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4 ZDRAVOTNÍ ASPEKTY 

4.1 Zamyšlení nad obutím 

Jak bylo již řečeno, boty se v současné době staly nedílnou součástí našeho života, v 

podstatě od kolébky až do hrobu. Bosá noha byla dříve běžným jevem, ale za posledních 

100 let se mnoho změnilo a obuv se stala pro západní civilizaci nutnou součástí oděvu. 

Zároveň však v současné době vzrostly zdravotní problémy s chodidlem a návštěvy u 

podiatrů. Přes vědecky podložená tvrzení, že hlavní příčinou je právě obuv, která skýtá pro 

chodidlo (kotníky, kolena, kyčle, páteř) různá nebezpečí a to nás ovlivňuje nejen po 

fyzické stránce, ale též po psychické či citové, se tomuto faktu nepřikládá dostatečná 

pozornost. 

Skopáváte boty jakmile přijdete domů, nebo dokonce v kanceláři pod stůl, nemůžete vybrat 

ty správné boty a každé, které nazujete, působí určité nepohodlí po celém dni na noze. 

Známý podiatr a zároveň autor knihy “ Naboso“ Daniel Howel k tomu říká: „Cítím vaši 

bolest, především když jsem obutý a jako profesor anantomie velmi dobře chápu, co ji 

způsobuje. Mnozí lékaři a podiatři přesto dál přesvědčují své pacienty, aby 

nosilipraktickou obuv, když by jim spíše měli poradit nenosit žádnou, přinejmenším 

alespoň po část dne.“ Ale co je vhodná či praktická obuv, protože jak „praktická“ tak 

jakákoliv jiná obuv už ze své podstaty upravuje formu a funkci nohy. Většině lidí připadá 

barbarské různé ohavení těla v rámci některých kulturních tradic. Jsou to například 

kroužky v ústech u některých afrických kmenů, prodlužování krku pomocí kroužků u 

domorodců v Myanmaru, nebo  deformovaná chodidla v Číně. Ale nikdo se nepozastavuje 

nad tímto (obr.12) ! 

 

Obrázek 11,12 
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Západní kultury mají vlastní příklady zohavení těla. Jehlové podpatky a úzké špičaté 

prostory pro špičky představují nejvíce poškozující formu obouvání, ale také „praktické“ 

boty postupem času nohu mění. 

 

 

Obrázek 13  

 

Fotografie z obrázku 13, byly zveřejněny v American Journal of Orthopedic Surgery již 

v roce 1905. Od té doby se globální přístup k obouvání nezměnil, spíše se situace ještě 

zhoršila. 

Jak uvádí Daniel Hovel ve své knize „Naboso“, existují podiatrické výzkumy, které 

definovaly konkrétní problémy z obuvi. Například k zarůstání nehtů dochází u bot 

s nízkým profilem, zároveň tato konstrukce zamezuje prstům u nohou udělat flexi. 

Vbočený palec, kladívkové prsty a mozoly způsobují krátké boty s úzkou špičkou a vyšším 

podpatkem, což je doména hlavně žen. 

Chůze je proces, na němž se podílí polovina ze 630 svalů a 206 kostí těla.  Výzkum, 

zabývající se tím, jak obuv mění způsob běhu, jde stále dále. Nedávno vydal prestižní 

časopis Nature studii o tom, jak obuv mění nejen náš běžecký styl, ale též způsob chůze a 

postoje. 
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Obrázek 14,15 Srovnávající postavení chodidla naboso a v obuvi 
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4.2 Konstrukční prvky obuvi, které mají zásadní vliv na fyziologii a 

způsob chůze 

4.2.1 Zvýšená pata 

Téměř každá obuv na trhu má zvýšenou patu. Vyšší pata u obuvi způsobuje posun těžiště 

z paty směrem ke středu chodidla (čím vyšší podpatky tím více dopředu). Tento posun 

znamená větší zatížení klenby a plantární fascie na spodní části chodidla. Samozřejmě se 

mění postavení celého těla od prstů u nohou až po páteř. Zároveň dochází k většímu 

otevření úhlu, jenž svírá chodidlo s lýtkem, což způsobuje zkracování Achillovy šlachy a 

to zmenšuje rozsah pohybu kotníku a vede k oslabení lýtkových svalů, které nejsou plně 

využívány. Jestliže tyto faktory působí dlouhodobě na klenbu nohy dochází k jejímu 

oslabení a posléze zborcení. Vyšší pata u obuvi rovněž způsobuje, jak při chůzi tak při 

běhu, chůzi více přes patu a v kombinaci s oslabenou funkcí klenby (odpružení nárazu), 

dochází k nárazům na kotníky, kolena a kyčle, které nejsou schopny takovéto nárazy tlumit 

a opotřebovávají se.  

 

 

Obrázek 16  
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4.2.2 Odpružení přední části obuvi 

Při postoji naboso se dotýkají prsty podložky. Současná obuv má odpružení špičky. Toto 

odpružení by mělo pomáhat odvíjení chodidla. Tato konstrukce je nutná, protože tvrdá 

podešev brání  přirozenému odvíjení. U běžecké obuvi je odpružení až 20%. Prsty jsou tak 

fixovány zvednuté, kdy dlouhodobá fixace způsobuje napětí plantární fascie (vazivová 

tkáň na plosce nohy) a následné oslabení nožní klenby a propadnutí příčné klenby. 

 

4.2.3 Opora nožní klenby a nártu 

Nožní klenba slouží k tomu, aby tlumila a odpružila nárazy. Podpora klenby tuto schopnost 

omezuje, nebo ji úplně znemožňuje. Noha provádí při chůzi supinaci a pronaci (vytočení 

kotníku dovnitř a ven), což opora nožní klenby též téměř znemožňuje. Tato opora 

způsobuje opět zlenivění nepoužíváním svalů, které tím pádem slábnou a neplní svou 

funkci. „Výstupem“ tohoto procesu je začarovaný kruh: čím více boty nosíme, tím více je 

potřebujeme. Některé problémy lze napravit co nejčastější chůzí naboso, nebo, není-li 

možné bosky, nošením bosého obutí či minimalistické obuvi. 

Daniel  Howel v knize „Naboso“: „Když kráčíte, vaše nožní klenba se pod váhou těla 

stlačuje či narovnává a rozděluje váhu rovnoměrně mezi přední a zadní část chodidla. 

Elastická proteinová vlákna měkkých tkání nožní klenby se po zvednutí váhy svinou. 

Odhaduje se, že přibližně 20 % energie nárazu při došlápnutí se ukládá v tkáních nožní 

klenby a následně se využívá při katapultáži k dalšímu kroku. Umístit pod tento systém 

jakoukoliv podporu v podstatě znamená eliminovat důvod jeho existence.“ 

  

4.2.4 Bota jako dlaha 

Daniel Howel ve své již výše zmíněné knize též přirovnává obuv k dlaze. Podobně jako 

dlahy, znehybňuje obuv do značné míry klouby v naší noze. Na rozdíl od dlah nosíme boty 

na zdravých nohách. Tedy pokud jsou ještě zdravé.  

„Obout na nohy boty je totéž jako dát je do sádry… Máte-li nohu v sádře, během šesti týd-

nů svaly atrofují o čtyřicet až šedesát procent. Cosi podobného se stane s vaším chodidlem, 

je-li uvězněno v botě.“, uvádí Dr. Gerard Hartmann, fyziolog řady olympijských a profesi-
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onálních běžců. Odvádí-li obuv svou práci, šlachy ztuhnou a svaly se scvrknou. Chodidlo 

je stvořeno k aktivitě. Nechte ho zlenivět – a zkolabuje. 

 

 

4.3 Další průvodní efekty při nošení bot 

4.3.1 Necitlivé chodidlo 

Pro větší pohodlí je tedy obuv vystlaná a měkoučká, což způsobí, že chodidlo přestane cítit 

nárazy. Ty ovšem při chůzi v botech naopak zesílí a to z důvodu, že obuv prodlouží krok a 

změní způsob došlapu a to přes patu, což, jak již bylo popsáno výše, eliminuje funkci nožní 

klenby, tlumící došlap. Náraz je vnímán zejména klouby, které disponují velice malým 

množstvím receptorů bolesti, tudíž nám nedají  včasný signál k tomu, abychom chůzi 

uzpůsobili jejich možnostem. Proto může docházet k dlouhodobému poškozování těchto 

kloubů a k různým chronickým onemocněním kloubů (zejména kolena a kyčle).  Možná i 

proto narostl v současné době počet pacientů s artrózou kolen. 

4.3.2 Vzhled chodidla 

Kromě toho, že obuv většinou  neumožňuje chodidlu jeho přirozené rozpínání, což je až o 

20 % šířky chodidla, nevhodným tvarem může způsobit i různé deformity chodidla. To se 

týká zejména žen, které podléhají  předsudku, že malá noha je krásnější a čím vyšší 

podpatek, tím elegantnější.  Kupují si často obuv nevhodnou jak funkcí tak svým tvarem. 

  

4.3.3 Krok se mění v houpání 

Odpružená špička a zvýšená zakulacená pata mění naši chůzi v houpání. Vše je dáno 

pevností podešve: čím tužší podešev tím větší odpružení špičky a zpravidla větší úhel paty. 

Dříve byla snaha docílit na podešvi co nejmenšího obrusu, aby byla bota trvanlivá a 

neochodila se. Nyní jsou již technologie takové, že obuvnické společnosti jsou schopny 

vyrobit tenkou měkkou podešev, která se neochodí Také díky tomu najdeme na trhu již 

produkty, které se blíží minimalistickému obutí a jsou chůzi přirozenější. Nicméně většina 

obuvi splňuje stále výše zmíněná kritéria, ovlivňující výrazně zdravotní stav našich 
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chodidel. Tvrdá podešev se tedy buď ohýbá minimálně, nebo často na nesprávném místě, 

což je z hlediska biomechaniky ještě horší. 

Vrcholem této konstrukce je obuv od fy. MBT, kde je chodidlo znehybněno nad 

„houpačkou“ z tvrdé pryže. V současné době ji firma nabízí pod přídomkem „antibota“. 

Tato bota rozhodně nepodporuje přirozenou chůzi. 

 

 

 

Obrázek 17  
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4.4 Fyziologie chůze a běhu  

„Choďte naboso, protože přirozené je lepší než normální!“  

Známý léčitel Sebastian Kneipp koncem minulého století řekl:  "Každý krok bosky zname-

ná jednu minutu života navíc." 

 

4.4.1 Chůze 

4.4.1.1 Fáze došlapu 

Při chůzi i běhu naboso dělá člověk přirozeně kratší krok. S tím souvisí menší úhel došlapu 

na patu (více naplocho) a tlumení nárazu přes nožní klenbu . V obuvi se prodlužuje krok, 

zvětšuje se úhel došlapu na patu, čímž se maximálně zvětšují nárazy do kloubů (kotníky, 

kolena, kyčle) 

 

 

Obrázek 18  
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4.4.1.2  Fáze stojná 

Při chůzi naboso se váha těla přenáší ze středu paty po vnější hraně chodidla k pátému 

prstu a poté dovnitř po bříškách prstů až k palci, chodidlo se při zátěži výrazně rozšiřuje. 

Také se chodidlo chytá podložky a udržuje rovnováhu. V botě je váha přenášena středem 

chodidla k prstům, viz obr. níže. Rozpínání chodidla je v obuvi zabráněno a funkce prstů je 

znemožněna  jejich fixací v hypertenzi, kvůli odpružené špičce. 

 

4.4.1.3  Fáze odrazu 

Během chůze naboso se při odlepení paty všechny prsty na noze výrazně ohýbají. Zatímco 

prsty uchopí a pustí podložku, palec zabere a dá impuls pohybu vpřed.  Klenba, která je 

během stojné fáze zploštělá, se vrací zpět do vyklenuté polohy a pomáhá s odpružením. 

Tvrdá podešev a odpružení špičky obuvi brání ohýbání prstů. 

 

 

Obrázek 19 
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4.4.1.4 Shrnutí- celý krok 

Zjednodušeně je chůze naboso došlapem na klenbu a odraz prsty. Nošení obuvi tento 

pohyb mění. Podešev se zvýšenou patou, odpruženou špičkou a oporou klenby mění krok 

v houpání. Omezení funkce nožní klenby způsobuje, že paty  a následně ostatní klouby 

(kotníky, kolena…) nesou veškerou tíhu dopadu. Zjednodušeně je chůze v botech  došlap 

na patu a zhoupnutí. 

 

4.4.2 Běh 

Podobně je tomu u běhu. Jak je patrné z obrázku 20, bosý běžec dělá kratší kroky, flexe 

kolen je výraznější a běžec došlapuje na přední část nohy. Obutý běžec dělá delší kroky, 

což vede ke zvýšené extenzi kolen a došlapu přes patu. Opět dochází ke zvýšené zátěži 

nožních kloubů. 

 

Obrázek 20 

4.5 Další rozměr bosé chůze 

Bosá chůze přináší našemu tělu vitalitu a čilost. Bosá noha ostří všechny naše smysly.  

Přímé spojení bosého chodidla se zemí nám umožňuje energetickou výměnu mezi naším 
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tělem a zemí. Je dokázáno a dokonce změřeno (Clinton Ober, The Earthing Institute), že se 

tím aktivizuje celé tělo a zvyšuje se energie mozku. Dále stimulace bosého chodidla způ-

sobuje jakousi automasáž a vzhledem k tomu, že na chodidle se nachází reflexní obraz 

celého těla, napomáhá tato stimulace chodidla rovněž lepšímu proudění energie v celém 

těle. S tím souvisí lepší duševní stabilita, lepší spánek, odbourání stresu a posílení imunity, 

zlepšení srdeční aktivity a dalších, protože podle celostní medicíny v těle vše souvisí se 

vším.  Kromě toho je zážitek bosé chůze spojen s pocitem životní vitality.  

„Tím, že chodíte naboso, si dobíjíte vaše tělesné baterie,“ Říká Clinton Ober, zakladatel 

The Earthing Institute, zabývajícího se opětovným spojením člověka se Zemí a jejím 

energetickým polem, a autor knihy: „Earthing: The most important health discovery 

ever?“. 

Celkově se dá říci, že proces, ke kterému dochází během chůze naboso, zpomaluje stárnutí 

těla a je velkou prevencí proti nemocem. 

 

4.6 Ochrana a hygiena 

Ačkoliv je má práce směřována k bosým chodidlům, myslím, že v současné době je 

zejména z hlediska hygienického důležité mít na chodidle alespoň minimální ochranu. 

Města jsou špinavá a skýtají spoustu nástrah pro chodidlo v podobě střepů a jiných zraňují-

cích předmětů. Takže ideálním řešením je „bosé“ obutí. 

 

http://www.amazon.com/Earthing-Most-Important-Health-Discovery/dp/1591202833
http://www.amazon.com/Earthing-Most-Important-Health-Discovery/dp/1591202833
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5 DĚTI     

Významný dětský ortoped Lynn Staheli, profesor University of Washington, autor 

85 odborných studií a 16 knih, nositel ocenění za celoživotní dílo od Pediatric Orthopaedic 

Society of North America a pediatr, který se zabývá zejména vývojem dětského chodidla, 

apeluje na to, aby děti měly možnost co nejvíce chodit bosky či v bosém obutí. (L.T. Sta-

heli, Pediatric Orthopedic Seminar, 2008) 

 

Dětské chodidlo je v úplném počátku svého vývoje měkké a tvárné. Pokud mu nedáme 

příležitost a prostor k dostatečnému pohybu, nezesílí a některé jeho svaly nebudou plnit 

svou funkci a ochabnou. V roce 1991 studie zjistily, že děti, které nosily řádnou obuv, mě-

ly třikrát větší pravděpodobnost ploché nohy než ty, co ji nenosily. Tvrdili, že nošení bot 

v raném dětství muže být zhoubné pro vývoj podélné i příčné klenby u chodidla dítěte. U 

dětí, které chodí více naboso, bylo zaznamenáno silnější chodidlo s větší mobilitou, méně 

deformitami, jako jsou plochá noha či vbočené prsty. Chůze naboso jim umožňuje přiroze-

nější krok i držení těla. 

Pro bosé obutí dětí existuje v současnosti již mnoho alternativ. Nejčastější jsou tzv. “capá-

ky“ (kožené botičko-ponožky), užívané převážně v interiéru, které však některé firmy jako 

například fy. Robeez vypracovaly do outdoorové podoby i v zimním provedení a v podsta-

tě nepromokavé.  

 

 Obrázek 21. Capáčky Robeez 

Toto obutí chrání před zimou, zraněním a oděrky, ale zároveň nezabraňuje přirozenému 

pohybu a vývoji dětského chodidla a neomezuje dítě v pohybu. Druhou možností do zimy 

a nepohody jsou capáky od firmy Stonz, nepromokavé návleky na nohy z vodu nepropust-

né nylonové látky s fleesovou podšívkou. Tyto návleky je možné použít samostatně, nebo 
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s vkládací zimní vlněnou vložkou. Rovněž jsou měkoučké a zajišťují mobilitu chodidla i 

v zimě! 

 

Obrázek 22 Capáčky Stonz 
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6 LIDÉ, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ STABILITU A OCHRANU OBUVÍ 

Ne všichni se však obejdou bez obuvi. Nohy, které se bez bot neobejdou a potřebují 

stabilitu a ochranu, jsou například:  

 lidé s  volným vazivem ( tzv. Marfanův syndrom) 

 lidé s deformacemi nohou, jak vrozenými, tak způsobenými úrazem (např. koňská 

noha) 

 lidé, kteří potřebují obuv nápravnou, např. pro vyrovnání délky končetin 

 akutní (bolestivé) ostruhy patní 

 jiné ( např. chronický zánět kotníku) 

 

Toto není výčet výjimek, ale jen příklad, na koho se teorie bosé chůze nedá aplikovat. 

Přesto se  i během aktivní rehabilitace u těchto konkrétních případů doporučuje alespoň 

částečná chůze naboso. 

Pokud má člověk jakýkoliv problém s chodidlem, je dobré „bosé“ obutí konzultovat 

s příslušným fyzioterapeutem. 
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7 ZAČÍNÁME S CHŮZÍ NABOSO A BOSÝM OBUTÍM 

Chůze naboso nebo s bosým obutím je fyzická aktivita, kterou nemůžete prostě začít dělat, 

musíte ji trénovat. Souvisí s jakýmsi přeprogramováním našich návyků chůze. Tímto no-

vým způsobem našlapujeme jinak a používáme svaly, které jsou chozením v běžné obuvi 

ochablé, takže kromě posílení a aktivace svalstva na chodidle musíme také rozvinout vní-

mavost a aktivní pohyb chodidla a prstů. Takže se začíná kousek po kousku vědomou a 

uvolněnou chůzí, každý den trochu, aby si naše tělo mělo šanci zvyknout. Může to trvat i 

měsíce, závisí to na naší kondici, než chodidlo projde touto změnou a je dostatečně silné 

pro chůzi naboso. 

Tento přechod by vám mělo usnadnit bosé obutí, které vám zajistí dostatečnou ochranu.  

  

 

7.1 „Barfuss“  parky  

Chůze naboso se naštěstí stává stále populárnější. A kromě rozvíjejícího se tzv. bosého 

obouvání, vznikají „barfuss parky“, jsou to parky uzpůsobené chůzi naboso, v západní 

Evropě je jich přes dvacet. Tyto parky ponoukají k zutí obuvi a prožitku masáže bosých 

chodidel pouhou chůzí po různých površích (písek, tráva, oblázky…). 

   

Obrázek 23,24 
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Obrázek 25 

Dokonce i v České republice se nachází  „barfuss park“. U Valtic vyrostla nádherná "ma-

sážní" turistická stezka, která je míněna jako zážitková cesta, po níž se turisté budou moci 

projít bez bot. Celý park nabízí bosému chodidlu různé povrchy pokryté přírodními mate-

riály, jako jsou šišky, kůra ze stromů, sláma, písek a oblázky - materiály, které lidská cho-

didla důkladně promasírují a chodidlu dopřejí zážitek mnoha pocitů. Měří 4,5 km a má 

devět zastavení.  

 

 


