Vlastnosti obuvi
DĚTSKÁ NOHA
Noha dítěte roste velmi rychle, mění se v délce, šířce i
proporcích. Noha malého dítěte roste v průměru 15 až 18
milimetrů za rok, u starších dětí 8 až 12 milimetrů. Ve
věku 2-3 let potřebují děti dvě až tři velikosti obuvi
za rok, v předškolním věku dvě velikosti obuvi a ve
školním věku dvě až tři velikosti obuvi ročně. Růst nohy
není plynulý, ale probíhá ve skocích. Některé děti mohou
ze svých bot vyrůst již za dva až tři měsíce.
Kosti nohy malého dítěte jsou dlouho chrupavčité, tudíž
měkké a schopné se rychle deformovat buď špatnou obuví,
nebo nadměrným zatížením.
Dětské nohy mají sníženou citlivost vůči bolesti a
tlaku. Proto jsou děti ohroženy tím, že budou nosit
příliš krátkou nebo nepadnoucí obuv, aniž by si toho
byly vědomy.
U nejmenších dětí přibližně do věku 4 let jsou v klenbě
nožní tukové polštářky protkané pružným a pevným
vazivem, které mají za cíl chránit vyvíjející se nožní
klenby před možným přetížením. Je tedy zbytečné
vybavovat obuv pro nejmenší děti komponenty pro podporu
klenby.
Bota pro vaše dítě
Údaje lékařských statistik jsou varující. Zatímco 99% dětí se
rodí s naprosto zdravýma nohama, s příbývajícím věkem se počet
vad nohou zvyšuje – podle některých údajů až na 67%.
Alarmujícím zjištěním je skutečnost, že přibližně jedna
třetina prvňáčků přichází do školy s nohama různě poškozenýma
v důsledku nošení nesprávné obuvi. Tato nanejvýš znepokojující
skutečnost byla potvrzena průzkumem nohou dětí, který v letech
1997-1998 uskutečnili přední odborníci z VUT Fakulty

technologické ve Zlíně, České obuvnické asociace a pracoviště
zdravotně nezávadného obouvání a.s. Konty Zlín. Odtud je
zřejmé, že pro mnoho rodičů je problémem rozpoznat při nákupu
zdravotně nezávadnou obuv od obuvi, která může poškodit nohy
dítěte mnohdy na celý život.
Touto informací si Vám dovolujeme poradit při nákupu obuvi pro
Vaše děti a usnadnit rozhodování, který z nabízených modelů v
celé prodejní síti je pro ně ten nejvhodnější.
Čím se nohy deformují
Čím se nohy deformují Deformity nohou vznikají především
nošením obuvi, která dobře nepadne – je buď příliš krátká,
příliš úzká nebo špičatá. Na druhé straně i příliš široká
obuv, kde noha klouže ke špici, způsobuje vážná poškození
nohy. Dalšími rizikovými faktory jsou: přetěžování nohou
nepřiměřeně dlouhou chůzí a stáním, nadměrná tělesná hmotnost,
nedostatek pohybu a chůze naboso po tvrdých a rovných
podlahách.
Zvláštnosti stavby dětské nohy
Dětská noha se od nohy dospělého člověka liší v mnoha
anatomických i funkčních vlastnostech:
Noha dítěte velmi rychle roste, mění se v délce, šířce i
v proporcích. Noha malého dítěte roste v průměru 15 až
18 mm za rok, u starších dětí 8 – 12 mm.
Kosti nohy malého dítěte jsou dlouho chrupavčité, tudíž
měkké a schopné se rychle deformovat buď špatnou obuví,
nebo nadměrným zatížením.
Dětské nohy mají sníženou citlivost vůči bolesti a
tlaku. Z toho důvodu jsou děti ohoženy tím, že budou
nosit příliš krátkou nebo jinak nepadnoucí obuv, aniž by
si toho byly vědomy.
Nošení příliš krátké obuvi ohrožuje zdraví nohou

