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Jméno:

Datum: 

Analýzu provedl:

Analýza techniky šlapání - Wattbike Polar View

Cyklista používá pouze svaly přední strany 
stehna a "stojí" na pedálech. Tím ztrácí sílu 
při přechodu ze záběru levé nohy na pravou 
a plýtvá energií.

TIP
Upravte svoji kadenci (otáčky/min.). 
Pohybujte se mezi 85 a 100 otáčkami/min.

Cyklista udržuje správnou dynamiku 
šlapání a začíná používat svaly na zadní 
straně stehen a lýtek.

TIP
Představte si, že seškrabáváte bláto z 
podrážky své boty, tím se zapojí svaly na 
zadní straně dolních končetin.

Cyklista má vynikající techniku s velmi malou 
ztrátou dynamiky při přechodu ze záběru 
levé nohy na pravou a navíc dobře 
vyváženou práci pravé a levé dolní 
končetiny. 

Začátečník

Pokročilý

Elitní cyklista

Sport Medical je oficiálním distributorem Wattbike pro ČR a SR



Endurancelab ve spolupráci se Sport Medical

Trénuj fyziologicky

Začátek cyklistické části závodu

Střední úsek cyklistické části závodu

Závěr cyklistické části závodu

Úhel nejvyšší dosažené síly záběru 
pravá/levá ve stupních

Rozložení síly pravá/levá v procentech

Úhel nejvyšší dosažené síly záběru 
pravá/levá ve stupních

Rozložení síly pravá/levá v procentech

Úhel nejvyšší dosažené síly záběru 
pravá/levá ve stupních

Rozložení síly pravá/levá v procentech
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Analýza svalové saturace kyslíkem - Moxy monitor

Maximální hodnota okysličení svalu

Minimální hodnota okysličení svalu

Limitace výkonu

Sport Medical je oficiálním distributorem Moxy monitoru pro ČR a SR
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 Co je to fyziologická limitace?
Díky Moxy monitoru můžeme určit kolik kyslíku do svalu přichází a kolik je v něm 
spotřebováváno. Podle vzájemného vztahu těchto dvou veličin  můžeme 
identifikovat potenciální limitaci fyziologických mechanismů. Ta se může projevit 
buď na straně přísunu kyslíku do svalu a/nebo na straně využití kyslíku přímo ve 
svalu. Tato informace umožní sportovci přesněji nastavit tréninkové zatížení.

          Co je to SMO2?
SmO2je parametr lokálního okysličení svalu. Díky metodě infračervené 
spektroskopie, kterou využívá Moxy monitor, je možné změřit množství kyslíku v 
krvi proudící svalem. Tento parametr je číselně vyjádřen od 0 do 100 a udává 
procento kyslíku navázaného na červené krvinky přímo ve svalové tkáni

Moxy poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase
Moxy monitor přenáší data skrze komunikační protokol ANT+. Je kompatibilní s 
řadou programů jako je například cyklistický program Peripedal. Můžete tak 
sledovat data o svalové saturaci při tréninku na ergometru, můžete se pravidelně 
testovat, data ukládat, analyzovat a nastavovat tréninkové zóny. Moxy data lze 
online sledovat také na přístrojích Garmin, takže máte přímo při tréninku nebo 
závodě přesnou zpětnou informaci z organismu. Data lze také ukládat do 
známých úložišť typu Strava, SportTracks a dalších.  

Rádi s Vámi podrobněji probereme Vaše výsledky. Pro další informace prosím kontaktujte 
Sport Medical buď na telefonu 722 555 044 nebo mailem mdvorak@sportmedical.cz

sportmedical.cz /sportmedical.cz

Na našem webu naleznete další přístroje a novinky 
týkající se fyziologického tréninku. 
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