
Jednoduše
prírodní.

from their very first steps.



Milý rodiče,

Všichni si přejeme, aby naše děti mohly růst a rozvíjet 
se zdravě. Když se vydají prozkoumávat a dobývat svět, 

chceme, aby jejich kroky byly pohodlné a bezpečné.

Dítě se pokusí o první a nejisté kroky mezi 9. a 18. měsícem 
života. V té době a také později si zaslouží jeho nohy 

naši největší pozornost, protože správný vývoj nohou 
přispívá ke zdravému vývoji a správnému držení těla

Na dalších stránkách Vám 
specialista na ortopedii 

Ludvik Travnik, MD, 
nabízí několik zajímavých a užitečných rad.

Pomůže Vám to lépe porozumět vývoji 
dětských nohou a také vám rady 

pomohou při výběru nejvhodnější obuvi 
pro první a další kroky vašich dětí.

 

První kroky jsou 
ty nejdůležitější



V prvních měsících života jsou nohy dítěte nepřipravené pro rozložení hmotnosti při chůzi a bude 
nějaký čas trvat, než se nožky zformují. Malé nohy jsou tvořeny chrupavkami, a klouby ještě nejsou 
plně vyvinuty. Ačkoli se klenba objeví podél vnější strany nohy v prvním roce, nohy dítěte zůstávají 
měkké a poddajné, tvořené převážně z tukové tkáně. Všechny děti mají ploché nohy a mnoho 
rodičů předpokládá, že to tak zůstane.

Ale klenba se vyvine ve věku šesti let a konečnou podobu získává kolem dvanáctého roku nebo v 
pubertě.

V prvních letech jsou kosti na nohou velmi měkké a citlivé na tlak. Kosti a svaly se musí teprve 
vyvinout a je proto velmi důležité, aby vaše dítě nosilo v tomto období správné boty.

»Anatomicky tvarovaná, poddajná a perfektně padnoucí 

dětská obuv značky CICIBAN je optimální obuv, jelikož 

zaručuje malým nožkám svobody, ochranu, komfort a 

stabilitu. Moje rada rodičům je kontrolovat každý měsíc, 

zda je velikost obuvi dostačující a vyměnit ji za novou, 

pokud je nutné. Dětské nohy rostou velmi rychle a z bot 

mohou děti vyrůst během pár měsíců. Nohy každého 

dítěte se vyvíjejí jinak, proto bych nedoporučoval 

obouvat vašim dětem boty používané již někým jiným«

Mag. Ludvik Travnik, MD 
specialista na ortopedii 



V rané fázi vývoje jsou dětské nohy měkké, kosti, vazy a svaly se musí ještě rozvíjet. Těsné 
boty mohou způsobit nesprávný vývoj a výsledkem jsou problémy nohou v dospělosti.

Když přijde čas pro výběr první dětské obuvi, je důležité, abyste si dali pozor na následující:

1. Obuv musí být dostatečně velká. Nesmí mačkat nohu v místě, kde je nejširší. Musí 
mít dostatečně širokou přední část pro prsty tak, aby byl palec v přirozené poloze a nebyl 
tlačen k ostatním prstům. Ale nesmí být příliš široká, jinak noha v botě klouže. Musí být 
dostatečně dlouhá, s nadměrkem 6-7 mm.

2. Obuv musí být dostatečně vysoká. Pokud to počasí dovolí, nemusí být až nad 
kotník.

3. Obuv musí mít ohebnou podrážku. Podrážka musí umožnit ohýbat 
prstní klouby.

4. Obuv musí být anatomicky tvarovaná. Musí poskytnout 
noze komfort, ochranu a jemnou podporu. Toto ale nedělá 
obuv ortopedickou obuví, která se nosí při léčbě vad nohou.

5. Obuv musí mít měkkou stélku vyrobenou z 
přírodních materiálů, která zajišťuje větší komfort 
při chůzi. Stélka musí být prodyšná a �exibilní.

6. Obuv musí být  měkká a prodyšná, vyrobena 
z přírodních materiálů .
7. Obuv musí mít nízký podpatek. Nízký podpatek 
dovoluje rozložit váhu celého těla rovnoměrně 
na celé chodidlo.

Výběr správné obuvi



Jen ty nejlepší 
pro jejich první kroky

PRYŽOVÁ PODEŠEV 
ochrana před 
uklouznutím

TEPELNĚ FORMOVANÁ ŠPIČKA  
                 bota si zachová stejný 
               tvar i při delším nošení

ZESÍLENÍ PATY
pomáhá botě 
zachovávat 
si svůj tvar 
a chodidlu 
správnou 
polohu

PŘÍRODNÍ KŮŽE 
MEZIPODEŠEV 
zajišťuje lepší cirkulaci 
vzduchu, absorbuje pot

VNITŘNÍ VRSTVA  
z přírodních celulózových 
vláken, mimořádně pružná, 
lehká, absorbuje pot

ANATOMICKY 
TVAROVANÁ 
STÉLKA 
pro pocit pohodlí

                             LATEXOVÁ PĚNA  
pro lepší a měkčí přilnutí k noze

PODŠÍVKA Z PŘÍRODNÍ USNĚ  
měkká a porézní, absorbuje pot

PŘÍRODNÍ KŮŽE 
pružná a měkká 



Růst dětských nohou

Dětské nohy rostou velmi rychle.  Výzkumy ukazují, že dětská noha má při narození 40% 
velikost oproti dospělé noze a v prvním roce vyroste o 70 %. Více než 98 % lidí se rodí se 
zdravýma nohama, ale pouze 40 % lidí si zachová zdravé nohy až do dospělosti.

Nohy rostou ve skocích
Při narození měří noha 5-7 cm. Její růst je největší v prvním roce, okolo 4,5 cm. Když má dítě 
16-18 měsíců, noha roste o půl čísla za měsíc, když je dítě ve věku 18-24 měsíců, noha roste o půl 
čísla každé tři měsíce, a když má 24-36 měsíců, růst nohy je půl čísla každé čtyři měsíce.

Růst se zpomaluje po třetím roce života a nohy rostou půl čísla každé čtyři až šest měsíců. Nohy 
dosahují dospělé velikosti na konci puberty.

Kvůli takovému rychlému růstu musí rodiče měsíčně 
kontrolovat, zda jsou jejich dítěti boty stále dobré, 

mohou je totiž přerůst velice rychle. Musí mít také 
na paměti, že žádné dva páry nohou nejsou 

stejné. Každé se vyvíjí svým vlastním 
způsobem, a proto není vhodné, aby vaše dítě 
nosilo boty z druhé ruky.



Některé zajímavosti ...

CHŮZE NABOSO

Nejpřirozenější je chůze naboso po nerovném povrchu, jako je písek nebo tráva, povzbuzuje se tak 
rozvoj svalů na noze a stimulují se nervy. Tvrdé povrchy jsou méně vhodné pro chůzi naboso, 
nepovzbuzují pohybové svaly a jejich rozvoj.

PLOCHÉ NOHY

Ploché nohy jsou nejběžnější vadou dětských nohou. Jsou často znamením nedokončeného 
vývoje nožní klenby. Nohy se zplošťují, když se dítě začíná stavět, ale je to jen dočasný stav, který 
rychle mizí.

NOŠENÍ NEPADNOUCÍ OBUVI

Děti jsou velmi aktivní a jejich malé nohy potřebují podporu a stabilitu, což jim příliš malé nebo příliš 
velké boty nemohou poskytnout. Jestliže je bota příliš velká, noha je volná a může vyklouznout. 
Jestliže jsou příliš malé, noha je stlačována a prsty nemají dostatek místa pro pohyb. Taková obuv 
může zapříčinit puchýře. Nošení nepadnoucí obuvi může zapříčinit nepřirozený a nesprávný vývoj 
nohou a svalů na nohách. 



Tradice a 
kvalita

CICIBAN při výrobě dětské obuvi spojuje 60 let zkušeností, postupů a dbá na to, aby byl zajištěn 
zdravý a správný vývoj dětských nohou.

Rodinné podnikání zaměřené na dětskou obuv bylo založeno v roce 1953. Láska a péče věnovaná 
zdravým nohám dětí je navíc společnou hodnotou pro všechny zaměstnance a vysvětluje naši touhu 
po poznání a zkušenostech, stejně jako neustálé zlepšování kvality.

                                                                  

Naší prioritou číslo jedna je zdravý rozvoj nohou, a proto 
pravidelně spolupracujeme s proslulými slovinskými 

ortopedy.

Kromě pohodlí, kvalitního materiálu a správného 
tvaru je také důležitý atraktivní design dětské 
obuvi. Náš sortiment zahrnuje různé modely, 
které uspokojí jak děti, tak jejich rodiče.



MARINES: “Pro bezpečné první krůčky.”

Bio boty mají stélku z přírodního korku, skvěle padnou na 
dětskou nohu a nabízejí maximální komfort na každém 
kroku. Gumové podrážky zajistí pohodlí a �exibilitu 
nohám během chůze,  nebo když si děti hrají.

Zrozen přirozeně.

Řada Soft spojuje všechny poznatky, tradici a lásku, kterou 
Ciciban věnuje výrobě dětských bot.
Vyrobené z nejjemnější kůže, nabízejí maximální �exibilitu a 
skvěle padnou na dětskou nožku.

“Pro měkčí kroky.”

“Pro pohodlné letní kroky.”

Dětská obuv Marines je vyrobena z přírodní kůže nejvyšší kvality. Jsou pohodlné 
a jejich ohebná podrážka pomáhá dětem, když se pokouší o první kroky.
Anatomicky tvarovaná stélka jemně podpírá klenbu 
a podporuje ji v normálním vývoji.



Ciciban pro všechna 
roční období

Do školky, školy a na výlety

Mnoho dětských aktivit, ale i různorodé počasí, vyžadují kvalitní materiály s cílem zajistit zdravý 
vývoj nohou, pohodlí a �exibilitu. Ciciban nabízí širokou škálu modelů, které zajistí, že každý krok, 
bez ohledu na okolní vlivy, je zdravý.

Obuv Ciciban  sportovní řady se vyznačuje měkkou a prodyšnou horní částí, která zabraňuje 
pocení malých nohou, a také měkkou vrstvu, která absorbuje různé otřesy.



Ciciban C-TEX® obuv je vyrobená pro používání ve sněhu. Dostala jméno podle  membrány C-TEX®, 
která je voděodolná, prodyšná a udržuje nohu v teple. Chrání nohy před povětrnostními vlivy a 
umožňuje jim dýchat.

Membrána odvádí pot, aniž by voda pronikala dovnitř. Originální C-Tex membrána a značka Ciciban 
jsou zárukou teplých a suchých nohou během různých aktivit ve sněhu.

Chrání proti větru

Prodyšná

Voděodolná



Jednoduše pohodlné

Ciciban nabízí širokou řadu dětských ponožek, 
podkolenek a punčocháčí v moderních vzorech a 
všech velikostech. Jsou vyráběny z čisté bavlny, a 
proto jsou lehké, příjemné na dotek, savé a 
prodyšné.

Bačkůrky Ciciban jsou ideální pro všechny 
dětské aktivity doma, ve školce nebo škole.

Pohodlné a měkké bačkůrky vyrobené z 
přírodních materiálů mají moderní a veselé vzory. 
Mají protiskluzovou podešev a jejich vnitřní stélka 
je prodyšná a zajišťuje pohodlné a lehké kroky.



Když malé nohy vyrostou … 

Objevování světa malými a velkými kroky

Větší děti musí mít také dobré boty. Když se malé krůčky stanou velkými kroky, musejí být stejně 
měkké, pohodlné, bezpečné a zdravé. 

THE NEXT je obuv určená větším dětem, které touží po pohodlné a módní obuvi.

Jsou k dispozici od velikosti 36 pro dospívající děti, ale i dospělé. 
Dospělé nohy si také zaslouží pohodlí, které 
poskytuje obuv THE NEXT!

od 
velikosti

36 

www.thenextshoes.com



PRODEJNY CICIBAN

Just Go

Emila Filly 508/1

Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: +420 722 11 80 54

ZÁSTUPCE CICIBAN PRO ČR

EKOAQUA plus, spol. s r.o., Varenská 36/2973, 702 00  Ostrava 1

VÝROBCE: AFIT d. o. o., Miren 129, SI - 5291 Miren, Slovenia

T: +386 (0)5 398 47 00, F: +386 (0)5 398 47 18

e-mail: ciciban@ciciban.info, info@thenext.si 

Ciciban

www.ciciban.info www.thenextshoes.com

Just Go

U Soudu 6200/5

Ostrava-Poruba

Tel.: +420 722 11 80 53

www.ciciban-cz.cz

www.ciciban-detskeboty.cz



V životě můžeme ujít 
vzdálenost přibližně 2,5 násobku 

délky rovníku nebo více než 
113.000 kilometrů. 

Každý kilometr chůze je tvořen 
více než 1.000 kroky.

      Věděli jste?

Malé nohy jsou velmi 
citlivé na dotek a teplo. 

Přes nohy dostává dítě podněty, 
které jsou důležité pro rozvoj rovnováhy 

a první chůzi, stejně jako jsou 
prostředkem k potěšení a radosti.

Nezapomeňte na masáž a jemné 
polibky malých nohou… jistě 
budete odměněni úsměvem.

Kolik toho v 
životě nachodíme?



“printed on 
100% recycled paper” 

www.ciciban.info


