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I. Slovo předsedy sdružení 
 
 
 

Vážení přátelé, 

 

dnes uplynulo přesně 12 měsíců ode dne, kdy naše sdružení vzniklo. 

Nikdo z nás, zakládajících členů, si tenkrát nedovedl představit, že za 

tak krátkou dobu dojdeme až tam, kde jsme nyní. Co nám však 

nechybělo, byla vize a nadšení s  jakým jsme se vrhli do práce. To 

bylo naším hnacím motorem, jenž nás vedl k úspěchům, kterých 

jsme dosáhli. Neopustí-li nás tento entusiasmus a píle, můžeme dál 

plnit své poslání a být prospěšní tam, kde je ho zapotřebí.   

 

 

 

II. Idea, poslání a cíle naší organizace 

 

 Smyslem sdružení je sdružovat a podporovat občany, kteří rádi cestují, sportují, podnikají 

výlety, vandry, turistiku a jiné aktivity nejraději naboso.  

 Impulsem k realizaci tohoto záměru byly zkušenosti občanů, kteří chození naboso 

provozovali, leč často se setkávali s nepochopením okolí.  

 My, zakladatelé, jsme však zaznamenávali i jiné reakce. Na cestách jsme často potkávali 

výletníky, kteří nám dávali najevo, že nám fandí. Jejich reakce byly: ,,Jé, vy jdete bosí, 

také moc rád chodím bos(á), ale mám obavu, co tomu řeknou lidé okolo. 

 Zjistili jsme, že hodně lidí chodí rádo naboso, ale podstatnou roli k odložení bot, hraje 

stud a společenské zábrany. 

 Proto jsme se rozhodli vytvořit zázemí pro ty, kdo rádi bosí cestují a ukázat veřejnosti, že 

na této aktivitě není nic nenormálního, je zdravá a zcela přirozená.  

 

 

Za základní cíle jsme si stanovili:  

• Popularizace chůze naboso, bosé turistiky, sportů a dalších aktivit prováděných bez obuvi. 

• Šíření osvěty a boření mýtů o chůzi naboso z hlediska jejího přínosu a prospěšnosti na 

lidské zdraví. 

• Podnikání společných akcí naboso, zejména provozování ,,bosé turistiky“. 

 

 

III. Činnost v roce 2013 
 

 Naše organizace vnikla 10. 6. 2014 registrací u Ministerstva vnitra. Zpočátku jsme se 

zaměřili na neformální organizování společných výletů naboso. 
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 Poté jsme se pustili také do organizování veřejných akcí. 31.8. a 1.9. jsme pro zámek 

Loučeň vytvořili akci pro rodiče s dětmi, nazvanou „Bosý víkend v Loučni“. Návštěvníci 

se mohli projít naboso labyrinty, nebo po zážitkovém chodníku pro bosé nohy, pro děti 

bylo připraveno speciální hřiště, kde si mohly vyzkoušet různé aktivity, jako například 

vázání uzlů, kreslení nohama, úchopy předmětů prsty u nohou, balanční chůzi a další 

věci.  

 V srpnu jsme se také začali dostávat do širšího povědomí veřejnosti. V časopisu Respekt 

vyšel článek, který o našem sdružení poprvé informoval veřejnost.  

Krátce na to jsme se objevili v hlavních zprávách TV Nova, která informovala o tom, že 

,,Českem hýbe nová móda, bosování.“  

 A právě tímto slovem ,,bosování“ jsme nově obohatili češtinu, neboť tento původně 

interkomunitní výraz, slýcháváme, či čteme o něm stále častěji.  

 Zhruba dvakrát do měsíce jsme organizovali výlety a akce v příjemném i náročnějším 

terénu, pro začínající i zkušené příznivce turistiky naboso.  

 Největší metou byl bosý výšlap na Sněžku. Pro mnohé z nás to byla výzva k posunutí 

hranic, ale podtext byl hlubší. Chtěli jsme rozbít další mýty panující ohledně chození 

naboso, ukázat, že obavy s rozřezaných a rozdrásaných chodidel a nebo nastydnutí, jsou 

liché. I když terén byl vskutku náročný, cestu až tam jsme zvládli bez újmy a zranění.  

 Hodně úsilí jsme věnovali propagaci našich cílů a informování veřejnosti činnostech, 

které vyvíjíme. V době psaní této zprávy, je Bosá turistika o. s. již důvěryhodnou, veřejně 

známou organizací, o čemž svědčí pozornost, kterou jí věnují média a partnerské 

subjekty, které s ní spolupracují. 

 

Rekapitulace roku 2013 

 

 Ideu, jenž stála u zrodu sdružení, jejíž základním posláním bylo změnit postoj veřejnosti k 

,,bosým spoluobčanům“, se podařilo naplnit nad naše očekávání. V době psaní této 

výroční zprávy již zaznamenáváme výrazný, až masový zájem veřejnosti o turistiku 

naboso, běhání naboso a jiné bosonohé aktivity. 

 Média pozitivně informují o zdravotních přínosech chůze naboso, padá stud a společenské 

zábrany.  

 Trend, u jehož zrodu jsme stáli a na jehož prosazování jsme se významně podíleli, se 

stává módou. V této souvislosti občas slýcháváme výtky, že jsme z obyčejného chození 

naboso udělali módní záležitost. Nemyslíme si to však. Domníváme se spíše, že jsme jen 

přispěli k tomu k tomu, že spousta lidí odhodila zábrany, stud, obavy a uvědomila si, že se 

svou vášní pro chození naboso nejsou sami, nýbrž, že společně s nimi ji sdílí mnoho 

dalších lidí. Padá tak jedno společenské tabu, neboť výtka: ,,z běžného chození naboso 

jste udělali módu“, znamená, že to, k čemu dříve ne každý našel odvahu, se nyní stává 

běžnou věcí.  
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IV. Záměry organizace na příští rok 

 

 

 Primárně v roce 2014 budeme dále pokračovat v popularizaci chůze naboso, informování 

o zdravotních přínosech a vyvracení mýtů a obav, které v souvislosti s chozením bez bot 

panují. 

 Ačkoliv za předchozí rok se podařil pořádný kus práce, přece jen vnímáme prostor k 

vyjasnění některých otázek. 

  Jde ojediněle o nepřátelský postoj některých obchodních center, resp. jejich ochranek k 

bosonohým návštěvníkům. Konflikty jsme zaznamenali v OC: AFI Palace Pardubice, 

Arkády Praha a Olympia Plzeň. Chceme se touto problematikou zabývat. 

 I nadále chceme pokračovat v pořádání turistiky naboso a organizování akcí. Avšak 

chceme dát některým akcím hlubší podtext, rádi bychom pomáhat potřebným. Rozhodli 

jsme se proto podporovat vybrané charitativní projekty a přicházet s vlastními 

iniciativami.  

 Uvědomujeme si také, že chůze naboso není jedinou a samospasitelnou věcí, kterou 

člověk může udělat něco pro své zdraví, nýbrž může vhodně komplementovat zdravý 

životní styl, kam také patří strava, kterou jíme, voda, kterou pijeme, vzduch, který 

dýcháme, sport atd.  

 Chceme podnítit, inspirovat i jiné subjekty, nezávislé na nás k organizování a podpoře 

bosonohých akcí a podporovat je. 

 Otevíráme rovněž otázku zřízení pobočných spolků.  

 

 

V. Hospodaření 
 

Jako začínající nezisková organizace jsme začínali z nízkým rozpočtem. Významnou část našich 

příjmů tvořily sponzorské dary, největší výdaje jsme měli s pořádáním akcí pro veřejnost. Do 

nového roku jsme vešli s přebytkem 286 Kč. 

 

Příjmy   Výdaje   

vklady    500 Kč náklady spojené s organizováním akcí pro veřejnost 5250 

sponzorské dary  8 016 Kč reklama   1020 

    PR   1200 

    náklady na prezentaci  760 

celkem   8 516 Kč  8 230 Kč 
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VI. Poděkování 

Na úspěchu, kterého jsme dosáhli, mají podíl rovněž naši partneři, kterým tímto chceme za 

veškerou naši podporu poděkovat. Jsou jimi: Autorizovaný obchod ČR Vivobarefoot Concept 

Store Praha, Divadelní 322/24; značka LUNA Sandals, Teda McDonalda; Česká centrála 

cestovního ruchu – CzechTourism; Kontrast Projekt s.r.o., provozovatel webu www-

spolecneaktivity.cz; E-shopu Nohynaboso.czd a Škola reflexní terapie manželů Patakyových.   

 

 

VII. Orgány organizace a kontakty 

 

Orgány 
 

Mgr.  David Mrhač - předseda sdružení 

 

Vladislav Tocauer - místopředseda sdružení 

 

Ing. Pavlína Dušková - člen výboru 

 

Kateřina Vašáková - člen výboru 

 

Bc. Marta Machová - člen výboru 

 

Kontaktní a identifikační data 

Bosá turistika o.s.  

Plzeňská 177/59 

Beroun-Město 

IČO: 01776282 

Číslo účtu: 2200453812/2010 

+420 607 511 946 

bosaturistika@email.cz 

www.bosaturistika,cz 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

V Praze, dne 10.6.2014                 

                                                                                         Mgr. David Mrhač  

                                                                                          předseda sdružení    

mailto:bosaturistika@email.cz
www.bosaturistika,cz

