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1 ÚVOD

Nordic walking, neboli v překladu, severská chůze je fyzická aktivita, při které se
pouţívají speciální hole. Jedná se o venkovní činnost a lze ji provozovat v libovolném terénu.
Severská chůze má svůj původ ve Finsku. Od roku vzniku (r. 1997) se pomalu rozšiřuje mezi
širokou veřejnost. V literatuře nebo na internetu se můţeme setkat s různými názvy:
Polestriding exercise, Excerstriding, Power poles, Power walk.
Během Nordic walking dochází mimo jiné k tomu, ţe stoupá tepová frekvence a
energetický výdej, oproti klasické chůzi, coţ patří mezi hlavní přednosti této aktivity.
Dnes se můţeme setkat ve sportovních obchodech kromě nejkvalitnějších holí také
s další pomůckou k Nordic walking - speciálně upraveným krokoměrem na hůl. Krokoměr
vyrábí švédská společnost Silva pod názvem SILVA Pole Mate II. Dosud nebyla provedena
ţádná studie, která by se zaměřila na přesnost tohoto krokoměru.
Úkolem této diplomové práce je zaměřit se na přesnost krokoměru SILVA Pole Mate II
a dále porovnat přesnost či nepřesnost dvou klasických krokoměrů: mechanického
Digiwalkeru SW 200 a piezoelektronického Omronu HJ-720 s krokoměrem SILVA Pole
Mate II na třech různých površích (asfalt, tráva, štěrk). Výsledky výzkumu mohou být pouţity
nejenom pro vědeckou činnost, ale také pro laickou veřejnost, která ráda provozuje tuto
aktivitu a chtěla by si monitorovat svou fyzickou aktivitu krokoměrem SILVA Pole Mate II.
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2 PŘEHLED POZNATKŮ

V přehledu poznatků bude představena klasická chůze a krokový cyklus a na druhé
straně Nordic walking (dále jen NW) jako pohybová aktivita. Podrobněji je popsáno technické
vybavení, výběr holí a samotná technika po rovině a pohyb z kopce, do kopce. Součástí
přehledu poznatků je i přehled studií, které se věnovaly severské chůzi. Jsou zde uvedeny
především ty, které se zabývaly severskou chůzí jako jednou z variant léčebné metody u
některých druhů onemocnění a dále ty, které zkoumaly severskou chůzi z biomechanického
pohledu. V závěru kapitoly je zmíněn význam krokoměrů a představen krokoměr pro Nordic
walking značky SILVA Pole Mate II.

2.1 Chůze

Lokomoce znamená přesun z místa na místo, kdeţto chůze je řízený pád, ve kterém tělo
padá vpřed z pozice stabilní, zajištěné stojnou dolní končetinou, na druhostrannou dolní
končetinu. Chůze je základní lokomoční stereotyp vybudovaný v ontogenezi. Je
charakteristická a individuální pro kaţdého jedince. Člověk se rodí s nezralým centrálním
nervovým systémem (CNS) a proto i k vývoji chůze dochází postupně. Do vertikály vstupuje
dítě ze šikmého sedu zhruba v 7,5 měsíci. Mezi 8. a 9. měsícem jiţ pozorujeme zkříţený vzor
kvadrupedální lokomoce. V 10. - 12. měsíci se dítě dostává do stoje a ve 14. - 16. měsíci se
setkáváme s bipedální lokomocí (Valouchová, 2001). Ve 2. roce ţivota je bipedální lokomoce
vyzrálejší. Vzor chůze je charakterizován dopadem paty, flexí kolena v mezistoji a
mechanismem kotník – koleno. Chůze je doprovázena přidruţenými kývavými pohyby
horních končetin, které pomáhají stabilitě. Na konci 3. roku se setkáváme u dítěte s během.

9

Ve 4 letech popisujeme lidskou bipedální lokomoci jako vyzrálou (Kolář et al., 2009; Peters,
Vojta, 2010).

2.1.1 Krokový cyklus

„Krokový cyklus je základní jednotkou chůze“ (Valouchová, 2011).
Kaţdý krokový cyklus je rozdělen na dvě hlavní části: stojnou fázi („stance phase“) a
švihovou fázi („swing phase“). Tyto dvě fáze jsou také nazývány krokové fáze. Poměr trvání
mezi fázemi je při běţné rychlosti chůze asi 60% : 40 %. Přesný poměr obou fází je ale
závislý na individuální rychlosti chůze. Platí závislost mezi rychlostí chůze a dobou trvání
dvouoporové fáze - čím je chůze rychlejší, tím je doba trvání dvouoporové fáze kratší. Pokud
oporová fáze vymizí úplně, hovoříme jiţ o běhu. (Perry, 1992; Hromádková 2011). Celý
krokový cyklus dle Perryho (1992) je znázorněn na obrázku č. 1.

Stojná fáze

Stojnou fází označujeme dobu, kdy se chodidlo, případně jeho část, dotýká země. Stojná
fáze zaujímá 60% z krokového cyklu. Začíná počátečním kontaktem paty o podloţku a končí
odlepováním palce od podloţky. Primárně je rozdělena na tři základní části dle doby trvání
kontaktu obou chodidel s podloţkou na: fázi první dvojí opory, jednooporovou fázi a fázi
druhé dvojí opory. Během fáze dvojí opory jsou obě chodidla v kontaktu s podloţkou. Během
jednooporové fáze se chodidlo „odlepuje“ od podloţky a stojná fáze přechází ve švihovou.
Stojná fáze zajišťuje stabilitu chůze a je nutná ke správnému provedení švihové fáze.
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Hromádková (2011) dělí ve své práci stojnou fázi na těchto pět částí:

Úder paty (heel strike) - začíná krokový cyklus, těţiště těla je v nejniţším bodě a
člověk je v této fázi krokového cyklu nejstabilnější.
Celá noha na podložce (foot flat) - celá ploska je v kontaktu s podloţkou.
Mezistoj (midstance) - dolní končetina ve švihové fázi míjí stojnou dolní
končetinu, těţiště těla je v nejvyšším bodě pro člověka nejméně stabilní část krokového cyklu.
Odlepení paty od podložky (heel off) – pata ztrácí kontakt s podloţkou, odraz
zajišťuje především musculus triceps surae díky provedení plantární flexe hlezenního kloubu.
Odraz palce (toe off) – ukončuje stojnou fázi a noha opouští podloţku.

Švihová fáze

Dle Perryho (1992) švihová fáze zaujímá 40% z celého krokového cyklu a je rozdělena
na tyto tři části:
počáteční švih (initial swing) - začíná jakmile noha ztratí kontakt s podloţkou.
střed švihu (midswing) – noha se pohybuje přesně pod trupem. Tato fáze je
shodná s mezistojem opačné dolní končetiny.
konečný švih (terminal swing) – aktivita svalů zpomaluje pohyb DK a stabilizuje
chodidlo pro další kontakt paty s podloţkou.
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Krok („step“) a dvoukrok („stride“)

Krokový cyklus je také někdy chybně označován jako jeden krok. Krok je definován
jako vzdálenost bodů počátečního kontaktu s podloţkou na obou nohách. Délku kroku tedy
můţeme změřit od paty jednoho chodidla k patě druhého chodidla. Znamená to, ţe v kaţdém
krokovém cyklu jsou dva kroky. Délka dvoukroku je vzdálenost definovaná bodem
počátečního kontaktu jedné nohy a druhým bodem počátečního kontaktu stejné nohy. Tato
vzdálenost je u zdravého jedince kolem 1,46 m u muţů a 1,28 m u ţen. Délka kroku pravé a
levé nohy je téměř shodná (Perry, 1992; Paloušek 2008).

Obr. 1 Krokový cyklus (Valouchová, 2012)

Horní končetiny při chůzi

„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
12

fixum proximálně na fossa glenoidale (scapula). Punctum mobile je hlavice humeru“
(Matoušková, 2009, 10).
Pospíšilová (2009) ve své práci popisuje, ţe horní končetiny konají švihový pohyb a
pohybují se opačně neţ odpovídající dolní končetiny (kontralaterálně). Tento pohyb se
povaţuje za pasivní a vyvaţovací. Z hlediska souhybu horních končetin při chůzi, můţeme
popsat tři následující typy:
1. Pohyb vychází hlavně z ramenních kloubů, rotace trupu je malá. Oba ramenní
klouby jsou uvolněny a je patrná malá flexe v loketních kloubech.
2. Zmenšený souhyb horních končetin především v ramenních kloubech, elevace
ramenních pletenců a zvýšená rotace trupu.
3. Pohyb se odehrává převáţně ve směru flexe v loketních kloubech (Pospíšilová,
2009).

2.1.2 Krokový cyklus u severské chůze

V krokovém cyklu jde horní končetina s holí vpřed, hůlka vţdy směřuje šikmo (za tělo)
svisle dolů, hrot je zapichován na úroveň paty došlapující dolní končetiny a nikdy by se neměl
dostat před úroveň zápěstí. Ve shodném okamţiku toe off fáze stojné dolní končetiny,
dokončuje druhostranná horní končetina odpich přes téměř propnutý loket. Následuje pohyb
chodidla dopředu, dochází ke kontaktu s podloţkou přes patu. V této dvouoporové fázi, kdy je
hmotnost těla rovnoměrně rozloţena mezi oporovou dolní končetinu a oporovou horní
končetinu, se druhostranná horní končetina uvolňuje a provádí pohyb vpřed a oporová horní
končetina začíná aktivní odpich extenzí v loketním kloubu. Stojná dolní končetina se flektuje
v koleni a směřuje dopředu. Po dokončení kroku se celý cyklus opakuje v opačném pořadí
horních a dolních končetin (Čermáková, 2012).
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2.2 Nordic walking jako pohybová aktivita

Jako Nordic walking je označována chůze se speciálními hůlkami. Dnes je Nordic
walking oblíbenou, finančně nenáročnou sportovní aktivitou. Severská chůze je vhodná pro
kaţdého - děti, dospívající, dospělé, seniory, těhotné ţeny i pro ţeny po porodu (Adamowicz,
Jagustyn & Marsalek, 2011). Severská chůze je moderní a jednoduchá metoda komplexního
kondičního cvičení, které zapojí do práce celé tělo. Nordic walking jako pohybová aktivita je
vhodná i pro jedince se zdravotním omezením. Nejčastěji je doporučována u lidí
s kardiovaskulárními chorobami, jako je ICHS. Dále je vhodná u lidí s civilizačními
chorobami (nadváha, obezita) a v současné době je vyuţívána jako rehabilitační metoda u
pacientů s bolestmi zad nebo osteoporózou (Adamowicz, Jagustyn & Marsalek, 2011).

2.2.1 Historie Nordic walking

Sportovní aktivita Nordic walking má své kořeny ve Finsku. Původní název zněl
Sauvakävely, coţ ve finštině znamená chůze s hůlkami. Od jara roku 1997 se na trh dostal
nový produkt v podobě speciálně upravených holí pro novou pohybovou aktivitu - Nordic
walking. V létě roku 1998 bylo zaloţeno centrum pro severskou chůzi v Helsinkách. Od roku
2000 je zaloţena International Nordic walking Association (INWA). Jejím hlavním úkolem je
rozšiřovat Nordic walking do celého světa (Mira, 2010).
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2.2.2 Technické vybavení

Nejdůleţitějším vybavením pro Nordic walking jsou speciální hole (obr. č. 3). Zajišťují
pevnou oporu, zároveň jsou ale pruţné a měly by být lehké. Výrobci na trhu nabízí různé typy
holí od velmi kvalitních a samozřejmě draţších, jako jsou např. Leki, Gabel nebo Excel aţ po
méně kvalitní a levnější. Vyrobeny jsou z kovových slitin s různým podílem hliníku,
sklolaminátu. Kvalitnější hole obsahují vyšší obsah karbonu, který zajišťuje lehkost a
pruţnost těla hole. Tělo hůlky musí být dimenzováno na nárazy a tlaky, kterým je
vystavováno nejen při chůzi, ale zejména při cvičeních, která jsou se severskou chůzí spojena.
Tělo musí být pevné, ale ohebné, materiál musí vydrţet kolísající zatíţení v proměnlivém
terénu. Pruţnost je důleţitá pro ochranu před přetíţením ramenního pletence a krční páteře.
Dalším důleţitým kritériem hůlek je hmotnost- při chůzi bychom jejich váhu v rukou neměli
skoro vnímat. Hole mají délku fixní nebo nastavitelnou, se kterou
se setkáváme u teleskopických holí. Při výběru holí by se nemělo
zapomínat také na správnou délku. Nevhodně zvolená délka holí
negativně ovlivňuje techniku Nordic walking. Správný výběr holí
dle délky je znázorněn na obrázku č. 2. V literatuře je uváděno, ţe
správnou délku hole zvolíme tak, ţe svou výšku vynásobíme
koeficientem 0,68. V praxi je však důleţité, aby po uchopení hole
směřující kolmo k zemi svíral loketní kloub úhel 90°. Výška
Obr. č. 2 Výběr výšky holí

postavy není jediným kritériem pro výběr holí. Záleţí také na naší (Mira, 2012)

výkonnosti. Pro začátečníky jsou vhodnější niţší hole, pro zkušenějšího chodce s holemi jsou
vhodnější hole vyšší. Rukojeť zvyšuje komfort při chůzi. Je ergonomická, většinou vyrobená
z kombinací plastu a gumy nebo korku. Rukojeť by měla sniţovat přenos otřesů z hole na
klouby ruky, usměrňovat a stabilizovat zápěstí tak, aby v průběhu celého pohybu zůstalo v
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jedné rovině (obr. 4). Ruka je tak v prodluţení předloktí a v této pozici je fixována, čímţ je
zamezeno nefunkčnímu vytáčení zápěstí. Pro správnou techniku je důleţité kvalitní speciální
poutko, které odlišuje hole pro Nordic walking od ostatních holí. Mělo by být nastavitelné
podle velikosti dlaně a mělo by umoţňovat maximální rozsah pohybu. Některé hole mají
odnímatelná poutka, která zvyšují komfort při provozování Nordic walking. Poutko je
znázorněno na obrázku č. 5. Koncový hrot slouţí k zapichování a odráţení od povrchu. U
lepších holí je nakloněn dopředu pod úhlem 5 - 10°, aby dobře přilnul k terénu. Součástí
výbavy k tomuto ocelovému hrotu je gumová násada, takzvaná „botička“ (obr. 6). Pouţívá se
na tvrdých površích, jako je například asfalt, kdy tlumí nárazy a částečně je absorbuje
(Pospíšilová 2009, Mira, 2010).

Obr. 3 Hole pro Nordic walking (Exel, 2012)
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Obr. 4 Rukojeť
(Mira, 2012)

Obr. 5 Odnímatelné poutko
(Mira, 2012)

Obr. 6 Gumové „botičky“
(Mira, 2012)

Hansen & Smith (2009) zkoumali vliv délky holí na energetický výdej. Studie se
zúčastnilo celkem 12 instruktorů severské chůze (průměrný věk 51 let, maximální spotřeba
kyslíku 44 ml. kg-1 min-1). Experiment srovnával délku holí, kterou si probandi sami zvolili
s délkou holí, která byla o 7,5 cm kratší. Energetický výdej byl měřen během třech různých
variant: chůze do kopce, chůze po rovině a chůze z kopce. Bylo zjištěno, ţe při chůzi do
kopce se u kratších holí zvýšil energetický výdej o 3 % aniţ by probandi vnímali kratší délku
negativně. U chůze po rovině a z kopce byl energetický výdej srovnatelný mezi oběma
délkami holí.
Schiffer et al. (2011) zjišťovali jaký efekt má hmotnost holí na energetický výdej a
především svaly v oblasti ramene. Studie se zúčastnily mladé ţeny ve věku 21 let. Všech 12
ţen chodilo celkem pětkrát trať o délce 400 m, rychlostí 2.m.s-1 . Nejprve šly klasickou chůzí,
poté severskou chůzí s normálními holemi a nakonec absolvovaly danou trať postupně
s holemi, které byly těţší o 0,5 kg, 1,0 kg a 1,5 kg. Byla sledována tepová frekvence, spotřeba
kyslíku (O2) a subjektivní vnímání zátěţe na Borgově škále (škála subjektivního vnímání
zátěţe). Autoři nedoporučují těţší hole neţ 1,5 kg, protoţe nemají vliv na energetický výdej a
ani na jiné fyziologické parametry, oproti normálním holím.
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2.2.3 Technika Nordic walking

Správná technika je základem pro Nordic walking. Je velmi podobná kaţdodenní chůzi.
Při základní technice se pohyb dolních končetin prakticky neliší od normální rychlé chůze.
Technika severské chůze je znázorněna na obrázku č. 7. Při severské chůzi je tělo v mírném
předklonu, hlava je v prodlouţení trupu. Ramena jsou posazena dolů a dozadu. Hrudník by
měl zůstat uvolněný. Základní postoj při severské chůzi je znázorněn na obrázku č. 8. Krok
začíná odrazem z přední části chodidla zadní nohy, která se na konci odrazu propne v
kolenním kloubu. Nemělo by ovšem docházet k hyperextenzi kolenního kloubu, zvláště u
hypermobilních jedinců. Druhá dolní končetina je před tělem a v kolenním kloubu pokrčená
podle délky kroku. Horní končetina, která se nachází před tělem, je mírně ohnutá v lokti, hrot
její hůlky se zapichuje podle rychlosti chůze do úrovně paty. Během celého cyklu by se hole
neměla dostat za vertikální osu danou zápěstím této horní končetiny. Je důleţité, aby při
přenosu síly z hůlky od zabodnutí do odrazu z ní se rameno nezvedalo. Ve stejném čase
protější horní končetina dokončuje odpich zapaţené a v lokti propnuté končetiny. Odpich
hůlkou a odraz chodidla na opačné straně těla se odehrává více méně v jednom okamţiku,
pohyb střídavý neboli „křiţmochodní“. Pohyb rukou v poutkách je přirozený, začíná za tělem
z propnutého lokte, horní končetina se pohybuje vpřed a vzhůru s postupnou flexí v lokti aţ
do fáze opory o hůlku, poté se vrací zpět cyklicky za tělo. Aţ do závěrečné fáze odrazu hůlky
svírají prsty pevně rukojeť, pak se dlaň otevírá a odrazová síla je přenášena přes poutko, loket
i prsty jsou nataţené. Pouţití hůlek umoţňuje prodlouţení kroku, ale nesmí být provázeno
hyperextenzí kolene, coţ by mohlo způsobit přetíţení přední části kloubu. Při dopadu paty by
měl být kolenní kloub v přirozené mírné flexi. Podobné nebezpečí přetíţení hrozí v oblasti
bederní a hrudní páteře při nadměrné rotaci pánve vzhledem k fixovaným ramenním
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pletencům. Střed rotačních pohybů se oproti běţné chůzi posunuje více do stran (Matoušková,
2009; Mira, 2011; Hrouzová, 2011).

Obr. 7 Schéma techniky Nordic walking (Matoušková, 2009)

Obr. 8 Základní postoj při Nordic walking (Hromádková, 2011)

Technika chůze do kopce

Při chůzi do kopce je předklon těla větší a do pohybu jsou více zapojeny svaly horní
poloviny těla a intenzivněji pracují i svaly zadní strany stehen a lýtka. Účinné pouţívání hůlek
umoţňuje prodlouţit krok během stoupání a zároveň tak odlehčuje dolním končetinám. Chůze
do mírného kopce je povaţována za ideální pro nácvik správného pouţívání holí. (Hrouzová
2001, Matoušková 2009). Technika chůze do kopce je znázorněna na obrázku č. 9.
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Technika chůze z kopce

Při chůzi z kopce jsou kroky výrazně kratší oproti chůzi po rovině, či do kopce a těţiště
těla se nachází níţe. Kolena jsou během chůze z kopce neustále ve flexi, chodidla jsou většinu
času v kontaktu s podloţkou celou plochou podráţky a neustále přibrzďují pohyb těla. V
porovnání s chůzí po rovině nebo chůzí do kopce je odpich hůlkami méně výrazný. Důraz by
měl být kladen na přenos části hmotnosti těla na hůlky, čímţ se odlehčí kloubům dolních
končetin (Hrouzová, 2011). Technika chůze z kopce je znázorněna na obrázku č. 10.

Obr. 9 Chůze do kopce (Matoušková 2009)

Obr. 10 Chůze z kopce (Matoušková 2009)

2.2.4 Nejčastější chyby v technickém provedení dle Miry (2010):

 Porucha koordinace horních a dolních končetin
 Nenapřímené drţení těla (hlava v předklonu)
 Trup ve přehnaně přímém postavení
 Pevné drţení hůlky celou dlaní při přenosu vpřed
 Přehnané aţ křečovité drţení rukojeti hůlky
 Špatné navlečení řemínků
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 Paţe příliš blízko u těla
 Příliš dlouhé kroky

2.2.5 Rizika při provozování Nordic walking

Donedávna bylo publikováno, ţe eventuelní rizika, která mohou nastat, jsou spojována
s nesprávnou technikou severské chůze. Hlavní příčinou zranění bylo uváděno náhle zlomení
hole v obtíţném terénu (Sovová et al, 2007).
Knobloch et al (2006) publikovala výsledky studie, která byla zaměřena na vyhodnocení
počtu zranění u Nordic walking. Celkem se studie zúčastnilo 137 sportovců. Z toho 57%
patřilo spolku Nordic walking, 12% byli instruktoři a 77% absolvovalo kurz. Průměrná doba, po
kterou chodili s holemi, byla 213 týdnů (3 x týdně). Nordic walking provozovali celkem 29 160
hodin. Většina zúčastněných se pohybovala v lese, poměrně značné mnoţství po betonu, nejmenší
procento v písku a na horách. Za posledních 12 měsíců byly nalezeny tyto obtíţe 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 (0,034/
1000 hod.). Zranění v oblasti ramenního kloubu (0,171/ 1000 hod.). Ze zranění v oblasti
svalového aparátu bylo zjištěno pouze nataţení musculus gastrocnemius (0,137/ 1000 hod).

Hagen et al (2011) zjišťovali a porovnávali ve svém experimentu zranění na horních a
dolních končetinách u chůze, severské chůze a běhu. Studie se zúčastnilo 24 probandů, kteří
byli instruktory severské chůze. Srovnávání probíhalo v následujících rychlostech: 5 km.hod-1
7 km.hod-1, 8 km.hod-1 a 8,5 km.hod-1. U Nordic walking ve srovnání s během dochází k niţší
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akceleraci v zápěstí a zároveň u Nordic walking dochází k méně zraněním neţ u běhu. Ale
autoři poukazují na to, ţe horní končetiny jsou vystaveny opakovaným otřesům, které mohou
způsobit poranění horních končetin následkem přetíţení. Autoři tedy v závěru rozhodli, ţe
Nordic walking je zdravý sport, ale potřebuje další preventivní opatření, jako je například
protaţení a podobně.

2.2.6 Vědecké studie zabývající se severskou chůzí

Nejstarší studie, která zkoumala severskou chůzi a porovnávala ji s klasickou chůzí je
z roku 1995, tedy zhruba od začátku vzniku této pohybové aktivity. Zpočátku se autoři ve
studiích zabývali primárně změnou fyziologických funkcí. Rogers et al. (1995) byl prvním,
který zkoumal změnu tepové frekvence, spotřeby kyslíku a energetického výdeje u středně
zdatných, mladých ţen. Uvádí, ţe tepová frekvence byla o 11 tepů vyšší, neţ u klasické
chůze. Spotřeba kyslíku byla vyšší o 2,2 ml.kg-1 min-1 a energetický výdej byl vyšší o 23%.
Studie byla ale realizována na běţícím pásu a ne ve venkovních podmínkách.
Porcari (1997) uvádí zvýšení tepové frekvence oproti klasické chůzi u ţen o 19% a u
muţů o 13%. Tato studie byla opět prováděna na běţícím pásu. Schiffer et al. (2006)
prováděli studii ve venkovních podmínkách a dospěli k závěru, ţe při rychlosti 1,8 m.s-1 se
tepová frekvence zvýšila nejvýše o 8%.
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2.2.7 Nordic walking v rehabilitaci

V posledních letech přibývá studií, které se věnují technice Nordic walking jako léčebné
metodě při některých druzích onemocnění. Nejvíce studií se zabývá vlivem severské chůze
jako moţné léčebné metody u kardiovaskulárních onemocnění, především vliv Nordic
walking na Ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK), dále na Parkinsonovu chorobu a
v posledních letech se objevují studie, které se zabývají vlivem severské chůze, jako
pohybové léčby u onemocnění Diabetes mellitus (DM) 2. typu, respiračních chorob nebo u
fibromyalgie.

Vliv Nordic walking na kardiovaskulární choroby

Kukkonen-Harjula et al. (2007) se ve svém výzkumu zabývali tělesnou zdatností
kardiorespiračního a neuromuskulárního systému ve dvou alternativách (chůze s holemi, chůze
bez holí). Předpokládal, ţe u obou metod se zlepší výkon, ale v submaximální zátěţi více neţ v
maximální a u nordic walking bude nárůst výraznější . Tréninku se zúčastnilo 121 ţen ve věku 5060 let, trénovaly 40 min po dobu 13 týdnů. Ze zúčastněných probandek 11 uţívalo léky na
hypertensi a 4 na dyslipemii. Intenzita byla zaloţena na subjektivním vnímání zátěţe - 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 běţícím pásu. Po 13 týdnech
se zvýšila hodnota maximální spotřeby kyslíku (VO2max) bez signifikantního rozdílu v maximální
zátěţi mezi severskou chůzí a klasickou chůzí. V zátěţi 50% VO 2max se tepová frekvence sníţila u
nordic walking o 2,5 úderů za minutu. U klasické chůze o 1,3 úderů za minutu. To znamená, ţe u
severské chůze klesla oproti klasické chůzi navíc o 1,2 úderů za minutu. V zátěţi 65% VO 2max se
tepová frekvence sníţila 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
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chůzi. V zátěţi 80% VO2max nebyl významný rozdíl v poklesu tepové frekvence, jelikoţ klesla o
5,5 úderů za minutu u Nordic walking a o 5,3 úderů za minutu u klasické chůze. Hmotnost se u
obou skupin ţen sníţila o 0.5 kg. Obvod pasu byl u ţen, které trénovaly Nordic walking, menší o
2,8 cm. Ţeny, které trénovaly klasickou chůzi, měly menší obvod o 2,2 cm. Kromě zmíněných
veličin autoři zkoumali ještě vliv severské chůze na muskoloskeletální obtíţe v krční oblasti před
a po 3 měsících. Před začátkem mělo obtíţe 76% ţen ze zúčastněných u skupiny Nordic walking a
67% ze skupiny klasické chůze. Po 3 měsících mělo obtíţe 60% ţen, které trénovaly severskou
chůzi a 61% ţen, které trénovaly pomocí klasické chůze.

Collins et al. (2003) se zabýval vlivem severské chůze a uţíváním vitaminu E na
ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK). Celkem 52 probandů rozdělili do 4 skupin:
Nordic walking + vitamin E, Nordic walking + placebo, uţívání vitaminu E bez cvičení a
uţívání placeba bez cvičení. Pacienti trénovali 24 týdnů při frekvenci 70-80% maximální
tepové frekvence (TFmax). Po 6 měsících absolvovali test na běhacím pásu. U pacientů
provozujících Nordic walking a zároveň uţívajících vitamin E se klaudikační vzdálenost
zvýšila o 1,13 km. U pacientů uţívajících placebo o 0,98 km. U pacientů, kteří chodili s
holemi a uţívali vitamin E, se zvýšila doba cvičení z 612 s na 954 s. U pacientů, kteří chodili
s holemi a uţívali placebo z 639 s na 934 s. Autoři uvádějí, ţe kontrolovaný 24 týdenní
trénink v submaximální zátěţi významně zvyšuje klaudikační vzdálenost a sniţuje 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 prodlouţila o 18 minut. Zatímco čas u druhé skupiny klesl
o 7 s. Kromě vzdálenosti a času se zvýšila také hodnota (spotřeby kyslíku) VO2 o 2,76 ml.kg-1
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min-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, ţe 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 zátěţi 68-73% TFmax celkem 24 týdnů (3x/týden) na běhacím pásu pod dohledem. Druhá
docházela dvakrát v týdnu na měření a cvičila bez dohledu. U trénované skupiny se po 6
měsících zvýšila doba, po kterou cvičili, z 28 na 43 min. Klaudikační vzdálenost se zvýšila
z 1 míle na 1,9 míle. Zvýšilo se také VO2 o 2,8 ml.kg-1 min-1. Kontrolní skupině klesla výdrţ o
52 s. V průběhu studie klesla tepová frekvence při cvičení u trénujících pod dohledem o 1,2
údery za minutu, kdeţto u kontrolní skupiny o 0,3 úderů za minutu. Vnímaná bolest byla niţší
u kontrolní skupiny o 16% a o 43% u cvičících severskou chůzi pod dohledem po 6 měsících.
Kocur (2009) sledoval, zda je vhodné pouţít Nordic walking jako nadstavbový
pohybový program u muţů, kteří prodělali akutní koronární syndrom. Všichni zúčastnění
muţi byli před studií testováni pomocí spiroergometrie a jejich průměrný věk byl 50 let. Celý
rehabilitační program trval 8 měsíců. Rehabilitační program absolvovali 5x týdně. Byli
rozděleni do svou skupin. Jedna skupina trénovala svoji pohybovou aktivitu pouze na
ergometru, druhá navíc při Nordic walking. Nordic walking si nejprve vyzkoušeli
s instruktorem a poté chodili během jedné lekce zhruba 2,5 km. Na konci absolvovali test
takzvané „cvičební kapacity“, kdy hlavním výstupním parametrem byla maximální
energetická spotřeba a navíc 6MWT. Probandi, kteří navíc absolvovali Nordic walking se
zlepšili v 6MWT o 16% a probandi, kteří trénovali pouze na ergometru o 13%. Maximální
energetická spotřeba byla také vyšší u skupiny, která trénovala navíc Nordic walking. Autor
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studie rozhodl, ţe Nordic walking můţe být pozitivní součástí rehabilitačního programu u
pacientů s prodělaným akutním koronárním syndromem.

Vliv Nordic walking na Parkinsonovu chorobu

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 ţivota 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), test 10 m chůze na čas a posledním testem byl TUG (timed get-up-and-go-test).
Vzdálenost se prodlouţila o 90 metrů, čas klesl o 4 s a TUG test ukázal pokles o 0,8 sekund.
Fritz et al. (2011) zkoumali vliv severské chůze na Parkinsonovu chorobu. Před studií
všichni probandi absolvovali echokardiografii, spiroergometrický test na běhátku a
psychickou stabilitu pomocí dotazníku. Studie se zúčastnilo celkem 22 pacientů a byli
rozděleni náhodně do kontrolní skupiny a skupiny Nordic walking. Experiment probíhal po
dobu 12-ti týdnů (1 hod/ 3 krát týdně). Dvě lekce z týdne byli pod vedením instruktora Nordic
walking. Pacienti měli monitorovanou tepovou frekvenci, rozpětí se pohybovalo mezi 80-90%
TFmax. Před a po lekci se probandi prošli po kinematické plošině Vicon a zkoumalo se hlavně
COG (centrum gravitace). Autoři nenašli výrazný rozdíl v zlepšení stability oproti kontrolní
skupině.
Reuter et al. (2011) se zabývali porovnáváním relaxačního programu, chůze a severské
chůze a jejich vlivy na Parkinsonovu chorobu. Studie se zúčastnilo celkem 90 pacientů s touto
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diagnózou. Náhodně byli rozděleni do tří skupin: Jedna trénovala Nordic walking třikrát 3x
týdně po dobu 6 měsíců. Kaţdá lekce trvala 70 minut. Jedna lekce týdně zahrnovala techniku
severské chůze pod odborným vedením. Druhá skupina trénovala stejným způsobem
severskou chůzi. Třetí skupina trénovala cvičení na zlepšení ohebnosti a relaxace. Tato
skupina trávila tréninkové lekce v tělocvičně. Pacienti prošli testem UPDRS, potom
absolvovali cvičební test chůze. Nejprve šli 12 metrů a po 5-minutové pauze absolvovali 24
metrů, přičemţ po 12 metrech museli změnit směr. Navíc absolvovali zátěţový test na
běhátku. Výsledkem studie bylo, ţe pacienti, kteří absolvovali lekce Nordic walkingu, měli
lepší posturální stabilitu a pohybovali se rychleji a navíc vykazovali známky niţší ztuhlosti
během pohybu oproti druhým dvěma skupinám.

Vliv Nordic walking na Diabetes mellitus 2. typu

Gram et al (2010) se v této studii specializovali na vliv a porovnání severské chůze
v pohybovém programu u osob s diabatem mellitus (DM) 2. typu ve srovnání s ostatním
standardním pohybovým programem (ergometr, chůze). Studie se zúčastnilo celkem 68
probandů a byli rozděleni do tří skupin: skupina severské chůze, kontrolní skupina a skupina
pohybového programu. Celý intervenční program trval 4 měsíce. Hlavním měřeným
parametrem byl HbA1c (glykovaný hemoglobin). Po získaných výsledcích autoři rozhodli, ţe
Nordic walking se signifikantně neliší od klasického pohybového programu a navíc Nordic
walking i klasický program statisticky významně nezlepšují hlavní měřící parametr.
Fritz et al (2011) zkoumali vliv pohybové aktivity v podobě Nordic walking na kvalitu
ţivota obézních lidí s normální glukosovou toleranci a u obézních jedinců s DM 2. typu, kteří
mají navíc porušenou glukosovou toleranci. Vstupním kritériem bylo BMI nad 25 kg⁄m2.
Cvičební program trval 4 měsíce. Probandi chodili 5 hod týdně po dobu 4 měsíců s holemi.
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Výstupní hodnotou bylo BMI a kvalita spánku. Hodnota BMI klesla více u probandů
s normální glukosovou tolerancí. Kvalita spánku se zlepšila více u jedinců s normální
glukózovou tolerancí, ale zároveň nebyla zjištěna ţádná korelaci mezi BMI a kvalitou spánku.
Autoři proto doporučují Nordic walking především zařadit do primární péče o nemocné s DM
2. typu jako finančně nenáročnou aktivitu, která pomůţe sníţit hmotnost.

Vliv Nordic walking na respirační choroby

Breyer et al (2010) ve svém experimentu zkoumali, jaký vliv má Nordic walking na
kvalitu ţivota u osob chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Studie se zúčastnilo
celkem 60 probandů s tímto onemocněním. Z objektivně zhodnotitelných parametrů je
zajímal 6 minutový test chůze. Pacienti chodili severskou chůzí v intenzitě 75% TFmax
frekvencí 1 hodina/3 x týdně. Výsledky byly hodnoceny po 3 měsících, 6 měsících a 9
měsících. Kontrolováni byli také v denních činnostech. Postupným zvyšováním zdatnosti se
prodlouţil čas, který pacienti byli schopni stát a chodit a sníţil se čas, který pacienti trávili
v horizontální poloze, tedy v lehu. Po 3 měsících se prodlouţila doba, kdy pacienti stáli o 129
min za den, a doba chůze se prodlouţila o 15 min za den. Po 6 měsících došlo k dalšímu
prodlouţení. Probandi s CHOPN byli schopni stát o dalších 13 min za den. Po 9 měsících se
doba stání zvýšila o 9,2 min za den. Navíc se jiţ po 3 měsících zvýšila rychlost pohybu,
kterou probandi absolvovali severskou chůzi. V 6 minutovém testu chůze se pacienti zlepšili
po 9 měsících o 79 metrů. Autoři na základě publikovaných výsledků rozhodli, ţe Nordic
walking je efektivní a vhodná léčebná metoda u pacientů s diagnózou CHOPN.
Zając – Kowalska et al (2011) zjišťovali efekt pohybové terapii Nordic walking na
respirační parametry u pacientů přes 55 let. Studie se zúčastnilo celkem 33 pacientů (29 ţen a
4 muţi). Obě skupiny byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Jedna dělala fitness cvičení,
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kde součástí bylo také provozovat aerobní zátěţ. Druhá provozovala severskou chůzi. Obě
dvě skupiny absolvovaly na začátku spirometrické vyšetření. U obou skupin byl statisticky
výrazný nárůst u vitální kapacity (VC) a usilovné vitální kapacity (FVC). Hodnota
jednosekundové usilovné vitální kapacity (FEV1) vzrostla pouze u skupiny, která provozovala
severskou chůzi. Navíc byli probandi testování pomocí dotazníku, kde byli otázky týkající se
kvality ţivota. Přes 90 % zúčastněných hodnotilo Nordic walking kladně. Autoři rozhodli, ţe
severská chůze je vhodnou léčebnou metodou pro pacienty s respiračními chorobami.

Vliv Nordic walking na fibromyalgii
Busch et al (2011) se zabývali vlivem pohybové aktivity na zlepšení fyzického stavu u
pacientek s fibromyalgií. Kromě pilates nebo taichi zkoumali i vliv severské chůze. Trénovali 34 ţen
po dobu 15 týdnů (1 lekce trvala 45 min). Srovnávali klasickou chůzi s Nordic walkingem. Probandky
se zlepšily v 6 MW testu oproti ţenám, které trénovaly klasickou chůzi.

Jones (2011) zkoumal rozdíl v této studii a rozdělil 67 ţen s fibromyalgií náhodně do dvou
skupin. Jedna skupina chodila ve vyšší intenzitě Nordic walking, druhá skupina v niţší intenzitě
obyčejnou chůzí. Signifikantně větší zlepšení v 6 MWT bylo zjištěno u severské chůze při vyšší
intenzitě. Autoři rozhodli, ţe pro zlepšení fyzického stavu u pacientek s fibromyalgií, je vhodné
provozovat severskou chůzi 2 krát týdně.

2.2.8 Srovnávací studie severské a klasické chůze z biomechanického pohledu

Wilson et al. (2001) zkoumal vliv pouţití holí při chůzi na dolní končetiny. Celkem se
studie zúčastnilo 13 probandů (8 muţů a 5 ţen). Ţádný z nich neměl v minulosti onemocnění
ani úraz na dolních končetinách. Všichni absolvovali dráhu 6 m klasickou chůzí rychlostí 5,3
km.hod-1 a s holemi rychlostí 5,7 km.hod-1. Následně byli účastníci testu instruováni, aby v
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prvním kole hole zapichovali před tělem, ve druhém pak za tělem. Při experimentu byla
pouţita kamera snímající 13 markerů umístěných na těle. Váha holí byla 283 g. Při chůzi bez
holí byla délka kroku 0,57 m, u chůze s holemi 0,77 m, při zapichování holí za tělem 0,76 m a
před tělem 0,78 m. Průměrná působící reakční síla podloţky (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 niţší o 9 %, kdyţ probandi chodili s
holemi, neţ kdyţ chodili bez holí. Pokud byly hole zapichovány za tělem, byl impulz niţší 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 pouţity
vysokorychlostní kamery snímající posteriorní a zároveň laterální směr. Účastníci chodili po
speciální podloţce, snímající vertikální a horizontální sílu. Dráha měřila 20 m. Rychlost
pohybu při Nordic walkingu a klasické chůzi 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 podráţka s
podloţkou. Byl zjištěn větší úhel pro Nordic walking (36°) neţ 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 podloţku
byla změřena pro severskou chůzi 952 N, pro chůzi bez holí 904 N a pro běh 1194 N.
Maximální vertikální (odrazová) síla při odrazu ze špičky byla změřena pro Nordic walking
705 N, pro klasickou chůzi 768 N a pro běh 1707 N. Maximální naměřená horizontální síla,
působící ve směru pohybu při úderu paty na podloţku byla změřena pro chůzi s holemi 260 N,
pro klasickou chůzi 213 N a pro běh 294 N. Zatíţení v horizontální rovině působící proti
pohybu při odrazu ze špičky bylo změřeno pro Nordic walking 239N pro chůzi 233N a pro
běh 229N. Celkové zatíţení (vektorový součet vertikální a horizontální sloţky) při Nordic
walking bylo vyšší neţ u chůze, ale niţší neţ u běhu.
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Hansen et al. (2008) testoval 7 instruktorek severské chůze ve věku 51 let. Kaţdá z nich
chodila individuálně zvolenou rychlostí, stejnou pro Nordic walking a chůzi, po 6 metrů
dlouhé, speciální plošině během pohybu snímající působící síly. Nebyl nalezen ţádný rozdíl u
působících tečných sil. U Nordic walking byl vyhodnocen větší rozsah pohybu v kyčli 64,4° a
u chůze 57,8°. Maximální flexe naměřená v kolenním kloubu činila u Nordic walking 32,5° a
u klasické chůze 28,2°. Naměřená délka kroku byla u Nordic walking 0,95 m, u klasické
chůze 0,89 m. Nebyly zjištěny rozdíly u reakčních síl podloţky (Fr).
Stief et al. (2008) zkoumal dynamickou analýzu mezi během, chůzí a severskou chůzí
na 15 muţích (z toho 10 instruktorů Nordic walking ve věku 31 let). Pro vyhodnocení
kinematických a dynamických charakteristik pohybu byla pouţita speciální plošina o délce 20
m. Účastníci se po ní pohybovali průměrnou rychlostí při Nordic walking a chůzi 2 m.s-1
běhali rychlostí 4 m. s-1. Úhel, který svírá podráţka s podloţkou, byl u Nordic walking o
2,41° vyšší, neţ pro chůzi a o 11° niţší neţ při běhu. Úhlová rychlost podráţky byla změřena
pro Nordic walking 580°. s-1, pro klasickou chůzi 548°. s-1 a pro běh 742°. s-1. Maximální
zjištěná flexe v kolenním kloubu činila 22,27° pro Nordic walking, pro chůzi 20° a pro běh
34,93°. Vertikální síla působící při úderu paty na podloţku byla u severské chůze 1151 N, u
klasické chůze 1136 N a u běhu 1385 N. Při odvinutí palce od podloţky byla změřena
vertikální (odrazová) síla pro Nordic walking 844 N, pro chůzi 870 N a pro běh 2027 N.
Pérez-Soriano et al. (2011) zkoumali, zda je severská chůze vhodná pro pacienty
s funkční poruchou plosky. Srovnávali Nordic walking s klasickou chůzí. Studie se zúčastnilo
celkem 25 muţů a 25 ţen. Byly náhodně rozděleny do skupiny Nordic walking a normální
chůze. Hlavní veličinou, která byla zkoumána, byl tlak snímaný na plantě. Tlak byl snímán
z 9 různých bodů. Signifikantní rozdíl byl naměřen ve středních metatarzech ve smyslu
sníţení o 50 % u Nordic walking. Autoři se shodli, ţe Nordic walking je vhodnou aktivitou
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například u osob s chronickou metabolickou poruchou, jako je obesita nebo diabetes mellitus
2. typu.
Byla provedena také základní biomechanická analýza (Wendlová, 2008) statického
zatíţení páteře. Modelový obratel byl určen Th12. Autorka uvádí, ţe maximální zatíţení horní
poloviny těla působí na tento obratel při flexi v lokti 90°. Bylo spočítáno, ţe 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 Th12 je 864,94 N. Pokud jsou v obou horních
končetinách drţeny hole, je páteř odkloněna od vertikální osy o 12° a statická síla, která
působí na obratel Th12, je 379,20 N. Mezi další pozitivní aspekty autoři uvádějí zpevnění
svalů pletence ramenního, horních končetin, hrudníku a břišních svalů. Naproti tomu
protaţení svalů v krční oblasti a trupu.

2.2.9 Hodnocení Nordic walking na různých površích

Schiffer et al. (2009) zkoumal vliv různého povrchu na energetický výdej u Nordic
walking. Studie se zúčastnilo 13 ţen 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
ţen, které se pohybovaly po trávě, 36,1 ml.kg-1 min-1. U ţen, které chodily po atletické dráze,
33,8 ml.kg-1 min-1 a u ţen, které šly po betonu, 32,1 ml.kg-1 min-1. RPE bylo hodnoceno
ţenami, které chodily po trávě stupněm 13. U ţen, které chodily po betonu, stupněm 12 a u
ţen, které se pohybovaly po atletické dráze stupněm 11. Průměrná tepová frekvence
dosahovala u ţen, pohybujících se na trávě, dosahovala v průměru 173 úderů za minutu. U
ţen, které chodily po atletické dráze, 169 úderů za minutu a u ţen, které chodily po betonu,
162 úderů za minutu. Spotřeba energie byla největší u ţen, které chodily po trávě (10,2 MET),
potom byla spotřeba 9,6 MET u ţen, které se pohybovaly po atletické dráze a nejmenší u ţen,
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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.

2.3 Monitorování pohybové aktivity pomocí krokoměrů

Chůze je pro člověka nejpřirozenější druh pohybu. V dnešní době, kdy převládá
hypokineze, je chůze tou nejjednodušší metodou, jak si zvýšit svoji tělesnou zdatnost. Chůze
jako preventivní metoda sniţuje riziko kardiovaskulárních a metabolických chorob, sniţuje krevní
tlak, zvyšuje hladinu HDL a sniţuje hladinu LDL v krvi. Z dostupných studií vyplývá, ţe denně
bychom měli urazit 10 aţ 12 000 kroků minimální rychlostí 5 km za hodinu, coţ odpovídá
vzdálenosti sedmi aţ sedmi a půl kilometrům. Tudor-Locke et al (2009) uvádí, ţe muţi ve věku
51-88 let by měli denně urazit 11000 kroků. Ţeny ve věku 50-59,9 let by měly denně ujít 10 000
kroků a ţeny ve věku 60-94 let by měly ujít 8 000 kroků.
Krokoměr je malý aparát, který snímá kroky a můţe být pouţit jako jednoduchý snímač
denní pohybové aktivity. Pracují na principu snímání změny pohybu ve vertikální ose. Většinou je
snímačem změny ve vertikální ose pruţina (Máček, Radvanský et al.; 2011). Další výhodou je
nízká cena, a proto jsou dostupné kaţdému, kdo chce mít přehled o svém denním počtu kroků a
tím pádem o pohybové aktivitě. V rehabilitaci můţe být dobrým pomocníkem pro fyzioterapeuty,
ale i pro lékaře a především pro pacienty/klienty samotné.

2.3.1 Krokoměr SILVA Pole Mate II

Krokoměr SILVA Pole Mate II je vylepšenou verzí krokoměru Pole Mate I. Oba
krokoměry jsou určeny k umístění na hůl pro severskou chůzi. Bohuţel jedinou zmínku o
tomto krokoměru, kromě nabídek na internetových portálech obchodů prodejce, nalezneme na
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stránkách Claire Walter (Nordic-walking-usa.com). Jediný článek o krokoměru SILVA Pole
Mate II je z roku 2009. Autorka uvádí jeho technické parametry, jako je kromě moţnosti
sledovat počet kroků také výpočet rychlosti, spotřebované kalorie, voděodolnost, automatické
stopky, podsvětlený displej, celkovou paměť a tréninkovou historii. Autorka ho doporučuje
pro ty, kteří chtějí znát parametry pro aktuální trasu, ale ne pro jedince, které zajímá celkový
počet kroků za jeden den.
Krokoměr SILVA Pole Mate II se pohybuje v cenové relaci od 490,- Kč do 1007,- Kč
(www. heureka.cz). Dle návodu od výrobce je moţné připevnit krokoměr SILVA Pole Mate
II na hole pro Nordic walking, ale i pro trekkingové hole. Na návodu je uvedeno, ţe se na hůl
umísťuje 10 cm pod rukojeť, s displejem k sobě. Dle výrobce společnosti SILVA senzor
zaznamenává údery hole na povrch a registruje lehké i silné údery. Výrobce dále uvádí, ţe je
důleţitá správná technika a krokoměr nepracuje správně, pokud jsou hole pouze „vlečeny“ za
sebou. Krokoměr je znázorněn na obrázku č. 11.

Obr. 11 Krokoměr SILVA Pole Mate II
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3 CÍLE A HYPOTÉZY
Cíle

Cílem tohoto experimentálního pokusu bylo porovnat přesnost různých druhů
krokoměrů mezi sebou a v závislosti na umístění (pas, hole). Porovnávali jsme krokoměry
Digiwalker, Omron HJ-720 a krokoměr SILVA Pole Mate II. Dále jsme zkoumali vliv
různého druhu povrchu (tráva, štěrk, asfalt) na přesnost krokoměrů, které byly umístěny na
holích.

Hypotézy
1. Krokoměry budou měřit stejně přesně a se stejným rozptylem.
2. Krokoměry umístěné na holi a za pasem budou měřit stejně přesně
3. Krokoměry na levé a pravé holi budou měřit se stejnou RO
4. Krokoměry budou měřit stejně přesně na různých površích
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4 METODIKA

Této experimentální studie se zúčastnilo 23 probandů obou pohlaví ve věku 22-29 let.
Charakteristika souboru je zobrazena v tabulce č. 1. Všichni zúčastnění byli seznámeni
s průběhem experimentu a následně podepsali informovaný souhlas (příloha č. 1). Jednalo se
převáţně o studenty oboru fyzioterapie nebo všeobecného lékařství. Probandi byli v dobrém
fyzickém stavu. Po odebrání anamnézy nebyly zjištěny váţnější úrazy ani onemocnění.

Tabulka 1 - charakteristika souboru
Celkem (n= 23)

Muži (n = 8)

Ženy (n = 15)

Výška

176,1 ±7,8

183,0±4,3

172,3±6,6

Hmotnost

70,8 ±16,4

82.7±19,0

64.1±10,3

BMI

22,8±5,03

25,0±7,3

21,5±2,67

Délka kroku

0,84±0,06

0,86±0,05

0,83±0,06

Délka kroku u NW

0,91±0,06

0,93±0,06

0,90±0,06

Obvod pasu

82,3±14,6

93,1±17,2

76,2±8,4

Obvod boků

101,7±16,4

100,7±13,8

102,3±18,0

Věk

24.96 ±1,1

25.33 ±1,8

24.75 ±2,0

Před kaţdým měřením jsme provedli základní antropometrické vyšetření a probandy
jsme zváţili, změřili výšku postavy, obvod pasu, obvod boků a spočítali Body mass index
(BMI).
Hmotnost jsme měřili naboso osobní vahou Tefal PP 5045 B0 Contour. Výška postavy
je definována dle Krásničanové a Lesného (2005) jako celková výška těla v poloze ve stoje.
Měříme vzdálenost od vertexu, coţ je nejvyšší bod temene hlavy a chodidla nohou. Obvod
pasu se měří ve výši umbilicu v horizontální rovině (Haladová, 2003). Obvod boků se měří ve
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výšce velkých trochanterů (Haladová, 2003). BMI je v současnosti v celosvětovém měřítku
nejuţívanějším tělesným indexem, je udáván v jednotkách kg.m-2 (Krásničanová, Lesný,
2005).
Experiment probíhal v parku Ladronka na rovném terénu, kde byly zároveň tři povrchy
vedle sebe: tráva, štěrk, asfalt. Měřili jsme od září do listopadu roku 2011. Celková ušlá
vzdálenost v jeden den byla 2100 m. Celková trasa byla rozdělena na tři rovnocenné části o
délce 700 m. Jednotlivé 700 m byly naměřeny pomocí GPS na mobilním telefonu Google
Nexus S. Délka 700 m byla zvolena proto, ţe to byl nejdelší moţný rovný úsek, kde byly
vedle sebe tři povrchy zároveň. Tento úsek byl viditelně vyznačen. Probandi byli nejprve
zaučeni teoreticky a prakticky v technice Nordic walkingu pod vedením instruktora. Následně
si vyzkoušeli chůzi s holemi pod vedením instruktora na trávě, štěrku a asfaltu. Po asfaltové
dráze šli probandi s holemi pro Nordic walking, které byly kryty gumovými „botičkami“. Po
trávě a štěrku šli probandi s holemi bez gumových krytek.

Experiment jsme rozdělili do následujících částí v tomto pořadí:
a) Měření krokoměrů po štěrku: Probandi šli samozvolenou rychlostí po rovném
povrchu ze štěrku vzdálenost 700 m s holemi
b) Měření krokoměrů na trávě: Probandi šli samozvolenou rychlostí po rovném,
travnatém povrchu vzdálenost 700 m s holemi
c) Měření krokoměru po asfaltu: Probandi šli samozvolenou rychlostí po rovné
asfaltové dráze vzdálenost 700 m s holemi
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Používané přístroje a průběh měření

K měření jsme pouţívali krokoměry Digiwalker SW 200, Omron HJ-720 a SILVA Pole
Mate II. Pro lepší přehlednost a záznam byl kaţdý označen číslem. Krokoměry byly umístěny
na holi v následujícím pořadí: těsně pod drţadlem byl umístěn krokoměr Digiwalker, pod ním
krokoměr SILVA Pole Mate II a nejkaudálněji krokoměr Omron HJ-720. Na jedné holi byly
umístěny krokoměry Digiwalker SW 200 a Omron HJ-720 v rovině frontální (obr. č. 12; 13).
Na druhé holi byly tyto krokoměry umístěny v sagitální rovině (obr. č. 14). Krokoměr SILVA
Pole Mate II byl umístěn na holi dle pokynů výrobce - to znamená 10 cm pod drţadlem
s displayem umístěným směrem k tělu. Kromě krokoměru SILVA Pole Mate II, který je svým
tvarem uzpůsoben a určen pro hole Nordic walking, ostatní byly připevněny tejpovací páskou.
Kromě krokoměrů jsme pouţívali teleskopické hole pro Nordic walking značky Gabel
s odnímatelným poutkem. Díky odnímatelnému poutku jsme hole mohli náhodně měnit mezi
s sebou. Probandi šli nejprve po štěrku, poté si vyměnili pravou hůl za levou. Poté
pokračovali po trávě a následně bez výměny holí šli po asfaltové dráze.

Obr. 12 Poloha krokoměrů (pohled zpředu)

Obr. 13 Poloha krokoměrů (pohled zboku)
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Obr. 14 Poloha krokoměrů (pohled zboku)

Jak jiţ bylo zmíněno výše, probandi absolvovali tři následující trasy v tomto pořadí: 700
m po štěrku, 700 m po trávě a nakonec 700 m po asfaltu. Všichni zúčastnění byli instruováni,
aby šli samozvolenou rychlostí. Na začátku kaţdého úseku byly krokoměry Digiwalker SW
200 a SILVA Pole Mate II vynulovány a u krokoměru Omron HJ-720 byla zaznamenána
počáteční hodnota. Na konci úseku byly zapsány počty kroků, které naměřily krokoměry
SILVA Pole Mate II a Digiwalker SW 200 a konečná hodnota, kterou naměřil krokoměr
Omron HJ-720. U krokoměru Omron HJ-720 jsme počáteční hodnotu odečetli od konečné
hodnoty a získali jsme počet kroků, které jsme opět zaznamenali do záznamového archu.
Kromě krokoměrů, které byly připevněny na holích, jsme umístili krokoměr Omron HJ-720
na spinu iliacu anterior superior a blíţe k umbilicu, tedy mediálně, jsme umístili krokoměr
Digiwalker SW 200. Kromě zmíněných krokoměrů jsme také pouţívali mechanické
počítadlo. Mechanické počítadlo obsluhoval vyšetřující. Mechanické počítadlo zmáčkl
v momentě úderu paty pravé dolní končetiny, tedy „heel strike“. Následně získanou hodnotu
vynásobil dvěma, aby získal počet kroků.
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Naměřená data

Počet kroků

Počet kroků jsme získali jednak z krokoměrů Digwalker SW 200, SILVA Pole Mate II a
Omron HJ-720, které byly umístěny na pravé a levé holi a jednak z krokoměrů, které byly
umístěny v pase. Nakonec jsme získali počet kroků z manuálního počítadla.

Délka jednoho kroku

Délku jednoho kroku jsme spočítali z následujícího vzorce:

Celkový počet kroků jsme měřili na rovném, asfaltovém povrchu o délce 30 m. Začátek
a konec byl viditelně vyznačen. Probandi dostali instrukce, aby šli samozvolenou rychlostí
nejprve s holemi, poté se vrátili k výchozí pozici a absolvovali danou trasu bez holí.
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5 VÝSLEDKY

Statistické zpracování dat

Pro statistické zpracování dat byl pouţit program Cran R 2.15. Všechna data byla
zpracována

deskriptivní

statistikou.

Přesnost

krokoměrů

jsme

posuzovali

pomocí

zaznamenaných kroků z jednotlivých krokoměrů a měření a z relativních odchylek, kdy RO
(%) = 100% x (kroky z krokoměru – kroky z počítadla) / kroky z počítadla. Pro testování jsme
pouţili Friedmanův test a Wilcoxonův test - pro srovnávání pravé a levé strany. Data, která
naměřily krokoměry Digiwalker a Omron, které byly připevněny na holi, jsme násobili pro
všechna statistická zpracování dvěma. Důvodem pro tento krok byl fakt, ţe na rozdíl od
krokoměru SILVA, který je určený pro hůl a připevněn pouze na jedné holi, tyto dva
krokoměry nenásobí získaná data dvěma a my z nich nemůţeme přímo odečíst počet kroků.

Grafické zobrazení

Grafy byly vygenerovány z programu Cran R jako standardní krabicové grafy „box
plotes“. Na grafu jsou vidět odchylky od manuálního počítadla, to znamená, ţe čím jsou grafy
blíţe nule, tím měřily krokoměry přesněji. Střední čárka v krabici představuje medián, hranice
krabice pak představují 1. a 3. kvartil. Minimum a maximum jsou znázorněny jako koncové
body úsečky.

41

V tabulce 1 jsou znázorněny naměřené počty kroků. Pro porovnání jsou zde uvedeny u
krokoměrů Digiwalker a Omron, které byly umístěny na holi, násobky dvěma i hodnoty, které
jsme odečetli přímo z krokoměrů.

Tabulka 2 – Absolutní počty kroků získané z krokoměrů
Krokoměry

Průměr

Směrodatná odchylka

Mechanické počítadlo

715.787

59.941

Digiwalker- hůl

640.840

91.133

Digiwalker- hůl ( x 2)

1281.680

182.265

Silva- hůl

727.9333

66.325

Omron- hůl

445.093

87.288

Omron- hůl (x 2)

890.187

174.576

Digiwalker- pas

726.693

60.574

Omron- pas

723.600

60.574

Hypotéza 1: Krokoměry budou měřit stejně přesně se stejným rozptylem

Tuto hypotézu jsme testovali Friedmanovým testem. Friedmanův test je pouţíván
v případě, ţe jsou výběry závislé a patří do neparametrické statistiky. Tato hypotéza byla
zamítnuta na základě hladiny p < 0,001. Odlišnosti absolutních odchylek jsou graficky
znázorněny v grafu č. 1

Hypotéza 2: Krokoměry umístěné na holi a za pasem budou měřit stejně přesně.

Tato hypotéza byla testována také Friedmanovým testem a následně zamítnuta na
základě hladiny p < 0,001. Umístění má tedy vliv na přesnost krokoměrů, jak je vidět z grafu
č. 1. Krokoměry za pasem tedy měří přesněji, neţ na holi.
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Graf 1 – Srovnání jednotlivých RO všech krokoměrů

Hypotéza 3: Krokoměry na levé a pravé holi budou měřit se stejnou RO

Tato hypotéza byla testována Wilcoxonovým testem.

Nulová hypotéza, ţe krokoměr Silva měří stejně na levé i pravé holi, byla zamítnuta na
hladině p < 0,001, z čehoţ vyplývá, krokoměr Silva tedy měří na kaţdé holi s jinou přesností.

Nulová hypotéza, ţe krokoměr Digiwalker měří stejně na levé i pravé holi, byla
zamítnuta na hladině p < 0, 001. Krokoměr Digiwalker tedy měří na kaţdé holi s jinou
přesností.
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Nulová hypotéza, ţe krokoměr Omron měří stejně na levé i pravé holi,
zamítnuta nebyla. Test vyšel s hodnotou p = 0.5169 a tudíţ tuto hypotézu nemůţeme
zamítnout.

Srovnání krokoměrů na pravé a levé straně je graficky znázorněno na grafu č. 2 a
grafu č.3.

Průměrné relativní odchylky všech krokoměrů jsou také v tabulce č. 2. Pro srovnání
jsou zde uvedeny u krokoměrů Omron a Digiwalker, které byly umístěny na holi, hodnoty
násobené dvěma a hodnoty, které jsme odečetli přímo z krokoměrů.
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Graf 2 – Souhrnné srovnání RO krokoměrů na pravé a levé strany

Graf 3 – Srovnání RO různých krokoměrů na pravé a levé holi
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Tabulka 3 - Srovnání RO Krokoměrů na pravé a levé straně

Krokoměry

Relativní odchylka (%)

Směrodatná odchylka

Digiwalker - hůl dx.

-2.735605

5.739631

Digiwallker - hůl sin.

-5.079518

8.841409

Digiwalker - hůl dx (x2)

94.528790

11.479262

Digiwalker - hůl sin (x2)

89.840964

17.682817

Omron - hůl dx

-39.408229

12.922720

Omron - hůl sin

-38.384597

11.000038

Omron - hůl dx (x2)

21.183542

25.845441

Omron - hůl sin (x2)

23.230806

22.000076

Silva - hůl dx

4.175388

7.368976

Silva - hůl sin

1.367383

5.552310

Digiwalker - pas

1.842307

4.345665

Omron - pas

1.476925

5.339591

Hypotéza 4: Krokoměry měří stejně na různých površích

Tato hypotéza byla testována Friedmanovým testem a zamítáme ji na hladině p < 0,001,
z čehoţ vyplývá, ţe terén ovlivňuje přesnost krokoměrů. Průměrné relativní odchylky u
jednotlivých krokoměrů na jednotlivých površích jsou znázorněny v následujícíh tabulkách.
Je zde patrné nadhodnocování určitých druhů krokoměrů. Pro srovnání jsou u krokoměrů,
které byly připevněny na holi (Omron a Digiwalker) jsou zde uvedeny jak hodnoty násobené
dvěma tak hodnoty nenásobené dvěma. Srovnání krokoměrů je také graficky znázorněno na
grafu č. 4.
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Graf 4- Srovnání RO krokoměrů na jednotlivých površích

Tabulka 4 – Srovnání relativních odchylek krokoměrů na asfaltu

Krokoměr

Průměrná relativní odchylka (%)

Směrodatná odchylka

Digiwalker- hůl dx. (x 2)

98.7808895

7.273622

Digiwalker - hůl sin. (x 2)

94.0920831

17.335194

Omron - hůl dx. (x 2)

10.1770154

18.099293

Omron - hůl sin. (x 2)

14.5547539

14.669577

Silva - hůl dx.

4.7391754

6.917048

Silva - hůl sin.

0.8825016

2.871749

Digiwalker - pas

1.4506341

2.501699

Omron - pas

0.9019127

2.474802
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Tabulka 5 – Srovnání relativních odchylek krokoměrů na štěrku

Krokoměr

Průměrná relativní odchylka %

Směrodatná odchylka

Digiwalker - hůl dx. (x 2)

83.938736

14.717749

Digiwalker - hůl sin. (x 2)

80.357734

15.367934

Omron - hůl dx. (x 2)

47.176308

22.612601

Omron - hůl sin. (x 2)

43.119181

22.177677

Silva - hůl dx.

2.766282

8.545824

Silva - hůl sin.

2.965039

8.983705

Digiwalker - pas

2.625127

6.510972

Omron - pas

2.481645

8.399049

Tabulka 6 – Srovnání relativních odchylek krokoměrů na trávě

Krokoměry

Průměrná relativní odchylka %

Směrodatná odchylka

Digiwalker - hůl dx. (x 2)

99.0971053

7.252401

Digiwalker - hůl sin. (x 2)

94.1157817

17.707623

Omron - hůl dx. (x 2)

8.0859455

15.091723

Omron - hůl sin. (x 2)

13.4664697

13.916049

Silva - hůl dx.

5.1255443

6.784653

Silva - hůl sin.

0.8437112

2.926816

Digiwalker - pas

1.4355158

2.554338

Omron - pas

0.9340951

2.522680
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6 DISKUSE

Nordic walkig se stal během posledních pár let oblíbenou sportovní aktivitou, která se
rychle rozšířila mezi širokou veřejnost. Ačkoli se jedná o klasickou chůzi, při které jsou
pouţívány speciálně upravené hole, najdeme zde oproti klasické chůzi mnoho benefitů
především v oblasti fyziologických funkcí. V posledních letech je Nordic walking zkoumán i
z pohledu nové léčebné metody, kterou lze pouţít v rehabilitaci u celé řady chorob.
Severská chůze je venkovní činnost, kterou můţe provozovat téměř kdokoli. Jediné co
je k této aktivitě třeba jsou speciálně upravené hole. Důleţité je upozornit na speciální poutko,
se kterým se setkáme pouze u holí určených pro Nordic walking. Nordic walking je často
zaměňován s chůzí s trekkingovými holemi. Trekkingové hole mají klasické poutko, které
nalezneme například u holí pro sjezdové lyţování, a jsou hojně vyuţívány ve vysokohorské
turistice. Mezi laickou veřejností bohuţel v tomto směru chybí osvěta. Velmi často
potkáváme jedince, kteří provozují Nordic walking s trekkingovými holemi. Trekkingové
hole neumoţňují extenzi paţe a následné opření o poutko malíkovou hranou ruky, moţnost
zrychlit chůzi ani prodlouţit krok. Trekkingové hole ale mohou na druhé straně poslouţit jako
moţnost opory nejen u pacientů s poruchou stability, ale i u seniorů, kteří pouţívají k opoře
pouze jednu hůl.
Dosud nebyla publikována ţádná studie, která by předkládala přímý negativní vliv
Nordic walking na lidský organismus. Sovová et al. (2007) a Mira (2010) pouze zdůrazňují
nutnost provedení správné techniky. Sovová et al. (2007) navíc publikovala tvrzení, ţe úrazy
spojené se severskou chůzí jsou spojeny s náhlým zlomením hole v obtíţném terénu a Hagen
et al. (2011) ve své studii připomínají nutnost preventivního opatření v podobě stretchingu při
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provozování severské chůze. V ţádné studii není zmíněno, ţe provozování severské chůze má
negativní důsledky na lidský organismus.
Nordic walking je odvozen z klasické chůze. Vzhledem k tomu, ţe chůze je pro člověka
nejpřirozenější pohyb, je často zařazována jako jedna z variant moţnosti léčebné metody u
celé řady chorob. Obecně je uváděno, ţe denně bychom měli urazit zhruba 10 000-12 000
kroků. Tudor- Locke at al (2009) tyto hodnoty ve své studii upravili v závislosti na věku.
Kaţdý z nás si můţe monitorovat svoji denní pohybovou aktivitu pomocí krokoměru,
který se nejčastěji připevňuje k pasu. V posledních letech se na trhu objevil navíc krokoměr
Silva Polemate I a následně krokoměr SILVA Pole Mate II, který je uzpůsoben k připevnění
na hůl pro Nordic walking, ale i trekkingové hole.
Dosud nebyla provedena ţádná studie, která by se zaměřila na přesnost tohoto
krokoměru ve srovnání s krokoměry, které lze připevňovat k pasu. Také nebyla provedena
studie, která by se zabývala otázkou, zda krokoměry, které se běţně připevňují k pasu, měří
stejné hodnoty také po připevnění na hůl pro Nordic walking.
Z výsledků, které prezentujeme výše, je patrné, ţe nejpřesněji měří krokoměry
Digiwalker a Omron, které byly připevněny v pase. Krokoměr Digiwalker měřil s relativní
chybou 1,842 % a krokoměr Omron s relativní chybou 1,477%. U krokoměru SILVA
PoleMate II byla naměřena RO na pravé holi 4, 175 % a na levé holi pouze 1, 367%. Je
zajímavé, ţe krokoměr SILVA Pole Mate II měřil přesněji na levé holi. Vzhledem k tomu, ţe
většina probandů měla dominantní pravou horní končetinu, dalo by se předpokládat, ţe
výsledek bude zcela opačný. Důvodem pro toto tvrzení je předpoklad, ţe na pravé a zároveň
dominantní horní končetině bude razantnější odpich, který krokoměr SILVA Pole Mate II
zaznamená lépe jako krok. I přes odlišnost mezi pravou a levou holí měřil krokoměr SILVA
Pole Mate II s niţší RO, neţ krokoměry Omron a Digiwalker, které byly připevněny na holi.
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Mechanický krokoměr Digiwalker, který byl připevněn na holi, měřil se zápornými
hodnotami, na pravé holi byla zjištěna relativní chyba - 2,736% a na levé holi byla zjištěna
relativní chyba – 5,0796%, coţ znamená, ţe podhodnocoval. Pokud ale bereme v potaz, ţe byl
připevněn pouze na jedné holi a tím pádem měřil pouze polovinu kroků a je tedy nutné
naměřené hodnoty násobit dvěma, vychází nám náhle hodnota RO na pravé holi 94,529% a na
levé holi s RO 89, 841%. V tomto případě krokoměr Digiwalker nadhodnocoval téměř o
100% a tudíţ jsou získané hodnoty z tohoto krokoměru velmi nepřesné. Příčinou pro niţší RO
u nenásobených hodnot oproti násobeným můţe být to, ţe zapíchnutí hrotu není pouze do
jednoho bodu, ale můţe také dojít k „odskočení“ hole. Krokoměr tedy zaznamená zapíchnutí
dvakrát a tím pádem se hodnoty velmi podobají skutečně naměřeným hodnotám. Ve
skutečnosti to ale můţe být způsobeno velkou citlivostí mechanického krokoměru Digiwalker.
Toto tvrzení by ovšem bylo nutné potvrdit na velkém souboru probandů.
U krokoměru Omron je situace zcela opačná. Krokoměr Omron měřil na pravé holi se
zápornou relativní chybou -39,408% a na levé holi se zápornou relativní chybou – 38,385%.
Coţ znamená podhodnocování téměř o 40% na obou stranách. Při vynásobení dvěma tento
krokoměr měřil s niţšími RO. Na pravé holi měřil s RO 21,184% a na levé měřil s RO
23,231% Po připevnění na hůl a následném vynásobením naměřených hodnot dvěma měřil
s RO zhruba 20% na obou stranách. Krokoměr Omron měřil na pravé a levé holi s rozdílem
pouze 1% v RO u nenásobených hodnot a 2% u násobených hodnot. U krokoměru Omron
jsme také nemohli zamítnout hypotézu (p-hodnota = 0,5169), která říká, ţe krokoměry budou
měřit se stejnou RO na pravé a levé holi. Je zajímavé, ţe krokoměr Omron, který byl
připevněn v pase, měřil s nejniţší RO. Po připevnění tohoto krokoměru na hůl ale mohlo dojít
k opačnému efektu, neţ předpokládáme u krokoměru Digiwalker. Tento krokoměr mohl
zaznamenat pouze rázný zápich hole, coţ by ukazovalo na podhodnocování tohoto
krokoměru.
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Všechny krokoměry bez individuálního rozlišení měřily s nejmenší přesností na štěrku a
s největší přesností na trávě, jak je patrné z grafu č. 4, který je znázorněn výše.
Krokoměr Digiwalker, který byl připevněn na holi a jehoţ hodnoty jsou násobené
dvěma, má nejniţší RO (pravá hůl RO = 83,939; levá hůl RO = 80,358) právě na povrchu ze
štěrku. Pokud vezmeme v potaz úvahu, ţe krokoměr zaznamenává i moment, kdy hůl
„odskočí“, pak by měl měřit s nejvyšší RO právě na povrchu ze štěrku.
Krokoměr Digiwalker měřil s podobnými RO na asfaltu a trávě, coţ by mohlo
znamenat, ţe přítomnost gumových „botiček“, které byly připevněny na hrotu na asfaltu,
nemá vliv na přesnost tohoto krokoměru.
Krokoměr Omron, který byl připevněn na holi a jehoţ hodnoty byly násobeny dvěma,
měl nejvyšší RO na povrchu ze štěrku (RO na pravé holi = 47,176; RO na levé holi = 43,119).
Coţ znamená, ţe nadhodnocoval téměř o 50%. Na asfaltu a trávě byly jeho RO podobné (RO
na trávě na pravé holi = 8,086; RO na trávě na levé holi =13,466/ RO na asfaltu na pravé
holi = 10,177; RO na asfaltu na levé holi = 14,554). U tohoto krokoměru také přítomnost
gumových „botiček“ na asfaltu neovlivnila přesnost krokoměru.
Krokoměr SILVA Pole Mate II měřil s téměř shodnými RO na asfaltu a na trávě. Na
levé holi byly hodnoty RO skoro totoţné (RO na asfaltu = 0,883; RO na trávě = 0,844). Na
pravé holi na travnatém povrchu byla zjištěna relativní chyba 5,126; na pravé holi na
asfaltovém povrchu byla zjištěna relativní chyba 4,739. Na štěrku byly zjištěny velmi
podobné RO mezi pravou a levou holí (RO na pravé holi = 2,766; RO na levé holi= 2,965).
Krokoměry Omron a Digiwalker, které byly připevněny v pase, měřily s nevyššími RO
a tudíţ největší chybou na štěrku (RO u krokoměru Digiwalker = 2,625; RO u krokoměru
Omron = 2,482). Krokoměry měřily s téměř shodnými RO na povrchu asfalt a štěrk (RO u
52

krokoměru Digiwalker na asfaltu = 1,451; RO u krokoměru Digiwalker na trávě = 1,436/ RO
u krokoměru Omron na asfaltu = 0,902; RO u krokoměru Omron na trávě = 0,934), stejně
jako krokoměr Silva polemate II.
Krokoměr SILVA Pole Mate II, který je uzpůsoben a zkonstruován pro připevnění na
hole pro Nordic walking se ukázal jako přesný krokoměr, jeho maximální relativní chyba byla
pouze 5%.
Znamená to tedy, ţe ho můţeme doporučit pacientům a klientům, kteří provozují Nordic
walking, ale i těm, kteří chodí s trekkingovými holemi. Krokoměr v obou případech můţe
slouţit jako moţnost kontroly, ale i motivace. Krokoměr SILVA Pole Mate II lze vyuţít
především u pacientů s diagnózou CHOPN, metabolický syndrom nebo po prodělaném IM.
Nordic walking můţe totiţ být u těchto pacientů vhodnou léčebnou metodou a navíc díky
krokoměru pacienti sami uvidí zlepšení v podobě kaţdodenního nárůstu v počtu kroků.
Naskýtá se otázka proč nepouţít krokoměr, který by měli pacienti/klienti připevněn v pase.
Krokoměr SILVA Pole Mate II můţe zvyšovat komfort během provozování Nordic walkingu,
jednak díky tomu, ţe ho pacienti/klienti nemusí mít připevněn na sobě a také díky snadnější
kontrole během samotného pohybu, jak se ukázalo během provedeného experimentu a na
základě potvrzení od samotných probandů. Krokoměr má navíc přídatné funkce jako je
moţnost podsvícení displeje, výpočet rychlosti nebo moţnost kontroly tréninkové historie.
Krokoměry Digiwalker a Omron, které byly připevněny také na holích měřily
s vysokými hodnotami v RO a ukázaly se tedy jako velmi nepřesné. Ukázalo se tedy, ţe
klasické krokoměry, které běţně připevňujeme k pasu, měří s velkou chybou, pokud bychom
je pouţívali na holi pro Nordic walking. Krokoměr Omron, který byl připevněn v pase se sice
ukázal jako velmi přesný, ale po připevnění na hůl a násobení naměření počtu kroků dvěma
měřil s 20% relativní chybou. Bylo by zajímavé, kdyby tento krokoměr měřil s niţší RO po
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připevnění na hůl. V tomto případě by ho bylo moţné připevnit jak k holi při provozování
Nordic walking, ale i k pasu při provozování klasické chůze. Měl by tedy šiřší moţnost
vyuţití, coţ se bohuţel v našem experimentu nepotvrdilo.
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7 ZÁVĚR

Cílem našeho zkoumání bylo porovnat přesnost různých druhů krokoměrů mezi sebou a
v závislosti na umístění (pas, hole). Porovnávali jsme krokoměry Digiwalker SW 200, Omron
HJ - 720 a krokoměr SILVA Pole Mate II. Dále jsme zkoumali vliv různého druhu povrchu
(tráva, štěrk, asfalt) na přesnot krokoměrů, které byly umístěny na holích. Z výsledků
vyplývá, ţe krokoměr SILVA Pole Mate II je přesný krokoměr. V našem případě měřil s niţší
chybou na levé holi, neţ na pravé holi. Krokoměr SILVA Pole Mate II měřil s podobnými
chybami na trávě a asfaltu, ale zároveň chyba mezi pravou a levou holí byla nejniţší na
štěrku. Krokoměry Digiwalker a Omron měřily s nejniţší chybou, kdyţ byly připevněny
v pase. Ukázalo se, ţe krokoměr Omron podhodnocuje o 40%, pokud naměřené hodnoty
nenásobíme dvěma. Pokud naměřené hodnoty násobíme dvěma, tak nadhodnocuje o 20%.
Krokoměr Digiwalker měřil s chybou do 5%, pokud jsme naměřené hodnoty nenásobili
dvěma. Po vynásobení naměřených hodnot dvěma měřil s chybou téměř 95%. Ukázalo se, ţe
nejniţší chyba měření byla zjištěna na trávě.
Krokoměr SILVA Pole Mate II můţeme doporučit k monitorování pohybové aktivity u
Nordic walking. V našem experimentu se nepotvrdilo, ţe krokoměry Digiwalker a Omron,
které beţně připevňujem k pasu, můţeme připevnit na hole pro Nordic walking. I přesto, ţe
krokoměr Digiwalker, který měřil s chybou do 5%, pokud jsme naměřené hodnoty nenásobili
dvěma. Tento krokoměr byl totiţ připevněn pouze na jedné holi a tím pádem by měl měřit
pouze polovinu kroků. K tomu, aby se tento předpoklad mohl potvrdit nebo vyvrátit by bylo
zapotřebí provést další experiment na větším mnoţství probandů.
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Příloha č. 1 - Informovaný souhlas probanda

Informovaný souhlas probanda

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Informace pro probandy
Vyšetření je zaměřeno na ověření správnosti a srovnání třech různých druhů krokoměrů, které
jsou připevněny jednak na holích pro Nordic walking a jednak na Vašem pase. Všechna
měření jsou zcela neinvazivní. Testování krokoměrů bude probíhat na třech površích o
celkové trase 2,1 km. Výsledky vyšetření jsou důvěrné a budou zpracovány a zveřejněny
anonymně v rámci mé diplomové práce. Souhlas s účastí ve studii je zcela dobrovolný a od
testování můţete kdykoli odstoupit.
Bc. Markéta Matoušková
studentka 2. ročníku NMgr. studia fyzioterapie 2. LF UK v Praze
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