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Zajímavosti o chůzi naboso „Víte, že…“ (z níže uvedených pramenů zpracoval Mgr. Igor Slouka): 

 

Víte, že…  

• … existuje nejméně jeden ortoped, který chůzi naboso zcela zatracuje? Pak se ale dozvíte, že 

dotyčný lékař se zabývá bokem výrobou a prodejem ortopedických vložek, které samozřejmě 

předepisuje jak na běžícím pásu. Rozšíření bosé chůze by jej připravilo o nemalé zisky. 

• …Vaše nohy jsou 6 milionů let  vyvíjené mistrovské dílo evoluce? Bipední (tj. chodící po dvou 

dolních končetinách) byl pravděpodobně již hominid Orrorin tugenensis (pračlověk tugenský, 

Keňa, Afrika).  Vaše nohy jsou „vyrobeny“ pro chůzi naboso. 

• …boty zná člověk nejvýše 40.000 let, nejstarší nalezené boty  jsou údajně jen 10.000 let 

staré? Moderní obuv pak Evropa zná jen 500 let a ještě méně let lidé nosí boty stylem 

všichni, všude a pořád. 

• …nošení bot je pro člověka nepřirozené a prokazatelně a měřitelně zdravotně závadné? Boty 

Vám mohou nohy zmrzačit, způsobit mnohé bolesti, deformovat chůzi, způsobit úrazy, zkrátit 

Achillovu šlachu a mohou  působit jako výtečně páchnoucí líheň mikroorganizmů.  

• …nohy, zvyklé na pohodlí bot, nejsou schopné bez předchozího tréninku chodit v náročnějším 

terénu naboso? Zajatci či vězni byli mnohokrát imobilizováni právě odebráním bot. 

• …bosý Ted, hrdina z bestselleru Zrozeni k běhu, označuje moderní běžecké boty za největší 

zločin proti lidské noze? Ve „špičkových“ komplikovaných botách má běžec o 123 % vyšší 

úrazovost, než v levných keckách či naboso. 

• …chůze naboso navozuje pohodu? Např. pocit štěstí, svobody, splynutí s přírodou či se Zemí. 

• …chůze naboso odstraňuje bolesti, poruchy spánku a stress? Zlepšuje také imunitu.  

• …chůze naboso dodá Vašemu výletu třetí rozměr? Chodidly najednou vnímáte i teplotu a 

strukturu povrchu cesty, od čehož Vás boty tragicky izolují. 



• …chodidlo obsahuje ca 200.000 nervových zakončení? Jejich stimulace má pozitivní účinky, 

viz též reflexní terapie, akupresura, masáže, Kneippova terapie.  

• …bezpečností a hygienou často argumentují ti, kteří s chůzí naboso nemají žádné nebo jen 

mizivé zkušenosti? Lidé mnohdy nosí boty i na naprosto absurdních místech (na pláži, na 

krásné trávě, ve vodě apod., zkrátka od kolébky do hrobu všude, kromě vany a postele).  

Přitom holé dlaně, kterými se dotýkáme sebe, jídla, klávesnic, madel apod. jsou z hlediska 

přenosu infekce mnohem více nehygienické, než bosé (byť  viditelně zaprášené) nohy.  

• …chodidla se při chůzi snadno zahřejí i v chladném počasí či na sněhu? Skalním bosochodcům 

je kolikrát větší zima na ruce v rukavicích (které se nehýbou) než na bosé nohy.  

• … budete-li chodit naboso, ušetříte spoustu peněz na boty-šmejdy, které mnohdy nevydrží 

ani jednu sezónu?  Ušetříte též za nejrůznější vodičky, spreje a pudry proti zápachu. Bosé 

nohy nesmrdí. 

• …děti mají jiný (lepší) poměr hmotnosti těla a plochy chodidla? Tam, kde by dospělák  skučel 

bolestí (např. na velkém štěrku), děti chodí a běhají  v pohodě.  

• ...největší potíže dělají bosochodcům povrchy, které jsou člověkem upravovány? Jde o hrubý 

asfalt, štěrk či absolutně hladký povrch. Naopak nejvhodnější jsou přírodní povrchy. 

• …veřejnost někdy má tendenci nahlížet na bosého chodce jako na bezdomovce, sektáře, 

uprchlíka či člověka s neškodnou úchylkou? Přitom je nošení bot prokazatelně škodlivé a není 

nařízeno žádným předpisem. Chůze naboso není zakázána. Prostě síla absurdní tradice a 

módy.  

• …koním, kteří nosí člověkem vnucené podkovy, rostou špatně kopyta, že mají  tvrdou chůzi 

bez hmatových vjemů, že jim  podkovy omezí kopytní mechanismus (s hrozbou infekcí a 

houbových onemocnění)?  

• … počátkem 20. století žil u nás takřečený Bezruký Frantík? František Filip se narodil roku 

1904 bez horních končetin, bez rukou. Chodil do běžné školy, kde měl vyrobenou speciální 

lavici. Vystudoval obchodní školu a byl i klientem Jedličkova ústavu. Nebyl však žádným 

strádajícím žebrákem či cirkusovou atrakcí. Nohama zvládal dělat vše – psal perem (lépe než 

mnozí rukou), na stroji, maloval, oblékal se, holil se, zašíval, pletl košíky, vyřezával, jedl a pil… 

a dokázal i řídit auto a opravit motor. Byl spisovatelem a podnikatelem (měl např. písárnu, 

cukrárnu, umělecký obchod, restauraci).  

• … lidská noha vyprodukuje až půl litru potu denně a má významnou úlohu v termoregulaci 

organismu? 

• … lidé proti zápachu bot a nohou užívají i kuriózní postupy? Kromě běžných vodiček, sprejů, 

krémů, pudrů, olejů, nanočástic/stříbra a biocidních vložek se užívá také chytrá houba, 

hypermangan, savo, vodka (zevně a do bot, nikoli vnitřně ☺), bylinné odvary a obklady, jedlá 

soda, ocet, používání bot obden (kvůli vysychání), 4x denně výměna ponožek, boty na noc do 

mrazáku, vkládání stříbrných předmětů do bot (dejte si tam nejlépe stříbrnou vidličku ☺), 

vpichování jedu do chodidel (botulotoxin).  
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