
Příloha 1  
 

Překlad uživatelského rozhraní a manuál k přístroji Cyclus 2 

 

Po zapnutí přístroje do elektrické sítě se objeví základní rozhraní obrazovky.  

Na vrchním řádku jsou položky hlavního menu – Start (spustí vybraný test), Load (možnosti 

nahrát konkrétní test či trénink), Test (výběr z druhů testů), Monitoring (možnosti výběru 

veličin, jež budou v průběhu testu zobrazovány) View (možnosti zobrazení vybraných veličin 

na výstupním grafu testu), System (nastavení parametrů testů, přístroje, nastavení propojení 

Cyclusu s jinými přístroji, údaje o ergometru) 

V řádku pod ním jsou základné údaje k testu – time (absolvovaná doba testu), distance 

(ujetá vzdálenost), revolutions (otáčky), work (vykonaná práce).  

Následuje hlavní zobrazovací plocha, na které je promítán průběh testu, popř. jeho výsledky.  

V menší zobrazovací ploše pod plochou hlavní je zobrazeno přednastavení testu a 

v jaké fázi se test aktuálně nachází.  

Pod těmito plochami jsou ve dvou řádcích zobrazeny nejdůležitější veličiny 

probíhajícího testu – Inclination (náklon kola – ovlivňuje především rychlost, Power (výkon), 

Pedal Force (síla působící na pedál),  Work per Beat (práce vynaložená na jedno šlápnutí , 

Transmission (aktuální převod kola), Cadence (frekvence šlapání), Speed (rychlost jízdy), 

Heart rate (srdeční frekvence).  

V nejsponější řádkuje pak aktuální čas a datum, typ testu, jméno probanda, tepová frekvence a 

aktuální převod kola (Transmission).  

 

K ovládání slouží tlačítka umístěná vlevo od monitoru.  

2 horizontální šipky (VPRAVO a VLEVO)  

2 plně šedé vertikální šipky (NAHORU A DOLŮ)  

2 šedobílé vertikální šipky (nahoru a dolů) 

Šedé šipky slouží k posouvání mezi složkami v menu, šedobílé k posouvání mezi 

jednotlivými položkami složky v menu.  

Při nastavování hodnot se šedobílými postupuje o 1 stupeň, šedými o více stupňů (5-10 dle 

jednotek dané veličiny).  
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Šedobílé šipky slouží i k volbě u zatrhávacích políček ANO/NE 

Pod šipkami jsou 2 tlačítka  OK – potvrzení nastavení a Esc pro opuštění dané složky (vrátí 

v menu o jednu úroveň výše) 

Při psaní textu se automaticky zobrazí virtuální klávesnice, kde se pohybuje pomocí 

šedobílých šipek a vybraná písmena se potvrzují tlačítkem OK. 

Pod ovladači je umístěno zelené tlačítko ON/OFF (vypnout/zapnout).  

Pohled na monitor přístroje je na obrázku č. 6.  

 

 

Obrázek č.6: Detail monitoru Cyclus 2 (www.cyclus2.com) 
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Manuál k Cyclus 2 

 

1. Start 

Spustí se vybraný test. (Skutečný začátek je až ve chvíli, kdy zvolená hodnota dosáhne 

určité hodnoty, nejčastěji to bývá kadence šlapání)  

2. Load – po rozbalení je k dispozici následující nabídka: 

2.1. Load program – nahrání přednastaveného testu či tréninku buď z vnitřní paměti 

přístroje nebo vnějšího paměťového zařízení (Internal Storage Medium x External 

Storage Medium), je zobrazena nabídka přednastavených testů – název testu, datum a 

čas vytvoření, možnost přejmenování (políčko Name úplně dole)  

2.2. Save program možnost uložit zvolený test či trénink, opět do vnitřní nebo vnější 

paměti, nabídka testů jako u 2.1, stejná možnost přejmenování  

2.3. Delete program – možnost smazání vybraného testu či tréninku, nabídka stejná jako u 

předchozích dvou položek  

2.4. Import track – nahrání profilu nové trati (např. z Garminu) či nových parametrů testu 

2.5. Load Report – možnost nahrát již dříve vykonaný test či trénink  

2.6. Inclination viz 2.8 

2.7. Power viz 2.8 

2.8. Pedal Force – výběr jedné z těchto tří možností – vůdčí parametr při testu, nejčastěji 

využíván Power – vnější odpor 

2.9. Program Editor – možnost volby mezi sílou na pedál a výkonem, nastavení délky 

testu (časový údaj – vteřiny, minuty, ujetá vzdálenost – metry, kilometry, vykonané 

práci – jouly, kilojouly) 

2.10. Program Generator –  

 nastavení parametrů stupňovitého testu – schodkovité zatížení, vlny, vlny   

s déletrvajícím vrcholem 

 Výkon x Síla na pedál 

 Počet stupňů zátěže v testu 

 Modifikation -hodnota zátěže v jednom stupni + hodnota navýšení intenzity 

v dalším stupni  

 Délka fáze mezi stupni při vlnovitém charakteru (Cool Down) 
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 Doba trvání jednoho stupně  

 Délka vyjetí 

 Čas vlny – 2.10.1.7 + 2.10.1.8. 

2.11. Cross Country Tread –  

 Home Altitude (nadmořská výška) v m (rozpětí 0-8000) 

 Segment, Distance, ARQ, Altitude, Inclination (ovlivňuje ji hodnota 

nadmořské výšky) 

2.12. Cool Down Phase – má- li po skončení testu následovat vyjetí 

 

3. Test – možnost zvolit jeden z testů 

 OBLA test 

 PWC 170 

 Wingate anaerobic test 

 Isokinetic maximum strenght test 

 Maximum cadence test 

 Conconi test 

 

4. Monitoring – umožňuje vybrat veličiny, které budou zobrazeny v průběhu testu na 

monitoru 

4.1.  

 Cadence (kadence = rychlost šlapání) v otáčkách za minutu  

 Heart Rate (sreční frekvence) v tepech za minutu 

 Speed (rychlost) v km/h 

 Transmission – zvolený převod šlapání 

 Pedal Force – síla šlapání v Nevtonech 

 Power -vnější odpor ve Wattech 

U všech veličin je zatrhávácí  okno – zobrazeno/nezobrazeno 

4.2. Monitoring Stage Duration – určuje, kdy bude spuštěn záznam testu – po dasežení 

určité hodnoty vybrané veličiny 

 Cadence 

 Heart Rate 

 Speed 
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Možno vybrat jednu z těchto tří veličin a vybrat greater than/less than (lepší než/horší 

než) a určit tuto limitní hodnotu.  

4.3. Abort Conditoins – zrušit podmínky 

Viz 3.2. 

5. View (zobrazení) – možnost vybrat podobu výstupních grafů testů, určení, které veličiny 

budou zobrazeny na osách 

 Bottom Axis (horizontální osa)–time (čas) v hod/min/s, min, s, vzdálenost v m, 

km, vykonaná práce v J, kJ 

 Range - rozsah grafu 

 Left Axis (levá vertikální osa) – Power (síla), Pedal Force (síla na pedál), 

Transmission (převod), Speed (rychlost), Heart Rate (srdeční frekv ence), Work 

per Beat (práce na jedno šlápnutí), Inclination (náklon)  

 Right Axis (pravá vertikální osa) - Power (síla), Pedal Force (síla na pedál), 

Transmission (převod), Speed (rychlost), Heart Rate (srdeční frekv ence), Work 

per Beat (práce na jedno šlápnutí), Inclination (náklon) 

 Grid (mřížka ve grafu) – ANO/NE 

 Hide Value – možnost skrýt určitou veličinu v průběhu testu – Power (síla), Pedal 

Force (síla na pedál), Transmission (převod), Speed (rychlost), Heart Rate (srdeční 

frekv ence), Work per Beat (práce na jedno šlápnutí), Inclination (náklon), 

Cadence (frekvence šlapání) 

6. System – nastavení přístroje 

6.1. Load system – nahrání předvolených parametrů probanda, kola, vnějších podmínek  

 

6.2. Save system – uložení zvolených parametrů viz 5.1.  

 

6.3. Delete system  - vymazání uložených parametrů viz 5.1.  

 

6.4. Bike Settings –uvedení parametrů testovaného kola  

 Crank lenght – délka klik (v mm) 

 Wheel Size – rozměry kola (v mm) 

 Weight – váha (v kg) 

 Real gear transmission – skutečný převod 

 Front Chain Ring – počet zubů na předním talíři 
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 Rear Sprocket – počet zubů na zvoleném kolečku v zadní kazetě 

 Virtual gear transmission – zvolený převod v přístroji 

  Front Chain Ring – počet zubů na předním talíři 

 Rear Sprocket – počet zubů na zvoleném kolečku v zadní kazetě 

 

    6.5 Athlete Settings – uvedení parametrů probanda  

 Name – příjmení 

 First name – křestní jméno  

 Date of birth – datum narození 

 Gender – pohlaví 

 Body weight – tělesná váha 

 Body height – tělesná výška 

 Drag area – odporová plocha těla (v m2) 

 Drag coefficient – součinitel odporu vzduchu 

    6.6          External Conditions – nastavení vnější podmínek – povrchu 

 Wood cycling track – lesní cesta 

 Cement cycling track – polní cesta 

 Asphaltic road – silnice 

 Paved road – zpevněná silnice 

6.7. Air density (hustota vzduchu) – kg/m3  

6.8. Connect 

6.9 Printer Setiings – nastavení tiskárny 

 Printer - typ tiskárny 

 Port - místo, odkud se bude tisknout – USB, TCP/IP Port, Network 

 Options – barva tisku (Color x Monochrom) 

 Paper – formát tisku 

6.10. Clock – (hodiny) – nastavení data a času 

6.11. Options  
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 Language (jazyk rozhraní) – angličtina, španělština, němčina, italština, ruština, 

polština, francouzština 

 Rozložené klávesnice - angličtina, španělština, němčina, italština, ruština, polština, 

francouzština, holandština, čeština  

 Test panels in status bar – testovací panel ve stavovém řádku 

 Show information after switch on (zobrazit informace po zapnutí) – ANO/NE 

 Clear history – smazat historii 

6.12. Network Resources – (síťové zdroje) 

 User name – uživatelské jméno  

 Password – heslo 

 Network drive – síťová jednotka 

Host name – jméno dalšího připojeného - místo pro 2 sdílení 

 Share name – jméno při sdílení – místo pro 2 sdílení 

 IP Adrress – IP adresa Cyclus 2 

 Test conditions to the resources – testování podmínek připojení 

6.13. Information (informace) – výrobní  číslo verze a přístroje, číslo softwarové licence  

6.14. Lan Adapter – vytvoření místní sítě 

 Physical adress – fyzická adresa přístroje  

 Adress type  

 IP adress – IP adresa pro notebook 

 Subnet mask diffrent gateway  – maska podsítě jiné brány 

 Save information – uložit informace 

 

Práce s testy – nastavení, průběh, práce s výsledky 

 

1. OBLA test 

1.1. Nastavení testu – viz. Obrázek č. 7 

 

1.1.1. Initial Road (W) – nastavení vnějšího základního vnějšího odporu 
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1.1.2. Step size (W)  - nastavení hodnoty zvýšení vnějšího odporu v dalším stupni 

1.1.3. Délka trvání jednoho stupně – možnost volit mezi časem, absolvovanou 

vzdáleností či vykonanou prací 

1.1.4. Cadence – frekvence šlapání, kterou musí testovaný při testu držet (+- 5ot.), je-

li hodnota nízká – pole zobrazující kadenci zčervená, je- li příliš vysoká –zmodrá, 

je-li v toleranci je zelené 

1.1.5. Duration of Coll Down – délka trvání vyjetí, nastavení viz 1.1.3.  

1.1.6. Cool Down Load (W) – nastavení vnějšího odporu při vyjetí 

 

     

Obr. č. 7 Zobrazení nastavení OBLA testu na monitoru přístroje (www.cyclus2.com) 

 

 

2.2 Průběh testu – test se spouští v momentě, kdy přednastavená veličina dosáhne 

požadované hodnoty 

V horním řádku se objeví tlačítko pauze – přerušení testu a break – ukončení testu. 

Přístroj test vyhodnotí bez ohledu na dobu jeho trvání či absolvování určitého počtu 

stupňů zatížení.  

 

2.3. Práce s výsledky testu 

Výsledky testu se zobrazí ihned po jeho ukončení.  



9 
 

V horním řádku se zobrazí tlačítka: Evaluation – vyhodnocení, Data a Close (zavřít 

test) 

i) Po rozkliknutí vyhodnocení testu se zobrazí následující položky:  

 Report- nastavení parametrů výstupného grafu  

 Print report – tisk výsledků 

 Save report as PDF – uložit výsledky v PDF formátu (na USB) 

 Print table – tisk pouze výsledkové tabulky 

 Save table as PDF – uložit výsledkovou tabulku ve formátu PDF  

 Threshold Analysis – práce s laktátem –  

I.  Lactate (laktát) 

a) Basic value – základní hodnota - nastavení klidové TF, klidová 

hodnota laktátu (mmol/l) 

b) Lactate during ergometry – hodnoty laktátu během měření – 

doba trvání stupně, hodnota laktátu, vnější odpor v daném 

stupni 

c) Lactate during Coll Down – hodnoty laktátu během vyjetí, dále 

viz b) 

d) Import measured lactate – připojení měřiče laktátu přes USB 

e) Adjust Heart rate Valaues – nastavení hodnot tepové frekvence 

– used heart rate – hodnota TF v jednotlivých stupních, correct 

the heart rate (upravit TF) – ANO/NE, New value – nová 

hodnota TF, Reset all Corrections – zrušit korekce TF 

f) Print protokol – tisk výsledků 

g) Save protokol as PDF – uložit výsledky v PDF formátu 

                   II.  Date – uložení, nahrání, smazání  

                         III. Settings  

a) Chart settings – nastavení grafu  

b) Setup value assigning – nastavení přiřazování hodnot 

1) Point calculation of heart rate during load – výpočty tepové frekvence při 

zátěži, volba jednoho z následujících parametrů: 

 Interval at the end any load stage – hodnoty na konci každého stupně 

zatížení – volíme Interval calculate as (interval vypočítat jako) – point 
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calculation of power during load (výpočet výkonu při zatížení), point 

calculation of heart rate during cool down phase (výpočet TF během 

zatížení) 

 Complete load storage of the time marker – kompletní hodnoty v 

inetrvalu časového ukazatele  

 Interval a the end of load stage of the time marker – hodnoty zatížení 

po uplynutí časového ukazatele  

 interval before the time marker inside the load stage – interval uvnitř 

stupně zatížení před ukončení časového ukazatele  

 all load stages complete – kompletní zatížení všech fází 

Zde volíme, zda- li potřebuje: average (průměrnou TF), maximum 

(maximální TF), minimum (minimální TF) 

2) Setup curve parameters – lactate function (laktátová křivka), heart rate function 

(křivka TF), volíme z následujích možností: Polygon, Exponential Function, Cubic 

spline, Linear interpolation 

c) Treshold Settings – nastavení prahů - volba z několika modelů 

výpočtů prahů 

 Model by Stegman – (Stegmanův model) 

 Free Freiburg model – fixum lactate (konstantní hladina laktátu) – 

nastavení hodnoty 

 Model by Dickeluth - fixum lactate (konstantní hladina laktátu) – 

nastavení hodnoty 

 Model by Kinderman 

 Model by Mader 

 Calculate no Lactate Thershold – výpočty bez laktátových prahů 

 Free fixum - fixum lactate (konstantní hladina laktátu) – nastavení 

hodnoty 

 

 Printer Settings – nastavení parametrů tisku 

 Install logo – vložit logo Cyclus 2  

 Uninstall logo – nevkládat logo Cyclus 2  
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ii) Soubor Data obsahuje následující: 

 Save  report – uložit výsledky (do vnější nebo vnitřní paměti)  

 Load report – nahrát výsledky  

 Delete report – smazat výsledky 

 Export data – exportovat výsledky do vnitřní, či vnější paměti popř. do 

počítačové sítě 

iii)  Close – zavřít výsledky 

 

Vzhledem k tomu, že OBLA test pracuje s hodnotami laktátu, je jeho vyhodnocování 

nejsložitější. 

 

 

2. PWC test 

Nastavení – viz. obrázek č. 8 

2.1. Protocol – zvolíme PWC 130, 150 nebo 170, další nastavení viz OBLA test  

 

      

Obr. č. 8 Zobrazení nastavení PWC testu na monitoru přístroje (www.cyclus2.com) 
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2.2. Průběh testu – viz OBLA test 

2.3. Vyhodnocení – viz OBLA test bez položek počítajících s laktátovými hodnotami 

 

3. Wingate anaerobic test 

3.1. Nastavení – viz. Obrázek č. 9 

 Duration of test – doba trvání testu 

 Start cadence – hodnota kadence, při které se spustí test 

 Load type – druh zátěže 

 Pedal force (N) – volba z následujícího menu: absolute pedal force (absolutní 

síla na pedál), relative pedal force – (relativní síla na pedál, v závislosti na 

váze probanda), relative torque(relativní moment síly), relative brake 

resistence Monark (relativní brzdný odpor dle Monark), kg per body height 

(kg na tělesnou hodnotu dle Monark) 

 

 

Obr. č. 9 Zobrazení nastavení Wingate testu na monitoru přístroje 

(www.cyclus2.com) 

 

           3.2 Průběh viz OBLA test 

           3.3 Vyhodnocení viz PWC test 
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4. Isokinetic Maximum Strenght test 

4.1. Nastavení – viz. Obrázek č. 10 

 Duration of test – doba trvání testu 

 Limiting Value – (limitní hodnoty) – cadence x speed (rychlost) 

 Limit – dle zvolené limitní hodnoty 

 Start at – viz Limit  

 Initial load – nastavení hodnoty vnějšího odporu 

 

 

Obr. č. 10 Zobrazení nastavení Isokinetic testu na monitoru přístroje  

(www.cyclus2.com) 

 

4.2. Průběh testu, 4.3. vyhodnocení testu - viz PWC test 

 

5. Maximum cadence test 

5.1 Nastavení testu – viz. Obrázek č. 11 

 Start cadence – hodnota kadence, při níž se spustí test 

 Duration of test – délka trvání testu (čas x vzdálenost x vykonaná práce)  

 Basic load – vnější zatížení při testu 
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Obr. č. 11 Zobrazení nastavení Maximal Cadence testu na monitoru přístroje  

(www.cyclus2.com) 

 

       5.2.  Průběh testu - viz PWC test 

       5.3. Vyhodnocení testu - viz PWC test 

 

6. Conconi test 

6.1. Nastavení testu – Protocol (úroveň) –Leisure (nízká), Fittnes (střední), Profesional 

(vysoká), User defined (přednastavená data probanda v přístroji). 

Dále viz PWC test. 

6.2.  Průběh testu - viz PWC test  

6.3. Vyhodnocení testu - viz PWC test 

 

 7. Test CPI 

 Není v software verze Cyclus 2 na FTVS UK. 
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Příloha č. 2  

Výsledkové grafy jednotlivých testů absolvovaných na přístroji Cyclus 2.  

1. Obla test – graf č. 1 

2. PWC test – graf č. 2 

3. Wingate Anaerobic test – graf č. 3 

4. Isokinetic test – graf č. 4 

5. Maximum Cadence test – graf č. 5 

6. CPI test – graf č. 6 

Grafické údaje ke Conconimu testu nejsou na oficiálních stránkách výrobce k dispozici. 
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Graf č.1 Výsledek OBLA testu (www.cyclus2.com) 
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Graf č.2 Výsledek PWC testu (www.cyclus2.com) 
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Graf č.3          Výsledek Wingate testu (www.cyclus2.com)
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Graf č.4 Výsledek Isokinetic testu (www.cyclus2.com) 
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Graf č. 5 Výsledek Maximal Cadence testu (www.cyclus2.com) 
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Graf č. 6 Výsledek CPI testu (www.cyclus2.com) 
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