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Situace na trhu v ČR ohledně dětské obuvi, ve vztahu k její kvalitě – včetně a zejména zdravotní nezávadnosti - je 
vážná. 
Dokladují to zjištění ortopedů, kteří v dostupných studiích poukazují na neutěšený zdravotní stav nohou dětí a mládeže, 
přičemž nevhodná konstrukce obuvi je podstatným aspektem, byť ne příčinou jedinou. “Tuto neutěšenou situaci lze v 
krátkosti vyjádřit odkazem na vybrané statistické údaje z provedených studií,“ říká Libor Dupal, předseda Sdružení 
českých spotřebitelů a pokračuje: “99% dětí se rodí se zdravýma nohama. Do první třídy přijdou děti, které mají ve 30 
procentech vady nohou. Skutečné následky těchto vad a deformací se mohou v plné síle projevit až v dospělosti.“ 
To je důvod, proč se SČS tématu zdravého obouvání dlouhodobě věnuje. 
Aktuálně bylo SČS spoluorganizátorem mezinárodního odborného sympozia “Zdravé obouvání - aby nohy zůstaly 
zdravé po celý život“, které se konalo ve čtvrtek dne 29. května 2014 ve Zlíně. Konferenci zahájil hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák, který nad akcí převzal záštitu. Akce byla podpořena rovněž z programu švýcarsko-české 
spolupráce a konala se u příležitosti 120. výročí založení obuvnické výroby ve Zlíně firmou Baťa. Odbornými garanty a 
pořadateli symposia je Sdružení českých spotřebitelů, Česká obuvnická a kožedělná asociace a Česká podiatrická 
společnost. 
Z hlediska dalšího vývoje je významné, že sympozium podpořilo tvorbu evropské normy pro dětskou obuv. Technická 
norma, zasazená do rámce obecné bezpečnosti výrobků by měla zahrnovat jak hygienické požadavky, tak kritéria ke 
konstrukci obuvi. Právě konstrukce obuvi (např. parametry obuvnického kopyta) je zásadní z hlediska zdravého 
obouvání. 
SČS bude pokračovat ve svém úsilí, ve spolupráci s partnery, např. v rámci Rady kvality ČR i v Evropských strukturách. 
V příloze nabízíme podrobnější rozvedení problematiky. 
http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=321548 
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Mezinárodní odborné sympozium „Zdravé obouvání – aby nohy zůstaly zdravé po celý život“ zahájil ve Zlíně hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák, který nad akcí převzal záštitu. 
Konference, kterou uspořádala Česká obuvnická a kožedělná asociace ve spolupráci se Sdružením českých 
spotřebitelů a Českou podiatrickou společností, se koná při příležitosti 120. výročí založení obuvnické výroby ve Zlíně 
firmou Baťa a je určena pro výrobce obuvi, lékaře, fyzioterapeuty a všechny, kdo se zabývají zdravým obouváním. 
I po útlumu obuvnické velkovýroby ve Zlíně po roce 1989, je stále do Zlínského kraje soustředěno 90 procent 
obuvnické produkce v rámci České republiky. V regionu působí asi 35 obuvnických firem. 
„To, že se koná tato konference ve Zlíně, svědčí o tom, že jsou tady odborníci, kteří umí udělat kvalitní obuv, protože 
znají nejen technologii, ale také anatomii a vědí, jak vyrobit botu, která nohu, a zvláště dětskou, nedeformuje, ale 
správně formuje. Jestliže dnes podporujeme místní zemědělce a potravináře, protože jsou schopni dodat na trh mnohem 
kvalitnější a nutričně bohatší potraviny než ty dovozové ze supermarketů, je stejně tak důležité podporovat i místní 
obuvníky, kteří umí vyrobit obuv pro zdravou chůzi,“ řekl hejtman Stanislav Mišák. 
Jak zaznělo na konferenci, problém deformit dětské nohy se netýká jen České republiky, ale celé Evropy, která je 
zaplavena obuví asijské provenience. „Pokud jsou z oblasti nohy vysílány špatné informace směrem do mozku, ten 
následně vydává signály, které vedou k přetěžování pohybového systému a jeho poruchám,“ zmínil ve své přednášce 
Vladimír Holoubek, viceprezident České podiatrické společnosti. Jenže drobné funkční vady, které vznikají v dětství a 
jsou v podstatě nenápadné, se plně projevují až v dospělosti. Proto je tak nutné klást důraz na dobře modelovanou obuv 
už od prvních dětských krůčků. 
Na konferenci prezentují své poznatky odborníci z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Švýcarska. Zlínské 
novinky informovala RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, tisková mluvčí Zlínského kraje. 
(ds, foto: arch.) 
http://www.zlinskenovinky.cz/zpravy/re...zahajil-konferenci-o-zdravem-obouvani/ 
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Mezinárodní odborné sympozium nazvané „ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ – aby nohy zůstaly zdravé po celý život“ se ve čtvrtek 
29.května 2014 uskuteční v sídle Zlínského kraje. 
Sympozium pořádá Česká obuvnická a kožedělná asociace při příležitosti 120. výročí založení Baťových podniků. 
Záštitu nad konáním akce, na které vystoupí řada odborníků z České republiky i zahraničí, převzal hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák. 
V České republice i v jiných zemích Evropské unie probíhá již řadu let diskuse ohledně hygienických a konstrukčních 
požadavků na obuv, zejména dětskou. Studie a další podklady a informace dokládají nebezpečný vývoj zdravotního 
stavu nohou dětí a mládeže. Děti od raného věku až po ukončení růstového vývoje nosí často obuv, která nemá vhodné 
konstrukční parametry a může mít proto neblahý vliv na vývoj nohou, s následky i v dospělosti. Proto je důležité věnovat 
problematice zdravého obouvání velkou pozornost. 
Program konference bude rozdělen do tří bloků zaměřených na tato témata: Dětská noha a dětská obuv – rizika, 
Regulace a normy – prevence a Zásady zdravého obouvání u dospělé populace. Na závěr čeká účastníky workshop a 
výměna zkušenosti v oblasti zdravého obouvání. Podrobný program je uveden v pozvánce, která je přílohou této zprávy.  
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Po ukončení sympozia si budou moci jeho účastníci prohlédnout expozice „Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra 
skutečnost“ v prostorách 14/15 BAŤOVA INSTITUTU. Zlínské novinky informovala Gabriela Sýkorová Dvorníková, 
tisková mluvčí Zlínského kraje. 
(ds, foto. arch.) 
http://www.zlinskenovinky.cz/zpravy/re...orne-sympozium-ke-zdravemu-obouvani-2/ 
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