
četin a zad. Také 
materiál, ze které-
ho jsou boty vyro-
beny, podléhá přís-
ným požadavkům 
pro kvalitu a vliv na 
lidské zdraví. Boty 
jsou navíc velmi 
lehké, antibakteriál-
ní a protiskluzové. No 
prostě je nosím skoro 
pořád.“

V lyžařské botě tráVíme hodiny při lyžoVání, kdy noha čas-
to trpí – to je už úděl lyžařského sportu. o to Víc péče by-
chom ale měli noze VěnoVat Ve chVílích, kdy je příležitost 
se o ni důstojně postarat. po lyžoVání a V době mezi ním. 

ortopedickou obuv!

www.peterlegwood.cz

Aneb nejen lyžAřské boty ovlivňují pohodu lyžAře

Po sportu je důležité zaměřit se na relaxaci nejen 
chodidla, ale i celé nohy a celého těla. Třeba jen 
nenápadný fakt – správné postavení těla – vý-
razně přispívá k tomu, aby vše fungovalo har-
monicky, aby tělo efektivně relaxovalo a třeba 
aby nedocházelo k nesprávné rotaci kloubů. 

A právě inteligentní zdravotní obuv dopo-
může k tomu, aby se vše srovnalo tak, jak má. 
Snižuje zatížení dolních končetin, napomáhá 
správnému pohybu pánve a výrazně minima-
lizuje opotřebení kolen a kyčlí! Navíc fungují 
i jako prevence proti zkracování svalů. 

Ortopedická obuv se už dostala i mezi české 
lyžaře. Kryštof Krýzl , který má v posledních mě-
sících skvělou formu především ve slalomu (první 
2 body v SP v Beaver Creeku, 4. místo v EP v ital-
ském Oberregenu, 24. místo v SP ve Flachau,  
3. místo v EP v Madonně di Campiglio, 21.místo 
v obřáku a hlavně doposud nejlepší výsledek ka-

riéry – 12. místo ve slalomu v Adelbodenu) po-
užívá zdravotní obuv patentované technologie 
Aequos od značky Peter Legwood. A právě k je-
jich významu nám Kryštof sdělil několik vět. 

Kryštofe, čím to je, že se ti tak daří? 
„Především se mi letos povedlo nezranit se, 
moje příprava je zaměřena hlavně na slalom 
a obří slalom. Stabilizoval se můj tým a ještě více 
se snažím na sobě pracovat včetně důrazu na 
kvalitní regeneraci. Začal jsem více dbát o to, co 
mám na noze po tréninku, ať už vylezu z lyžař-
ských bot, které používám letos nové od Fische-
ra, tak po tréninku na suchu. Na jaře jsem začal 
spolu s kolegy z reprezentace používat italskou 
ortopedickou obuv od značky Peter Legwood, 
kterou používá mnoho sportovců v ČR i v Evro-
pě. Systém AEQUOS Peter Legwood zlepšuje 
držení těla, snižuje zatížení svalů dolních kon-

Neopomeňte

O tom, kdo boty 
Peter Legwood 
také nosí se 
dozvíte na:
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