Organizm człowieka składa się z ponad 300 mięśni, nie wszystkie
jednak są bezpośrednio zaangażowane w proces pedałowania. Artykuł ten jest mini-powtórką z anatomii czynnościowej przełożonej na
kolarskie realia, która pozwoli lepiej zrozumieć zagadnienia dotyczące najczęstszych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego
kolarza, o których będzie mowa w kolejnych częściach cyklu. Przyswojenie biomechanicznych podstaw pedałowania pomoże również
świadomie dobrać pozycję na rowerze oraz zwiększyć efektywność
jazdy, unikając częstych kontuzji przeciążeniowych.

TROCHĘ ANATOMI /////
Wpływ poszczególnych mięśni na odpowiedni ruch kończyny zależny jest od umiejscowienia ich przyczepów początkowych i końcowych. Pojedynczy mięsień może oddziaływać nie
tylko na jeden, ale i na dwa stawy, jeśli zlokalizowane one są pomiędzy jego przyczepami.
Dodatkowo, wiele mięśni dzieli się na części - np. grzbietową i brzuszną, z których każda może powodować inny ruch, czasem nawet przeciwstawny. Ponadto generowany przez
mięsień ruch nie musi ograniczać się tylko do jednej płaszczyzny. Możliwe jest zginanie,
prostowanie, odwodzenie, przywodzenie, rotacja zewnętrzna oraz wewnętrzna. Poniższe
ryciny obrazują każdy z tych ruchów.

//////// ZAKRES RUCHU
STAW BIODROWY

ODWODZENIE

ROTACJA
ZEW.
ZGINANIE

ROTACJA
WEW.

PRZYWODZENIE

PROSTOWANIE

//////// ZAKRES RUCHU
STAW KOLANAOWY

ROTACJA
ZEW.
ZGINANIE

PROSTOWANIE

ROTACJA
WEW.

Omawiając anatomię kończyny dolnej skupię się jednak na głównych czynnościach poszczególnych grup mięśniowych z rozwinięciem tylko tych przypadków, które mogą być
związane z konkretnym zaburzeniem. Za ruch kończyny dolnej odpowiadają łącznie 34
mięśnie należące do 9 głównych grup. Dla ułatwienia postaram się usystematyzować to w
nieco uproszczony sposób.

MIĘŚNIE OBRĘCZY MIEDNICZEJ /////
GRUPA PRZEDNIA:
- mięsień biodrowo-lędźwiowy (musculus iliopsoas)
GRUPA TYLNA:
- mięśnie pośladkowe wielki, średni, mały (musculus gluteus maximus, medius, minimus)
- mięsień gruszkowaty (musculus piriformis)
- mięsień zasłaniacz wewnętrzny (musculus obturatorius internus)
- mięśnie bliźniacze górny i dolny (musculus gemellus superior et inferior)
- mięsień czworoboczny uda (musculus quadratus femoris) - nie mylić z mięśniem czworogłowym uda!
CZYNNOŚĆ:
W dużym uproszczeniu można przyjąć, że grupa przednia mięśni obręczy miedniczej odpowiada za zgięcie kończyny dolnej w stawie biodrowym. Grupa tylna zaś za wyprost w tym
stawie.

MIĘŚNIE UDA /////
GRUPA PRZEDNIA:
- mięsień czworogłowy uda (musculus quadriceps femoris) - w jego skład wchodzą mięsień
prosty uda (m. rectus femoris), oraz trzy mięśnie obszerne uda (m. vastus femoris) przyśrodkowy (medialis), pośrodkowy (intermedius) oraz boczny (lateralis)
- mięsień krawiecki (musculus sartorius)
- mięsień napinacz powięzi szerokiej (musculus tensior fasciae latae)
GRUPA PRZYŚRODKOWA:
-

mięsień
mięsień
mięśnie
mięsień

smukły (musculus gracilis)
grzebieniowy (musculus pectineus)
przywodziciele krótki, długi, wielki (musculus adductor brevis, longus, magnus)
zasłaniacz zewnętrzny (musculus obturatorius externus)

GRUPA TYLNA:
- mięsień dwugłowy uda (musculus biceps femoris)
- mięsień półścięgnisty (musculus semitendinosus)
- mięsień półbłoniasty (musculus semimembranosus)
CZYNNOŚĆ:
Mięśnie przednie uda powodują głównie zgięcie w stawie biodrowym i wyprost w stawie
kolanowym (wyjątkiem w tej grupie jest musculus sartorius, czyli mięsień krawiecki, który
zgina kończynę w obu stawach, dodatkowo rotując na zewnątrz w stawie biodrowym i do
wewnątrz w stawie kolanowym - brzmi skomplikowanie ale jest to po prostu ruch odpowiadający założeniu nogi na nogę tak by pięta opierała się o kolano). Przyśrodkowe mięśnie uda zginają, obracają na zewnątrz i przywodzą kończynę dolną w stawie biodrowym
(musculus gracilis - mięsień smukły dodatkowo zgina oraz obraca do wewnątrz w stawie
kolanowym wraz z mięśniem krawieckim). Grupa tylna mięśni uda odpowiada za wyprost w
stawie biodrowym i zgięcie w stawie kolanowym.
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MIĘŚNIE GOLENI /////
GRUPA PRZEDNIA:
- mięsień piszczelowy przedni (musculus tibialis anterior)
- mięsień prostownik długi palucha (musculus extensor hallucis longus)
- mięsień prostownik długi palców (musculus extensor digitorum longus)
GRUPA BOCZNA:
- mięśnie strzałkowe długi i krótki (musculus fibularis longus et brevis)
GRUPA TYLNA (warstwa powierzchowna):
- mięsień trójgłowy łydki (musculus triceps surae) składający się z mięśnia brzuchatego
(m. gastrocnemius), mięśnia płaszczkowatego (m. soleus) i mięśnia podeszwowego
(m. plantaris)
GRUPA TYLNA (warstwa głęboka):
-

mięsień
mięsień
mięsień
mięsień

podkolanowy (musculus popliteus)
piszczelowy tylny (musculus tibialis posterior)
zginacz długi palców (musculus flexor digitorum longus)
zginacz długi palucha (musculus flexor hallucis longus)

CZYNNOŚĆ:
Przednia grupa to zginacze grzbietowe stopy (powodują zgięcie - „palcami do góry” - w
stawie skokowo-goleniowym). Grupa boczna zgina stopę podeszwowo („palcami do dołu”).
Grupa tylna oddziałuje zaś na dwa stawy: skokowo-goleniowy jako zginacz podeszwowy
(podobnie jak grupa boczna) oraz staw kolanowy, w którym również odpowiada za zgięcie.
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JAK TO SIĘ MA DO PEDAŁOWANIA ? /////
Większości z Was znane są już zapewne wykresy z książek Joe’go Friel’a czy Lee McCormacka, w których autorzy przedstawiają udział odpowiednich grup mięśni w poszczególnych
fazach obrotu korby. Na podstawie rysunku łatwo można zauważyć, że podczas jednego
cyklu każda z wymienionych wyżej grup mięśniowych ma swoje „pięć minut”. Aby jeszcze
lepiej zrozumieć ten mechanizm wyobraźmy sobie, że korba jest tarczą zegara a jej ramię
wskazówką. Teraz musimy wyodrębnić na tarczy 4 przedziały godzin. Będą one odpowiadały 4 fazom pedałowania.
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1. FAZA WSTĘPNA ........................... (11:00 - 1:00)
2. FAZA MAKSYMALNEJ MOCY ........... (1:00 - 5:00)
3. FAZA „PODĄŻANIA” ..................... (5:00 - 7:00)
4. FAZA POWROTU .......................... (7:00 - 11:00)

1. FAZA WSTĘPNA /////
Faza ta zaczyna się w pozycji, w której kolano jest w największym zgięciu. Ruch podczas
tej fazy to głównie wyprost w stawie kolanowym, z towarzyszącym lekkim zgięciem (11:00
- 12:00) i następnie delikatnym wyprostem (12:00 - 1:00) w stawie biodrowym. Zauważyć
można również przejście z lekkiego zgięcia podeszwowego w stawie skokowo-goleniowym
na początku do pozycji neutralnej na końcu fazy wstępnej.
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Najaktywniejsze na początku są więc zginacze biodra: mięsień biodrowo-lędźwiowy (m.
iliopsoas) oraz cała przednia grupa mięśni uda, która odpowiedzialna jest również za główny ruch w tej fazie czyli wyprost w stawie kolanowym. Na szczycie ruchu (godzina 12:00)
dołączają się mięśnie powodujące wyprost w stawie biodrowym, czyli grupa tylna obręczy
miedniczej. Za ruch w stawie skokowo goleniowym odpowiada tutaj przednia grupa mięśni
goleni, czyli zginacze grzbietowe stopy.

2. FAZA MAKSYMALNEJ MOCY /////
Podczas tej fazy kontynuowany jest ruch wyprostny w stawach biodrowym i kolanowym.
Szczyt fazy przypada na godzinę 3:00. Wektor generowanej siły jest wtedy prostopadły do
ramienia korby, co daje w zasadzie bezstratne przełożenie siły mięśni na ruch układu kolarz-rower. Prostowniki biodra odgrywają na początku tej fazy kluczową rolę. Należą do nich
mięsień pośladkowy wielki (m. gluteus maximus) oraz przywodziciel wielki (m. adductor
magnus). W swoim działaniu nie tylko prostują staw biodrowy ale także powodują rotację
zewnętrzną w tym stawie, a co dalej za tym idzie - wychylenie zewnętrzne kolana od osi,
w której powinno pracować. By zrównoważyć ten ruch i utrzymać kolano w osi, niezbędna
jest jednoczesna aktywacja mięśni rotujących w stawie kolanowym do wewnątrz (m. półścięgnisty i m. półbłoniasty oraz m. krawiecki). Mięśnie półścięgnisty i półbłoniasty wraz
z m. dwugłowym uda odpowiadają także za wyprost w stawie biodrowym, pozwalając na
wygenerowanie większej mocy w tej fazie ruchu.
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Jednocześnie do ruchu w stawie biodrowym ma miejsce wyprost w stawie kolanowym. Za
ruch ten odpowiada przede wszystkim mięsień czworogłowy uda, składający się z jednostawowych mięśni obszernych (bocznego, pośrodkowego i przyśrodkowego) oraz dwustawowego mięśnia prostego uda. Analiza wykorzystania tych mięśni wykazała, że mięśnie
obszerne produkują najwięcej mocy na początku ruchu, podczas gdy mięsień prosty uda
jest zaangażowany przez większość omawianej fazy. Istotny element w tej części cyklu odgrywa również stabilizacja stopy w stawie skokowo-goleniowym poprzez utrzymanie jej w
pozycji neutralnej. Odpowiedzialne za to są zginacze podeszwowe stopy, które równoważą
naturalne dążenie stopy do zgięcia grzbietowego podczas tej fazy ruchu.

3. FAZA „PODĄŻANIA” /////
W tej fazie obie kończyny są w pozycji, w której wygenerowanie mocy jest szczególnie trudne. Nacisk na pedał w osi pionowej będzie prawie równoległy do ramienia korby. Dlatego
wielu kolarzy wykonuje ruch zbliżony do energicznego wycierania butów na wycieraczce.
Siła przyłożona jest wtedy pod większym kątem, co pozwala efektywniej zapewnić ciągłość
i płynność pedałowania.
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Faza „podążania” jest przeciwną do fazy wstępnej. Następuje tutaj zgięcie w stawie kolanowym z lekkim wyprostem (5:00 - 6:00) a następnie zgięciem (6:00-7:00) w stawie
biodrowym. Najbardziej zaangażowane mięśnie w tej fazie to cała tylna grupa mięśni uda
oraz mięsień brzuchaty łydki wraz z mięśniem podkolanowym. Stopa zazwyczaj jest zgięta
podeszwowo w stawie skokowo-goleniowym co pozwala na zwiększenie kąta wektora przyłożonej siły by jego kierunek był możliwie bliski stycznej (czyli po prostu w celu zwiększenia generowanej mocy). Mięśnie odpowiedzialne za takie ustawienie stopy to wspomniany
wcześniej m. brzuchaty łydki, m. płaszczkowaty oraz mięśnie strzałkowe (długi i krótki).

4. FAZA POWROTU /////
Na tym etapie istotnym jest „odciążenie” unoszonej kończyny, tak by nie generować obciążenia dla drugiej kończyny, która w tym samym czasie znajduje się w fazie maksymalnej
mocy. Głównym ruchem jest zgięcie w stawie biodrowym, za które odpowiadają jednostawowe m. biodrowo-lędźwiowy i m. grzebieniowy oraz dwustawowe m. prosty uda, m.
krawiecki oraz m. napinacz powięzi szerokiej. Dwa ostatnie działają synergistycznie jeśli
chodzi o zginanie, przeciwstawnie jednak w przypadku rotacji biodra, co pozwala na jego
utrzymanie w jednej płaszczyźnie.
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W stawie kolanowym również dochodzi do zgięcia, a to za sprawą mięśni grupy tylnej uda
oraz mięśnia trójgłowego łydki (głównie brzuchatego i płaszczkowatego). Stopa w stawie
skokowo-goleniowym pozostaje nadal w lekkim zgięciu podeszwowym z tendencją do powrotu do pozycji neutralnej na godz. 11:00. Mięśnie odpowiadające za ten ruch (zgięcie
grzbietowe stopy) to przednia grupa mięśni goleni.

PRACA MIĘŚNI A POZYCJA, OBCIĄŻENIE I KADENCJA
Aktywność poszczególnych mięśni znajduje swoje odzwierciedlenie jako zapis czynności
elektrycznej w badaniu elektromiograficznym (EMG). W oparciu o nie stwierdzono, że nakład pracy jest czynnikiem zwiększającym aktywność we wszystkich grupach mięśniowych
wspomnianych powyżej, wpływa również na obciążenie stawów. Szczególny wzrost aktywności odnotowano w mięśniach obszernych przyśrodkowym i bocznym oraz w trójgłowym
łydki.
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W przypadku zwiększenia kadencji aktywność mięśni również wzrasta, jednak bez znaczącego obciążenia dla stawów biodrowego, kolanowego i skokowo-goleniowego. Wyniki badania EMG wskazują głównie na mięśnie pośladkowe, obszerny przyśrodkowy, półścięgnisty,
płaszczkowaty oraz głowę przyśrodkową mięśnia brzuchatego łydki.
Sytuacja staje się już bardziej skomplikowana gdy zaczniemy analizować pozycję kolarza.
Podczas pedałowania na stojąco zauważalnie wzrasta aktywność mięśnia pośladkowego
wielkiego, obszernego przyśrodkowego, prostego uda oraz piszczelowego przedniego. Nieznacznie spada natomiast aktywność mięśnia półbłoniastego. W większości siedzimy jednak na siodełku, dlatego dalsza część będzie odnosić się tylko do pozycji siedzącej. Przy
ustawieniu tylnym pozycji bloku w bucie zwiększa się aktywność mięśnia pośladkowego
średniego, prostego uda oraz obniża aktywność w mięśniu płaszczkowatym (dokładna analiza tego aspektu w artykule „Pozycja stopy a efektywność pedałowania” Marty Roczek i
Mateusza Adamkiewicza). Zwiększenie wysokości siodełka powoduje wzrost zaangażowania mięśnia pośladkowego średniego, półścięgnistego oraz głowy przyśrodkowej mięśnia
brzuchatego łydki. Nie jest to jednak znaczący wzrost. Niezaprzeczalny jest jednak fakt,
że przy wyższym ustawieniu siodełka następuje skrócenie mięśni obszernych uda i mięśnia płaszczkowatego, co może prowadzić do zmniejszenia efektywności pedałowania oraz
zwiększenia sił kompresyjnych w obrębie stawu kolanowego, co jest jedną z przyczyn częstego u kolarzy zespołu rzepkowo-udowego (PFPS).

MOC I EFEKTYWNOŚĆ
Moc z definicji jest to praca wykonana w jednostce czasu. Praca z kolei to iloczyn siły i
przemieszczenia. Siła natomiast w przypadku mięśni zależna jest od umiejscowienia ich
przyczepów względem układu kostnego, długości samego mięśnia, jego masy oraz metabolizmu. Wiadomo, że im dłuższa dźwignia tym łatwiej o ruch, dlatego skrócenie mięśnia w
wyniku np. źle dobranej pozycji wymusza zwiększenie jego metabolizmu (zużycia tlenu) by
wygenerować taką samą siłę. W przypadku mięśni uda minimalne zużycie tlenu odnotowano przy takim ustawieniu siodełka, w którym kąt w stawie kolanowym wynosi 25-35 stopni.
Przy takim ustawieniu najmniejsze jest również ryzyko kontuzji.
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Całkowita moc generowana podczas pedałowania zależy od mocy jaką wytwarzają wszystkie zaangażowane grupy mięśniowe w trzech wspominanych stawach. Udział poszczególnych grup mięśni w produkcji energii kształtuje się następująco: prostowniki kolana 39%;
prostowniki biodra 27%; zginacze podeszwowe stopy 20%; zginacze kolana 10%; zginacze
biodra 4%. Wyniki te odnoszą się jednak tylko do pracy pozytywnej, czyli występującej
podczas skurczu koncentrycznego mięśni (skurcz ze zmniejszeniem długości mięśnia). Pisząc o efektywności należy też wspomnieć o pracy negatywnej, tzn. takiej, w którym napięty mięsień ulega rozciąganiu (jak przy opuszczaniu ciężaru na ziemię). Minimalizacja tego
zjawiska, zwłaszcza w 3 fazie cyklu, jest jednym z czynników, nad którym pracują zawodnicy w celu poprawy efektywności techniki pedałowania. Więcej o zmiennych wpływających
na efektywność jazdy już wkrótce w artykule Jana Łukasza Górskiego.
Co z tego wynika?
Nieodpowiednia pozycja na rowerze, niedostateczne przygotowanie fizyczne czy nieumiejętnie prowadzony trening mogą przyczyniać się do tzw. urazów z przeciążenia. Często
wynikają one z nadmiernej eksploatacji jednej grupy mięśniowej w stosunku do pozostałych lub braku zrównoważenia niepożądanego działania jednego mięśnia na staw przez
inny, antagonistyczny mięsień. Znajomość anatomicznych podstaw budowy naszego ciała
z pewnością pomoże, nie tylko zdiagnozować problem, ale przede wszystkim zapobiec jego
pojawieniu się. Oszczędzi też wiele zmartwień i pieniędzy, uchroni przed zwodniczym działaniem leków przeciwbólowych, które działają objawowo, nie eliminując faktycznej przyczyny bólu. Bardziej zaawansowani kolarze mogą też poszukać „cennych sekund” doskonaląc
swoją technikę pedałowania.

PODSUMOWANIE /////
Przytoczone aspekty biomechaniki procesu pedałowania i anatomii czynnościowej mięśni
są tylko przybliżeniem i zaznaczeniem głównych mechanizmów zaangażowanych w ten
ruch. W rzeczywistości, prawie wszystkie wymienione grupy mięśniowe są w mniejszym lub
większym stopniu aktywne przez cały cykl obrotu korby. Sam ruch jest zaś wypadkową ich
działania. Dlatego trening siłowy zorientowany na mięśnie kończyny dolnej powinien być
prowadzony w sposób zrównoważony i świadomy.
Zwróćcie uwagę jak zmiana pozycji na siodełku (przód-tył) czy jego wysokości wpływa na
Waszą jazdę, pobawcie się chwilę ustawieniami a sami odczujecie to na własnych mięśniach
:) Będzie to również wskazówką, nad którą partią powinniście popracować. Na koniec ustalcie pozycję optymalną, najlepiej w oparciu o porady doświadczonego fizjoterapeuty - bikefittera. Rower powinno się dopasować do kolarza, nie odwrotnie. Należy jednak zwrócić
uwagę na to, by dobrana pozycja nie utrwalała ewentualnych wad postawy, zaburzeń balansu mięśni czy ograniczeń ruchomości w stawach spowodowanych słabym rozciągnięciem. W takich sytuacjach pozycję należy dobierać stopniowo, jednocześnie pracując nad
poprawą wymienionych zaburzeń poprzez odpowiednie ćwiczenia (np. często oferowane
kosztowne wkładki korekcyjne do butów SPD w wielu przypadkach da się zastąpić zwykłymi
ćwiczeniami, które skorygują ustawienie stopy).
W kolejnych artykułach postaram się bardziej szczegółowo omówić najczęstsze urazy przeciążeniowe występujące u kolarzy. Na pierwszy ogień pójdzie syndrom pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS).
Ogromne podziękowania dla Krystiana Peć za stworzenie oprawy graficznej artykułu.
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