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Výborné
CCC sandály Action Boy
dodavatel: CCC Czech
cena: 244 Kč (zlevněno z 349)
koupeno: CCC
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Sandálky jsou měkké, pohodlné,
větratelné. Dobrá regulace šířky boty
dvěma suchými zipy. Pevné vedení paty.
Nedráždivý horní pásek, který je spojen s
jazykem. Velmi dobré boty.

Nevhodné

Fare chlapecké kotníčkové
výrobce: Fare Valašské klobouky
cena: 590 Kč
koupeno: Denny shoes
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Bota je prostorná, dostatečně široká v
prstové části. Je velmi lehká, neklouže a
šířku lze dobře ovlivnit tkaničkami.
Perfektní zpracování. Z hodnocených
botiček nejlepší.

Modern world
dívčí sandály
bez jakéhokoliv označení
cena: 100 Kč
koupeno: vietnamský obchod Textil
Obuv Nádražní 88, Praha 5
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Bota je široká v patní části bez možnosti
dotažení. Pokud se pásek utáhne víc,
může se jeho konec dostat až pod botu.

Deichmann
Bjorndal sandály

DĚTSKÉ BOTY
Odborník radí
Jaroslav
Fešar

››

podiatr

Dětská botička musí
být především v přední části dostatečně
prostorná a v zadní části pevná – s vyztuženou, dostatečně vysokou patou. Podrážka
musí být pružná a měkká a
nesmí klouzat. Bota musí
být lehká a neměla by mít
žádné ostré šití. A měla by
být z kůže, protože ta je prodyšná.

Jaroslava
Voláková

››

fyzioterapeutka

Důležité je, aby bota
seděla perfektně na
noze. Dětskou obuv
je tedy nutné kupovat přesně na dítě, a ne ji dědit, protože každé dítě má jinou
nohu.

výrobce: neuveden
cena: 199 Kč
koupeno: Deichmann

Bez výhrad jen
dva modely ze 16
Dříve než jsme odvezli boty k analýzám chromu, nechali jsme
je ohodnotit odborníky na dětské obouvání.
„Tahle botka perfektně vede nožičku do správnénout do správné šířky ani tkaničky, úzká dětská nožho postavení. V přední části je prostorná, v zadní
ka pak může z boty vypadávat.
pevná, neklouže, tkaničky tu nejsou na parádu, ale
Na první kroky doma raději ponožky
dá se jimi regulovat šířka... To je bota na jedničku,“
Odborníci se ve svém hodnocení zaměřili předeříká o botičkách české značky Fare podiatr Jaroslav
vším na to, zda jsou botičky vhodné pro
Fešar z Centra péče o nohy a tělo.
Sandály s pevnou
dětskou nohu. Zhodnotili způsob upevStejně dobře ohodnotil společně se
tvrdou podešví a
nění k noze, fixaci jednotlivých částí
svou kolegyní Jaroslavou Volákovou už
bez paty nejsou pro
nohy, posoudili, zda botička klouže, a
jen jedny další botičky. K dalším 14 moděti vhodné,
zaměřili se i kvalitu provedení i celkové
delům, které jsme jim předložili k hodprotože jsou
zpracování.
nocení, měli menší či větší výhrady.
nestabilní.
Rodiče, kteří chtějí nožičky svých dětí
Nespokojeni byli především s botičkanechávat bez ovlivňování obuví, momi, které nedrží pevně nohu ve správhou zkusit na první ťapání capáčky.
ném postavení. „Dětská noha by měla
Ovšem pozor. Pokud se dítěti nožičky vyvíjejí nebýt v botě pevně fixovaná,“ zdůrazňuje Jaroslava Vosprávně, nemohou capáčky, které jenom obalují
láková. „Sandály s pevnou tvrdou podešví a bez
nohu a chrání před zevními vlivy, zabránit vzniku nepaty nejsou pro děti vhodné, protože jsou nestabilchtěných změn. Pro chůzi doma se jeví jako vhodnějní, nedrží nohu v botě, dítě se v nich může i zranit.“
Vadilo jim také, že některé botky jsou na svoji veliší nosit ponožky s protiskluzovou úpravou.
(hve)
kost příliš široké. A mnohdy nepomohou botu utáh-

výrobce: Rak Slovensko, dod.: Velashoes.cz
cena: 499 Kč
koupeno: chicco
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Bota je prostorná, pohodlná, šířku je
možné dobře ovlivnit šněrováním
tkaničkami. Výborná je možnost výměny
stélky. Problematické je velmi ostré šití ze
spodní strany jazyka v místě přechodu na
svršek boty.

Bama chlapecké
celokožené boty
výrobce: HR Group Osnabrück Německo
cena: 799 Kč
koupeno: Reno
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Pozitivní je možnost výměny stélky,
flexibilní podrážka a pěkné zpracování.
Bota ale méně stabilizuje patu, jejíž oblast je
příliš měkká. Nedoporučujeme pro nohy se
sklonem k pronaci hlezenních kloubů (vbočené
dovnitř).

Magnus dívčí sandály
výrobce: Becker Německo
cena: 399 Kč
koupeno: Globus
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Bota je ve střední a zadní části v poměru
k velikosti příliš široká. Tenké pásky
suchého zipu nemusí udržet nohu ve
správné poloze. Spodní přezka je jen
estetická, nefunkční.

Funky girls dívčí
balerinky
výrobce: neuveden
cena: 359 Kč
koupeno: Humanic
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Bota nemá pevné vedení podélné
klenby, ve středu nášlapu je podrážka
příliš úzká. Může podporovat
ortopedické deformace. Příliš tuhý nášlap.

Zara boys chlapecké mokasíny
výrobce: made in India
cena: 529 Kč
koupeno: Zara kids
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Bota je v přední části vzhledem k
velikosti příliš široká a tkaničkami
nelze šířku dobře upravit. Je také
relativně těžká – může se zouvat. Ve
střední oblasti podélné klenby příliš
tvrdý výstupek (jakoby hřebíček).
Vnitřní šití v oblasti paty může dráždit.
Vnitřní stélka může klouzat.

Dermatex sandál s patním páskem
výrobce: Dermatex Praha
cena: 379 Kč
koupeno: Dermatex

S výhradami
Rak Slovensko
dětská vycházková obuv

HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Absolutně neohebné a neflexibilní
provedení pantofle. Nedá se ovlivnit
šířka ani upevnění k noze. Chybí fixace
paty. Tento typ obuvi se nehodí na delší
nošení, pouze na krátkodobé přesunování.

Reno Junior League sandálky
distributor: Lanson Praha
cena: 259 Kč (zlevněno z 699 Kč)
koupeno: Reno
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Botičky jsou příliš úzké a tvrdé v přední
části, v místě prstů. Jsou i zbytečně těžké,
přední část je zbytečně zvednutá a tuhá.
Malá možnost utažení suchým zipem.
Pozitivem je dobrá stabilizace paty, podrážka
neklouže.

Bären-Schuhe
dětská letní obuv
výrobce: Bären-Schuhe
cena: 349 Kč
koupeno: Deichmann
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Sandálky působí velmi pěkným dojmem,
jsou však trochu těžší a bez možnosti
ovlivňovat postavení paty. Ne zcela kvalitní
krabatá stélka, noha na ní může klouzat.

Bambulini dívčí sandálky
výrobce: Made in EU
cena: 449 Kč
koupeno: Humanic
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Příliš ostře řezané okraje nášlapné části,
ostré šití po celém obvodu. Příliš složitý,
tuhý a objemný systém utahování na
suchý zip, zbytečně zvednutá bota v přední
části.

HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Nefunkční tvrdá obuv. Tvrdé
zvýšené okraje po celém obvodu,
pásek neudrží patu v patní misce –
pata není vůbec spojena s botou.

Capáčky
Playshoes dětské kožené
capáčky Formule
výrobce: Playshoes Německo
cena: 259 Kč
koupeno: e-detskeboty.cz
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Guma, která capáček drží na noze,
může být pro hubenou nožku volná,
botička se může zouvat nebo si na ni dítě
šlape či ji tahá za sebou. Na baculatější nožce
může guma nežádoucím způsobem škrtit. Dítě
může došlapovat na vnitřní výrazné švy. Jinak je
prostorná a nohu v zásadě nijak neovlivňuje. V
podstatě ani špatně, ale ani dobře.

Sterntaler capáčky
výrobce: Sterntaler Německo
cena: 499 Kč
koupeno: Ondálek.cz
HODNOCENÍ ODBORNÍKA
Široká v přední části, což může při
užší noze spíše v chůzi překážet.
Nelze zabezpečit, že se noha během
navlékání nebo nošení nedostane na
ohnutý spodní díl boty a švy. Nelze
gumou ovlivnit držení na noze, může
padat nebo škrtit.

Inch blue capáčky
Whale Navy
výrobce: neuveden
cena: 471 Kč, koupeno: Capacek.cz
STEJNÉ HODNOCENÍ

