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Posed
Posed – poloha cyklisty na kole

je vytvofiena tfiemi dotykov˘mi
body kola a jezdce.

a) sedlo – hráz
b) pedál – chodidlo
c) fiidítka – horní konãetiny

Pozn.: Hráz – perineum je anato-
mické oznaãení místa mezi obûma
hrboly sedacích kostí pánve.

Pfii vytváfiení optimálního po-
sedu to tedy znamená, Ïe je nutno
sedlo, pedály a fiidítka rozmístit
tak, aby to odpovídalo délce no-
hou, trupu a paÏi cyklisty.

Optimální posed musí zabez-
peãit:

1. úãinn˘ a uvolnûn˘ pohyb no-
hou pfii ‰lapání

2. aerodynamickou polohu tûla

3. racionální rozloÏeni hmotnosti
tûla na fiidítka a zadní kolo

4. pocit volného d˘chání

5. lehké ovládání fiízení celého
stroje

Optimální posed se vyznaãuje
racionální polohou tûla cyklisty
na kole, která dovoluje pfii opti-
mální frekvenci ‰lapání dosáh-
nout maximálního v˘konu svalo-

vé práce. Závodnici musí usilovat
o co moÏná nejvy‰‰í sníÏení vlivu
odporu vzduchu pomocí vysoké
aerodynamiky posedu, pfiiãemÏ
nelze opominout zásadu, Ïe polo-
ha v‰ech ãástí tûla musí b˘t pfiiro-
zená, dovolující pfii minimálních
ztrátách energie dosaÏení maxi-
málního efektu.

Prostfiedky umoÏÀující nastavení
optimálního posedu:

1. v˘‰ka rámu

2. délka kliky a poloha nohy na
pedálu

3. v˘‰ka sedla

4. pozice sedla v horizontální ro-
vinû

5. poloha horní plochy sedla

6. v˘‰ka fiidítek

7. Vzdálenost fiidítek od sedla

8. ‰ífika fiidítek, sklon fiidítek, pfii-
pevnûni brzdov˘ch pák

1. V˘‰ka rámu
V˘‰ka rámu je mûfiena od

stfiedu osy stfiedového sloÏeni po
sedlové trubce aÏ k její horní
hranû. Pfii v˘bûru vhodné veli-
kosti rámu je jeho rozmûr vzta-
hován pfiedev‰ím k délce dol-
ních konãetin. Vzdálenost mezi
horní plochou sedla a horizon-
tální trubkou rámu se pohybuje
zhruba okolo 140 mm (30 mm).
Pfii v˘bûru rámu je moÏno se 
pro pfiibliÏnou orientaci fiídit
i v˘‰kou postavy cyklisty (viz
tab. ã. 1).

Cykloturistika
Ve dnech 3.-5. 9. 2004, ve sportovním areálu Orla „Borovinka“ –

Domanín, TVR uspofiádala semináfi cykloturistiky. Vedoucím semi-
náfie byl dr. Jan Jefiábek z ACI âASPV – nedávn˘ trenér cyklistic-
ké reprezentace âR. 

Semináfi se skládal ze dvou teoretick˘ch a praktick˘ch blokÛ.
Propozice byly zaslány v‰em jednotám a Ïupám Orla, pfiiãemÏ cel-
kov˘ poãet byl – 30 úãastníkÛ ze 14 jednot. Ohlas absolventÛ byl
jednoznaãnû pozitivní.Pro ty z Vás, ktefií jste vyznavaãi kol, uvádí-
me se svolením autora ãást z teoretické náplnû semináfie.

PETR MULÍâEK, P¤EDSEDA TVR

Hlavní rozmûry rámu
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Tabulka 1: 
Velikost rámu ve vztahu k veli-

kosti cyklisty

v˘‰ka postavy v˘‰ka rámu 
(cm) (cm)

do 160 51

160–165 51–53

165–170 53–55

170–175 55–57

175–180 57–58

180–185 58–59

185–190 59–60

190 a více 61–63

2. Délka kliky 
a poloha nohy 
na pedálu

Délka kliky ovlivÀuje:
a) úhel v kyãelním kloubu
b) úhel v kolenním kloubu
c) vyuÏití síly

Silniãní kola jsou vybavena 
obvykle délkou klik 170–172,5 aÏ
175 mm, dráhová kola 165 mm.
Cyklisté men‰í postavy do 
166 cm pouÏívají vût‰inou kliky
165 mm. Cyklisté 166–182 cm
kliky 170–172,5 mm, cyklisté
vy‰‰ích postav mohou pouÏít
i kliky 175 mm.

Poloha nohy na pedálu  ovliv-
Àuje z velké ãasti techniku ‰lapá-
ni. Jde pfiedev‰ím o vhodné tretry,
které musí b˘t pohodlné, ale ne-
smí b˘t volné. K pevnému spoje-
ní tretry s pedálem jsou pfiipevnû-

Osa procházející kloubem palce protíná
osu pedálu.

Poloha chodidla a pedálu Vzdálenost klipsny a ‰piãky tretry
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ny na podráÏce tretry zaráÏky
(kufry) z plastické hmoty, kÛÏe
nebo kovu. Hrana pedálu zapadá
do Ïlábku zaráÏky. Chodidlo je na
pedálu upevnûno pomocí klipsny
a fiemínku.

Pevné spojení chodidla s pedá-
lem zaji‰Èuje pevnû utaÏen˘ fiemí-
nek s dokonalou pfiezkou, kterou
lze fiemínek rychle utáhnout, ale
také okamÏitû povolit. ZaráÏky se
pfii‰roubují nebo pfiibijí na pod-
ráÏku tak, aby pfii zapadnutí hrany
pedálu do Ïlábku zaráÏky vznikla
taková poloha chodidla, kdy osa
procházející kloubem palce protí-
ná osu pedálu.

V nûkter˘ch pfiípadech (pfii vel-
kém rozmûru chodidla nebo slab-
‰ích svalech l˘tka) je moÏné po-
sunout chodidlo o 3-10 mm
vpfied, naopak (malé chodidlo ãi
silnû rozvinuté l˘tkové svalstvo)
zase vzad o 3–5 mm. Na polohu

zaráÏek na tretrách má vliv i ana-
tomická stavba dolních konãetin.

Tabulka 2: 

Orientaãní vzdálenost Ïlábku 
od ‰piãky tretry

ãíslo tretry vzdálenost Ïlábku

37 10–10,5
38 10,5–11
39 11–11,5
40 11,5–12
41 12–12,5
42 12,5–13
43 13–13,5
44 13,5–14
45 14–14,5

U závodníkÛ s rovn˘ma noha-
ma je poloha chodidel v pedálu si-
tuována paralelnû s klikami stfie-
dového sloÏení tak, aby pfii ‰lapá-
ni procházela kolena tûsnû u hor-
ní rámové trubky ve vzdálenosti

cca 10 mm. U nohou do "O" je
vhodné osu chodidla vych˘lit od
osy procházející klikou o 2–4
stupnû (pata chodidla je odklonû-
na od kliky), u nohou ve tvaru
"X" se osa chodidla vychyluje od
osy kliky obvykle o 3–5 stupÀÛ
(pata chodidla se pfiibliÏuje ke kli-
ce). Naznaãené individuální úpra-
vy polohy zaráÏek na tretrách do-
volují jezdci optimalizovat tech-
niku ‰lapání, pfiedev‰ím z hledis-
ka pohybu dolní konãetiny ve ver-
tikální rovinû (cyklista má men‰í
moÏnost zvedat kolena do strany,
nebo naopak dot˘kat se jimi rámu
kola), a tak umocnit vynakládané
úsilí svalÛ na pedály.

Noha nepracuje jen se‰lápnu-
tím pedálu, ale pohybová ãinnost

cyklisty je realizována i tahem
vzhÛru. To umoÏÀuje zaráÏka na
podráÏce tretry, klipsna a fiemí-
nek. ·piãka tretry by nemûla b˘t
v doteku s klipsnou, nebo se do ní
dokonce zafiezávat. Optimální je
vÛle 2–3 mm.

Jezdci s vût‰ími chodidly musí
proto vloÏit mezi pedál a klipsnu
podloÏku z plastu ãi jiné hmoty
o potfiebném rozmûru.

Nastavení v˘‰ky sedla

Nastavení sedla v horizontální rovinû

Nastavení v˘‰ky fiidítek
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V̆ ‰ka fiidítek a délka pfiedstavce
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3. V˘‰ka sedla

Urãitá, nezbytnû nutná po-
hodlnost posedu závisí pfie-
dev‰ím na kvalitû sedla a je-
ho poloze. Sedla pouÏívaná
v souãasné dobû (plastická 
hmota potaÏená molitanem) vy-
hovují z tohoto hlediska více
neÏ dfiívûj‰í (koÏená). V praxi
nastavujeme v˘‰ku sedla tak, Ïe

na pedál umístíme patu chodidla
obutého do tretry (bez podpat-
ku). U asymetrick˘ch pedálÛ
napfi. fy. Campagnolo musíme
odstranit klipsny a patu poloÏit
na horní ãást pedálu.

Cyklista sedí vzpfiímenû na
kole (vysok˘ posed), pedál je
v dolní poloze – klika se nalézá
v prodlouÏení sedlové rámové
trubky. V této poloze nesmí 
b˘t noha v kolenním kloubu
zcela napnuta. Závodník otoãí
nûkolikrát klikami, buì na mís-
tû, nebo je‰tû lépe pfii jízdû.
Nedojde-li k vychylování bokÛ

do stran, je správná v˘‰ka sedla
nastavena.

Kontrolu optimální v˘‰ky
sedla provedeme tak, Ïe umís-
tíme chodidlo na pedál do 
standardní polohy, kdy hrana
pedálu zapadá do Ïlábku za-
ráÏky a klika s pedálem se nalé-
zá opût v prodlouÏení sedlové
rámové trubky. Úhel mezi ste-
henní a l˘tkovou kostí by se 

dálu. Trenér pak spustí olovnici
(provázek se závaÏím) tak, aby
se dot˘kala kolena a procházela
osou pedálu

5. Poloha horní 
plochy sedla

Sedlo b˘vá nastaveno tak, Ïe
jeho horní plocha je rovno-
bûÏná s podloÏkou, nebo v nû-
kter˘ch pfiípadech mÛÏe b˘t
‰piãka sedla o nûkolik mm v˘‰e
(max. 5–6). Taková poloha za-
braÀuje „sjíÏdûní“ ze sedla, po-
máhá zamezit únavû horních
konãetin i trupu a ãiní posed
nenucen˘.

6. V˘‰ka fiidítek
V˘‰ka fiidítek se nastavuje 

do polohy, která umoÏÀuje za-
ujmout aerodynamick˘ posed.
Pfiitom je ale nutné dbát pfii
úchopu za spodní ãást fiidítek na
potfiebu volného d˘cháni. ¤i-
dítka b˘vají vÏdy o nûco níÏe
neÏ horní plocha sedla (u silniã-
ního kola 1–3 cm, u dráhového
2–4 cm).

7. Vzdálenost fiidítek
od sedla

Vzdálenost fiidítek od sedla je
ovlivnûna velikostí pfiedstavce.
Jeho rozmûr je moÏno orien-
taãnû urãit pomoci délky horní
konãetiny – pfiedloktí a ruky tak,
Ïe loket se opfie o ‰piãku sedla
a koneãky prstÛ by mûly do-
sáhnout na pfiíãnou trubku pfied-
stavce. Délka pfiedstavce a v˘‰-
ka nastavení fiídítek se fiídí 
také následující zásadou: Cy-
klista, sedící na kole, zaujme
nízk˘ posed, ruce uchopí spod-
ní ãást fiidítek a pfii nemûn-
ném úhlu trupu se ohnou v lok-
tech do úhlu 110–120 stupÀÛ.
JestliÏe v‰ak jezdec pociÈuje 
nûjaké problémy, je potfieba
zmûnit délku pfiedstavce, v˘‰ku
fiidítek (nûkdy i jejich ‰ífiku).

mûl pohybovat mezi 160–170

stupni.

4. Pozice sedla 
v horizontální 
rovinû

Poloha sedla ve vztahu k ose

stfiedového sloÏení (posun vpfied

ãi vzad) se nejlépe nastavuje ve

spolupráci s druhou osobou (tre-

nérem). Cyklista sedící na kole

ve standardní pozici nastaví kli-

ky do horizontální polohy, rov-

nobûÏnû s podloÏkou. Rovno-

bûÏná je i poloha chodidla a pe-


