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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je rešerší na téma Nordic walking. V první části popisuje 

lokomoci, reakci a adaptaci na zátěž a techniku severské chůze. V další části předkládá 

informace běžně dostupné laické veřejnosti a vědecké články, zabývající se touto 

tematikou. V diskusi porovnává fakta publikovaná v odborné literatuře a informace pro 

laickou veřejnost. V závěru shrnuje fakta vyplývající z výše citovaných vědeckých článků 

o severské chůzi. 
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Abstract 

            This bachelor´s is recherche on the topis of Nordic walking. The first part describes 

locomotion, reaction and stress adaptation as well as Nordic walking technique adaptation. 

The second part summarizes information, which is available for public on Word wide web 

as well as scientific studies on Nordic walking. Discussion compares facts published in 

scientific studies to informaton for public. Conclusion summarizes facts from studies 

quoted in the bachelor´s. 

 

Keywords: nordic walking, heart rate, oxygen consumption, energy expenditure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I agree the thesis paper to be lent within the library service. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením MUDr. Kryštofa 

Slabého, uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké 

etiky. 

 

V Praze dne 17. 4. 2009                            …………………………………... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování autora 

Ráda bych poděkovala as MUDr. Kryštofovi Slabému za cenné rady a návrhy při vedení a 

zpracování bakalářské práce a za čas, který mi věnoval. 



 
 

Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 8 

2 PŘEHLED POZNATKŮ .................................................................................................... 9 

2.1 Lokomoční systém ........................................................................................................... 9 

2.2 Základy fyziologie tělesné zátěže .................................................................................. 10 

2.2.1 Svalová činnost ........................................................................................................... 10 

2.2.2 Reakce na tělesnou zátěž dynamického charakteru .................................................... 11 

2.2.3 Adaptace na tělesnou zátěž dynamického charakteru ................................................ 12 

2.3 Technika chůze s holemi ............................................................................................... 13 

3 CÍLE ................................................................................................................................. 16 

4 METODIKA ..................................................................................................................... 17 

5 VÝSLEDKY ..................................................................................................................... 18 

5.1 Dostupné informace pro laickou veřejnost .................................................................... 19 

 5.1.1 Fyziologické aspekty ................................................................................................. 19 

 5.1.2 Zdravotní aspekty ...................................................................................................... 19 

 5.2 Vědecké články............................................................................................................. 21 

 5.2.1  Fyziologické aspekty ................................................................................................ 21 

 5.2.2 Srovnávací analýzy severské a klasické chůze z biomechanického pohledu ............ 24 

 5.2.3 Zdravotní aspekty ...................................................................................................... 26 

 5.3 Rizika ............................................................................................................................ 28 

6 DISKUSE ......................................................................................................................... 29 

7 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 34 

8 SOUHRN .......................................................................................................................... 35 

9 SUMMARY ..................................................................................................................... 36 

10 REFERENČNÍ SEZNAM .............................................................................................. 37 

11 PŘÍLOHY ....................................................................................................................... 42 

 
 
 



 
 

Seznam použitých zkratek 
ATP  - adenosintrifosfát 

BMI – body-mass-index 

Ca2+  - kationt vápenatý 

CMP  - cévní mozková příhoda 

CP - kreatinfosfát 

EMG - elektromyografie 

HDL -  lipoprotein o vysoké hustotě (high denzity lipoprotein) 

HKK - horní končetiny 

ICHDK - ischemická choroba dolních končetin 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

LDL - lipoprotein o nízké hustotě (low denzity lipoprotein) 

NW -  Nordic walking 

RP -  reflexní plazení 

RPE – rating of percieved exertion (subjektivní vnímání zátěže) 

TF – tepová frekvence 

TF max – maximální tepová frekvence 

Vo2 -  spotřeba kyslíku 

VO2max -  maximální spotřeba kyslíku 
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1 ÚVOD 
Nordic walking neboli severská chůze je fyzická aktivita, při které se používají 

hole. Jedná se o venkovní činnost, kterou lze provozovat v libovolném terénu. Ve světě se 

setkáváme s různými názvy: Polestriding excercise, Excerstriding, Power poles, Power 

walk. V průběhu několika posledních let pronikla tato fyzická aktivita mezi českou 

veřejnost. Nejen v přírodě, ale také ve městech potkáváme lidi se dvěma holemi. V mnoha 

časopisech pro laickou veřejnost najdeme informace zmiňující pozitivní vlivy severské 

chůze na různé orgánové soustavy lidského organismu, speciálně na kardiovaskulární a 

respirační soustavy a na metabolismus. Kdyby se potvrdil pozitivní vliv na lidský 

organismus, mohli bychom zařadit severskou chůzi do rehabilitačního procesu pacientů 

s kardiovaskulárními obtížemi nebo metabolickým syndromem, kterých stále přibývá.  
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2 Přehled poznatků 
2.1 Lokomoční systém 
„Při lokomoci se jedná o přesun těla z místa na místo, který může probíhat různým 

způsobem: plížením, plazením, lezením, bipedální chůzí v terénu, během nebo různými 

jinými, komplexními pohyby jako při tanci nebo sportovních hrách“ (Véle, 2006, 347). 

Lokomoční systém mění fyzickým pohybem nejen vzájemnou polohu segmentů, ale i 

polohu celé soustavy v zevním prostředí. Řízení lokomoce probíhá sice většinou 

automaticky podvědomě nebo na okraji vědomí, přestože pohybový systém je 

spuštěn vědomě. Vědomí však nesleduje průběh spuštěného, ale jeho cíl. Lokomoce 

aktivuje nejen motorický aparát, ale podílí se na činnosti metabolických 

a cirkulačních funkcí. Nedostatek pohybu působí na životní pochody tlumivě, 

zhoršuje nejen jejich funkci, ale má vliv i na strukturu, což se negativně projevuje 

atrofií svalů, osteoporózou skeletu i zhoršením kardiovaskulární ale také řídící 

funkce. Tvrzení, že klid léčí, je rozporuplné. Léčebný efekt má spíše kratší 

odpočinek než trvalý klid, který se projevuje jak postupným zhoršováním struktury, 

ale také i funkce pohybové soustavy. Proto není vhodné zakazovat tělesný pohyb 

ve všech případech onemocnění. Vhodnější je omezovat pohyb pouze na těch 

místech, kde probíhá proces hojení (Véle, 2006, 56). 

 

Chůze dospělého člověka 

Bipedální chůze je nejběžnějším typem lokomoce. Každý jedinec se učí v průběhu 

vlastního vývoje chodit sám a vytváří si tak individuální charakter chůze, který úzce 

souvisí s držením těla. Nenalezneme dva jedince, kteří by měli zcela identickou chůzi. 

Základní jednotkou chůze je krokový cyklus. Krokový cyklus má pro každou dolní 

končetinu 2 fáze: švihovou a stojnou. Švihová fáze zabírá 40% krokového cyklu a dělí se 

na zrychlení, mezišvih a zpomalení. Je náročná na udržení vodorovné polohy pánve, která 

má na straně švihové nohy poklesnout, protože ztratila jeden ze dvou bodů opory 

odpoutáním švihové nohy od země a podepřena zůstává pouze opornou nohou. Tím 

dochází k mírnému poklesu pánve na straně švihové nohy a tento pokles je nutno vyrovnat 

aktivitou abduktorů oporné nohy, ale i aktivitou m. quadratus lumborum a m. ilipsoas 

na straně švihové nohy. Oporná fáze se dělí na první dvojí oporu, jedno-oporovou fázi a 

druhou dvojí oporu. Celkově zabírá 60% krokového cyklu a začíná nárazem paty švihové 
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nohy na opornou plochu, který zabrzdí postupující pád. Kontakt nohy s opornou bází se 

postupně rozšiřuje z paty na celou plantu a končí odvinutím palce od podložky. Oporná 

končetina se stává končetinou švihovou. Nedílnou součástí chůze je také práce horních 

končetin. Souhyb horních končetin při chůzi napomáhá pohybu vpřed, plynulosti a také 

lepší stabilitě. Při klasické chůzi je punctum fixum proximálně na fossa glenoidale 

(scapula). Punctum mobile je hlavice humeru. (Véle, 2006; Hladová & Nechvátalová 2003; 

Valouchová, 2007). 

 

2.2 Základy fyziologie tělesné zátěže 
„Tělesná zátěž se realizuje svalovou činností. Ta se uplatňuje v různých situacích. 

Musí splňovat nároky běžného denního režimu a fyzické nároky v zaměstnání. Je-li však 

zaměřena uvědoměle na zvýšení fyzického výkonu, fyzické zdatnosti nebo ke zlepšení 

zdravotního stavu organismu, můžeme mluvit o tělesných cvičeních“ (Máček & Vávra, 

1988, 17). 

 

2.2.1 Svalová činnost 

V klidu je vztah mezi dvěma bílkovinami myosinem a aktinem blokován 

troponinem a tropomyosinem. Stimul ke kontrakci způsobí uvolnění kationtu vápenatého 

(Ca2+) z terminálních cisteren sarkoplazmatického retikula, které se nachází v cytosolu, 

do myofibril. Ca2+ se naváže na troponin a vyvolá konformační změny, které vedou 

k zasunutí vláken tropomyozinu hlouběji mezi vlákna aktinu. Díky změně polohy 

tropomyozinu se uvolní vazebná místa pro myozin na aktinu. Hlava myozinu se naváže 

na vlákna aktinu. Ihned po navázání se hlava myozinu ohne za spotřeby adenosintrifosfátu 

(ATP). Tím se sarkomera zkrátí a dochází ke svalové kontrakci. Vazba trvá několik setin 

sekundy, poté se uvolní. Výsledkem svalové činnosti může být změna délky svalu, jeho 

síly, popřípadě oboje. Podle toho se mluví o kontrakci izometrické, pokud sval vyvíjí sílu, 

aniž se při tom zkracuje nebo prodlužuje. Druhým extrémem je kontrakce izokinetická, 

při níž se plynule mění délka svalu při nezměněné síle. Svalová délka se mění rychleji 

při menší svalové zátěži. Při malé svalové zátěži lze dosáhnout největšího zkrácení – 

koncentrická kontrakce.  Při větším zatížení dojde naopak k protažení délky svalu. V tomto 

případě mluvíme o kontrakci excentrické. V praxi často nahrazujeme pojem svalová 

kontrakce pojmem svalová činnost. Mluvíme o činnosti statické, kdy převažuje svalová 

síla ve výdrži s minimální změnou svalové délky a o činnosti dynamické, pro kterou je 
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charakteristické rytmické střídání kontrakce a relaxace se změnou, ale eventuelně i 

bez změny svalové délky a to s různou účastí silového působení (Máček & Vávra, 1988; 

Trojan, 2003). 

  

2.2.2 Reakce na tělesnou zátěž dynamického charakteru 

Energetické zdroje 

Reakce je okamžitá reakce organismu na zevní podnět. Začátek tělesné zátěže je 

provázen řadou změn, které mění klidový stav. Bezprostředním energetickým zdrojem je 

adenosintrifosfátu (ATP). Omezenu zásobu ATP najdeme připravenou ve svalu. Zdrojem 

pro novotvorbu ATP je kreatinfosfát (CP). Při dalším trvání zátěže se současně rozvíjí další 

forma dodávky energie - glykolytická fosforylace. Tímto způsobem se uvolňuje energie 

první 2-3 minuty. Současně se rozvíjí další forma uvolňování energie-oxidativní 

fosforylace. Její hlavní předností je neomezená délka trvání. Hlavním energetickým 

zdrojem při vytrvalostní zátěži jsou v prvních 20 minutách sacharidy. Po 20 minutách ale 

současně stoupá přímé využívání tuků. To, v jaké míře jsou využity jako zdroj energie, 

závisí na intenzitě tělesné zátěže, která nesmí přesáhnout 60% VO2max u netrénovaných 

osob a 70%-80% u dobře trénovaných.  

 

Kardiovaskulární systém 

Oběhové ústrojí reaguje na tělesnou zátěž zvětšováním minutového, srdečního 

výdeje. Minutový srdeční výdej se při zátěži zvyšuje 4-8 krát. Iniciátorem zvětšení 

minutového srdečního výdeje je tepová frekvence. Tepová frekvence reaguje na změny 

tonu parasympatiku, který poklesne a následně se zvýší tonus sympatiku. Tepová 

frekvence se zvyšuje. Maximální nárůst z klidové frekvence může být až trojnásobný. 

Tepový objem se také zvyšuje a to 2 krát. Roste i systolický tlak, diastolický zůstává 

bez větších změn. Změna nastává i v cévním řečišti. Zatímco v klidu protéká kosterním 

svalstvem zhruba 25% minutového srdečního výdeje a splanchnikem 30%, v zátěži se 

tento poměr mění. Vlivem sympatiku se rozšiřují cévy, které kosterní svalstvo zásobují. Až 

85% minutového srdečního výdeje protéká při maximální zátěži kosterními svaly. 

Na začátku zátěže dochází k hormonálním změnám v krvi. Nejprve je aktivován 

sympatoadrenální systém, což v důsledku znamená vyplavení adrenalinu a noradrenalinu. 

Poté dochází k aktivaci hypotalamohypofyzárního systému a následnému vyplavení 

kortizolu. Díky tomu se zvyšuje počet erytrocytů, které jsou vyplaveny z kostní dřeně. 
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Kdežto při déletrvající zátěži, kdy dochází ke ztrátě tekutin, jsou relativně zvýšeny změnou 

hemokoncentrace. Stoupá také množství cirkulujících leukocytů v krvi.  

 

Respirační systém 

Na tělesnou zátěž reaguje i respirační soustava. Dechový objem se při výkonu 

zvyšuje. Zatímco v klidu využívá nejvýše 15% vitální kapacity, při zátěži stoupá až na 

60% vitální kapacity. Zvětšování dechového objemu probíhá nejprve do inspiria a později 

do expiria. V klidu dýcháme zhruba 8 l.min-1, kdežto v zátěži je možné minutovou plicní 

ventilaci zvýšit až 20 krát. Při zátěži frekvence dýchání dosahuje 40 i více dechů za 

minutu. Dalším mechanismem, kterým se respirační soustava přizpůsobuje, je 

bronchodilatace v dolních cestách dýchacích. Vzhledem k tomu, že při zvyšující se zátěži 

roste dynamický odpor v horních dýchacích cestách, je výhodnější inspirovat a expirovat 

ústy. Dýchání ústy začíná, když se naše minutová plicní ventilace zvýší 3-4 krát.   

 

2.2.3 Adaptace na tělesnou zátěž dynamického charakteru 

Adaptace jsou dlouhotrvající změny organismu, které nastupují po delší době jako 

reakce na opakovanou zátěž. Adaptovaný organismus se stává odolnějším. Zátěžová 

adaptace na dynamickou zátěž se projeví v kardiovaskulárním systému zcela odlišně, než 

adaptace na zátěž statickou. Objemové zatížení srdeční svaloviny při vytrvalostních 

aktivitách vede ke zvětšení srdečních dutin a dochází k tzv. regulativní dilataci se zvýšenou 

kontraktilitou.  Srdeční práce se stává ekonomičtější. Větší svalovou činností se zvýší žilní 

návrat, což je jeden z faktorů, který se podílí na snížení srdeční frekvence v dané zátěži. 

V praxi to znamená, že trénovaný člověk zvládne stejný výkon při nižší tepové frekvenci. 

Při dlouhodobém působení dochází ke zvýšení tepového objemu a snížení tepové 

frekvence při zachování minutového srdečního výdeje. Dochází ke změně v distribuci 

krve, protože svaly mají lepší arterio-venózní diferenci, což znamená, že dokážou využít 

více kyslíku s menší perfuzí. Zvětší se také množství cirkulující krve. Nejdříve se zvyšuje 

objem plazmy, po delší době také počet červených krvinek a celkové množství 

hemoglobinu. Dochází ke snížení hematokritu a snížení viskozity. Pravidelnou aerobní 

zátěží snížíme celkové množství cholesterolu a změníme poměr mezi high-density 

lipoprotein (HDL) a low-density lipoprotein (LDL), protože se zvýší množství HDL. 

Velmi cenným ukazatelem posuzování kardiorespirační zdatnosti při dynamické svalové 

činnosti je maximální spotřeba kyslíku (VO2max). Absolutní hodnoty jsou závislé na věku, 
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pohlaví, tělesném složení a trénovanosti. U vrcholových sportovců může být tato hodnota 

až dvojnásobná. Například u nesportujícího muže je hodnota VO2max 44 kg.ml-1.min-1 

a u nesportující ženy 39 kg.ml-1.min-1. U maratonce se hodnota pohybuje kolem         

80 kg.ml-1.min-1, u žen trénující vytrvalostní běh jsou hodnoty nižší – 61 kg.ml-1.min-1. 

(Máček & Vávra, 1988; Jančík et al., 2006; Radvanský, 2007; Trojan, 2003). 

 

2.3 Technika chůze s holemi 
Severská chůze je pohybová aktivita, při které se používají speciálně uzpůsobené 

hole. Technika jednotlivých fází pohybu je znázorněna na obr. 6. Trup necháváme 

v mírném předklonu a hlava je držena v prodloužení páteře. Snažíme se nechat uvolněnou 

hruď, aby byl pohyb v ramenních kloubech plynulý. Odraz chodidla a odpich holí na 

opačné straně těla se odehrává v jednom okamžiku. Jedná se tedy o pohyb střídavý. Při 

technice tohoto pohybu dochází k opačné rotaci ramen a pánve. Horní končetiny konají 

podobný pohyb jako při běžeckém lyžování. Pohyb horních končetin, který je střídavý, 

začíná za tělem při propnutém lokti. Horní končetina plynule přechází dopředu a nahoru 

s postupnou flexí v lokti až dojde k opoře o hůl. Hrot hole zapichujeme na úroveň paty 

chodidla přední dolní končetiny popřípadě mírně za ní (obr. 1). Poté se horní končetina 

pohybuje zpět za tělo až do extenze v loketním kloubu. Prsty svírají rukojeť pevně (obr. 2), 

ale v závěrečné fázi odpichu se dlaň otevírá a odrazová síla je přenášena přes poutko (obr. 

3). Ruce obou horních končetin se míjejí před tělem a hole směřují po celou dobu pohybu 

šikmo dolů. Pohyb dolních končetin je velmi podobný práci dolních končetin při běžné 

chůzi.  Krok začíná odrazem z přední části chodidla zadní nohy. Noha směřuje dopředu. 

Tato končetina je v konečné extenzi v kolenním kloubu. Druhá dolní končetina je zatím 

před tělem a při došlapu v mírné flexi v kolenním kloubu. Zadní dolní končetina se poté 

pohybuje dopředu a nahoru.  
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                     Obrázek 1. Zapichování hrotu hole (Vystrčil, 2008) 

 

 

                                                                                                                                     
Obrázek 2. Držení rukojeti (Vystrčil, 2008)         Obrázek 3. Fáze odpichu (Vystrčil, 2008) 

 

Technika chůze s holemi z kopce 

Oproti chůzi po rovině je rozdílná technika hlavně ve výrazném zkrácení kroku. 

Vzhledem k tomu, že jsou kolenní klouby v neustálé flexi, je sníženo i těžiště těla (obr. 4). 

 

Technika chůze s holemi do kopce 

Chůze do mírného kopce je považována za ideální pro nácvik správného používání 

holí. Při chůzi do kopce je nutné zvětšit předklon trupu a zkrátit krok (Obr. 5). 
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Obrázek 4. Chůze z kopce (Vystrčil, 2008)        Obrázek 5. Chůze do kopce (Vystrčil, 2008) 

 

 
Obrázek 6. Schéma techniky Nordic walking (Schiffer, 2009) 

 

 Možné technické a metodické chyby 

„Některé chyby mohou ohrozit pozitivní účinek a dokonce cvičícímu naopak ublížit.  

Nejčastější chyby: 

• Trup přehnaně ve vzpřímeném postavení 

• Nenapřímené držení trupu (hrudní kyfóza, hlava v předklonu 

či předsunu mezi rameny) 

• Přehnané až křečovité držení rukojeti holí 

• Porucha koordinace horních a dolních končetin 

• Směřování dolního konce holí vpřed a „zapichování“ před 

tělem“ (Sovová et al., 2007,15). 
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3 Cíle 
Cílem mé práce je: 

identifikovat základní fakta, která jsou běžně dostupná pro laickou veřejnost. 
Provést rešerši na téma nordic walking se zaměřením na tyto tematické celky: 

- fyziologie 

- zdravotní aspekty 

- možná rizika 
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4 Metodika 
Hledala jsem v těchto internetových databázích: Pubmed, Embase, Web of Knowledge, 

BMČ, BMS, Medvik, EBSCO, Blackwell-Synergy Free Collection, HighWire. Klíčová 

hesla, která jsem použila: nordic walking, walking with poles, walking poles, excerstriding, 

polestriding. Hledala jsem fyziologické odpovědi organismu na NW, týkající se především 

kardiovaskulárního systému. Dále jsem se zaměřovala na výzkumy podávající informace o 

tom, jak reagují pacienti s různými typy onemocnění na severskou chůzi. Informace 

dostupné pro laickou veřejnost prezentované v této práci byly uspořádány na základě 

rozboru podkladů dostupných na www stránkách:  

inwanordicwalking.com, 

severskachuze.cz 

nordicwalkingdevon.co.uk 

Czechnordicwalking.com 

anwa.us/2009/html/index.php 

britishnordicwalking.org.uk 

cz-nordicwalking.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rx4jt8nl5k.search.serialssolutions.com/log?L=RX4JT8NL5K&D=RFY&U=http%3A%2F%2Fwww.medvik.cz%2Fmedvik%2Fresolve_acess.do%3Fsource%3Dss%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.blackwell-synergy.com%2Fsearch�
http://www.nordicwalkingdevon.co.uk/�
http://www.czechnordicwalking.com/�
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5 Výsledky 
 Kondiční chůze se zatížením horních končetin a vznik severské chůze  

Kondiční chůze je nejznámější forma cvičení, která pomáhá udržovat tělesnou 

i duševní kondici. Chůze jako pohybová aktivita patří do základní, doporučované kategorie 

činností v tělovýchovném lékařství, které zvyšují tělesnou zdatnost. Denně bychom měli 

urazit deset až dvanáct tisíc kroků minimální rychlostí 5 km za hodinu, což odpovídá 

vzdálenosti sedmi až sedmi a půl kilometrům. Chůze jako preventivní metoda snižuje 

riziko kardiovaskulárních a metabolických chorob, snižuje krevní tlak, zvyšuje hladinu 

HDL a snižuje hladinu LDL v krvi. Porcari (1997) tvrdí, že 81% mužů a 86% žen byli 

schopni při chůzi dosáhnout adekvátní tréninkové intensity, tj. 70% maximální tepové 

frekvence (TFmax). Nicméně rychlost chůze, která je nutná k dosažení  této intensity 

nemusí být pro mnoho jedinců snadno dosažitelná. Řada odborníku se zabývalo intenzitou 

chůze při dané rychlosti, pokud horním končetinám přidáme závaží. Miller a Stamford 

(1987) potvrdili, že pokud při různé rychlosti přidáme horním končetinám závaží, vzroste 

energetický výdej. Porcari et al. (2007) uvádí, že tepová frekvence, minutová ventilace 

a spotřeba kyslíku roste při zatížení horních končetin (HKK) závažím. Průměrný nárůst 

spotřeby kyslíku byl 1-5 ml.kg-1.min-1 což zhruba odpovídalo 5-15%. Hodnota tepové 

frekvence se zvýšila o 5-20 úderů za minutu. Při hmotnosti závaží 1,36 kg byl nárůst 

energie oproti chůzi bez závaží zvýšen o 14,3%. Naproti tomu nenajdeme žádný větší 

rozdíl v tepové frekvenci a spotřebě kyslíku, pokud použijeme závaží s hmotností 0,45 kg 

1,36 kg nebo 2,27 kg při rychlosti 4,8 km.hod-1 nebo 6,4 km.hod-1 s navýšením 4% na 

běhacím pásu (Rogers et al., 1995). Zvýšení energetického výdeje při větším zatížení svalů 

horní poloviny těla potvrdili i další autoři. Vystrčil tvrdí, že chůze s ručním závažím 

rychlostí 6 km.hod-1 z energetického hlediska srovnatelná s během bez závaží o 1,5 

km.hod-1 rychlejším. Hmotnost závaží by neměla přesáhnout 1,5 kg, aby nedošlo 

k přetížení v oblasti pletence ramenního. (Vystrčil & Stejskal, 2005).  

Nordic Walking pochází z Finska. První zmínky jsou známy z období kolem roku 

1930. Tehdy byla do letní přípravy finských běžeckých lyžařů zahrnuta i chůze s holemi. 

Od roku 1997 byly vyvinuty speciální hole a vznikl nový sport- Nordic walking. 
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5.1 Dostupné informace pro laickou veřejnost 
Na webových stránkách, které se specializují na severskou chůzi, se lze dočíst tyto 

informace, rozčleněné do tematických celků, avšak v  původním znění: 

 5.1.1. Fyziologické aspekty 

Většina autorů publikujících na webových stránkách se shoduje, že spotřeba 

energie se zvyšuje o 20% - 40% oproti klasické chůzi bez použití holí. Americká asociace 

Nordic walking uvádí dokonce až o 46%. Více energie než při Nordic Walking 

spotřebujeme pouze u rychlého joggingu, ale zde oproti Nordic walking zatěžujeme daleko 

více naše klouby, protože jsme nuceni tlumit nárazy. Severská chůze má stejnou intenzitu 

jako běh, ale nižší zátěž na kloubní aparát. Během severské chůze máme vyšší tepovou 

frekvenci. Ve srovnání s běžnou chůzí až o 40%.  

Zapojujeme 600 svalů, tj. až 90%. (Bidlake A. 2009; Česká asociace NW 2009; 

INWA, 2009; Nordic walking USA, 2009; Vystrčil, 2009; Nordic_walking, 2009). 

 

 Kardiopulmonální systém a metabolismus 

Severská chůze je efektivním tréninkem kardiopulmonálního systému a alternativní 

metoda v rámci rehabilitace pacientů s nemocemi plic, dýchacích cest a srdce. Dochází 

k celkovému zlepšení kardiopulmonálních funkcí. Redukuje riziko vzniku srdečních 

onemocnění a infarktu. Snižuje vysoký krevní tlak a hladinu cholesterolu.  

Také pro diabetiky II. typu lze Nordic Walking jen doporučit. Při takovém zapojení 

svalstva a spotřebě kalorií může Nordic Walking (NW) pouze pomoci. Díky intenzivnímu 

metabolismu se uplatní při snižování nadváhy. Pomáhá regulovat hmotnost, brání vzniku 

cukrovky a některým typům rakoviny - např. tlustého střeva.  

Severská chůze je vhodná pro pacienty, kteří potřebují stabilitu, mají ortopedické 

problémy, potřebují zvýšit energetický výdej, ale jsou omezeni rychlostí chůze a potřebují 

méně zatěžovat klouby. (Bidlake A. 2009; Česká asociace NW 2009; INWA, 2009; Nordic 

walking USA, 2009; Vystrčil; Nordic_walking, 2009). 

 

5.1.2 Zdravotní aspekty 

Muskoloskeletální  systém  

Severská chůze zlepšuje silově - vytrvalostní schopnosti a celkovou pružnost svalů. 

Při lehčí zátěži má uvolňující účinek na oblast bederní, hrudní a krční páteře a na oblast 

ramenního pletence. Uvolňuje bolest v krční páteři. Významně zvětšuje lateroflexi 
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v oblasti krční páteře a celkovou pohyblivost páteře. Při severské chůzi dochází k vyšší 

aktivaci svalstva zad, ramenních pletenců a horních končetin, ale zároveň uvolňuje spasmy 

v oblasti zádových a ramenních svalů. Nordic walking zapojuje díky hůlkám horní 

polovinu těla. Dochází k aktivnímu zapojení flexorů a extensorů předloktí, m. triceps 

brachii, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi.  

Díky holím, se část hmotnosti přenáší na svaly paží a tím dochází k odlehčení 

dolních končetin. Severská chůze tedy odlehčuje nosným kloubům, až o 30% šetří kotníky, 

chodidla a kolena. Při této činnosti se díky delším krokům zapojují více gluteální svaly než 

u klasické chůze. Dále zlepšuje hustotu kostí a pomáhá zabraňovat vzniku osteoporózy. 

Hůlky pomáhají udržet tělo v přímém postavení, upravují jeho držení a dále pomáhají 

vyrovnávat pozici pánve. Těžiště se díky holím dostává do optimální pozice pro chůzi, což 

hraje roli v prevenci i rehabilitaci při obtížích s dolními končetinami. Například po zranění 

kolene je severská chůze vhodnější na rehabilitaci než chůze přirozená. (Bidlake A. 2009; 

Česká asociace NW 2009; INWA, 2009; Nordic walking USA, 2009; Vystrčil; 

Nordic_walking, 2009). 

 

Ostatní zdravotní aspekty  

Hole zlepšují stabilitu, proto je tato činnost vhodná pro pacienty po cévní mozkové 

příhodě. NW pomáhá omezovat úzkostné pocity, navozuje pocit euforie. Přispívá 

k lepšímu okysličování mozku a zdokonaluje paměť. Tato pohybová aktivita zvyšuje 

kreativitu a schopnost řešit problémy (Česká asociace Nordic walking, 2009). 

 

NW a Morbus Parkinson 

Zařazení nordic walkingu jako součásti léčebné rehabilitace by mělo smysl v tom případě, 

kdyby byly pozitivně ovlivněny příznaky, které tuto chorobu provázejí. Jedním z příznaků 

je tremor. Ve fyzioterapii se uplatňují jako účinné protahovací cviky. Nepředpokládá se, že 

pomocí NW dosáhneme zmírnění tremoru. Dalšími symptomy jsou bradykineze až 

hypokineze. Jedním z hlavních doporučení jsou rytmické, švihové pohyby. V tomto směru 

se severská chůze jeví jako vhodná součást rehabilitace. Prodloužení krokového cyklu, 

které je jedním z prvků NW se pozitivně podílí na stereotypu chůze u pacientů s morbus 

Parkinson. Další příznak je snížení kardiopulmonálních funkcí způsobeno předsunutým 

těžištěm a flekčním držení těla. Chůze s holemi má pozitivní vliv na napřímení těla (Česká 

asociace Nordic walking, 2009) 
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 5.2 Vědecké články  
 5.2.1  Fyziologické aspekty 

Rogers et al. (1995) sledoval fyziologické změny na vzorku 10-ti středně zdatných 

žen ve věku 23 let, které chodily na běžícím pásu se sklonem 0° s holemi a bez holí po 

dobu 30 min., rychlostí 6,7 km.hod-1. Hmotnost holí se pohybovala mezi 0,364-0,392 kg. 

Průměrná tepová frekvence byla 132 úderů za minutu u NW a 121 úderů za minutu u 

chůze bez holí. Průměrná spotřeba kyslíku (Vo2) po 30 min. byla výrazn ě vyšší,  než u  

chůze bez holí. Spotřeba kyslíku u žen, které provozovaly  Nordic walking, byla 20,5 

mil.kg-1.min-1. U klasické chůze byla spotřeba 18,3 mil.kg-1.min-1. Energetický výdej byl u 

NW o 23% vyšší. 

Porcari et al. (1997) testoval 32 dobrovolníků (16 mužů a 16 žen) ve věku 19-32 

let. Každý ze zúčastněných absolvoval individuálně zvolenou rychlostí submaximální zátěž 

po dobu 20 minut chůzi s holemi a bez holí. Tepová frekvence byla změřena u chůze bez 

holí u mužů 114 úderů za minutu a u žen 113 úderů za minutu. Tepová frekvence u mužů, 

kteří chodili s holemi, byla vyšší o 14 tepů, což znamená procentuální nárůst 13%. U žen 

se zvýšila o 21 tepů, tedy o 19%. U chůze bez holí byla zátěž 58% TFmax, u chůze 

s holemi 67% TFmax. Průměrná spotřeba kyslíku byla naměřena u klasické chůze 21,7 

ml.kg-1.min-1 u mužů, 17,6 ml.kg1.min-1 u žen. U chůze s holemi bylo změřeno 26,9  

ml.kg -1.min-1 u mužů, což znamená nárůst o 24%. U žen bylo změřeno 22,1 ml.kg -1.min-1, 

tedy procentuální nárůst oproti klasické chůzi o 26%. Během klasické chůze spálili 

muži průměrně 8,3 kcal.min-1. Ženy 5,4 kcal.min-1. Během severské chůze spálili muži 

průměrně 10 kcal.min-1 a ženy 6,9 kcal.min-1 . Rating of percieved exertion (RPE) neboli 

subjektivní hodnocení zátěže mělo hodnotu při chůzi bez holí u mužů 10, 6 a u žen 10,3. U 

severské chůze byla jeho hodnota 11,7 u mužů a u žen 12,2. 

Church et al. (2002) testoval 22 probandů (11 mužů a 11 žen), kteří absolvovali 

1600 m dlouhou trať v přírodě při průměrné teplotě 30° Celsia. Nejprve byla zkoumána 

odezva při chůzi bez holí, poté s holemi. Průměrná rychlost byla v obou případech stejná. 

Každých 20 metrů byla měřena tepová frekvence. Výsledný rozdíl tepové frekvence byl o 

6% vyšší u severské chůze. Spotřeba kyslíku vzrostla zhruba o 20 % a energetický výdej 

průměrně vzrostl o 19,9% u severské chůze.  

Schiffer et al. (2006) se zabýval problematikou severské chůze u žen středního 

věku. Zkoumal především rozdíly ve fyziologických odpovědích organismu na severskou 
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chůzi, klasickou chůzi a jogging. Této studie se zúčastnilo 15 dobrovolnic středního věku, 

které pravidelně 3x v týdnu sportovaly. Rozmezí rychlosti pro NW a chůzi bylo stanoveno:  

1,2 m.s-1
 - 2,4 m.s-1. Rychlost pohybu při jogging začínala na rychlosti 1,8 m.s-1

 a končila 

fyzickým vyčerpáním. Intenzita zatížení organismu při těchto třech fyzických činnostech 

byla porovnávána v těchto rychlostních stupních: 1,8 m.s-1
 (= 6,48 km.hod-1), 2,1 m.s-1

 (= 

7,56 km.hod-1) a 2,4 m.s-1
 (= 8, 64 km.hod-1). Severská chůze a chůze bez holí byla 

porovnávána ve všech rychlostních stupních. Byla odhalena vyšší tepová frekvence pro 

NW, než pro klasickou chůzi při rychlosti 1,8 m.s-1
. Tepová frekvence se při této rychlosti 

zvýšila o 8% u NW oproti klasické chůzi. Při rychlejším pohybu nejsou znatelné větší 

rozdíly. V rychlosti 2,1 m.s-1
 je tepová frekvence téměř stejná pro chůzi s holemi a bez 

holí. Největší hodnoty VO2 pro NW byly změřeny v rychlosti 1,8 m.s-1
 a 2,1 m.s-1

 . 

V rychlosti 1,8 m.s-1
  byl nárůst o 8% a v rychlosti 2,1 m.s-1

 bylo nalezeno zvýšení o 7% 

než u klasické chůze. 
Karsten Knobloch (2006) publikovala studii, ve které srovnává rychlou chůzi s 

chůzí s holemi. Celkem 48 účastníků z „Nordic walk klubu“ ve věku 51 let absolvovalo 

trať trvající 30 min. Zátěž si každý hlídal sám dle Borgovy škály subjektivního vnímání. 

Vlastní vnímané úsilí se pohybovalo na stupni 13 dle Borgovy stupnice. Změřená tepová 

frekvence během cvičení se pohybovala průměrně 137 u chůze a 123 úderů u severské 

chůze. Tepový objem měřený pomocí ultrasonic cardiac output monitor (USCOM) se 

zvýšil u severské chůze o 11 ml. a u kondiční chůze o 5 ml. Minutový srdeční výdej se 

zvýšil u NW z 3,5 l.min-1 na 7,3 l.min-1 . U kondiční chůze vzrostl z 3,4 l.min-1 na 6,8 

l.min-1. Autorka nenašla žádný významný rozdíl v srdečním výdeji mezi chůzí s holemi a 

kondiční chůzi při daném stupni subjektivně vnímané zátěže.  

Kukkonen-Harjula et al. (2007) trénoval skupinu žen středního věku s body mass 

index (BMI) v rozmezí 20-30 po dobu 13 týdnů. Na začátku studie byla změřena tepová 

frekvence při  maximální zátěži. Rozdíly tepové frekvence v této zátěži mezi severskou a 

klasickou chůzi byly zanedbatelné. Při dosažení  50% VO2max byla změřena tepová 

frekvence u severské chůze 119,5 úderů za minutu a u klasické chůze 114,4 úderů za 

minutu. Při dosažení úrovně 60% VO2max byla změřena tepová frekvence u NW 135,7 

úderů za minutu a u klasické chůze 132,4 úderů za minutu. U submaximální zátěže 80% 

VO2max byla změřena tepová frekvence u NW 150,1 úderů za minutu a u chůze bez holí 

149 úderů za minutu.  
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Kračmar et al. (2007) měřil zapojení vybraných svalů při chůzi s holemi a bez holí 

pomocí elektromyografie (EMG). Měření proběhlo na terénu se stoupáním 10° a délkou 30 

m.  Zvýšený nárůst vykázaly především m. latissimus dorsi a m. triceps brachii.  

Kračmar et al. (2008) dále provedl pilotní studii - srovnávací analýzu bipedální 

chůze a severské chůze pomocí EMG sledování se synchronizovaným záznamem. Této 

studie se účastnila skupina 6 probandů ve věku 22-53 let. Cílem bylo zhodnocení výsledků 

při lokomoci ve vertikále a jejich porovnání s Vojtovou reflexní lokomocí v horizontále. 

U volné chůze, kdy nebylo formulováno na akru horní končetiny nové, další punctum 

fixum, byla variabilita timingu sledovaných svalů na 41,8%. Při NW formulace nového 

puncta fixa sjednotila koordinace práce pletence ramenního i individuálně snížila 

variabilitu timingu až na 14,2%. Vysoká korelace fyzické práce výše vyjmenovaných 

sledovaných svalů při NW odpovídá paradigmatu, formulovanému ve Vojtově principu o 

kokontrakci funkčních antagonistů. 

Porcari et al. (1996) zkoumal probandy, nacházející se ve III a IV fázi 

rehabilitačního procesu ischemické choroby srdeční (ICHS). Byli sledováni pro změny 

fyziologických odpovědí mezi NW a chůzí. Celkem 14 mužů s průměrným klidovým 

tlakem 114/66 a tepovou frekvencí 71 tepů za minutu absolvovalo 3x za sebou po dobu 8 

min chůzi na běhacím pásu rychlostí 3,6 m.s-1 . Průměrná tepová frekvence u sledované 

skupiny vzrostla na 98 tepů při klasické chůzi a na 112 při severské chůzi. To znamená 

nárůst 13% ve prospěch NW. Průměrný naměřený systolický tlak dosáhl hodnoty 136 u 

chůze bez holí a 152 u chůze s holemi. Průměrný diastolický tlak měl hodnotu 74 u 

klasické chůze a 78 u severské chůze. VO2 se průměrně zvýšilo u severské chůze oproti 

klasické chůzi z 14,7 na 18, 5 ml.kg-1min-1, tj. o 21%.  

Oakley et al. (2008) provedl výzkum u pacientů s intermitentními klaudikacemi. 

Celkem 20 pacientů ve věku 57-79 let bylo rozděleno do dvou skupin. Obě dvě skupiny 

absolvovaly dva po sobě jdoucí testy na běžícím pásu. Celkem 8 pacientů chodilo nejprve 

bez holí a 12 pacientů s holemi. Rychlost byla 3,2 km.hod-1 se sklonem 4%. Průměrná 

klaudikační vzdálenost (tj. vzdálenost, kterou pacient urazí před nástupem bolestí) byla u 

chůze bez holí 77 m a u chůze s holemi 130 m. Maximální vzdálenost (tj. vzdálenost, 

kterou je možno ujít, než se objeví nesnesitelná bolest) byla u pacientů bez holí 206 m a u 

pacientů, kteří chodili s holemi 285 m. To znamená, že procentuální nárůst u nordic 

walking byl u klaudikační vzdálenosti 69% a u maximální vzdálenosti 38%. VO2 se zvýšilo 

u severské chůze o 18% u klaudikační vzdálenosti a o 16,5% u maximální vzdálenosti. 
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Tepová frekvence byla změřena u klaudikační vzdálenosti 100 úderů za minutu u klasické 

chůze a 107 úderů za minutu u severské chůze. U maximální vzdálenosti měla hodnotu 112 

úderů za minutu u klasické chůze a 115 u severské chůze.  Rozdíl v RPE mezi severskou 

chůzí a klasickou nebyl signifikantní.  

 

5.2.2 Srovnávací analýzy severské a klasické chůze z biomechanického pohledu 

Wilson et al. (2002) zkoumal vliv použití holí při chůzi na dolní končetiny. Celkem 

bylo 13 probandů (8 mužů a 5 žen). Žádný z nich neměl v minulosti onemocnění ani úraz 

na dolních končetinách. Všichni absolvovali dráhu 6 m chůzi klasickou rychlostí 5,3 

km.hod-1 a s holemi rychlostí 5,7 km.hod-1. Následně byli účastníci testu instruováni, aby 

v prvém kole hole zapichovali před tělem, ve druhém pak za tělem. Při experimentu byla 

použita kamera snímající 13 markerů umístěných na těle. Váha holí byla 283 g. Při chůzi 

bez holí byla délka kroku 1,57 m, u chůze s holemi 1,77 m, při zapichování holí za tělem 

1,76 m a před tělem 1,78 m. Průměrná působící reakční síla podložky (Fz) klesla u chůze 

s holemi o 2,9%, pokud byly hole zapichovány za tělem o 4,4% a o 3,3% pokud byly hole 

zapichovány před tělem. Brzdící impuls v rovině antero-posteriorní byl nižší o 9%, když 

probandi chodili s holemi, než když chodili bez holí. Pokud byly hole zapichovány za 

tělem, byl impulz nižší o 12, 6%.  

Kleindienst et al. (2006) testoval 11 účastníků ve věku 28 let, aby zjistil rozdílné 

kinematické parametry mezi během, severskou chůzí a klasickou chůzí. Byly použity 

vysokorychlostní kamery snímající posteriorní a zároveň laterální směr. Účastníci chodili 

po speciální podložce, snímající vertikální a horizontální sílu. Dráha měřila 20 m. Rychlost 

pohybu při nordic walkingu a klasické chůze byla 2 m.s-1 a při běhu pak činila 3,6 m.s-1. 

Při analýze pohybových aktivit byly vyhodnoceny rozdíly v úhlu, který svírá podrážka 

s podložkou. Byl zjištěn větší úhel pro NW (36°) než pro klasickou chůzi (32°) a běh (25°). 

Maximální úhlová rychlost byla změřena pro nordic walking 588 °.s-1, pro chůzi 529°.s-1 a 

pro běh 875 °.s-1. Maximální vertikální síla působící při úderu paty na podložku bylo 

změřeno pro severskou chůzi 952N, pro chůzi bez holí 904N a pro běh 1194N. Maximální 

vertikální (odrazová) síla při odrazu ze špičky byla změřena pro NW 705N, pro klasickou 

chůzi 768N a pro běh 1707N. Maximální naměřená horizontální síla, působící ve směru 

pohybu při úderu paty na podložku byla změřena pro chůzi s holemi 260N, pro klasickou 

chůzi 213N a pro běh 294N. Zatížení v horizontální rovině působící proti pohybu při 

odrazu ze špičky bylo změřeno pro NW 239N pro chůzi 233N a pro běh 229N. Celkové 
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zatížení (vektorový součet vertikální a horizontální složky) při NW bylo vyšší než u chůze, 

ale nižší než u běhu.  

Hansen et al. (2008) testoval 7 instruktorek NW ve věku 51 let. Každá z nich 

chodila individuálně zvolenou rychlostí, stejnou pro NW a chůzi, po 6 metrů dlouhé, 

speciální plošině během pohybu snímající působící síly. Nebyl nalezen žádný rozdíl u 

působících tečných sil. U NW byl vyhodnocen větší rozsah pohybu v kyčli 64,4° a u chůze 

57,8°. Maximální flexe naměřená v kolenním kloubu činila u NW  32,5° a u klasické chůze 

28,2°. Naměřená délka kroku byla u NW 0,95 m, u klasické chůze 0,89 m. Nebyly zjištěny 

rozdíly u reakčních síla podložky (Fr).  

Stief et al. (2008) zkoumal dynamickou analýzu mezi během, chůzí a severskou 

chůzí na 15 mužích, z toho 10 instruktorů NW ve věku 31 let. Pro vyhodnocení 

kinematických a dynamických charakteristik pohybu byla použita speciální plošina o délce 

20 m. Účastníci se po ní pohybovali průměrnou rychlostí při NW a chůzi 2  m.s-1 Běhali 

rychlostí 4 m.s-1. Úhel, který svírá podrážka s podložkou, byl u NW o 2,41° vyšší, než pro 

chůzi a o 11° nižší než při běhu. Úhlová rychlost podrážky byla změřena pro NW 580°.s1, 

pro klasickou chůzi 548°.s-1 a pro běh 742°.s-1. Maximální zjištěná flexe v kolenním 

kloubu činila 22,27° pro NW, pro chůzi 20° a pro běh 34,93°. Vertikální síla působící při 

úderu paty na podložku byla u severské chůze 1151N, u klasické chůze 1136N a u běhu 

1385N. Při odvinutí palce od podložky byla změřena vertikální (odrazová) síla pro NW 

844N, pro chůzi 870N a pro běh 2027N.  

Byla provedena základní biomechanická analýza (Wendlová, 2008) statického 

zatížení páteře. Modelový obratel byl určen Th12. Autorka uvádí, že maximální zatížení 

horní poloviny těla působí na tento obratel při flexi v lokti 90°. Bylo spočítáno, že při 

základním postoji bez holí, kdy svírají lokty a ramena úhel 90°, je páteř odkloněna od 

vertikální osy o 15°a statická síla působící na obratel Th 12 je 864,94N. Pokud jsou v obou 

horních končetinách drženy hole, je páteř odkloněna od vertikální osy o 12° a statická síla, 

která působí na obratel Th12, je 379,20N. Mezi další pozitivní aspekty autoři uvádějí 

zpevnění svalů pletence ramenního, horních končetin, hrudníku a břišních svalů. Naproti 

tomu protažení svalů v krční oblasti a trupu. 

Schiffer et al. (2009) zkoumal vliv různého povrchu na energetický výdej u NW. 

Studie se zúčastnilo 13 žen ve věku 26 let, které šly 1200 m konstantní rychlostí 2,2 m.s-1  

po třech druzích povrchu: betonu, trávě, umělé atletické dráze. Spotřeba kyslíku byla u 

žen, které se pohybovaly po trávě, 36,1 ml.kg-1min-1. U žen, které chodily po atletické 
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dráze, 33,8 ml.kg-1min-1a u žen, které šly po betonu, 32,1 ml.kg-1min-1. RPE bylo 

hodnoceno ženami, které chodily po trávě stupněm 13. U žen, které chodily po betonu, 

stupněm 12 a u žen, které se pohybovaly po atletické dráze stupněm 11. Průměrná tepová 

frekvence dosahovala u žen, pohybujících se na trávě, dosahovala v průměru 173 úderů za 

minutu. U žen, které chodily po atletické dráze, 169 úderů za minutu a u žen, které chodily 

po betonu, 162 úderů za minutu. Spotřeba energie byla největší u žen, které chodily po 

trávě (10,2 MET), potom byla spotřeba 9,6 MET u žen, které se pohybovaly po atletické 

dráze a nejmenší u žen, které chodily po betonu 9,1 MET. Působící osová síla dosahovala 

maximálních hodnot 36,5 N na betonu, 41,8 N na atletické dráze a 43,3 N na trávě. 

 

5.2.3. Zdravotní aspekty  

Kukkonen-Harjula et al. (2007) se ve svém výzkumu zabýval tělesnou zdatností 

kardiorespiračního a neuromuskulárního systému ve dvou alternativách (chůze s holemi, 

chůze bez holí). Předpokládal, že u obou metod se zlepší výkon více v submaximální zátěži 

než v maximální a u NW bude výraznější nárůst. Tréninku se zúčastnilo 121 žen ve věku 

50-60 let, trénovaly 40 min po dobu 13 týdnů. Ze zúčastněných 11 užívalo léky na 

hypertensi a 4 na dyslipemii. Intenzita byla založena na subjektivním vnímání zátěže - 

stupeň 13 dle Borga. Tepová frekvence se v průběhu tréninku pohybovala u severské chůze 

kolem 123,8 a u přirozené chůze kolem 120,3 úderů za minutu. Test byl proveden na 

běžícím pásu. Po 13 týdnech se zvýšila hodnota VO2max bez signifikantního rozdílu 

v maximální zátěži mezi severskou chůzí a klasickou chůzí. V zátěži 50% VO2max se 

tepová frekvence snížila u NW o 2,5 úderů za minutu. U klasické chůze o 1,3 úderů za 

minutu. To znamená, že u severské chůze klesla oproti klasické chůzi navíc o 1,2 úderů za 

minutu. V zátěži 65% VO2max se tepová frekvence snížila u severské chůze o 5,7 úderů za 

minutu a u klasické chůze o 3,9 úderů za minutu. Tepová frekvence u severské chůze 

klesla navíc o 1,8 úderů za minutu oproti klasické chůzi. V zátěži 80% VO2max nebyl 

významný rozdíl v poklesu tepové frekvence, jelikož klesla o 5,5 úderů za minutu u NW a 

o 5,3 úderů za minutu u klasické chůze. Obě dvě skupiny žen snížily hmotnost o 0,5 kg. 

Obvod pasu byl u žen, které trénovaly NW, menší o 2,8 cm. Ženy, které trénovaly 

klasickou chůzi, měly menší obvod o 2,2 cm. Kromě zmíněných veličin autoři zkoumali 

ještě vliv severské chůze na muskoloskeletální obtíže v krční oblasti před a po 3 měsících. 

Před začátkem mělo obtíže 76% žen ze zúčastněných u skupiny NW a 67% ze skupiny 
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klasické chůze. Po 3 měsících mělo obtíže 60% žen, které trénovaly severskou chůzi a 61% 

žen, které trénovaly pomocí klasické chůze.  

Collins et al. (2002) se zabýval vlivem severské chůze a užíváním vitaminu E na 

ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK) Celkem 52 probandů rozdělili do 4 

skupin: NW + vitamin E, NW + placebo, užívání vitaminu E bez cvičení a užívání placeba 

bez cvičení. Pacienti trénovali 24 týdnů při frekvenci 70-80% TFmax. Po 6 měsících 

absolvovali test na běhacím pásu. U pacientů provozujících NW a zároveň užívajících 

vitamin E se klaudikační vzdálenost zvýšila o 1,13 km. U pacientů užívajících placebo o 

0,98 km. U pacientů, kteří chodili s holemi a užívali vitamin E, se zvýšila doba cvičení 

z 612 s na 954 s. U pacientů, kteří chodili s holemi a užívali placebo z 639 s na 934 s. 

Autoři uvádějí, že kontrolovaný 24 týdenní trénink v submaximální zátěži významně 

zvyšuje klaudikační vzdálenost a snižuje bolest u pacientů s  ICHDK.      

 Langbein et al. (2002) sledoval vliv severské chůze na 52 pacientů ve věku 68 let 

trpících ischemickou chorobou dolních končetin. Skupina byla rozdělena do dvou skupin. 

Jedna skupina trénovala pod vedením instruktora severské chůze po dobu 24 týdnů. Druhá 

skupina trénovala bez dohledu speciálního trenéra. Po 6 měsících se zvýšila klaudikační 

vzdálenost u skupiny sledované trenérem o 880 metrů a doba cvičení se prodloužila o 18 

minut. Zatímco čas u druhé skupiny klesl o 7 s. Kromě vzdálenosti a času se zvýšila také 

hodnota VO2 o 2,76 ml.kg-1min-1 u probandů trénujících Nordic walking pod dohledem 

trenéra. U druhé skupiny klesla tato hodnota o 1,1 ml.kg-1min-1. Ze všech probandů 6 

absolvovalo 5 minutový test na běhacím pásu nejprve s holemi, poté bez nich. Autoři 

uvádí, že byl naměřen nárůst ve všech těchto veličinách u chůze s holemi: VO2 o 29%, 

tepová frekvence o 13% a bylo spáleno o 32% více kalorií za minutu. 

Collins et al. (2005) se zabýval vlivem kardiovaskulárního tréninku u pacientů 

s ICHDK. Těchto 49 pacientů bylo rozděleno na dvě skupiny. Jedna skupina trénovala 

s holemi v zátěži 68-73% TFmax celkem 24 týdnů (3x/týden) na běhacím pásu pod 

dohledem. Druhá docházela dvakrát v týdnu na měření a necvičila pod dohledem. U 

trénované skupiny se po 6 měsících zvýšila doba, po kterou cvičili, z 28 na 43 min. 

Klaudikační vzdálenost se zvýšila z 1 na 1,9 míle. Zvýšilo se také VO2 o 2,8 ml.kg-1min-1. 

Kontrolní skupině klesla výdrž o 52 s. V průběhu studie klesla tepová frekvence při cvičení 

u trénujících pod dohledem o 1,2 údery za minutu, kdežto u kontrolní skupiny o 0,3 úderů 

za minutu. Vnímaná bolest byla nižší u kontrolní skupiny o 16% a o 43% u cvičících 

severskou chůzi pod dohledem po 6 měsících.   
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Dvě studie považují NW jako možnou formu fyzické aktivity u osob trpících 

Parkinsonovou nemocí:  

J. Baatile et al. (2000) na začátku testoval vybrané jedince ve věku 72 let pomocí 

UPDRS (Unifed Parkinson ´s Disease Rating Scale) a PDQ – 39 (Parkinson´s Disease 

Questionnaire). Poté jedince trénovali 8 týdnů (3x týdně). U sledované skupiny pacientů 

došlo ke zlepšení v aktivitách denního života o 36%.  

Eijkeren et al. (2008) testoval 19 probandů ve věku 58-76 let. Trénovali 2x týdně 

pod dohledem fyzioterapeuta. Na začátku studie byly provedeny tři testy: šestiminutový 

chodecký test (6MWT), 10 m chůze na čas a posledním testem byl TUG (timed get-up-

and-go-test). Vzdálenost se zvětšila z 430 m na 520 m, čas klesl o 4 s a TUG test ukázal 

pokles o 0,8 s.  

 

5.3 Rizika 

Eventuelní rizika, která mohou nastat při provozování nordic walking, jsou spojována 

s nesprávnou technikou. Je možné se setkat s úrazem při náhlém zlomení hole v obtížném 

terénu (Sovová et al, 2007). V pohybovém aparátu může dojít k přetížení ramenního 

pletence a krční páteře právě v souvislosti s nesprávně prováděnou technikou (Sovová et 

al, 2007).  Při nadměrné rotaci pánve dochází k přetížení hrudní a bederní oblasti. Dalším 

rizikem je přetížení kolen při hyperextenzi kolenního kloubu. (Sovová et al, 2007).  

Knobloch et al. (2006) publikovala výsledky studie zaměřené na vyhodnocení 

počtu zranění u NW. Této studie se účastnilo 137 sportovců (74% žen). Z toho 57% patřilo 

spolku NW, 12% instruktorů, 77% absolvovalo kurz. Průměrná doba, po kterou chodili 

s holemi, byla 212,8 týdnů (3 x týdně). Nordic walking provozovali celkem 29 160 hodin. 

Většina zúčastněných se pohybovala v lese, poměrně značné množství po betonu, nejmenší 

procento v písku a na horách. Za posledních 12 měsíců byly nalezeny tyto obtíže nezávisle 

na severské chůzi: Bolest hlavy 38%, bolest šíje 35%, bolest zad 56%, bolest ramenního 

kloubu 35%, bolest třísel 9%, bolest kolenního kloubu 29%, bolest kotníku 18%. Bylo 

zjištěno 0,926 úrazů na 1000 hodin, z toho na horních končetinách 0,549 a na dolních 

končetinách 0,344, a 0,240 pádů. Nejčastěji se vyskytovala distenze ulnárního 

kolaterálního vazu na palci následkem pádu (0,260/1000 hod). Fraktury distálního radia se 

vyskytovaly zřídka jako distorze kotníku, pouze v 0,034 na 1000 hodin. Zranění v oblasti 

ramenního kloubu 0,171 na 1000 hodin. Ze zranění v oblasti svalového aparátu bylo 

zjištěno pouze natažení m. gastrocnemius (0,137 na 1000 hod).  
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6 Diskuse 

Energetický výdej se při severské chůzi zvyšuje ve srovnání s klasickou chůzí. Rogers et al 

(1995) vycházel se studií, které potvrzují existenci rozdílů v poloze závaží. Při umístění 

závaží na HKK, je energetický výdej vyšší. International nordic walking federation 

(INWA) na svých stránkách zmiňuje energetický narůst vyšší než 46% s odkazem na 

výzkum, který není k dispozici. Celkově vychází ze závěrečných, diplomových prací, které 

na www publikovány nejsou. Lze předpokládat, že uvedený zvýšený kalorický nárůst je 

způsoben větším zatížením trupu a horních končetin. Z dostupných studií největší 

procentuální nárůst uvádějí Porcari (1997) - 22% a Rogers (1995) - 23%. Obě tyto studie 

byly ale realizovány na běžícím pásu. U severské chůze roste tepová frekvence výrazněji 

než u klasické chůze při stejně rychlosti. Dochází k tomu jak u zdravých jedinců, tak i 

nemocných, například u pacientů s ICHS. Na webových stránkách orientovaných pro 

laickou veřejnost je uváděn nárůst až o 40%. Žádná z výše zmíněných studií takový nárůst 

však nepotvrzuje. Nejvyšší nárůst je opět uváděn ve studii Porcariho (1997), kde je 

publikován nárůst u žen o 19%, u mužů o 13%. Dle mého se však pohyb na běhacím pásu 

poněkud odlišuje od klasické chůze, kde dochází k posunu celého těla vpřed. Schiffer et al. 

(2006), který prováděl studii ve venkovních podmínkách, nalezl průměrné procentuální 

zvýšení tepové frekvence u žen při  rychlosti pohybu 1,8 m.s-1 o 8%. K. Knobloch et al. 

(2006) naopak uvádí zvýšení o 11% u klasické chůze ve srovnání s NW. V této studii ale 

nebyla měřena rychlost, pouze vnímané úsilí dle Borga. Záleží tedy na tom, zda rychlost u 

obou dvou alternativ byla stejná, či nikoli. Schiffer et al. (2006) dále zjišťoval největší 

rozdíly v tepové frekvenci u zdravých jedinců mezi severskou chůzí a klasickou chůzi při 

 rychlosti 6,48 km.hod-1. Autoři navíc uvádí, že při rychlosti 8,64 km.hod-1 je tepová 

frekvence a laktát p ři NW a ch ů zi vyšší n ež při joggingu. Z toho vyplývá, že pro tuto 

rychlost má jogging nižší energetickou náročnost. Dle uvedených studií by bylo možné 

předpokládat, že vhodná rychlost pro zlepšení kondice zdravého jedince se pohybuje mezi 

6-7 km.hod-1. Záleží samozřejmě také ještě na jiných fyziologických parametrech 

konkrétního jedince. S tepovou frekvencí se zvyšuje také spotřeba kyslíku. Nejvyšší nárůst 

Vo2 lze nalézt ve studii Porcariho (1997), který uvádí zvýšení Vo2 u mužů o 24% a u žen o 

26%, což je více, než uvádí Rogers (1995). Tato odlišnost ve výsledcích Porcariho a 

Rogersově studii mohla být vyvolána řadou faktorů. Například rozdílnou hmotností holí. 

V Porcariho studii byly použity hole o váze 0,45 kg, v Rogersově 0,34 kg. Dalším 

faktorem může být rozdílná rychlost pohybu. U Porcariho chodili probandi rychlostí 6,08 
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km.hod-1 kdežto u Rogerse rychlostí 6,72 km.hod-1. The American College of Sports 

Medicine (ACSM) doporučuje cvičit minimální zátěží 60% Tfmax. V Porcariho studii se 

zvýšila intensita cvičení u nordic walking z 58% na 67%. To, že je nordic walking 

náročnější, ukazuje i hodnota RPE, což je ale pouze subjektivní faktor. Je zajímavé, že 

v některých studiích (Rogers et al., 1995; Porcari et al., 1997; Church et al., 2002) se 

zvyšuje RPE a u jiných prezentovaných studií zůstává stejné (Schiffer et al., 2006). Vyšší 

RPE by mohlo být zdůrazněno delším krokem, jak potvrzují Wilson et al (2002) a Hansen 

et al (2008), ale také aktivnější činností horních končetin se zapojením většího počtu 

svalových skupin. Nelze však tvrdit, že při severské chůzi se zapojuje 90% svalů, protože 

není známa studie, která by tuto premisu potvrzovala. Na mnoha webových stránkách a 

tištěných článcích určených pro laickou veřejnost se uvádí, že NW odlehčuje nosné 

klouby. Z výše uvedených studií to však potvrzuje pouze Wilsonova studie, ze které 

vyplývá, že použití holí umožňuje rychlejší chůzi se snížením reakční síly podložky. 

Kleindienst et al. (2006) a Stief et al. (2008) toto tvrzení popírají. Zatímco Wilson et al 

(2002) použil trať 6 m dlouhou a rychlost pro severskou chůzi 5,7 km.hod-1, Stief a 

Kleindienst nechali své probandy chodit po dráze 20 m rychlostí 7,2 km.hod-1. Lze 

předpokládat, že kinematická energie nohou je vzhledem k větší úhlové rychlosti při chůzi 

s holemi vyšší. Stief et al. (2008) i Kleindienst et al. (2006) uvádějí, že zatížení chodidla 

podél vertikální osy je větší u severské chůze, než u klasické chůze. Velikost této vertikální 

síly je ale menší než u běhu. Oba autoři se shodují, že při dopadu paty na podložku je úhel, 

který svírá podrážka boty s podložkou u NW větší. Kleindienst et al (2006) ještě dodává, 

že při odrazu je tento úhel naopak menší, než u chůze. Lze předpokládat, že při severské 

chůzi je noha při dopadu ve větší dorziflexi díky delšímu kroku a posunu těžiště vpřed. 

Wilson et al. (2002) doporučuje chůzi s holemi jako vhodnou formu tréninku vzhledem 

k tomu, že máme ve stojné fázi krokového cyklu větší flexi v kolenním kloubu, než u 

normální chůze. Stief et al (2008) a Kleindienst (2006) zvažují, vhodnost tohoto druhu 

pohybu pro osoby s nadváhou. Domnívám se, že je zapotřebí dalších studií zabývajících se 

touto tematikou. Jako vhodná forma pohybové aktivity u obézních lidí je aktivita 

s vysokým energetickým výdejem. Mezi takovou činnost patří běh, ale má negativní 

důsledky na nosné klouby. Severská chůze má podobný energetický výdej jako běh, ovšem 

při menším zatížení nosných kloubů. Schiffer et al. (2009) ve své studii navíc zmiňuje, že 

severská chůze po travnatém povrchu je energeticky náročnější než po atletické dráze a po 

betonu. Z tohoto důvodu bych volila severskou chůzi po travnatém terénu jako jednu 
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z činností sportovního tréninku pro osoby s nadváhou. Kukkonen-Harjula et al. (2007) ve 

své studii bohužel neudávájí, kolik procent žen v jeho studii mělo BMI nad 25. Ale 

největší rozdíly mezi poklesem tepové frekvence po 13 týdnech tréninku mezi NW a 

klasickou chůzí byly zjištěny v 65% Vo2max. Ženy trénující severskou chůzi měly o 0,6 cm 

menší obvod v pase než ženy trénující klasickou chůzí. Wendlová (2008) navíc publikuje 

nižší statické zatížení působící na páteř o 44%. Bohužel tato studie je pouze jediná s touto 

tematikou, proto z ní zatím nelze vyvozovat jednoznačné závěry. Studií, které zkoumaly 

pozitivní vlivy severské chůze na jedince s určitými zdravotními obtížemi, je minimální 

počet. Jedná se o studie zabývající se problematikou ischemickou chorobou dolních 

končetin (ICHDK) a morbus Parkinson. U pacientů s ICHDK byla zjištěna po tréninku 

NW delší klaudikační a maximální vzdálenost. Důvodem mohou být nižší energetické 

nároky u dolních končetin s nižší potřebou saturací kyslíku při zvýšené práci horních 

končetin u severské chůze. Collins et al (2002) publikuje příznivý vliv vitaminu E. 

V kombinaci s provozováním NW prokázán nebyl. Klaudikační vzdálenost se zvýšila 

podobně u pacientů užívajícíh placebo i vitamin E. Autor zároveň uvádí, že se na zlepšení 

podílí severská chůze. Bohužel do studie nebyla zahrnuta skupina trénující pouze klasickou 

chůzi. Sám autor uvádí, že další studie by se mohla zabývat srovnáním ve výdrži u 

trénujících severskou chůzi a trénujících klasickou chůzi u pacientů s ICHDK. Langbein et 

al (2002) zveřejnil zvětšení klaudikační vzdálenosti při NW o 880 metrů, což je podobná 

vzdálenost, jež uvádí Collins et al. (2002). Ten naměřil hodnoty: 1113 m u účastníků 

užívajících vitamin E a 980 m u těch, co užívali placebo. Langbein et al (2002) ještě 

provedli srovnávací test mezi severskou chůzí a chůzí klasickou. Zjistil procentuální nárůst 

VO2 (peak) o 29%, tepové frekvence o 13% a energetického výdeje o 32%. Collins et al 

(2005) trénoval 3x týdně pacienty s ICHDK na běhacím pásu. Publikuje zatím největší 

zvýšení klaudikační vzdálenosti - o 1449 m. Jak již bylo řečeno, stereotyp chůze ve 

venkovních podmínkách je jiný, než u chůze na běžícím pásu. To by mohl být jeden 

z důvodů takto vysoké hodnoty. 

 Kračmar et al. (2007) na základě měření EMG uvádí kokontrakci dlouhé hlavy m. triceps 

brachii, m. biceps brachii s m. latissimus dorsi. Tedy se svalem spojujícím horní končetinu 

a trup. Vojta uvádí vliv m. latissimus dorsi při Vojtově (reflexním plazení) RP na spodních 

6 thorakálních obratlů a následnou extenzi páteře v podélné ose při vytvoření puncta fixa 

distálně. Při provedení správné techniky NW dochází k extenzi v oblasti páteře, zapojení 

autochtonní muskulatury páteře a aktivaci dolních vláken m. trapezius. Proto dochází ke 
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kaudálnímu posunu lopatky. Můžeme předpokládat, že při vytvoření puncta fixa na akru 

dochází na ventrální straně k propojení diagonálních řetězců opěrné HK s opačnou DK 

přes ventrální skupinu flexorů, m. biceps brachii, m.pectoralis major, m. serratus anterior, 

mm. obliqui abdominis, m.tensor fasciae latae. Na dorzální straně přes m. triceps brachii, 

m. latissimus dorsi, m. glutenus maximus a m. tensor fasciae latae. Ve Vojtově RP dochází 

k centraci v oblasti ramenních pletenců. Mohli bychom usuzovat, že při velmi podobném 

zapojení timingu u NW bychom dosáhli stejného efektu. Tato domněnka však vzhledem 

k malému počtu probandů v Kračmarově studii zatím nemohla být potvrzena. Mnoho 

jedinců má ale nízkou habituální aktivitu spojenou se sedavým zaměstnání, při kterém 

dochází k nadměrné kyfotizaci páteře. V tomto směru bychom mohli využít severskou 

chůzi jako jednu z forem fyzické aktivity u takovýchto jedinců. Dle mého názoru jsme 

schopni vědomě udržovat extendovanou páteř při chůzi pouze určitý časový úsek, než 

dojde opět k návratu do původního hybného stereotypu. Díky holím jsme aktivně schopni 

udržovat nově vzniklou polohu po celý časový úsek, po který lokomoci vykonáváme. 

Zdravotní aspekty jako je snížení rizika u kolorektálního karcinomu, diabetu, prevence 

osteoporózy, navozené pocitu euforie, snížení depresí při NW apod. je nutné brát 

s rezervou. Například pro prevenci osteoporózy stačí kombinace statické a dynamické 

zátěže, to znamená například chůze po rovině nebo do kopce s batohem na zádech. 

Otázkou zůstává vliv severské chůze na pacienty po CMP a morbus Parkinson. Studie 

zabývající se vlivem NW na morbus Parkinson, jsou prozatím publikovány pouze dvě. 

Nelze z toho vyvozovat jednoznačné závěry. Oproti klasické chůzi dochází u NW 

k napřímení páteře a ke zvýšeným symetrickým souhybům HKK. Použití NW jako 

fyzioterapeutické techniky by mohlo vést ke snížení kyfotického držení a ke zvýšené 

plynulosti a souměrnosti při lokomoci u těchto pacientů. Pacienti po cévní mozkové 

příhodě (CMP) mívají poruchy rovnováhy. V tomto směru by jim mohly hole na NW 

pomoci. Domnívám se, že vzhledem k rychlosti chůze u pacientů po CMP nejsou potřeba 

hole na NW. Zatím se nesetkáváme s typickým zraněním, které by bylo způsobeno při 

severské chůzi. Obtíže, které se vyskytnou, jsou převážně způsobeny špatnou technikou. 

Při nedodržování zásady techniky severské chůze, může být pohybový systém poškozen. 

Dle mého názoru je důležité absolvovat první hodinu s vyškoleným instruktorem, 

popřípadě s fyzioterapeutem, který ovládá techniku severské chůze. Nordic walking je 

celkově hodnocen jako bezpečná pohybová aktivita. Ze studie, kterou provedla K. 

Knobloch et al. (2006) je zřejmé, že nejvíce se vyskytující zranění byla distorze v oblasti 
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kolaterálního vazu na palci následkem pádu. S tímto zraněním se můžeme setkat i u 

klasické chůze. Dalším důvodem, proč se nesetkáváme se studiemi, které by popisovaly 

zranění u severské chůze, může být fakt, že severská chůze vychází z chůze klasické. 

Klasická chůze je doporučována jako nejčastější forma tělesné aktivity s minimálním 

rizikem. Dle mého názoru vzhledem k tomu, že severská chůze vychází z chůze klasické, 

můžeme ji brát jako bezpečnou pohybovou aktivitu bez většího rizika. 
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7 Závěr 
Informace běžně dostupné laické veřejnosti o severské chůzi se ne vždy shodují s výsledky 

studií, které jsou zveřejněny v odborných publikacích. Ze zveřejněných vědeckých studií 

vyplývá, že severská chůze je energeticky náročnější, než klasická. Tepová frekvence a 

spotřeba kyslíku jsou ve srovnání s klasickou chůzí při stejné rychlosti pohybu vyšší. Tuto 

aktivitu lze hodnotit jako bezpečnou, neboť žádná rizika spojená čistě s touto aktivitou, 

dosud nebyla nalezena. Lze předpokládat, že severská chůze by se mohla stát vhodnou 

doplňkovou léčebnou metodou pro osoby s morbus Parkinson a ICHDK. Jednoznačně ji 

lze doporučit zdravým jedincům jako pohybovou činnost, která zlepšuje kardioplumonární 

funkce a posiluje svalový aparát, a to nejen dolních končetin, jak je tomu u klasické chůze. 
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8 Souhrn 
Nordic walking (NW) je pohybová aktivita, při které se používají hole. Na 

webových stránkách určených pro laickou veřejnost je možné se setkat s tvrzeními, která 

nejsou vždy v souladu s vědeckými články, zabývajícími se touto tematikou. International 

nordic walking federation (INWA) například publikuje zvýšení energetického výdeje až o 

46% ve srovnání s klasickou chůzí. Ve vědecké literatuře se setkáme s největším 

procentuálním nárůstem 23% (Rogers et al., 1995). Daná studie byla realizována běhacím 

pásu. Mezi další uváděné informace, které lze nalézt na webových stránkách asociací a 

jiných spolků, zabývajících se severskou chůzí, patří: odlehčování nosných kloubů o 30%, 

zvýšení tepové frekvence o 40% ve srovnání s klasickou chůzí nebo zapojování až 90% 

svalů. Žádná z těchto informací nebyla dosud potvrzena. Nejvyšší tepovou frekvenci u 

severské chůze lze nalézt ve studii, kterou zveřejnil Porcari et al. (1997). V této studii 

provedené na běhacím pásu se tepová frekvence oproti klasické chůzi při stejné rychlosti 

zvýšila o 16%. Schiffer et al. (2006) uvádí nárůst tepové frekvence o 8%. Zmíněná studie 

byla provedena v přírodních podmínkách. Autoři zkoumající zatížení kloubů během 

severské chůze mají rozdílné názory. Wilson et al. (2002) uvádí snížení působící reakční 

síly podložky (Fz) o 2,9%. Stief et al. (2008) a Kleindienst et al. (2006) se shodují, že tato 

síla je při dopadu paty na podložku větší, než u klasické chůze, ale nižší než u běhu. Při 

severské chůzi dochází ke zvýšené práci trupu a horních končetin. Kračmar et al. (2007) na 

EMG zaznamenali zvýšenou aktivitu především u m. latissimus dorsi a m. triceps brachii. 

Autor dále popisuje, že vytvořením puncta fixa na acru dochází k propojení diagonálních 

řetězců popsaných ve Vojtově reflexním plazení (RP). Dosud není potvrzeno žádnou zde 

zmíněnou studií, že se při této činnosti zapojuje až 90%. Zatím nebyly nalezeny ani 

prokázány specifické zranění pro tuto činnost. K. Knobloch et al. (2006) provedli studii, 

specializující se na rizika a zranění NW. Nejčastěji se vyskytovala distenze ulnárního 

kolaterálního vazu na palci následkem pádu (0,260 na 1000 hod). Eventuelní rizika, která 

mohou nastat při provozování techniky nordic walking, jsou často spojována s nesprávnou 

technikou. Severská chůze je doporučována u pacientů s ischemickou chorobou dolních 

končetin (ICHDK), jelikož ve srovnání s klasickou chůzí došlo u těchto pacientů ke 

zvětšení klaudikační vzdálenosti. Baatile et al (2000) a Eijkeren (2008) doporučují, dle 

pozitivních výsledku publikovaných v jejich studiích, zařadit severskou chůzi do 

léčebného procesu pacientů s morbus Parkinson. Severskou chůzi lze doporučit také 

zdravým jedincům. 
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9 Summary 
Nordic walking (NW) is a form of exercise consisting of walking with poles. On public 

web sites a lot of statements could be found, that do not match the results of scientifical 

studies of NW. For instance International nordic walking federation (INWA) states on its 

web page, that there is a significant increase 46 % in energy expenditure in NW compared 

to classic walking. Scientific studies prove an increase of only 23% (Rogers et al., 1995). 

This study was performed on the treadmill. Other information, that could be found on web 

pages of various NW associations and institutions, are: 30% lower stress on lower limbs 

junctions, increase of heart rate of 40% compared to classic walking, involvement of 90% 

of all muscles. Non of those information have been confirmed by serious studies yet. The 

highest increase of heart rate was mentioned in Porcari et al. (1997). The studies were 

performed on treadmill and the increase of heart rate in NW was 16% compared to CW. 

Schiffer et al. (2006) studies state an increase of heart rate of 8% and was performed in 

natural environment. Scientists examining  the load of joints in NW have different results, 

too. Wilson et al. (2002) states a decrease in vertical force affecting the heel of 2,9%. Stief 

et al. (2008) a Kleindienst et al. (2006) agree on the fact, that the vertical force affecting 

the heel in NW is higher at the moment of the heels impact on the surface than the VF in 

W, but lower than the VF in running. In NW there is increased work of torso and upper 

limbs. Kračmar et al. (2007) noted an increased activity of m. latissimus dorsi and m. 

triceps brachii above other muscles on EMG. Author also states, that creating of punctum 

fixum on acrum connects diagonal chains described in Vojta's reflex crawling. No specific 

injuries were proven for NW. Knobloch et al. (2006) studied risks and injuries in NW. The 

most common injury was distortion of ulnar collateral ligament on a thumb following a fall 

(occurance 0,260 / 1000 hod). Eventual risks, that can occur in NW, are often related to 

wrong technique. NW is reccomended to patients with peripheral arterial dissease, because 

the claudication distance was longer in NW compared  to conventional walking. Baatile et 

al. (2000) and Eijkeren (2008) recomend introduction of NW into treatment of patients 

with morbus Parkinson and support that fact by positive results in their studies. NW is also 

recomended to healthy persons. 
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Příloha: Kazuistika pacienta 

 

 

Pacient: muž, r. 1930 

DG: ICHS, hypertenze, ICHDK, m. Parkinson 

SA: v důchodu, sedavé zaměstnání.  

OA: ICHS, IM: 1999, hypertenze 10 let (léčená), arytmie, 08/2007 implantace 

kardiostimulátoru, operace katarakty bil. (2002) cholecystokemie 

FA: antiparkinsonika (Akineton), antihypertenziva (Betaloc ZOK, Caduet, Prestarium 

NEO), antidepresiva (Mirzaten, Xanax), kardiaka (Cardilan), Piracetam AL, Nolpaza,  

abusus: neg. 

NO: po neurol. stránce stabilizován, v klidu bez potíží, v zátěži dušný, bolest na hrudi, 

bolest DKK 0. 

 

Vyšetření: 

Antropometrická měření: 

m = 88 kg, v = 174 cm, BMI: 29 (nadváha) 

obvod pasu = 107cm, obvod boků = 102cm, WHR = 1, 05 (centrální obezita) 

měření kožních řas kaliperem:  

• řasa nad tricepsem- 12mm 

• řasa subskapulární- 23mm 

• řasa supraspinální- 12mm 

• řasa nad bicepsem- 6,3mm 

součet kožních řas- 53,3 mm  dle tabulek 23,8 % tělesného tuku  

 

Kineziologický rozbor:  

protrakce hlavy, rotace hlavy vpravo, protrakce ramen, inspirační postavení hrudníku, 

jizva- mamma sin. (aplikace kardiostimulátoru), zkrácené mm. pectorales, oploštěla páteř 

v oblasti Th, zvýš. hrudní kyfóza, diastáza břišní, hypertonus paravertebraláních svalů 

v oblasti Th-L, Michaelisova routa sym., glut. rýhy sym., patella sym., podkolenní rýha 

sym. 
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Dynamické vyšetření:  

Páteř: Thomayerova zk. poz. + 20 cm, rotace krční páteř 50°, (rotace vpravo se souhybem 

ramene), lateroflexe 20°, anteflexe 60°, retroflexe 70°, lateroflexe bederní páteř 

asymetrická, omezená vpravo.  

Dýchání: horní typ, bez zapojení bránice, po vyzvání schopen zapojení bránice lépe 

vpravo. 

Chůze: krátké kroky, chybí odvíjení od palce, omezen souhyb PHK, kyfotické držení, 

vnitřní rotace kyč.+ kol. kloubu = > přešlapuje přes špičku druhé DK. Chůze po patách 

zvládá, po špičkách problémové. 

Neurologické vyšetření: tremor na konečkách prstů nepatrný, povrchové, hluboké čití 

(polohocit, pohybocit) na DKK, HKK v normě. Vyšetřované motorické reflexy: patelární, 

bicipitový reflex, RAŠ výbavné, symetricky. Romber I, II v normě, Romberg III lehké 

titubace, cerebellum – taxe LHK hypermetrie. Stoj na 1 DK titubace bil. 

Ostatní vyšetření: Svalová síla dobrá, kloubní rozsahy bez větších omezení. Sakadovaná, 

pomalá řeč, mikrografie. 

 

Zátěžový test: 

Proveden 2x šestiminutový chodecký test (bez holí, s holemi), 2 odlišné dny. Během obou 

testů nebyla měřena tepová frekvence, protože pacient užívá ß blokátory. 

Chůze bez holí: 388 m, průměrná rychlost 3,8 km.hod -1 (TF před z. 54; po z. 82) 

Chůze s holemi: 450 m, průměrná rychlost 4,5 km.hod -1 (TF před z. 52; po z. 84) 

 

Vyšetření:  

Subjektivní hodnocení pacienta: Pacient se po chůzi s holemi se více zadýchával, 

unavenější, celkově udával pocit větší jistoty při chůzi s holemi. Po odložení holí zlepšení 

souhybu na HK. 

Objektivní hodnocení: Při chůzi s holemi delší kroky, svižnější chůze. 

 

Závěr 

Zvýšená tolerance zátěže při chůzi s holemi, přestože nebyla zvládnuta technika. Po 

zvládnutí této techniky by bylo možné zařadit do rehabilitačního programu. 
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Krátkodobý rehabilitační plán: Udržování každodenní pohybové aktivity, lehké LTV 

s prvky Kabata, mobilizace lopatky, ramenního kloubu PHK, skupinové cvičení 

s rytmickými prvky, SMS. 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán: Pokračování v pohybové aktivitě, nácvik bráničního 

dýchání, snaha o uvědomění si a zapojování HSS, skupinové cvičení s rytmickými prvky, 

SMS. 

 

Závěr:   
Pacient spolupracující, zajímá se o svůj zdravotní stav. 
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