
álokdy se vám stane, že jdete 
na rozhovor a hned ve dveřích 
skončíte bosá. Než se nadějete, 

pochodujete po malé pražské prodejně 
v barefootových botách, které se vám 
v první chvíli zdají minimálně o dvě čísla 
větší. Zatímco ego trochu protestuje, 
nohy si absolutní svobodu užívají. Vítejte 
v Souladu – místě, které vás přirozeně 
vede k tomu zamyslet se nad tím, zda 
vám jde v první řadě o to, jak působíte 
navenek, nebo spíše o vaši pohodu 
a zdraví.

Nekup to za tu cenu!
„Dlouho jsme se radovali, že si můžeme 
koupit stále větší množství hezkého 
oblečení. Levný polyester totiž postupně 
nahradil přírodní materiály. V asijských 
dílnách jsou navíc lidé nuceni pracovat 
za nízké mzdy, které výrobcům umožňují 

podrážení cen. Dnešní doba nás tak 
neustále svádí k impulzivním nákupům. 
Když se však do tématu ponoříte hloubě-
ji, dojde vám, že někdo musel za nízkou 
cenu zaplatit poměrně vysokou daň,“ 
upozorňuje Petr Mühlhans. Zároveň 
přiznává, že mnoho lidí etické a ekolo-
gické aspekty oblékání a obouvání stále 

ještě neřeší. „I jich se však problémy 
konvenční módy přímo dotýkají. Málo-
kdo se v dnešní době zamýšlí například 
nad tím, že obaluje tělo a kůži do toxicky 
zpracovaného textilu a zavírá chodidla 
do nepohodlných bot, jejichž pravidelné 
nošení způsobuje vbočené palce, ploché 
nohy či plísně,“ konstatuje propagátor 
bosého obouvání a přirozeného pohybu.

Svoboda pro všechny části těla
Právě z palčivých otázek hýbajících sou-
časným textilním a obuvnickým průmy-
slem se začal v roce 2017 rodit Soulad. 
„Chci lidem nabízet vše pro to, aby se 
cítili zdravě a sami sebou. Když se člověk 
kvalitně postará o své základy, bude se 
mu lépe dařit i v jiných oblastech života,“ 
vysvětluje bosý ultramaratonec, jehož 
podnikatelské vize a idealistické cíle 
nejprve prošly drastickým střetem s kaž-

dodenní realitou. První rok od spuštění 
Souladu tak patřil ke zkušenostem, jimiž 
by si Petr nechtěl projít znovu. „Jsem vel-
ký idealista a jen nerad slevuji z vyšších 
cílů, a tak jsem v projektu hned zkraje 
utopil plno peněz. Založil jsem vlastní 
šicí dílnu na oblečení. Všechny boty 
jsem se snažil vyrábět ručně ve spoluprá-
ci s českými ševci. S tímto maximalis-
mem jsem poměrně tvrdě narazil a bylo 
jasné, že pokud chci podnikání udržet, 
je třeba vrátit se nohama zpátky na zem,“ 
přiznává Petr.

Hledání rovnováhy
Po prvním roce plném výdajů, starostí 
a strastí proto přestal striktně trvat 
na stoprocentní lokálnosti a vlastní výro-
bě a zařadil do portfolia také barefoot 
boty od různých evropských výrobců. 
Oblečení z bio bavlny s původem dohle-
datelným až k semínku však stále navr-
huje a šije v tuzemsku. V Česku vznikají 
také ručně pletené a háčkované doplňky 
i batohy a tašky. „Všechno, co nabízím, 
testuji sám na sobě nejen v civilizaci, 

ale také v těch nejdrsnějších povětrnost-
ních podmínkách. Miluji přírodu, a tak 
doufám, že se projekt postupně přesune 
z pražských kulis někam do nezkažené 
‚divočiny‘, kam si lidé budou přijíždět 
odpočinout od města a zároveň si zkusí 
výhody chůze na boso i ‚nahého‘ obléká-
ní,“ uzavírá Petr.

M

Vysoká daň 
z nízkých cen
„Naše tělo je chrám a jako takové by mělo být uctíváno. 
Místo toho ho halíme do oblečení plného chemikálií, 
v němž se nemůže svobodně nadechnout, a chodíme 
v nepohodlných botách, které nám deformují chodidla,“ 
říká zakladatel značky Soulad Petr Mühlhans. Sám nejen 
při své práci aktivně hledá rovnováhu mezi tělem a duší, 
přírodou a městem, udržitelností a módou.

T Eva Karlasová

F Lucie Hřebenářová 

a archiv Petra 

Mühlhanse

„Založil jsem šicí dílnu a boty jsem 
se snažil vyrábět ve spolupráci s českými 

ševci. S tímto maximalismem jsem 
tvrdě narazil.“

JAK 
IDEALISTÉ 
PŘICHÁZEJÍ 
O ILUZE,

ale stejně se nevzdávají!

Bývalý reprezentační cyklista, 
sportovec, bosý maratonec 
a ultramaratonec, podnikatel 
a výrobce obuvi i oblečení 
Petr Mühlhans se nijak netají 
tím, že v životě prošel mnoha 
fázemi ztrát i nálezů. Bosé 
obouvání objevil zhruba před 
pěti lety a takřka ihned mu 
propadl. V Česku byl tehdy 
barefoot ještě v plenkách, 
a tak Petra napadlo, proč 
sem ze světa nepřivézt 
další značky. Na základě této 
myšlenky vzniklo v roce 2015 
Naboso. „Do podnikání jsme 
s tehdejší manželkou vstupo-
vali s mladistvou naivitou. 
Neměli jsme nic spočítaného, 
žádný byznys plán. Firmě se 
i přesto dařilo.“ Paradoxně 
i kvůli velkému úspěchu na-
stal celkem záhy krach man-
želství. Petr se firmy Naboso 
kompletně vzdal, aby po od-
mlce naplněné duchovnem 
založil Soulad. V něm se 
aktivně snaží o propojení 
duševního a fyzického světa 
a dosažení toho nejdůležitěj-
šího: přirozené rovnováhy.

U každého výrobku je třeba se 

vždy ptát na následující otázky: 

Co to doopravdy je? Kde a kdo 

to vytvořil? Jaký to má dopad 

nejen na planetu, ale hlavně 

na mé tělo (a duši)?

„Jste nejen to, co jíte, 

ale také to, co si oblékáte 

i obouváte,“ doplňuje Petr 

obecně známou moudrost.
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