
 
 

Když už smůla, tak se dvěma kopiemi. 

Právní analýza dvou nehod chodidel v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 

 

V § 1  odst. 1, 2 a 4  níže přiloženého právního předpisu se v zásadě praví, že 
není radno podceňovat všeobecná rizika lidských činností. Dlužno říci, že 
přiložený zákon 101/2006, kterým se řídí výkon práce a skutečnosti na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, platí i 
v oblasti chůze naboso. Není radno tento nejdůležitější právní předpis 
s vpravdě  všeobecnou platností podceňovat, povinností každého bosochodce 
by mělo být dotyčný zákon alespoň 1x přečíst a pokudmožno si jej i 
zapamatovat. 
 
Posuďte totiž  jednu mou trojitou smůlu v jednom období. 



 
 
Smůla č. 1: Poprvé po třech-čtyřech letech bezproblémové bosé svobody 
jsem si na sebe vzal oblek + společenské boty s tvrdou podrážkou a vyšším 
podpatkem, neb jsem šel se školní třídou do Státní Opery. V botách jsem se 
pařil a mučil ca 13 hodin. Při každém kroku jsem si rytmicky říkal: „Chcíp--nu, 
chcíp--nu…“. No a reálné následky: opět bolesti bederní páteře a plíseň mezi 
prsty. Ta plíseň byla pro mne velkým překvapením ve smyslu § 4 odst. 1 níže 
uvedeného zákona.  

Smůla č. 2, nesouvisející se smůlou č. 1: Do mého synka omylem strčila 
prostorově objemnější paní učitelka ve školní jídelně, výsledkem byla ohromná 
hromada střepů z hrnku, misky a dvou talířů.  

Smůla č. 3: A asi tušíte, co následovalo. Ale nemáte pravdu, nešlápl jsem na 
střep.  Nic tak jednoduchého. Nesmírně hloupě jsem si sám naběhl k něčemu 
mnohem tragikomičtějšímu, ve smyslu § 6 odst. 7 a § 2 odst. 2, 7 a 10 
přiloženého právního předpisu, přičemž významnou roli hrál i § 1 odst. 8.  

Šel jsem totiž kolem střepu, který odlétl dál od hlavní hromady. Aby jej p. 
uklízečka nepřehlédla a neopomněla zamést, chtěl jsem střep přesunout zpět 
k hlavní hromadě střepů.  V duchu jsem si říkal (vlastně jsem se v duchu přímo 
chvástal), že když jsem bez úhony přežil super kurz chůze po střepech (viz má 
fotografie výše, kurz vedl p. Mrhač z o.s. Bosá turistika), tak mi tohle nic 
nemůže udělat. Záměrně jsem do střepu vší silou kopl, aby dojel zpět k hlavní 
hromadě. Jenže ve smyslu § 1 odst. 8 ten střep byl již někým zamáčknut do 
lina, kde již naprosto pevně držel,  takže místo aby střep letěl zpět, zařízl se 
vší silou hluboko do mého chodidla a s trochou nadsázky mi takřka oddělil 
palec od zbytku nohy. Krve jak z vola, rozčilená vedoucí jídelny a zákaz chodit 
naboso do jídelny. Nachodím 100 km měsíčně bosky a nejhorší úraz se mi 
stane takhle pitomě. Za blbost se holt platí, učíme se chybami :-)) 

 

Takže vážení bosochodci, doporučuji při chůzi bosky používat mozek a 
nenechat se odrovnat logickými důsledky přílišného sebevědomí a 
neopatrnosti, jako se to stalo mně.  

Mgr. Igor Slouka, www.TuristikaNaboso.cz  

Níže následuje příloha – zákon 101/2006 



 
 

 

 

 

Níže následuje zákon 101/2006. 
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ZÁKON 
 

ze dne 23. května 2006 
 

kterým se řídí výkon práce a skutečnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích. 

 
 

§ 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Může-li se něco pokazit, pokazí se to. 
(2) Může-li se něco pokazit, tak s dvěma kopiemi, prosím. 
(3) Když se všechno daří, něco se pokazí. 
(4) Nemůže-li se něco pokazit, pokazí se to. 
(5) Vše funguje jenom proto, aby se to mohlo pokazit. 
(6) Neštěstí nechodí nikdy samo. 
(7) Jedinou nedokonalostí přírody je člověk. 
(8) Příroda vždycky fandí skrytým vadám. 
(9) I když se něco pokazí, může se zdát, že je vše v pořádku. 
 
 

 
 



 
 

§ 2 
 

Výkon práce a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

(1) Žádná práce není tak snadná, aby se nedala zbodat. 
(2) Nalezneme-li 4 různé faktory, kvůli nimž se náš postup může nevydařit, a vystříháme-li 

se jich, rázem se objeví pátý. 
(3) Když se zdá, že se nám začíná dařit, zcela jistě jsme něco přehlédli. 
(4) Když se chyba odhalí a napraví, zjistí se, že to chyba vůbec nebyla. 
(5) Všechno lze udělat snáz. Pokud máme před očima nějaký snadnější způsob, zvláště pak 

delší dobu, určitě si ho nevšimneme. 
(6) Nalijete-li lžíci vína do sudu splašků, výsledkem budou splašky. Nalijete-li lžíci splašků 

do sudu s vínem, výsledkem budou rovněž splašky. 
(7) Kdo dělá méně, méně pokazí.  
(8) Lepší počkat než se zmýlit. 
(9) Když se ti něco povede, snaž se nevypadat moc překvapeně. 
(10)  Odborník je ten, kdo se již dokázal ve své úzké specializaci dopustit všech možných 

chyb. 
(11)  Dodržováním pravidel se práce neudělá. Potřeba udělat práci není omluvou pro 

nedodržování pravidel.  
(12)  Odcházíte-li z práce pozdě, nikdo to nezaregistruje. Odcházíte-li dřív, potkáte se se 

šéfem u vchodu.  
 

§ 3 
 

Zásady výroby a opravy 
 

(1) Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky. 
(2) Tranzistor chráněný speciální pojistkou ji ochrání tím, že se sám vypálí jako první.  
(3) Každý drát ustřižený na správnou délku je příliš krátký. 
(4) Poté, co jsme vyšroubovali poslední ze šestnácti šroubů krytu přístroje, zjistíme, že jsme 

odšroubovali nespráný kryt. 
(5) Poté, co připevníme kryt šestnácti šroubky, zjistíme, že jsme zapomněli vrátit těsnění. 
(6) Když máme přístroj konečně smontovaný, zjistíme, že nám na stole zůstalo ještě několik 

součástek. 
(7) Chcete-li přesvědčit někoho, že stroj opravdu nefunguje, zaručeně bude fungovat. 

 
§ 4 

 
Úrazy a nemoci z povolání 

 
(1) Zdravý člověk je jen špatně vyšetřeným pacientem. 
(2) Otevřít lékovky, opatřené uzávěrem chránícím před otevřením dětmi, dělá problémy 

pouze dospělým. 
(3) Lze-li něco operovat, neznamená to ještě, že s úspěchem. 
(4) Jsou dva druhy náplastí: jedny nelepí a ty druhé nejdou odtrhnout. 
(5) Když už je nůž tak tupý, že jím nejde nic uříznout, prst jím uříznete vždycky. 
(6) Člověk onemocní druhého dne své dovolené a uzdraví se den před návratem do 

zaměstnání. 
(7) Nejdřív odškodnění, pak odpovědnost. 

 



 
 

§ 5 
 

Řízení a údržba služebního vozidla 
 

(1) Nikdo nedovede pořádně nadávat, dokud se nenaučí řídit.  
(2) Pohon na všechna čtyři kola prostě znamená, že uváznete na hůře přístupných místech. 
(3) Řidič za vámi by rád jel o 2 kilometry v hodině rychleji. 
(4) První brouk, který narazí na čisté přední sklo, se vám rozplácne přímo před očima. 
(5) Pravděpodobnost, že zabloudíte, závisí přímo úměrně na tom, kolikrát vám člověk, 

kterého jste se ptali na cestu, řekl: „To nemůžete minout.“ 
(6) Pojištění se vztahuje na vše kromě toho, co se doopravdy stane. 
(7) Součástka připevněná dvěma šrouby bývá ukryta těsně za součástkou připevněnou osmi 

šrouby. 
(8) Stěrač na řidičově straně se ochodí vždy jako první.  

 
§ 6 

 
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Loni to bylo lepší. 
(2) Usmívejte se, zítra bude hůř. 
(3) Chaos vládne i bez ministrů. 
(4) Ale úřední šiml přežije všechno. 
(5) Ten, kdo miluje klobásy a ctí zákony, by nikdy neměl být při tom, když vznikají. 
(6) Nikdo si nemůže být jist životem, svobodou ani majetkem, dokud zasedá parlament. 
(7) Vesmír je pravděpodobně nekonečný, lidská blbost je ale určitě aspoň o centimetr delší. 
(8) Každý právní systém, ve kterém neznalost zákona neomlouvá a v němž existuje tolik 

zákonů, že si je člověk v životě nemůže zapamatovat, je sám o sobě nespravedlivý. 
(9) Ať děláte co děláte, vždycky se najde nějaké ustanovení, podle kterého můžete být za 

svou činnost či nečinnost popotahován.  
(10) Hned po probuzení spolkněte ropuchu, a nic horšího už vás po celý den nemůže 

potkat. 
 

 
§ 7 

 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 

 
 
 
 

Murphy v. r. 
 
 
 
 

Tollův komentář Murphyho zákona: „Murphy byl optimista.“ 


