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V prodejnách obuvi se setkáte s různým číslo-
váním - EU, anglické, francouzské dle výrobce 
obuvi, které se liší velikostně nejen do délky 
ale také objemu. V  prodejně obuvi by vám 
měli vaše nohy změřit ve stoje a hlavně obě 
chodidla, málokdy máte přesnou velikost 
obou nohou. U dětí je nutné sledovat velikost 
růstu chodidla pravidelně dle věku.
Pamatujte si, že u dítěte do 6 let pravidelně ka-
ždé 2-3 měsíce, mezi 6-10 rokem věku každé 
3-4 měsíce, ve věku 10-12 let každé 4 měsíce 
a mezi 12-15 rokem každých 4-5 měsíců. Dítě 
musí mít obuv řádně padnoucí, s ohebnou 

podrážkou a s nadměrkem dle nejdelšího prst-
ce a to 15 mm, dospělému postačuje 10 mm. 
Pamatujme si, že máme velkou zodpovědnost 
za správný vývoj dětské nohy.
Vybírejte boty na podporu nohy, pohodlné 
a za účelem, kterému mají sloužit - pro práci, 
volný čas nebo pro speciální činnost. Vhodněj-
ší je nakupovat obuv v odpoledních hodinách, 
kdy i zdravá noha lehce otéká a mírně se vli-
vem únavy svalů prodlužuje. Obuv by vám 
měla ihned padnout. Nazujte si boty a řádně 
se v  nich projděte. Čekat, že se bota časem 
poddá je špatně. Většinou se noha otlačí a ob-

Jak koupit pro sebe nebo dítě 
správné boty

jeví se bolestivé puchýře, způsobené třením 
a tlakem nepadnoucí obuvi.
Nešvarem dnešní společnosti je, že se v práci 
mnohdy nepřezouváme. Všichni, kdo mají prá-
ci s převahou stoje, chůze by si měli pamato-
vat, že jejich obuv by měla mít vyšší polstrova-
nou podrážku, protože tenká podešev 
poskytuje pouze malou ochranu před nárazy 
při chůzi po tvrdém povrchu a zbytečně přetě-
žuje klouby nohy.
Sportovní obuv slouží na sport, který provo-
zujeme a není vhodná na běžné nošení. Pro 
chůzi po městě by obuv měla být dostatečně 
pevná, lehká, s  pevným vedením paty ale 
s měkkým opatkem a také s dostatečným pro-
storem pro prstce. Mnohdy malý prostor vede 
k tlaku na nehty a pak k jejich zarůstání. Obuv 
volte z  přírodních materiálů. Každá noha se 
potí nejvíce u dětí a hlavně v období dospívá-
ní, kdy by se mělo více dbát, aby prostor uvnitř 
boty byl suchý. Bohužel naši dospívající nosí 
obuv celý den a hned ráno ji opět nazují. 
K čemu to vše vede - k plísním zprvu na po-
kožce a následně přechází na nehty. Co lze 
udělat, aby tomu tak nebylo? Přezouvat se, 

nechat obuv 24 hodin vy-
schnout, používat různé 
spreje nebo filtry do  
obuvi, bavlněné 
ponožky a hlav-
ně dbát na do-
statečnou hy-
gienu nohou.
V některé obuvi je 
od výrobce vložena stélka tzv. komfortní vy-
jmutelná a vy, pokud již vaše noha nemá ide-
ální klenbu si ji můžete vyměnit za stélku indi-
viduální nebo speciální. Nezapomínejte, že 
pokud nosíte stélky, pak musíte vždy vybírat 
obuv s  vyjímatelnou stélkou nebo obuv tzv. 
neutrální, kde je možno vaši stélku vložit. Je-li 
v  obuvi již stélka výrobcem všita, pak tato 
obuv již pro vás není vhodná. Vložení stélky 
a nošení stélky na zapracovanou stélku v obu-
vi vede k nástupu bolestí a nárůstu obtíží i ve 
vyšších etážích pohybového aparátu. Ve své 
praxi podiatra se občas setkávám, že jsou 
v  obuvi pacienta dvě stélky na sobě, po vy-
jmutí bolesti chodidla brzy mizí.
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