
 

 
 

 

 

 



 

V minimalistických botách běháte s radostí 
Přemýšlíte, jak zlepšit techniku a běhat přirozeně? Vyzkoušejte běhání v 
minimalistických botách. Získáte lehkost srnky, rychlost geparda a hlavně příjemné 
pocity z každého kroku a skoku. Přečtěte si o všech výhodách minimalistického 
běhání.  
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Jak drop ovlivňuje techniku běhu a proč příliš tlumení 
škodí 

Běhání je pro člověka nejpřirozenější pohyb. Jenže přirozenost se trochu vytrácí díky 
běžeckým botám, které mají vysoké tlumení a velký rozdíl mezi špičkou a patou – 
drop.  

Když je drop příliš velký, obvykle dopadáte spíše na patu. Celé tělo dostává hrozné 
rány a bolí to. K tomu vás dopad na paty nutí dělat nepřirozeně delší kroky, což vás 
zbytečně vyčerpává.  

___________________________________________________________________ 

“Pokud je tloušťka podešve přední části boty u špičky 6 mm a zadní 
části pod patou 16 mm, odečtením získáte hodnotu 10 mm = drop.” 

___________________________________________________________________ 

Dopad na špičky nadměrně napíná lýtkové svaly a namáhá je. Vyplývají z toho zase 
jen bolesti a únava navíc. 

To znamená, že v botách s velkým dropem a vysokým tlumením se sice cítíte 
pohodlně, ale vlastně se tím ochuzujete o příjemné běžecké zážitky.  

Pozor: Netvrdíme, že hned musíte vyházet z botníku všechny běžecké boty. Jen si 
je tam nechte a pokračujte ve čtení (na dlouhé trasy se přeci jenom tlumení hodí víc 
než minimalismus).  

Přečtěte si víc o tom, jak vybrat běžecké boty podle dropu 
 
 

Co je to minimalismus. Porovnání s klasikou a barefoot 
Minimalistické běžecké boty jsou boty, které ve srovnání s „tradičními“ běžeckými 
botami podporují přirozenou techniku běhu. Vyznačují se minimálním množstvím 
odpružení a nízkým dropem.  
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Minimalistické boty můžeme označit jako křížence tradičních klasických a 
barefoot bot. Jsou lehké, flexibilní, s nízkou podporou nohy. Jsou ale zase více 
polstrované než barefoot boty.  

Minimalismus je vynikající způsob, jak se snadno posunout k bosému běhu, nebo 
jednoduše získat lepší pocit z pohybu v terénu, aniž byste se vzdali veškeré ochrany 
nohy a chodidla.  
 

Minimalismus vs. barefoot vs. klasika přehledně 

● Barefoot boty mají drop 0 mm a podrážkou silnou max. 5 mm. 

● Minimalistické boty mají drop 4 až 8 mm. 

● Boty s vysokým tlumením mají obvykle drop od 10 mm výše. 

● Čím je drop menší, tím je běh přirozenější. 

● Jestli vás baví běhání naboso, dělá vám dobře a potřebujete minimální oporu, 
volte boty s nulovým nebo nízkým dropem. Nízký drop podporuje správný 
běžecký styl. 
 

Tip: Drop a tlumení jsou odlišné veličiny. Můžete najít “ultra”polstrované boty, které 
mají nulový nebo velmi nízký drop.  

 

 
Zdroj: Heureka.cz 
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4 zásadní výhody běhání v minimalistických botách 

1. Silnější chodidla a nohy 

Nadměrná podpora a odpružení v klasických běžeckých botách způsobuje ochabnutí 
některých svalů na chodidle, které je například v terénu náchylnější ke zranění.  

Běh s malou podporou pomáhá posílit vnitřní svaly, šlachy a vazy chodidla. A 
není to pouze pocitově. Existuje k tomu řada výzkumů.  

___________________________________________________________________ 

Ve studii zveřejněné v časopise European Journal of Sport Science vědci zjistili, že 
když běžci postupně začleňovali do svého tréninku minimalistické boty, některé svaly 
na chodidlech rostly. A to v případě, když v minimalistických botách naběhali 35 % 
tréninku.  

___________________________________________________________________ 

2. Podpora přirozené techniky běhu 

Běh v minimalistických botách obvykle podporuje ideální dopad do střední části 
chodidla. Dopad na patu je běžně důsledkem toho, že vás tlumené boty s vysokým 
dropem ke správnému došlapu zkrátka nepustí.  

Pokud dopadáte příliš na patu, zbytečně se brzdíte a ztrácíte sílu potřebnou k 
odrazu.  

V botách s nízkým odpružením a nízkým dropem se aktivují vnitřní svaly v 
chodidlech, svaly kolem kotníku i v oblasti lýtkových svalů. Získáte lepší balanc a 
efektivnější odraz.  

___________________________________________________________________ 

V prvních minimalistických botách jsem letěl jako vítr 

Zní to trochu zázračně, ale pocitově to tak opravdu bylo. Pořídil jsem si silniční 
běžecké boty Salming. Ani jsem tehdy nevěděl, že jsou minimalistické. Jedna bota 
vážila neuvěřitelných 200 gramů a pak jsem zjistil, že mají drop 4 mm.  
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Jakmile jsem si je obul, připadal jsem si jako běžecký profík. Necítil jsem je skoro na 
noze. Z ničeho nic jsem dokázal běžet mnohem rychleji a lehčeji. Už si přesně 
nepamatuju, kolik jsem to uběhl. Ale jedno vím jistě. Byl jsem doma mnohem dřív 
než obvykle.  

___________________________________________________________________ 

3. Lepší kontakt s terénem 

Další výhodou minimalistických bot je, že jejich tenké odpružení podporuje 
propriocepci. Propriocepce je vnímání pohybů těla a jeho polohy, tento polohocit je 
nezbytný pro správnou koordinaci pohybů.  

Je to schopnost cítit spojení s terénem pod nohama. Minimalistické boty jsou tak 
ideální pro běžce, kteří si tohoto pocitu cení a potřebují ho k využití techniky.  

___________________________________________________________________ 

Když cítím kontakt se zemí, nohy dokážou perfektně reagovat 

Sbíhám z rozhledny Vartovna ve Vizovických vrších. Na nohou mám minimalistické 
New Balance Minimus. Je to slušnej padák plnej kamenů, rigolů, kmenů a udusaný 
hlíny. I když to tam pustím na plný perdy, noha drží jako přibitá.  

Čím to je? Je to tím, že cítím povrch. Na každou změnu je noha připravená 
reagovat. A umí zareagovat, protože je silná díky minimalistickým botám. Bez obav 
jakéhokoliv zranění.  

___________________________________________________________________ 

4. Nízká hmotnost minimalistických bot 

Minimalistické boty jsou lehčí. Často váží míň než tradiční běžecké boty, řádově 
klidně i o desítky gramů. Zdá se vám to málo?  

Představte si, že denně běháte 10 km s botou o hmotnosti 310 gramů, nebo s botou 
vážící 220 gramů. Věřte, že noha to pozná. Potřebuje méně síly ke zvedání těžkých 
bot a na mnoha kilometrech se tyto gramíky sečtou.  
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Zdroj: Unsplash.com 

 

Na co si dát při minimalistickém běhání pozor?  
Hálelůjá. Teď všichni vyměníme boty s vysokým tlumením za minimalistické! 

Tak takhle by to nešlo. Naše nohy jsou obvykle zvyklé na vysoké tlumení a zbrkle 
přesedlat na minimalismus by bylo nebezpečné a nemělo by to efekt. Lepší je na to 
jít pěkně polehoučku a dodržovat pár pravidel: 

● Jestli přecházíte z klasických tlumených bot, jděte na to postupně. V 
minimalistických botách si dej procházku, pak pár kilometrů a postupně 
přidávejte.  

● Neběhejte zbytečně dlouhé trasy v minimalistických botách, i když už jste 
trochu ostřílení. Je to přeci jenom nápor na nohu.  

● Stále minimalistické boty střídejte s klasickými běžeckými botami. 
● Pokud běžíte dlouhý závod, zvažte, zda je vhodné menší tlumení a zda je to 

pro vás bezpečné. Můžete například běžet v botách, které jsou nahraně 
minimalismu a klasiky (přibližně drop 8 mm).  
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● Trpíte-li nadváhou, vyberte si boty s vyšším dropem a tedy i tlumením. 

___________________________________________________________________ 

A připravte se na protichůdné názory 

Přínosy minimalistického běhání vám tady můžu potvrdit. Svět se ale stále dělí na 
příznivce a odpůrce. Proto se nejspíš setkáte s lidmi, kteří vám budou meldovat, že 
minimalismus je blbost a že si tím ublížíte.  

Doporučuju si minimalistické boty vyzkoušet. Nemusí sednout každému. Sami 
zjistíte, jak nohy a celé tělo reaguje.  

___________________________________________________________________ 

 

Minimalistické boty vám pomůžou přirozeně pilovat techniku běhu. Ať už běháte 
jenom tak pro radost, nebo si rádi střihnete nějaký závod.  

Přečtěte si další zajímavé články o běhání na blogu Rogelli.cz 

 

 

Venda z Rogelli.cz 
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