
PRŮVODCE 
PO DĚTSKÉ 
OBUVI 

SKVĚLÝ 
První krůčky jsou jedním z nezapomenutelných 
momentů pro děti i rodiče. Kdy se tak stane, je velmi 
individuální. 
Nejprve nechte své dítě zkoumat svět naboso, až do 
té doby, dokud nestojí na nožkách jistě. Teprve tehdy 
doporučujeme flexibilní obuv na první krůčky pro 
dobrodružství venku, doma mohou děti stále běhat 
naboso nebo v papučkách.

Všechny naše dětské boty jsou přísně testovány. 
Ručíme za kvalitní zpracování a vysoký komfort při 
nošení.

Na funkčnosti si dáváme záležet. Proto přikládáme 
velký význam řadě modelů s membránou Tex, která 
zajišťuje dobré klima chodidla tím, že zabraňuje 
pronikání vlhkosti do boty a uvolňuje vlhkost směrem 
ven. 

HUMANIC – to je také dětská obuv 
 Pečlivé zpracování 
 Používání vysoce kvalitních materiálů 
 Funkčnost a forma pro dítě 
 každého věku, které podporují 
 zdravý vývoj nohou 
 Svoboda pohybu a módní design

VELKÝ KROK
K PRVNÍM BOTÁM 

MALÉ NOŽKY JSOU 
PRO NÁS DŮLEŽITÉ.

Humanic CZ spol. s.r.o.
nám. Svobody 11
CZ - 602 00 Brno

HUMANIC  
CHECKLISTE:  
 

 Měřte dětem obě nohy přibližně 
 každé 2-4 měsíce a to při stání

 Věnujte pozornost správné délce, 
 vhodných je 9-12mm navíc

 Volný prostor pro prsty a stabilní 
  držení paty

 Lehké a prodyšné materiály

 Poraďte se s naším personálem

SKVĚLÝ
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OA Dr. Patrick Niederle, ortoped a chirurg, ví, jak je 
důležité najít vhodnou obuv: „Stejně jako je rozdílný 
charakter dětí, různé jsou také jejich nohy a zaslouží 
si zvláštní pozornost. Liší se v délce, šířce ale také 
postavení kotníku. To vše musí obuv zohledňovat. Na 
jedné straně by se děti měly v botách cítit maximálně 
svobodně a pohodlně, na straně druhé by měla obuv 
nohy chránit a poskytovat jim dostatečnou oporu.

Je důležité, aby byly nohy správně změřeny, protože 
dítě není schopné vyjádřit, jestli mu nejsou boty příliš 
malé nebo velké.

Správná velikost je důležitá, protože zdravé dětské 
nožky jsou základ pro funkční 
nohy dospělého 
člověka.“

Vybrat dětskou obuv, která správně sedí, není nic 
jednoduchého. O to je to však důležitější. Proč, se 
dozvíte v této složce.

Náš personál si vždy najde čas, aby našel tu pravou 
obuv pro Vaše dítě. Poradenství při výběru dětské 
obuvi je obzvláště důležité, aby se děti cítily dobře 
a jejich nožky se zdravě vyvíjely.

NESEDÍ JEN DOBŘE, 
ALE VÝBORNĚ!

PŘI NÁKUPU OBUVI 
MĚJTE OČI OTEVŘENÉ

NEZAPOMEŇTE NA MĚŘENÍ!
Přibližně každé 2 měsíce, nejpozději však každé 
4 měsíce, je důležité dětem změřit obě nohy při stání. 
Náš personál Vám s tím rád pomůže.

PROSTOR, PROSÍM!
Dětské nožky potřebují místo k růstu. Proto je 
optimální délka navíc u malých dětí plus 9mm, u 
větších dětí 12mm.

 
Při nákupu dětské obuvi věnujte pozornost vysoce 
kvalitním, prodyšným a lehkým materiálům, prostoru 
pro prsty, zesílené špičce a stabilnímu držení paty.

TIPY NA
NÁKUP BOT

TIPY NA SKVĚLÉ BOTY

Dr. Patrick Niederle  
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