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1. ÚVOD 

Cyklistika je oblíbenou rekreační činností všech věkových kategorií, kterou může 

člověk provozovat prakticky celý život. S rostoucí automobilovou dopravou zájem 

o cyklistiku v minulosti upadal, avšak v posledních letech jízda na kole ve své 

vrcholové, výkonnostní, ale zejména rekreační formě opět zvyšuje počet svých 

příznivců, kteří se jejím prostřednictvím snaží řešit své zdravotní, fyzické, 

ale i psychické problémy. 

Společně s plaváním je cyklistika v rámci rehabilitační léčby doporučována lékaři 

a fyzioterapeuty jako nejvhodnější doplňková pohybová aktivita. Oba sporty 

reprezentují nejdostupnější formu pohybu zejména pro lidi, kteří potřebují při fyzické 

zátěži z nejrůznějších důvodů odlehčit klouby dolních končetin. 

Tak jako se např. u osob s patologiemi v oblasti krční páteře musíme vyvarovat 

nefyziologického ostrého záklonu hlavy při plaveckém stylu prsa, ze stejného důvodu 

nelze doporučit ani jízdu na kole v klasickém cyklistickém pojetí. Plavecký styl znak je 

z pohledu zdravotní pohybové aktivity vhodnější, stejně tak jako jízda na kole 

s dostatečně vysoko umístěnými řídítky, upravenou polohou dolních končetin na 

pedálech a posedu vůbec. 

Jako každé sportovní odvětví má i cyklistika svou vlastní charakteristiku pohybové 

zátěže nesoucí s sebou pozitivní i negativní vliv na pohybový aparát. Přestože jde pouze 

o doplňkovou formu terapie, je nutné aby tato aktivita byla odůvodněná, tzn. byly 

pojmenovány reálné cíle, kterých chceme a můžeme prostřednictvím jízdy na kole 

dosáhnout. Cyklistika by měla být navrhována až na základě komplexního zhodnocení 

zdravotního stavu pacienta, tak aby nebylo terapeutického efektu dosahováno na úkor 

jiných oblastí pohybového systému. 

Z uvedeného vyplývá, že obecné doporučení jízdy na kole jako prostředku rehabilitace, 

které je v praxi běžné, nemusí mít vždy kladný vliv na pohybovou soustavu člověka 

a vždy by mělo být posuzováno individuálně. 
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Cílem práce je popsat rozpor mezi závodní a rekreační technikou jízdy na kole 

vzhledem k stereotypu chůze člověka. Na základě výsledků pozorování formulovat 

základní podmínky pro využití cyklistiky v rehabilitaci, tedy stanovit nejvhodnější 

polohu cyklisty při šlapání. 

Reciproční krokový cyklus uplatňovaný při chůzi je vytvářen na základě obecného, 

v ontogenezi rozvíjeného pohybového vzoru a zcela koresponduje s lidskou druhovou 

anatomickou strukturou. Průběh pohybu probíhá v souladu s požadavkem na funkční 

centraci kloubů. Čím více prvků bazálních programů bude pohybový stereotyp dolních 

končetin při jízdě na kole obsahovat, tím blíže bude fyziologii. 
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2. PŘEID...ED LITERATURY 

Teoretické poznámky ohledně této sportovní aktivity v souvislosti s jeho využitím 

v rehabilitační praxi uvádí ve svém článku nejnověji Kračmar (2005), z jehož práce 

vychází i námět zpracovat diplomovou práci na toto téma. 

Kračmar se zabývá kineziologickou analýzou sportovního pohybu. Vychází z poznatků 

vývojové kineziologie, fyzioterapie a léčebné rehabilitace. Principy vytvořené Jandou, 

Lewitem, Vojtou a V élem, v současnosti aktualizované a rozvíjené především Kolářem, 

vysvětlují podstatu lidského pohybu. Kračmar aplikuje výsledky výzkumů 

patologických stavů, motorických poruch a insuficiencí, které iniciují současné trendy 

fyzioterapie a léčebné rehabilitace do oblasti rozboru a deskripce lokomoční pohybové 

činnosti zdravé populace. 

N a podkladě srovnání lokomočního pohybu ve vybraném sportovním odvětví 

(cyklistika, kanoistika, plavání, lezectví ... ) s obecně platnými globálními lokomočními 

vzory s využitím metody povrchové EMG dochází k obecným závěrům aplikovatelným 

do dalších sportů. 

Jeho práce týkající se vlivu cyklistiky na pohybový aparát byla mj. vypracována na 

základě výsledků měření EMG. Kračmar provedl povrchové EMG sledování aktivity 

vybraných svalů dolních končetin (m. glutaeus maximus, m. glutaeus medius, 

m. adduktor longus, m. gastrocnemius) při různých stereotypech šlapání na cyklistickém 

trenažéru se záznamem na videokameru. Byly formulovány rozdíly mezi výkonnostní 

a rekreační cyklistikou. Kračmar nalézá značný rozpor mezi pohybovými programy 

rozvíjenými v rámci lidské pohybové ontogeneze a cyklistikou. Výzkum "in vitro" tj. je 

v laboratoři měl však řadu omezení. Cyklistický trenažér poskytuje jinou, zcela pevnou 

oporu, cožje patrné zvláště při jízdě ze sedla.(Kračmar, 2005) 

Díky mobilnímu EMG přístroji, který byl teprve nedávno dokončen na FTVS UK 

a který dovoluje měřit svalovou aktivitu nezávisle na délce kabeláže, je možné provést 

výzkum v reálných podmínkách pro provozování jízdy na kole. V minulosti byly do 

oblasti běžné cyklistiky aplikovány poznatky získané sledováním svalové aktivity při 

jízdě na cyklistickém trenažéru. 

Obě formy cyklistiky se však zásadně liší mechanickými podmínkami pro udržování 

rovnováhy. Rovnováha na trenažéru je zajišťována fixací přístroje k podložce, zatímco 
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na kole se člověk se ztrátou rovnovážného postavení vyrovnává roztočením kol jako 

gyroskopů. 

Měření umožněné mobilním EMG přístrojem přímo v terénu, tzn. v podmínkách pro 

které chceme výsledky práce použít, je oproti nutnosti měření v laboratorních 

podmínkách, hodnotným přínosem. 

Rašev považuje vhodnost provozování určitého sportu za otázku vhodné techniky 

a výchozího stavu hybné soustavy. Z rehabilitačního hlediska hodnotí cyklistiku jako 

podmíněně doporučenou pohybovou aktivitu, tzn. upozorňuje na nutnost úpravy posedu 

tak, aby nebyla řídítka posazena příliš nízko, nejlépe aby byla použita tzv. zdravotní 

řídítka. Kompenzační cvičení po delších jízdách považuje za nutné. (Rašev, 1992) 

Také Kračmar ve své práci připisuje poloze horních končetin na řidítkách (výška a 

způsob úchopu) zásadní vliv na postavení krční páteře. (Kračmar, 2005) Poloha aker a 

postavení krční páteře je však již mimo úhel zkoumání této diplomové práce. 

Většina odborných publikací týkajících se cyklistiky pochází z minulých let od Cihláře. 

Ten vytvořil jak metodický postup pro trénink vrcholových cyklistů, tak knihy 

obsahující praktické rady začínajícím rekreačním jezdcům. V současné době se 

vydávaná literatura i zaměření cyklistických časopisů specializuje převážně na 

technickou stránku jízdy na kole (použití nových materiálů pro konstrukci extra lehkých 

rámů), výsledky mezinárodních soutěží, návrhy na trasu nedělního výletu ... 

Prezentace nových vědeckých poznatků běžné cyklistické veřejnosti z pohledu 

kineziologie a biomechaniky chybí. Kineziologická analýza jízdy na kole není 

zpracována ani v jedné z tuzemských knih či odborných článků. Zásadní informace byly 

v písemné formě naposledy zpracovány právě Cihlářem (1991). Soustavné hledání 

nových informací v zahraničních médiích, jejich překlad a prezentace široké cyklistické 

veřejnosti neprobíhá, nemluvě o vlastním výzkumu. Trénink vrcholových cyklistů je 

založen na zkušenostech a poznatcích, které se přenášejí z jedné cyklistické generace na 

druhou. 
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3. CHARAKTERISTIKA DISCIPLÍNY 

Nové poznatky získané v oblasti vrcholové cyklistiky jsou aplikovány pro potřeby 

rekreační cyklistiky. Neustálý rozvoj tohoto sportovního odvětví směřuje k maximální 

efektivitě vynakládání energie. 

Mezi cyklistikou na vrcholové úrovni a cyklistikou provozovanou ze zdravotních 

důvodů, je rozdíl nejen v tréninkových objemech, ale hlavně v technice provedení. 

Cyklistika je stereotypní pohybová činnost dynamicky zatěžující přednostně pouze 

některé svalové skupiny. Jde především o svaly kyčelního, kolenru'ho a hlezenního 

kloubu, které se aktivují během cyklicky se opakujících pohybů. Na vlastním 

cyklistickém pohybu se uplatňují také svaly trupu, hlavy a horních končetin, které 

vykonávají statickou práci. Izometrická kontrakce zmíněných svalů zpevňuje držení 

těla, pomáhá udržet rovnováhu a účastní se při řízení kola. 

Z charakteru pohybové zátěže a základního fyziologického a biomechanického pohledu 

lze rekreační cyklistiku označit za vytrvalostní pohybovou aktivitu mírné až střední 

intenzity. Zatížení se zvyšuje s nárůstem objemu nebo intenzity prováděné činnosti. 

Objem je vyjádřením počtu ujetých kilometrů, intenzita vyjadřuje rychlost jízdy 

v km/hod. Cyklistika je sport provozovaný převážně v terénu a je proto nutné brát 

v úvahu měnící se podmínky vnějšího prostředí. Rekreační cyklista pracuje na rovinaté 

trati při nízké rychlosti 15-20 km/hod. velmi mírnou intenzitou. Teprve zvyšování 

rychlosti působí na nárůst odporu vzduchu a na nárůst intenzity zatížení. Dalším 

činitelem zvyšujícím intenzitu práce je gravitace, která se uplatňuje při jízdě do kopce. 

Při sjezdech, na rozdíl od jiných způsobů lokomoce, umožňuje jízda na kole téměř 

klidovou, odpočinkovou fázi pohybu. (Cihlář, 1963) Měnící se podmínky jízdy kladou 

velké nároky na pozornost cyklisty, ten je nucen neustále hodnotit situaci před sebou 

a okamžitě na ni reagovat změnou směru, zrychlením, zpomalením ... 

3.1. Rozdělení kol podle způsobu využití 

3.1.1. Silniční kola jsou svou konstrukcí určena pro sportovní jízdu na silnicích. 

Silniční cyklistika umožňuje zvládat delší trasy v kratším čase a přináší neopakovatelné 

kouzlo lehké jízdy a rychlosti. Silniční kola jsou charakteristická úzkými plášti 
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pneumatik a obloukovitými řidítky- berany, která umožňují aerodynamičtější polohu 

cyklisty. Silniční cyklistika je i přes zrod dalších a dalších odvětví stále považována za 

královskou kategorii. 

Teprve přednedávnem se na trhu začala objevovat kola s označením Fitness. Jde o kola, 

která jsou totožná se silničními, pouze namísto beranů jsou namontována rovná řidítka, 

která zajišťují lepší ovladatelnost a pohodlí (napřímenější posed), avšak bez tzv. rohů je 

poloha aker méně fyziologická (viz. výše). 

3.1.2. Horská kola si vybírá cyklista, který bude jezdit v terénu mimo cesty. Na tomto 

kole se dá jezdit samozřejmě i po silnicích a cestách, ale svou konstrukcí a typem 

pneumatik je určen převážně do náročnějšího terénu. Ve stručnosti jde o kolo se 

širokými plášti pneumatik, lehkými převody, s účinnými brzdami a zesíleným rámem. 

Horská kola jsou vybavena rovnými řídítky pro spolehlivější ovládání. Celoodpružená 

kola tlumí nárazy při jízdě v těžkém terénu a jsou určena pro komfortní jízdu 

nejnáročnějších bikerů. 

3.1.3. Krosová kola jsou určena jak do terénu, tak i na silnice a cesty. Vhodná pro 

člověka, který bude kolo používat k jízdě na polních, lesních cestách a zpevněných 

komunikacích. Konstrukce rámu je přizpůsobena pohodlnějšímu, napřímenějšímu 

posedu jezdce oproti horskému kolu. V současné době je již většina modelů vybavena 

odpruženou vidlicí, stále více nacházejí na krosových kolech uplatnění odpružené 

sedlové trubky. Ale ani celkové odpružení kola neř, např. bolesti zápěstí, které jsou s 

neodpruženými koly často spojovány, mohou pramenit rovněž z trvalé extenze v oblasti 

krční páteře s následnými změnami struktury v této oblasti. 

Použité komponenty mají za úkol činit jízdu pohodlnější, nejsou určeny pro zpracování 

velkých terénních rázů, ani na ně nejsou stavěny. Velmi praktickým a rozšířeným 

doplňkem jsou představce s možností nastavení úhlu sklonu - posed si tak lze nejen 

přizpůsobit podle vlastních představ, ale průběžně jej i měnit. Tento typ kola je v 

poslední době velmi populární a je přímo předurčen pro cykloturistiku. 

3.1.4. Trekkingová kola jsou určena hlavně na silnice a zpevněné cesty. Trekkingové 

kolo je vhodné díky svému vybavení jako spolehlivý dopravní prostředek pro pohyb ve 
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městě, do práce nebo na nákupy. Trekking je spíše užitkovým kolem a od krosového 

kola se liší pouze vybavením doplňky a příslušenstvím (blatníky, svítilny, nosič 

s přepravním košem atd.). 

3.1.5. Závodní speciály. Kola upravená pro konkrétní cyklistickou disciplínu: Silniční 

a dráhové speciály i na různé druhy závodů (časovka, triatlon). Horská kola na cross 

country, sjezdy, slalomy. Trialová kola, kola pro BMX a pro "freestyle". Speciály na 

sálovou cyklistiku- krasojízdu a kolovou. 

3.1.6. Speciální kola pro osoby se zdravotním omezením. Jde o kola která jsou 

speciálně upravena pro lidi s různým zdravotním omezením. Jsou to například tandemy 

využívané lidmi s poškozením zraku, trojkolky pro lidi se zhoršenou stabilitou, kola 

poháněná silou paží pro paraplegiky, motokola apod. 

3.2. Další možnosti tréninku cyklistického pohybu 

Pro náruživé cyklisty, kteří v zimních měsících postrádají jízdu na svém kole nebo pro 

závodní jezdce, kteří jsou neustále nuceni trénovat svalovou souhru dolních končetin při 

šlapání, jsou určeny cyklistické válce a trenažéry. Na těchto zařízeních mohou za 

nepřízně počasí v teple a suchu po dlouhé hodiny nerušeně šlapat. Rotoped je ve výbavě 

tělocvičen většiny rehabilitačních zařízení využíván pacienty s nejrůznějším zdravotním 

omezením, pro které by byla jízda na normálním kole nevhodná. Poloha pacienta může 

být v průběhu jízdy neustále korigována a přizpůsobována jeho aktuálnímu stavu. 

Plusem je samozřejmě minimalizace rizika pádu, srážky s vozidlem apod. Pro ty, kteří 

považují jízdu na kole za nudný sport, může být přitažlivá třeba právě lekce spinningu -

pohyb v kolektivu vedený lektorem za doprovodu motivujícího hudebního doprovodu. 

Možnosti provozování cyklistického pohybu jsou opravdu široké a každý má možnost 

vybrat si prostředí i způsob ,Jízdy na kole". 

3.2.1. Cyklistické válce. Kolo se postaví na vodorovné otáčivé válce a cyklista mezi 

nimi šlape. Válce nekladou při jízdě takr"ka žádný odpor, používají se především pro 

rozjíždění, zahřátí před závodem nebo pro nácvik frekvenčního šlapání- vysoká 
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frekvence šlapání s minimálním odporem, kterou je poté možno použít např. při jízdě po 

rovině. Aby cyklista z válců nespadl, musí na kole udržovat dynamickou rovnováhu 

roztočením kol jako gyroskopů. 

3.2.2. Cyklistický trenažér je zařízení do kterého se pevně upne normální kolo 

a u kterého lze nastavit odpor. Cyklista nemusí udržovat rovnováhu. Výhodou je 

možnost tréninku na vlastním kole a ve svém posedu. 

3.2.3. Rotoped je jednoduchý šlapací stroj na domácí použití nebo rozcvičení 

v posilovně. Brzdící sílu (a tedy zátěž pro cyklistu) lze nastavit jednoduchou třecí 

brzdou podobně jako na kole, nebo pomocí elektromagnetu. 

3.2.4. Ergometr je stroj se stanovenými parametry umožňující přesné měření výkonu, 

které je nezávislé na rychlosti šlapání. Lze na něm naprogramovat trénink nebo srdeční 

rehabilitaci pod lékařskou kontrolou. Je totiž možné na něm nastavit výkon uživatele ve 

wattech nebo podle jeho srdečního tepu. Počítač poté automaticky upravuje zátěž podle 

zadaných hodnot. 

3.2.5. Spinningové kolo je robustní přístroj pro delší ,jízdy" v normálním cyklistickém 

posedu. Brzdný účinek lze plynule nastavit elektromagnetickou brzdou. Spinningové 

kolo může být vybaveno cyklocomputerem, který obvykle informuje o času, rychlosti 

jízdy, tréninkové vzdálenosti, energetickém výdeji pulsu a vašem výkonu ve wattech. 

Spinning je v posledních letech módní záležitostí našich fitness center. Standardní lekce 

spinningu trvá 55 min a probíhá pod vedením lektora. Po krátkém rozjetí následuje 

hlavní část lekce, v závěru se provádí protažení. Každý jezdec si volí zátěž, která mu 

vyhovuje. Tempo určuje rytmický hudební doprovod. Získané návyky si účastník lekce 

přenáší i na vlastní kolo a proto by měl být lektorem kladen důraz na správnou techniku 

jízdy na kole. Vzhledem k masovosti provozování této pohybové aktivity je osoba 

lektora spinningové hodiny vhodná k působení na cyklistickou i necyklistickou 

veřejnost co se týče úpravy posedu a techniky šlapání ve vztahu k cílům a možnostem 

konkrétního člověka, který na jeho hodinu přichází. 
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3.2.6. Cyklosimulátor - elektronicky řízené stacionární kolo spojené s počítačem 

a velkou obrazovkou, ve kterých lze naprogramovat jízdu po skutečných nebo 

smyšlených trasách. 

Kolo od svého vzniku prodělalo obrovský vývoj. Specializace vedla k rozvoji různých 

typů bicyklů, jejichž vybavení se liší kvalitou, konstrukcí, hmotností, složitostí 

a především způsobem využití. Dnes si každý cyklista může vybrat kolo, které je 

postaveno na míru jeho potřebám a přáním. 
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4. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této práce je porovnat pohybový stereotyp chůze tvořící fylogenetický základ 

lidské lokomoce se šlapáním, cyklistickým krokem, specifickým způsobem lidské 

lokomoce generujícím sílu pro pohon jízdního kola. 

Pokud má být jízda na kole doporučována jako "zdravotní cvičení", je vzhledem 

k různorodosti provedení cyklistického kroku (doložené výsledky měření povrchové 

EMG) nezbytné nejen upravit celkovou výchozí polohu cyklisty - posed, ale 

i instruovat ho (ze zdravotního hlediska) k nejvhodnější technice šlapání, při kterém by 

se pohyb dolních končetin co nejvíce přibližoval pohybovému stereotypu bipedální 

lokomoce- chůzi. Východiskem pro formulaci fyziologicky správného pohybu dolních 

končetin při jízdě na kole je porovnání jednotlivých způsobů provedení cyklistického 

kroku s pohybovým stereotypem chůze. 

Úkoly práce 

1. Rozbor odborných materiálů vztahujících se k cyklistice a jejím použití 

v rehabilitaci 

2. Vnější popis výchozí polohy a kineziologického obsahu pohybu při stereotypu 

chůze a při stereotypech šlapání pozorovaných u závodních a rekreačních 

cyklistů 

3. EMG vyšetření sledovaných svalových skupin dolních končetin při chůzi a jízdě 

na kole (změna výchozí polohy dolních končetin, v sedle a ze sedla). 

4. Zpracování, porovnání a vyhodnocení záznamů měření 

5. Formulace "zdravotně" nejvhodnějšího stereotypu šlapání 
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5. POLOHA CYKLISTY NA KOLE 

Poloha cyklisty na kole by měla splňovat tato kritéria: při šlapání bychom měli mít pocit 

účelného a uvolněného šlapání, volného dýchání a lehkého ovládání řízení. O správné 

poloze rozhoduje výběr vhodného kola, jeho technologické vybavení a individuální 

seřízení polohy jednotlivých součástek. 

Posed je spojení jezdce s kolem vytvářené třemi dotykovými plochami: ruce - řídítka, 

chodidla- pedál, hráz (perineum)- sedlo. (Cihlář, 1977) 

Každý z těchto úseků je klíčový pro vznik nejrůznějších problémů v oblasti pohybového 

aparátu. Posed cyklisty je nezbytným předpokladem pro správnou techniku šlapání, 

od kterého se odvíjí pozitivní či negativní vliv cyklistiky na pohybový aparát člověka 

a zapojování jednotlivých svalových skupin. 

Jízda v sedle a jízda ze sedla se vzhledem k zátěži jednotlivých svalových skupin 

výrazně liší. 

5.1. Poloha v sedle 

Svaly horní poloviny těla vykonávají statickou práci, tzn. izometrickou kontrakci. Trup 

je v oblouku, flektován ve všech pohybových segmentech páteře cca 45° - 60°. 

(Cihlář, 1991) 

Doporučení, že sedlo má být sklopeno dopředu, aby se klopila pánev podobně jako 

při Briiggerově sedu, je nutné odmítnout, protože se v praxi ukázalo, že cyklista klouže 

dopředu a že stabilita těla je při šlapání nevýhodně zmenšena. (Rašev, 1992) 

Při optimálním posedu jsou 2/3 celkové hmotnosti těla přenášeny na zadní kolo a 1/3 

na kolo přední. Hýždě pevně přiléhají k sedlu, nesmí docházet k vychylování pánve 

do stran. Je-li noha v horní úvrati, kyčelní kloub je ve flexi cca 80°-90° a v mírné 

addukci. Kolenní kloub je v této poloze flektován cca 100°. Kyčelní kloub je rotován 

dovnitř tak, aby při šlapání procházelo koleno těsně u horní rámové trubky ve 

vzdálenosti cca 1 O mm. (Cihlář, 1977) V dolní úvrati jsou kyčelní a kolenní kloub stále 
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v mírné flexi. Typický úhel flexe kolenm'ho kloubu u vytrvalostního cyklisty, silničáře 

je 25° až 30°. (Carmichael, Rutberg, 2003) 

Hlezenní kloub je po celou dobu cyklistického kroku v plantární flexi asi 1 o o. 

Svaly nožní klenby a flexory prstů nohou mají za úkol zajištění přilnutí chodidla 

k pedálu. 

V důsledku aeorodynamické polohy trupu charakterizované zvýšenou flexí páteře 

a současně nutnosti optické kontroly terénu je hlava v nefyziologickém ostrém záklonu. 

Pohled je orientován cca 3-4m vpřed ve směru jízdy. 

Ramenní kloub by měl být ve flexi cca 90°. Postavení ramenního kloubu 

v abdukci/addukci a zevní/vnitřní rotaci se odvíjí od způsobu uchopení řidítek. Flexe 

v loketním kloubu je opět závislá na úchopu, ale loketní kloub by měl být neustále 

v mírné flexi, aby umožnil tlumení nárazů způsobených případnými nerovnostmi 

terénu. Při úchopu řídítek za spodní část, nejčastěji při sjezdu, dosahuje flexe v loketním 

kloubu 90°. Při úchopu za spodní část, brzdové páky nebo rohy je loket a zápěstí 

ve středním postavení, při úchopu za horní část je předloktí v pronaci, zápěstí v mírné 

dorsální flexi aradiální dukci. 

Rovná řídítka, tzv. vlaštovky, se používají na trekkingových a horských kolech. 

Hlavní nevýhodou je stereotypní držení horních končetin. Ramenní kloub je ve flexi, 

abdukci, ubíhání vlaštovek dozadu dovoluje střední postavení ramene, ačkoli by se 

zdálo, že je rotováno dovnitř. Loket je postaven ve flexi a pronaci, zápěstí je v radiální 

dukci, prsty jsou flektovány ve všech článcích. Výhodou je možnost doplnit řídítka 

tzv. rohy. Při úchopu řídítek za rohy se poloha horní končetiny zásadně mění. 

Poloha ramenního kloubu v zevní rotaci vede k aktivaci dolních fixátorů lopatky, 

což má za následek oploštění hrudní kyfózy a napřímení krční lordózy. Tato poloha 

hlavy a krku výrazně ulevuje od typických bolestí "za krkem", které vznikají v důsledku 

extenze v krční páteři znázorněné na obrázku 1, pozice A. 

Z hlediska bezpečnosti je výhodou vlaštovek vůči závodním řídítkům snazší ovládání 

brzd a přehazovačky. Nevýhodou je nemožnost snížení těžiště těla, které poskytuje 

zvýšení stability a tím i větší bezpečnost v zatáčkách a sjezdech. Rovná řidítka 
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neumožňují aerodynamický posed. Vzpřímený trup bez možnosti snížení polohy 

znamená větší odpor vzduchu, tím pádem i zvýšené množství vynakládané energie. 

Závodní řídítka, tzv. berany, jsou určena pro silniční kola. Při používání těchto řídítek 

máme 3 možnosti úchopu - nadhmatem za horní část řidítek, podhmatem za dolní část 

a za brzdové páky. Úzký úchop řídítek nadhmatem s ramenními a loketními klouby 

ve flexi 90° je maximálně aerodynamický, avšak výrazně omezuje hrudní dýchání 

a schopnost řídit kolo. 

Střídání úchopů snižuje únavu svalů rukou a předloktí, mění nastavení pohybových 

segmentů horní končetiny, lopatky a potažmo i celého osového orgánu. 

A B 
Obr. 1 A- "kulatý" cyklistický sed, B- napřímený sed 
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5.2. Poloha ze sedla 

Jízda ze sedla se od jízdy v sedle vzhledem k zátěži jednotlivých svalových skupin 

podstatně liší a znamená výrazné zvýšení intenzity práce. Většina rekreačních jezdců 

jízdy ze sedla prakticky nevyužívá, protože mimo vyšší nároky na vynaloženou energii 

vyžaduje tato poloha i jistý zácvik, a to především v udržení rovnováhy, tak aby 

cyklista nekoordinovaně netrhal trupem. 

Při jízdě ze sedla dochází nejen k vzrůstu zatížení svalů, ale i k nutnosti zapojit 

do pohybové činnosti svalové skupiny, jejichž aktivace při jízdě v sedle nebyla nutná. 

Kromě svalů trupu a paží zajišťujících udržení rovnováhy se na tomto úkolu výrazně 

podílí i doposud inaktivní kraniální část m. glutaeus maximus. 

Jízda ze sedla je přirovnávána k chůzi do schodů (Cihlář, 1977) nebo ke vztyku 

ze dřepu (Javůrek, 1986). Pro tuto činnost je kontrakce m. glutaeus maximus nezbytná. 

Při nedostatečné fixaci pánve a trupu příslušnými svalovými skupinami dochází 

k vychylování pánve do stran. 

Obr.2 Jízda ze sedla s flexí trupu, 
rozložením váhy těla mezi horní a dolní 
končetiny. 

Obr.3 Jízda ze sedla v napřímení, váha těla 
je přenesena na horní končetiny. 
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6. TECHNIKA ŠLAP ÁNÍ 

Šlapání je pohybem, v němž se jednotlivé fáze cyklicky opakují a během nich 

se zapojují všechny svalové skupiny dolních končetin. 

Pohybový projev technicky vyspělého cyklisty se od jízdy začátečníka liší dokonalým 

provedením kruhové techniky šlapání. Toto provedení je podmíněno souhrou svalových 

skupin dolních končetin, jejichž vzájemná prostorová a časová synchronizace je 

trénována neustálým opakováním. Ideální průběh sil nastává tehdy, jestliže výsledná 

síla působí na pedál neustále ve směru tečny ke kruhové dráze pedálu. (Cibula, 1989) 

Vrcholový cyklista zapojuje do práce mnohem větší množství svalů, ale na velmi krátké 

časové úseky. Práce svalů je tak mnohem účinnější a ekonomičtější. 

Mezi výkonnostní cyklistikou a jízdou na kole určenou pro rehabilitaci nalézáme rozpor 

ve dvou rovinách- frontální a sagitální. 
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6.1 Pohyb ve frontální rovině 

6.1.1 Úzké šlapání 

Úzké šlapání sledujeme u závodních cyklistů, 

kyčelní klouby jsou při něm ve vnitřní rotaci a 

addukci. Správné technické provedení šlapání 

vyžaduje, aby měli cyklisté kolena asi 1 O mm 

od rámové trubky (Cihlář, 1977). Důvodem je 

maximální snížení aerodynamického odporu. 

Tato poloha dolních končetin Je 

charakteristická pro jízdu v sedle. Při jízdě ze 

sedla není vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

obvyklá, zřejmě pro uvolnění punctum fixum

hýždí ze sedla, a možnost komplexního 

propojení svalového řetězce. Poloha je také 
Obr.4 Úzké šlapání 

výhodnější pro vyšší uplatnění m. glutaeus maximus, který má lepší podmínky pro 

kontrakci ze středního případně zevně rotačního postavení v kyčelním kloubu. 

6.1.2 Šlapání zeširoka 

U začátečníků, jezdců s nedokonalou technikou 

šlapání, jsou kolena široce otevřena, kyčelní 

klouby jsou v abdukci a zevní rotaci. Tato 

poloha je sice pro pohon kola celkově méně 

efektivní, ale pro rehabilitační účely vhodnější. 

Nastavení pohybových segmentů dolních 

končetin odpovídá přirozenému lokomočnímu 

pohybovému vzoru - chůzi, kdy při flexi 

v kyčelním kloubu zároveň narůstá pohyb 

kyčle do abdukce s jeho zevní rotací. 

Obr.5 Šlapání zeširoka 



6.2. Pohyb v sagitální rovině 

6.2.1. Axiální §lapání 

25 

Lidské dolní končetině je nejpřirozenějším pohybem tlak na pedál, který je podobný 

svalové činnosti při chůzi. Hlavní působení svalové síly nohy při odrazu má téměř 

přímý směr, proto začátečníci působí na pedály pístovým pohybem, prošlapáváním pat 

( obr.6,B). Směr síly je pouze v některých bodech totožný se směrem tečny, v jiných 

bodech se síla ztrácí při odporu proti hmotě kliky. (Cihlář, 1977) Síla pohánějící pedály 

je redukována na tlak dolní končetiny dolů bez využití tahu nohy vzhůru, což snižuje 

efektivitu výkonu a redukuje počet svalů zúčastňujících se pohybu. 

Existence mrtvých zón, tedy fází pohybu, kdy cyklista na pedál nepůsobí žádnou silou, 

zřejmě koresponduje se švihovou fází kroku při chůzi. Dorsální flexe hlezna je 

způsobena fenoménem trojflexe, který je vlastní hybným stereotypům člověka a vytváří 

se v průběhu posturální ontogeneze. (Kračmar, 2005) 

6.2.2. Radiální šlapání 

Tzv. kulaté šlapání (obr.6,A), reprezentuje správnou techniku provedení cyklistického 

kroku v závodní cyklistice (viz. Kap.7.) 

Obr.6 A- Radiální šlapání, B- Axiální šlapání (Kračmar,2005) 
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7. KINEZIOLOGICKÝ OBSAH POHYBU PRO EFEKTIVNÍ POHON KOLA 

Šlapáním se pedál posunuje o 360°. Jeden cyklistický krokový cyklus můžeme pro 

zjednodušení rozdělit na 4 fáze: posun pedálu vpřed, tlak nohy, posun nohy vzad a tah 

vzhůru. U správné techniky šlapání by neměl existovat tzv. mrtvý bod- úsek, kdy noha 

na pedál nepůsobí žádnou silou. Na otáčení klik se podílejí všechny svaly kyčelního, 

kolenního i hlezenního kloubu, včetně svalů nohy. Skutečný průběh se od ideálního více 

či méně liší podle toho, jakjsoujednotlivé svalové skupiny sehrány. 

7.1. Tlak nohy dolů 

První fází pohybu je tlak nohy dolů. Při pohybu po přední části kružnice je tlak na pedál 

umocňován vahou nohy, při jízdě ze sedla vahou celého těla. 

Směr tlaku nohy na pedál je ovládán plantárními flexory - m. triceps surae 

(mm. gamelii, m. soleus). Pedál je tlačen kupředu činností vastus medialis et lateralis 

(m.quadratus femoris). V dalších fázích pohybu jsou v činnosti tytéž svaly, dochází 

však k nárůstu intenzity extenzorů kyčelrn'ho a kolenního kloubu (m. glutaeus maximus, 

medius et minimus, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m biceps surae ... ). 

Chodidlo se dostává téměř do vertikální polohy. Síla působící směrem dolů stále více 

směřuje dozadu, až se změní ve vodorovný směr. Zde přechází tlak do druhé fáze 

pohybu nazývané posun vzad. 

7.2. Posun nohy vzad 

Pohyb nohy vertikálně a později dozadu je prací dorsálních extenzorů nohy (zejména 

m. tibialis anterior). Kolenní kloub je v dolní úvrati v extenzi, nikdy ne v plné, kdy by 

bylo koleno uzamčené. Pohyb kyčelního kloubu je směrem do extenze, ale vzhledem 

k poloze sedla, flexi trupu a středu otáčení pedálů před osou pánve zůstává stále v mírné 

flexi. M. glutaeus maximus tak nemá možnost kontrakce v celém pohybovém rozsahu 

a jeho účast na svalové práci je menší než by se mohlo zdát. Aktivita převažuje 

v kaudální části svalu. Druhá fáze je následována tahem nohy vzhůru. 
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7.3. Tah nohy vzhůru 

Dráhu nohy označovanou jako tah, lze překonat několika způsoby v závislosti na 

intenzitě zátěže. Cyklista buď přispívá k pohonu kola tím, že aktivně zvedá nohu vzhůru 

a s ní i pedál (axiální krok), nebo nohu pouze nadlehčuje a ta je vynášena vzhůru 

činností druhé nohy, která nejenže tlačí pedál dolů, ale ještě zvedá váhu pasivní nohy 

(radiální krok). Tah nohy vzhůru vyžaduje použití nášlapných pedálů nebo klipsen 

umožňujících zapojení pedálů do této fáze. V opačném případě by noha s pedálem 

ztratila kontakt. 

Kyčel je flektována za současně se zvyšující flexe v kolenním kloubu. V této činnosti se 

nejvíce angažuje m. iliopsoas a m. rectus femoris, kolenní kloub je flektován 

prostřednictvím harnstringů - m. semtendinosus, m. semimembranosus a m. biceps 

femoris. Tyto svaly vytvářejí podmínky pro pohyb pedálu nahoru. Pohyb je kromě 

uvedených svalů dále usnadňován pomocím. tibialis anterior a dorsálních flexorů nohy, 

jejichž činností je chodidlo uváděno do horizontální polohy. Pohyb se blíží 

k hornímu mrtvému bodu. 

7.4. Posun nohy vpřed 

Poslední fází krokového cyklu je posun nohy vpřed. Společně s flexory kyčelního 

kloubu a svaly nohy, které se účastní předcházející pohybové fáze, do akce vstupuje 

m. quadriceps femoris. 
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8. MOŽNOSTI DOSAV ADNÍHO VYUŽITÍ JÍZDY NA KOLE V RHB 

Podle Raševa (1994) by měl vhodný druh sportu všeobecně rozvíjet naše tělo 

s přihlédnutím k psychice, naopak by neměl vést k bolestem a nadměrnému přetěžování 

kloubů. Při doporučování vhodného sportu v rámci rehabilitační terapie je vždy nutné 

individuálně zhodnotit výchozí stav pohybového systému pacienta - tzn. sníženou 

pohyblivost např. vlivem úrazu nebo pooperačního stavu, hypomobilitu v určitých 

segmentech nebo celkovou hypermobilitu apod. Neméně důležité je stanovení cíle, 

kterého chceme prostřednictvím pohybové terapie dosáhnout. 

Cyklistika je využívána především v rehabilitaci kyčelních, kolenních a hlezenních 

kloubů. Největší předností jízdy na kole je snížené zatížení kloubních ploch nosných 

kloubů. 

U poúrazových nebo pooperačních stavů na dolních končetinách, např. po operaci TEP 

kyčelm'ho a kolenního kloubu, je jízda na kole doporučována k obnově rozsahu pohybu 

operovaného kloubu a posílení svalových skupin, které bývají často v důsledku 

déletrvajících předoperačních obtíží a vlastního chirurgického zákroku oslabeny. 

Hlavním cílem je tedy obnova pohybové funkce dolní končetiny pro potřeby běžného 

života, tzn. především pro chůzi. Z tohoto faktu by mělo vycházet již nastavení výchozí 

polohy posedu nezbytné pro správné provedení cyklistického kroku a jeho celkového 

účinku na pohybový aparát. Je nutné určit si základní cíle, pro které jsme zvolili právě 

tento způsob pohybu. Pokud chceme jízdou na kole dosáhnout zlepšení kloubní 

pohyblivosti a svalové síly dolních končetin, v nejlepším případě i jejich koordinované 

funkce pro potřeby bipedální lokomoce, musí být tento pohyb modifikován tak, aby se 

co nejvíce přibližoval vrozenému pohybovému programu chůze. 

V terapii obézních jedinců jízda na kole dokonale splňuje požadavky na aerobní 

pohybovou aktivitu, která nepřetěžuje nosné klouby dolních končetin a obsahuje efekt 

celkové redukce tělesné hmotnosti. Cyklistika funguje současně jako prevence, ale 

i vhodný režim pohybu při již existujících artrotických změnách. 
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8.1 Komplikace cyklistiky 

Nejčastějším problémem vyznavačů jízdy na kole bývají bolesti pohybového aparátu 

způsobené jednotvárnou nefyziologickou polohou těla a přetěžování určitých svalových 

skupin na úkor jiných. Hojné jsou stížnosti na bolesti za krkem, které lze přičítat 

statickému držení hlavy v nefyziologickém ostrém záklonu, které je nevyhnutelné pro 

zajištění optické kontroly terénu. 

Svalová dysbalance pro většinu z nás nepředstavuje vážný problém a našemu 

svalovému systému jsme ochotni věnovat pozornost až ve chvíli, kdy nás začne něco 

bolet a omezovat v našich aktivitách. Neuvědomujeme si, že z dlouhodobého hlediska 

může nerovnoměrné zatěžování jednotlivých svalových skupin v důsledku nevhodného 

nastavení výchozí polohy vést nejen k ligamentózním bolestem, poruchám držení 

páteře, ale vlivem dlouhodobého nerovnoměrného zatěžování kloubních ploch 

ke vzniku degenerativních změn. 

Ale pohybový aparát není jedinou oblastí, na kterou může mít cyklistika negativní vliv, 

jízda na kole s sebou nese i jiná možná rizika. Při dlouhotrvajícím sedu na kole dochází 

k městnání krve v žilním systému s možností vzniku hemoroidů a křečových žil. Sedací 

oblast je drážděna tlakem sedla, vznikají nepříjemné otlaky a oděrky, které se mohou 

infikovat. Při jízdě po nerovném terénu nebo při křečovitém úchopu řídítek mohou 

vznikat poruchy inervace horních končetin spolu se záněty svalů a šlach. Dochází 

k tlaku na břišní orgány. Při pádech z kola je častý vznik úrazů. 

Kolektiv autorů uvádí jako kontraindikace cyklistiky insuficienci dolních končetin, 

varikózní syndrom, hemoroidy, poruchy rovnováhy, poruchy vidění, kolapsové stavy 

a sklon k nim, záchvatovité onemocnění, některé typy depresí, zejména pro jízdy 

po silnici, gynekologické choroby i fyziologické stavy, hernie se sklonem k inkarceraci. 

(Kolektiv autorů, 1997) 

Rašev nedoporučuje jízdu na kole při dysbalanci v oblasti kyčlí a stehen, hyperkyfóze 

hrudní páteře a poruchách meziobratlových plotének bederní a krční páteře . 

(Rašev, 1994) 

Na základě uvedených skutečností je jasné, že při doporučování této aktivity musíme 

vždy postupovat velmi individuálně. 
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9. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

9.1 Zvláštnosti svalové koordinace 

Člověk, prvně usedající na kolo, přináší s sebou návyk z nejpřirozenějšího pohybu 

- chůze. Šlape shora dolů a každé šlápnutí ještě doprovází kýváním celého těla. 

Technicky vyspělý cyklista působí dojmem lehkosti a elegance, tělem nepohybuje, 

pouze nohy lehce otáčejí pedály. (Cihlář, 1991) 

Šlapání se průběhem pohybu značně liší od vrozených pohybových programů, což klade 

zvýšené nároky jak na vybudování, tak na dlouhodobé udržení tohoto vzoru. Efektivní 

fixace hybných stereotypů se děje pouze pohybem odpovídajícím požadavkům 

na konečnou a dokonalou techniku sportovního pohybu, tedy specifickými 

tréninkovými prostředky. (Kračmar, 2002) Aby se práce nohou plně zautomatizovala 

i za měnících se vnějších podmínek, je nutné tuto dovednost neustále upevňovat. 

Nespecifické tréninkové metody, které přesně nekopírují danou činnost, nefixují souhru 

svalových skupin. Koordinace svalů nohy je nezbytností pro možnost precizního 

provedení. Proto cyklisté v období zimní přípravy s převahou nespecifických metod 

cvičení nikdy neopomíjejí jízdu na cyklistických válcích nebo trenažérech. Tato metoda 

je určena k nácviku a udržení správné techniky šlapání v době, kdy pro nepřízeň počasí 

nelze trénovat venku. Zlepšuje se při ní celková koordinace svalů, nutná pro udržení 

rovnováhy, lehký, švihový a hlavně maximálně účinný pohyb nohou. Nesprávné 

zautomatizování práce nohou, při které nohy pracují silou a údery a využívají pouze 

části kruhové dráhy namísto dráhy celé, je časté u začínajících cyklistů. 

Chyby v technice provedení se mnohočetným opakováním fixují a lze je pak jen těžko 

odstranit. 

9.2 Svalové řetězce 

Véle popisuje pojem funkční řetězec jako dva nebo více svalů, které jsou funkčně 

vzájemně svázány, mezi které je včleněna volná nebo pohyblivá kost nebo šlašitý útvar 

a kde směr průběhu svalových vláken je přibližně shodný. Funkční řetězec spojuje 

několik samostatných hybných segmentů, které mají v tomto funkčním spojení více 

pohybových možností nežli segmenty samotné. Funkční řetězce mohou působit jak 
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v jednom směru, tak i v protichůdných směrech, takže pak fungují jako otěže, 

mezi které je "dynamicky" zavěšen kostní segment. (V éle, 1997) 

Spojení jednoduchých řetězců do složitých komplexů umožňují široké ploché fascie, 

které mají na hrudníku šikmý směr, takže se kříží a vytvářejí tak funkční spojení 

např. mezi ramenním pletencem jedné strany a pánevním pletencem strany druhé. 

(V éle, 1997) 

Na přední straně těla probíhá jeden svalový řetězec od fibuly směrem kraniálním 

přes krátkou hlavu m. biceps femoris - linea aspera - m. adductor longus na symfýzu 

a odtud břišními svaly na přední stranu hrudníku. K němu se řadí m. iliopsoas, který 

spojuje bederní páteř s femurem. Tento řetězec brání překlopení trupu nazad. Na zadní 

straně těla probíhá podobný svalový řetězec od fibuly kraniálně přes dlouhou hlavu 

m. biceps femoris k hrbolu kosti sedací a odtud přes ligamentum sacrotuberosum 

a os sacrum přes lumbodorsální fascii ke svazku zádových svalů. Paralelně s tímto 

řetězcem probíhá fascia lata, přecházející přes m. glutaeus maximus do lumbodorsální 

fascie na páteř. Tento zadní systém brání pádu dopředu. 

Na trupu můžeme pozorovat dva velké systémy, které mají zkřížený průběh vláken 

svalů a fascií. Vzadu je to široký pruh začínající na ramenním pletenci od m. latissimus 

dorsi na jedné straně a přecházející do lumbodorsální fascie téže strany. Tato fascie 

přechází přes processus spinosi na páteři na druhou stranu a pokračuje přes fascii 

m. glutaeus maximus až do fascia lata druhé strany. Na přední straně je podobný útvar 

vycházející od m. pectoralis major přes hrudník a mm. obligui externi abdominis 

do střední čáry a odtud jako m.m. obligui interni abdominis na ligamentum inguinale 

a odtud do fascia lata druhé strany. Oba tyto tahy spojují hrudník s dolními končetinami 

do jednoho funkčního celku. (V éle, 1997) 

Po stránce funkční mohou svaly ve funkčním řetězci pracovat jako funkční synergisté 

synchronně (v kokontrakci) při udržování určité polohy vřazeného segmentu anebo 

mohou pracovat jako funkční antagonisté (reciproční inervace) při změně polohy 

segmentu. 

V éle potvrzuje, že svaly pracují na základě reciproční inervace pouze do určitého stupně 

aktivace. Při vyšším úsilí, zejména při udržování určité polohy proti gravitaci, se vedle 

agonisty aktivuje i antagonista. (V éle, 1997) 
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Jiná možnost je postupná (sekvenční) aktivace řetězců, která probíhá podle stanoveného 

časového rozvrhu (timing), řízeného programově a korigovaného proprioceptivní 

zpětnou vazbou. Aktivace segmentů probíhá jako vlna aktivity postupně od jednoho 

segmentu k druhému. (V éle, 1997) 

K řetězení funkcí vzniká podle V éleho pravděpodobně na základě předpokladu, že CNS 

neřídí jednotlivé svaly, ale jednotlivé pohyby. To znamená, že různí lidé za různých 

okolností mohou k provedení stejného úkonu využít jiné kombinace svalů tak, aby to 

nejlépe vyhovovalo provedení pohybového záměru, tzn. aby byl pohyb pro organismus 

co nejekonomičtější. 

Svaly podílející se společně na řízení určitého segmentu vytvářejí uzavřené řetězce, 

tzv. svalové smyčky. Jednotlivé svalové řetězce se sdružují do komplexních funkčně 

propojených systémů, které řídí skupiny segmentů a integrují tak celou pohybovou 

soustavu v jeden funkční celek. 

V důsledku excitace nebo inhibice uvnitř svalové smyčky vzniká nerovnováha 

ve svalovém napětí, která vede ke změně klidové polohy segmentu dané smyčky. 

Pro správné technické provedení pohybu je určující výchozí postavení odpovídající 

pohybovému záměru - atituda, ta následně facilituje svalové skupiny účastnící se 

provedení zamýšleného pohybového vzoru, přináší automatický proces pohybu vpřed 

naprogramovaný v CNS. Tato synergistická funkce se nazývá optimálním a ideálním 

držením těla a je základem pro fyziologickou lokomoci a cílenou motoriku. 

9.3 Centrace kloubu 

Podle Koláře pod funkční centrací rozumíme postavení kloubu, při kterém je maximální 

kontakt kloubních ploch zajišťující optimální proprieceptivní aferentaci a tím i facilitaci 

kloub ovládajících svalových skupin. Kloub je v tomto nastavení nejlépe schopen snášet 

zatížení a má maximální možnou stabilitu. 

Na udržováni polohy v kloubu se podílejí ve spolupráci (ko-aktivaci) antagonistické 

svalové skupiny. Vyváženou funkcí mezi svaly s antagonistickou funkcí je umožněno 

symetrické osové zatížení kloubů, optimalizace jejich statického zatížení a zajištění 

ochrany kloubů před poškozováním zátěží. 

Funkční centrace kloubu souvisí s centrálním charakterem řízení pohybu, projevujícím 

se fyziologickým, tzn. nepatologickým hybným stereotypem. CNS řídí polohu a pohyb 
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v uvažovaném segmentu jako součásti celého pohybového systému. Na jedné straně 

nacházíme optimální aferenci z kloubu do CNS a optimální odpověď z CNS na straně 

druhé. Funkční centrace je navenek vyjádřena přesně definovaným pohybem, který je 

zajišťován ke-aktivací antagonistických svalových skupin. Pokud je princip dodržen 

v celém možném rozsahu fyziologického pohybu, je splněn požadavek funkční 

centrace. 

Na základě pohybových vzorů a programů dozrálých v průběhu posturální ontogeneze 

zajišťují supraspinální struktury CNS automaticky funkční propojenost jednotlivých 

segmentů. Maximální míra aference z funkčně centrovaných kloubů komunikuje 

prostřednictvím CNS v celém pohybovém vzoru, resp. programu v rámci automatismu 

celkového držení a ovlivňuje tak díky této propojenosti i ostatní segmenty. 

(Vojta, 1993) 

9.4 Svalové dysbalance 

Svalová dysbalance je stav, při kterém je porušena funkční rovnováha svalového 

systému tonického a fázického. Typickým obrazem svalové dysbalance, vznikajícího 

nejčastěji v rámci jednostranného zatěžování, je na jedné straně vznik přetížených, 

zkrácených svalů a na druhé straně svalů oslabených, chabých. 

Změny v kosterním svalstvu mají hlubší základ, spočívající v odlišnosti svalů 

s převážnou činností tonicku nebo fázickou. (Kabelíková, Vávrová, 1997) 

9.4.1 Rozdělení svalového systému 

9.4.1.1 Posturální svaly zajišťující především statickou polohu těla v gravitačním poli 

jako je vzpřímený stoj, patří do skupiny fylogeneticky starších svalů. Svaly s převážně 

posturální funkcí mají sklon k hyperaktivitě a tuhosti, pod vlivem zvýšeného svalového 

tonusu se nadměrně zkracují a mají tendenci přebírat funkci svalů fázických. 

Tyto svaly jsou zapojeny zejména do flexorových reflexních mechanismů. 

Svalové zkrácení je stav, při kterém dochází ke klidovému zkrácení délky svalu, 

což znemožňuje dosažení plného rozsahu pohybu v kloubu. Svalové zkrácení není 

podmíněno aktivní kontrakcí svalu a tedy ani aktivitou nervového systému. 
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Sklon ke zkrácení se projevuje neJen za patologických situací, ale je zřejmě 

charakteristický pro reaktibilitu určitých svalových skupin i za normy, tedy v průběhu 

života. (Janda, 1996) 

Zkrácen nemusí být jen posturální sval, ale jakýkoliv sval, který je dlouhodobě držen 

nebo zatěžován z nevhodné výchozí polohy bez odpovídající kompenzace, protažení. 

Mezi svaly s tendencí ke zkracování patří především : 

m. triceps surae 

ischiokrurální svaly 

m. rectus femoris 

m. tensor fasciae latae 

m. iliopsoas 

mm. adductores femoris 

m. quadratus femoris 

m. erectores trunci - lurnbální část 

m. obliguus abdominis extemus et intemus 

mm. pectorales, m. subscapularis 

m. deltoideus 

m. trapezius - pars ascendens 

mm. scalenii, m. stemocleidomastoideus 

na horních končetinách - flexorové svalové skupiny 

(Lewit, 1996) 

9.4.1.2 Svaly fázické plní zejména pohybové funkce a při nedostatečné pohybové 

stimulaci mají sklon k útlumu, ochabují. Svaly s tendencí k oslabení jsou fylogeneticky 

mladší a do pohybové ontogeneze se zařazují později než svaly posturální. 

Jde o tyto svaly: 

m. tibialis anterior 

extenzory prstců 

mm. peronaen 

mm. vastii 

m. glutaeus maximus, medius et minimus 

m. rectus abdominis 



35 

m. serratus anterior 

m. supra-, infraspinatus 

m. trapezius, - pars descendens 

hluboké flexory šíje ( m. longus colli, m. longus capitis) 

žvýkací svaly 

na horních končetinách - extenzorové svalové skupiny 

(Lewit, 1996) 

Svalové dysbalance se zpravidla neomezují jen na jednu oblast nebo jedno kloubní 

spojení. Často se sdružují, kombinují a navzájem podmiňují. Typické dysbalance mezi 

oslabenými a zkrácenými svalovými skupinami jsou do té míry konstantní 

a charakteristické, že byly shrnuty Jandou (1982) do tří typických syndromů (viz.níže). 

"Přirozená" tendence svalů ke zkrácení či oslabení se může, ale nemusí projevit, 

v závislosti na okolnostech. V důsledku svalové nerovnováhy dochází k narušení 

koordinace pohybu a přestavbě pohybových programů. Hyperaktivní svaly se dále 

posilují, hypoaktivní slábnou a nefyziologický vadný program se upevňuje. 

Výsledkem svalové dysbalance je nerovnoměmé zatěžování kloubu s následným 

vznikem degenerativních změn až strukturálním poškozením kloubu. 

9.4.2 Příčiny svalových dysbalancí 

pohybová chudost, nedostatečné zatěžování 

jednostranné zatěžování bez dostatečné kompenzace 

chronické zatěžování nad hranici danou kvalitou svalu 

změna pohybového stereotypu např. vlivem úrazu, nemoci (Lewit, 1996) 

9.4.3 Rozdělení svalových dysbalancí 

Podle lokalizace rozdělil Janda (1982) svalové dysbalance do tří syndromů: 
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9.4.3.1 Dolní zkřížený syndrom 

Vzniká na podkladě svalové nerovnováhy mezi hyperaktivními flexory kyčelního 

kloubu (m. ilipsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) a oslabenými 

mm. glutaei maximi. Mezi oslabeným břišním svalstvem a zkrácenými mm. erectores 

trunci v oblasti bederní páteře. A mezi oslabenými mm. glutaei medii a minimi 

a zkrácenými mm. tensores fasciae latae a mm. quadrati lumborum. 

Výsledkem dysbalance je zvýšená anteverze pánve, hyperlordóza bederní páteře 

a semiflexe v kyčelních kloubech. Je porušena statika a dynamika v oblasti pánve, 

lumbální části páteře (tzv. nestabilní kříž) a dále v kyčelních i kolenních kloubech. 

Pro útlum m. glutaeus maximus za současného zkrácení m. iliopsoas je omezena 

extenze v kyčelních kloubech, což se při chůzi klinicky projeví jako snížení délky 

kroku. (V éle, 1997) Nedostatečný rozsah extenze v kyčli je nahrazen zvýšenou 

anteverzí pánve a moment otáčení se tím přenese z kyčelních kloubů 

do lumbosakrálru'ho přechodu, který je soustavně při každém kroku přetěžován. Je jen 

otázkou času, kdy dojde zprvu k funkční a později k morfologické poruše v této oblasti. 

(Janda, 1984) Oslabení m. glutaeus medius et minimus vede k nedostatečné laterální 

stabilizaci pánve na straně švihové končetiny a dalšímu zatěžování lumbosakrální páteře 

ve frontální rovině. 

Poloha cyklisty na kole a aktivita svalů při cyklistickém kroku v tomto ohledu působí 

v patologickém pohybovém vzoru a dá se říci, že bez odpovídající kompenzace posiluje 

dolní zkřížený syndrom. Při jízdě na kole aktivita flexorů kyčelního kloubu výrazně 

převyšuje nad činností m. glutaeus maximus, která je při jízdě v sedle minimální. 

Poloha v sedle není vhodným nastavením kyčelm'ho kloubu pro kontrakci 

m. glutaeus maximus. Někteří autoři uvádějí, že tento sval je při extenzi vnitřně 

rotované kyčle prakticky inaktivní. (Kolektiv autorů, 1997) 

K převodu kyčelního kloubu do extenze je přednostně využíváno aktivity svalové 

skupiny zadní strany stehna - hamstringů. 

Flexory kyčelního a kolenního kloubu (při axiální technice šlapání i v hlezenního 

kloubu/plantární flexe) zůstávají po celou dobu provedení cyklistického kroku 

ve zkrácení. Dolní končetina je stále flektována, nikdy se nedostává za vertikálu. 

U cyklistů nacházíme zkrácení m. iliopsoas a m. rectus femoris (Cihlář, 1966, 
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Ballantine, Grant, 1993, Šafránek, 2000), aktivita m. glutaeus maximus je tlumena 

v rámci reciproční inervace antagonistických svalových skupin. Vzniká tak svalová 

dysbalance se všemi svými důsledky, která může zásadním způsobem ovlivnit správný 

stereotyp chůze. 

9.4.3.2 Horní zkřížený syndrom 

Svalová dysbalance se týká těchto svalových skupin: oslabení dolních fixátorů lopatek 

a zkrácení horních fixátorů lopatek, oslabení mezilopatkového svalstva a zkrácení 

mm. pectorales, oslabení hlubokých flexorů šíje (m. longissimus cervtcts, 

m. longissimus capitis a m. omohyoideus a m. thyrohyoideus) a zkrácení extenzorů šije 

(m. erectores trunci v oblasti krční páteře a m. trapezius). Rovněž může dojít ke 

zkrácení horní části ligamentum nuchae, které způsobuje fixovanou hyperlordózu 

v oblasti horní krční páteř. Také u této dysbalance dochází ke změnám statiky 

i hybných stereotypů. Pro tento syndrom je charakteristický předsun hlavy a krku, výše 

zmíněná hyperlordóza krční páteře, přetížení cervikokraniálního a cervikotorakálního 

přechodu. Zvýšené napětí prsních svalů způsobí kulatá záda a předsunuté držení ramen. 

Mimo jiné je u tohoto syndromu častým nálezem horní typ dýchání. 

Také horní zkřížený syndrom je u klasické jízdy na kole aktuální. Poloha těla, která není 

za předpokladu odpovídajícího technického vybavení kola korigována pro zdravotní 

ježdění, kopíruje vadné držení charakteristické pro svalová zkrácení a oslabení v rámci 

horruno zkříženého syndromu. Nízko položená řídítka, úchop shora, nutnost optické 

kontroly terénu ... Výsledkem jsou "kulatá" záda, protrakce a elevace ramen, předsun 

hlavy ... 

9.4.3.3 Vrstvový syndrom 

U tohoto syndromu se střídají oblasti hypertrofických a oslabených svalů. Při pohledu 

kaudokraniálním směrem zezadu nalézáme hypertrofické ischiokrurální svaly, nad nimi 

hypotrofické hýžďové svaly a málo vyvinuté paravertebrální svaly v lumbosakrální 

oblasti. Další hypertrofickou zónu tvoří mohutně vyvinuté m. erektores trunci 

torakolumbálního přechodu, nad nimi je hypotrofická zóna dolních fixátorů lopatek 

a poslední hypertrofickou zónu tvoří m. levator scapulae a pars ascendens m. trapezius. 
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Na ventrální ploše se vyklenuje dolní část ochablých přímých břišních svalů, avšak dále 

laterálně bývá břišní stěna vtažena v místech hyperaktivních šikmých břišních svalů. 

Hypertrofický je i m. pectoralis major a m. stemocleidomastoideus. 

Také u tohoto syndromu najdeme svalové dysbalance, které mohou být jízdou na kole 

nejen posilovány a dále rozvíjeny, ale mohou v jejím důsledku, pokud není dostatečně 

kompenzována nebo prováděna na zdravotně upraveném kole, i vzniknout. 

Při dlouhodobém provozování cyklistiky jak vrcholovými, tak rekreačními sportovci, 

je proto pro udržení svalové rovnováhy nutné do pohybového režimu zařadit vhodné 

kompenzační cvičení, které je zaměřeno především na relaxaci svalů dolních končetin 

a na aktivaci oslabených svalových skupin zad a břišní stěny. 

9.5 Chůze 

Vývoj lidské motoriky je od narození po dosažení bipedální lokomoce realizován 

prostřednictvím geneticky fixovaných hybných programů. Tyto programy jsou globální, 

zajišťují posturu v gravitačním poli a tím tvoří výchozí bod pro veškerou motoriku. 

Geneticky preformované programy (bazální programy) jsou druhově specifické 

a identifikují fyziologii v hybnosti člověka. Po 8. měsíci života se obohacují 

o individuální pohybové programy v rámci procesu motorického učení, společně pak 

utvářejí individualitu každého jedince. Přesto zůstávají bazální programy základním 

kamenem veškeré fyziologické motoriky po celý život. Čím více prvků bazálních 

programů individuální motorika člověka obsahuje, tím blíže je fyziologii. 

Pohyb, především lokomoční, je snáze proveditelný, pokud se bude nacházet 

v ontogenezí definovaných mantinelech, koordinace pohybu má podobný průběh jako 

v ontogeneticky rozvíjených pohybových vzorech. Čím dále se od této "vývojové" cesty 

pohybové stereotypy nacházejí, tím hůře se budou vytvářet a fixovat. (Kračmar, 2005) 

Lokomoce na pevném povrchu je charakterizována vytvořením místa opory 

pro přitažení a odraz. Při koordinovaném pohybu vpřed přejímají končetiny oporu 

prostřednictvím přenášení těžiště těla. Opěrný, pevný bod při pohybu vpřed vytváří 

tzv. punctum fixum. Osový orgán je vzhledem k tělu mobilní. Tělo se pohybuje 

k existujícímu nebo budoucímu bodu. Tím je mezi páteří a končetinami (ramenní 

a pánevní pletenec) zajištěno důležité funkční spojení. Přes ramenní a pánevní pletenec 
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se tělo vzpřímí. Tělo tvoří punctum mobile přenášené z místa opory do místa opory, 

které je tvořené pevným bodem na končetině - punctum fixum. Pohyb trupu 

ke končetině vyžaduje aby se svaly kontrahovaly distálně, ke svým úponům. Směr tahu 

svalu "od těla" je novým kritériem svalové funkce, které je nevyhnutelným 

předpokladem lidské lokomoce. (Vojta, 1995) 

Punctum mobile proximální a punctum fixum distální jsou charakterizujícími 

skutečnostmi lokomoce na pevné zemi. 

Podle Vojty platí pro všechny vzory pohybu vpřed, které se rozvinou v průběhu lidské 

motorické ontogeneze, jisté zákonitosti: 

vyvážené automatické řízení polohy těla (posturální reaktibilita) 

změna těžiště trupu a vzpřímení trupu proti gravitaci 

fázická aktivita svalů s daným úhlovým pohybem mez1 segmenty končetin 

a osovým orgánem 

Na základě nastavení úhlů v rameni a kyčelním kloubu je činností svalového aparátu 

umožněn přesun těžiště trupu k opěrnému bodu a současně i vzpřímení proti gravitaci. 

Vzpřímení přináší tělu prostřednictvím opěrného bodu informaci o stabilní výchozí 

poloze proti gravitaci. 

Změna těžiště znamená začátek motorické ontogeneze, je automatickou schopností 

a je součástí orientačních souvislostí. Teprve když uvedená kritéria lokomočního 

pohybu probíhají ekonomicky, může se uskutečnit fázická hybnost. (V oj ta, 1995) 

Pro charakteristiku lokomoce zajišťované přes pletenec pánevní stanovujeme jako 

výchozí pohyb chůzi. Na základě tohoto typicky lidského pohybového stereotypu 

můžeme do značné míry posoudit, nakolik se cyklistická lokomoce Gejí jednotlivé 

modifikace) blíží tomuto stereotypu. 

Chůze je základní a nejvýznamnější způsob lokomoce člověka tvořený kroky. 

Krok je soubor pohybů, které se odehrají v čase mezi analogickými polohami jedné 

a druhé končetiny. (Lánik, 1990) 
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Lokomoční pohyb člověka vpřed probíhá ve zkříženém vzoru. Krokový cyklus Vojta 

rozděluje na čtyři fáze: flekční, relaxační, opěrná a odrazová fáze. Tyto fáze se objevují 

vždy ve stejném sledu v recipročním vzoru na všech čtyřech končetinách. (Vojta, 1995) 

9.5.1 Kineziologický obsah pohybu v jednotlivých fázích krokového cyklu 

9.5.1.1 Kroěná fáze ( tlekění a relaxační fáze ) 

Tuto fázi lze rozdělit na kyv celé - v kolenním kloubu flektované dolní končetiny, 

ve které je důležitý zejména úsek, kdy končetina přechází přes vertikálu, a dále na kyv 

předkolení - dotažení do plné extenze v koleni kombinované se současně probíhající 

dorsální flexí v hlezenném kloubu. 

Kyv dolní končetiny vzniká tak, že po odvinutí celé nohy je kolenní kloub činností 

ischiokrurálního svalstva (m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus) 

a obou hlav m. gastrocnemius flektován. S narůstající flexí se kyčelní kloub dostává do 

zevní rotace a abdukce. Zevní rotace a abdukce jsou výsledkem kontrakce 

m. glutaeus medius, minimálně se pohybu také zúčastňuje m. glutaeus minimus. 

Na zevní rotaci se účastní pelvifemorální svaly: m. obturatorius intemus et extemus, 

mm. gemelli inferior et superior, m. quadratus femoris a m. piriformis. 

V této fázi je stále aktivní i zadní skupina svalů bérce, brzdící dopředný pohyb tibie 

přes fixovanou nohu. 

Přitažením kročné končetiny nad podložku je porušen rovnovážný stav visící dolní 

končetiny, který je vyrovnán kyvem ohnuté dolní končetiny vpřed. Setrvačností se 

končetina dostává až za vertikálu, za kterou jí do potřebné flexe v kyčelním kloubu 

dotahuje m. iliopsoas, m. rectus femoris a m. sartorius. 

Ve chvíli, kdy se stehno začíná pohybovat do flexe v kyčelním kloubu, flexory kolena 

snižují svojí sílu a spouštějí předkolení níž, než ho úplně uvolní, a to se jednak svojí 

vahou, jednak působením kyvu a aktivního pohybu stehna dostává také do kyvu, který 

se přenese až za vertikálu, směrem do extenze. Kolenní kloub je do extenze dotažen 

činností mm. vastii m. quadricipitis femoris. M. quadriceps femoris je tak nyní 

kontrahován ve všech svých částech. 

Tato fáze je pasivní pouze v případě chůze v "přirozeném" tempu. Zrychlení tempa 

vyžaduje zkrácení doby kyvu dolní končetiny prostřednictvím m. iliopsoas 
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a m. quadriceps femoris, jejichž aktivita je potřebná také při pomalé chůzi, kdy je nutné 

"volný" kyv zpomalit. Hovoříme o aktivně ovládaném pohybu. (Lánik, 1990) 

9.5.1.2 Opěrná fáze (stojná fáze) 

V této fázi kroku nese stojná končetina váhu celého těla, zatímco druhá, kročná 

končetina, se přemísťuje. 

Dostup jednou končetinou nenásleduje při běžné chůzi po odrazu druhé končetiny, 

ale více méně se obě fáze časově překrývají. Opěrnou fázi proto dále rozdělujeme 

na fázi jednoduché opory - v kontaktu s podložkou je pouze stojná končetina, druhá 

končetina se přemísťuje, tzn. je nad podložkou. Ve fázi dvojité opory dochází k přenosu 

váhy ze stojné na druhou, která se stává stojnou. V kontaktu s podložkou jsou obě 

končetiny. Trvání obou fází závisí na způsobu chůze, její rychlosti a délce kroků. 

Všeobecně platí, že při velmi pomalé chůzi se fáze dvojité opory prodlužuje 

a při zrychlení se naopak zkracuje. 

Hlavním úkolem stojné končetiny je přenést pánev a s ní horní část těla zezadu 

dopředu. 

V okamžiku kontaktu nohy s podložkou stojí pánev a dolní končetina ve vnitřní rotaci, 

která je větší například u plochonoží a menší u nohy vyklenuté. Tato vnitřní rotace vede 

k everzi sub talo kloubu, uvolnění Chopartova kloubu a oploštění podélné klenby. 

V této iniciální fázi kontaktu jsou aktivní pouze svaly předního oddílu bérce. 

Chodidlo dosahuje plného kontaktu s podložkou, hlezno přechází z počáteční dorsální 

flexe do plantámí flexe. 

M. glutaeus medius je v opěrné fázi nejdůležitějším svalem, který má formativní vliv 

na jamku a hlavici kyčelru'ho kloubu. (Janda, 1995) 

Při opěrné fázi je v izometricko-dynamické kontrakci, vzpřimuje pletenec pánevní 

v transverzální rovině a táhne ho laterálně. Jak při odrazové, tak i v opěrné fázi má 

trvale zevně rotační vliv na kyčelní kloub. Ve flekční fázi je kontrahován jako 

synergista flexe kyčle. M. glutaeus medius je aktivní v průběhu celého pohybu, jen jeho 

svalová funkce se v jednotlivých fázích se liší, má však vždy vliv na postavení úhlu 

v kyčelním kloubu. 
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9.5.1.3 Odrazová fáze 

Odrazová fáze je nejdůležitější částí kroku, nejnáročnější na silnou a prudkou akci 

zúčastněných svalů, protože odraz je generátorem chůze. 

Rozvíjí se extenze dolní končetiny při středním postavení hlezenního kloubu, která je 

zajištěna kokontrakcí m. tibialis anterior, m. tibialis posterior a mm. peroneii. 

Celý pohyb probíhá v lehké zevní rotaci stehna (m. glutaeus medius, m. tensor fasciae 

latae). 

Poslední fáze kroku Je charakteristická zvýšeným zatížením předonoží. 

Nejdříve dochází k plantární flexi v hlezenním kloubu, pata se odlepuje od podložky, 

následuje ji přední část nohy a nakonec i prsty. Odvijení paty zabezpečuje m. triceps 

surae. Aby se neoploštila klenba nohy, zatížená ve svém vrcholu vahou těla, aktivují se 

současně s m. triceps surae krátké plantámí svaly nohy (m. quadratus plantae, 

m. abduktor hallucis, m. abduktor digiti minimi, krátké flexory palce a prstů nohy). 

V další fázi odvíjení plosky hrají významnou roli extramalleolární svaly nohy 

a v konečné fázi dlouhé flexory palce a prstů. Akce plantámích flexorů dává tělu 

pohybový impuls, který stačí na to, aby se tělo pohybovalo antigravitačně 

po vzestupném oblouku setrvačností vpřed, i když síla těchto svalů již přestala působit. 

Provedená extenze v kyčelním kloubu je při normální chůzi držena především aktivitou 

ischikrurální svalové skupiny, m. glutaeus maximus se účastní jen minimálně, 

jeho aktivita vzrůstá až při chůzi do kopce nebo do schodů. Adduktory stehna působí 

jako synergisté extenze a svým tahem přidržují kyčelní kloub ve fyziologickém 

postavení. 

Odraz je ukončen momentem, kdy odrážející se končetina opustí podložku, končetina se 

stává kročnou. 
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10. ELEKTROMYOGRAFIE 

Povrchová elektromyografie, neboli EMG, je vyšetřovací metoda umožňující snímání 

elektrické aktivity sledovaných svalů prostřednictvím povrchových elektrod. 

Studuje svalovou funkci pomocí analýzy změn elektrického potenciálu, ke kterým 

dochází při aktivaci svalu. Depolarizace a repolarizace povrchové membrány svalového 

vlákna je prvotní zdroj změny elektrického potenciálu uvnitř svalu. Depolarizace 

membrány doprovází pohyb iontů, generující elektrické pole v blízkosti svalového 

vlákna. EMG signál je výsledkem sledu akčních potenciálů motorických jednotek, které 

jsou detekovány povrchovou elektrodou v blízkosti kontrahovaných svalových 

vláken. Akční potenciál prochází při měření povrchového EMG přes přilehlé svalové 

tkáně, hlavně tuk a kůži, na jejímž povrchu jsou detekovány. 

Záznam se nazývá elektromyogram. Obvykle má podobu více či méně vyjádřeného 

interferenčního vzorce, který vzniká překrytím sumačních potencionálů většího počtu 

MJ. Nejedná se o prostou sumaci elektrického napětí v daném okamžiku, ale je 

výsledkem jejich interferencí v prostorovém vodiči - sval, kůže, elektrody. (Rodová, 

Mayer, Vaňura, 2001) 

Povrchové elektrody jsou obvykle menší kovové disky, které se fixují na odmaštěnou 

kůži leukoplastí. Nejsou vhodné pro vyšetření akčních potenciálů jednotlivých 

motorických jednotek, protože zachycují potenciály z větší plochy, takže se 

zaznamenává aktivita z více MJ. Podle účelu použití se elektrody dále dělí 

na registrační, zemnící a stimulační, které jsou speciálně upraveny pro vyvolání 

stimulace. Registrační elektrody mohou být jehlové i povrchové. Aktivní elektroda 

snímá elektrickou aktivitu a je umístěna nad bříškem zkoumaného svalu. 

Referenční elektroda je umístěna nad šlachou. Výsledný EMG signál je rozdílem napětí 

mezi aktivní a referenční elektrodou. Zemnící elektrody jsou povrchové, obvykle 

ve formě fixovatelné páskové elektrody. 

EMG signál získaný pomocí povrchových elektrod ve srovnání s jehlovými elektrodami 

umožňuje globálnější posouzení elektrické aktivity svalu díky větší ploše, ze které je 

záznam získáván. EMG záznam, získaný pomocí povrchových elektrod, obsahuje 

výsledný zápis interferenční činnosti mnoha MJ. Je snadněji použitelný při různých 

pohybových aktivitách. Povrchové EMG je neinvazivní, jednoduše proveditelné 
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vyšetření. Operitativní forma EMG měření s bezdrátovým přenosem signálu umožňuje 

zaznamenávat aktivitu svalů přímo v terénu, tzn. v přirozených podmínkách pro aktivity 

jako je například jízda na kole. 

Povrchový EMG záznam nás informuje o průběhu rozdílů napětí na elektrodách 

umístěných na povrchu kůže, ale neposkytuje žádnou bližší informaci o elektrické 

aktivitě jednotlivých přilehlých motorických jednotek. Nevýhodou použití povrchové 

EMG jsou nepřesně definovatelné polohy povrchových elektrod vůči aktivním MJ 

jednotlivých svalů. Obecně je doporučována vzdálenost elektrod 1 O mm ve stopě 

střední linie svalu v oblasti největšího bříška svalu. (De Luca, 1993) Při práci v terénu 

se prakticky nevyhneme náboru artefaktů, jejichž objektivní odstranění ze získaných dat 

je velmi problematické. Odchylky mohou být způsobeny elektrickými rušivými vlivy 

z okolí, mechanickými vlivy (proměnná velikost přechodového napětí mezi elektrodou 

a kůží), záznamem napětí z jiného svalu ... 

Pro získání kvalitního EMG záznamu je nutné přesné optimální nastavení přístrojů, 

věrné zesílení průběhu rozdílu potenciálu na elektrodách (bipolární svod), zabránění 

artefaktům a stanovení vhodných snímacích bodů na svalu. 

Povrchová EMG je využívána v neurologii, neurofyziologii, fyzioterapii, ortopedii, 

sportovní medicíně, biomechanice, ergonomu, zoologii a dalších oborech. 

(Clarys, 2000) 

V biomechanice dominují tři aplikace při používání povrchového EMG: ukazatel 

zahájení svalové aktivace udává informace o silových přírůstcích vyvolaných 

jednotlivými svaly nebo skupinou svalů. 

V oblasti kineziologických studií se povrchové EMG využívá při vyšetřování aktivity 

jednotlivých svalů, timingu, tzn. aktivace konkrétního svalu v čase. EMG signál 

umožňuje zjistit, zda je sval aktivní či nikoli, popř. míru svalové aktivity. 

Dále slouží k pozorování ko-aktivace svalů v průběhu komplexního i selektovaného 

pohybu, vliv zátěže na svalovou funkci. Umožňuje zhodnotit průběh terapeutického 

procesu nebo efektivitu tréninku. Pomocí povrchového EMG lze při vyšetřování 

komplexních pohybových vzorů sledovat okamžik a rychlost nástupu svalové aktivity 

vybraných svalů i relativní poměr jejich zapojení. (Vacek, 2001) 
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Metodika povrchového měření EMG je uznávána jako vhodný prostředek vyšetření pro 

kineziologickou analýzu lidského pohybu včetně vyšetření chůze a postury. 

(Rodová, Mayer, Vaňura, 2001) 

Dnes nejsou známy případy EMG měření v terénu pomocí neseného EMG přístroje 

s vlastní pamětí pro ukládání dat. Sledování bývají prováděna v laboratořích s drátovým 

spojením elektrod s EMG přístrojem nebo v terénu s telemetrickým přenosem informací 

zatíženým množstvím elektromagnetických poruch. Záznam bývá znehodnocen 

množstvím artefaktů. 
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ll. METODOLOGICKÁ ČÁST 

11.1 Popis skupiny, na které byla analýza provedena 

Pro EMG vyšetření na vybraných svalových skupinách byla vybrána studentka 

magisterského studia fyzioterapie na FTVS UK, která v minulých letech provozovala 

výkonnostní cyklistiku, v současné době jezdí na kole pouze rekreačně. U této 

studentky se dala předpokládat schopnost provedení vybrané techniky cyklistického 

kroku a možnost měření chůze po rovině i do schodů. Vyšetření bylo provedeno v okolí 

FTVS UK, dle nároků měření: rovina, kopcovitá trať, schody ... , kdy byla měřena 

aktivace vybraných svalů. 

11.2 Popis techniky měření a použitých instrumentů 

Nejprve byla provedena instalace elektrod na vybrané svaly. Pro snímání dat byly 

použity stříbrné elektrody o průměru 7 mm. Povrchové EMG měření sledovalo průběh 

pohybu při jednotlivých technikách jízdy na kole. 

Měření cyklistické části vyšetření probíhalo přímo na silnici, v přirozených podmínkách 

prostředí, které je nedílnou součástí tohoto pohybu. Výhodou byla možnost využít 

vlastního kola, na které byla vyšetřovaná zvyklá. Výběr měřených svalů byl prováděn 

na základě informací z odborných materiálů o účasti jednotlivých svalů při vybraných 

aktivitách. Svaly byly vybrány tak, aby na základě měření bylo co možná nejlépe 

porovnat charakteristiku lokomoční činnosti při jízdě na kole s pohybovým stereotypem 

chůze po rovině a do schodů. 

Současně byl pořizován synchronizovaný záznam pohybu na digitální fotokameru pro 

přesné určení jednotlivých fází pohybu v souvislosti s úrovní zaznamenaného EMG 

potenciálu sledovaného svalu. 

Studie probíhala na polyelektromyografickém mobilním přístroji s vlastní pamětí 

8 měřících kanálů, z nichž je 7 kanálů určeno pro měření EMG potenciálů ze svalových 

skupin a 1 kanál je pracovní pro synchronizaci s videozáznamem, pro orientační 

značkování přímo v záznamu generované probandem, akustickou informaci ohraničující 

čas měření a pod. Maximální doba záznamu byla 5 minut. Naměřená data byla 
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přenášena do přenosného PC a EMG přístroj s plnou kapacitou paměti byl během 

cca 2 minut připraven k dalšímu měření. 

Přístroj je toho druhu jediný, navržený a vyrobený jako originál panem Karlem 

Zelenkou z vývojové dílny FTVS UK v Praze. Nezávislý mobilní EMG přístroj je určen 

pro terénní snímání elektrických potenciálů svalových skupin povrchovými elektrodami 

a je speciálně upraven pro transport na těle probanda např. v batohu nebo sportovní 

ledvince. 

Charakteristiky měření: 

Dobu měření lze nastavit v 6 nastavitelných stupních od 2,5s do 327s (tzn. cca 5min.). 

Vzorkování: 200Hz, tj. 5ms. 

Frekvence: 30 -1200Hz při- 3dB pro každý kanál. 

Je zaznamenávána absolutní hodnota EMG signálu s integrací. 

Křivka je vyhlazena s časovou konstantou od 14 do 125ms. 

Stupeň citlivosti je možno nastavovat v řadě od 50 11V do 2000 11V 

Napájení: 3 samostatné akumulátory NiMH. Rozměry přístroje (přibližná hodnota) 

s akumulátory: 185x140x42mm. 

Hmotnost s akumulátory 1 ,2kg. 

Příslušenství: 7 kabelů zakončených Ag elektrodami. SW pro měření v DOS, možnost 

prohlížení a editace ve Windows. 

Uložené záznamy byly prohlíženy v programu Excel. 

Pro dokumentaci umístění elektrod při jednotlivých pohybových úkonech byl použit 

digitální fotoaparát S ony a kamera S ony. 

Výběr svalových skupin byl omezen: 

a.) stanovením rozhodujících svalů podílejících se na vybraných pohybech 

b.) lokalizací nejvýraznějšího lokomočního působení do oblasti dolních končetin při 

vědomí převážně fixační funkce trupu a horních končetin. 

c.) nemožnost invazivního vyšetření hlubších svalových vrstev jehlovými elektrodami 

(zdravotní rizika, neochota a strach vyšetřované osoby). 

d.) počtem přenosových kanálů 
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11.3 Prezentace způsobu vyhodnoceni dat 

Rozbor se soustředil na vzájemné porovnání jednotlivých technik cyklistického kroku a 

chůze po rovině, do schodů. Při jízdě na kole a při chůzi byly pohyby snímány 

synchronizovanou digitální videokamerou. Po zpracování naměřených dat v speciálním 

počítačovém programu bylo možno jednotlivým fázím pohybu přiřadit odpovídající 

EMG charakteristiku, vypovídající o aktivitě sledovaného svalu. 

K rozdělení cyklistického a běžného kroku na jednotlivé fáze jsme využili fotozáznam. 

EMG charakteristika byla přiřazena 4, u chůze 3 polohám. První část u šlapání začíná 

tlakem nohy dolů, následuje posun nohy vzad, tah nohy vzhůru a přechod k fázi, kdy je 

noha posouvána vpřed. U chůze je sledována kročná, opěrná a odrazová fáze pohybu. 

Podle videozáznamu z digitální fotokamery byl vybrán časový úsek pro hodnocení 

práce svalu v délce trvání 1 dvojkroku mezi dvěma definovanými po sobě cyklicky 

jdoucími pozicemi jedné dolní končetiny. Jedná se samozřejmě o různé časové úseky u 

jednotlivých režimů cyklistického kroku i režimů chůze. Úsek byl vybrán z řady dat a 

zpracován do grafu počítačovým programem Excel a AutoCAD. Osa X přiložených 

grafů představuje elektrický potenciál aktivity daného svalu v mikrovoltech, osa Y 

znamená časové údaje. Čísla pod grafem odpovídají jednotlivým polohám prováděných 

pohybů (viz. graf 1-5). 

Poznámka: V náborech dat pomocí EMG zařízení, kde se jedná o saturaci naměřených 

hodnot, je chyba způsobena skutečností, že se jednalo o pilotní měření. Měřící EMG 

zařízení bylo v době použití ve stadiu zkoušek pro případnou přesnější kalibraci. 

Z tohoto důvodu nedošlo k dostatečnému nastavení citlivosti kanálů snímajícího 

elektromyografický potenciál m.glutaeus maximus, m.glutaeus medius (viz grafy 1 ,2,4 

a 5). Citlivost nastavení kanálu nebyla v průběhu náboru dat pozměněna se záměrem 

porovnat míru aktivace svalů u více rozdílných aktivit (např. porovnání radiálního 

kroku s chůzí). Kdyby bylo přikročeno ke změně nastavení citlivosti kanálů tak, aby 

nedocházelo k náboru saturací u chůze, průběh náboru u radiálního kroku by byl 

nevýrazný a tudíž těžko porovnatelný. 
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11.4 Funkce měřených svalových skupin a lokalizace elektrod 

11.4.1 M. iliopsoas 

M. iliopsoas je složen ze dvou svalů. 

M. psoas maJor a m. iliacus. 

M. psoas major je protáhlý vřetenovitý 

sval spojující bederní obratle s femurem. 

Začíná od meziobratlových plotének a 

od vazivových obloučků v oblasti těl 

obratlů Th12 až L4. Silnou šlachou se 

upíná na trochanter minor femuru. 

M. iliacus je plochý sval na vnitřní ploše 

lopaty kosti kyčelní. Sval jde od fossa 

iliaca do lacuna musculorum, kde se 

ze zevní strany připojuje km. psoas 

maJor a společně se upínají na 

trochanter minor. 

Obr.7 Lokalizace elektrody na m. iliopsoas 
(Keller, 1999) 

M. iliopsoas se uplatňuje jako funkční celek, který podstatným způsobem ovlivňuje 

vztah pánve a bederní páteře. 

M. iliopsoas provádí flexi lumbální páteře, zvětšuje bederní lordózu a účastní se flexe, 

zevní rotace a addukce stehna. Jednostrannou kontrakcí vyvolá rotaci trupu na opačnou 

stranu. M. psoas major je typickým svalem chůze, především ve fázi vykročení a běhu. 

Při poloze ve stoje brání pádu trupu nazad. Při stání, chůzi i v sedě je trvale aktivován 

a proto má tendenci ke zkracování, které vede ke zvětšení bederní lordózy, bolestem 

v oblasti bederní páteře a zkrácení délky kroku. Jednostranná kontrakce svalu způsobí 

lateroflexi trupu a při trvalé asymetrii může způsobit až vybočení páteře. Obě části mají 

úzký vztah k pánevním orgánům. Zkrácení svalu se může projevovat jako interní 

onemocnění, častá je ischialgie imitující radikulámí syndrom. 

Aktivní zátěž tohoto svalu cvičením se projevuje negativně na jeho funkci. Je nutné 

zajistit předevšímjeho normální délku. (Véle, 1997) 

Společná šlacha m. iliopsoas je hmatná jenom v oblasti lacuna musculorum 

pod ligamentum inguinale, nepřímo je sval hmatný jen přes dutinu břišní. 
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mzerce elektrody 3 cm laterálně od a. femoralis a 2 cm distálně od ligamentum 

inguinale. (Keller, 1999) 

11.4.2 M. glutaeus maximus 

M. glutaeus maximus je nejmohutnějším 

svalem lidského těla. Tento sval 

čtyřúhelníkového tvaru začíná na zadní 

straně zevní plochy lopaty kosti kyčelní 

za linea glutaea posterior, od zevního 

okraje křížové kosti, kostrče, 

od lig. sacrotuberale a thorakolumbální 

fascie. Sestupuje šikmo laterokaudálním 

směrem. Přední snopce se upínají 

do tractus iliotibialis, dolní snopce 

na tuberositas glutaea pod trochanter 

major femuru. Hlavní funkcí m. glutaeus 

maximus je extenze v kyčelním kloubu, 

Obr.8 Lokalizace elektrody na m. glutaeus 
maximus (Keller, 1999) 

při fixované končetině (stoji) provádí retroverzi pánve, zabraňuje tak pádu trupu vpřed 

a zajišťuje vzpřímené postavení trupu. Sval uvádí kyčelní kloub do zevní rotace. Zadní 

snopce se účastní na addukci v kyčelním kloubu. Snopce upínající se do tractus 

iliotibialis podporují abdukci v kyčelním kloubu a při předklonu nese váhu trupu a 

tahem za tractus iliotibialis fixuje, extenduje kolenní kloub. 

M. glutaeus maximus není považován za posturální sval. Jeho extenční funkce se 

uplatňuje hlavně při zevně rotované kyčli. Při vnitřní rotaci je prakticky inaktivní. 

(Kolektiv autorů, 1997) 

Sval se výrazněji uplatňuje až při vzpřímení trupu ze sedu, při chůzi do schodů, pozadu, 

v předklonu, v podřepu. Při chůzi po rovině a v klidném stoji je jen málo aktivní. 

Z klinické praxe víme, že funkční výpadek nebo silné oslabení tohoto svalu činí chůzi 

do kopce nebo schodů mimořádně obtížnou. Pacient se musí předklánět, aby dostal 

těžiště těla před kolenní klouby. (Lánik, 1990, V éle, 1997) 
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Antagonistou m. glutaeus max1mus Je m. iliopsoas, který má výraznou tendenci 

k hypertonii. V důsledku tohoto partnerského vztahu má m. glutaeus maximus tendenci 

spíše k hypotonii a inhibici funkce při retrakci m. iliopsoas. Extenze v kyčli je 

protažitelností m. iliopsoas výrazně limitována a při flektovaném koleni ji může 

omezovat i zkrácení m. rectus femoris. Aktivní provozovatelé cyklistiky bez 

pravidelného provádění kompenzačního cvičení mívají oba tyto svaly zkráceny. 

(Cihlář, 1966, Ballantine, Grant, 1993, Šafránek, 2000) 

Sval je součástí svalového řetězce procházejícího od paže šikmo přes m. latissimus 

dorsi, přes páteř na kontralaterální stranu trupu, přes m. glutaeus maximus, m. tensor 

fasciae latae až ke koleni. (V éle, 1997) 

Při jízdě v sedle se uplatňuje pouze malá část z celkových funkčních možností m. 

glutaeus maximus, (kontrakce kaudální části). Lze tak předpokládat, že funkce svalu při 

provozování cyklistiky spíše ochabuje. Proto je nutné při absenci jiných pohybových 

aktivit zajistit posilováním. glutaeus maximus jako celku. 

Elektroda byla umístěna uprostřed spojnice sakra a velkého trochanteru. (Keller, 1999) 

11.4.3 M. glutaeus medius 

M. glutaeus medius je plochý trojúhelníkový sval, 

který je zčásti překryt m. glutaeus maximus. 

Začíná na horní horní části zevní plochy kyčelní 

kosti pod labium extemum cristae iliacae a mezi 

linea glutaea anterior et posterior. Snopce svalu se 

vějířovitě sbíhají do krátké silné šlachy upínající se 

na trochanter major. Funkcí svalu je abdukce, 

unožení v kyčelním kloubu. Přední svalové snopce 

rotují kyčel dovnitř, flektují ji a pomáhají při 

anteverzi pánve, střední svalové snopce kyčel 

abdukují a zadní svalové snopce uvádějí kyčelní 

kloub do zevní rotace, účastní se také na retroverzi 

pánve a extenzi kyčle. 

Sval je významným stabilizátorem pánve při chůzi. 

Obr.9 Lokalizace elektrody na 
m. glutaeus medius 
(Keller, 1999) 
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Při přenosu váhy na jednu dolní končetinu je pánev fixována pouze na jedné straně, 

zatímco váha těla působí v jejím středu a stlačuje nepodepřenou část směrem dolů, 

pánev se uklání. Proti tomuto pohybu působí boční pelvifemorální stabilizátory: m. 

glutaeus medius et minimus. Při poloze pánve v anteverzi přebírá úlohu hlavního 

laterálmno fixátoru kraniální část m. glutaeus maximus. (Lánik, 1990) Sval zabraňuje 

poklesu pánve na straně švihové končetiny a uvolňuje švihovou končetinu k dalšímu 

postupu vpřed. Pokud má být udržen přesný směr chůze, je nutné, aby byla současně 

aktivována i skupina adduktorů kyčelního kloubu. Sval je výrazněji aktivován zejména 

při stoji na jedné noze nebo při stoji o úzké bazi. Vyřazení svalu má za následek tzv. 

kachní chůzi -kolébání trupu ze strany na stranu. 

Inzerce elektrody při měření byla 2 cm distálně od středu crista iliaca. (Keller, 1999) 

11.4.4 M. adduktor longus 

M. adduktor longus je dlouhý, plochý, 

přibližně trojúhelníkový sval. Začíná 

na stydké kosti mezi tuberculum 

pubicum a horním okrajem symfýzy, 

běží distolaterálně a upíná se na vnitřní 

okraj střední třetiny labium mediale 

linae asperae. 

Hlavní funkcí svalu Je addukce 

v kyčelním kloubu, ale sval také působí 

při jeho flexi a zevní rotaci. 

Skupina adduktorů zajišťuje statickou 

stabilizaci stoje a ovlivňuje stabilizaci 

Obr. I O Lokalizace elektrody na m. adduktor 
longus (Keller, 1999) 

dynamickou. Adduktory mají nízký práh excitability, jsou tak prakticky stále aktivní 

a mívají proto tendenci ke zkrácení. 

Elektroda byla umístěna 7 (6- 8) cm od tuberculum ossis pubis podél šlachy svalu. 
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11.4.5 M. tibialis anterior 

M. tibialis anterior je mohutný dlouhý sval ležící na 

ventrální straně bérce. Začíná od laterálního kondylu 

femuru, laterální plochy tibie, od fascia cruris a od 

membrana interossea. Široká a silná šlacha podbíhá 

retinaculum musculorum extensorum superius a upíná se 

na plantární ploše mediální klínové kosti a na prvním 

metatarzu. Sval provádí dorsální flexi nohy s inverzí, 

účastní se na udržování podélné klenby nohy. 

Maximálně je aktivován při chůzi. 

Elektroda byla umístěna 6 - 7 cm distálně od tuberositas 

tibiae a 1,5 cm laterálně od ventrální hrany tibie. (Keller, 

1999) 

11.4.6 M. gastrocnemius 

M. gastrocnemius tvoří dvě povrchové hlavy m. triceps 

surae. Caput mediale začíná od mediálního epikondylu 

femuru a caput laterale od laterálm'ho epikondylu femuru. 

Mezi vnitřními okraji hlav je hluboká rýha. Bříška svalů 

končí asi v polovině délky bérce, kde přecházejí 

v širokou plochou šlachu, která se spolu s m. soleus upíná 

na tu ber calcanei patní kosti jako Achillova šlacha. 

Funkcí svalu je plantární flexe nohy, která se uplatňuje 

při stoji na špičkách, výponu ... Na rozdíl od m. soleus, 

který je aktivní zejména ve stoji, u m. gastrocnemius 

převažuje funkce dynamická. Sval se rovněž podílí na 

flexi v kolenním kloubu, ale jeho účast na tomto pohybu 

je považována za minimální. (Druga, Dylevský, 

Mrázková, 2000) 

Inzerce elektrody asi 1 O - 12 cm distálně od popliteální 

rýhy na mediální ( caput mediale) a laterální ( caput 

laterale) polovině lýtka. 

6-7cm 

Obr. ll Lokalizace elektrody 
na m. tibialís anterior 
(Keller, 1999) 

10-12cr 

Obr.l2 Lokalizace elektrody 
na m. gastrocnemius 

(Keller, 1999) 
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12. VÝSLEDKY PRÁCE 

12.1. Jfzda na kole ze sedla I chůze do schodů 

(viz. Graf 1, 2, Obr. 13, 14) 

Jízda na kole ze sedla se zapojením svalů nejvíce blíží chůzi do schodů. Um. glutaeus 

maximus (dále jen m.GMAX) a m. iliopsoas (dále jen m.IP) se v průběhu obou aktivit 

téměř shodně rytmicky střídají fáze kontrakce a relaxace v rámci reciproční inervace. 

Zapojení obou svalů se odvíjí od postavení v kyčelním kloubu. Aktivita m.GMAX 

narůstá u obou pohybů s přechodem kyčelru'ho kloubu z flekčního postavení do extenze. 

V dalším průběhu pohybu: švihové fázi kroku, tahu nohy vzhůru, je dolní končetina 

v kyčli tažena z extenze do flexe. Kontrakce m.GMAX odeznívá a je "střídána" 

(mluvíme o převažující aktivitě obou svalů v jednotlivých cyklech pohybu. Fáze 

aktivity obou svalů se samozřejmě překrývají) masivní kontrakcí m.IP. 

M. glutaeus medius (dále jen m.GMED) je při jízdě ze sedla i chůzi do schodů 

aktivován nepřetržitě. U jízdy ze sedla tento fakt přikládám skutečnosti, že při zdvihu 

pánve ze sedla mizí její pasivní fixace o sedlo a tato je nutná zajistit aktivně funkcí 

m.GMED jako laterálru'ho stabilizátoru zabraňujícího bočním výkyvům pánve 

ve frontální rovině, kachní chůzi. Na druhou stranu, je-li váha těla přenesena při změně 

polohy ze sedu vzhůru převážně na horní končetiny (což je charakteristické především 

pro rekreační cyklisty), nutnost udržování stability pánve prostřednictvím funkce 

m.GMED se výrazně snižuje. 

M. adduktor longus (dále jen m.ADDL) je v obou případech aktivní zejména ve fázi 

dotažení kyčle do extenze. 

Timing zapojení m.tibialis anterior (dále jen m.TA) je u pozorovaných pohybů 

podobný. Při jízdě na kole ze sedla odpovídá kontrakce svalu fázi tahu nohy vzhůru 

a posunu nohy vpřed. Při chůzi do schodů se m.TA aktivuje ve fázi kroku, kdy noha 

přechází z plantární do dorsální flexe, dochází k trojflexi dolní končetiny umožňující 

zkrácení délky končetiny pro její přenos vpřed. 

U záznamu EMG aktivity při chůzi do schodů je střídání kontrakce - relaxace m.TA 

výraznější než u záznamu jízdy na kole ze sedla. Domnívám se, že u našeho EMG 

záznamu jízdy ze sedla je menší kontrast kontrakce/relaxace, ba téměř nepřetržitá 
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aktivita obou svalů, dána polohou chodidla v plantární flexi při radiálním šlapání a také 

neustálou nutností fixace chodidla k pedálu. 

Jízda ze sedla se zapojením svalů přibližuje chůzi do schodů. 

Z důvodu větší přehlednosti byly grafy a obrázky umístěny do textu. 
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Obr.13 - Jízda na kole ze sedla 
fáze pohybu: 1- tlak nohy dol fl, 2- posun nohy vzad, 3- tah nohy vzhflru, 4- posun nohyvpfed 
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Obr.14- Chůze do schodů, po 2 schodech 
fáze pohybu: 1- kroěná fáze, 2- opěrná fáze, S. odrazCYá fáze 



12.2. Axiální §lapání I chůze po rovině 

(viz. Graf3, 4, Obr. 15, 16) 
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Na EMG záznamu snímaném při chůzi je patrný antagonistický vztah funkční dvojice 

svalů: m.TA a m.gastrocnemius (dále jen m.GC). Při kontrakci m.GS je v rámci 

reciproční inervace tlumena aktivita m.TA, zatímco při nárůstu aktivace m.TA, aktivita 

m.GS klesá. V první, kročné fázi, se ze sledovaných svalů aktivuje nejdříve m.GS, 

který provádí odlepení chodidla od podložky a je aktivní až do přechodu kolene přes 

vertikálu, kdy brání dopřednému pohybu tibie. Hlezenní kloub přechází ve fázi kyvu 

z odrazové polohy planty v palmámí do dorsální flexe, zajišťované přes kontrakci 

m.TA. 

Při axiálním šlapání chybí odrazová fáze kroku, kdy se výrazně zapojuje m.GC. To je 

způsobeno nutností nepřetržité fixace planty k pedálu bez možnosti jejího odlepení od 

"podložky". Kontrakce m.TA u obou pohybů kopíruje (o malou chvíli předstihuje) 

aktivaci m.IP a je součástí trojflexe dolní končetiny. 

Za vertikálou dotahuje končetinu do potřebné flexe v kyčelním kloubu m.IP. 

S narůstající flexí dolní končetiny narůstá i její pohyb do zevní rotace, na kterém 

se účastní především m.GMED, který je rovněž významným synergistou flexe v kyčli. 

M.ADDL je aktivní v průběhu celého pohybu, ale maximum jeho aktivity nastává 

ve fázi kontaktu nohy s podložkou. M.GMED je aktivní v průběhu celého pohybu, jeho 

svalová funkce se v jednotlivých fázích liší, ale vždy má vliv na postavení v kyčelním 

kloubu. Se svým antagonistou- m.ADDL, při chůzi funguje v rámci funkční synergie, 

kokontrakce, která má za úkol udržení polohy vůči gravitaci v průběhu všech fází 

kroku. M.ADDL (adduktory kyčelního koubu) zajišťuje statickou (stoj) i dynamickou 

(chůze) stabilizaci, uvádí kyčel do addukce, v odrazové fázi kroku je synergistou 

extenzorů kyčle (m.GMAX), v kročné fázi napomáhá flexi a zevní rotaci kyčelního 

kloubu. 

Extenze v kyčli je při normální chůzi uskutečňována především aktivitou 

ischiokrurálního svalstva, m.GMAX je při tomto pohybu připisována minimální účast. 

Přesto můžeme na "našem" EMG sledovat zapojení tohoto svalu téměř po celou dobu 

pohybu. 



~~cil 
O g_N 
(/)::J::J 
.-+-·~· 
!!!.33 
"'"""'" Oe-,~~ 
:J CD •. 

~·~·~ 
c s: l>l• 
::J(!)<C' 

~~:~ 
~mg. 
"'S::a. 

~~~ 
<::-~~~ 
~~g 
;:~m 
~'S. s: 
!!!;DG) 
C•< N 
(/) a. Ql 
::Jo~~ 
-·C"N 

3 """' 
~~g-; 
:T N~ O. 
O ;:;:CD 
CD :;:· cn 
roro"' "'" ~. 
q~~ 
Ql>l::J 
39,"" 
'<co 

cQ ~m "'0-~~c: 
~roiil 
'<·"Q. 
"O"'::o ca"' m-o 3 ::::. ....,~ ro~ 
(") -· ....,~ -·""'0 CD 
"""'::o 
3§--ri· . o :::r 
te.c::r 
S:u o 
~ a~ g-
~~~-!a. 
3'in<(ii' "'-· X >I'" o -·w :::::J" 3 =:'< 
cC'C' 

9J~~ 
3 :-·"0 
ŮJ N~o 

~08-
Ql :::r"' 
(!)O ::o 
c: ow 
(/)a."' 
~ ~·[ 
0.0(!) 
-·a.n~ Ce ::o (/) o 
~::J(/1 

~·~;=. 
co g(~· 
~Og; 
~ '[ 

::J 
Ql 

o 
o 

Axiálnr krok 

m.glutaeus maximus 

- ·---~--~---· - I 

mJiliopsoas 

mJtibialis anterior 

mJ gastrocnemius 

1 I 2 3 1 ? 3 
flíze pohybu flize 

O ~as[sec] 1 2 3 4 5 O ~as[sec] 1 2 3 
graf 3 EMG záznam axlálnlho kroku pn jlzdě na kole 
fáze pohybu: 1- tlak nohy dolů, 2- posun nohy vzad, 

3- tah nohy vzhéJru, 4- posun nohy vpřed 

graf 4 EMG záznam pl'l volné blpedálnl chůzi 
fáze pohybu: 1- kročná fáze, 2- opěrná fáze, 3- odrazová fáze 
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Obr.15- Axiální krok při jízdě na kole 
fáze pohybu: 1- tlak nohy dolu, 2- posun nohy vzad, 3- tah nohy vzhuru, 4- posun nohy vpřed 
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obr.16- Chůze po rovině 
fáze pohybu: 1- knlfné fáze, 2- opěmá fáze, 3- odrazová fáze 



12.3. Radiálnf §lapánf I chůze po rovině 

(viz. Graf 5, 4, Obr. 17, 16) 
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Radiální šlapání je pohybový stereotyp zajišťující nejefektivnější využití svalové práce 

dolních končetin při jízdě na kole. Tato pohybová dovednost není člověku přirozená 

a cyklista se jí musí naučit. Jak již bylo popsáno, radiální cyklistický krok vychází 

z odlišné výchozí polohy dolní končetiny ve frontální i sagitální rovině. Fixovaná 

poloha kyčelního kloubu v addukci znamená trvalé zapojení m.ADDL. V kročné fázi 

chůze se kyčelní kloub s narůstající flexí (m.IP) pohybuje do abdukce a zevní rotace, 

aktivita m.ADDL klesá, aby byl sval opět aktivován v momentě, kdy se dolní končetina 

dostává do opěrné fáze kroku. Při radiálním kroku je abdukci a zevní rotaci kyčle 

zabraňováno právě aktivací adduktorů kyčelního kloubu (m.ADDL). 

M.TA a m.GC jsou při obou pohybech v antagonistickém vztahu, kdy je kontrakce 

jednoho z dvojice svalů doprovázena relaxací druhého. Aktivita m.TA je při radiálním 

šlapání velice nízká. Při chůzi se nástup aktivity m.TA kryje s nástupem m.IP, 

což odpovídá fenoménu trojflexe. 

M.GMED je aktivní jak při chůzi, tak při radiálním šlapání. V obou případech zajišťuje 

laterální stabilitu pánve- při chůzi brání tzv. kachní chůzi, při jízdě na kole umožňuje 

pevné přilnutí pánve k sedlu a zabraňuje laterálním výkyvům pánve. 
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Obr.17 - Radiální krok při jízdě na kole 
fáze pohybu: 1- tlak nohy dolů, 2- posun nohy vzad, 3- tah nohy vzhflru, 4- posun nohy vpfed 



12.4. Radiální §lapání I axiální §lapání 

(viz. Graf5, 3, Obr. 17, 15) 
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Radiální šlapání se aktivitou svalů odlišuje od šlapání axiálního. 

Axiální šlapání se přibližuje chůzi. Zvolené dvojice antagonistů se většinou zapojují 

v rámci reciproční inervace a pokud ne (m.GMAX, m.ADDL), panuje zde shoda 

s obrazem EMG záznamu při chůzi. 

Při radiálním šlapání jsou sledované svaly zapojeny téměř ve všech fázích cyklistického 

kroku, což odpovídá požadavku na maximální efektivitu svalové práce. 

Radiální šlapání klade větší požadavky na udržení polohy celé dolní končetiny -

zejména v kyčli (addukce, vnitřní rotace) a hlezenním kloubu (plantární flexe) 

ve fixované poloze tak, aby pohyb probíhal v jedné ose, umožňující maximálně 

efektivní přenos síly na pedál po celou dobu cyklistického kroku a také splňující 

požadavky na aerodynamickou polohu cyklisty. 

Předpokládám, že s nárůstem intenzity šlapání: jízda do kopce, těžší převod, bude nutná 

kooperace- kokontrakce svalových skupin udržujících polohu dolní končetiny 

od kyčelm'ho kloubu (pánev je fixována k sedlu) distálním směrem. Vyvážená aktivita 

svalů dolních končetin určuje plynulost provedení pohybu a udržuje stabilitu 

jednotlivých segmentů v jeho průběhu. 

Při jízdě na lehký převod nebo v nenáročném terénu- po rovině, může být uplatněn 

princip reciproční inervace, kdy jeden z antagonistické dvojice svalů je kontrahován, 

zatímco druhý je relaxován. V případě axiálního šlapání je generátorem pohybu 

m.quadriceps femoris, který vyvíjí tlak na pedál. Pokud se jedná o lehký převod, noha 

se setrvačností pohybuje pasivně po ose otáčení pedálu. Jede-li ale cyklista do kopce 

nebo zvolí těžší převod, musí aktivovat svaly které udržují segmenty dolní končetiny 

ve stabilizované poloze umožňující vyvinout na pedál účinný tlak bez toho, aby se dolní 

končetina vychylovala z osy pohybu. Svaly působí v kokontrakci. Pokud by svaly 

nespolupracovaly, tzn. kdyby proti kontrakci agonistů nepůsobil ve funkční synergii 

zároveň i jejich antagonista, kolenní kloub, potažmo celá dolní končetina by se neustále 

vykyvovala ze strany na stranu v závislosti na převažující aktivitě toho kterého svalu. 

Klouby by nebyly centrovány a docházelo by k jejich přetěžování a poškozování. 

To platí nejen pro jízdu na kole, ale i pro chůzi, kde je riziko poškozování výrazně 

vyšší, protože klouby dolních končetin musí nést váhu celého těla. 
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Axiální šlapání se na EMG záznamu od radiálního šlapání liší tím, že na rozdíl 

od radiálního šlapání je zde více patrné střídání vzrůstu a poklesu aktivity 

(kontrak:ce,relaxace) zúčastněných svalů v jednotlivých fázích cyklistického kroku. 

Průběhem pohybu se axiální šlapání přibližuje chůzi po rovině. 

Ve fázi tahu nohy vzhůru u axiálního šlapání dochází ke snížení aktivity M.ADDL, 

aby mohlo prostřednictvím zapojení m.GMED a m.IP dojít k flexi a zevní rotaci 

v kyčelním kloubu. Při radiálním šlapání m.ADDL působí proti tomuto pohybu v kyčli, 

celá dolní končetina je udržována v addukčním postavení typickém pro závodní 

provedení cyklistického kroku. 
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fáze pohybu: 1· Hak nohy dolů, 2· posun nohy vzad, 

3· tah nohy vzhůru, 4- posun nohy vpřed 
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13. DISKUSE 

Ze závěrů práce vyplývá, že musíme odlišovat výkonnostní a rekonvalenční techniku 

šlapání na kole. 

Z pohledu rehabilitace se jako nejvhodnější zdá být axiální šlapání (laické). To je pro 

pohon kola sice méně efektivní, ale vychází z lidské motorické ontogeneze. Výchozí 

poloha dolních končetin a průběh pohybu se podobá stereotypu chůze s využitím 

fenoménu trojflexe. Dle záznamů EMG měření lze potvrdit, že timing sledovaných 

svalů je při této technice šlapání podobný zapojení svalů při chůzi. 

Radiální šlapání, jak již bylo řečeno, koordinačně neodpovídá obsahu lidské motorické 

ontogeneze. Kineziologický obsah pohybu a zapojení sledovaných svalů se liší 

od pohybového stereotypu chůze. Poloha kyčelních kloubů ve vnitřní rotaci nevyhovuje 

požadavkům na funkční centraci kloubu. Fixace hlezenního kloubu v palmární flexi 

v průběhu celého cyklistického kroku potlačuje fenomén trojflexe. 

Jízda na kole ze sedla se timingem sledovaných svalů nejvíce blíží chůzi do schodů. 

Nejzřetelněji pozorujeme nárůst aktivace m.glutaeus maximus. Kontrakce m. glutaeus 

maximus odpovídá nastavení kyčelního kloubu v poloze cyklisty ze sedla a to jak 

u amatérů, tak u profesionálních cyklistů. I závodní cyklisté při jízdě ze sedla uvolňují 

kyčelní kloub z vnitřní rotace do středm'ho postavení, ne-li do mírné zevní rotace, jak je 

tomu u amatérů. Zapojení m.tibialis anterior a m.iliopsoas je v případě našeho měření 

u cyklisty téměř shodné s aktivací svalů chodce. V přechodu fáze posunu nohy vzad 

do tahu nohy vzhůru téměř chybí aktivita m.gastrocnemius, která by odpovídala fázi 

chůze, kdy se planta odráží od podložky. 

Výsledky našeho měření ukazují aktivitu m.glutaeus medius, který brání laterálním 

výkyvům pánve. Kračmar (2005) naopak při jízdě ze sedla popisuje výrazné snížení 

aktivity m.glutaeus medius. Pokles aktivity tohoto svalu přičítá zvýšení opory o horní 

končetiny, které klade zmenšené nároky na udržení stability pánve ve frontální rovině. 

Domnívám se, že zmíněné varianty si nemusí odporovat. Je-li váha těla se zdvihem ze 

sedla přenesena převážně na horní končetiny, což vídáme více u rekreačních jezdců 

(viz. obr.3), je nutnost fixace pánve snížená. Pokud je váha těla rovnoměrně rozložena 

do oblasti horních i dolních končetin (případ našeho EMG měření, viz. obr.2), jsou 

nároky na aktivitu m.glutaeus medius vyšší. 
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14. ZÁVĚR 

Dle úkolu č.l jsem vyhledala odborné materiály vztahující se k cyklistice a jejímu 

použití v rehabilitaci. Získané informace obohacené o dlouholeté vlastní zkušenosti 

z cyklistiky bylo nutné utřídit a rozebrat. 

Úkol č.2: Na základě získaných informací JSem popsala výchozí polohu a 

kineziologický obsah pohybu u jednotlivých cyklistických technik šlapání a chůze. 

Úkolem č.3 bylo provést EMG vyšetření sledovaných svalových skupin dolních 

končetin při chůzi a jízdě na kole (změna výchozí polohy dolních končetin, v sedle a ze 

sedla) s premiérovým využitím přenosného EMG přístroje v terénních podmínkách. 

Úkol č.4 byl splněn když jsme záznamy měření vzájemně porovnali a vyhodnotili je. 

EMG záznamy jednotlivých pohybů vykazovaly při porovnání značné změny v aktivaci 

sledovaných svalů. Technika cyklistického kroku sledovaná u amatérských cyklistů 

(axiální šlapání) se ukázala jako pohybový stereotyp podobný chůzi. Stejně tak měření 

potvrdilo podobnost jízdy ze sedla s chůzí do schodů. Podobnost byla vyhodnocena na 

základě timingu nástupu a ukončení aktivací sledovaných svalů. 

Úkol č.5: Mezi výkonnostní a léčebnou jízdou na kole spatřujeme značné rozdíly. 

Z pohledu rehabilitace jsme jako nejvhodnější techniku označili axiální šlapání, které se 

průběhem pohybu nejvíce podobá lidskému stereotypu chůze. Z hlediska rekreační 

cyklistiky lze doporučit jízdu ze sedla při jízdě do kopce. 

Terénní interindividuální EMG měření nám umožnilo objektivizovat timing 

sledovaných svalů při chůzi a jednotlivých cyklistických krocích m vivo. Při 

porovnávání výsledků měření vybraných aktivit, byl kladen důraz na sledování 

podobnosti pohybového stereotypu chůze s různými způsoby provedení cyklistického 

kroku. 

Radiální krok je pohybový program při kterém noha vytváří kruh v sagitální rovině. 

Jedná se o nejefektivnější pohon kola, který však neodpovídá pohybovému stereotypu 

chůze rozvíjeném v rámci lidské ontogeneze. 

Axiální krok je průběhem pohybu a výchozím postavením dolní končetiny podobný 

kineziologickému obsahu pohybového stereotypu chůze. 
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Rozdíl mezi axiálním a radiálním cyklistickým krokem je vytvářen odlišným pohybem 

hlezenního kloubu. Při axiálním kroku dochází k rytmickému střídání pohybu 

hlezenního kloubu do plantární a dorsální flexe, který do značné míry koresponduje 

s jednotlivými fázemi kroku při chůzi. Naproti tomu při radiálním kroku je v průběhu 

celé fáze pohybu hlezenní kloub fixován v plantární flexi. Rozdíly byly nalezeny i ve 

frontální rovině, kde je klíčovou oblastí kyčelní kloub. U výkonnostních cyklistů se 

radiální krok sdružuje s postavením kyčelru'ho kloubu ve vnitfuí rotaci, zřejmě pro větší 

aerodynamičnost této polohy. Axiální krok je většinou spojen s postavením kyčelního 

kloubu v zevní rotaci, která odpovídá funkční centraci kloubu a koresponduje s kročnou 

fázi kroku při bipedální lokomoci, kdy se kyčelní kloub s narůstající flexí pohybuje do 

zevní rotace. Pohybový stereotyp dolních končetin při jízdě na kole ze sedla se 

timingem svalů přibližuje chůzi do schodů. Kineziologický pohled na zvolenou 

tematiku nám odhaluje některá pozitiva a negativa cyklistiky. Jízda na kole tak nemusí 

mít na pohybový systém člověka pouze kladný vliv. 

Z pozorování vyplývá, že mezi jednotlivými způsoby provedení cyklistického kroku 

jsou značné rozdíly, které by měly být zohledněny při doporučování jízdy na kole jako 

prostředku a doplňku rehabilitační léčby. 
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