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Abstrakt

Název: Nejčastější zdravotní obtíže u horských cyklistů.

Cíle: Odhalit nejčastější lokality zdravotních obtíží u horských cyklistů. 

Vysledovat rozdíly ve zvolených lokalitách zdravotních obtíží u mužů a 

žen.

Metody: Ke sběru dat byl využit dotazník s 9 otázkami. Data byla posbírána po 

závodě horských kol na 50 km. Nejdůležitějšími sledovanými 

parametry byly pohlaví a lokalita obtíží.

Výsledky: Na dotazník odpovědělo 33 žen a 57 mužů. Nejčastějšími lokalitami 

zdravotních obtíží u mužů a žen dohromady byly krční páteř (22,23 %), 

následována bederní páteří (14,44 %), oblastí kříže (13,33 %) a dále se 

nejčastěji objevovalo „bez obtíží“ (10,8 %). Byly pozorovány rozdíly 

ve výběru lokalit zdravotních obtíží u mužů a žen. Pořadí zvolených 

lokalit zdravotních obtíží u žen: krční páteř, kolenní klouby, bederní 

páteř, kříž. Pořadí zvolených lokalit zdravotních obtíží u mužů: krční 

páteř, bez obtíží, kříž, bederní páteř.

Klíčová slova: horská cyklistika, zdravotní obtíže



Abstract

Title:       The most common health problems for mountain bikers.

Objectives: Uncover the most common localities of health problems of mountain

bikers. Find the differences in selected localities of health problems of men 

and women.

Methods: Data were collected using questionnaires with nine questions. Data was 

been collected after the race mountain bikes for 50 km. The most important 

monitored parameters were sex and location difficulties.

Results: 57 male and 33 female randomly selected recreational cyclists responded 

to questionnaire. The most common anatomical sites for overuse 

injury/complaints reported by the male and female cyclists combined were 

the neck (22,23 %), followed by back (14,44 %), small of the back 

(13,33 %) and without difficulty (10,8 %). Significant differences were 

observed between male and female site selection problems. List of health 

problems in women: neck, knees, back, smal of the back. List of health 

problems in men: neck, without difficulty, small of the back, back.  

Keywords: mountain biking, health problems
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1 Úvod

Cyklistika protíná generace a vzhledem ke své dostupnosti hraje významnou roli 

mezi sporty provozovanými obyvateli České republiky. Kolo používáme jako dopravní 

prostředek k cestám do zaměstnání, ve volných chvílích k aktivnímu odpočinku, 

na rodinné výlety i jako prostředek k poměření sil a schopností v rámci závodů. Před 

deseti lety vznikl v České republice projekt Kolo pro život. Z tohoto projektu 

se postupně stal největší seriál závodů horských kol, kterého se např. v roce 2008 

zúčastnilo 14 000 dospělých účastníků a 2 800 dětí. Název projektu plně charakterizuje 

význam cyklistiky v dnešní době, kdy se kolo stalo součástí života mnoha lidí. 

Pravdou však také je, že nedokonalou technickou přípravou, neznalostí anatomie 

či fyziologie lidského těla nebo neodhadnutím zbývajících sil může jízda na kole vést 

k obtížím, ať už z přetížení nebo z důvodů špatného držení těla. 

Hodně výzkumných prací se již věnovalo zdravotním obtížím vrcholových 

a rekreačních cyklistů. Má práce se zaměřuje na smíšenou skupinu cyklistů na horských 

kolech účastnících se závodů Kolo pro život, kde největší podíl tvoří cyklisté 

bez realizačních týmů či nároků na honorář. Jsou to milovníci jízdy na dvou kolech, 

kteří tréninkem a pomocí nových technologií mohou dosahovat dobrých výsledků. 

Touha po srovnání s jinými cyklisty a po sportovním růstu láká tyto rekreační cyklisty 

na závody, kde ze sebe vydávají to nejlepší. Jsou přímo konfrontováni s výsledky 

profesionálních závodníků, kteří mají jednak technicky vyspělá kola, ale i realizační 

týmy složené z trenérů či fyzioterapeutů. O cyklistice již bylo napsáno mnoho, 

„kuchařka“ uvádějící jak předejít či zmírnit obtíže v určitých tělesných lokalitách však 

není dosud zcela dostupná a ucelená.

Výzkum, kterému se budu věnovat, by měl nalézt „Achillovu patu“ cyklistů 

věnujících se převážně jízdě na horském kole; výzkumů zabývajících se lokalizací 

obtíží z přetížení je dosud málo. Cílem bude odhalit nejčastější zdravotní problémy 

související s jízdou na horském kole. V rámci práce budou popsány možné postupy či 

názory (v oblasti nastavení kola, úpravy sedu cyklistů či způsobu jízdy na kole), které se 

objevily ve výzkumech za cílem zmírnění obtíží.
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Poslední výzkum zabývající se globálně problematikou obtíží z přetížení 

u rekreačních cyklistů je z roku 1995 a byl proveden ve Spojených státech amerických.

Mnou provedený výzkum je zaměřený na účastníky výše uvedeného seriálu 

závodů horských kol Kolo pro život. Byli osloveni pomocí dotazníků. Dotazováni byli 

ženy a muži ve věku od 18 do 70 let věku. Obsahem dotazníku byl věk, pohlaví, tělesná 

hmotnost a výška, množství najetých kilometrů za danou sezónu, další provozované 

sporty a lokalizace obtíží vyskytujících se obvykle během závodu nebo po něm. Cílem 

bylo sledovat a popsat možný vztah mezi jednotlivými sledovanými parametry. 

Výsledky práce jsou konfrontovány s výsledky podobných studií provedených 

v minulosti. 

V rámci výzkumu bylo osloveno 90 účastníků závodu horských kol pořádaného 

14. 8. 2010. Zjištěné sumarizované údaje, z toho vyplývající zjištění a přehled výzkumů 

týkajících se zdravotních obtíží u horských cyklistů jsou obsahem dalších kapitol.
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2  Cyklistika 

Cyklistika je nedílnou součástí života široké populace. Při provozování horské 

cyklistiky dochází převážně k zatížení svalů dolních končetin, k rozvoji stability 

a koordinaci svalů. Svaly horních končetin jsou využívány při překonávání překážek. 

Výhodou cyklistiky či stacionárního rotopedu je absence zatížení kloubů dolních 

končetin tělesnou hmotností a možnost provádět tuto činnost i v interiéru. I pacienti, 

kterým doporučíme kolo v rámci rehabilitačního plánu, by měli být seznámeni se 

správnou technikou jízdy, vhodným nastavením kola a prevencí zdravotních obtíží 

pramenících z přetížení. 

2.1  Ontogeneze a cyklistika

Typickou lokomocí člověka je volná bipedální chůze organizovaná

ve fylogenetickém kvadrupedálním lokomočním zkříženém vzoru (1). Je možno říci, že 

zatímco chůze je lokomocí pro člověka fylogeneticky přirozenou, jízda na kole je 

lokomocí umělou, závisející na konstrukci jízdního kola. Lokomoční charakter pohybu 

můžeme tedy charakterizovat jako pohyb těla živočicha (punctum mobile) přitažením, 

resp. odtlačením od pevné opory (puncta fixa). Punctum fixum nalézáme na sedle 

a na řídítkách, noha představuje punctum mobile (2). Cyklistický krok se učíme 

v průběhu života. Děti začínají zvládat tento cyklický pohyb od tří let věku, kdy

ve většině případů potřebují zevní podporu stability. Samostatnou jízdu by mělo dítě 

zvládat v 6 letech věku a měla by být prostřídána jinými pohybovými aktivitami (3).

2.2  Kineziologický rozbor cyklistického kroku

Výzkumy, které se zabývají rozbory cyklistického kroku pomocí 

elektromyografie (dále jen EMG), byly prováděny v nejrůznějších podmínkách, 

za využití různých přístrojů, s rozdílným umístěním elektrod a odlišnými hodnotícími 

postupy. To vše se promítá do výsledků a přináší variabilitu výsledků těchto výzkumů. 

(Tabulka 1 Aktivita svalů a Tabulka 2 Aktivita svalů dolních končetin během 

cyklistického kroku). Vždy se hodnotí jeden cyklistický krok, který má 360°, a pro 

orientaci se používají pojmy horní úvrať (Top Dead Center - dále jen TDC) a dolní 

úvrať (Bottom Dead Center - dále jen BDC). Schematické znázornění cyklistického 

kroku popisuje obrázek 1.
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Obr. 1 Schematické znázornění cyklistického kroku

Aktivita musculus (dále jen m.) gluteus maximus  začíná okolo 30° a pokračuje 

do 150°, kdy dojde k extenzi v kyčelním kloubu. Jak jeho aktivita klesá, síla hamstringů 

se zvyšuje ve druhém kvadrantu od 130°do 250°, kdy extendují kyčelní kloub a flektují 

kolenní kloub (4). Uprostřed cyklistického kroku od 90° do 270° se podílí na tvorbě síly 

hamstringy (m. biceps femoris od 5°do 265° a m. semimembranosus od 10°do 265°)

(5). Podle Gregora (1985) jsou mediální hamstringy aktivní přes polovinu cyklistického 

kroku (od 30° do 210°) a největší aktivitu mají mezi 60° a 150°.  Laterální hamstringy -

zvýšená aktivita je po 120° kola a začíná ±15° před horní úvratí. Při součtu aktivity 

hamstringů dochází k aktivitě, která začíná 15° před TDC a končí 30° po BDC (210°) 

(6). 

M. quadriceps femoris je velmi aktivní na vrcholu mezi 0° a 90°. M. rectus 

femoris je aktivní od 200° do 130° dalšího kola. Gregor (1985) udává největší aktivitu 

mezi 30° před a 30° po TDC. (6) V poslední části kola od 270° do 360° je m. rectus 

femoris aktivně zapojen během přechodu nohy do horní pozice. (7) Jinými slovy

m. rectus femoris působí nejprve jako extenzor kolenního kloubu, ale při zvedání kolena 

může někdy pomáhat flexi v kyčelním kloubu. (8)

M. vastus medialis je aktivní od 300° do 135° dalšího kola a m. vastus lateralis 

je aktivní od 315° do 130° dalšího kola (5). Gregor uvádí největší aktivitu v úseku 15° 

před TDC do 75° po TDC (6). (Obr. 2)
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Obr. 2 Aktivita svalů (mediální hamstringy vlevo nahoře, laterální hamstringy 

vpravo nahoře, m. rectus femoris vlevo dole, m. vastus lateralis vpravo dole) během 

cyklistického kroku – každý úsek odpovídá 15° kola, menší kruh značí 50 % maximální 

aktivity (6).

Je nutné poznamenat, že svalová aktivita m. quadriceps femoris je doprovázena 

svalovou aktivitou hamstringů. Je zde vždy přítomna kontrakce kolenních flexorů 

a extenzorů během extenzorové aktivity. Je zde také přítomna kokontrakce 

m. quadriceps femoris a hamstringů  v průběhu celého cyklu v různě se měnících 

poměrech (6). 

Při pohybu v hlezenním kloubu m. gastrocnemius přispívá nejvíce síly a je 

aktivní od 30° do 270°. Když aktivita m. gastrocnemius zaniká, stává se aktivním 

m. tibialis anterior od 280° až do pozice horní úvratě a přispívá ke zvedání pedálu. 

Znovu když aktivita m. tibialis anterior klesá, m. gastrocnemius se stává aktivním. 

Na rozdíl od svalů kolenního a kyčelního kloubu, hlezenní kloub nemá kokontrakce 

svalů (7).



15

Maximální síla je přibližně při 105° cyklistického kroku (6). Podle Hoes (1968)

je maximální síla na kliku přibližně v 90° cyklistického kroku a navracející se dolní 

končetina pomáhá hnací dolní končetině. Její asistence se snižuje se zvyšováním zátěže 

(9).

Aktivita 
dle Gregora 
(1985)
(6)

Největší 
aktivita 
dle Gregora 
(1985)
(6)

Aktivita
Dle Hamill (7)
Dle Radakovich (5)

m. gluteus 
maximus

30° - 150°

laterální 
hamstringy

340°- 0°- 120 5° - 265°

mediální 
hamstringy

30°-210° 60°- 150° 10°- 265°

m.rectus femoris 330°- 0° - 30° 200°- 0°- 130°

m. vastus lateralis 345°- 0°- 75° 315°- 0°- 130°

m. vastus medialis 300°- 0°- 135°

m.gastrocnemius 30°- 270°

m.tibialis anterior 280°- 360°

Tabulka 1. Aktivita svalů (5,6,7)
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Muscles 0° - 90° 90° - 180° 180° - 270° 270°- 360°

Level Action Purpos

e

Leve

l

Action Purpos

e

Level Action Purpos

e

Leve

l

Action Purpos

e

Gluteus 

maximus H Con Hip 

ext

L Con Hip 

ext

L EcC
Control 

hip fl
L cC Contro

l hip fl

Hamstrin

gs M Con Hip 

ext

H Con Hip 

Ext

L Con Knee 

fl

M Con Knee 

fl

Vastus 

lat./med. H Con Knee 

ext

L Con Knee 

ext

L EcC
Control 

knee fl
M Con Knee 

ext

Rectus 

femoris H Con Knee 

ext

L Con Knee 

ext

M Con Hip fl H Con Hip 

fl

Soleus

H Con PF M Con PF

Gastrocn

emius H Con PF H Con PF L Con PF

Tibialis 

anterior L Con DF L Con DF L Con DF H Con DF

Tabulka 2. Aktivita svalů dolních končetin během cyklistického kroku. Úroveň 

svalové aktivity (L - low, M - moderate, H - high), typ svalové kontrakce (Con –

kontrakce, EcC – excentrická kontrakce), účel aktivity svalů (ext – extenze, fl – flexe, 

PF – plantární flexe, DF – dorzální flexe) (7).

Ve srovnání s normálním rozsahem pohybu v kyčelním kloubu se během

cyklistického kroku využije 28 % normálního rozsahu kyčelního kloubu. U kolenního 

kloubu se využívá 45 % rozsahu pohybu a v hlezenním kloubu 40 % rozsahu (při 

poměření s údaji, které uveřejnila American Academy of Orthopaedic Surgeons) (10).

(Obr. 3)
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Obr. 3 Rozsah kloubních exkurzí při chůzi, chůzi do schodů a jízdě na kole (10).

Při šlapání vzad dochází k nižší kompresi tibiofemorálního kloubu a vyšší 

patelofemorální kompresi. Šlapání dozadu může být doporučeno ke snížení tlaku 

na tibiofemorální kloub u onemocnění typu osteoarthritis či poškození menisků. Naopak 

nemůže být doporučeno u pacientů s patelofemorální bolestí a po poranění či operaci 

předního zkříženého vazu (dále jen ACL) (11).

2.3 Jízda do kopce a různé pozice v sedle

Ve studii Caldwell, Li (1999) byly sledovány tři cyklistické situace: jízda v sedle 

po rovině, jízda do kopce vsedě, jízda do kopce vestoje. Profil momentů sil působící 

na kliku byl velmi podobný u pozice vsedě a pozice stoupání do kopce vsedě, lehce 

vyšší byl poté u stoupání do kopce vestoje. Stereotyp kyčelního kloubu byl nejvíce 

symetrický ve všech třech situacích (momentem sil byly převážně extenzory s krátkou 

nízkou aktivitou flexorů před horní úvratí). Moment sil pro kolenní kloub byl podobný 

pro varianty vsedě, pozice vestoje odhalila prodlouženou extenzorovou fázi kolenního 
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kloubu – flexorová fáze byla zkrácena na část 180° až 270° cyklistického kroku.

Při pozici vestoje došlo u hlezenního kloubu k nárůstu velikosti momentu sil a vrchol 

momentu sil se objevil v pozdější fázi cyklistického kroku (12). (Obr. 4)

Obr. 4 Kroutící moment v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu během jízdy 

po rovině vsedě (LS), do kopce vsedě (US) a do kopce vestoje (ST) (12).

Při porovnávání svalové aktivity m. gluteus maximus (GM), m. biceps femoris 

(BF), m. rectus femoris (RF), m. vastus lateralis (VL), m. gastrocnemius (GM), 

m. tibialis anterior (TA) ve třech pozicích (jízda vsedě na rovině, 8 % stoupání vsedě, 

8 % stoupání vestoje se zátěží 250 W) byly zjištěny tyto jevy: svalová aktivita GM 

začala ještě před TDC ve všech 3 pozicích a měla v pozici vestoje delší trvání, 

s aktivitou přibližně do 160°. Vrchol EMG byl u GM při pozice vestoje přibližně 

o 50 % vyšší než u pozic vsedě. RF byl (stejně jako VL) aktivován po delší dobu 

v pozici vestoje (svalová aktivita RF začala dříve před TDC a pokračovala déle v silové 

fázi). BC, GM, TA mají stejné stereotypy u všech pozic. Jednokloubové extenzory 

(GM, VL) ukázaly největší změny v pohybových stereotypech souvisejících se změnou 

pozice (13). (Obr. 5)

Knee
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2.4  Vliv zvýšení zátěže na rozsahy pohybů

Ve výzkumu Ericson (1988) se při zvýšení zátěže mírně, ale přesto statisticky 

významně změnil rozsah pohybů kloubů dolních končetin. Velikost průměrné 

maximální flexe a extenze v kyčelním a kolenním kloubu se nepatrně změnila, ale 

celkový rozsah pohybu zůstal stejný. V hlezenním kloubu došlo při zvýšeném zatížení 

(240 W) ke zvýšení dorzální flexe (dále jen DF) z 17° na 26°, zatímco plantární flexe 

(dále jen PF) zůstala beze změny. Celkový rozsah hlezenního kloubu vzrostl o 21°-29° 

(10).

Obr. 5 Povrchové 

EMG vybraných 

svalů během 

cyklistického

kroku ve 3 

různých situacích: 

LS – jízda vsedě 

po rovině, US –

jízda do kopce

vsedě, ST – jízda 

do kopce vestoje

(13).
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Na otázku, zda má gravitace vliv na stereotyp zapojování svalů při cyklistice, 

odpověděl výzkum Brown (1996). Cyklisté šlapali v horizontální poloze, dále při 

náklonu 40° a 80°. Při změně polohy se potvrdila hypotéza, že nervový systém 

modifikuje stereotypy zapojování svalů v závislosti na senzorických změnách, které 

s sebou změna polohy přináší. Změny nastaly v míře zapojení svalů a v jejich „timingu“

(14).

2.5  Cyklistika a kineziologie kyčelního kloubu

Cyklistický krok zahrnuje jak pohyby všech velkých kloubů, tak i zapojení 

většiny svalů dolních končetin. Při jízdě na kole dochází v kyčelním kloubu k flexi 

80°-90°. Při úzkém šlapání, kde jsou kolenní klouby drženy blízko rámu, je 

generována větší síla pro pohon a dochází k nefyziologickému postavení kloubní jamky 

a femuru z pohledu vývojové kineziologie. Toto nefyziologické držení není zatíženo 

tělesnou hmotností člověka. Při pozici kyčelního kloubu ve flexi s abdukcí a zevní 

rotací dochází během cyklistického kroku ke snížené aktivitě adduktorů, naproti tomu

u gluteálních svalů dochází ke zvýšené aktivitě. Široké šlapání v sobě obsahuje flexi, 

abdukci a zevní rotaci v kyčelním kloubu – při kombinaci těchto pohybů dochází 

k největšímu kontaktu hlavice a kloubní jamky a tím i k centraci kloubu. Na druhou 

stranu generuje menší sílu pro pohon. Zevní rotace s abdukcí se objeví při jízdě ze sedla 

a při jízdě bez držení řídítek. Úzké šlapání si bude nutné fixovat, široké šlapání bude pro 

svou přirozenost využívat velké množství rekreačních cyklistů. Kyčelní kloub se 

vzhledem k poloze sedla, flexi trupu a středu otáčení před osou pánve nikdy nedostává

do extenze, čímž dochází k neúplnému zapojení m. gluteus maximus. Během flexe 

v kyčelním kloubu je většina vazů v oblasti kyčelního kloubu relaxována (ligamentum

iliofemoral, ligamentum ischiofemoral, ligamentum pubofemoral) (dále jen lig.) (15).

2.6 Cyklistika a kineziologie kolenního kloubu

Střižné síly v tibiofemorálním kloubu jsou nejvyšší v posledních stupních 

extenze kolenního kloubu. Směr střižných sil se mění s flexí v kloubu mezi 50° a 90°. 

Během extenze tlačí patelární šlacha holenní kost vpřed oproti femuru, při flexi tlačí 

holenní kost vzad. Střižné síly v přední části kolenního kloubu v posledních 30° extenze 

jsou přenášeny nejvíce na ACL, který převezme 86 % předních střižných sil (16).
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I když jsou kompresivní síly na tibiofemorální kloub největší při pozici 

v extenzi, kontaktní plocha je větší, což zmenší celkový tlak.  V extenzi je o 50 % více 

kontaktu než při 90° flexi v kolenním kloubu. Jinými slovy při extenzi kolenního 

kloubu jsou kompresní síly na tibiofemorální kloub větší, ale celkový tlak je menší o 

25 % (16).

U žen jsou síly působící na kolenní kloub o 20 % vyšší, z důvodu mechanické

nevýhody v podobě kratších ramen pák (kratší kosti vytvářející kolenní kloub). Protože 

ženy mají menší kontaktní plochu v kloubu, je zde větší tlak, přispívající ke vzniku 

osteoartrózy (7). 

Během šlapání byla zjištěna síla komprese na tibiofemorální kloub 1,0-1,2x

tělesné hmotnosti (dále jen BW) (11). Pro poměr při chůzi je komprese 2,8-3,1 BW

(17).

Během otočení pedálu o 360° provede kolenní kloub přibližně 75° pohybu (18).

Kolenní kloub začíná silovou fázi ve flexi cca 110° a extenduje se do 35° flexe (2).

V poloze v dolní úvrati nesmí být kolenní klouby uzamčeny. M. quadriceps femoris, 

s přispěním hamstringů a gluteálních svalů, zajišťuje většinu potřebné síly pro 

požadovaný pohyb. Během extenze kolenního kloubu dochází také k addukci, normální 

valgózní úhel distálního kondylu femuru se vztahuje a navazuje na osu femuru a pohyb 

chodidla během silové fáze. Tento pohyb vede k mediální translaci kolenního kloubu

během úderu do pedálu (18). Během návratné fáze pedálu se koleno flektuje, zatímco 

tibie rotuje zevně. 

Patelofemorální kloub spolupracuje s kolenním kloubem, největší kontakt 

v tomto kloubu je při 90° flexe a nejmenší při extenzi kolenního kloubu (19). Některé 

zdroje uvádí největší kontaktní plochu mezi 60° a 90°. Největší kompresivní síly 

na patelofemorální kloub jsou při 50° flexi a klesají při extenzi. Kompresivní síla 

na patelofemorální kloub při cyklistice má velikost přibližně 880 N (pro poměr chůze 

ze schodů 4000 N, chůze do schodů 1400 N, chůze 840-850 N). Při obtížích v oblasti 

patelofemorálního kloubu je vhodné se vyhnout cvičením, při kterých dochází 

v kolenním kloubu k úhlům větším než 30°. Naproti tomu pozice v extenzi, kdy jsou 

kompresivní síly na tento kloub malé, dochází k zvětšení střižných sil na ACL. Cviky 
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do konečné extenze jsou kontraindikovány pro poškození ACL, ale nezbytné 

pro patelofemorální kloub (16).

Flexe a extenze kolenního kloubu se může objevit i 4 800 krát za hodinu (19).

Steve Hogg (2009) upozorňuje na skutečnost, že jindy posturální svaly jako hamstringy 

či m. gastrocnemius se při jízdě na kole, po odstranění nutnosti udržovat vzpřímenou 

polohu, stávají převážně svaly fázickými (20).

2.7 Cyklistika a kineziologie hlezenního kloubu

Hlezenní kloub je, stejně jako kyčelní či kolenní kloub, zatěžován velkým 

tlakem. Díky velkým kontaktním plochám, ale netrpí osteoartrózou. Subtalární kloub je 

při chůzi zatěžován silami odpovídajícími 2,4 BW. Při jízdě na kole je toto zatížení 

menší (21).

Během cyklistického kroku se může hlezenní kloub chovat dvěma způsoby, 

provádí radiální nebo axiální pohon. Ten přirozenější a jednodušší v sobě obsahuje 

působení hnacího vektoru nohy axiálně – do osy převodníku a pracovně je tento typ 

pohybu nazýván axiální pohon (Obr. 6 B). Obsahuje pohyb hlezenního kloubu 

do dorzální flexe a je méně účinný než radiální pohon. Během axiálního kroku dochází 

k větší aktivitě m. gluteus medius. Radiální typ pohonu obsahuje přenos síly 

na převodník tangenciálně a dochází při něm k aktivnímu snížení špičky chodidla (Obr. 

6 A). Efektivněji přenáší generovanou sílu na převody kola a při pozici v horní úvrati je 

plantární flexe v hlezenním kloubu 10°. Při tlaku nohy dolů se zapojí plantární flexory 

nohy m. gastrocnemius a m. soleus, při pohybu vzad a tahu vzhůru se zapojují 

extenzory nohy. Při radiálním typu pohonu se zapojuje oproti axiálnímu pohonu více

m. gluteus maximus, tento fenomén je doprovázen poklesem aktivity m. iliopsoas. 

Kračmar uvádí, že svalová koordinace při cyklistickém kroku axiálním a radiálním 

vykazuje značné odlišnosti, kromě m. iliopsoas (2).

Obr. 6 

A – Radiální typ pohonu

B – Axiální typ pohonu (2)
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2.8 Cyklistika a kineziologie páteře, hrudníku a oblasti pánve

Trup je flektován ve všech pohybových segmentech v úhlu 45°–60° (22). Hogg 

(2009) popisuje, že za účelem vyšší výkonnosti a efektivity je nutné minimalizovat 

aktivitu posturálních svalů, udržet v činnosti jen ty nezbytně nutné pro sed. 

Ke správnému dýchání je nutné využít dýchací svaly, které ale mají velmi často také 

funkci posturální. Pokud tyto svaly, budou v napětí a budou nést hmotnost těla, 

nemohou být plně relaxovány a jejich dechová funkce bude potlačena. Pokud cyklisté 

neumí nebo nemohou nechat dostatečně probíhat pohybové exkurze hrudníku ať už pro 

velkou flexi páteře či pro vnitřní rotaci v ramenních kloubech, nebude využita kapacita 

plic (20).

2.8.1  Krční páteř

Svaly v oblasti krční páteře jsou v izometrické kontrakci, pohled směřuje vpřed 

a dochází ke zvýraznění krční lordózy. Pokud cyklista zvolí aerodynamickou polohu 

hlavy, která zahrnuje hyperextenzi krční páteře, může dojít ke změnám struktury v této 

části páteře (2). Rozsah extenze se pohybuje fyziologicky v rozmezí 80°–90° a páteřní 

kanál se zkracuje a předozadně zužuje. Při záklonu se obratle lehce posouvají vzad 

a nejvíce namáhanou oblastí je dolní krční páteř (3).

Zakřivení C páteře je ovlivněno nastavením výšky sedla, úchopu řídítek a flexí 

v Th a L páteři (2).

2.8.2  Hrudní páteř a bederní páteř

Hrudní i bederní páteř jsou obloukovitě flektovány, postavení lopatek závisí na 

typu úchopu horních končetin. Dle Nachemsona je při lehké flexi největší tlak mezi 2. a 

3. bederním obratlem (23). Nesmíme zapomínat na význam thorakolumbální fascie. Její 

elastičnost je podmínkou pro správnou funkci zádového i břišního svalstva, může 

ovlivňovat tkáně v rozsahu od ramenního kloubu až po crista iliaca (24).

Diefenthaeler (2008) hodnotil pohyby v oblasti bederní páteře během 

cyklistického kroku. U všech cyklistů došlo k největší flexi trupu v sagitální rovině 

v části cyklistického kroku od 90° do 180°. Flexe trupu se pohybovala okolo 149° 

a rozsah pohybu bederní páteře byl totožný s pohybem trupu v sagitální rovině –
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maximum nastalo mezi 2. a 3. kvadrantem (25). Cyklistický krok by měl obsahovat 

stejnou dávku síly po celou dobu. Výsledky tohoto výzkumu dokazují, že udržet 

symetričnost síly je náročné a je nezbytné se to neustále učit. Do určité míry je pohyb 

trupu a pánve přirozený a usnadňuje přenos energie z dolních končetin na pedály cestou 

přes kyčelní kloub. Nesmí jít však o stranové „klouzání“ v sedle.

2.8.3 Oblast pánve 

Pánev by se měla opírat v místě vrcholu sedacích hrbolů a nemělo by docházet 

k její nadměrné anteverzi. Pokud bude pánev více v anteverzi, bude více zachována 

fyziologická křivka páteře, ale bude docházet ke zvýšenému tlaku na oblast předního 

perinea (26). Zkrácené ischiokrurální svaly nedovolí anteverzní postavení pánve (24).

Pokud bude pánev klopena do retroverze, bude se zvyšovat flexe celé páteře.

2.9 Cyklistika a kineziologie horních končetin

Ramenní kloub je vždy ve flexi a postavení ostatních kloubů určuje úchop 

řídítek. Držení rovných řídítek zahrnuje postavení v ramenních kloubech do vnitřní 

rotace a abdukce. Pokud se využívají řídítka s nástavci (tzv. rohy), dojde k abdukci 

a zevní rotaci v ramenním kloubu. Loketní kloub se nachází v semiflexi a pomáhá 

tlumit terénní nerovnosti. Postavení zápěstí záleží na druhu řídítek. U rovných řídítek 

převládá pozice zápěstí v radiální dukci a dorsální flexi, naopak při úchopu rohů 

dochází k postavení v zápěstí ulnární dukce s palmární flexí. Prsty jsou ve flexi. 

Optimální polohu horních končetin můžeme odvodit dle principů vývojové 

kineziologie, kde by měl být ramenní kloub v zevní rotaci s addukcí humeru, lehká flexe 

v lokti a dorsální flexe s radiální dukcí zápěstí. Prsty ve volné flexi (2).  

Během rozjezdu na kole každá HK působí jinou silou na řídítka. Soden 

a Adeyefa (1979) zkoumali síly působící na řídítka a během výzkumu získali tato čísla: 

jedna ruka při rozjezdu vyprodukovala sílu 1,08 tělesné hmotnosti a druhá 0,44 tělesné 

hmotnosti. Při stoupání do kopce byly síly působící na řídítka okolo 0,3 tělesné 

hmotnosti a při plynulé jízdě 0,11-0,17 tělesné hmotnosti (27). Maximum síly se 

na řídítkách projeví při 140° cyklistického kroku (28). 
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3 Specifikace horského kola

Horské kolo by mělo obsahovat tyto prvky: široké pláště s hlubším vzorkem, 

větší množství lehkých převodů, široká a robustní řídítka, páčky přehazovačky 

integrované k brzdovým pákám, pevné sedlo s možností snadné úpravy výšky. 

Jednotlivé komponenty musí odolávat většímu zatížení (29). V dnešní době většina 

horských kol disponuje odpružením zadního kola či obou kol (30). 

3.1 Popis kola

Obr. 7 Popis kola (31)

3.2 Technika jízdy 

Styl jízdy je u každého cyklisty individuální, stejně jako je individuální styl 

chůze. Velká flexe trupu má za výhodu snížení odporu vzduchu a odlehčení sedací části 

cyklisty. Vzpřímená poloha umožňuje spíše zachovávat fyziologické zakřivení páteře, 

dochází k většímu zatížení sedacích partií a v neposlední řadě umožňuje netrénovanému 

jedinci lepší ventilaci plic. Horní část těla by se neměla příliš pohybovat ani při velkém 

úsilí a vyšších převodech. Cyklista musí mít kolo pod kontrolou, otřesy a nerovnosti 

vozovky vyrovnávají loketní klouby v semiflexi. Svaly krku, šíje a ramen by měly být 
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uvolněné. Obecně je výhodnější volit lehčí převody a tím dosáhnout uvolněného stylu 

jízdy. Velký kloub palce se má nacházet nad osou pedálu, podélná osa cyklistické tretry 

by měla být kolmá k ose pedálu a tím rovnoběžná s rámem (20). Výzkum Van Sicklej 

(2007) potvrdil hypotézu, že postavení chodidla nemá vliv na spotřebu kyslíku. Při 

pozici chodidla vpředu, uprostřed ani vzad nedošlo ke snížení či zvýšení spotřeby 

VO2max (32). Spotřeba VO2max, jak dokázal výzkum Ryschon (1991), se zvýšila 

o 12 % při pozici jízdy vestoje oproti jízdě vsedě. Zároveň stoupla srdeční frekvence 

v průměru o 8 % (33).

Špička boty nesmí směřovat ven. Pokud chceme dosáhnout efektivní jízdy, je 

nutné kolenní klouby přiblížit co nejvíce rámu, horní část těla uvolnit a nechat v klidu, 

síla nohou by měla být rozložena co nejvíce na pedály (2). Aby docházelo ke klidnému, 

rovnoměrnému a ekonomickému šlapání, je nutné, aby svaly nohou pracovaly po celých 

360°. Toto umožňují klipsny nebo nášlapné pedály. Při jízdě by měla být využita co 

nejmenší energie nutná k provedení pohybu. Nemělo by docházet k dlouhodobému 

„přitahování“ se k řídítkům během stoupání do kopce ani k laterálnímu pohybu pánve.

Na kole bychom měli opravdu sedět, chybou je vzpírat se o pedály. Tuto chybu lze 

odstranit tím, že během jízdy sundáme nohy z pedálů, během chvíle zase nandáme zpět

a všímáme si, zda jsme se neodlehčili ze sedla (34).

3.3 Nastavení kola 

Cyklista musí zaujímat pohodlnou pozici, při které je možné dobře přenášet sílu 

na pedály co možná nejpříměji a bez ztrát. Hrudník i bránice musí pracovat volně.

3.3.1 Správná velikost rámu

Nastavit výšku rámu lze několika způsoby. Jedním z nich je určení dle tělesné 

výšky. Přesnější je stanovení výšky rámu dle délky rozkroku. Měří se v upnutých 

kalhotách a bez bot. Výsledek se násobí podle metody W. Hügi faktorem 0,66 

a k výsledné hodnotě se připočte 1,5 cm. Získaný rozměr by měl být totožný 

s rozměrem od středu středové spojky až k horní hraně horní rámové trubky (29).
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3.3.2 Sedlo a výška jeho nastavení

Pokud cyklista sedí v sedle, dolní končetina, která je v pozici v BDC, by měla 

být natažena s odemčeným kolenem. U této dolní končetiny by měl být schopen dát 

špičku nohy pod pedál. Výška sedla by měla být násobkem výšky rozkroku a faktoru 

0,885 (výška rozkroku se měří bez bot v upnutých kalhotách) (29). Nastavení sedla dle 

Asplund (2004) doporučuje při poloze dolní končetiny v BDC a při noze volně položené 

na pedálu mít 25°-30° flexe v kolenním kloubu. Pokud se kyčel hodně valí vzad a ven, 

sedlo je příliš vysoko (18). 

U sedla platí, čím více chci jet sportovněji a rychleji, tím tvrdší a užší sedlo 

použiji. Měkké sedlo není vhodné pro rychlou jízdu pro svou nestabilitu – labilní 

punctum fixum. Sedlo se nesmí otírat o vnitřní stranu stehen a nastavuje se 

do vodorovné polohy. Dámská sedla jsou obecně širší a kratší. Kontrola polohy sedla se 

dá provést při pozici klik vodorovně, kdy spuštěná olovnice před čéškou prochází osou 

pedálu. Někteří cyklisté preferují posunutí kolenního kloubu o 3 cm vpřed (34). Čím 

kratší bude rám a představec bude delší, tím bude získána větší pevnost. Pokud by však 

po přesném nastavení sedla byl nutný představec delší než 12-15 cm, je délka rámu již 

příliš krátká (28). Při horské cyklistice je někdy nutné sedlo posunout níže za účelem 

bezpečného sjezdu, potom je příhodné mít na sedlovce označenou výši sedla

pro rychlou zpětnou úpravu.

Nastavení sedla a umístění chodidel na pedály přináší i změny rozsahu končetin.

Ve výzkumu Ericson (1988) bylo sedlo umístěno do výšky 102 %, 113 % a 120 % 

vzdálenosti mezi mediálním kotníkem a tuber ischiadicum a byla měněna pozice 

chodidla (přední pozice chodidla-střed pedálu byl v kontaktu s hlavičkou druhého 

metatarsu, pozice vzadu byla o 10 cm vzad). Zvýšení sedla a přední pozice chodidla 

zvýšila extenzi kyčelního kloubu o 19° a snížila flexi o 16°. Celkový rozsah pohybu 

nebyl ovlivněn. Při střední pozici sedla a pozici chodidla vzad došlo ke zmenšení 

rozsahu kyčelního kloubu o 7° a zmenšení extenze kyčelního kloubu o 2°. Flexe 

kyčelního kloubu nebyla ovlivněna (10).

Rozsah pohybu kolenního kloubu se rapidně zvýšil při zvýšení sedla a pozici 

chodidla vpředu (o 15°). Extenze kolenního kloubu se zvýšila na 41° a flexe kolenního 

kloubu se snížila o 22°. Střední pozice sedla s přední pozicí chodidla způsobila 
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zmenšení rozsahu z celkového rozsahu kolenního kloubu o 3°, zvýšila flexi kolenního 

kloubu o 7° a snížila extenzi o 10° (10).

Zvýšení sedla a přední pozice chodidla způsobily zvýšení rozsahu celkového 

pohybu v hlezenním kloubu o 18° a PF se zvýšila o 20°. DF se statisticky významně 

nezměnila. Střední výška sedla v kombinaci s pozicí chodidla vpředu způsobila zvýšení 

rozsahu hlezenního kloubu o 5° a DF o 5°. PF se statisticky významně nezměnila (10).

S přiměřeným zvýšením sedla se dosáhne větší podobnosti pohybů v kloubech 

při srovnání chůze a jízdy na kole. Použití zadní pozice chodidla přinese zvýšení 

rozsahu extenze kolenního a kyčelního kloubu (10).

3.3.3  Nastavení řídítek

Existuje velké množství druhů řídítek. Parametry, které u nich můžeme hodnotit, 

jsou: možnosti typu úchopů (čím více možností tím lépe), šířka řídítek (- ta by měla 

odpovídat biakromiální šířce, či podle některých zdrojů šířce ramen (29). Nastavení 

výšky řídítek se plně odvíjí od stylu jízdy. Pro rekreační cyklistiku či pro cyklistiku,

u které je cílem šetřit struktury páteře, nastavíme řídítka nad úroveň sedla. Čím níže 

budou řídítka uložena, tím více bude páteř ve flexi a odpor vzduchu bude menší. Pozice 

by měla umožnit cyklistovi volně dýchat. U cyklistů, kteří mají tukovou hmotu 

uloženou v oblasti břicha, je nutné nastavit řídítka výše. Pro začátek je možné nastavit 

řídítka a sedlo do stejné výše (při pohodlném sedu bychom měli mít mezi pažemi 

a trupem 90° (19). Výšky představců jsou většinou tabulkově doporučeny k určitým 

velikostem rámu. 

3.3.4 Odpor vzduchu

Dva hlavní odpory, které musí cyklista překonávat, jsou valivý odpor (ovlivňuje 

ho velikost pneumatik a jejich tlak) a tření ve vlastním mechanismu kola. Toto tření 

představuje méně než 5 % ze všech odporových sil. Způsobem, jak zmenšit 

aerodynamický odpor vzduchu je například zmenšit svou frontální plochu. Při tomto 

manévru dokáže průměrně velký cyklista zmenšit svou přední plochu o 30 % (36). 

Cyklista, který bude na sobě mít upnuté, hladké oblečení, může snížit odpor 

vzduchu až o 30 % (36).
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4  Přetížení 

Přetížení lze obecně charakterizovat jako tkáňové poranění způsobující 

opakované submaximální zatížení (18). Tato definice určitě bude lépe odpovídat např. 

bolestem určitých částí dolních končetin. U přetížení, které se projeví jako bolest zad, je 

nutné si uvědomit, že submaximální zatížení v sobě obsahuje také dlouhodobě 

neměnnou polohu těla. Přetížení se zde projeví jako následek reakce tkání (svaly, vazy, 

fascie, kůže, podkoží, kloubní pouzdra). Tyto tkáně budou na opakované přetížení 

či zachovávání neekonomické polohy reagovat zvýšeným nebo sníženým napětím či 

zkrácením. Během cyklistiky se snažíme o tzv. optimalizaci pohybu, kdy pohyb 

vykonáváme tak, abychom udrželi zatížení organismu v mezích, kdy toto zatížení 

nepovede k trvalému poškození.

Opakované pohyby vedou po určité době k únavě organismu, což má 

za následek zvýraznění neekonomického provádění pohybů (23). Pohyb je nutné 

vykonávat s co nejmenší energií a nezapomínat na tzv. mikropauzy. Bolest zde funguje 

opět jako ochranný fenomén, který je dobré vyslyšet. Právě bolest z přetížení má 

klasicky plíživý průběh, kde se intenzita bolesti pomalu zvyšuje. Poloha cyklisty 

negativně podporuje obecný vzorec zkracujících se a ochabujících svalů. Trup 

v semiflexi až flexi, neúplná extenze kolenních a loketních kloubů, nutná aktivita 

flexorů prstů, znemožnění extenze kyčelních kloubů. Poloha anatomických struktur 

při jízdě na kole hraje proti optimální vyvážené funkci svalů. Tím spíše je nutné 

při bolestech reagovat (poposednutím v sedle, protřepáním a uvolněním rukou, 

protažením svalů páteře a dolních končetin, změnou stereotypu jízdy k uvolnění 

napnutých svalů, aktivitou svalů klenby, sklopením pánve atd.). 

Cyklisté by měli umět srovnat posturu, kterou zaujímají na kole. To je možné jen 

v případě, že budou mít zažitý pocit centrace kloubů, budou umět správně relaxovat 

a budou mít cit pro vnímání zvýšeného napětí v různých částech těla. To vše může být 

ovlivněno změněnými anatomickými strukturami či probíhajícím onemocněním. Není 

zvykem provádět sebereflexi během sportovní aktivity a není lehké se naučit vnímat 

vlastní tělo. Optimálně by si cyklista měl uvědomit pocit diskomfortu ještě 

před vnímáním vlastní bolesti.
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Pokud se tak nestane, může dojít ke stimulaci zánětlivé odpovědi, uvolnění 

vazoaktivních látek, zánětlivých buněk a enzymů, které poškozují tkáň. V chronických 

případech poté k degenerativním změnám, které mohou vést ke slabosti, ztrátě 

flexibility a chronické bolesti.  

V této práci se jedná o přetížení struktur, mezi které patří i svaly. Je zde zahrnuto 

přetížení ze špatné techniky a nevhodného nastavení kol. Pokud by se práce více 

věnovala přetížení z nevhodných tréninkových metod, patřilo by sem i tzv. namožení 

svalů, které je charakterizované jako napínací bolest nad postiženým svalem druhý den 

po výkonu a přechodné snížení svalové síly (3).

4.1 Přetížení krční části páteře

Ve výzkumu Wilber (1995) lokalitu krční páteř zaškrtlo 48,8 % oslovených 

cyklistů a tím se stala nejčastějším místem přetížení u cyklistů (38). Na následujících 

obrázcích je znázorněn rozdíl mezi posedem a polohou hlavy určeným k silniční, 

městské a horské cyklistice. 

Na Obr. 8 je patrná výhodná aerodynamická poloha hlavy, která je typická 

velkou extenzí v C páteři a je určena silničním cyklistům. Vrcholoví sportovci, kteří by 

nosili normální typ helmy, mohou ztratit nejméně 1,6 sekund na km (37).

Opora lokty na řídítkách zmenší odpor o 8 % oproti normální pozici loktů. 

Nejmenší odpor je při nastavení řídítek na náklon 30° (39).

Obr. 8 Aerodynamické držení 

hlavy (40)
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Na Obr. 9 je jízda na tzv. městském kole, kde si krční páteř zachovává 

fyziologické lordotické zakřivení. 

Obr. 9 Vzpřímené držení hlavy (41)

Vzpřímená krční páteř je největší brzdný vektor ze všech brzdných komponent 

(2). Skupina cyklistů, která v tomto výzkumu odpovídala na dotazník, používá střední 

polohu hlavy (Obr. 10).

Obr. 10 Střední poloha hlavy (43)

Při dlouhodobě neměnné pozici hlavy dochází k přetížení svalů v oblasti krční 

páteře. Zátěží se zvyšuje patogenní napětí, kterému odpovídají příznačné klinické 

projevy: zvýšený tonus tkání, zvláště pak svalů, zvýšený odpor proti pohybu a svalové 

spoušťové body (3). Na tyto změny nasedá pestrá škála symptomů přes vertigo, nauzeu, 

tinitus, bolest v oblasti temporomandibulárního kloubu či atlanto-occipitálního



32

skloubení, parestezie horních končetin atd. Souhrn svalových dysbalancí v oblasti krční 

páteře lze popsat horním zkříženým syndromem.

4.1.1 Horní zkřížený syndrom

Poloha při cyklistice podporuje vznik tohoto syndromu, který zahrnuje: zkrácení 

horních vláken m. trapezius, m. levator scapulea, m. sternocleidomastoideus 

a m. pectoralis major. Naopak oslabeny jsou hluboké flexory šíje a dolní fixátory 

lopatek. Výsledkem je zvýšená lordóza horní krční páteře s vrcholem na úrovni 4. 

krčního obratle (dále jen C) a flekční držení na úrovni 4. hrudního obratle (dále jen Th). 

Následně dochází k přetížení cervikokraniálního přechodu, segmentu C4/5 a úseku 

páteře na úrovni Th4. Horní hrudní páteř je oploštělá a dochází k iritaci v oblasti 

krčního sympatiku. Změny v segmentu C 4/5 způsobují přes n. axillaris obtíže v oblasti 

ramenního kloubu a přes n. phrenicus mohou ovlivňovat mechaniku dýchání.  Oslabení 

dolních fixátorů lopatek vede k protrakci ramen a tím k přetížení m. supraspinatus 

a m. levator scapulea (3).

Pozice jezdce na kole tento syndrom podporuje, zvláště při nevhodně zvolené 

šířce řídítek, která vede k vnitřní rotaci v ramenních kloubech. Protrakce ramen poté 

souvisí s abdukčním postavením lopatek. Řídítka, která jsou příliš široká, mohou

způsobovat nadměrné napětí m. trapezius a rombických svalů vedoucí k svalovým 

spazmům a bolesti (43). Svalové dysbalance přispívají ke vzniku dalších syndromů,

jako jsou například syndrom horní hrudní apertury, cervikokraniální syndrom a 

cervikobrachiální syndrom.

4.1.2 Syndrom horní hrudní apertury 

Syndrom horní hrudní apertury je méně obvyklý a zahrnuje tyto symptomy: 

brnění prstů, bolest krční páteře, ramen a rukou, bolest v zátylku hlavy, slabost rukou 

a paží, studené nebo cyanotické ruce. Tyto symptomy se mohou zhoršit s některými 

aktivitami jako zvedání rukou při česání, foukání vlasů nebo řízení auta. Tento syndrom 

je podporován hyperextenzí páteře typicky traumatem nebo opakovanou hyperextenzí 

C páteře (43).
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4.1.3 Cervikokraniální syndrom

Tento syndrom má charakteristicky intermitentní průběh a mezi příznaky patří: 

závislost bolestí hlavy na určité poloze nebo zatížení, bolest lokalizovaná nejčastěji 

v záhlaví a parietální krajině, může mít paroxysmální charakter a může mít různou 

vegetativní symptomatologii (44).

4.1.4 Cervikobrachiální syndrom

Tento syndrom zahrnuje mnoho příčin vzniku bolestí vyzařujících ze šíje 

do ramene nebo do oblastí horních končetin. Bolest má difúzní charakter a je často 

doprovázena vegetativními příznaky jako cyanózou, pocity chladu, edémy, zvýšenou 

potivostí a dysesteziemi. Mezi příčiny patří například: funkční blokády v C/Th 

přechodu, funkční blokáda 1. žebra, Pancoastův tumor, epikondylitidy (44).

Bolest krční páteře může zhoršovat několik faktorů: pozice jezdce, technika 

a komorbidní onemocnění. Jízda na nízko umístěných řídítkách po delší dobu zvyšuje 

zatížení na ramena, paže a krční páteř vedoucí k svalové slabosti a bolesti. Pokud je 

horní trubka rámu příliš dlouhá nebo jsou použita řídítka pro minimalizaci odporu (na 

Obr. 8), je zvětšena hyperextenze krční páteře. Cyklisté častěji uvádějí bolest v levém 

m. levator scapulea, způsobené častým ohlížením přes levé rameno kvůli dopravě. 

U starších jezdců nesmíme zapomínat na komorbidní onemocnění, jako je např. artróza 

C páteře, tvorba osteofytů, osifikace ligament krční páteře (43).

Ke zmírnění bolestí C páteře je možné zvýšit řídítka nebo použít řídítka 

s mělčím poklesem. Výše řídítek by neměla být výrazně pod výší sedla (29). Další 

metodou je zmenšit středovou trubku rámu užitím kratší tyče. Také lze provést posun 

sedla dopředu, ale jen v omezené míře. Změna pozice sedla může vést k bolesti 

v kolenních kloubech (43).

Ke zmírnění bolestí krční páteře může pomoci změna techniky.  Strnulý posed 

jezdce přenáší více přímých otřesů na oblast ramenních kloubů. Jízda s loketními 

klouby v semiflekčním postavení a častá změna pozic rukou může minimalizovat 

následnou bolest svalů krční páteře. Edukace jezdců k častějšímu protahování krku při 

mírnější části jízdy může snížit frekvenci a závažnost bolesti krční páteře (43). Změna 

pozice hlavy během jízdy by měla být vždy prováděna na klidném úseku cesty. Cyklista 
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by měl během jízdy reflektovat napětí svalů krční páteře a snažit se o jejich cílenou 

relaxaci, měl by provádět korekci předsunutého držení hlavy a držení ramenních kloubů 

v protrakci a v neposlední řadě občas provést pohyby lopatek. 

Dalším faktorem podporujícím bolest krční páteře je stav helmy. Helma je 

nezbytnou součástí výbavy, musí sedět pevně na hlavě a má být umístěna tak, že přední 

hrana je těsně nad očima jezdce. Nesprávně vybraná helma může podporovat extenzi 

krční páteře.  Nejlehčí přilba na trhu váží pouze 200 g. Pokud přilba i jen trochu tlačí, je 

třeba se ohlédnout po jiné, malý tlak v prodejně může po půlhodině jízdy způsobit 

nepříjemné bolesti (45).

4.2. Přetížení bederní části páteře

Ve výzkumu Wilber (1995) se bederní páteř objevila při hromadném hodnocení 

překvapivě až na 5. místě s 33,3 %. Muži zařadili oblast bederní páteře na 4. místo, ženy 

na 6. (38). Cyklistický posed je typický prolongovanou flexí páteře. Svaly podél celé 

páteře a hlavně svaly v oblasti bederní páteře pomáhají generovat sílu pro dolní 

končetiny a kontrolují pohyb na kole.

4.2.1  Ovlivnění bolestí zad

Při bolestech zad musí být zkontrolována délka středové tyče rámu a velikost 

flexe páteře.  Pokud jsou řídítka příliš nízko či je středová trubka příliš krátká, dochází 

ke zvětšení flexe páteře a následně ke zvýšení tlaku na meziobratlové ploténky 

a struktury páteře. Bolesti bederní části (Low back pain - dále jen LBP) zad ovlivňuje 

postavení pánve. Zkrácený m. quadriceps femoris může způsobovat klopení pánve 

dopředu, zatímco zkrácené hamstringy nachylují pánev vzad. Použití vyšších převodů 

nebo dlouhodobé stoupání do kopců může vést ke slabosti gluteálních svalů 

a hamstringů, způsobující naklonění pánve vzad. Také síla břišních svalů je důležitá 

k udržení stability pozice pánve. De Vey (1998) navrhuje za cílem snížení bolestí zad 

naklonění pánve vpřed, které vede ke snížení flexe a napětí podélných vazů páteře (46). 

Ačkoliv naklonění pánve vpřed snižuje bolesti zad, nesmíme zapomenout, že může 

zvýšit tlak na přední perineum a může také vést ke zvýšení hyperextenze krční páteře.

Nadměrné naklonění pánve není jen příčinou bolestí zad, ale i lumbosakrálního

přechodu, bodu opory, ze kterého vychází síla nohou, která je vytvářena a přenášena 
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na pedály. Cyklistický posed na kole komprimuje přední část meziobratlové destičky 

a otevírá její zadní část. Dochází k napnutí lig. anulare posterior, což může vést k bolesti 

zad. Během aktivity může ochránit zvyšující se spinální instabilitu zvýšení nitrobřišního 

tlaku. Protože cyklista potřebuje volně dýchat, nemůže tento ochranný mechanismus 

používat.  

Salai (1999) uvádí, že bolest zad se vyskytuje u 50 % cyklistů. Pomocí 

skiaskopu analyzoval úhel trupu při použití různých typů sedel. Ve výsledcích byla 

obecná tendence k hyperextenzi pánevního úhlu, která měla za následek zvýšení sil 

v tahu na promontorium. Po vytvoření předního náklonu sedla (10-15°) došlo u více než 

70 % cyklistů k výraznému zlepšení ve výskytu a rozsahu bolesti (26). Lehký náklon 

sedla je možné řešení, ale je třeba mít stabilní pocit v sedle, aby nedocházelo 

ke sklouzávání a instabilitě. Snížený náklon také odpovídá požadavku odstranění útlaku 

perineální oblasti. Na obtíže v této oblasti jsou, vlivem anatomických parametrů, více

náchylné ženy. Je to způsobeno odlišným sklonem pubis arcus. Muži mají tento úhel 

strmější než ženy a tím pádem dochází u žen k většímu kontaktu měkkých tkání 

a “nosu“ sedla (47). 

Otázku sedla řešil Bressel (2002), epidemiologické studie ukazují, že 35–81 % 

cyklistů trpí bolestí perinea a oblasti hýždí. V tomto výzkumu bylo ověřováno klasické 

sedlo, sedlo s částečným výřezem a s úplným výřezem, kde byl sledován náklon pánve, 

zapojení m. triceps brachii, pocit komfortu atd. Jako nejpohodlnější sedlo bylo zvoleno 

sedlo s částečným výřezem. Sedlo s úplným výřezem bylo zhodnoceno jako 

nevyhovující pro pocit nestability a pro zvětšení flexe celého trupu při jeho použití. 

U tohoto typu sedla byla zaznamenána největší aktivita m. triceps brachii. Sedlo 

s předním výřezem, ať už kompletním nebo částečným, zvyšuje naklonění pánve vpřed. 

Pokud by docházelo k přednímu náklonu pánve bez zvyšujícího se tlaku na přední 

perineum a cyklista by neměl pocit nestability, jednalo by se o nejlepší možnost volby 

při bolestech zad. Pokud cyklista zaujme méně aerodynamickou polohu, bude tím šetřit 

zádové svaly a nebude docházet k tlaku na přední perineum. Tato poloha s sebou přináší 

méně efektivní typ jízdy s velkým odporem vzduchu (48). 

Sauer (2007) zkoumal vliv pozice rukou a míru zátěže na pohyby pánve. Pánev 

rotovala vnitřně a laterálně při stlačování pedálu dolů, maximální vnitřní rotaci a sklon 
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dosáhla u dna úvrati (Obr. 11). Tento pohyb pánve způsobuje, že kyčelní klouby 

při záběru pedálu dolů se pohybují dopředu a dolů. 

Obr. 11 Pohyby pánve (anteriorní náklon, laterální náklon a vnitřní a zevní 

rotace) během cyklistického kroku (0°-360°) při horním a spodním úchopu řídítek 

u mužů a žen (plná čára muži, přerušovaná čára ženy, TOPS – horní úchop řídítek, 

DROPS – spodní úchop řídítek) (49)

Pohyby pánve se u mužů se zvyšováním zátěže měnily minimálně (Obr. 12). 

U žen se pohyby zvyšovaly, nejvíce do vnitřní a zevní rotace. Ženy měly daleko větší 

náklon pánve u spodního úchopu než muži (Obr. 13). Změna z horního na dolní úchop 

řídítek způsobila významný pokles předozadního pohybu pánve, významně zvýšila 

pohyby do zevní vnitřní rotace a větší vertikální translační pohyby pánve (49).
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Obr. 12 Změny úhlu pánve při zvyšování zátěže u mužů a žen (49)

Obr. 13 Změna rozsahu pohybů pánve u spodního a horního úchopu u mužů 

a žen (49)

Všechny tyto výzkumy dokazují, že pánev a bederní páteř jsou důležitou 

křižovatkou přenosu síly. Pohyby pánve jsou přirozené a vhodné sedlo by mělo podpořit 
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tuber ischiatici a dovolit přiměřené rolování pánve ve všech osách, které napodobuje 

práci na labilní plošině. 

Mezi další obtíže můžeme zařadit např. ischiální bursitidu. Cyklisté jsou 

obtížemi v sedacích partiích nejvíce ohroženi na začátku sezóny nebo při cyklistických 

událostech na velké vzdálenosti, trvajících několik dní. Dle Cohen by sedlo mělo být 

o 1-2 inches (o 2,54 -5,08 cm) širší než interischiální vzdálenost (47).

Ashe (2003) zjistil, že ve vzpřímené rovné pozici mají cyklisté významně vyšší 

Vo²Max, maximální srdeční frekvence (50). Další z možností jak zmírnit bolesti zad je 

zkrátit představec o 5-10 mm (29).

4.3 Přetížení dolních končetin

4.3.1 Přetížení kolenních kloubů

Bolest přední části kolenního kloubu a patelofemorální syndrom patří 

mezi nejčastější obtíže z přetížení u cyklistů. Ve výzkumu Wilber (1995) se bolesti 

kolenních kloubů objevily u 41,17 % (38). Stav kola, nové vybavení, tréninková 

vzdálenost a intenzita, individuální anatomické faktory - to vše je nutné brát na vědomí. 

Poranění mohou být spojována s nevhodným nastavením kola, špatnou technikou nebo 

nevhodnými tréninkovými zvyky. Šlapání je repetitivní pohyb – během jedné hodiny 

může jezdec průměrně šlápnout až 5000 pedálových obratů. Už jen nepatrné odchylky 

v postavení kloubů dolních končetiny způsobené vrozenou anatomickou odchylkou 

či vybavením mohou vést k dysfunkci, zhoršení výkonu a bolesti (18). Shrnutí příčin 

bolestí kolenních kloubů je uvedeno v Tabulce 3.

Holmes (1994) dokázal, že velké zatížení a dlouhé vzdálenosti při tréninku 

podporují vznik obtíží v kolenních kloubech (51).  Anatomické faktory, které mají vliv 

na vznik obtíží, jsou rozdílná délka dolních končetin, svalové dysbalance, pronace 

chodidla (během silové fáze způsobuje vnitřní rotaci tibie, která zvyšuje napětí 

na mediální část kolene), větší Q úhel (vídán častěji u žen). Během návratné fáze pedálu 

se koleno flektuje a tibie rotuje zevně k přípravě nohy pro další silovou fázi (18). 

Biomechanické abnormality mohou být způsobeny anatomickými stejně tak jako 

funkčními faktory. Svalová neflexibilita je obecný faktor přispívající 
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ke vzniku poranění. Mnoho cyklistů má zkrácené hamstringy a m. quadriceps femoris

z dlouhodobého jednostranného zatěžování.  Neflexibilita hamstringů, m. quadriceps

femoris nebo iliotibiálního bandu (dále jen ITB) může omezit rozsah pohybů kolenního 

kloubu a to povede pravděpodobně ke zvýšení sil na kolenní kloub. Při nevhodně 

nastavené výšce sedla nebo při chybném nastavení nášlapných pedálů dochází 

k opakovanému přenosu nadměrných sil na struktury kolenního kloubu (18).

Horka (1996), který vidí příčinu anterior knee pain syndromu ve změně Q úhlu,

přidává ještě tyto důvody měnící distribuci zatížení v kolenním kloubu: genua valga, 

recurvatum, abnormální tvar pately, tuhé laterální retikulum, chabý m. vastus medialis, 

patelo-femorální instabilita atd. (52). 

Tabulka 3. Příčiny bolestí kolenních kloubů v cyklistice (18)

Faktory                                                                                Možné následky

Anatomie
Rozdílná délka dolních končetin Namáhání posteriorní části KK, napětí v ITB
Široká pánev Namáhání laterální části KK (zvýšení Q úhlu)
Pes planus nebo pronace Namáhání mediální části KK
Vnitřní rotace tibie Chybné postavení pately
Svalová slabost m. quadriceps femoris, 
hamstringů, flexorů kyčelních kloubů a 
gluteálních svalů

Slabost způsobená změnou techniky šlapání, 
která má za následek přenesení namáhání do 
jiné oblasti kinematického řetězce

Neflexibilita  svalů dolních končetin ITB syndrom

Stav kola
Sedlo příliš vysoko Extenze v kolenním kloubu bude iritovat ITB, 

namáhání šlachy m. biceps femoris, zatížení 
patelofemorálního kloubu a kyčelního kloubu 
při stoupání do kopce, bolest posteriorní části 
kolenního kloubu

Sedlo příliš nízko Namáhání šlachy m. quadriceps femoris
Sedlo příliš vpředu Namáhání přední části kolenního kloubu při 

pozici v maximální flexi
Sedlo příliš vzadu Napětí v ITB, namáhání šlachy m. biceps 

femoris
Dlouhá klika Zvýšení sil na celý kolenní kloub, nejvíce jsou 

zatěžovány šlachy patelly a m. quadriceps 
femoris

Vnitřní rotace v hlezenním kloubu Tendinosis patelární šlachy, namáhání přední 
části kolenního kloubu

Zevní rotace v hlezenním kloubu Namáhání mediální části kolenního kloubu

Trénink
Rychlé zvýšení intenzity a vzdáleností Mikrotrauma, svalová slabost
Nadměrné šlapání do kopců Chondromalacia, poškozování chrupavky
Používání těžkých převodů Namáhání mediální části kolenního kloubu
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Patelofemorální syndrom je také nazýván retropatelární syndrom a značí bolest 

anteriorní části kolenního kloubu. Tento syndrom je prvním ukazatelem degradace 

chrupavky a může vyústit v chondromalacii. Vzniká kombinací faktorů zahrnující 

dysfunkci extenzorového mechanismu kolenního kloubu. Pacient udává zvýšení bolesti

při zatížení kolene – při stoupání či scházení schodů, během dlouhého sezení či dřepění.

Většina cyklistů udává bolestivý bod v centru pately a popisují bolest přímo pod patelou 

spíše než na mediální či laterální straně. Bolest se vyskytuje spíše po jízdě než během 

jízdy (18).

Chondromalacie je charakterizována bolestí a krepitací v retropatelární oblasti.  

Jsou popisovány pocity drhnutí, drásavý pocit s diskomfortem v přední části kolenního 

kloubu zhoršený při stoupání, dřepění a sezení. Příčinami mohou být měkčení 

chrupavky nebo chronický synoviální zánět. Cyklisté, kteří mají pes planus, nadměrnou 

pronaci nohy nebo valgózní postavení v hlezenním kloubu, jsou více náchylní ke vzniku 

chondromalacie. Během cyklistiky se bolest objevuje při šlapání do kopce nebo 

při použití vyššího převodu. Horka (1996) upozorňuje na to, že 49 % pacientů se 

stanovenou diagnózou chondromalacie čéšky nemělo artroskopicky žádné změny 

chrupavky (52). 

Tendinosis šlachy m. quadriceps femoris je charakterizována jako bolest šlachy 

m. quadriceps femoris s vystřelováním do pately. Bolest může být lokalizována 

mediálně nebo laterálně od suprapatelární oblasti, nejčastěji však na laterální stranu 

kolenního kloubu. Tendinosis může následovat po akutním úrazu nebo po opakovaném 

namáhání při chybně nastaveném kole. 

Tendinosis patelární šlachy může vyplývat z iritace patelární šlachy a je 

pravděpodobně způsobena nadměrným úhlovým tahem při chybném nastavení pedálů 

a klipsen. Cyklisté často udávají významnou bolest šlachy spojenou se šlapáním a jinou 

aktivitou kolenního kloubu, která v sobě zahrnuje pohyb do extenze. Může se 

vyskytnout lokální otok šlachy a palpační krepitus.

Akutní prepatelární bursitida je u cyklistů méně obvyklá. Vzniká při akutním 

traumatu a můžeme na ni mít podezření při vzniku otoku a bolestivosti v přední části 

pately. Častější je chronická prepatelární bursitida, která vzniká opakovanou 

mikrotraumatizací (18).
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Sedlo může být příliš vysoko nebo příliš vpředu či oboje. To způsobuje zvýšené 

patelofemorální zatížení. Když je sedlo nízko, dochází k hyperflexi kolenního kloubu 

zvyšující kompresi pately na kost stehenní. Asplund (2004) uvádí, že nášlapy mají mít 

maximálně 9° rotace dovnitř nebo ven oproti tělu pedálu. Pokud je větší úhel, může 

dojít k vnitřní nebo vnější nadměrné rotaci holenní kosti a tím ke zvýšenému namáhání 

kolenního kloubu (18). 

Mediální bolest kolenního kloubu

Asplund (2004) uvádí tyto důvody: nevhodně nastavená výška sedla, nastavení 

sedla příliš vpřed nebo vzad nebo nevhodná pozice nášlapů - všechny tyto parametry 

zvyšují vnitřní rotaci tibie. Malá flexibilita nohy a chybně vedený trénink, jako je jízda 

ve vysokých převodech nebo nadměrné stoupání, zvyšují namáhání na mediální straně 

kolene. Anatomické abnormality jako genua vara, přílišná pronace v hlezenním kloubu, 

vnitřní rotace tibie a funkční zkrácení hamstringů mohou také vyvolat bolest. Mediální 

bolest je často způsobena bursitidou pes anserinus nebo mediopatelární plicae syndrom

(18). 

Pes anserinus bursitis zahrnuje pozvolný nástup bolesti okolo metafýzy mediální 

proximální tibie, přibližně 2-4 cm pod kloubní linií. Opakovaná iritace bursy může vést 

k zánětu. Vlivem zánětu dochází ke kontrakci hamstringů, tibiální rotaci, a přímý tlak 

na bursu pes anserinus vyvolá bolest. Zde je doporučován jako prevence dostatečný 

strečink hamstringů (18). 

Mediopatellar plicae syndrom způsobuje bolest okolo mediálního reticula. Plicae

je synoviální přepážka z embryonálního kolenního kloubu, objevuje se u 30 % populace 

a může se vklínit mezi kondyly během flexe kolenního kloubu, což vede k zánětu 

a otoku. Pokud je plicae chronicky zanícená, dochází k fibrotizaci, kdy může jako tětiva 

přeskakovat přes mediální kondyl femuru během flexe a působit iritaci a pukající pocit. 

Cyklisté s plicae syndromem popisují blokování mediální části kolenního kloubu 

a bolest doprovázenou pocitem mediálního zpětného šlehnutí, které se objevuje 

při každém záběru. Prevencí je správné nastavení sedla a nášlapů. K dočasné úlevě 

může být přímo vpraveno lokální anestetikum do plicae. Při déle trvajících obtížích je 

nutné navštívit ortopeda (18). 
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Bailey (2003) zkoumal postavení dolních končetin v sagitální a koronární ose 

během cyklistického kroku. U cyklistů s obtížemi v oblasti kolenních kloubů byla 

nalezena větší abdukce bérce a větší dorzální flexe hlezenního kloubu během pohybu 

kolenního kloubu do extenze oproti skupině bez obtíží (53).   

Bolest na laterální straně kolenního kloubu 

Při výskytu laterální bolesti kolenního kloubu je opět nutné zhodnotit stav kola 

a anatomické odchylky cyklisty. 

Iliotibiální pruh

Jedná se o tlustý fibrózní pruh, který běží po zevní straně nohy od kyčle 

ke kolennímu kloubu. Jedná se o ekvivalent lig. fascie latea. Tento syndrom je způsoben 

zánětem intraartikulární synovie nebo iritací hypertrofního iliotibiálního pruhu přes 

laterální kondyly. S flexí putuje vzad a dopředu s extenzí. Cyklisté uvádí ostré bodavé 

bolesti laterální strany kolene a mohou uvádět snížení síly šlapání pro bolest. 

Nejčastějším zdrojem tohoto syndromu jsou anatomické abnormality (nadměrná vnitřní 

rotace tibie, genua vara, nadměrná pronace hlezenního kloubu, rozdílná délka končetin) 

či nevhodně nastavené kolo (sedlo příliš vysoko či vzadu). Neflexibilní svaly mohou 

zhoršovat stav (54).

Holmes (1993) navrhuje jako neoperační prevenci tohoto syndromu úpravu 

tréninku, strečink, kryoterapii, dostatek regenerace a NSA. V jeho výzkumu je uvedeno, 

že u 254 cyklistů, kteří měli bolest kolenního kloubu, se ITB syndrom diagnostikoval 

v 61 % případů. U 61 cyklistů, kteří byli vyšetřeni pro ITB syndrom, se objevily tyto 

obtíže: prudká citlivost distálního ITB-52 cyklistů, bodavá bolest, pálivá bolest, pocit 

horkosti na straně kolene během cyklistiky, často spojený se ztrátou síly – 10 cyklistů, 

krepitace – 9 cyklistů, lokalizovaný otok – 8 cyklistů, 10 cyklistů mělo zkrácený m. 

TFL. Z těchto 61 cyklistů mělo 18 nevhodně nastavené kolo, u 9 z nich byla nalezena 

externí rotace tibie větší než 20°, u 7 z nich byla nalezena rozdílná délka končetin, u 11 

z nich bylo pronační postavení v hlezenním kloubu při zatížení. Jako autoterapie je zde 

doporučováno použití ortézy, změny pedálového systému z pevného na volný, snížení 

zátěže a úprava kola (54).  
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Bolest zadní části kolenního kloubu

Nebývá častá, může být způsobena zánětem šlachy m. biceps femoris nebo 

zánětem úponů mediálních hamstringů. Cyklisté, kteří mají zánět šlachy m. biceps 

femoris, uvádějí pozvolný nástup bolesti v místě úponu svalu na hlavičku fibuly.  Sedlo, 

které je příliš vysoko nebo moc vzadu, nadměrná vnitřní rotace tibie, varózní postavení 

kolene nebo rozdílná délka končetin může zvyšovat namáhání m. biceps femoris. Pokud 

je výška sedla nastavena na delší dolní končetinu, kratší dolní končetina je nucena 

k natažení při každém šlápnutí, což zvyšuje namáhání svalového aparátu. 

4.3.2 Přetížení a oblast hlezenního kloubu a chodidla

K největšímu zatížení v oblasti chodidla dochází u velkého palcového kloubu 

(29). Úkolem treter či bot na cyklistiku je ochrana tohoto kloubu pomocí neohebné 

podrážky. Tato podrážka má také chránit plantární fascii, která je více zatížená 

při nevhodném stereotypu šlapání, pokud dochází v hlezenním kloubu k supinaci.

Cohen (1993) upozorňuje na zánět Achillovy šlachy. Jako příčinu uvádí špatnou 

techniku jako nadměrné pohyby v hlezenním kloubu, používání přílišné síly nohou 

při stoupání, neadekvátní přípravu, vrozené změny v postavení chodidla. 

Charakteristickými příznaky jsou otok a bolest při odrazu. Pohyby v kotníku jsou 

pro správnou techniku šlapání důležité, většinou je noha v pozici v plantární flexi a jen 

občasně v pozici v dorzální flexi (47). 

4.4 Přetížení horních končetin 

Při obtížích v oblasti ramenních kloubů, krční páteře a lopatek je nutné 

zkontrolovat šířku řídítek. Příliš široká řídítka způsobují předčasnou únavu svalů. Úzká 

řídítka naproti tomu brání volnému dýchání. V literatuře se objevují dvě informace 

o nastavování řídítek, první skupina doporučuje nastavení dle šířky ramen, druhá dle 

biakromiální vzdálenosti. Ve výzkumu Wilber (1995) se obtíže u horních končetin 

objevily u 31,1 % cyklistů (38).

Při cyklistice nejčastěji dochází k těmto dvěma obtížím: útlak nervus ulnaris

(dále jen n.) při jeho průchodu Guyonovým kanálem nebo může dojít ke vzniku 

„tenisového lokte“. Guyonův kanál je tvořen os pisiforme, šlachou m. flexor carpi 
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ulnaris a hákem os hamatum. Lig. pisohamate tvoří dno kanálu, ligamentum carpale 

palmare a m. palmaris brevis tvoří jeho horní část. Cyklistická obrna neboli komprese 

ulnárního nervu v Guyonově kanálu vzniká z dlouhodobého úchopu a tlaku na řídítka. 

Ulnární neuropatie v zápěstí mohou způsobit dysestezie 4. a 5. prstu stejně tak jako 

svalovou slabost. Více bývá postižen n. ulnaris, n. medianus je chráněn transverzálním 

ligamentem (55).

Akuthota (2005) zaznamenával elektrofyziologické změny na n. medialis 

a n. ulnaris po několikadenní cyklistické vyjížďce na velkou vzdálenost. Zúčastnilo se 

14 cyklistů (28 rukou), kteří použili polstrovaná řídítka i ochranné rukavice. Mezi jezdci

50 % uvedlo symptomy v oblasti rukou charakterizované jako bolest, necitlivost, brnění. 

Po zátěži byla zaznamenána motorická latence hluboké větve n. ulnaris. U tří rukou 

bylo pozorováno elektrofyziologické a symptomatické zhoršení karpálního tunelu, 

u 1 ruky se objevily příznaky karpálního tunelu po jízdě. Ostatní výsledky nebyly

statisticky významné (55).

Megan (2003) vyšetřil 25 cyklistů před a po několikadenní cyklistické události, 

která zahrnovala 600 km. K vyšetření používal testy (např. Phalenův test, Frontmenův 

příznak, síla úchopu) a dotazník. 23 z 25 cyklistů uvedlo jeden nebo oba, motorické či 

senzitivní symptomy. Motorické symptomy se vyskytly u 36 % rukou (11 cyklistů), 

nebyly nalezeny žádné významné rozdíly mezi cyklisty s různou zkušeností či použitím 

typu řídítek. Senzitivní symptomy se vyskytly v 10 % rukou (4 cyklisti), většina z nich 

v části inervované n. ulnaris. Významně vyšší podíl horských cyklistů uvedlo senzitivní 

obtíže oproti cyklistům silničním (56). 

Obecně jsou ve výzkumech shrnuta tato doporučení jako prevence „cyklistické 

obrny“: nošení dobře padnoucích neopotřebovaných rukavic, užití polstrování 

na řídítkách, často měněný úchop a přenesení tělesné hmotnosti více na sedlo, 

uvolňovaní rukou během jízdy, lehký nekřečovitý úchop.

V některých případech může dojít ke vzniku tenisového lokte vlivem přetížení 

extenzorů zápěstí, bolest se objeví při stisku rukojeti (3).
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5 Prevence

Doporučení k úpravě kola již při vzniklých obtížích je popsáno v jednotlivých 

kapitolách. Preventivní doporučení zahrnují tyto možnosti:

5.1 Regenerace

Regenerace zahrnuje tyto postupy: masáž, sauna, kryoterapie, vhodná výživa, 

spánek, aktivní regenerace, mentální trénink. Cyklista by měl po menší námaze zvolit 

druhý den jako zcela odpočinkový. Po velké námaze by měl druhý den využít 

k lehkému vyjetí, třetí den poté zvolit jako zcela odpočinkový (29). Bezprostředně

po výkonu je nutné cyklistovi dodat rychlý zdroj energie, později cca 2 hodiny 

po výkonu je nutné dodat stravu bohatou na proteiny, která bude využita k růstu 

a regeneraci svalů (53). Saunu lze doporučit 1x týdně, masáž celého těla 2–3x týdně

(54). Mezi mentální trénink patří autogenní trénink (např. Schultzův autogenní trénink), 

změna prostředí, aktivity bez fyzického úsilí. Lze využít výhody klimatoterapie (29).

Dále lze použít například tyto postupy fyzikální terapie: horká „rolka“, střiky 

zad studené, horké i střídavé, studená koupel bérců, vířivá koupel (57).

5.2 Přidávání zátěže

Na počátku sezóny musí cyklista s rozumem přidávat intenzitu i délku vyjížděk. 

Každé zatížení vede k únavě a ke snížení výkonnosti. Po přiměřeném výkonu nastává

doba zotavení a tzv. superkompenzace, kdy se organismus zregeneruje za hranici 

výchozí úrovně. Výkon stoupá optimálně, pokud nový tréninkový podnět spadá do fáze 

superkompenzace předešlého tréninkového plánu. Zpočátku sezóny je nutné počítat 

s delším časem regenerace. Po zatížení by měl být cyklista schopen duševně a fyzicky 

pracovat. Ráno by se měl cítit odpočinutý a nejdéle za 48 hodin by měl být schopen 

zopakovat stejnou zátěž (29).   

5.3  Správná technika jízdy, správné nastavení kola

Správná technika jízdy a správné nastavení kola byly probrány v samostatné 

kapitole. Cyklisté by měli cvičit radiální typ pohonu dolních končetin. Pokud provádíme 

cyklistiku rekreačně, měli bychom zvolit přímější posed na kole. Bude nám chránit 
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páteř, umožní lepší ventilaci plic, pomůže odlehčit nejvíce namáhané svaly šíje a přední 

perineum. Při úzkém šlapání budeme více namáhat adduktory, kyčelní kloub nebude 

v centrovaném postavení. Z tohoto důvodu při počínajících obtížích v oblasti kyčelních 

kloubů doporučíme „široké šlapání“ s kolenními klouby dále od rámu. 

Správné nastavení kola je proces hledání optimálního posedu versus výkonnost. 

Už při samotné koupi kola bychom se měli zaměřit na výběr rámu ne dle celkové výšky, 

ale dle výšky rozkroku. Výběr sedla je důležitý a vždy bychom ho, stejně jako kolo, 

měli důkladně vyzkoušet při nákupu. Veškeré komponenty jsou dnes nabízeny 

ve velkém množství provedení a my bychom tuto rozmanitost měli využít ve svůj 

prospěch. Pokud se objeví bolest při jízdě na kole, je dobré ji řešit před vznikem 

vážnějších obtíží. 

5.4 Strečink

Strečink je nedílnou součástí tréninku. Měl by se provádět před výkonem 

po rozehřátí a nezbytně po výkonu. Zásady strečinku: musí být prováděn pomalu, 

protahování musí být příjemné, protahovat vždy obě poloviny těla, spojit výdech 

s relaxací svalu, nepérovat v krajní poloze, dosáhnout příjemného tahu či tlaku a setrvat 

v krajní poloze (59).

Pro cyklistiku je nejpodstatnější provést strečink těchto svalů: m. trapezius, 

m. levator scapulae, m. iliopsoas, m. quadriceps femoris, hamstringy, adduktory 

kyčelního kloubu a m. triceps surae.

Význam zahrnutí statického strečinku před výkonem a jeho vliv na maximální 

sílu (W/kg) a celkovou práci (J/kg) sledoval výzkum Connor (2006). Probandi 

před absolvováním jízdy na ergometru byli rozděleni do dvou skupin, kde jedna skupina 

v rámci rozehřátí provedla statický strečink a druhá nikoliv. Skupina, která v rámci 

rozehřátí absolvovala statický strečink, dosáhla vyšší maximální síly a celkové práce. 

Maximální síly bylo dosáhnuto v kratším čase (60).  

5.5 Cvičení podporující vnímání a práci s vlastním tělem

Mezi tato cvičení patří jóga, Schultzův autogenní trénink, metoda Pilates, 

Jacobsonova progresivní svalová relaxace, cvičení s využitím pomůcek (Fitball, 
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Overball, Bosu, Balance step, Posturomed, Medvědí válec, Pedalo, kulová a válcová 

úseč, točna, balanční poduška Dynair, Aero step, balanční čočky, Stability traper, 

Rotago, pružinová balanční deska, Fitter, minitrampolíny) (61). Tato cvičení lze nalézt 

v nabídce sportovních zařízení.

5.6 Změna sportovní aktivity

Pokud bychom hledali optimální sportovní protiklad cyklistiky, měl by tento 

sport zatěžovat horní končetiny, umožnit extenzi páteře a plné protažení dolních 

končetin. Z běžně provozovaných sportů by tomuto požadavku vyhovovalo nejvíce 

plavání, bojové sporty, běžecké lyžování a gymnastika. 

5.7 Individuální fyzioterapie

V rámci prevence je možné absolvovat individuální fyzioterapii. Zde by bylo 

možné použít řadu technik na vyrovnávání svalových dysbalancí, nácvik správného 

dýchání a zvládnutí správného stereotypu šlapání.
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6 Cíle práce 

Výzkumů zabývajících se lokalizací zdravotních obtíží u cyklistů není příliš 

mnoho, v České republice téměř žádný. Velká část firem a veřejnosti zabývající se 

cyklistikou stále hledá optimální nastavení bicyklů za cílem zmírnit zdravotní obtíže 

způsobené cyklistikou. Ani oni však nemají přehled o četnosti těchto obtíží ani o jejich 

návaznosti na individuální lidskou variabilitu (pohlaví, věk, tělesnou hmotnost, výšku, 

najeté kilometry za sezónu, počet let provozování cyklistiky, typ povrchu tréninku, další 

provozované sporty). Výzkumy, které byly provedeny, jsou staršího data. Technické 

vybavení kol i ochranné pomůcky cyklistů prošly za onu dobu značným vývojem, který 

může mít vliv na výskyt obtíží. Jedná se o pilotní výzkum a měl by nasměrovat jak 

cyklisty, tak i výrobce kol jakým směrem je nutné se více ohlížet a kde dávat větší důraz 

na správné nastavení kol, a správnou techniku jízdy. Výzkum by mohl napovědět, jak 

kvalitní je práce prodejců kol v oblasti jejich doporučení ohledně velikosti kola či 

ochranných pomůcek. Je provozování určité sportovní aktivity nutně spojeno se 

zdravotními obtížemi, či je dnes již tak velká informovanost cyklistů, že sami umějí 

předejít obtížím?

Cílem tedy bude odhalit nejčastější lokality zdravotních obtíží související 

s jízdou na horském kole. 

Dále je cílem vysledovat rozdíly ve zvolených lokalitách zdravotních obtíží 

u mužů a žen.
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7 Hypotézy

Hypotéza č. 1

Předpokladem je, že nejčastějšími lokalitami zdravotních obtíží z přetížení

u horských cyklistů budou krční páteř a kolenní klouby. 

Hypotéza č. 2

Předpokladem je, že pohlaví probandů bude mít vliv na pořadí nejčastějších 

lokalit zdravotních obtíží u horských cyklistů v ČR.

Obě dvě hypotézy vycházejí z výsledků amerického výzkumu WILBER, C.A. 

An epidemiological Analysis of Oveuse Injuries Among Recreational Cyclist. Mnou 

zpracovaný výzkum má ověřit, zda se tyto výsledky potvrdí i v rámci ČR.  
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8 Metody a postup řešení

Má práce se řadí mezi kvantitativní typ výzkumu se statistickým řešením. 

Ke sběru dat byla zvolena dotazníková forma jako vhodný prostředek ke zjištění většího 

množství údajů v krátkém čase (Příloha 1 - Dotazník Kolo pro život). Sběr dat pro 

dotazník byl proveden po dojezdu závodu horských kol Kolo pro život 14. 8. 2010. 

Jednalo se o závod Ještěd Tour Kooperativy. Dotazník byl zodpovězen 90 probandy 

od 18 do 70 let věku po dojetí závodu na 50 km. Všichni probandi použili při jízdě 

horské kolo, všichni měli ochranné pomůcky – rukavice, vypolstrované šortky, helmu.

Dotazník obsahuje celkem 9 otázek (4 s uzavřenými typy odpovědí, 

4 s otevřenými typy odpovědí a 1 polouzavřenou otázku). Sledované parametry 

v dotazníku jsou rozděleny do 2 částí:

1. Část:

Sleduje osobnostní charakteristiky, které budou sloužit k posouzení 

možných vztahů se zdravotními obtížemi. Podobné typy otázek se 

vyskytovaly v již zmíněném posledním výzkumu na toto téma, který 

proběhl v roce 1995 ve Spojených státech amerických. Obsahuje: pohlaví, 

věk, tělesná hmotnost, výška, počet let pravidelného provozování cyklistiky, 

nejčastější typ terénu jízd, počet kilometrů najetých za sezónu (od 1. 1. 

2010), jiné provozované sporty.

2. Část: 

Obsahuje otázku na místo výskytu největších obtíží (jako jsou bolest, 

svědění, pocit nepohodlí, odřeniny) během jízdy na kole nebo po ní. Nemělo 

by se jednat o bolest svalového původu. Probandi měli za úkol zvolit pouze 

jednu odpověď. Nabízené možnosti výskytu obtíží: krční páteř, hrudní páteř, 

bederní páteř, kříž, sedací hrboly, oblast genitálií, ramenní klouby, loketní 

klouby, zápěstí, klouby prstů ruky, kyčelní klouby, třísla, kolenní klouby, 

hlezenní klouby, nárt, chodidlo, jiné.

Anatomické lokality obtíží byly popsány laickým názvoslovím s cílem usnadnit 

výběr probandům. Přesnost sběru dat dotazníkovou formou má omezení v konečnosti 
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odpovědí probandů. Z toho důvodu byly použity částečně otázky s uzavřenou 

a otevřenou možností odpovědí. Při použití dotazníku nebyla možnost doplnit data 

o pozorování jednotlivých probandů. O odběru dotazníků informoval pořadatel závodu. 

Většina cyklistů, které jsem oslovila, při odebírání dotazníku ochotně spolupracovala.

Všechny naměřené údaje byly zpracovány na PC v programu Microsoft Word a Excel.

K hledání výzkumů byly použity tyto databáze: Medline, PEDro, EBSCO. 

Zahraniční články byly získány s využitím Národní lékařské knihovny, knihovny FTVS 

UK, knihovny Univerzity Palackého v Olomouci, na internetových stránkách. Klíčová 

slova byla vyhledána na oficiálních stránkách zahraničních časopisů.
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9  Výsledky

Na dotazník odpovědělo 90 probandů, z toho 33 žen (36,67 %) a 57 mužů

(63,33 %). Počet probandů v jednotlivých věkových skupinách znázorňuje Graf 1. 

Největší zastoupení mezi muži má věková skupina 40-49 let (31,56 %) a následně 

věková skupina 20-29 let (28,07 %). Mezi ženami je nejvýraznější věková skupina 20-

29 let (51,5 %). 

Graf 1. Věkové rozložení probandů v absolutních číslech – muži, ženy odděleně

Celková průměrná výška u probandů je 175,8 cm (± 8,34). U žen pak 168,4 cm (± 6,1),

u mužů 180 cm (± 6,2). Z 90 má 30 jedinců (33,3 %) hodnotu BMI nad 25. Od této 

hodnoty výše se již mluví o nadváze. Většina probandů uvedla jako nejčastější typ 

povrchu kombinaci hladkých a nezpevněných cest (64,44 %), dále nezpevněné povrchy 

(23,33 %) a hladké povrchy (12,22 %). Průměrná délka provozování pravidelné 

cyklistiky činí 11 let. 60 % cyklistů uvedlo, že za tuto sezónu (od 1. 1. 2010 do závodu) 

ujelo v rozmezí 0-1500 km, po 20 % se pak dělí vzdálenosti 1501-3000 a 3001 a více 

najetých kilometrů. Nejčastěji provozované sporty cyklistů jsou sjezdové lyžování, běh, 

plavání a běžkové lyžování.

Probandi vybírali celkem ze 17 lokalit obtíží včetně možnosti zaškrtnout jinou lokalitu 

obtíží (popř. uvést bez obtíží). Celkem se vyskytlo 11 lokalit obtíží a 10,8 % probandů 

uvedlo odpověď bez obtíží. Tyto lokality obtíží nebyly nikým zvoleny: klouby prstů 
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ruky, loketní klouby, hlezenní klouby, třísla a nárt. Nejčastější lokalitou obtíží 

z přetížení se u obou pohlaví stala krční páteř (22,23 %), následována bederní páteří 

(14,44 %), bolestí v oblasti kříže (13,33 %) a dále se nejčastěji objevovalo „bez obtíží“

(10,8 %). Na dalších místech se objevila bolest kolenních kloubů (10 %), sedacích 

hrbolů (8,89 %), zápěstí (5,56 %), oblast genitálií (4,44 %), ramenních kloubů (3,33 %), 

hrudní páteře (2,22 %), chodidla a kyčelních kloubů (1,11 %). Zdravotní obtíže 

z přetížení u obou pohlaví znázorňuje Graf 2. Hodnoty jsou uvedeny v procentech. 

Graf 2. Zdravotní obtíže z přetížení u obou pohlaví dohromady (v %).

Výsledky v procentech u mužů a žen se značně liší (Graf 3). Ženy měly toto 

pořadí obtíží: krční páteř (21,21 %), kolenní klouby (18,18 %), bederní páteř (15,15 %), 

kříž (12,12 %), sedací hrboly (9,1 %), zápěstí (6,1 %), oblast genitálií (6,1 %), ramenní 

klouby (6,1 %), hrudní páteř (3,03 %), bez obtíží (3,03 %). Muži: krční páteř (22,81 %), 

bez obtíží (19,3 %), kříž a bederní páteř (14 %), sedací hrboly (8,77 %), zápěstí a 

kolenní klouby (5,3 %), oblast genitálií (3,5 %), ramenní klouby, hrudní páteř, kyčelní 

klouby a chodidlo (1,8 %). U obou pohlaví dominuje krční páteř, na druhém místě u 

mužů je bez obtíží a u žen kolenní klouby. 
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Graf 3. Zdravotní obtíže z přetížení – ženy, muži odděleně (v %)

Jednotlivé věkové skupiny měly také své charakteristiky (Graf 4 - hodnoty jsou 

uvedené v procentech). Skupinu 18-19 let nejvíce postihují obtíže v oblasti krční páteře 

(50 %), dále v oblasti zápěstí, kříže a ramenních kloubů (16,7 %), na posledním místě se 

objevila hrudní páteř (3,03 %). Bederní páteř, kolenní klouby, bez obtíží či sedací 

hrboly zde nebyly ani jednou zaškrtnuty. Pořadí ve skupině 20-29 let: krční páteř 

(24,24 %), bederní páteř a sedací hrboly (15,15 %) a kříž a bez obtíží (12,12 %), kolenní 

klouby (12 %), zápěstí a ramenní klouby (3,03 %). U těchto dvou nejmladších skupin 

obtíže v oblasti krční páteře dominují. Věková skupina 30-39 let měla již obtíže více 

rozdělené mezi jednotlivé oblasti: krční páteř, bez obtíží a kříž (20 %), bederní páteř 

a oblast genitálií (13,3 %), kolenní klouby a sedací hrboly (6,7 %). Skupina 40-49 let 

byla nejpestřejší v počtu zvolených oblastí. Pořadí bylo následující: krční a bederní 

páteř (20,8 %), zápěstí (12,5 %), kolenní klouby, bez obtíží a kříž (8,3 %), zbylé oblasti 

(ramenní klouby, oblast genitálií, chodidla, kyčelní klouby, hrudní páteř) se vyskytla 

u 4,2 %. U věkové skupiny 50-59 let se krční páteř, stejně jako u skupiny 60 a více let, 

neobjevila na prvním místě. Pořadí u věkové skupiny 50-59 let: o první místo se dělí 

bez obtíží a oblast kříže (22,2 %), na druhém místě se sešly se stejnými procenty 

(11,1 %) tyto oblasti: krční páteř, kolenní klouby, bederní páteř, sedací hrboly a oblast 
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genitálií. U věkové skupiny 60 a více let se podělily o procenta tři oblasti: kolenní 

klouby, bez obtíží a sedací hrboly (33,3 %). Grafy 5. a 6. znázorňují zdravotní obtíže 

z přetížení v procentech dle věku u mužů a žen odděleně. 

Graf 4. Zdravotní obtíže z přetížení dle věku – ženy, muži dohromady (v %)
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Graf  5. Zdravotní obtíže u mužů dle věkových skupin (v %)

Graf 6. Zdravotní obtíže z přetížení u žen dle věkových skupin (v %)
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Graf 7. Znázorňuje v procentech zdravotní obtíže z přetížení vztažené k najetým 

km za dobu od 1. 1. 2010 do 14. 8. 2010. Krční páteř dominuje ve skupině, která najela 

1501-3000 km, v těsném závěsu za ní poté skupina, která najela nejmenší množství 

kilometrů. Ve skupině, která za tento čas najela 3001 a více kilometrů, dominují 

odpovědi: obtíže v oblasti kříže, bederní páteře a bez obtíží. Odpověď bez obtíží 

dominuje ve dvou skupinách s největším množstvím najetých kilometrů. 

Graf 7. Zdravotní obtíže z přetížení dle najetých km za sezónu (od 1.1.2010 do 
14.8.2010) (v %)

Graf 8. znázorňuje v procentech oblasti obtíží v závislosti na BMI. Tento 

výpočet tělesného složení je pouze orientační. Nezahrnuje ve svém výpočtu množství 

svaloviny, tuku ani vody v těle.  Výsledky neukázaly závislost zdravotních obtíží 

na hodnotě BMI. 
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Graf 8. Zdravotní obtíže z přetížení dle BMI (v %)

V rámci práce byly hledány statisticky významné vztahy mezi lokalitami obtíží 

a dalšími sledovanými parametry. Výpočty byly prováděny pomocí Chí-kvadrát testu. 

Jediný výpočet, který prokázal signifikanci větší než 0,05 se týkal vlivu pohlaví 

na výskyt obtíží v oblasti kolenních kloubů. Nulová hypotéza, že pohlaví nemá vliv 

na výskyt obtíží v oblasti kolenních kloubů, byla zamítnuta. 
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10  Diskuze

U obou pohlaví dominuje krční páteř, na druhém místě u mužů je bez obtíží a 

u žen kolenní klouby. První hypotéza se částečně potvrdila. Pouze jedna žena z 33 

dotázaných uvedla, že nemá obtíže. Anatomické a biomechanické rozdíly u žen 

způsobující predispozici patologií v oblasti kolenních kloubů byly předeslány 

v teoretické části. Zde došlo k jejich potvrzení. 

Výzkum Liao (2007) poukázal na rozdílné strategie mužů a žen při provádění 

flexe a extenze v kolenních kloubech v uzavřeném řetězci. U žen docházelo k větší 

flexi, abdukci a zevní rotaci. Tento stereotyp může přispívat ke vzniku obtíží 

v kolenním kloubu (62). Výzkum Bryant poukázal pomocí EMG na vyšší točivý 

moment hamstringů u žen (o 24 % vyšší než u mužů) při provádění flexe a extenze (63). 

Ericson (1987) ve svém výzkumu hodnotil kompresivní síly na patelofemorální 

kloub (dále jen PFK). Z jeho výsledků vyplývá, že při jízdě na kole dochází k nižšímu 

zatížení PFK oproti běžným denním činnostem či sportovním aktivitám. Síly působící 

na PFK jsou víceméně nezávislé na tělesné váze, vzrůstají se zvyšující se zátěží a při 

snížení sedla. Oproti tomu se nemění se zvýšenou frekvencí šlapání ani změnou polohy 

chodidla na pedálu (64).     

U mužů se na 2. místě umístila odpověď bez obtíží a dokonce padla otázka 

při odebírání dat dotazníku, zda je musí něco bolet. Výzkum Wilber (1995), který 

mapoval zdravotní obtíže u cyklistů, například variantu bez obtíží cyklistům vůbec 

nenabídl (38). Lehce to ukazuje na názor, že při pravidelném vykonávání určité 

sportovní aktivity musí dojít zákonitě k přetížení určité oblasti lidského těla. Velké 

množství odpovědí u mužů bez obtíží může poukazovat na větší informovanost 

populace o nastavení kola a o prevenci přetížení. 

Ve výzkumu Wilber (1995) se také na prvním místě objevila oblast krční páteře

jako místo největších obtíží u cyklistů, na dalších místech poté kolenní klouby, třísla a 

hýždě. Ve zde uvedeném výzkumu jsou na 2. místě oblasti bederní páteře a kosti 

křížové (38).
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Podle výzkumu Salai (1999) se bolesti zad vyskytují až u 50 % cyklistů (26). 

Pokud v mnou provedeném výzkumu sečteme krční, hrudní a bederní část páteře 

dohromady s oblastí kříže zjistíme, že oblast zad jako místo největších obtíží uvedlo 

42 % dotázaných.

Ačkoliv cyklisté nejsou ve zcela statické pozici, páteř a intersegmentální klouby 

absorbují síly, které vytvářejí dolní končetiny. Tyto síly se přenášejí na páteř, která je 

v tu chvíli ve flektované a někdy i rotované pozici.

Zatím je velmi málo ověřených hypotéz jakým patologicko-mechanickým 

způsobem vznikají Low back pain (LBP) u cyklistů. Všechny výzkumy, které byly

provedeny, neměly dostatečnou délku trvání (65).

Všechny hypotézy spíše pracují s myšlenkou multifaktoriálního vzniku a každá 

z hypotéz by měla být důkladněji ověřena.

Zde je přehled hypotéz zpracovaný v International SportMed Journal (2010):

1. teorie tzv. flexe s relaxací vychází z předpokladu, že během jízdy dochází 

k deaktivaci m. erector spinae nebo m. multifidi, a tím jsou tlaky přenášeny na pasivní 

části páteře (vazy) a na hluboké svaly páteře. Toto namáhání se může následně projevit

na strukturách páteře při zvýšené zátěži jako například při zdvihání předmětů.

2. teorie zahrnuje svalovou slabost, která nevzniká vlivem dlouhodobé flexe 

(tato hypotéza vychází z jedné případové studie a je nutné její potvrzení). 

3. teorie vychází z předpokladu hyperfunkce (přílišná aktivace) svalů páteře,

a tím vzniku zvýšeného napětí na struktury páteře.

4. teorie zahrnuje mechanickou přeměnu tkání vlivem dlouhodobé opakované 

zátěže, a tím její větší náchylnost k mikrotraumatům atd.

5. teorie pracuje s myšlenkou nedostatečné fyziologické výživy a prokrvení 

meziobratlové ploténky vlivem statické polohy, a tím vzniku ischemické bolesti (65).  

Burnett (2004) například poukazuje na možnou souvislost vzniku LPB a 

na asymetrické svalové stereotypy svalů podél páteře. V tomto výzkumu byla sledována 

skupina cyklistů s bolestí a bez bolestí zad a jejich pohybové návyky. Při silové fázi 

cyklistického kroku měla skupina s bolestí zad větší flexi a rotaci v bederní páteři. Tato 
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skupina také měla poruchu kokontrakce svalů mm. multifidii (66). Podobné výsledky

byly nalezeny ve výzkumu Srinivasan (2007), kde povrchové EMG ukázalo značnou

svalovou slabost v m. erector spinae u skupiny s LBP. Skupina s LPB měla významně 

vyšší svalovou slabost v pravém m. erector spinae, což zákonitě vede k asymetrickému 

zatížení (67).

Oblast genitálií si zvolilo 3,6 % cyklistů. Dettori (2004) uvedl, že po delší jízdě 

se perineální necitlivost objevila u 31 % cyklistů a u 4 % erektilní dysfunkce (68).  

Schrader (2002) uvádí, že diskomfortem a perineálními obtížemi trpí 35–81 % cyklistů 

po krátkých i dlouhých tratích (69). 

Nízké procento zaškrtnutí této oblasti může souviset se studem, či s faktem, že 

bolesti v oblasti zad a jiných lokalit jsou větší intenzity. Dalším faktorem je, že trať 

50 km je příliš krátká pro vyvolání obtíží tohoto typu. U horského kola přispívá 

k prevenci těchto obtíží také časté vysedání ze sedla při jízdě v terénu. Dle očekávání 

tuto oblast zvolilo více žen (6,1 % žen oproti 3,5 % mužů z celkového počtu). 

Bressel (2005) zkoumal vliv změny úchopu (z horního na spodní) a zátěže

na tlak, kterým působí muži a ženy na plochu sedla. U mužů měla změna úchopu a 

zvýšení zátěže větší vliv na tlak.  Při změně úchopu z dolního na horní klesl tlak 

působící na plochu sedla a poté znovu klesl při zvýšení zátěže. Předpokladem malé 

reakce u žen na změnu úchopu a zvýšení zátěže je nižší poloha těžiště u žen, která 

snižuje možnost přesunu tělesné hmotnosti na řídítka a odlehčení tlaku působícího

na sedlo (70).

Zajímavým zjištěním je, že 40 % z celkového počtu dotazovaných tvoří cyklisté

nad 40 let věku. 

Z celkového počtu je 10,8 % cyklistů bez obtíží. Je otázkou, zda-li je to hodně,

či málo. Pouze jedna žena uvedla, že je bez obtíží. U skupin, které najely nejvíce km 

za sezónu, je velká část cyklistů bez obtíží.

Omezení výzkumu je ve značné variabilitě oblasti vybavení kol (odpružení 

sedla, typ rámu, typ pedálů, nastavení výšky sedla, náklon sedla atd.), v oblasti 
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tréninkových charakteristik (intenzita tréninku) a v oblasti zdravotního stavu cyklistů 

(přidružená onemocnění, úrazy). Tato všechna kritéria ovlivňují zdravotní obtíže 

cyklistů. 

Probandi výzkumu neměli „servismany“ ani fyzioterapeuty, sami si upravují 

bicykl i plánují trénink. 

Oblast krční páteře je nejvíce problematickou oblastí. I přes velkou práci dolních 

končetin a přes namáhání horních končetin je krční páteř místem, kde dochází 

k izometrické kontrakci a statické práci. Zde je vhodné se zamyslet, nakolik za obtíže 

v oblasti krční páteře může cyklistika jako samotná a nakolik je pouze přispívajícím 

faktorem k již vzniklým obtížím v důsledku našeho životního stylu.   

Mnoho firem dnes nabízí individuální nastavení a přípravu kola. Na jedné straně 

je dobré, že je možné tyto služby využít. Na druhé straně měření, které často provádějí 

technici, kteří nemají a ani nemohou mít nutné anatomické a kineziologické znalosti,

nemusí odpovídat potřebám klienta. Toto nastavení je také finančně nákladné.
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11  Závěr

Účelem této práce bylo zjistit nejčastější místa přetížení u cyklistů, kteří se 

zúčastnili závodu Kolo pro život. Výsledky mají svá omezení a mají být spíše vodítkem 

pro následující výzkumy a směřování preventivních opatření. V rámci teoretické části 

jsem se snažila shrnout nejčastější obtíže z přetížení u cyklistů a také popsat 

kineziologické aspekty jízdy na kole. 

Definitivní ověření hypotéz uvedených v práci je možné pouze částečně.  

Z výsledků sice vyplývá, že se obě hypotézy částečně potvrdily, provedený výzkum 

mohl být však také ovlivněn celkovým životním stylem probandů, rozdílným vnímáním 

intenzity bolesti či studem dotazových cyklistů. 

Hypotéza 1 se částečně potvrdila. Nejčastějším místem přetížení se stala krční 

páteř. Kolenní klouby se staly druhým nejčastějším místem přetížení u žen a celkově se 

tato lokalita umístila na 5. místě. Hypotéza 2 se částečně potvrdila. Výsledky u obou 

pohlaví se liší kromě nejčastější lokality obtíží, kterou se stala krční páteř. Tato oblast je 

natolik zranitelná, že dominuje u obou pohlaví.  

V práci lze nalézt tipy na úpravu nastavení kola a na úpravu techniky jízdy.

Po dobu vytváření této práce jsem nenašla příliš mnoho článků v rodném jazyce, 

které by se věnovaly zdravotním problémům u cyklistů. Cyklistika zaujímá v České 

republice nezastupitelné místo, a měla by jí být věnována dostatečná pozornost. 

V rámci této práce jsem si osvojila základní dovednosti při vyhledávání zdrojů 

informací, práci s počítačem, zpracovávání dat a vyhodnocování výsledků 

a v neposlední řadě rozšíření slovní zásoby anglického jazyka.

Této problematice – stejně jako mnoha ostatním by se měl optimálně věnovat 

interdisciplinární tým složený z fyzioterapeutů, biomechaniků, lékařů, techniků 

a neurologů. Jízda na kole představuje snahu o optimální symbiózu stroje a lidského 

těla. 

Pouze kombinací poznatků z mnoha oborů se kolo stává dobrým sluhou 

a nikoliv zlým pánem.
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12  Zkratky

EMG Elektromyografie

TDC Top dead center, poloha v horní úvrati

BDC Bottom dead center, poloha v dolní úvrati

ACL Přední zkřížený vaz

DF Dorzální flexe

PF Plantární flexe

BW Body weight, tělesná hmotnost

Th páteř Hrudní část páteře

L páteř Bederní část páteře

C páteř Krční část páteře

LBP Low back pain, bolest spodní části zad

HK Horní končetina

VO2max Maximální spotřeba kyslíku

Q úhel Tvořen spojnicí mezi středem patelly a spina iliaca anterior 
superior a spojnicí mezi středem patelly a středem tuberositas 
tibie. 

ITB Iliotibial Band, iliotibiální pruh

KK Kolenní kloub

NSA Nesteroidní antirevmatika

BMI Body Mass index, index tělesné hmotnosti 

PFK Patelofemorální kloub

m. Musculus

lig. Ligamentum

n. Nervus



65

13  Zdroj literatury

1) KRAČMAR, B. Stereotyp chůze v cyklistice [online]. 2005, [cit.12.10.2010]. 

Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/postery/15-

Kracmar.htm

2) KRAČMAR, B. Vliv cyklistiky na pohybovou soustavu. Rehabilitace a fyzikální 

lékařství, 2005, roč. 12, č. 1, s. 27-33.

3) KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 

978-80-7262-657-1

4) ERICKSON, M.O. et All. Power output and work in different muscle Gross during 

ergometer cycling. European Journal of Apllied Physiology, 1986, Vol. 55, p. 229-235

5) RADAKOVICH, M. The superior tibiofibular joint: The forgotten joint. Journal of 

Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 1980, Vol. 3, p. 129-132

6) GREGOR, R.J. Knee flexor moments during propulsion in cycling – A creative 

solutions to Lombards paradox. Journal Biomechanics, 1985, Vol. 18, No.5, p. 307-316

7) HAMILL, J., KNUTZEN, M. Biomechanical basis of human movement, 3.vydání, 

2009, The point

8) KARAS, V., OTÁHAL, S. Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka.

Praha, UK, 1991

9) HOES, J.J. Measurement of forces excerted on pedal and crank during work on a 

bicycle ergometer at different loads. Int.Zeitschrift fur Ang.Physiol, 1968, Vol. 26, p. 

33-42

10) ERICSON M. O. Joints movement of the Lower Limb during Ergometer Cycling. 

The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 1988, Vol. 9, No. 8, p. 273 -

278

11) NEPTUNE, R. R., KAUTZ, S.A. Knee joint loading in forward versus backward 

pedaling: implications for rehabilitation strategies. Clinical Biomechanics, 2000, Vol. 

15, p. 528-535



66

12) CALDWELL, G .E.,LI, L. Lower extremity joint movements during uphill cycling. 

Journal of apllied biomechanics, 1999, 15, p. 166-181

13) HONG, Y. International Research in Sports Biomechanics, 1.publikace, Routledge, 

2003, ISBN 0-415-26230-5

14) BROWN, D.A. Muscle aktivity patterns Alfred during peeling at different body 

orientations. Journal Biomechanics, 1996, Vol. 29, No. 10, p.1349-1356

15) KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints, Vol.2. 5. vyd. Elsevier Science, 

1987, ISBN 0 443 03618 7

16) NISSELL, R. Mechanics of the Knee: A study of joint and muscle load with clinical 

applications. Acta Orthopeadica Scandinavica, 1985, Vol. 55, p. 1-42

17) TAYLOR, W.R. et all. Tibiofemoral loadind during human gait and stair climbing. 

Journal of Orthopaedic research, 2004, Vol. 22, p. 625-632

18) ASPLUND, CH. Knee pain and bicycling. The physician and sportsmedicine, 2004, 

Vol.32, No. 4, p.23-30.

19) HOLMES, J. Iliotibial band syndrome in cyclists. The American Journal of Sports 

Medicine, 1993, Vol. 21, No. 3, p. 419-424.

20) HOGG, S. The anatomy of bike position [online]. 2009, [cit.13.10.2010].Dostupné 

z: http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position

21) RODGERS, M. Dynamic biomechanics of the normal foot and ankle during 

walking and running. Physical Therapy, 1988, Vol. 68, p. 1822-1830

22) CIHLÁŘ, J. Cyklistika. 2.vyd.Praha: SPN, 1977.ISBN 17 083 77

23) RAŠEV, E. Nejen bolestí zad vás zbaví škola zad. Praha:Direkta, 1999. ISBN 80-

900272-3-1

24) JANDOVÁ, J. Klinický význam thorakolumbální fascie. Rehabilitace a fyzikální 

lékařství, 1996, roč.3, č.1, s. 16-18.

http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position
http://www.cyclingnews.com/features/the-anatomy-of-bike-position


67

25) DIEFENTHAELER, F. et al. Methodological proposal to evaluace sagittal trunk and 

spine angle in cyclists: preliminary study. Brazilian Journal of Biometricity, 2008, 

Vol.2, No.4, p. 284-293.

26) SALAI, M. et al. Effect of changing the saddle angle on the incidence f low back 

pain in recretional bicyclist. British Journal of Sports Medicine, 1999, Vol. 33, p.398-

400.   

27) SODEN, P.D, ADEYEFA, B.A. Forces apllied to a bicycle during normal cycling. 

Journal of Biomechanics, 1979, Vol.12, p. 527-541.

28) BOLOURCHI, F., HULL, M.A. Measurement of rider induced loads during 

simulated bicycling. Int. J. Sports Biomechanics, 1985, Vol.1, p. 308-329

29) KONOPKA, P. Cyklistika. 9.vydání. Jablonec nad Nisou: Jana Hájková, 2007. 

ISBN 978-80-254-0258-0

30) GERIG, U., FRISCHKNECHT, T. Jezdíme na horském kole. 1.vyd. České 

Budějovice:KOPP, 2004. ISBN 80-7232-227-3

31) Složení jízdního kola [online]. 2008, [cit. 20.10.2010] Dostupné z: http://www.b-

shop.cz/slozeni-kola.html

32) SICKLEY, J.R.  Is economy of competitive cyclists affected by the  anterior-

posteriro foot position on the pedal?.Journal of biomechanics, 2007, Vol.40, Issue 6, p. 

1262-1267

33) RYSCHON, T.W. The effect of body position on the energy cost of cycling, 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 1991, Vol. 23, No. 8, p. 949-953

34) LANDA, P. Cyklistika. 1.vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0725-X (

35) PHYSIOWORK. Cycling injuries. [online]. [cit.15.10.2010]. Dostupné 

z:http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries

36) FARIA, I.E., CAVANAGH, P.R. The Physiology of Biomechanics of cycling, 

1978, New York. John Wiley and Sons

http://www.b-shop.cz/slozeni-kola.html
http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries
http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries
http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries
http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries
http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries
http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries
http://www.physioworks.com.au/Injuries-Conditions/Activities/cycling-injuries


68

37) GREGOR, R.J., BROKER, J.P. The Biomechnics of Cyling. Exercise and Sports 

Sciences Reviews, 1991, Vol.19, p.127-169

38) WILBER, C.A. An epidemiological Analysis of Oveuse Injuries Among 

Recreational Cyclist. International Journal of  Sports Meidicine, 1995, Vol. 16,No.3, p. 

201-206.

39) KYLE, C.R. The aeropdynamics of handlebars and helmets. Cycling Science, 1989, 

Vol.1, p. 22-25

40) Silniční cyklistika [online]. 2008, [cit.28.2.2011] Dostupné z: 

http://www.kolemkola.cz/silnicni-cyklistika.html

41) Městská cyklistika [online]. 2003, [cit.28.2.2010] Dostupné z: 

http://www.nakole.cz/

42) Sport, turistika [online]. [cit. 28.2.2010] Dostupné z: 

http://www.sumavanet.cz/www/data/mokrosuky/sport.asp

43) ASPLUND, CH. Neck and back pain in bicycling. Current Sports Medicine 

Reports, 2005, Vol. 4, Issue 5, p.271-274.

44) RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína. 4.vyd. Maxdorf 2008. ISBN 978-80-7345-

169-1

45) HRONZA,R. Výběr helmy. [online]. 2006, [cit.29.9.2010]. Dostupné 

z:http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/

46) de VEY, M. K. Personal Perspective: in search of an optimum cycling posture. 

Applied ergonomics, 1998, Vol.29, p.325-334. 

47) COHEN, C. Cycling Injuries. Canadian family Physician, 1993, vol. 39, p.628-632

48) BRESSEL, E.,LARSON, B.J. Bicycle seat designs and thein effect on pelvic angle, 

trunk angle, and komfort. Medicine&Science in sports&exercise, 2002, July, p.327-332

49) SAUER, J.L., POTTER, J.J. Influence of gender, power, and hand position on 

pelvic motion during seated cycling. Medicine&Science in sports&exercise, 2007, July, 

p. 2204-2211

http://www.sumavanet.cz/www/data/mokrosuky/sport.asp
http://www.sumavanet.cz/www/data/mokrosuky/sport.asp
http://www.sumavanet.cz/www/data/mokrosuky/sport.asp
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/
http://www.ivelo.cz/servis-tipy-rady/poradna-ptejte-se-redakce/ostatni/vyber-prilby/


69

50) ASHE, M.C., SCROOP, C.G. Body position affects performance in untrained 

cyclists. British Journal of Sports Medicine, 2003, Vol.37, p. 441-444

51) HOLMES JC Lower extremity overuse in bicycling. Clinical sports medicine 1994, 

13(1) 187-205

52) HORKA, P., PURŠLOVÁ, L. Anterior knee pain syndrom nová technika vyšetření 

a léčby. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1996, č.3, s.109-113

53) BAILEY, M.P. Kinematics of cycling in relation to anterior knee pain and patellar 

tendinitis. Journal of Sports Science, 2003, Vol.21, p.649-657  

54) HOLMES, J.C., PRUITT, A.L, Iliotibial band syndrome in cyclists. The American 

journal of sports medicine, 1993, Vol. 21, p. 419-424

55) AKUTHOTA, V., PLASTARAS, CH. The effect of long-distance bicycling on 

ulnar and median nerves: An electrophysiologic evaluation of cyclist palsy. The 

American journal of sports medicine, 2005, vol. 33, p. 1224-1230

56) MEGAN, J. PATTERSON, M. Ulnar nad median nerve palsy in long-distance 

cyclists: A prospective study. The American journal of sports medicine, 2003, Vol 31, 

p.585-589

57) FOŘT, P. Sport a správná výživa. 1.vyd. Praha:IKAR, 2002. ISBN 80-249-0124-2

58) PODĚBRADSKÝ, J., VAŘEKA, I. Fyzikální terapie I. 1.vyd.Grada, 2005. ISBN 

80-7169-661-7

59) Strečink ve sportovním tréninku [online]. [cit.15.11.2010] Dostupné z  

:http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php

60) CONNOR, D.M., Effects of static stretching on leg power during cycling. Journal 

of Sports Medicine Phys Fitness, 2006, Vol. 46, p. 52-6

61) HEJTMNÁNKOVÁ, J. Balanční cvičení jako podpůrný prostředek kompenzace ve 

sportu. Brno, 2009. 64 s. Bakalářská práce na Masarykově univerzitě. Vedoucí práce 

Lenka Beránková

http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php
http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php
http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php
http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php
http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php
http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php
http://strecink.prsten.cz/metoda-A-B-C.php


70

62) LIAO,  Y.K. Kinematics analysis of Knee Joint Motion in Closed Chain Movement 

between Different Gender: A pilot study. Journal of Biomechanics, 2007, Vol. 40, 

Supp.2, p. S 769 

63)  Effect of gender on hamstrings antagonist moments: Implications for ACL 

injuries [online]. [cit.20.2.2011] Dostupné z: www.tsb-web.org.tw/isb2007/isb2007 

paper/ISB/0251.pdf

64) ERICSON, M.O. Patelofemoral joint forces during ergometer cycling. Physical 

Therapy, 1987, Sep.67(9), p. 1365-9

65) MARSDEN, M. Lower back pain in cyclists. International SportMed Journal, 

2010, Vol. 11 No.1, pp.216-225

66) BURNETT, A.F.,CORNELIUS, M.W. Spinal kinematics and trunk muscle activity 

in cyclists: A comparison between healthy controls and non-specific chronic low back 

pain subjects-A pilot investigation. Manual  Therapy, 2004; Vol. 9, p. 211-219

67) SRINIVASAN, J. Low back pain andmuscle fatigue due to road cycling: An EMG 

study. Journal of Bodywork and Movement Therapy, 2007, Vol. 11, p. 260-266

68) DETTORI, J.R. Erectile dysfunction after a long-distance cycling event:associations 

with bicycle characteristics. The Journal of urology, August 2004, vol. 172, 637-641

69) SCHRADER, S.M. Nocturnal Penile Tumescence and Rigidity Testing in Bicycling 

Patrol Officers. Journal of Andrology, Nov. /Dec. 2002, Vol. 23, No. 6, p. 927-934  

70) BRESSEL, E. Bicycle Seat Interface Pressure: Reliability, Validity, and Influence 

of Hand Position and Workload. Journal of Biomechanics, June 2005, Vol. 38, Issue 6, 

p. 1325-1331 

http://www.tsb-web.org.tw/isb2007/isb2007 paper/ISB/0251.pdf
http://www.tsb-web.org.tw/isb2007/isb2007 paper/ISB/0251.pdf


71

14  Příloha Dotazník Kolo pro Život

Cyklistika - zdravotní obtíže z přetížení
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí diplomové práce.  

Jeho cílem je zmapovat zdravotní obtíže z přetížení u cyklistů a následně shrnout preventivní 

opatření těchto obtíží.

1. část 

a) Pohlaví:

Žena Muž

b) Věk:

0-19 let 20 – 29 let 30 – 39 let

40 – 49 let 50 – 59 let 60 a více

c) Váha (kg):   

d) Výška (cm):   

e) Počet let pravidelného provozování cyklistiky:  

f) Nejčastější typ terénu: 

Hladký povrch           Nezpevněné cesty                    Kombinace

g) Počet kilometrů najetých za letošní sezónu (od 1. 1. 2010):

0 – 1500 km 1501 – 3000 km 3001 a více km

      h)    Jiné sporty:   

2. část

Zaškrtněte prosím místo výskytu největších obtíží (jako jsou bolest, svědění, pocit nepohodlí, 

odřeniny) během jízdy na kole nebo po ni. Nemělo by se jednat o bolest svalového původu. 

Vyberte pouze 1 možnost.

a) Krční páteř b) Hrudní páteř c) c)Bederní páteř

d) Kříž e) Sedací hrboly f) f) Oblast genitálií

g) Ramenní klouby h) h) Loketní klouby i) i) Zápěstí

j) Klouby prstů ruky k) Kyčelní klouby l) l) Třísla

m) Kolenní klouby n) n) Hlezenní klouby (kotníky) o) Nárt

p)  Chodidlo q) Jiné :
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