i ve sportovní činnosti 
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vozíčkářů zatěžovány nejvíce. Přitom protahovací cvičení zde plní roli preventivní, 

kompenzační i regenerační (Kábele, 1992). 

4.4 Regenerace 
Neoddělitelná součást tréninkového procesu. Z fyziologického pohledu je to doplnění 

energetických zdrojů a celková stabilizace vnitřního prostředí organizmu.Každý 

organizmus, tedy i tělo sportovce disponuje přirozenou regenerační schopností. Tuto 

vlastnost můžeme navíc urychlit a zkvalitnit mnohými regeneračními prostředky. Aktivní 

regeneraci bychom měli věnovat stejně velký časový prostor jako samotnému zatěžování. 

Kdo si pečlivě zaznamenává svou tréninkovou práci, a trénuje podle obecných pravidel 

sportovního zatěžování, snadno zjistí celoročním součtem svých pohybových aktivit, že 

veškeré regenerační aktivity mají přibližně stejnou délku jako zatěžování samo, mám tím 

na mysli veškerý sportovní pohyb od kompenzačního prahu výše (www.cyklisprint.cz 

15.6.2008). 

Regenerační prostředky: - aktivní odpočinek-kompenzace 

- pozvolné zklidňování organismu v závěru tréninkové 

jednotky 

- strečink a uvolňovací cvičení 

-bazén 

- sauna 

-sportovní (rekondiční) masáže 

- pestrý jídelníček, pitný režim, hygiena, správný a kvalitní 

spánek,správné oblékání 

-radost z pravidelného aktivního pohybu (psychika) 

- dechová cvičení 

-spánek, řídit se přirozenou délkou slunečm'ho dne (www. 

cykli sprint. wz.cz 15.5 .2008). 

Souběžně s rozvojem soutěžního sportu vozíčkářů se rozvíjí široká paleta rekreačních 

pohybových aktivit, kterým se vozíčkáři věnují ve volném čase.Mezi tyto aktivity patří 

atletika, vodní i letecké sporty, tanec atd. Další výraznou skupinou rekreačních aktivit 

jsou různé formy turistiky a cykloturistiky (Kábele,1992). 
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5. Handcyklistika 

Handcyklistika je specializovaná cyklistika pro handicapované sportovce s takovým 

postižením dolních končetin, které jim znemožňuje používat jednostopé kolo. 

Handcyklistika představuje alternativní a vysoce účinný způsob lokomoce, transportu a 

mobility. Ve srovnání s pohonem klasického vozíku násobí rychlost a tudíž i akční rádius 

(Somolová, 2006). 

Jestliže je dosažitelná rychlost na vozíku kolem 5kmlh, pak rychlost dosažitelná na 

handcyklu může být krátkodobě až 60km/h. To však závisí na typu handcyklu a 

schopnostech jezdce. Rekreační jízda na handcyklu dává možnosti jedinci prožít fyzickou 

i psychickou relaxaci. Handcyklistika naplňuje potřebu pobytu v přírodě na čerstvém 

vzduchu. Umožňuje sociální kontakt s lidmi a snazšího poznávání nových míst. 

5.1 Historie handcyk/istiky 
Počet webových stránek určených jednotlivým druhům sportů může být dobrým 

ukazatelem jejich oblíbenosti. Pokud je tomu tak, handcyklistika je velmi populární na 

úrovni rekreační i závodní. Handcyklistika umožňuje provádět handicapovaným osobám 

velmi náročná kardiovaskulární cvičení a cvičení honú části těla bez potřeby zvládnout 

techniku požadovanou pro závody na invalidním vozíku. Otevřela se tak cesta 

handicapovaných k cyklistice. Handcyklistika je vhodným sportem pro amputáře, osoby 

s transverzální lézí míšní nebo pro osoby s poruchou rovnováhy.Handcyklistika vznikla 

v osmdesátých letech a za dobu své existence se stala velmi populární. Je součástí 

olympijského programu od roku 1998 a v roce 2004 se poprvé objevila na 

paralympijských hrách (www.dsusa.org 13.6.2008). 

Počátek hyndcyklistiky můžeme datovat do osmdesátých let, kdy handcyklistika vznikala 

jako rekreační sport. Prvotní vybavení bylo těžko k sehnání, rachtající a velmi drahé. 

Přesun z pouze "nožního" pohonu na ruční byl vynalezen cyklisty vedle řady dalších 

vozidel poháněných lidskou silou. Původně zde vůbec nebyl úmysl využít handcyklistiku 

jako cyklistiku pro handicapované. Nicméně vývoj umožnil jedincům všech schopností 

užít si radosti z jízdy. První modenú handcyklu byl sestaven v USA roku 1983. V roce 

1990 překonal oceán, což motivovalo v Evropě vozíčkáře, aby se zabývali cyklistikou. 

První skutečné sportovní přístroje vyvinuli Chris Peterson z USA (Top End) a v Evropě 

kolem roku 1993 Kees van Breukelen (Holandsko) a Gregor Colombek (Německo). 
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Heino Schmull a Wolfgang Peterson zkonstruovali na jaře 1995 prvni německý závodní 

handcykl, který začal být sériově vyráběn a rozšířil se jako sportovní přístroj. Prvni 

závody se konaly v roce 1993 v rámci Human Powered Vehicles, kdy na Mistrovství 

Evropy ve Švýcarsku poprvé startovala kategorie kol s ručním pohonem. Od roku 1995 se 

postupně zaplňoval kalendář závodů. Závody ve Wiener Neustadtu Ruhstorfu (mistrovství 

Bavorska) a maratón Interlinthve Švýcarsku byly tehdy vrcholy závodnické sezóny. Místo 

závodů tělesně postižených přímo ve vozících se stále vice prosazuji závody handcyklistů. 

V jejich výkonnosti se stále posouvají hranice možného. Při závodech roste průměrná 

rychlost z počátečních 30 kmih na současných 37 kmih. Pracuje se na pravidelných 

závodech s vice etapami, jak je známe z profesionální cyklistiky 

(www.honzatomanek.com 1 0.6.2008). 

V České republice obecně cyklistika handicapovaných začíná a končí na úrovni 

reprezentace. Nemáme prakticky žádnou členskou základnu, neexistuje systém výchovy 

mládeže, natož pak metodika výuky jízdy na kole pro handicapované či metodika 

tréninku. Český svaz cyklistiky, jako nejvyšší orgán zastupující cyklistiku je zaměřen 

čistě na sport zdravých jedinců. Výjimkou a do budoucna velkou nadějí pro 

handicapované cyklisty vozíčkáře je oddíl Handbike ČR, který jako jediný sdružuje 

všechny zájemce o handcyklistiku bez omezei věku. Svoji základnu má v Jeseníku a 

odborným vedením Marcela Pipeka. Oddíl pořádá soustředění, rekondiční pobyty a 

závody jak v Čechách tak i na Slovensku, u nás převážně v Lounech, odkud i nápad na 

vznik klubu v roce 2001 pochází a zakladatelem myšlenky je Radovan Šabata, který 

pořádá evropské poháry a v Čechách např. závody Počeradská patnáctka (Somolová, 

2006). 

Přestože je handcyklistika poměrně mladý sport, velice rychle se mezi handicapované 

sportovce rozšiřuje. A to jak na úrovni rekreační, tak ti na úrovni závodní. 
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6. Handbike 

Doslovným překladem slova handbike je ruční kolo. To znamená, že hnacím motorem 

tohoto kola jsou ruce. Dále se však zapojují svaly celého těla - břišních i zádových svalů 

(dle možnosti= do výše léze). 

Handbike je speciální sportovní nářadí, které kompenzuje fyzické postižení jedince a 

umožňuje mu zařadit se mezi zdravou cyklistickou veřejnost (www.honzatomanek.com 

1 0.6.2008). 

6.1 Typy konstrukce handcyklů 
Rozlišují se různé druhy konstrukce dle typu postižení tak, aby byl co nejvíce využit 

pohybový potenciál nepostižených svalových skupin. Dále se rozlišují dle jejich využití 

(Somolová, 2006). 

1. Pro rekreační účely 

a) cyklistický adaptér - připojuje se k vlastní konstrukci těla vozíčku pomocí 

rychloupínacích úchytů 

Výhody adaptéru: 

• použití vlastního vozíčku 

• rychlé, jednoduché a bezpečné připojení 

• jednoduchý transport adaptéru 

Nevýhody adaptéru: 

• vyšší hmotnost, větší valivý odpor 

• nestabilita ve vyšších rychlostech 

b) hadcykl - pro rekreační jízdu v různých terénech s možností odnímatelné přední 

vidlice pro snadnější nasedání 

2. K závodním účelům - speciální lehké a aerodynamické konstrukce 

Výhody handcyklu s pevným rámem: 

• celková hmotnost je výrazně nižší 

• tuhost řízení je vyšší, umožňuje dosahovat vysoké rychlosti (i kolem 

40kmlhod) 
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• dobrá distribuce váhy handcyklu, nízko posazené těžiště, stabilita 

podpořená sklonem zadních kol 

• aerodynamická pozice handcyklisty, možnost individuálního 

nastavení pozice a výšky klik 

• dobrá směrová stabilita. 

Nevýhody hancyklu s pevným rámem: 

• pramení z výhod cyklistického adaptéru 

• zpravidla výrazně vyšší pořizovací cena (Somolová, 2006). 

6.2 Výrobci handbiků 
Donedávna nebylo u nás jednoduché sehnat potřebné vybavení pro handcyklistiku. 

V současnosti se na našem trhu objevuje již několik firem, českých i zahraničních, které 

se specializují na výrobu a distribuci zdravotnických pomůcek, mechanických a 

elektrických a sportovních vozíků. 

Jedním z českých výrobců handbiků je firma BeneCYKL, která sídlí v Brně. Vyrábí 

speciálně vyvinutý handcykl, určený pro nezávislí pohyb osob, majících zdravotní 

pohybový handicap a používajících ortopedický vozík. Hyndcykl Kozoroh je určen 

především pro jízdu v členitém a nezpevněném terénu. Stejně dobře však poslouží pro 

nezávislý pohyb v bariérovém a členitém prostředí městských aglomerací 

(www.benecykl.cz 1 0.6.2008). 

Dalším dodavatelem zdravotní techniky je firma SIV AK, která dodává kvalitní 

zdravotnické pomůcky pro domácí a ústavní péči., mechanické a elektrické vozíky po celé 

České republice. Firma SIV AK se od svého vzniku (1990) zabývá službami pro tělesně 

postižené a je výhradním zastoupením společnosti Invacare pro Českou a Slovenskou 

republiku. Americká firma Invacare je největší světový výrobce pomůcek pro tělesně 

postižené. Nabízejí sportovní handcykly pro dospšlé i děti, např. Action Top End 

Eliminator je sportovní vozík určený pro závody vozíčkářů, Action Top End Excelerator 

je konstruovaný pro rekreační cyklistiku,dále pak handbike Challenger. Toto přídavné 

kolo zn. Praschberger je zajímavou variantou jízdy na mechanickém vozíku. Je určeno 

pro vozíky s pevným rámem. K těmto je přichyceno speciálním rychloupínacím úchytem 

a tak tedy snadno demontovatelné a přepravitelné (www.sivak.cz 10.6.2008). 
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Soukromým výrobcem je Josef Mikulčík z Dolan u Olomouce, který vyrábí pomůcky pro 

tělesně postižené - monoski, běžk:ové lyže, stabilizátory, cyklistický adaptér pro rekreační 

jízdu (sweb.cz/josefinikulcik 1 0.6.2008). 

Mezi zahraniční zástupce patří firma SOPUR nebo německá firma SCHMICKING, dále 

pak rakouská firma Praschberger. Firma Praschberger je rakouským výrobcem 

sportovních potřeb pro vozíčkáře. Ve dvanácti členném týmu vyrábí sportovní vybavení 

pro profesionální i rekreační využití. Zabývá se výrobou sledge, monoski a v neposlední 

ředě výrobou adaptéru na invalidní vozík Challanger. Challanger-kid je určen pro děti, 

dále je v nabídce Tetra-Challanger a Sportbike (www. praschberger. com 12.6.2008). 

Německá firma Schmicking se na trhu objevuje od roku 1989 pod názvem Schmicking 

Reha Technik GmbH. Od roku 1995 se firma zaměřuje více na individuální potřeby 

jednotlivých sportovních odvětví (www.schmicking.com 12.6.2008). 

Společnost Sunrise Medical je jedna z nejrozšířenějších mezinárodních společností, které 

se zabývá kompenzačními pomůckami. Tato společnost distribuuje své výrobky do více 

než 90 zemí světa. V České republice je zastoupena značkou SOPUR, jež dodává velmi 

kvalitní mechanické vozíky. Mezi výrobky této firmy patří mimo jiné Quickie Shark, 

Quickie Shark S, Quickie Kidz Bike, Quickie Cyklone, Quickie Racer 

aj.(www.sunrisemedical.com 13 .6.2008). 

Tyto firmy dodávají na český trh handcykly určené pro rekreační, ale 1 závodní 

handcyklistiku. Jejich stroje využívají i čeští reprezentanti v handcyklistice. 

Podrobnější informace jejich výrobcích a jednotlivých typech handcyklů můžeme najít na 

firemních webových stránkách. 
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7. Výzbroj a výstroj 

Výzbroj handcyklu, technické vybavení, je velmi důležitým prvkem odrážejícím úroveň 

jízdních vlastností a tudíž i požadavků handcyklistů plynoucích z praxe pro nejlepší a 

nejlehčí jízdu. Na rekreační úrovni jsou tyto požadavky méně náročné, je však vhodné se 

s nimi obeznámit a při pořizování handcyklu se jim alespoň přiblížit (Somolová 2006). 

7.1 Výzbroj 

7 .1.1 Rám handcyklu 
Rámem rozumíme konstrukci handcyklu, která je vyrobena z běžných materiálů (hliník, 

titan, karbon, chrom, dural a jejich slitiny). Velikost rámu se liší dle typu handcyklu 

(Somolová, 2006). 

Šířka 

Délka 

• sportovní verze: 38 - 42 - 46 cm 

• rekreační verze: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 cm 

• sortovní verze: celková 197 - 202 cm 

• rekreační verze: celková- krátký rám - 197 - 202 cm 

celková- dlouhý rám - 203 - 207 cm 

7.1.2 Přední vidlice 
Přední vidlice je hlavní pohonnou částí handcyklu, na které jsou umístěny kliky, brzdy, 

nášlapy na dolní končetiny, přední poháněcí kolo a u určitých typů handcyklů převodní 

systém. Vidlice může být odnímatelná (sešroubovaná). Ta umožňuje nejmenší rozměry při 

přepravě a snadný přestup cyklisty z vozíku na handcykl zejména pro quadruplegiky a je 

určena pro rekreační jízdu. Vidlice neodnímatelná s pevným rámem, je určena pro 

sportovní účely. Tuhé spojení vidlice zajišťuje především optimální jízdní vlastnosti. 

Vyrábí se vidlice vysoká s nastavitelnou výškou převodníku a nízká s pevnou výškou klik 

(Somolová, 2006). 
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7 .1.3 Sedačka a zádová opěrka 
Z hlediska pohodlnosti a ze zdravotních důvodů by měly být ergonomicky tvarované 

s možností individuálního nastavení (Somolová, 2006). 

Sedák je možno doplnit o antidekubitámí podložku. 

7.1.4 Kliky 
Kliky složí k pohánění a řízení handcyklu. Výběr klik je individuální dle postižení a 

schopností jedince (Somolová, 2006). 

7.1.5 Kola handcyklu 
Přední a zadní kolo se liší velikostí. Přední kolo je menší a je na něm umístěn převodník 

s klikami (Somolová, 2006). 

7.1.6 Brzdy 
U handcyklů se používají brzdy ráfkové, kotoučové a pro děti zpětná brzda. Brzdová 

soustava je z bezpečnostního hlediska umístěna na předním kole (Somolová, 2006). 

7.2 Výstroj 

7 .2.1 Cyklistické oblečení 
Cyklistická výstroj by měla splňovat tři základní požadavky: prodyšnost, přiléhavost, 

příslušný tvar a délku. Používané tkaniny by měly v zadní partii trupu zajišťovat 

přiměřené odvětrávání potu. Počet vrstev by měl být volen podle počasí a intenzity 

výkonu. Neprodyšné materiály uplatňujeme na špatně prokrvovaných částech těla a na 

místech vystavených proudění vzduchu za deště a chladna (návleky na kolena, na nohy, 

paže a návleky na boty). I v cyklistice se uplatňuje trend nesavých materiálů, který 

zajišťuje ne těle relativně suchou vrstvu prádla a odvod potu do svrchních vrstev. 

Aplikujeme oblékání do více vrstev. Moderní výstroj zajišťuje svou přiléhavostí určitou 

aerodynamičnost, bezpečnost a styl, který k cyklistice nerozlučně patří.Oblečení by 

nemělo nikde dřít a škrtit, především v rozkroku. Proto se v cyklistických kalhotách 

používají speciální (antibakteriální) všité vložky (Neuman, 2000). 

Důležitá je ochrana proti prochladnutí, tu zabezpečuje funkční spodní prádlo, nepromokavé 

oblečení, popřípadě oblečení s windstoprovou úpravou proti profouknutí. Další součástí 

cyklistického oblečení bývají čepice a pláštěnky proti dešti. 

Cyklisté vozíčkáři nemají speciální nároky na oblečení. Je to čistě individuální záležitost. 
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7 .2.2 Cyklistická obuv 
Vzhledem k tělesnému postižení v tomto druhu sportu nelze hovořit o uniformním stylu 

obuvi pro jezdce, ale spíče o individuálních potřebách a ochraně nohou před 

prochladnutím a pohodlí při jízdě. Jezdci volí například neoprenové boty, které chrání 

nohy před vlhkem a tak i prochladnutím (Somolová, 2006). 

Na rekreační úrovni je volba obuvi individuální, někdo upřednostňuje goratexovou obuv, 

jiný sáhne po obyčejných "botaskách". 

7.2.3 Cyklistické doplňky 
Helma: ochrana před úrazy hlavy, které jsou nejčastějšími příčinami smrtelných úrazů, a 

tak i při jízdě mimo peloton se doporučuje nošení helmy. Ta musí dobře a pohodlně sedět 

(nepohybovat se na hlavě při pohybu) a upínací řemínek pod bradou by měl být těsně, ale 

snesitelně upnut (Neuman, 2000). 

Tato ochranná pomůcka je povinná pouze při oficiálních silničních závodech, na rekreační 

úrovni je to záležitost čistě dobrovolná. 

Rukavice: neodmyslitelná součást výstroje, mají zesílenou dlaňovou část, která jednak 

chrání ruce cyklisty při pádu, ale také při "šlapání" na pedálech (Neuman,2000). 

Brýle: zvyšují bezpečnost, zvláště v létě, kdy zabraňují oslnění, zachycují prach a mouchy. 

Při častém střídání světla a stínu jsou lepší čiré brýle s DV-filtrem (Neuman, 2000). 

Láhev na pití: ochrana před dehydratací. Během sportovních aktivit, cyklistiku 

nevyjímaje, je velmi důležité pravidelně a dostatečně doplňovat tekutiny. K tomuto účelu 

nám slouží jedna nebo více lahví umístěných v držáku na přední vidlici. Na dlouhé túry se 

dnes využívá tzv. camel-bag, několikalitrový zásobník tekutin v podobě malého batohu 

(Neuman, 2000). 

Sporttester: pro sledování tepové frekvence, nadmořské výšky aj. 

Cyklocomputer: měření rychlosti, vzdálenosti. 
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8. Cykloturistika 

Cykloturistika je jedním ze základních druhů turistiky. Někdy je také nazývána turistikou 

na kole. V dnešní době patří mezi nejatraktivnější formy pohybové rekreace. Je oblíbená 

např. z důvodů: umožňuje nám neustály kontakt s přírodou, ale také nepochybně pocítíme 

radost z překonané vzdálenosti. Velkou výhodou je to, že jde o poměrně rychlý a levný 

přesun z výchozího bodu do určeného cílového místa. Jako přesunového prostředku se 

užívá jízdního kola, které musí odpovídat základním předpisům silničního provozu 

(Ludvík, 1986). 

Cykloturistika a cyklistická doprava vůbec zaznamenává v současné době v České 

republice nebývalý rozvoj a renesanci. Tento rozvoj cyklistické dopravy má charakter 

jednak rekreačně-sportovní a jednak ryze dopravní při cestách do zaměstnání, za nákupy 

a dalšími každodenními povinnostmi. Příčiny tak mohutného rozvoje cyklistiky lze 

spatřovat v určitém návratu občanů ke zdravému pohybu a sportovnímu vyžití, v přílivu 

širokého sortimentu jízdních kol na náš trh, v "otevření " hranic a z toho vyplývajícím 

zvýšeném počtu zahraničních cykloturistů, kteří jsou na tento způsob dopravy zvyklí 

z domovských zemí a v neposlední řadě i ve stále se omezující dopravní obsluze 

jednotlivých území a ekonomických hlediscích, což vede k nutnosti hledání alternativní 

dopravy. Tyto a další skutečnosti (především zkušenosti ze zahraničí) vedly k tomu, že se 

podpora cyklistické dopravy stala jedním z cílů dopravní politiky státu. Byl vytvořen tzv. 

"Základní systém cyklistických tras v ČR" s návrhem hlavních tras v ČR a "Zásady pro 

orientační značení na cyklistických trasách", kterými je jednotně řešen způsob značení 

cyklistických tras v celé ČR. V současné době se Česká republika připojila 

k mezinárodnímu projektu pod názvem Euro Velo, který řeší vedení dálkových 

cyklistických tras v rámci Evropy a zároveň je připravován projekt "Cyklistické trasy 

ČR", který by po realizaci měl sloužit jako národní turistický produkt. Kromě tvorby 

systémových dokumentů jsou státem poskytovány dotace na přípravu a realizaci 

cyklistických tras, a to především v rámci Programu obnovy venkova (Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR), další možnosti financování se v nejbližší budoucnosti nabízejí 

z programů EU (např. IPSA, SAPARD) (www.cykloserver.cz 9.4.2008). 
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8.1 Politika podpory cyklistické dopravy v ČR 
Usnesením vlády ČR č. 706 ze dne 12.7.2000 byla vzata na vědomí "Charta o dopravě, 

zdraví a životním prostředí". Bod 4.B této Charty hovoří o tvorbě strategie- vypracování 

a realizaci strategie k podpoře těch druhů dopravy, které vedou k příznivému ovlivňování 

zdraví a životního prostředí. Ministerstvu dopravy bylo uloženo zastupovat ve spolupráci 

s ministerstvem zahraničních věcí, životního prostředí a zdravotnictví Českou republiku 

při sjednávání dokumentu navazujícího na Chartu. Ministerstvo dopravy bylo po 

projednání v Radě pro zdraví a životní prostředí pověřeno úkoly styčného bodu v ČR ve 

vztahu k Chartě a vedením pracovního týmu Rady pro uvedenou 

problematiku.Cyklostrategie usiluje o vytvoření podmínek pro přeměnu "populární, 

neregulované" cyklistiky směrem ke "kultivované a systematicky podporované 

cyklistice" (www.cyklostrategie.cz 9.4.2008). 

Z celého procesu plánování České republiky a výsledného navrhovaného strategického 

plánu plyne několik důležitých závěrů: 

• V České republice existují zdroje, které mohou být při dobré organizaci 

využity tak, aby řešily podporu cyklistické dopravy v zemi. K zajištění 

toho, aby byly záměry navrhovaného plánu skutečně naplněny, však bude 

zapotřebí spolupráce, vůle a nasazení všech zainteresovaných složek, 

včetně občanské veřejnosti. 

• Jednotlivé prioritní osy jsou vzájemně propojeny a je možné s nimi 

efektivně pracovat pouze pokud je budeme chápat jako celek. Národní 

strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR musí být vzájemně propojena 

s jinými strategickými materiály ministerstev, krajů a statutárních měst 

(www.cyklostrategie.cz 9.4.2008). 

Cyklistika je vnímána jako integrální část, která se dělí z hlediska kompetencí do oblasti 

dopravní obsluhy území (resort dopravy) a oblasti cykloturistiky (resort místního 

rozvoje). Během posledních několika málo let přestává být pouze individuální záležitostí 

a plynule přechází do městského i regionálního plánování, koexistuje s dalšími druhy 

dopravy a přirozenou cestou vznikají nároky uživatelů na dopravní prostor a odpovídající 

vybavení. Cyklistika jako forma dopravy není menšinovým trendem, ale alternativou 

k dalším druhům dopravy. Nabízí značnou flexibilitu při pohybu v městském prostředí a 

částečně řeší i dopravní obsluhu v regionech. Propojení cyklistické infrastruktury formou 

městských sítí cyklostezek a regionálních sítí cyklotras umožňuje současně plynulý 

pohyb cyklistů i cykloturistů. Cykloturistika se tak výrazně projevuje i v městském 
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prostředí. Městské cyklotrasy nás mohou dovést bez dopravní zácpy a kolapsů na 

silnicích do historického jádra města, do městských parků, rezervací, rekreačních oblastí, 

na koupaliště apod. (www.cyklostrategie.cz 9.4.2008). 

8.2 Strategie rozvoje cyklistické dopravy ve Středočeském kraji 
Dle současného návrhu Národního rozvojového plánu (NRPN200X) je zodpovědnost 

cyklistické dopravy převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kraje. Středočeský 

kraj vyjádřil podporu cyklistické dopravě ve svých programových dokumentech -

v Programu rozvoje Středočeského kraje, kapitole Opatření - doprava a dopravní 

infrastruktura, Rozvoj integrovaného regionálního dopravru'ho systému - výstavba 

cyklistických stezek. Problematika podpory je rovněž řešena v Koncepci rozvoje dopravy 

a dopravní infrastruktury ve Středočeském kraji, která byla zpracována odborem dopravy 

a silničního hospodářství na základě programového prohlášení Rady kraje, která rovněž 

deklaruje podporu programů rozvoje cyklistické dopravy a výstavby cyklistických stezek 

a jejich financování z více zdrojů.Kraj by se měl stát přirozeným koordinátorem aktivit 

lokálních samospráv a měl by nabídnout jednotlivým městům, obcím, sdružením, 

mikroregionům a podnikatelům spolupráci na přípravě a výstavbě cyklistické 

infrastruktury, měl by poskytovat metodickou pomoc při získáváni finanční pomoci a 

pomáhat při začleňování do systému stávajících projektů. V problematice cyklodopravy a 

cykloturistiky Středočeský kraj spolupracuje s Regionální agenturou Střední Čechy. Tato 

agentura spolupracuje s jednotlivými krajskými úřady a poskytují servis obcím a městům. 

Cílem agentury je všestranně působit ve prospěch prohloubení a rozvíjení možností 

daných regionů. Agentura doporučuje náměty ke spolupráci, koordinuje, podporuje a 

spolupracuje zejména v oblasti cestovního ruchu, hospodářství, dopravy, životního 

prostředí apod. V některých případech poskytuje i projekční servis. Jednou oblastí je i 

poradenství v oblasti cyklistické dopravy (Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 

v ČR, 2006). 

8.3 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách 
Podle "zásad pro orientační dopravní značení " platí (převzato z www.cycloserver.cz 

9.6.2008 a zestručněno): 

Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách stanovují základní podmínky pro 

užití, provedení a umístěni značek orientačního značení na pozemních komunikacích i na 
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cestách, které jsou z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu i sjízdnosti 

určeny pro provoz cyklistů. 

Cyklistické trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy: 

Cyklotrasou se rozumí dopravní cesta vedená po pozemní komunikaci (silnici, místní 

nebo účelové komunikaci), která je z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničm'ho provozu 

vhodná pro provoz cyklistů a je označená podle těchto "zásad" cykloznačkami. 

Rozdělění cyklotras: 

Cyklotrasy jsou rozděleny podle důležitosti na: 

• hlavní - I. třída (jsou označeny jednocifernými čísly) 

- II. třída (jsou označeny dvojcifernými čísly) 

• vedlejší - III. třída (jsou značeny trojcifernými čísly) 

• doplňkové -IV. třída (jsou značeny čtyřcifernými čísly) 

Cykloznačky 

V této části jsou uvedeny zásady pro užití a umístění jednotlivých značek orientačního 

značení na cyklistických trasách, tj. cykloznaček a cykloturistických značek. 

Cykloznačkami se vyznačují cyklotrasy. Cykloznačkami jsou "Směrové tabule pro 

cyklistý', "Návěst před křižovatkou" a "Směrová tabulka". 

K jejich umístění na silnici a místní komunikaci je třeba souhlasu příslušného ředitelství 

Policie ČR, silničního správm'ho úřadu a majetkového správce pozemní komunikace. 

Směrové tabule pro cyklisty 

Značka informuje o cíli (cílech), směru a vzdálenosti k vyznačenému cíli (cílům), 

uváděné v kilometrech. Symbol jízdního kola a číslo cyklotrasy jsou uvedeny ve 

společném rámečku. Číslo cyklotrasy je uvedeno nad symbolem jízdního kola. 

Základní plocha značky je nereflexní žluté barvy. 

Návěst před křižovatkou 

Značka informuje o směru k vyznačeným cílům. Na značce je schématicky vyjádřen tvar 

křižovatky a před šipkou je zpravidla uvedeno číslo cyklotrasy. Značky se užívá zejména 

v obci, zpravidla samostatně před křižovatkou významnějších cyklotras nebo k vyznačení 

vedení tras·y nebo více tras v nepřehledné oblasti. 

Základní plocha značky je nereflexní žluté barvy. 

Směrová tabulka 

Značka informuje o číslu a směru cyklotrasy. Užívá se k upřesnění nebo potvrzení vedení 

trasy v případě, kdy není účelné užití směrové tabule pro cyklisty. Změna směru trasy je 

vyjádřena umístěním šipky nad symbolem jízdního kola. 
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Základní plocha značky je nereflexní žluté barvy, písmo černé barvy. 

Cykloturistickou trasou se rozumí dopravní cesta vedená zpravidla mimo pozemní 

komunikace (v terénu, po polních nebo lesních cestách apod.), která je z hlediska ochrany 

přírody a sjízdnosti vhodná pro provoz cyklistů a je označená podle těchto "zásad" 

cykloturistickými značkami. 

Rozdělení cykloturistických tras: 

Cykloturistické trasy se rozdělují na: 

• hlavní - označené červenou a modrou barvou 

• vedlejší - označené zelenou barvou 

• doplňkové - označené bílou barvou 

Cykloturistické značky 

Cykloturistickými značkami se vyznačují cykloturistické trasy. Cykloturistické značky 

jsou "Směrovka" a ,,Pásová značka". 

Směrovka 

Značka informuje o cílech, směru a vzdálenosti k vyznačeným cílům. 

Základní plocha značky je žlutá , ve hrotu směrovky se provádí barevné označení 

odpovídající příslušné trase. Značka může být v provedení s podtiskem jízdního kola. 

Pásová značka 

Značka informuje o průběhu cykoturisticlé trasy. 

V případě souběhu cyklotrasy s cykloturistickou trasou se cykloznačky a cykloturistické 

značky umisťují zpravidla odděleně (www.cykloserver.cz 9.4.2008). 

8.4 Cykloturistika jako sportovní a kulturně poznávací činnost 
Cykloturistika je vhodná pro udržování zdraví a zvyšování kondice. Při dostatečném 

výkonu je energeticky vysoce náročná. Cyklista průměrně překoná za stejnou dobu 4x 

delší vzdálenost než pěší turista. Je-li dobré počasí, působí takovýto pohyb v přírodě 

velice blahodárně na lidskou psychiku (Cihlář, 1991). 

Přínosnou složkou cykloturistiky je kulturně poznávací činnost. Chceme-li, aby probíhala 

co nejkvalitněji, měli bychom splňovat určité předpoklady. V první řadě je to dobré 

zvládnutí techniky jízdy na kole, dále dostatečné technicko-odbomé znalosti a dovednosti 

(nutné pro údržbu a opravu kola), výborná znalost dopravních předpisů a zásad první 

pomoci (Ludvík, 1986). 
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S čímkoli se setkáte při jízdě na kole - svištění vzduchu v zatáčkách, vítr foukající do 

tváře a do vlasů, vůně trávy, ranního pečiva a večerní rosy - je doslova smyslově 

okouzlující. Všechny tato vjemy patří jenom vám. Stálým a pravidelným šlapáním tvoříte 

a zažfváte oboje - rytmus i tempo. Když se opřete do pedálů plnou silou, energie a 

rychlost, které dosáhnete, je jen ve vaší moci. Zakusíte báječný pocit, který se dostaví, 

když rozum, tělo i stroj fungují jako jeden celek. Podobně jako ideálem klasického Řecka 

byla harmonie duše i těla, člověk a bicykl jsou perfektní syntézou těla a stroje. Jsou 

syntézou umění, řemesla a techniky, čistou radostí a elixírem života (Ballantine, Grant, 

1993). 

8.5 Obecné zásady organizace cyklistických výletů 
Výběr trasy a práce s mapou: Výběr trasy je základem šťastného návratu. Především ve 

větších městech plánujeme trasu tak, abychom se dostali z města po málo 

frekventovaných silnicích, nebo pokud jsou, po cyklostezkách, i když najedeme pár 

kilometrů navíc. Pokud jedeme s úplnými začátečníky, doporučuje se zvolit takové trasy, 

které máme "projeté". Vybíráme trasy, které jsou značené a nevedou po frekventovaných 

komunikacích. Pokud jede větší počet cyklistů, doporučuje se výjezd z města a návrat 

plánovat po menších skupinkách (Ske.ři.l, čes:an, 2003). 

Délka trasy: Délku trasy plánujeme podle věku, fyzické a technické vyspělosti cyklistů a 

jejich vybavení. Vypracujeme výškový profil trasy a sečteme celkové převýšení. Na 

každých 100 metrů stoupání počítáme asi 3,5 km délky trasy navíc. Na tomto základě 

zpracujeme itinerář, který by měl obsahovat časový a kilometrový plán, doplněný 

informacemi o zastávkách a kulturně poznávací činnost. Zastávky by měly tvořit asi 20% 

času z celkové doby jízdy. Pokud to jde, naplánujeme si hlavní zastávku u nějaké 

restaurace či občerstvené, pokud ne, musíme si jídlo vzít s sebou. Orientační zastávky 

volíme podle nutnosti a profilu trasy. Pokud plánujeme návštěvu kulturní či přírodní 

památky, přizpůsobujeme tomu itinerář výletu (S~'rl, čegan, 2003). 

Příprava před vyjetím: Seznámíme všechny účastníky výletu s trasou, její obtížností a 

náplní. Doporučíme všem účastníkům kontrolu kol. Určíme "opravářskou četu", 

zdravotníka a některého účastníka, který si připraví informace o přírodních a kulturních 

památkách, kolem kterých pojedeme (SWil, ~an, 2003). 

Organizace celodenru'ho výletu: Než vyjedeme, určíme pořadí členů ve skupině a 

připomeneme pravidla jízdy ve skupině. Reagujeme včas na případné změny počasí. 
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V průběhu trasy kontrolujeme fyzický stav účastníků a případně upravíme trasu tak, 

abychom se vrátili za světla domů. Při dojezdu udělejte krátké hodnocení výletu (Skeřil, 

Čegan, 2003). 

8.6 Obecné zásady rekreační jízdy na handcyklu 

Výběr vhodného terénu a trasy 

Terén a trasu vybíráme dle možností a schopností jedince. Pro začátečníky je vhodný 

spíše rovinatý terén, pro pokročilé můžeme volit terén s mírným stoupáním. Vždy je však 

vhodný asfaltový povrch komunikací. 

Zajištění asistence 

Asistent svou dopomocí přispívá k plnohodnotnému životu. V případě cyklistiky je to 

dopomoc začátečníkům i pokročilým při nasedání a vysedání z handbiku, pomoc při jízdě 

z prudkého kopce nebo naopak do prudkého kopce (pomocí "gumicuků" upevněných na 

konstrukci kol), dále je to pomoc při odstranění technických závad vzniklých před nebo 

během jízdy na handbiku (Pětioký, 2004). 

Vhodné oblečení a vybavení 

Cyklistika je fyzicky náročný sport, proto bych z vlastní zkušenosti doporučovala vhodné 

sportovní, funkční oblečení. Nesmí nikde "škrtit" nebo jinak omezovat v pohybu. Také 

doporučuji cyklistické rukavice. Oblečení bychom také měli volit s ohledem na počasí. Je 

nutno vybavit se cyklistickou helmou. Další důležité věci jsou: podložka (antidekubitní) 

na sedák, mobilní telefon, sada základního nářadí na případnou opravu, hustilka, mapa 

trasy okolí. 

Občerstvení a lékařská pomoc 

Pokud plánujeme delší nebo celodenní výlet, je nutné zjistit předem místa, kde bychom se 

mohli občerstvit. Mimo to ale musíme zajistit pitný režim, proto nesmíme zapomenout 

vzít si s sebou na cestu dostatečné množství tekutin. 

Při celodenních výletech taktéž hrozí nebezpečí úrazu. Je tedy dobré vzít si s sebou 

lékárničku se základním vybavením, popřípadě zjistit na trase místa s možnou lékařskou 

pomocí. 
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8. 7 Výhody a nevýhody pohybu na kole a handcyk/u 

Hlavní výhody při použití jízdního kola na účelových cestách: 

• zlepšování fyzické kondice cyklisty, upevňování jeho zdraví 

• neškodný vztah k životnímu prostředí (úspora nákladných zdrojů energie) 

• levný provoz, snížení nákladů cyklisty na dopravu 

• zabírání malého prostoru při jízdě, parkování i odstavení 

• relativně rychlé přemístění cyklisty zejména na kratší vzdálenost 

• možnost dosažení téměř všech cílů, možnost dostat se i tam, kde je 

motorový provoz zakázán nebo silně omezen (Thoř, 1994). 

Hlavní překážky či zábrany pro použití jízdního kola: 

• častý pocit ohrožování cyklisty ostatní dopravou či pohyb ve smogu 

motorových vozidel 

• vynucený pohyb v nevhodném terénu 

• fyzické možnosti (více zdravotní stav než věk) 

• nepříznivé počasí zimní období (to nemusí odrazovat při vhodném 

vybavení jízdního kola i samotného cyklisty) 

• snížená bezpečnost (větší možnost pádu a úrazu) 

• obavy o odcizení kol anebo jeho součástí po zaparkování na veřejném 

nehlídaném prostoru (1'hoř, 1994). 
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9. Návrh cykloturistických tras v regionu Čáslav 

9.1 Trasa 1 

Délka trasy: 30 km 

Charakteristika: 

Za památkami UNESCO 

Trasa vede po komunikacích III. třídy s asfaltovým povrchem. Podél toku řeky Vrchlice a 

na úseku Lochy - Čáslav pojedeme po asfaltových silnicích a zpevněných cestách. 

Podrobný popis: 

Z Čáslavi v)jedeme směrem na Uhlířské Janovice. Vesnice Močovice leží v údolí na říčce 

Klejnarce. Do Kluků musíme vystoupat mírný táhlý 300m dlouhý kopec. Ve vsi po levé 

straně mineme kostel sv. Jana Křtitele, barokní zvonici a dvě sochy svatých patronů. Další 

dvě sochy svatých nalezneme na křižovatce za vesnicí. 

Projedeme Pucheř a opět mírně stoupáme do Křesetic. Na první křižovatce ve vs1 

odbočíme doprava na Kutnou Horu, pojedeme až k hlavní silnici a vydáme se doleva 

směrem na Zruč nad Sázavou. Asi po 400m se budeme točit doprava na Poličany , pak dál 

směrem na Kutnou Horu. Za vesnicí před sebou uvidíme chrám sv. Barbory. Sjedeme 

z kopce do Kutné Hory. Přejedeme mostek přes Vrchlici a dále pokračujeme do kopce 

k chrámu sv. Barbory. Přístup do chrámu i přilehlých prostor je bezbariérový. Poté 

pojedeme podél Jezuitské koleje, z kopce kolem kostela sv. Jakuba a Vlašského dvora až 

k Briinerovým sadům, odkud se nám naskytne krásná vyhlídka na dominanty Kutné Hory. 

Pokračujeme dále doleva podél toku Vrchlice až k silnici na Čáslav. Odbočíme doprava a 

stoupáme kolem plaveckého bazénu po místní komunikaci až k hlavní silnici. Odbočíme 

doprava a po cca 300m jízdy do kopce zahneme doleva na Neškaredice a Třebešice, kde 

odbočíme za posledním domem doleva. Na kopečku spatříme osadu Lochy. Po levé straně 

se v hustém porostu na sále ukrývá raně gotický kostel sv. Bonifáce. Do Čáslavi se 

vrátíme přes háj Hejdov. Polní zpevněná cesta nás přivede k prvnímu brodku přes 

Klejnarku. Můžeme ji přejet po lávce, která se skrývá po levé straně. Jakmile v)jedeme 

z hejdovského hájku, spatříme již siluetu čáslavské věže. 
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Tab. ě.1: Za památkami UNESCO 
Kilometráž trasy 1: 

Místo Od-do 
Cáslav (nám.) o 
Močovice 3 
Kluky 2 
Pucheř 1 
Křesetice 4 
Poličany 3 
Kutná Hora 4 
Neškaredice 5 
Třebešice 2 
Lochy 2 
Cáslav 4 

Mapa č. 1 - Za památkami UNESCO 

Bytany 

A 

Zdroj: lnfomapa ČR 20.4.2008 

Celkem km Nadmořská výška (m) 
o 250 
3 250 
5 270 
6 260 
10 300 
13 290 
17 250 
22 260 
24 230 
26 230 
30 250 

Dtuhanlce 

• 

... 1 ,... ,.,.~ 
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Graf č. 1: ukázka profilu trati za památkami UNESCO 
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9.2 Trasa 2 

Délka trasy: 32 km 

Charakteristika: 

Podél toku Doubravy 

Trasa vede na rozhraní Polabské nížiny a Chvaletické pahorkatiny. Na severovýchodě 

lemují horizont Železné hory, na jihozápadě se krajina otvírá do úrodné nížiny České 

Tabule. Převýšení je minimální, pojedeme převážně po rovině. Silnice III. třídy 

s asfaltovým povrchem jsou průměrné kvality. 

Podrobný popis: 

Vyjedeme na hlavní silnici směrem na Kolín. Na křižovatce U tří svatých se dáme 

směrem na letiště. Za železničním přejezdem odbočíme doleva, na další křižovatce vpravo 

a pojedeme po asfaltové silnici až do Chotusic. Ve vesnici cestou z kopce mineme po 

pravé straně kostel sv. Václava a sochu sv. Donáta. U zrcadla pokračujeme doprava a dále 

pak směrem na Žehušice a Rohozec. Na začátku Rohozce se dáme doprava, směrem na 
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Habrkovice. Projedeme okolo borového lesíka na náves, u kapličky na návsi sjedeme na 

vedlejší silnici. Jednosměrnou ulicí pokračujeme přes mostek, za ním můžeme odbočit 

doprava a zakrátko se před námi objeví první jez řeky Doubravy. Vrátíme se zpět ke 

kapličce a pokračujeme po hlavní silnici ven z vesnice. Přijedeme k silnici III. třídy 

vedoucí z Kutné Hory do Pardubic. Odbočíme doprava směrem na Kobylnici. Na konci 

vesnice se vydáme zase doprava směrem na Horušice. Dále projedeme vesničkou 

Sulovice. 

V Horušicích na křižovatce s hlavní silnicí odbočíme na Čáslav. Po cca 1km pojedeme 

doprava, projedeme obcí Horka a dál na Zařičany. U žehušické obory pokračujeme podél 

plotu obory, až na jeho konci sjedeme doprava. Přejedeme lávku přes Doubravu a 

pokračujeme na Bojmany. Cesta mezi domky v Bojmanech nás přivede na hlavní silnici, 

kde odbočíme vpravo. Za Vlačicemi pojedeme rovně na Čáslav, projedeme Vrchy a 

přijedeme do Čáslavi, kde je cíl naší cesty. 

Tab. č. 2: Podél toku Doubravy 
Kilometráž trasy 2: 

Místo Od-do 

Cáslav (nám.) o 
Chotusice 5 

Zehušice 3 

Rohozec 2 

Habrkovice 3 

Kobylnice 1 

Sulovice 2,5 

Horušice 2 

Horka 1,5 

Bojmany 3,5 

Vlačice 2,5 

Vrchy 2 

Cáslav 4 

Celkem km Nadmořská výška (m) 

o 250 

5 220 

8 220 

10 215 

13 210 

14 210 

16,5 210 

18,5 220 

20 210 

23,5 215 

26 230 

28 240 

32 250 
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Mapa č. 2 - Podél toku Doubravy 
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Zdroj: Infomapa ČR 20.4.2008 

Graf č. 2: ukázka profllu trati - Podél toku Doubravy 
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9.3 Trasa 3 

Délka trasy: 3 8 km 

Charakteristika: 

K zámku Kačina 

Vydáme se k zámku Kačina. Trasa vede rovinou Polabské nížiny a po pravé straně nás 

budou doprovázet vrcholky Železných hor. Silnice III. třídy mají povrch průměrné 

kvality, nepříjemné jsou však krátké úseky v Nových Dvorech a Starém Kolíně, které jsou 

dlážděné. Tato oblast má pro cyklistiku velice příznivé podmínky. 

Podrobný popis: 

Vyjedeme po hlavní silnici směrem na Kolín. Na křižovatce U tří svatých pokračujeme 

podle místního značení směrem k letišti. Za železničním přejezdem odbočíme vlevo, 

přejedeme koleje a dáme se doprava na asfaltovou cestu vedoucí do Chotusic. Na návsi 

mineme po pravé straně kostel sv. Václava a pod ním soch sv. Donáta. U zrcadla 

pokračujeme rovně na Nové Dvory. Před Novými Dvory odbočíme doprava na Svatý 

Mikuláš, na další křižovatce pokračujeme směrem na Pardubice. Hned na okraji háje 

sjedeme na širokou zpevněnou cestu, která nás přivede k zámku Kačina. Kolem něho se 

rozkládá zámecký park a obora. Hned za bránou parku odbočíme doleva a pokračujeme 

směrem na Svatou Kateřinu. Do Svaté Kateřiny sjedeme z kopce a pokračujeme dál 

směrem na Starý Kolín , odkud nás 

ukazatele povedou směrem na Hlízov a Nové Dvory. Cesta vede dubovou alejí podél 

řeky Klejnarky. 

Na křižovatce ve vesnici Nové Dvory odbočíme na Přelouč, po levé straně si všimneme 

zámku z konce 16. století a kostela sv. Anny. U Mariánského sloupu na náměstí odbočíme 

doprava. Vystoupáme mírný kopec do Jakuba, kde se nachází na rozlehlé návsi kostel sv. 

Jakuba z počátku 12. století. Pokračujeme dále do Církvice, kde odbočíme doprava, na 

hlavní silnici vedoucí na Kolín, ale hned po několika metrech z ní sjedeme na Třebešice. 

Projedeme celou vesnici a za posledním domem odbočíme vlevo. Po krátkém mírném 

stoupání spatříme pod kopcem osadu Lochy se starobylým kostelíkem sv. Bonifáce. Na 

první křižovatce ve vsi odbočíme doprava a přes háj Hejdov se vracíme zpět do Čáslavi. 
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Tab. č. 3: K zámku Kačina 
Kilometráž trasy 3: 

Místo Od-do 

Cáslav (nám.) o 
Chotusice 5 

Kačina 7,5 

Svatá Kateřina 4 

Starý Kolín 3 

NovéDvory 5,5 

Jakub 3 

Církvice 2 

Třebešice 2 

Lochy 2 

Čáslav 4 

-
Zdroj: Infomapa ČR 20.4.2008 
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Graf č. 3: ukázka proillu trati - K zámku Kačina 
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9.4 Trasa 4 

Délka trasy: 32 km 

Charakteristika: 

Panoramatické vyhlídky 

Suunlo Activlty Molnager 
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Delší část trasy pojedeme poklidných silnicích III. třídy. Pojedeme po svazích Železných 

hor, které nám nabídnou krásné vyhlídky na Čáslav a její okolí. 

Podrobný popis: 

Z Čáslavi vyjedeme od nádraží směrem na Vrchy a Vlačice , a dál rovně na Zbyslav. Po 

pravé straně silnice si všimněme vrbami lemovaných mean~ které jsou vytvořeny 

jedním z ramen řeky Doubravy. Nad Zbyslav ční dvě věže kostela Nejsvětější trojice. 

Pokračujeme do Bílého Podolí, kde stojí na návsi kostel sv. Václava. Dále stoupáme až do 

Semtěše. Dominantou vesnice je věž z lomového kamene, která je pozůstatkem tvrze 

z první poloviny 14. století. Na začátku vsi stojí evangelický kostel postavený 

v novorománském slohu. 
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Ze Semtěšě pojedeme doprava směrem na Podhořany, do místa, odkud je také pěkný 

výhled do širokého okolí. Nepojedeme do kopce, ale před stoupáním do vsi odbočíme 

doprava směrem na Vrdy a po ujetí asi 300m z kopce odbočíme doleva na Lovčice. 

Vyhneme se tak frekventované silnici vedoucí na Čáslav přes Vrdy. Dále pokračujeme do 

Vinař, Vinic a dále na Vrdy, kde u kapličky odbočíme doleva a po mírném stoupání 

přijedeme do Skovic. Do Čáslavi se vrátíme přes Koudelov. 

Tab. č. 4: Panoramatické vyhlídky 
Kilometráž trasy 4: 

Místo Od-do 

Cáslav (nám.) o 
Vrchy 4 

Vlačice 2 

Zbyslav 2,5 

Bílé Podolí 2,5 

Sem těš 2 

Podhořany 3 

Lovčice 2 

Vinaře 2,5 

Vinice 1,5 

Vrdy 1 

Skovice 3 

Koudelo v 3 

Čáslav 3 

Celkem km Nadmořská výška (m) 

o 250 

4 240 

6 230 

8,5 215 

ll 230 

13 265 

16 280 

18 260 

20,5 250 

22 235 

23 220 

26 255 

29 240 

32 250 
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Mapa ě. 4 - Panoramatické vyhlídky 
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Graf č. 4: ukázka profilu trati - Panoramatické vyhlídky 
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9.5 Trasa 5 

Délka trasy: 23 km 

Charakteristika: 

K zámku Žleby 

Převážná část trasy vede po málo frekventovaných komunikacích III. třídy. Kousek trasy 

vede po zpevněné silničce, která nás zavede až k zámku. 

Podrobný popis: 

Z Čáslavi se vydáme směrem na Žleby, přes Filipov a Markovice po asfaltové 

komunikaci III. třídy. V obci Žleby sjedeme z kopce, po pravé straně mineme parkoviště, 

následuje cca 50m kopec a před hradbami po pravé straně je zpevněná cestička, která nás 

zavede kolem zámku až k hlavnímu vchodu. Vrátíme se stejnou cestou zpět směrem na 

Čáslav, vyjedeme kopec a za benzínovou pumpou odbočíme doleva na Horky. V Horkách 

přejedeme přes hlavní silnici a pokračujeme na Potěhy a Tupadly. V Tupadlech pojedeme 

doleva, směrem na Žaky a dále pokračujeme po hlavní silnici až do Čáslavi. 

Tab. č. 5: K zámku Žleby 
Kilometráž trasy 5: 

Místo Od-do 

Cáslav o 
Filipov 2,5 

Marko vice 2,5 

Zleby 3 

Horky 5 

Potěhy 1,5 

Tupadly 1,5 

Zaky 3 

Cáslav 4 

Celkem km Nadmořská výška (m) 

o 250 

2,5 255 

5 260 

8 250 

13 305 

14,5 295 

16 285 

19 275 

23 250 
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Mapa č. 5 - K zámku Žleby 
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Graf č. 5: ukázka profilu trati - K zámku Žleby 
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10. Diskuse 

Cílem této práce bylo podat stručné informace o možnostech cykloturistiky pro 

handicapované sportovce v rámci České republiky a navrhnout soubor cykloturistických 

tras v regionu Čáslav. Při zpracovávání této práce jsem narazila na několik bodů 

k zamyšlení: dostupnost informací o handcyklistice, dostupnost handcyklů a adaptérů na 

českém trhu, technika zvládnuti jízdy, dostupnosti map a průvodců pro handcyklistiku. 

Přestože handcyklistika není úplně novým sportovním odvětvím, nenajdeme o tomto 

sportu žádnou ucelenou literaturu. Jako jeden ze zdrojů informací o handcyklistice 

můžeme považovat internetové stránky. Hledáni však může být velmi zdlouhavé, mnohdy 

odkazy nejsou dostupné nebo již nefunguji. Na internetu najdeme mnoho odkazů, 

většinou jsou to stánky různých národních sportovních organizací či výrobců, které nás 

informují o vzniku, historii a současnosti handcyklistiky v zahraničí. Texty jsou však 

v angličtině nebo němčině. Potřebujete tedy dobré znalosti cizího jazyka, abyste 

porozuměli textu s odbornými a technickými výrazy. V české verzi nalezneme zejména 

stránky firem zabývajících se dovozem a distribucí kompenzačních nebo sportovních 

pomůcek pro lidi s handicapem. Dále pak stránky některých uživatelů handcyklů, kteří se 

s podělili o své zkušenosti. Dalším zdrojem informací jsou diplomové a bakalářské práce 

studentů FTVS, kteří se touto problematikou zabývali. Z těchto zdrojů jsem čerpala při 

tvorbě této práce i já. Dalším zdrojem informací byla spolupráce s handicapovaným 

cyklistou. Tento zdroj je cenný, neboť jinde se dozvídáme spíše obecné informace. 

Osobní zkušenost je mnohem lepší. 

Další otázkou zůstává dostupnost handbiků nebo přídavných adaptérů v České republice 

nejen pro samotné handcyklisty , ale pro všechny zájemce o tento sport na úrovni jak 

rekreační, tak i profesionální. Na našem trhu se objevuje již několik firem, které se mimo 

jiné zabývají dovozem handcyklů od zahraničních výrobců. Mezi ty patří firmy 

Praschberger, Schmicking nebo Sunrise Medical, která distubuuje vozíky značky SOPUR. 

Domácí výrobce zastupuje firma BeneCYKL. Firmy nabízejí také možnost vyzkoušet si 

osobně jednotlivé typy a na základě toho se rozhodnout pro koupi konkrétního modelu. 

Bohužel nemalou roli při koupi handcyklu hraje i finanční stránka. Zatímco si ,,zdravý'' 

cyklista pořídí kolo v částce řádově několik tisíc korun, pořizovací cena handcyklu nebo 

adaptéru je mnohonásobně vyšší (až okolo 70 00 Kč) a mnohdy převyšuje finanční 
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možnosti jedince. V takovém případě je mnohdy závislí na darech od sponzorů nebo na 

finanční podpoře sportovních klubů a svazů pro handicapované sportovce. 

Dalším úskalím pro začátečníky je samotné zvládnutí techniky jízdy, nasedání a vysedání. 

Pokud se s tím nechce člověk vypořádat sám, nabízí se možnost přihlásit se na 

"tréninkové kempy". V České republice oddíl Handbike ČR, který má svoji základnu 

v Jeseníku, pořádá soustředění, rekondiční pobyty a závody v České republice i na 

Slovensku. Dalším, kdo nabízí tuto možnost je například občanské sdružení Paraple. To 

pořádá i cyklistické výlety pro začínající i pokročilé handcyklisty a jejich rodinné 

příslušníky. 

Snad každý začínající handcyklista nejprve "objevuje" možnosti cyklistiky ve svém okolí. 

To však časem přestává být dostačující. Najdeme mnoho průvodců a map pro cyklistiku. 

Snaha podívat se a projet se někde jinde bývá často zbrzděna nebo zmařena nedostatkem 

cyklistických a cykloturistických tras vhodných pro handcyklistiku. Zde musíme brát 

v potaz podrobný popis terénu (povrch i sklon, převýšení), možnost zkrácení nebo 

upravení trasy během jízdy, možnost občerstvení, bezbariérového WC, ubytovací 

kapacity s bezbariérovým přístupem. To na našem trhu bohužel chybí. 

Pokud zájemce o handcyklistiku neodradí tyto překážky, otevírá se jim cesta ke krásnému 

sportu a spoustě zážitků, které nám cyklistika dává. 
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11. Závěr 

Tato práce obsahuje základní informace o handcyklech, jejich vybavení a dostupnosti 

v ČR. Jelikož se již situace na našem trhu zlepšila, poskytuje začínajícím sportovním 

nadšencům širší možnost výběru s ohledem na jejich individuální potřeby. Výběr je 

z několika firem, zahraničních i domácích. 

Dále obsahuje informace o vlivu pohybu na sportovce vozíčkáře, handcyklistice a 

cykloturistice jako o vhodné alternativě pohybových aktivit. Využití cyklistiky 

k dopravním i rekreačním účelům má u nás i ve světě stoupající tendenci a v mnoha 

zemích se tomuto trendu přizpůsobují služby. 

Cykloturistiku považuji za pohybovou aktivitu, která je vhodná opravdu pro každého. Její 

pozitiva jsou zřejmá - je to jedna z nejvhodnějších forem regenerace duševních sil, 

umožňuje mobilitu téměř bez ohledu na věk, je cenově výhodná, bezhlučná, přátelská 

k životnímu prostředí. Půlhodinka jízdy každý den v týdnu je i vynikající prevencí proti 

civilizačním chorobám, posiluje kardiovaskulární systém, ale také celkovou kondici 

člověka. 

Díky mé kamarádce a jejímu handicapovanému synovi jsem poznala, jedno z úskalí 

tohoto sportu -výběr vhodných tras. A to mě přivedlo na myšlenku vypracování několika 

tras s vhodným profilem a terénem a možností kulturně poznávací činnosti v okolí našeho 

bydliště. 

V poslední době se hodně mluví o integraci a bezbariérovosti, ale mnohdy se 

zůstane,bohužel, jen u toho. Ať už k tomu vedou jakékoliv důvody- finanční, neznalost 

problematiky aj. Myslím si, že se doba pomalu mění a otevírá se mnoho nových možností, 

jen je o nich potřeba vědět. Stále totiž chybí dostatečná informovanost a komunikace. Je 

však mnoho lidí, kteří otevřeně mluví o svých zkušenostech a podělí se o ně s ostatními. 

Díky nim vzniklo a vzniká mnoho internetových stránek, kde mohou všichni čerpat 

inspiraci i se dozvědět něco nového, zajímavého. Takové stránky nabízejí i handicapovaní 

sportovci, kteří uvádějí i možnost kontaktu. 

Byla bych ráda, kdyby se má práce stala malým příspěvkem v procesu integrace. 

Domnívám se, že by bylo dobré v této problematice pokračovat, obsáhnout ji mnohem 

podrobněji a vytvořit tak soubor ucelených informací pro začínající handcyklisty, kteří 

chtějí na handcyklu poznat mnohem více, než jen okolí svého bydliště. 
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