
Rady a skutočnosti týkajúce sa 

ochrany nôh a bezpečnostnej obuvi



Chodidlo a 
jeho 

konštrukcia

Pozrite sa na 
svoje chodidlá

Navrhovanie 
bezpečnostnej 

obuvi

Výber obuvi

Stabilita  
obuvi

Údržba obuvi 
a stielok





Chodidlá musia znášať všetko, čomu ich vystavíme a 

tiež musia vydržať celý život

Pri behu je na vaše chodidlá prenášaná až 6-násobná 
hmotnosť vášho tela

V priemere urobíte behom dňa 5,000-10,000 krokov

Plantar fascia je nejsilnejšia šľacha vášho tela

Pokiaľ zabehnete 6-7 km, budú vaše chodidlá o 0,5 cm 
dlhšie









Vysoká 
pozdĺžna 
klenba

Normálna 
klenba

Nízka 
(plochá) 
pozdľžna 

klenba



Pätná 
ostruha

Vyvrtnutý 
členok

Prepadnutá 
priečna 
klenba

Kladivkový 
prst

Plochá 
noha

Vybočený 
palec

Zacviknutý 
nerv

Vysoká 
pozdĺžna 
klenba





a) veľkosť chodidla

b) šírka chodidla

c) preťažené miesta vašich chodidiel

d) správnosť vášho postoja/ťažiska

e) stav pozdĺžnej a priečnej klenby

f) doporučená veľkosť bezpečnostnej obuvi

g) účinok FSS stielky



ví tlaku chodidel



Podpora 
priečnej 
klenby

Poron® XRD –
absorbuje energiu 

a tlmí nárazy
Fixácia päty

Korekčná 
podložka

Podpora 
pozdĺžnej 

klenby

ESD prevedenie

Ventilačné 
otvory









Stabilizátor/klenokPoron XRD 

Tužinka – AL, FE, 
Kompozit

Podšívka

Fixácia päty



Venujte výberu svojej bezpečnostnej a 

pracovnej obuvi dostatok času.

Bude to obuv, v ktorej strávite min. 8 hodín 

denne.

Premýšľajte, ktorú inú obuv používáte tak 

často??? 





Stabilná obuv (pozdĺžne i priečne) je dôležitá hlavne            

s ohľadom na pronaciu.

Ak má obuv stabilný opätok a ohýba sa na miestach, kde se 

ohýbajú vaše chodidlá, pronácia je obtiažnejšia.





Čistenie 

Po každom použití očistite obuv vlhkou handričkou, popr. odstráňte 

hlinu, piesok, prach a ďalšie nečistoty jemným kartáčkom na obuv.

Sušenie

Obuv nechajte vyschnúť pri izbovej teplote – nikdy nie vo vetracej 

skrinke, na radiátore alebo pôsobením nadmerného tepla.

Impregnácia

Impregnujte obuv (vrátane švov a jazyku). Nízku aj vysokú obuv   z 

lícovej a mastenej usne je možné jednoducho zvlhčiť norkovým 

olejom.

Stielky

Po každom použití je doporučené stielky vytiahnuť z obuvi. Predídete 

tak vzniku plesne, nepríjemnému zápachu a urýchlíte vysušenie.



Pre veľa ľudí je dôležité, aby pracovná obuv 

dobre vyzerala.

Mala by byť aj pohodlná a chrániť pred 

zraneniami.

Veľmi dôležité tiež je, aby ste vedeli, že má 

správnu konštrukciu a podporuje     

ANATÓMIU VAŠICH CHODIDIEL.



Štyri základné piliere bezpečnostnej obuvi JALAS®

Bezpečnosť
Usilujeme sa o prekonanie súčasných noriem a nariadení pre bezpečnostnú obuv, čo však 
vyžaduje neustály vývoj našich produktov, moderné materiály, znalosti, porozumenie 
extrémneho pracovného prostredia a spoluprácu pri výskume.

Ergonómia
Výrobky od spoločnosti JALAS® nechránia iba pred padajúcimi predmetmi a ostrými dielmi;
vďaka prepracovanej ergonómii predchádzajú zraneniam aj dalších častí tela a celkovo zvyšujú 
vašu pohodu. Snažíme sa prekonávať normy. Napríklad absorpcia v časti päty u bezpečnostnej 
obuvi JALAS® je o 50% lepšia ako požiadavka normy EN 204345.

Komfort
Celodenný komfort často spôsobuje, že naší zákazníci odchádzajú v našej obuvi domov aj po 
práci.

Kvalita
Nič iné, ako len tie nejlepšie komponenty sú dosť dobré pre JALAS® bezpečnostnú obuv. 
Typická bezpečnostná obuv JALAS® je vyrobená až z 50 rôzných častí kože, textilu, hliníku, PU, 
EVA a plastu. Každý kus obuvi musí prejsť 8 kontrolami pred uvedením na trh.




