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Při nákupu si však dejte pozor, abyste nekoupili boty, které mají nekvalitní 
vnitřní vložku. Hledáte boty s vložkou relativně masivní, s „beránkem“, která 

sama o sobě po vytažení z boty drží tvar. Vložka, která se chová spíše jak 
nepovedená ponožka nebo kus hadru a při každém vyzutí se z boty vytahuje, 

se pro žádný pobyt v přírodě s dětmi nehodí a rozhodně jim takové boty 
nekupujte.  

Mně se osvědčily i voděodolné boty bez vytahovací vložky, kde veškeré 
nepříjemnosti s jejím shrnováním a krčením odpadají. Nevýhodou takových 
bot je to, že se hůře suší a perou, když došlo k zatečení bláta do boty shora. 

 

Bota jako druhá kůže aneb barefoot obuv 

Běžná obuv má v poslední době zdatnou konkurenci, barefoot obuv . O čem to 
mluvím?  

Anglické slovo "barefoot" znamená v překladu bosý nebo naboso.  

Z tohoto výrazu vznikl český název bosé boty  neboli používanější barefoot 

boty. 

Jedná se o boty věrně napodobující chůzi naboso, která je pro člověka 
nejpřirozenější. Zároveň však chrání chodidlo před mechanickým 
poškozením (zraněním ostrými předměty) a proti vlivům počasí.  
V barefoot botách můžete díky tenké a ohebné podrážce, která se 



Báječné výlety s mrňaty                              Lenka Voštová 

    www.lenkavostova.cz 

přizpůsobuje chodidlu, maximálně vnímat informace o povrchu,  
na kterém se pohybujete. 

Poskytují volnost prstům a umožňují zapojit všechny svaly, šlachy i kosti 
chodidel stejně jako při chůzi naboso. Chodidla v barefoot botách 
neustále přirozeně pracují a nejsou v pohybu omezována jako v klasické 

obuvi. 

Čím se liší barefoot obuv od klasických bot?  

-anatomicky tvarovaná špička, která nabízí dostatečný prostor pro pohyb 
prstů 

-flexibilní, měkká podrážka o tloušťce 2-6 mm 

-žádný podpatek 

-stélka bez tvarované klenby 

Rozdíl ve tvaru konvenční a barefoot obuvi: Barefoot obuv bývá  
na pohled v přední části výrazně širší, než jsme zvyklí u obuvi klasické.  

Já i moje děti rádi chodíme naboso, ale v mnoha situacích prostě nechceme 
mít špinavé nebo mokré nohy. A právě zde se hodí barefoot boty. Zvláště 
v dětských velikostech je již nabídka docela slušná. Botky jsou pohodlné 

a nenutí děti do nevhodných pohybových stereotypů, nedeformují přirozený 
tvar nohou a děti v nich moc rády chodí. 

Nevýhodou je často vysoká cena a někdy bohužel i kratší trvanlivost bot. Běžná 
klasická obuv z řetězců však nevydrží déle. Oproti tomu klasická trekkingová 
obuv je poměrně odolná a trvanlivá, neumožňuje ale přirozený způsob chůze.                    
 

Doporučuji barefoot obuv vyzkoušet. Je to skvělá příležitost zbavit se 
předsudků o nutnosti zpevněného kotníku, zvýšeného podpatku a pevné 
podrážky. Ani jedno z toho nepotřebujete. A možná se časem zbavíte  
i vbočených  palců a plochých nohou.   
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Chodíme bosky 

Chůze naboso je dnes téma, které 
rozděluje společnost. Zejména  

ve starší generaci vyvolává silné pocity 
strachu, nepatřičnosti a obav. Mnoho 
lidí ještě dnes věří, že kdo chodí 
naboso nebo má studené nohy, 

nachladí se a onemocní. Snad již 
tušíte, že tomu tak není, a proto 

budete v přírodě chodit i bosí.  

Malé děti většinou běhají bosky 
s nadšením a radostí. Začátky však 
mohou být nepříjemné. Kdo nikdy 
nechodil bez bot, není zvyklý na pocit 

chladu od země.  
 

Člověk je evolučně vybaven k tomu, 

aby nějakou porci chladu od země bez problému zvládal. Nemusíte se tedy bát, 
že studené nohy rovná se zápal plic. 

Pro jistotu si však k vašim začátkům s dětmi vyberte pěkný, teplý den, kdy je 
zem prohřátá. Neméně důležitý je vhodný terén. Zkoušet chodit po čerstvě 
posečené louce, po štěrkové cestě nebo v lese plném trní není dobrý nápad.  

Začněte na měkké lesní cestě.  Příjemná je i bosá chůze na udržovaném 
trávníku. Ten v lese asi nenajdete, ale parky a různé rekreační areály jsou jí 
plné. Zajímavá je  chůze na písčité pláži, ale písek některé děti tak lechtá, že se 
smíchem utečou. 
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Pokud jste jedním z těch, kteří 
nikdy bosky nechodili a mají vůči 
bosé chůzi nějaký vnitřní blok, 
můžete začít doma v ponožkách  

nebo vyrazit klidně spolu s dětmi 
na některou z Kneippových stezek.  

 

To jsou stezky s různými druhy 
povrchu, které jsou určeny  
na trénink bosé chůze. Někde je 
jemný písek, jinde oblázky, 

mulčovací kůra, šišky.  

Děti tyto Kneippovy stezky velice 
baví. A navíc na vás nikdo nebude 

divně koukat, protože tyto stezky 
jsou přece k bosé chůzi přímo 
určeny!  

Brzy zjistíte, že k bezpečné chůzi se 
musíte trošku propracovat. 

Nemůžete jen tak nazdařbůh dělat kroky, kam to zrovna vyjde. Potřebujete být  
vědomí, vnímat terén, vidět, co je před vámi a plánovat, kam došlápnete.  

Je to mimochodem vynikající mentální cvičení. Děti to brzy budou dělat úplně 
automaticky a i dospělí se to naučí. 

Pokročilejší bosochodci si již nedělají nic z jarního chladu a procházejí různé 
terény. K umění bosé chůze patří i schopnost najít nejlepší trasu a vyhnout se 

nepříjemným místům. Při toulkách se svou rodinou často chodíme bosí 
s botami zavěšenými na batohu.    
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Na výlet s miminkem 

Když se narodí miminko,  zvláště to první, najednou je všechno vzhůru 
nohama. Po nějaké době ale člověk začne přemýšlet, jak bude  jeho život 
vypadat dál. Co se vlastně s miminkem dá podnikat? 

Možná vás potěší, že s malým miminkem se většinou dá podnikat skoro 
všechno. Když si odmyslíte některé adrenalinové sporty a ty nejdivočejší párty, 
pořád vám zbývá spousta aktivit, které si nemusíte odpírat. 

Právě výlety do přírody jsou jednou z nejlepších aktivit, kterým se můžete 
věnovat v podstatě skoro od narození. 

Budete se ale muset smířit s některými rozdíly oproti dobám, kdy jste ještě byli 
na světě jen sami za sebe. 
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Než vyrazíte na výlet 

Než odejdete z domu, musíte miminko nakrmit, přebalit, obléci. Buďte 
realističtí a počítejte s půlhodinou času. Může to být méně, ale i více. Ani  
45 minut není výjimkou. 

Potřebujete nachystat náhradní pleny, vlhčené ubrousky nebo láhev s vodou 

na umytí, sáček na použité plenky. 

Pokud miminko nekojíte, je nutno si připravit umělé mléko. Je dobré je s sebou 

mít, i když se plánujete včas na krmení vrátit. Potřebujete teplou vodu  

v termosce na rozmíchání mléka a lahvičku na pití.  Pro větší miminko vezměte 
porci příkrmu.  

Jak vidíte, již před odchodem z domu je třeba hodně věcí nachystat. Největší 
chyba je odcházet s hladovým a nepřebaleným miminkem.  To se vám vymstí 

v podobě hlasitého pláče v tu nejméně vhodnou chvíli. 
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Vozit, nosit nebo obojí? 

Potřebujete s sebou vzít šátek, nosítko nebo kočárek, případně jejich 
kombinaci. 

Když vozíte miminko v kočáru, vybírejte trasu tak, abyste ji vy i kočárek zvládli 
v pohodě. Nepříjemné jsou blátivé cesty a cesty plné kamení  
a kořenů. Těm se s kočárem vyhněte a jděte jinudy. Je praktické mít kočár se 
spodním úložným košem, kam si dáte všechny věci. 

I ta nejmenší miminka můžete nosit v šátku. Pro novorozence je to to nejlepší, 
co můžete udělat, protože miminko celou dobu cítí blízkost maminky (nebo 
táty), je v teple a maminka přesně ví, co se s miminkem děje. 

Do šátku miminko nemusíte příliš oblékat. Zpočátku budete pravděpodobně 
nosit vpředu. S miminkem tak 

budete mít nejlepší možný kontakt 
a budete na sebe navzájem vidět.  

Pořídíte-li si nosící bundu nebo 

mikinu, stačí miminku dát tolik 
vrstev, kolik jich na sobě máte  
pod bundou vy. Bude přikryté spolu 
s vámi pod bundou, takže mu zima 
nebude. 

V chladu je ale i tak dobré občas 

zkontrolovat nožičky a ručičky, jestli 
nejsou příliš studené. Ruce trošku 
chladné, jak je míváte běžně 
chladné i vy, nejsou ničemu  
na závadu. Ale jestliže jsou 
končetiny ledové, je třeba proti 
tomu něco podniknout.  
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