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Značka kvality „KOMFROTNÍ OBUV“ The quality mark „COMFORTABLE SHOES“

Komfort u obuvi je poměrně složité definovat, kvantifikovat či hodnotit, protože vychází často 
ze subjektivních pocitů uživatele. Zdravotně nezávadná obuv je taková, která umožňuje udržet 
nohu v její přirozenosti bez následku deformace. To znamená, že obuv musí zajistit optimální 
držení chodidla, fyziologické funkce a přirozený odval nohy. Obuv určitými faktory ovlivňuje 
nohu, například změnou rozložení zátěže, vlastnostmi podešve a stélek, výškou podpatku atd. 
Toto „ovlivnění“ může mít pozitivní, ale často i negativní dopady nejen na nohu, ale na celý 
pohybový aparát. Existují některé základní požadavky, které musí obuv splňovat, pokud nemá 
nohu poškozovat. Důležitý je tvar obuvi. Měl by být takový, aby poskytoval noze dostatek místa 
zejména v prstové části a tím se zabránilo deformitám. 

Od komfortní obuvi je potřeba očekávat víc. Měla by chránit nohu před přetížením, 
napomáhat udržovat stabilitu, ale také podporovat pružnost nohy v případě, kdy je to 
potřeba. Díky vhodné flexibilitě v prstové oblasti, je chůze v takové obuvi přirozená  
a nepoškozuje nohu. Pomocí vhodné konstrukce „patní misky“ by měla být pata držena 
ve stabilním postavení. 

Komfortní obuv by tedy měla umožňovat zdravou, přirozenou a bezbolestnou chůzi, 
při které je podpořena plná funkčnost nohy a neprojevují se negativní pocity. To je 
založeno zejména na následujících parametrech: dostatečná délka obuvi a nadměrek, 
dostatečná šířka obuvi, správné držení paty obuví, nízká hmotnost obuvi, měkký svršek 
a malý vliv na přirozený pohyb nohy. 

Jak má ale spotřebitel poznat, že je obuv kvalitní a komfortní, že nepoškozuje nohu a že splňuje 
všechny stanovené požadavky? Protože se osvědčil systém nadstandardního hodnocení  
a dobrovolné certifikace u dětské obuvi, rozhodla se Česká obuvnická a kožedělná asociace 
zavést obdobný systém i u obuvi pro dospělou populaci. Od roku 2016 tedy mají firmy možnost 
nechat si obuv hodnotit a certifikovat i pánskou a dámskou obuv. Pro novou dobrovolnou certifikaci 
byla vytvořena také nová certifikační značka, která je zapsaná jako ochranná známka u Úřadu 
průmyslového vlastnictví v Praze. V červnu 2016 byla přijata tato značka do vládního programu 
„Česká kvalita“, který podporuje kvalitní výrobky a služby. Při prodeji koncovým spotřebitelům 
je certifikovaná obuv označena ochrannou známkou Komfortní obuv a symbolem České kvality. 
Podmínky pro novou dobrovolnou certifikaci obuvi pro dospělou populaci Vám rádi sdělíme  
na adrese:

Česká obuvnická a kožedělná asociace
Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín
e-mail: coka@coka.cz nebo info@coka.cz
www.coka.cz 

Comfort in footwear is rather difficult to define, quantify and evaluate, because often is based  
on subjective feelings of the user. Harmless footwear is footwear, which allows your feet to be 
kept in natural position without consequences of deformations. This means that the shoe must 
provide optimal support for feet, physiological functions and natural flank of legs. The selected 
footwear has an impact on feet, for example by changing the weight distribution, on the properties 
of soles and insoles, heel height etc. This „interference“ can have a positive, but often negative 
impact and not only on feet but also on the entire musculoskeletal system. There are some basic 
requirements, which must footwear meet to prevent damage of feet. Important is the shape  
of shoes. It should be big enough to provide sufficient space for feet especially in the toe area 
and thereby prevent deformities.

From comfortable footwear you need to expect more. It should protect feet against 
overloading, help to maintain stability, but also to promote the flexibility of feet when 
needed. Thanks to the appropriate flexibility in the toe area, is the walking in this shoes 
not harmful. With suitable design of the „heel cup“ is the heel kept in a stable position. 

Comfortable shoes should allow to walk healthy, naturally and painless, support the full 
functionality of feet without negative feelings. This is possible thanks to the following 
parameters: sufficient length and width of shoes, proper heel posture, lightweight  
of shoes, soft upper and little impact on the natural movement of feet.

But how can the consumer find out, that the footwear is high quality and comfortable, 
that does not damage feet and that meet all the specified requirements? Since that the high 
standard assessment and voluntary certification for children‘s footwear system has proved, 
Czech Footwear and Leather Association decided to introduce a similar system for adults’ 
footwear. From 2016, companies have the opportunity to evaluate and certify men‘s and women‘s 
shoes. For a new voluntary certification was created a new certification label, which is registered  
as a trademark at the Industrial property office in Prague. The brand was in the 2016 admitted 
to the Government programme called „Czech quality“, which supports high-quality products  
and services. For final customers is a certified footwear marked with the label Comfortable  
footwear and Czech quality.  

More information:
Czech Footwear and Leather Association
Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín
e-mail: coka@coka.cz or info@coka.cz
www.coka.cz
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Metis s.r.o., Praha
Moravia Plast spol. s r.o., Zlín
Natur comfort NP s.r.o., Praha

 OBUV-DAHL-TOK s.r.o., Lužná u Rakovníka
OBUV Zóna, Praha

Ortopedica s.r.o., Praha
ORTO plus s.r.o., Valašské Klobouky

Pegres obuv s.r.o., Petřvald
Pölking Shoes s.r.o., Karlovy Vary

PROSPORT PRAHA s.r.o., Řevnice
Protetika CZ plus spol. s r.o., Břeclav
REJNOK obuv, s.r.o., Karlovy Vary

Ing. Petra Steyrerová, Praha
Studio zdravého obouvání s.r.o., Praha

 svorto s.r.o., Praha
Šnobl Jiří, Třebíč

Tipaboty s.r.o., Třebíč
TORUMIA s.r.o., Brno

Vasky trade, s.r.o. Lhota u Malenovic
V + J Obuv s.r.o., Štěpánovice u Českých Budějovic

VV DESIGN spol. s r.o., Tábor
Zdravá obuv K+A, Petr Neuvirt, Třebíč

Žalůdek Svatoslav - LAGEN, Zlín

Klub absolventů Baťovy školy práce, Zlín
Nadace Jana Pivečky, Slavičín

Nadace Tomáše Bati, Zlín
Střední průmyslová škola polytechnická – COP, Zlín

Střední škola F.D. Roosevelta, Brno
Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, Zlín
Veletrhy Brno a.s., Brno

AGB s.r.o., Praha
Atis – em spol. s r.o., Zlín

Baťa a.s., Zlín
Bennon Group a.s., Zlín
BIBO Shoe s.r.o., Písek
BIBO Stores s.r.o., Písek

BOKAP s.r.o., Znojmo
Ing. Borský Milan – PROTECHING B, Zlín

BEDA s.r.o., Vranovice
D.P.K., spol. s r.o., Zlín

DZO s.r.o., Zlín
Ergon a.s., Praha

EUROSTAR Hübner s.r.o., Kdyně
FARE s.r.o., Valašské Klobouky

Flexiko CZ s.r.o., Lhota u Malenovic
Geneze, spol. s r.o., Zlín

HP Čechtín s.r.o., Čechtín
IBERIUS, s.r.o., Zlín

Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín  
JONAP – výroba obuvi s.r.o., Paseka                                                   

Konsorcium T+M s.r.o., Blansko
LAGEN EU s.r.o., Zlín

Leon OrtoShoes s.r.o., Fryšták
MCK COMMERCE LTD, Praha

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ / REGULAR MEMBERS

ČESTNÍ ČLENOVÉ / HONORARY MEMBERS

KOLEKTIVNÍ A PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ / COLLECTIVE AND ASSOCIATED MEMBERS

ATOK (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu)
RAK spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou



Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) sdružuje v současné době cca 57 firem, 
fyzických osob a dalších institucí, zabývajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi  
a obuvnických materiálů a komponentů, ale i vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací činností, 
výukou a vzděláváním s místem působení v České republice (ČR).

ČOKA vznikla jako dobrovolné sdružení a proto hájí zájmy svých členů, zprostředkovává jejich 
jednotný a koordinovaný postup a vystupuje jako hlavní garant obuvnického a kožedělného 
průmyslu ČR při jednáních s centrálními orgány. Společně ve spolupráci se Svazem obchodu 
ČR (SOČR), jehož je členem, a textilní asociací ATOK se snaží zamezit nelegálním praktikám  
při dovozech obuvi a textilu do naší republiky, zejména z asijských zemí. 

ČOKA koordinuje rovněž činnost svých členů při prezentačních veletrzích obuvi  
a kožené galanterie - veletrh KABO, který je v realizaci a.s. Veletrhy Brno nejvýznamnějším 
profesním veletrhem v ČR. ČOKA vystupuje jako gestor veletrhu a podílí se na přípravě 
odborného doprovodného programu, přednášek, soutěží o nejlepší exponáty veletrhu,  
ale i na jeho dalších doprovodných akcích.

ČOKA navázala kontakty a spolupracuje s obdobnými sdruženími v evropských zemích, např. 
Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Itálii apod., ale i v zemích mimo Evropu, např. 
USA. ČOKA je členem Evropské konfederace obuvnického průmyslu (CEC) a Mezinárodního 
svazu obuvnických techniků (UITIC). 

Asociace zpracovala databázi podnikatelských subjektů, zabývající se výzkumnou, výrobní         
a prodejní činností v obuvnickém a galanterním odvětví, kterou permanentně aktualizuje.  
O všech důležitých událostech asociace navíc své členy informuje i prostřednictvím pravidelných 
měsíčních Informačních bulletinů. Pro oficiální prezentaci využívá asociace odborného časopisu 
SVĚT TEXTILU & OBUVI, se kterým úzce spolupracuje.

Základní rozsah poskytovaných služeb pro členské firmy:

• zajišťování společné účasti na výstavách a veletrzích v tuzemsku i zahraničí za zvýhodněných 
podmínek

• zprostředkování obchodních kontaktů v zahraničí (přes hospodářské komory, obuvnické  
asociace okolních zemí, CEC, UITIC apod.)

• zprostředkování obchodních kontaktů v tuzemsku
• poskytování informací z databázových souborů prodejců a výrobců obuvi, kožené galanterie 

a doprovodných sortimentů
• bezplatná inzerce na webových stránkách České obuvnické a kožedělné asociace
• vydávání českého a cizojazyčného katalogu členských firem
• bezplatná distribuce katalogu členů v tuzemsku i zahraničí
• řešení problémových oblastí obuvnické výroby ve spolupráci s UTB, ITC a.s. a dalšími 

odbornými pracovišti
• pořádání odborných přednášek a školení
• další služby podle požadavků členů ČOKA.

Podrobnější informace o činnosti ČOKA a podmínkách členství Vám rádi poskytneme na adrese:

  ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE
  tř. T. Bati 5267
  760 01 Zlín
  
  Tel./fax: 577 525 230
  e-mail: coka@coka.cz
  Internet: www.coka.cz

ÚVOD



At present, the Czech Footwear and Leather Association (CFLA) comprises approximately  
57 companies and institutions concerned with manufacture, sale as well as research and testing 
of footwear, shoe  materials and components in the territory of the Czech Republic. 

The Czech Footwear and Leather Association was created as a voluntary group. Therefore, 
it defends its members‘ interests, secures their co-ordinated and unified course of action  
and acts as a main guarantor of the Czech Republic‘s shoe and leather industries in negotiations  
with authorities. At present, the Czech Footwear and Leather Association is also an information 
centre for businessmen in the leather industry within the project of the Czech Republic‘s 
Economic Chamber.

The Czech Footwear and Leather Association is a member of the European Confederation  
of the Footwear Industry (CEC). It is also a member of the International Union of Shoe Industry 
Technicians (UITIC).

The main range of services provided by the Association to member companies is as follows:

• organization of common attendance of exhibitions and fairs held in the Czech Republic  
as well as abroad under more favourable conditions;

• assistance in establishing business contacts with companies abroad (through Chambers  
of Commerce, footwear associations in the neighbouring countries, etc);

• arrangement of business contacts in the Czech Republic;
• provision of information from the database of manufacturers and sellers of footwear, leather 

fancy goods and related products;
• free advertising on the websites of Czech Footwear and Leather Association;
• publication of CFLA member catalogue in the Czech and foreign languages;
• free distribution of the above catalogue in the Czech Republic and abroad;
• solving various shoe manufacturing problems in co-operation with Tomas Bata University  

in Zlín, Institute for Testing and Certification (ITC) and other professional workplaces;
• organization of technical lectures and courses;
• other services as required by members of the Czech Footwear and Leather Association.

For futher details on the activities of the CFLA and terms of membership contact please:
  

  CZECH FOOTWEAR AND LEATHER ASSOCIATION
  Tr. T. Bati 5267
  760 01 ZLIN 
  CZECH REPUBLIC
  
  Phone/fax: + 420 577 525 230
  e-mail: coka@coka.cz
  www.coka.cz

INTRODUCTION



ČLENOVÉ ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE

REGULAR MEMBERS



AGB s.r.o., Praha ATIS – em, spol. s r.o., Zlín

Firma AGB s.r.o. vznikla v roce 1992 jako zástupce firmy Raveli pro Prahu a středočeský kraj. 
Po roce začala naše firma zastupovat další nově vznikající moravskou firmu Moravia plast. 
V roce 1997 navázala naše firma spolupráci s výrobcem ze Slovinska a vznikla tak nová značka 
APACHE, pod kterou v současné době dodáváme obuv do maloobchodních prodejen v celé 
České republice.

Kontakt:
AGB s.r.o., Anna Biegelová – jednatelka
Dolnočernošická 421, 252 28 Praha 5 – Dolní Černošice
Tel.: 251 640 179
e-mail: agb@volny.cz

The company ABG s.r.o. was established in the year 1992 to represent the Raveli company 
in Prague and in the Central Bohemian region. After a year, the company started to represent 
another company, namely Moravia Plast, that had just been founded. In 1997, AGB company 
established a cooperation with a manufacturer in Slovenia and as a result a new trademark, 
APACHE, was created. At the present time, the company supplies footwear under this trademark 
to retail shops in the entire Czech Republic.

Contact:
AGB s.r.o., Anna Biegelová – executive
Dolnočernošická 421, 252 28 Praha 5 - Dolní Černošice, Czech Republic
Phone: +420 251 640 179
e-mail: agb@volny.cz

Firma Atis – em, s.r.o., vznikla v roce 1991 se zaměřením na provádění interiérů prodejních 
jednotek včetně výroby, dodávek a montáží obchodního zařízení a navazujících prací PSV. 
Nedílnou součástí je i vlastní projekční úsek, s profesionálními návrhy a projektovou dokumentací 
architekta, příp. stavebního inženýra a odborných specialistů. V současné době firma Atis – em 
zajišťuje kompletní atypické interiéry, tzn. na klíč včetně navazujících prací PSV a nábytku, a to 
interiéry prodejní, kancelářské a bytové. V přízemí firmy Atis – em vznikla také nová vzorkovna 
obchodního zařízení. Firma se dlouhodobě zabývá i kompletním servisem prodejen sortimentu 
obuvi a kožené galanterie, a to od zpracování provozního řešení v daném prostoru, volby 
odpovídajících prodejních forem až po vlastní vybavení prodejním a skladovým zařízením. 
Samostatným předmětem činnosti firmy Atis – em s.r.o. je výstavnictví. Provádí návrhy i realizaci 
typových, zcela atypických výstavních expozic.

Kontakt:
Atis – em, spol. s r.o., Ing. arch. Emil Mikšovič – jednatel
K Pasekám 4086, 760 01 Zlín
Tel.: 577 244 088, fax: 577 149 377
e-mail: atis@atis-interiery.cz
www.atis-interiery.cz

The company ATIS - em, spol. s r.o., created in 1991, is concerned with installation of sale 
facilities including manufacture, supply and assembly of sale equipment, and with related 
construction works carried out by Atis - em as an affiliated building activity. An integral part of Atis 
- em is also company‘ s own projection section providing projects and projection documentation 
elaborated by an architect or a construction engineer and other specialists. At present, the Atis 
- em supplies complete atypical interiors including related works done as an affiliated building 
activity, and furniture for shops, offices and flats on a turn-key basis. On the ground-floor of the 
Atis - em company also a new sample room was opened displaying a variety of sale equipment.  
The company provides also comprehensive services for shoe and leather fancy goods shops 
starting with projection of operations to be carried out in a given space, selection of corresponding 
sale methods and ending with supply of sale and storage equipment.

A separate part of the company‘ s scope of activity are installations of exhibitions. Atis - em s.r.o. 
designs and installs type as well as entirely atypical expositions.

Contact:
Atis - em, spol. s r.o., Ing. arch. Emil Mikšovič – executive
K Pasekám 4086, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 577 244 088, fax: +420 577 149 377
e-mail: atis@atis-interiery.cz
www.atis-interiery.cz



BAŤA, a.s., Zlín Bennon Group a.s., Zlín

Firmu Baťa a.s. tvoří obchodní a výrobní divize. V současné době představuje obchodní divizi 
více než 90 prodejen v rámci celé ČR. Síť prodejen je koncipována především pro zákazníky 
městského typu. Produkce výrobní divize v Dolním Němčí je založena převážně na výrobě pán-
ské a dámské usňové obuvi. Je určena odběratelům v ČR i na export do zemí západní Evropy.

Kontakt:   
BAŤA, a.s.,
Dlouhá ul. 130, 762 22 Zlín
Tel.: 577 685 111, fax: 577 685 224
e-mail: kontakt.cz@bata.com
www.bata.cz

The company Baťa a.s. comprises trade and production divisions. At the present time, the trade 
division incorporates more than 90 shops in the whole Czech Republic. The network of the shoe 
shops is designed primarily for customers of the urban (town-dwelling) type. The product line 
manufactured by the production division at Dolní Němčí is based predominantly on manufacture 
of men‘s and ladies‘ leather footwear. It is intended for customers in the Czech Republic as well 
as for export to west European countries.

Contact: 
BAŤA, a.s.
Dlouhá ul. 130, 762 22 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 577 685 111, fax: +420 577 685 224
e-mail: marcela.kadlecova@bata.cz
www.bata.cz

Společnost Bennon Group a.s. navazuje na dlouholetou zlínskou obuvnickou tradici. Náplní jejích 
podnikatelských aktivit je nejen vývoj a distribuce pracovní a bezpečnostní obuvi, ale rovněž 
poskytování komplexních služeb odborného poradenství v oblasti obuvnictví.

Společnost Bennon Group a.s. vyvinula a distribuuje pracovní a bezpečnostní obuv vlastních 
značek BENNON a ADAMANT, které svou kvalitou a šíří sortimentu reflektují aktuální situaci na 
trhu ochranných pracovních pomůcek. Nabídka společnosti zahrnuje i trekovou a volnočasovou 
obuv.

Posláním společnosti Bennon Group a.s. je dodávat zákazníkům pracovní, bezpečnostní  
a volnočasovou obuv vyráběnou s využitím moderních materiálů a technologií, která zajistí 
uživatelům nezbytnou ochranu a komfort při nošení a která zároveň respektuje jejich cenové 
požadavky. 

Kontakt:  
Bennon Group a.s., Robert Kunorza
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín
Tel.: 601 526 527
e-mail: robert.kunorza@bennon.cz
www.bennongroup.cz

The company Bennon Group a.s.continues the long tradition of shoe manufacture in Zlín.  
The company‘s business activities include not only design and distribution of work and safety 
boots but also provision of comprehensive services aimed at consultancy in the field of footwear.

The company Bennon Group a.s. has developed work and safety boots, which are sold under  
the company‘s own trademarks of BENNON and ADAMANT. Thanks their quality and the broad 
product range the boots reflect the current situation on the market of protective work aids.  
The company‘s offer includes also track and leisure footwear.

The company Bennon Group a.s. aims at providing customers with work, safety and leisure 
footwear manufactured from modern materials by a technology capable of rendering the users  
the necessary protection and wearing comfort while meeting their price requirements.

Contact: 
Bennon Group a.s., Robert Kunorza
Šedesátá 7015, 760 01 Zlín
Phone: +420 601 526 527
e-mail: robert.kunorza@bennon.cz
www.bennongroup.cz



BIBO Shoe s.r.o., Písek BIBO Stores s.r.o., Písek

Je obchodní společnost, která výhradně zastupuje obuvnické značky Hispanitas, Mustang, 
Marila, Venus a Macarena pro Českou a Slovenskou republiku. Historie firmy sahá až do roku 
1992. Od té doby firma prošla jak překotným, složitým tak i velmi úspěšným obdobím. Během této 
doby, obuv nakupovali po celém světě od Asie až po Brazílii, a to v množství přesahující 
1.000.000 párů. Jejich sesterská firma BIBO Stores provozuje maloobchodní prodejny a e-shop 
pod značkou SHOEMAKER.

Kontakt:
BIBO Shoe s.r.o., Miroslav Bísek - jednatel 
Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek 
Tel.: 382 217 374, 382 217 375 
E-mail: info@biboshoe.cz
www.biboshoe.cz

It is a trading company that exclusively represents the footwear brands Hispanitas, Mustang, 
Marila, Venus and Macarena for the Czech and Slovak Republics. The history of the company 
dates back to 1992. Since then, the company has gone through a turbulent, difficult as well as a 
very successful period. During this time, shoes have been purchased all over the world from Asia 
to Brazil, in quantities exceeding 1,000,000 pairs. Their sister company BIBO Stores operates 
retail stores and an e-shop under the SHOEMAKER brand.

Contact:
BIBO Shoe s.r.o., Miroslav Bísek – executive 
Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek 
Phone: +420 382 217 374, +420 382 217 375 
E-mail: info@biboshoe.cz
www.biboshoe.cz

Společnost Bibo byla založena v roce 1992 jako obchodní firma a hlavní činností byl velkoobchodní 
prodej a distribuce obuvi od českých výrobců obuvi. Od roku 1995 začala firma dovážet obuv ze 
Španělska a stala se výhradním zástupcem šesti španělských výrobců. Z důvodu dynamického 
růstu začala firma postupně dovážet obuv také z Portugalska a Itálie. Historicky nejvýznamnějším 
mezníkem firmy byl rok 1998, kdy se stala čtvrtým největším velkoobchodem s obuví v ČR.  
V roce 2000 byla založena společnost BIBO Shoe s.r.o., která převzala dovozní a velkoobchodní 
činnost. V současné době společnost dováží obuv ze Španělska, Itálie, Portugalska a Brazílie. 
Největší objem dovozů tvoří obuv pod značkou „MUSTANG“, na kterou má firma výhradní 
zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku.

Kontakt:
BIBO Stores s.r.o., Miroslav Bísek – jednatel
Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek
Tel.: 382 217 375, fax: 382 217 376
e-mail: info@biboshoe.cz 
www.biboshoe.cz

The company Bibo was founded in 1992 as a trade company. Its core activity was wholesale  
and distribution of footwear purchased from Czech shoe manufacturers. Since 1995, the company 
has been importing footwear from Spain and has become a sole representative of six Spanish 
shoe producers. Thanks to a dynamic growth the company started to import gradually footwear 
also from Portugal and Italy. Historically, the company‘s most important milestone was the year 
1998 when Bibo became the fourth biggest shoe wholesaler in the Czech Republic. In the year 
2000, BIBO Shoe s.r.o. was founded to take over shoe importing and wholesaling. At the present 
time, the company imports footwear from Spain, Italy, Portugal and Brazil. Footwear trademarked 
“MUSTANG”, for which the company is the sole trade agent in the Czech and Slovak republics, 
accounts for the biggest volume of imports.

Contact:
BIBO Stores s.r.o., Miroslav Bísek – executive
Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek, Czech Republic
Phone: +420 382 217 375, fax: +420 382 217 376
e-mail: info@biboshoe.cz
www.biboshoe.cz



BOKAP s.r.o., Znojmo Ing. Milan Borský – PROTECHING B, Zlín

Rodinná firma Miroslav Svoboda - BOKAP byla založena v roce 1992. V roce 2009 se přeměnila 
na společnost Bokap s.r.o.. Nosným programem firmy je výroba domácí obuvi. Firma vyrábí 
dětskou, dámskou a pánskou domácí obuv. Dětská domácí obuv je certifikována a  je oprávněna 
užívat ochranné známky Žirafa – zdravotně nezávadná obuv a Česká kvalita udělené Českou 
obuvnickou a kožedělnou asociací.
 
Kontakt:
Miroslav Svoboda – jednatel
Dyjákovičky 148, 669 02 Znojmo
Tel./fax: 515 230 244
e-mail: info@bokap.cz
www.bokap.cz

The company, having business name Miroslav Svoboda - BOKAP, was established in 1992. It 
manufactures 32 models of children´s, ladies´ and men´s house shoes. The children´s shoes 
are certified. The minimum production capacity is 100 thousand pairs per year.

Contact:
BOKAP s.r.o., Miroslav Svoboda – executive
Dyjákovičky 148, 669 02 Znojmo, Czech Republic
Phone/fax: +420 515 230 244
e-mail: info@bokap.cz
www.bokap.cz

Výrobní činnost:
• výroba a distribuce lehké sandálové obuvi a taneční obuvi na zakázku
• výroba a distribuce vložek do obuvi
• výroba a distribuce tkaniček do obuvi
Import a distribuce:
• obuv koupací a plastové holínky
• trekingová obuv a speciální pracovní obuv
• krémy na obuv
• obouvací lžíce a napínáky
• kartáče na obuv
• obuvnické materiály
• obuvnické polotovary a úpravářské prostředky na obuv a kůži pro opravny koženého zboží
Export:
• do zemí EU a Ruska

Kontakt:
Ing. Milan Borský – Proteching B – majitel
Dukelská 4012, 760 01 Zlín
Tel: +420 603 822 482, e-mail: proteching@proteching.cz 
www.proteching.cz

Manufacturing
• manufacture and distribution of light-weight sandals and dance footwear to order
• manufacture and distribution of foot supports
• manufacture and distribution of shoe laces
Import and distribution
• bathing footwear and plastics boots
• trekking and special working footwear
• shoe polishes
• shoe-horns and shoe trees (shoe stretchers)
• shoe brushes
• footwear materials
• shoe semi-finished products and footwear and leather finishing agents for leather goods 

repair shops
Export
• to EU countries and Russia

Contact: 
Ing. Milan Borský – Proteching B – owner
Dukelská 4012, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 603 822 482, e-mail: proteching@proteching.cz
www.proteching.cz



 BEDA s.r.o., Vranovice

Firma BEDA s.r.o. vyrábí od roku 2002 domácí obuv, dětskou, dámskou, pánskou  
a lehkou vycházkovou s tvarovanou stélkou. Nově začíná vyrábět obuv dětskou 
koženou. V kategorii dětská obuv, která je nosným programem firmy, jsou všechny výrobky  
s testy zdravotní nezávadnosti, s certifikáty České kvality (ŽIRAFA). Celá produkce je 
zaměřena na výrobu z přírodních materiálů, převážně z bavlny a kůže. Firma zaměstnává 
40 pracovníků a její denní produkce je cca 1000 párů. Postupně se začíná prosazovat  
i na zahraničním trhu.

Kontakt:
oprava na:
BEDA s.r.o., Zdeněk Helma – jednatel
Přibická 844, 691 25 Vranovice
Mob.: 602 561 716, 724 320 024
e-mail: odbyt@beda-boty.cz
www.bedabarefoot.cz

The company BEDA s.r.o. has been manufacturing house, children‘s, ladies‘ and men‘s 
shoes as well as light weight walking (street) shoes with shaped insole since the year 2002. 
Newly, it is starting to make children‘s leather footwear. In the children‘s shoes category, 
which the company‘s major product line, all products are tested for health safety and possess  
the Czech Quality (Giraffe) certificates. All products comprising the entire company‘s line are 
made from natural materials, predominantly from cotton and leather. The company employs  
40 people and its daily output is about 1000 pairs. Gradually it starts to penetrate also foreign 
markets.

Contact:
oprava na:
BEDA s.r.o., Zdeněk Helma – executive
Přibická 844, 691 25 Vranovice, Czech Republic
Mob.: +420 602 561 716, +420 724 320 024
e-mail: odbyt@beda-boty.cz
www.bedabarefoot.cz

Hlavním programem firmy je výroba dětské, dívčí a chlapecké  domácí obuvi a fusbetů ve ve-
likostech 27-42 a to výhradně z přírodních materiálů - textilu a kůže . Zaměřili jsme se dále na 
výrobu textilní – kombinované vycházkové obuvi a kožené vycházkové obuvi ve velikosti 19-39. 
Výrobu jsme rozšířili o dívčí a dámskou letní  vycházkovou obuv ve velikostech 31-42. 

Kontakt:
D.P.K., spol. s r.o., Petr Kubát – jednatel
Jateční 523, Budova PLECA, 760 01 Zlín
Mob.: 608 738 071
e-mail: dpk@dpk.cz
www.dpk.cz

The main program of the company is the production of children‘s, girls‘ and boys‘ home shoes 
and fusbets in sizes 27-42 exclusively from natural materials - textile and leather. We also focus 
on the production of textile - combined walking shoes and leather walking shoes in sizes 19-39. 
We have expanded our production to include girls‘ and women‘s summer walking shoes in sizes 
31-42. 

Contact:
D.P.K., spol. s r.o., Petr Kubát – executive
Jateční 523, Budova PLECA, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 608 738 071
e-mail: dpk@dpk.cz
www.dpk.cz

D.P.K., s.r.o., Zlín



DZO s.r.o., Zlín

Firma DZO s.r.o. se zabývá výrobou ortopedické a zdravotní obuvi pro děti a výrobou individuální 
zdravotní a ortopedické obuvi pro děti i dospělé. Firma DZO s.r.o. si nechává kolekci dětské 
zdravotní obuvi nadstandardně hodnotit v tzv. systému dobrovolné certifikace Žirafa již od roku 
2001. Dětská zdravotní obuv s pevným vedením paty od firmy DZO s.r.o. umožňuje, aby také 
děti, které mají určitý handicap na noze, mohly chodit pěkně, kvalitně a zdravě obuty.

Kontakt:
DZO s.r.o., Vladimír Hofman - jednatel
Ševcovská 3368, 760 01 Zlín
Tel./fax: 577 243 077
e-mail: dzo@dzo.cz
www.dzo.cz

DZO s.r.o. is engaged in the production of orthopedic and medical footwear for children  
and the production of individual medical and orthopedic footwear for children and adults. DZO 
s.r.o. has been collecting a collection of children‘s health footwear in the so-called Giraffe 
Voluntary Certification System since 2001. Children‘s medical footwear with firm heel guidance 
from DZO s.r.o. it also allows children who have a certain handicap on their feet to walk nicely, 
comfortably and healthyly.

Contact:
DZO s.r.o., Vladimír Hofman - executive
Ševcovská 3368, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone/fax: +420 577 243 077
e-mail: dzo@dzo.cz
www.dzo.cz

ERGON, a.s., Praha

Ergon a.s. se prezentuje jako tradiční výrobce individuální ortopedické obuvi a vložek a zároveň 
výrobce sériového zdravotnického textilu (bandáže, ortézy, pásy, rehabilitační pomůcky). 
Zkušení odborníci jsou schopni vyrobit kvalitní obuv pro jakékoliv postižení. Celorepubliková 
síť kontaktních míst zajišťuje dobrou přístupnost pro pacienty ze všech regionů. S lékařským 
poukazem jsou naše výrobky hrazeny zdravotními pojišťovnami. 

Obuv:  
• individuální ortopedická obuv (výroba, opravy a úpravy)
• ortopedické úpravy standardní obuvi
• vyrovnání zkrácené dolní končetiny
• aplikace nožní klenby, odlehčení ostruh apod.
• přímé náhrady nohou (a jejich odborné aplikace)
• individuální ortopedické vložky
• provozování a prodej digitálních diagnostických zařízení pro sběr baropodometrických dat
• výroba speciálních ortopedických vložek na NC frézkách 

Textil:
• kýlní, bederní a břišní pásy
• nákrčníky, bandáže, ortézy
• korektory nohou, peroneální pásky, pooperační obuv
• rehabilitační a fixační pomůcky 

Kontakt:
ERGON, a.s., Ing. Igor Botlík - ředitel ortopedické divize, tel.: 234 123 244
Miroslava Krůdlová - obchodní ředitelka, tel.: 234 123 229 
Papírenská 1, 166 11 Praha 6
fax: 234 123 228 
e-mail: info@ergon.cz, www.ergon.cz



ERGON, a.s., Praha

Ergon a. s. is a traditional manufacturer of orthopaedic footwear and foot supports made  
to order and also a producer of series medical textile aids (such as bandages, ortheses, belts 
and rehabilitation aids). The company‘s experienced experts are able to make quality shoes  
to accommodate any foot defect. A nationwide network of contact sites provides good accessibility 
by patients from all regions of the country. The company’s products are paid by health insurance 
companies if prescribed an orthopaedist.

Shoes:
• individual orthopaedic footwear (manufacture, repairs and modifications)
• orthopaedic modifications of standard footwear
• extension of shortened lower extremity 
• application of foot arch, exotosis pressure reduction (exotosis easing), etc.
• direct replacements of feet parts (and their applications) 
• individual orthopaedic supports
• operation and sale of digital diagnostic equipment for collection of baropodometric data
• manufacture of special orthopaedic supports on NC milling machines

Medical textile aids:
• hernial, lumbar and abdominal belts 
• cravats, bandages, ortheses 
• feet correctors, peroneal bands, post-operation footwear
• rehabilitation and fixation aids.

Contact:
ERGON a.s., Ing. Igor Botlík - director of orthopedic division, Phone: +420 234 123 244 
Miroslava Krůdlová - sales Director, Phone: +420 234 123 229
Papírenská 1, 166 11 Praha 6, Czech Republic
fax: +420 234 123 228 
e-mail: info@ergon.cz
www.ergon.cz

EUROSTAR Hübner s.r.o., Kdyně

V roce 1993 byla založena pobočka EUROSTAR Hübner s.r.o. ve Kdyni. Z počátku byla  
ve Kdyni jen výroba obuvi. Od roku 1998 má firma EUROSTAR Hübner s.r.o. výhradní zastoupení  
na českém trhu. Tím, že se specializujeme na ojedinělou obuv, jsme na trhu velice úspěšný, 
žádný z našich konkurentů nenabízí tak velký rozsah speciální obuvi na problematické nohy jako 
naše firma.

Kontakt:
EUROSTAR Hübner s.r.o., Jiří Chejlava – jednatel
Brnířov 113, 345 06 Kdyně
Tel.: 379 731 091, mob.: 777 330 889
e-mail: eurostar@tiscali.cz
www.varomed.de

The branch EUROSTAR Hübner Ltd. was established in 1993 in Gdynia. On the beginning it was 
just only manufacture of footwear. Since 1998, the company EUROSTAR Hübner Ltd. exclusive 
representation in the Czech market. By that specialize in unique shoes, we are very successful 
in the market, none of our competitors offer such a large range of special footwear for problem 
feet like our company.

Contact:
EUROSTAR Hübner s.r.o., Jiří Chejlava – executive
Brnířov 113, 345 06 Kdyně, Czech Republic
Phone: +420 379 731 091, mob.: +420 777 330 889
e-mail: eurostar@tiscali.cz
www.varomed.de



Jejím hlavním výrobním programem je dětská obuv, ve které je FARE dominantním výrobcem 
v České republice. FARE vyrábí také obuv chlapeckou, dívčí a pánskou včetně nadměrných 
velikostí až do čísla 49. Dalším významným výrobním programem společnosti FARE je obuv 
trekingová pánská, chlapecká a dětská, která se vyrábí pod značkou TrekKing. Firma FARE je 
nositelem mnoha ocenění a certifikátů kvality.  

Kontakt: 
FARE s.r.o., Alois Šůstek – jednatel
Brumovská 1031, 766 01 Valašské Klobouky
Tel./fax: 577 320 640
e-mail: fare@fare.cz
www.fare.cz

Its major product range comprises children‘s shoes, a product sector in which FARE is a dominant 
manufacturer in the Czech Republic. FARE makes also boy‘s, girl‘s and men‘s shoes including 
oversize (extra large) ones up to size 49. Another important product line of the FARE company 
in Valašské Klobouky is men‘s, boy‘s and children‘s trekking footwear made under the TrekKing 
trademark. The FARE company has obtained many awards and quality certificates.

Contact: 
FARE, spol. s r.o., Alois Šustek – executive
Brumovská 1031, 766 01 Valašské Klobouky, Czech Republic
Phone/fax: +420 577 320 640
e-mail: fare@fare.cz
www.fare.cz

FARE, s.r.o., Valašské Klobouky FLEXIKO CZ, s.r.o., Lhota u Malenovic

Specializuje se na výrobu flexiblové obuvi jako uceleného výrobního cyklu od vzorování, 
manipulace, šicí a spodkové dílny až po finální výrobek. Firma vyrábí obuv vycházkovou   
a  pracovní  (atestovanou  Institutem  pro  testování  a  certifikaci  a.s.  Zlín). Výrobní sortiment  
obsahuje pionýrky, farmářky, wibramky, bílý  program, sklářskou  obuv, obuv  pro turistiku   
a  volný  čas, apod.

Kontakt:
FLEXIKO CZ, s.r.o., Vladislav Staněk – jednatel
Lhota 279, 763 02 Zlín - Malenovice
Tel./fax: 577 991 142
e-mail: info@flexiko.cz
www.flexiko.cz

The FLEXIKO CZ company was founded in 1992. Since its foundation, it has been specialising 
in manufacture of stitchdown footwear. The shoe production comprises the entire manufacturing 
cycle starting from sampling, clicking and preparing of semi-finished products (shoe components), 
stitching, shoe bottoming to the final product. 

The company makes walking (street) shoes and work boots (tested by the Testing and Certification 
Institute a.s. in Zlín).

The product range includes light-weight hiking boots for young people (known as „pioneer 
boots„ in the Czech Republic), higher upper boots known as „farmer boots„, boots  
with „Vibram„ type sole, light-weight white colour prophylactic shoes, glass-maker‘s footwear, 
hiking boots and leisure footwear, etc. A company‘s speciality is also manufacture of shoes 
using two technologies: the lining is lasted using cementing process while upper is lasted 
employing the stitchdown technology. The footwear manufactured by the FLEXIKO company 
comprises predominantly leather upper, textile lining and rubber sole. Service properties  
of this footwear are extraordinarily high: the shoes are strong and at the same time very flexible 
and comfortable, which is given by the stitchdown manufacturing method. During its existence,  
the company has built a network of regular customers, which are mainly firms recognising quality 
of Czech products. The footwear is supplied not only to the domestic market but also to France, 
United Kingdom, Italy, U.S.A., Slovenia, Hungary and other countries.

Contact:
FLEXIKO CZ, s.r.o., Vladislav Staněk – executive
Lhota 279, 763 02 Zlín Malenovice, Czech Republic
Phone/fax: +420 577 991 142
e-mail: info@flexiko.cz
www.flexiko.cz



Firma Geneze, spol. s r.o. je oficiálním zástupce obuvi značky JOSEF SEIBEL pro ČR a SR.
Firma Geneze také více jak 10 let nabízí oblečení, obuv a vybavení pro motorkáře od značek jako 
jsou Rukka, Schuberth, Daytona, Modeka, Johnny Bulls nebo Mayura. Na e-shopu i prodejnách 
v Praze a ve Zlíně najdete širokou nabídku kompletního motorkářského oblečení a poradenský 
servis.

Kontakt:
Geneze, spol. s r.o. Ing. Vítězslav Ryšavý - jednatel 
Horní Vršava VII 5204, 760 01 Zlín 
Tel.: +420 737 259 810 
e-mail: geneze@geneze.cz 
www.geneze.cz, www.josef-seibel.cz

Geneze, spol. s r.o. is the official representative of JOSEF SEIBEL footwear for the Czech 
Republic and Slovakia.
For more than 10 years, Geneze has also been offering clothing, footwear and equipment for 
bikers from brands such as Rukka, Schuberth, Daytona, Modeka, Johnny Bulls and Mayura. 
On the e-shop and in stores in Prague and Zlín you will find a wide range of complete biker 
clothing and consulting service.

Contact:
Geneze, spol. s r.o. Ing. Vítězslav Ryšavý – executive 
Horní Vršava VII 5204, 760 01 Zlín 
Phone: +420 737 259 810 
e-mail: geneze@geneze.cz
www.geneze.cz, www.josef-seibel.cz

Geneze, spol. s r.o., Zlín HP Čechtín s.r.o., Čechtín

Firma HP Čechtín, s.r.o. vznikla v roce 1992. Od svého vzniku se specializujeme pouze  
na výrobu dětské obuvi ze 100 % bavlny a patříme mezi nejkvalifikovanější výrobce dětské obuvi.
Většina materiálové kolekce jsou exkluzivní dezény, převážně v provedení prací kord a touto 
kolekcí se pozitivně odlišujeme a zároveň zachováváme příznivé ceny. Veškerá vyráběná obuv 
je certifikována. Firma založila svou filosofii na podpoře zdravého obouvání, historicky ověřené 
kvalitě české domácí obuvi. A tato filosofie nás zavazuje k dalšímu rozvoji. Většina produkce 
směřuje na tuzemský trh a firma HP Čechtín děkuje a velmi si váží důvěry a přízně svých 
zákazníků.

Kontakt:
HP Čechtín, s.r.o., Ing. Hynek Paterna – jednatel
U Prefy 16/793, 182 00 Praha  

Provozovna:  
HP Čechtín, s.r.o. Čechtín 70, 675 07 (Budova MŠ) 
Tel.: 568 881 342, fax: 568 881 370 
e-mail: hp-cechtin@volny.cz 
www.hpcechtin.cz

The firm Čechtín is a private company with tradition, specialized on children home footwear made 
of 100% cotton and 100% natural materials. All produced footwear is certificated. The company´s 
philosophy is based on supporting healthy way of wearing shoes and historically proven quality 
of Czech home footwear. We are committed to our philosophy and further development. Most  
of our production is focused on domestic market and the company HP Čechtín would like  
to thank to its customers, their trust and favour in the company.

Contact:
HP Čechtín, s.r.o., Ing. Hynek Paterna – executive
U Prefy 16/793, 182 00  Praha, Czech Republic
Phone: +420 568 881 342, fax: +420 568 881 370 
e-mail: hp-cechtin@volny.cz
www.hpcechtin.cz



IBERIUS, s.r.o., Zlín INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI a.s., Zlín 

INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, a.s., Zlín

Zabýváme se velkoobchodním prodejem obuvi. Nabízíme dámskou i pánskou obuv. Dále 
prodáváme peněženky, westerny, kabelky, opasky a různé doplňky. Poskytujeme různé 
prostředky, které slouží k péči o obuv, například krémy a impregnace.

Kontakt:
IBERIUS, s.r.o., Ing. Ivan Trabura - jednatel
Tř. T. Bati 283, 763 02 Zlín
Tel.: 577 103 635
e-mail: ivan@iberius.eu

We wholesale shoes. We offer women‘s and men‘s shoes. We also sell wallets, westerns, 
handbags, belts and various accessories. We provide various means which serve for the care  
of footwear, such as creams and impregnation.

Contact:
IBERIUS, s.r.o., Ing. Ivan Trabura - executive
Tř. T. Bati 283, 763 02 Zlín
Phone: +420 577 103 635
e-mail: ivan@iberius.eu

Institut pro testování a certifikaci, a.s. je akreditovanou zkušební laboratoří, certifikačním 
orgánem pro certifikaci výrobků, notifikovanou osobou, autorizovanou osobou a certifikačním 
orgánem systémů managementu. V oblasti obuvi, usní a kožené galanterie nabízí testování 
v akreditované zkušební laboratoři, posouzení shody notifikovanou osobou a dobrovolnou 
certifikaci a osvědčení zejména v těchto oblastech:
• Materiály (usně, syntetické materiály, textily, plasty)
• Polotovary a obuvnické komponenty (podešve, patníky, stélky, tužinky, zdrhovadla atd.)
• Obuv (pracovní, ochranná, bezpečnostní, hasičská, domácí, sportovní, vycházková, dětská 

atd.)
• Rukavice (pracovní, ochranné, bezpečnostní, hasičské, svářečské, atd.)
• Osobní ochranné prostředky (obuv, rukavice, chrániče na sport atd.)
• Galanterní výrobky (batohy, kufry, kabelky, aktovky atd.)

Kontakt:
Institut pro testování a certifikaci a.s.
Ing. Jiří Samsonek - ředitel divize zkušebnictví
Tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín - Louky
Tel.: 577 601 272, mob.: 603 101 139
e-mail: testing@itczlin.cz
www.itczlin.cz

Institute for Testing and Certification, a.s. is an accredited testing laboratory, a certification 
body for product certification, a notified body, an authorized body and a certification body  
for management systems. In the field of footwear, leather and leather goods, it offers testing 
in an accredited testing laboratory, conformity assessment by a notified body and voluntary 
certification and certification in particular in the following areas:
• Materials (leather, synthetic materials, textiles, plastics)
• Semi - finished products and footwear components (soles, bollards, insoles, toes, fasteners, etc.)
• Footwear (working, protective, safety, fire - fighting, domestic, sports, walking, children‘s, etc.)
• Gloves (working, protective, safety, fire, welding, etc.)
• Personal protective equipment (footwear, gloves, sports pads, etc.)
• Haberdashery (backpacks, suitcases, handbags, briefcases, etc.)

Contact:
ITC a.s.
Ing. Jiří Samsonek - Director of the Testing Division
Tř. T. Bati 299, 763 02 Zlín - Louky
Phone: +420 577 601 272, mob.: +420 603 101 139
e-mail: testing@itczlin.cz
www.itczlin.cz



JONAP - výroba obuvi s.r.o., Paseka KONSORCIUM T+M, s.r.o., Blansko

Firma vyrábí dětskou vycházkovou  obuv až do velikosti 35. Dále dětskou domácí textilní obuv 
ve velikostních skupinách 0 – 3.  a v současné době rozšířila sortiment o dámskou i dětskou 
barefootovou  obuv. 

Ve výrobě obuvi má dlouholeté zkušenosti a  klade zvláštní důraz na kvalitu materiálů, zpracování 
a zdravotní nezávadnost obuvi.

Kontakt:
JONAP-výroba obuvi s.r.o., Martin Píšek – jednatel
Paseka 329, 78397 Paseka
Tel.: 602 585 969, fax: 585 039 284
e-mail: info@jonap.cz
www.jonap.cz
 

The company produces children leather leisure footwear in size groups 0 – 2 and children textile 
home slippers in size groups 0 – 4. When producing the footwear, it emphasizes especially quality 
and health harmlessness of children footwear. The company has these properties regularly 
checked in the system of above-standard evaluation and voluntary certification of children 
footwear, which is carried out by the Institute for Testing and Certification. Almost the whole 
collection of children footwear has the right to use the symbols “Czech Quality” and label “Žirafa” 
– children health harmless shoes.

Contact:
JONAP- výroba obuvi s.r.o., Martin Píšek – executive
Paseka 329, 783 97 Czech Republic
Phone: +420 602 585 969, fax: +420 585 039 284
e-mail: info@jonap.cz
www.jonap.cz

Společnost KONSORCIUM T+M byla založena v roce 1994. Zabývá se výrobou, velkoobchodním a 
maloobchodním prodejem dámské a pánské obuvi, specializuje se na boty pro děti - značka KTR®. Dětská obuv 
KTR® s certifikátem Žirafa a Česká kvalita podporuje zdravý růst a vývoj dětské nohy. Za dobu působení na 
trhu se stala známou a stabilní společností dodávající kvalitní koženou obuv. Při výrobě se zaměřuje na použití 
kvalitních materiálů, perfektní dílenské zpracování a moderní design. V roce 2008 byla uvedena poprvé na trh 
kolekce dětské obuvi KTR®. Jedná se o kvalitní, certifikovanou koženou obuv, splňující náročné požadavky 
na zdravotní nezávadnost, ortopedicky vhodnou konstrukci, přísné hygienické atesty i na bezpečnost při 
nošení. Při výrobě jsou užívány kožené materiály jak na svršku obuvi, tak i u vnitřního vybavení, čímž je 
zajištěn maximální komfort nošení a dobrého padnutí této dětské obuvi. Luxusní kožená dámská a pánská 
obuv je uváděna na trh pod značkou KTR® - Original. Významným aspektem je citlivé designové vyvzorování 
obuvi, využití nových typů podešví a trendových materiálů. V současné době se společnost stala jedním 
z předních dodavatelů dětské certifikované obuvi v ČR. Provozuje své firemní prodejny a má více jak 200 
stálých odběratelů jak v ČR, tak i v zahraničí. Od roku 2000 je členem České obuvnické a kožedělné asociace. 
V rámci své velkoobchodní činnosti uvádí společnost na trh obuv mnoha renomovaných evropských značek.

Kontakt:
KONSORCIUM T+M, s.r.o., Antonín Žirovnický – jednatel
Dvorská 32, 678 01 Blansko
Tel./fax: 516 414 488
e-mail: obchod@obuv-konsorcium.cz, www.obuv-konsorcium.cz

KONSORCIUM T + M was founded in 1994. It is engaged in the production, wholesale and retail sale  
of women‘s and men‘s footwear, specializing in shoes for children - the KTR® brand. KTR® children‘s shoes  
with a Giraffe and Czech quality certificate support the healthy growth and development of the child‘s foot. During 
its time on the market, it has become a well-known and stable company supplying quality leather footwear. 
During production, it focuses on the use of quality materials, perfect workmanship and modern design. In 2008, 
the KTR® children‘s footwear collection was launched for the first time. These are high-quality, certified leather 
footwear, meeting the demanding requirements for health safety, orthopedically suitable construction, strict 
hygienic certificates and safety when worn. During the production, leather materials are used both on the upper 
of the shoe and on the interior equipment, which ensures maximum wearing comfort and a good fit of these 
children‘s shoes. Luxury leather women‘s and men‘s shoes are marketed under the brand KTR® - Original.  
An important aspect is the sensitive design of footwear, the use of new types of soles and trendy materials.  
At present, the company has become one of the leading suppliers of certified children‘s footwear in the Czech 
Republic. It operates its corporate stores and has more than 200 regular customers both in the Czech Republic 
and abroad. Since 2000 he has been a member of the Czech Footwear and Leather Association. As part of its 
wholesale activities, the company markets footwear from many renowned European brands.

Contact:
KONSORCIUM T+M, s.r.o., Antonín Žirovnický – executive
Dvorská 32, 678 01 Blansko, Czech Republic
Phone: +420 516 414 488, fax: +420 516 414 488
e-mail: obchod@obuv-konsorcium.cz, www.obuv-konsorcium.cz



LAGEN EU s.r.o., Zlín Leon ORTHOSHOES s.r.o., Fryšták

Provozujeme internetovou a kamennou prodejnu kožené galanterie ve Zlíně. V nabídce máme 
vlastní ručně vyrobené produkty. Specializujeme se dámské, pánské a číšnické peněženky, dále 
nabízíme dokladovky, dolarovky, opasky, ale také kabelky, pouzdra nebo kožené aktovky. Kožené 
zboží vyrábíme také na zakázku, a to z usní běžných i exotických a v různých barvách. Pokud 
budete mít zájem o větší produkci reklamních předmětů z kůže, také se na nás můžete obrátit.

Kontakt:
LAGEN EU s.r.o., Svatoslav Žalůdek - majitel 
Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín 
Tel.: 577 914 331 
e-mail: lagen@lagen.cz 
www.lagen.cz

We operate an online and a brick-and-mortar leather haberdashery shop in Zlín. We offer our own 
handmade products. We specialize in women‘s, men‘s and waiter‘s wallets, we also offer billfolds, 
dollar bills, belts, as well as handbags, cases or leather briefcases. We also make leather goods 
to order, in both common and exotic leathers and in a variety of colours. If you are interested  
in a larger production of promotional items made of leather, you can also contact us.

Contact:
LAGEN EU s.r.o., Svatoslav Žalůdek  
Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín 
Phone: 577 914 331 
e-mail: lagen@lagen.cz
www.lagen.cz

Firma Leon SHOES byla založena v roce 1999. Hlavním výrobním programem je výroba lehké 
pracovní a zdravotní obuvi s ortopedickým účinkem. Anatomicky tvarovaná stélka, kterou 
vyrábíme v naší firmě, byla vyvíjena ve spolupráci s odborníky a specialisty na zdravé obouvání 
a ortopedii. Tato stélka je vyrobena výhradně z přírodních materiálů. Obuv Leon SHOES 
je vyráběna ve vlastní režii při velkém podílu ruční práce a za použití moderních výrobních 
technologických postupů. Všechny vzory obuvi Leon SHOES jsou certifikovány jako ortopedická 
a pracovní obuv. Obuv dodáváme v jakémkoliv velikostním sortimentu a v libovolném výběru 
barev.

Kontakt:
Leon ORTOSHOES s.r.o., Jana Mořkovská – jednatelka
Holešovská 406, Areál MAVA (budova 8/2 u komína), 763 16 Fryšták
Tel./fax: 577 911 236, mob.: 725 144 305
e-mail: info@leonorthoshoes.cz
www.leonshoes.cz

The company Leon SHOES was founded in the year 1999. The company‘s main product line 
includes light-weight work and health footwear providing an orthopaedic effect. The anatomically 
shaped insole manufactured by the company Leon SHOES was developed in a co-operation 
with experts and specialists in healthy shoe-wearing and orthopaedics. The above insole is 
made exclusively from natural materials. The footwear made by the company Leon SHOES 
is manufactured at the company‘s own costs while incorporating a great deal of manual work  
and utilizing up-to-date manufacturing processes. All models of the footwear made  
by the company Leion SHOES are certified as an orthopaedic and work footwear. The company 
supplies the footwear in any size range and any colour.

Contact:
Leon ORTOSHOES s.r.o., Jana Mořkovská – executive 
Holešovská 406, Areál MAVA (budova 8/2, u komína), 763 16 Fryšták
Phone/fax: +420 577 911 236, mob.: +420 725 144 305
e-mail: info@leonorthoshoes.cz
www.leonshoes.cz



MCK COMMERCE LTD, Praha

Firma MCK TRADE EU LTD je obchodní firma, která byla založena v roce 2016 jako česká 
odbočka anglické společnosti. Firma se zaměřuje na dovoz kvalitního zboží a své portfolio 
výrobků chce rozšířit i o kvalitní dětskou domácí a školní obuv. Z tohoto důvodu si nechala kvalitu 
ověřit v notifikované zkušebně ITC a.s. Zlín a Komisí zdravotně nezávadného obouvání. Protože 
obuv splnila požadavky na nadstandardní hodnocení, může nést značku „Žirafa – zdravotně 
nezávadná obuv“.

Kontakt:
MCK COMMERCE LTD, Radek Vávra – obchodní zástupce 
Novákových 970/41, 180 00 Praha 8 - Libeň 
Tel.: +420 777 700 046 
e-mail: vavra@new-ace.cz

MCK TRADE EU LTD is a trading company founded in 2016 as the Czech branch of the English 
company. The company focuses on the import of quality goods and wants to extend its product 
portfolio to high-quality children‘s home and school shoes. For this reason, he has checked  
the quality at the notified ITC a.s. Zlín and the Commission on Healthy Footwear. Because  
the shoes have met the requirements for above-standard evaluation, it can be branded „Giraffe  
- Healthy Shoes“.

Contact:
MCK COMMERCE LTD, Radek Vávra – Sales Representative 
Novákových 970/41, 180 00 Praha 8 - Libeň 
Phone: +420 777 700 046 
e-mail: vavra@new-ace.cz

METIS s.r.o., Praha

Firma se zabývá individuální protetickou výrobou, vč. individuální ortopedické obuvi. Individuální 
protetická výroba zahrnuje: ošetření amputačních ztrát horních i dolních končetin, ortotické 
vybavení končetinové i trupové, bandažistické zajištění, epitetické končetinové vybavení. Vedle 
této činnosti firma zajišťuje výrobu individuální ortopedické obuvi. 

Kontakt:   
METIS s.r.o., MUDr. Matějíček Michal, CSc. – jednatel
Bohušovická 541/8, Praha 9 - Prosek, 190 10 Praha 9 - Prosek
Tel./fax: 224 811 168, mob.: 603 156 283
e-mail: metis@metis-cz.eu
www.metis-cz.eu

The company makes a variety of individual prostheses including individual orthopaedic footwear. 
The individual prosthetic products manufactured by the company include prostheses of amputated 
upper and lower extremities (limbs), limb and trunk ortheses, bandage fasteners, epithetic limb 
devices. Company´s speciality is treatment of orthopaedic and prosthetic conditions when  
a non-standard clinical finding has been made. At physician´s recommendation the company´s 
technicians visit the immobile bedridden patient. In addition to the above activity the company 
provides consultancy on rational indication, construction and use of both mechanical and electric 
bath chairs (carriages for the disabled). The consultancy hours are as follows: on working days 
daily from 8 to 12 a.m., at other times, as appointed.

Contact:
Metis s.r.o. - MUDr. Matějíček Michal, CSc. – executive
Bohušovická 541/8, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic
Phone/fax: +420 224 811 168, mob.: +420 603 156 283
e-mail: metis@metis-cz.eu
www.metis-cz.eu



MORAVIA PLAST, spol. s r.o., Zlín

Předmětem činnosti firmy je vývoj a výroba obuvi, ochranných prostředků, výrobků z plastů, dále 
poradenská činnost v oblasti technologie výroby obuvi, polotovarů a technologie plastů.

Firma vyrábí letní akupresurní plážovou obuv, letní dámskou vycházkovou obuv, speciální 
bezpečnostní a pracovní obuv pro jaderné elektrárny a lehkou pracovní ortopedickou obuv. Dále 
se firma zabývá výrobou polotovarů polyuretanovou technologií a výrobků z pryže.

Kontakt:   
MORAVIA PLAST, spol. s r.o., Ing. Pavel Kubina – jednatel
Vavrečkova 7029, 760 01 Zlín
Tel.: 573 776 303, fax: 573 776 306
e-mail: info@moravia-plast.com 
www.moravia-plast.com

The firm‘s scope of business is development and manufacture of footwear, protective (safety) 
items, plastics products as well as advisory and consultancy services in the field of footwear   
manufacture technology, semi-finished products and plastics technology. The company makes 
footwear employing a simple cemented method. The products manufactured by this technology 
include:

• summer  acupressure  beach  shoes  (slippers) utilizing the  active massage system (AMS 
system),

• summer ladies‘ outdoor shoes
• special safety  and work footwear for  nucler power station  workers (PU sole moulded onto  

a textile upper containing a    protection steel toe cap)
• light-weight  work orthopaedic footwear intended primarily for nurses and other medical staff.

In addition, the firm manufactures semi-finished products using polyurethane technology, namely:
• PU soles
• soles made  of special PU systems  having high physical and  mechanical parameters and 

specific use properties,
• antistatic  compounds, polyurethane  injection moulded onto footwear components
• rubber for work boots, etc.

Contact:
MORAVIA  PLAST, spol. s r.o., Ing. Pavel Kubina – executive
Vavrečkova 7029, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 573 776 303, fax: +420 573 776 306
e-mail: info@moravia-plast.com 
www.moravia-plast.com

Natur comfort NP s.r.o., Praha

Společnost Natur comfort NP s.r.o. se zabývá distribucí a výrobou certifikované, pracovní  
a zdravotně nezávadné obuvi. Našimi hlavními odběrateli jsou zdravotnická zařízení, která 
odebírají zdravotní obuv jako základní ochrannou pomůcku pro své zaměstnance, a dále 
maloobchodní prodejny - obchody s obuví, lékárny a další.

Kontakt:   
Natur comfort NP s.r.o., Lukáš Vokoun – jednatel 
Pod Vinicí 409/23, Modřany, 143 00 Praha 4 
Mob.: 777 779 575
e-mail: info@zdravotniobuv.cz
www.zdravotniobuv.cz

The company Natur comfort NP s.r.o. engaged in the distribution and production of certified, 
professional and healthy footwear. Our main customers are healthcare facilities that purchase 
medical shoes as the basic protective devices for their employees, as well as retail shops - shoe 
shops, pharmacies etc. 

Contact:
Natur comfort NP s.r.o., Lukáš Vokoun – executive 
Pod Vinicí 409/23, Modřany, 143 00 Praha 4, Czech Republic 
Mob.: +420 777 779 575
e-mail: info@zdravotniobuv.cz
www.zdravotniobuv.cz



OBUV-DAHL-TOK s.r.o., Lužná u Rakovníka

Firma působí na českém trhu od roku 1994. Zabývá se velkoobchodní a maloobchodní 
činností. Nabízíme obuv  v celém velikostním sortimentu a kabelky značky HURT® vlastní 
výroby. Spolupracujeme s několika významnými zahraničními výrobci obuvi, kde dbáme hlavně  
na kvalitu, pohodlnost a cenovou dostupnost obuvi. Náš sortiment naleznete na www.hurt.cz.

Kontakt:
OBUV-DAHL-TOK s.r.o., Ing. Pavel Havlíček – jednatel
Masarykovo nám. 169, 270 51 Lužná u Rakovníka
Mob.: 777 306 097, fax: 313 537 249
e-mail: dahlsro@seznam.cz
www.hurt.cz

The company has been active in the Czech market since 1994. It is concerned with wholesale 
and retail of footwear. The company offers footwear in the entire size range and bags from its 
own manufacture marketed under the trademark HURT®. It co-operates with several major shoe 
manufacturers abroad concentrating mainly on the shoes quality, comfort and reasonable prices. 
The Obuv-Dahl-Tok‘s footwear range is described at www.hurt.cz. 

Contact:
OBUV-DAHL-TOK s.r.o., Ing. Pavel Havlíček – executive
Masarykovo nám. 169, 270 51 Lužná u Rakovníka, Czech Republic
Mob.: +420 777 306 097
e-mail: dahlsro@seznam.cz
www.hurt.cz

OBUV Zóna, Praha

Jsme sítí maloobchodů s 13 letou tradicí 
Provozujeme 10 prodejen v centrech měst: Praha (6) Kladno (3) Beroun (1)
Naším posláním- profesionální a vstřícný přístup k zákazníkovi 
• Budujeme si image důvěry a kvality
• Cílová skupina – ženy věk mezi 25-60 lety
• Zaměřujeme se na prodej obuvi střední až vyšší cenové hladiny s akcentem na kvalitní 

koženou obuv a známé značky
• Kolekce vybíráme na světových veletrzích
• Reakce na budoucí trendy (v ČR jen omezené kolekce)
• Každou obuv osobně vyzkoušíme - akcent na pohodlí zákazníka 

    - 2 výhody – vidím, jak sedí a jestli je na noze pěkná 
    - Hledáme trendy obuv i pro různá omezení (šířka stélky H, K / kampaň XS, XL lýtko)

• Přivážíme netypické a originální značky do ČR (Jungla, Marila, Art, Softinos, Gumbies, 
Celdes)

Kontakt:
Obuv Zóna, Ing. Petra Steyrerová 
Bozděchova 9, Praha 5 
Tel.: 603 169 645 
e-mail: info@obuvzona.cz
www.obuvzona.cz
e-shop:www.obuvzona.cz

We are a network of retail stores with 13 years of tradition
We operate 10 stores in the city centres of Prague (6) Kladno (3) Beroun (1)
Our mission is a professional and friendly approach to the customer 
• Target group - women aged between 25-60 years
• We focus on selling shoes of medium to high price level with emphasis on quality leather 

shoes and well-known brands
• We select collections at world fairs   
      - We are looking for trendy shoes for different restrictions as well (H, K insole width / XS 
campaign, XL calf)
• We bring atypical and original brands to the Czech Republic (Jungla, Marila, Art, Softinos, 

Gumbies, Celdes)

Contact:
Obuv Zóna, Ing. Petra Steyrerová 
Bozděchova 9, Praha 5 
Phone: +420 603 169 645 
e-mail: info@obuvzona.cz
www.obuvzona.cz



ORTOPEDICA, s.r.o., Praha

Společnost Ortopedica, spol. s r.o., je výrobcem a prodejcem individuálních a speciálních 
ortopedických vložek podle otisku, nebo dle skenu na digitálním podobaroskopu, nebo podle 
odlitku chodidla. Vyrábíme individuální ortopedickou obuv na poukaz ZP. Našim zákazníkům 
můžeme nabídnout nožní korektory a kosmetiku Gehwoll a přípravky Collonil na ošetření kůže.

Kontakt:
ORTOPEDICA, s.r.o., MUDr. Martin Jeřábek – jednatel
Brožíkova 281/6, Košíře, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 314 354, fax: 257 311 077
e-mail: info@ortopedica.cz
www.ortopedica.cz

Ortopedica, spol. s r.o. is a manufacturer and seller of individual and special orthopaedic foot 
supports according to plantograms or scans made on a digital podobaroscope or according 
to a foot casting. The company manufactures individual orthopaedic footwear on submission  
of a health insurance voucher by the customer. Ortopedica, s.r.o., is also able to offer its 
customers feet correctors, Gehwoll cosmetics and Collonil preparations for care of both natural 
and man-made leather products.

Contact:
ORTOPEDICA, s.r.o., MUDr. Martin Jeřábek – executive
Brožíkova 281/6, Košíře, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Phone: +420 257 314 354, fax: +420 257 311 077
e-mail: info@ortopedica.cz
www.ortopedica.cz

ORTO plus s.r.o., Valašské Klobouky

Česká obuvnická firma ORTO plus s.r.o. s dlouholetou tradicí vyrábí a prodává luxusní i zdravotní 
obuv. Takovou obuví je zejména letní vycházková a přezůvková dámská i pánská obuv, která 
je určena pro širokou veřejnost. Získá si Vás svou jedinečnou konstrukcí nášlapných „soft“ 
materiálů, které zaručují pohodlnou chůzi, a navíc napomáhá ke zlepšení zdravotního stavu 
dolních končetin. Pro materiály svršku obuvi jsou používány pouze kvalitní, certifikované usně, 
které nejsou strojně napínány, ale jsou ke spodku obuvi přišity ručně, to zaručuje maximální 
přizpůsobení každému chodidlu individuálně.

Kontakt:
ORTO plus s.r.o., Ing. Radim Kocourek Ph.D. – jednatel
Cyrilometodějská 1010, 766 01 Valašské Klobouky
Mob.: 603 359 454
e-mail: rkocourek@ortoplus.cz
www.ortoplus.cz

Czech shoe company ORTO plus Ltd. with a long tradition produces and sells luxury and safety footwear. 
Such footwear is especially summer walking and slippers women‘s and men‘s footwear that 
is designed for the general public. Impresses with its unique design of antipersonnel „soft“ 
materials, which guarantee a comfortable walking and moreover helps to improve the health  
of the lower extremities. For shoe upper materials are used only high-quality, certified leather, 
which is mechanically stretched, but the bottoms sewn by hand, it guarantees maximum flexibility 
in each foot individually.

Contact:
ORTO plus s.r.o., Ing. Radim Kocourek Ph.D. – executive
Cyrilometodějská 1010, 766 01 Valašské Klobouky, Czech Republic
Mob.: +420 603 359 454
e-mail: rkocourek@ortoplus.cz
www.ortoplus.cz



PEGRES obuv s.r.o., Petřvald

Firma PEGRES obuv s.r.o. vyrábí dětskou celokoženou vycházkovou obuv a dále dětskou, 
dámskou a pánskou domácí obuv. Patří mezi významnější výrobce tohoto sortimentu v České 
republice, a to jak vyráběným sortimentem, tak množstvím produkce. Jejich výrobky směřují 
hlavně na vnitřní trh. 

Kontakt:   
PEGRES obuv s.r.o., Drahomíra Gřešová – jednatelka 
2. května 562, 735 41 Petřvald
Tel: 725 451 444, 777 853 350
e-mail: info@pegres.cz
www.pegres.cz

The company PEGRES obuv s.r.o. manufactures children‘s all-leather outdoor footwear and also 
children‘s, ladies‘ and men‘s house shoes (slippers). It ranks among more important producers 
of this product line in the Czech Republic as regards the shoe range and quantity of the shoes 
made. The company‘s products go primarily to the domestic market.

Contact:
PEGRES obuv s.r.o., Drahomíra Gřešová – executive 
2. května 562, 735 41 Petřvald, Czech Republic
Phone: +420 725 451 444, +420 777 853 350
e-mail: info@pegres.cz
www.pegres.cz

PÖLKING Shoes s.r.o., Karlovy Vary

Společnost byla založena v roce 2005 jako dceřiná společnost J. H. Pölking GmbH & Co. KG  
za účelem velkoobchodního prodeje obuvi v České a Slovenské republice. Disponuje jednou 
z největších aktuálních nabídek všech kategorií obuvi v Evropě (ca. 1 500 vzorů). Mimo vlast-
ních značek, Dr. Brinkmann, Comfortabel, Manitu, Piazza, Boomers a Felix, nabízí také kolekce 
obuví známých evropských značek. Zásadní filozofií firmy jsou okamžité a plynulé dodávky obuvi 
odběratelům dle jejich volby po jednotlivých párech. 

Kontakt:
PÖLKING Shoes s.r.o., Dagmar Nedvídková
Krymská 1735/37, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 563 251, fax: 353 563 252
e-mail: poelking@seznam.cz
www.poelking-schuhe.de

The company was founded in the year 2005 as a subsidiary of J. H. Pölking GmbH & Co. KG 
to wholesale footwear in the Czech and Slovak Republics. It offers one of the largest range  
of footwear of all categories in Europe (approximately 1500 models). In addition to its own 
trademarks including Dr. Brinkmann, Comfortabel, Manitu, Piazza, Boomers and Felix  
the company offers also collections of footwear of famous European brands. The company‘s 
principal philosophy are immediate and continuous deliveries of separate pairs of footwear  
to customers according to their choice.

Contact:
PÖLKING Shoes s.r.o., Dagmar Nedvídková
Krymská 1735/37, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic
Phone: +420 353 563 251, fax: +420 353 563 252
e-mail: poelking@seznam.cz
www.poelking-schuhe.de



PROSPORT PRAHA s.r.o., Řevnice

Společnost PROSPORT PRAHA s.r.o. byla založena v roce 1992, ovšem její kořeny sahají 
do roku 1991.  Od počátku své činnosti byla oficiálním zástupcem firmy LOWA Sportschuhe 
GmbH. pro český i slovenský trh. V současné době je PROSPORT PRAHA s.r.o. kromě obuvi 
LOWA i výhradním zástupcem mnoha dalších významných značek (GABEL, NORDISK, YETI, 
SUNFLEX, McNETT, THORLO, GRAND CANYON, SOLDA). Nejdůležitější činností společnosti 
PROSPORT PRAHA s.r.o. je pochopitelně velkoobchodní distribuce sportovního zboží, firma 
však má i svůj e-shop www.prosportshop.cz, kde se specializuje hlavně na potřeby pro turistiku 
a volný čas. 

Kromě členství v ČOKA je PROSPORT PRAHA S.R.O. rovněž členem AVOZ ČR (Asociace 
výrobců a obchodníků sportovního zboží ČR). 

Kontakt:   
PROSPORT PRAHA s.r.o., Dr. Jan Čermák – jednatel 
Karla Mündla 636, 252 30 Řevnice
Tel.: 241 483 338, fax: 241 483 335
e-mail: cermak@prosport.cz
www.prosport.cz

The company PROSPORT PRAHA s.r.o. had been created in 1992 as an official representative  
of the company LOWA Sportschuhe GmbH., both for the Czech, and Slovak markets. Currently 
PROSPORT PRAHA s.r.o. is also an exclusive distributor of many other important brands 
(GABEL, NORDISK, YETI, SUNFLEX, McNETT, THORLO, GRAND CANYON, SOLDA).  
The business activities of PROSPORT PRAHA s.r.o. are mostly focused on wholesale 
distribution of the outdoor oriented sporting goods. The company over it also operates an e-shop  
www.prosportshop.cz. PROSPORT PRAHA besides membership in ČOKA is also a member  
of the AVOZ ČR (Czech Association of the Sporting Goods Industry).

Contact:
PROSPORT PRAHA s.r.o., Dr. Jan Čermák – executive 
Karla Mündla 636, 252 30 Řevnice
Phone: +420 241 483 338, fax: +420 241 483 335
e-mail: cermak@prosport.cz
www.prosport.cz

PROTETIKA CZ PLUS spol. s r. o., Břeclav

V roce 2000 byla založena Protetika CZ Plus, spol s r.o., jako dceřinná společnost Protetiky a.s., 
Bratislava, za účelem prodeje širokého sortimentu zdravotní obuvi v České republice. Sortiment 
byl nabízen od klasické korkové až po vycházkovou zdravotní obuv. V roce 2003 firma rozšířila 
sortiment o domácí, dětskou, vycházkovou a pracovní obuv. Od roku 2006 společnost zastupuje 
firmu Rox – shoes kft, která nabízí své výrobky pod značkou Prego. 
 
Kontakt:
PROTETIKA CZ PLUS spol. s r.o., Mgr. Ester Chodová – obchodní zástupce
Třída 1.máje 584/9, 691 41 Břeclav - Poštorná
Tel./fax: 519 303 519
e-mail: sekretariat@protetikaplus.cz
www.protetikaplus.cz

In the year 2000, Protetika CZ Plus, spol. s r. o., was founded as a subsidiary of Protetika 
a.s., Bratislava to sell a wide range of health footwear in the Czech Republic. The product line 
offered included footwear from classical cork shoes to walking (street) health footwear. In 2003,  
the company extended the product range with house, children‘s and walking shoes and work 
boots. Since 2006, the company has been representing the firm Rox-shoes kft, which offers its 
products under the Prego trademark.

Contact:
PROTETIKA CZ PLUS spol. s r.o., Mgr. Ester Chodová – sales representative
Třída 1.máje 584/9, 691 41 Břeclav - Poštorná, Czech Republic
Phone/fax: +420 519 303 519
e-mail: sekretariat@protetikaplus.cz
www.protetikaplus.cz



REJNOK obuv s.r.o., Karlovy Vary

Firma REJNOK obuv s.r.o. se zabývá především maloobchodním prodejem obuvi a kožené 
galanterie. Od roku 1996 až do současnosti provozuje celkem 6 prodejen. V prodejní síti nabízí 
převážně obuv od českých velkoobchodů. Firma se částečně věnuje i dovozu obuvi (převážně  
ze zemí Evropské unie) a tento dovoz zajišťuje cca 20 % celkového obratu firmy. 

Kontakt: 
REJNOK obuv s.r.o., Štěpán Novák – jednatel
Sokolovská 58, 360 05 Karlovy Vary
Tel./fax: 353 568 103, mob.: 777 587 602
e-mail: info@rejnokobuv.cz
www.rejnokobuv.cz

The company REJNOK - primarily a retailer of footwear and leather haberdashery - was 
founded by Mr. and Mrs. Novaks in 1991. Since the year 1996, it has been operating  
in total 6 shops where predominantly footwear supplied by Czech wholesalers is offered. 
In 2002, the company completed construction of a multifunctional building housing two 
shops in the commercial zone of Karlovy Vary - Rybaře. Partially, the company REJNOK 
imports footwear (particularly from the European Union countries). The imports account  
for about 20 percent of the company‘s turnover. Since 1995, the company has been a member  
of the Garant-Moda association in Zlín.

Contact:
REJNOK obuv s.r.o., Štěpán Novák – executive
Sokolovská 58, 360 05 Karlovy Vary, Czech Republic
Phone/fax: +420 353 568 103, mob.: +420 777 587 602
e-mail: info@rejnokobuv.cz
www.rejnokobuv.cz

Ing. Petra Steyrerová, Praha

Jsme sítí maloobchodů s 13 letou tradicí 
Provozujeme 10 prodejen v centrech měst: Praha (6) Kladno (3) Beroun (1)
Naším posláním- profesionální a vstřícný přístup k zákazníkovi 
• Budujeme si image důvěry a kvality
• Cílová skupina – ženy věk mezi 25-60 lety
• Zaměřujeme se na prodej obuvi střední až vyšší cenové hladiny s akcentem na kvalitní 

koženou obuv a známé značky
• Kolekce vybíráme na světových veletrzích
• Reakce na budoucí trendy (v ČR jen omezené kolekce)
• Každou obuv osobně vyzkoušíme - akcent na pohodlí zákazníka 

    - 2 výhody – vidím, jak sedí a jestli je na noze pěkná 
    - Hledáme trendy obuv i pro různá omezení (šířka stélky H, K / kampaň XS, XL lýtko)

• Přivážíme netypické a originální značky do ČR (Jungla, Marila, Art, Softinos, Gumbies, 
Celdes)

Kontakt:
Obuv Zóna, Ing. Petra Steyrerová 
Bozděchova 9, Praha 5 
Tel.: 603 169 645 
e-mail: info@obuvzona.cz
www.obuvzona.cz
e-shop:www.obuvzona.cz

We are a network of retail stores with 13 years of tradition
We operate 10 stores in the city centres of Prague (6) Kladno (3) Beroun (1)
Our mission is a professional and friendly approach to the customer 
• Target group - women aged between 25-60 years
• We focus on selling shoes of medium to high price level with emphasis on quality leather 

shoes and well-known brands
• We select collections at world fairs   
      - We are looking for trendy shoes for different restrictions as well (H, K insole width / XS 
campaign, XL calf)
• We bring atypical and original brands to the Czech Republic (Jungla, Marila, Art, Softinos, 

Gumbies, Celdes)

Contact:
Obuv Zóna, Ing. Petra Steyrerová 
Bozděchova 9, Praha 5 
Phone: +420 603 169 645 
e-mail: info@obuvzona.cz
www.obuvzona.cz



STUDIO ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ, s.r.o., Praha

Prodáváme zdravotní, ortopedickou o pohodlnou obuv Bama, Moosbacher, Hartjes, Gabor, ARA, 
Scholl, Camel Aktive, Medi, Leon, Abeba a individuální a speciální ortopedické vložky. Výroba  
a úprava ortopedické obuvi dle otisku. Pracovní antistatická obuv.

Kontakt:
STUDIO ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ, s.r.o., David Suzan – jednatel
Plzeňská 54, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 328 577, fax: 257 314 354, mob.: 777 260 824
e-mail: davidsuzan@seznam.cz
www.zdraveobouvani.cz

The company Studio zdravého obouvání, s.r.o. (Healthy Shoewearing Studio), is concerned with 
retailing of Bama, Hartjes, Gallus, Ara and Helix trademarked shoes. The product range offered 
includes also footwear for diabetics. For its customers, the company is ready to ensure individual 
modifications of shoe insoles according to customer’s feet imprint.

Contact:
STUDIO ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ, s.r.o., David Suzan – executive
Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Phone: +420 257 328 577, fax: +420 257 314 354
e-mail: davidsuzan@seznam.cz
www.zdraveobouvani.cz

SVORTO s.r.o., Praha

Výroba a prodej ortopedických pomůcek (vložky, podpatěnky, korektory, bandáže) a širokého 
sortimentu doplňků obuvi sloužících k zvýšení komfortu obouvání, prevenci a odstraňování vad 
nohou. Dovoz a distribuce tohoto sortimentu ze silikonových gelů. Dovoz a distribuce sportovních 
vložek do obuvi firmy Sidas, Francie.

Kontakt:
svorto s.r.o., Radek Smeták – jednatel
Průběžná 787/30, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 241 740 339, mob.: 777 308 104
e-mail: svorto@svorto.cz
www.svorto.cz

The company was founded in 1991 as an association of natural persons. In 1999, the company 
was transformed to svorto.cz s.r.o. Since the beginning of its activity the company has been 
concerned with manufacture and distribution of orthopaedic, sports and series shoe inserts, 
manufacture and distribution of orthopaedic aids, semi-finished products for prosthetics and 
shoe accessories for healthy and comfortable walking. The company‘s activities include also 
repairs and modifications of series and orthopaedic footwear and manufacture of individual and 
orthopaedic inserts at physician‘s prescription (paid by health insurance companies). A new 
product offered by the company are inserts formed in an imprint mould precisely according  
to an imprint of a customer‘s foot sole. In two company shops the firm offers a wide range of shoes, 
shoe accessories and services for comfortable and healthy walking. The goods are distributed 
to most health care shops, health care facilities and pharmacies in the Czech Republic. A part  
of the production is exported to several countries in and outside Europe.

Contact:
svorto s.r.o., Radek Smeták – executive
Průběžná 787/30, 100 00 Prague 10, Czech Republic
Phone/fax: +420 241 740 339, mob.: +420 777 308 104
e-mail: svorto@svorto.cz
www.svorto.cz



Šnobl Jiří, Třebíč

Nosným programem firmy je nákup obuvi za účelem její další distribuce. Hlavní kategorie tvoří 
dámská a pánská obuv. Kategorie obuvi - letní, zimní a celoroční vycházková exkluzivní obuv. 
Předností nabízené obuvi je kvalitní zpracování a kvalitní materiály.
Pánská obuv je prezentována pod obchodním zastoupením zn.  RICCARDO.
Dámská obuv je prezentována pod obchodním zastoupením zn. MACCIONI, AVANTI  
a La´ Mienne. 

Kontakt:
ŠNOBL JIŘÍ – majitel
Novodvorská 1071/32, 674 01 Třebíč
Mob.: 604 102 715
e-mail: firenzze@email.cz

The company was founded in 2000. It concentrates on activities in the footwear field.  
The company‘s major business is purchase of footwear for the purpose of its subsequent 
deliveries to certain target groups. The main product lines are ladies‘ and men‘s summer, 
winter and all-season outdoor exclusive shoes. A pritority is given to footwear made from quality 
cattle, calf as well as goat natural leathers. The footwear offered is always of interesting designs 
on heels of various shapes. A strong point of the shoes offered is also good workmanship  
and quality materials assuring pleasant wearing. The company uses the following trademarks for 
presentation of its products: 
• the men‘s footwear is presented under the „RICCARDO“ trademark 
• the ladies‘ shoes are presented under the MACCIONI, AVANTI and La´ Mienne trademark

Contact:
ŠNOBL JIŘÍ – owner, 
Novodvorská 1071, 674 01 Třebíč, Czech Republic
Mob.: +420 604 102 715
e-mail: firenzze@email.cz

TIPABOTY s.r.o., Třebíč

Společnost TIPABOTY s.r.o. Třebíč vznikla  1. 1. 2008 odkoupením části podniku TIPA B, a.s. 
Třebíč, která sdružovala kromě výroby obuvi i další činnosti. Společnost má dva stěžejní výrobní 
směry. Vyrábí jednak pracovní obuv do lehkých provozů, která je na trh dodávána pod známým 
sloganem „BOTY DO ROBOTY“ a dále se specializuje na výrobu komfortní zdravotní obuvi. 
Technologie výroby je zaměřena na dokonalé dílenské zpracování vzhledem k ortopedickým  
a zdravotním požadavkům na obuv včetně módního designu.
Veškerá pracovní obuv, včetně antistatické ESD obuvi, vyhovuje evropským normám a je 
opatřena prohlášením shody výrobce.
Významné bylo získání značky „Komfortní obuv“ v Programu „Česká kvalita“ v únoru 2017.

Kontakt:
TIPABOTY s.r.o., Jaroslav Pour – jednatel
V. Nezvala 437/64, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 423 800, fax: 568 423 801
e-mail: obuv@tipaboty.cz
www.tipaboty.cz

Company TIPABOTY s.r.o. Třebíč was established on 1 January 2008 by the purchase of a part 
of TIPA B, a.s. Třebíč, which combined other activities besides the production of shoes. The com-
pany has two key manufacturing directions. It produces both light work shoes that are marketed 
under the famous slogan „SHOES FOR WORK“ and specializes in the production of comfortable 
medical footwear. Production technology is focused on perfect workmanship due to the orthope-
dic and health requirements of footwear including fashion design.
All work footwear, including antistatic ESD footwear, conforms to European standards and has  
a manufacturer‘s declaration of conformity.
It was important to get the „Comfort Shoes“ brand in the „Czech Quality“ Program in February 
2017.

Contact:
TIPABOTY s.r.o., Jaroslav Pour – executive
V. Nezvala 437/64, 674 01 Třebíč, Czech Republic
Phone: +420 568 423 800, fax: +420 568 423 801
e-mail: obuv@tipaboty.cz
www.tipaboty.cz



TORUMIA s.r.o., Brno

V roce 2016 jsme oslavili 10. výročí založení BNS Trade, od roku 2017 slavíme narozeniny pod 
novým jménem TORUMIA s.r.o. V červenci 2016 jsme otevřeli historicky první specializovanou 
prodejnu v Brně s kompletním sortimentem přípravků a doplňků na čištění obuvi, která slouží 
také jako vzorkovna a výdejní místo e-shopu. 

Zakládáme si na profesionální péči o zákazníka a přátelský přístup.  Na českém a slovenském 
trhu zastupujeme:

1) německou firmu Bergal, Nico & Solitaire, především se značkami SHOEBOY´S, Adidas 
shoe care, Gabor shoe care. Kompletní sortiment s přípravky na čištění a údržbu obuvi, nano 
impregnace, stélky do obuvi, obouvací lžíce, napínáky a  kosmetika na nohy Saicara
2) německou značku EMPIRE, přípravky, které zaručují především péči a ochranu o tenisky, 
sneakers a kšiltovky 
3) německou společnost JANA shoes, součást holdingu Wortmann, do kterého patří mj.  
i značky Tamaris a s.Oliver. JANA shoes navrhuje a dodává dámskou obuv s důrazem na pohodlí  
a eleganci, vyrábí obuv ve větších, pohodlných šířkách („G“ a „H“).

Kontakt: 
TORUMIA s.r.o., Oto Dostál – jednatel 
Vídeňská 277/68, 639 00 Brno 
Mob..: 731 529 986
e-mail: info@torumia.cz
www.torumia.cz
www.kremnaboty.cz 
www.jana-obuv.cz

TORUMIA s.r.o. (before BNS Trade s.r.o.) 
In 2016 we celebrated the 10th anniversary of BNS Trade, and from 2017 we celebrate our 
birthday under the new name TORUMIA s.r.o. 

In July 2016 we opened our first specialized store in Brno with a complete assortment for shoe 
cleaning and shoes accessories, which also serves as showroom and e-shop dispenser. We 
rely on professional customer care and friendly attitude. In the Czech and Slovak markets we 
represent:

1) German company Bergal, Nico & Solitaire, mainly with SHOEBOY‘S brands, adidas shoe 
care, Gabor shoe care. Complete assortment of footwear cleaning and maintenance products, 
nano impregnation, footwear insoles, shoe sprays, straps and cosmetics for Saicara‘s feet
2) German brand EMPIRE, preparations that mainly guarantee the protection and protection  
of sneakers and sneakers
3) the German company JANA shoes, a part of the Wortmann holding, which includes, among 
others, the brands Tamaris and s.Oliver. JANA shoes designs and supplies women‘s shoes  
with an emphasis on comfort and elegance, produces shoes in larger, comfortable widths  
(„G“ and „H“).

Contact:
TORUMIA s.r.o., Oto Dostál – executive 
Vídeňská 277/68, 639 00 Brno, Czech Republic 
Phone: +420 731 529 986
e-mail: info@torumia.cz 
www.torumia.cz



Vasky trade s.r.o., Lhota u Malenovic

Že bot, které vypadají dobře a něco vydrží, je pramálo, zjistil Vašek Staněk už během střední 
školy. Využil toho, že pochází ze Zlína se silnou obuvnickou tradicí a rozhodl se rozjet výrobu 
vlastních modelů. A tak vyměnil běh na atletickém ovále za budování značky, která nabídne 
přesně to, co sám hledal. Kvalitní boty, u kterých člověk ví, kdo a z čeho je vyrobil, a může se  
na ně spolehnout při každé své cestě.
Střihy vychází z tradiční pracovní obuvi, bowlingových bot nebo například pionýrek. Oprostili je 
od všech přebytečných detailů, upravili vše podle vlastního vkusu a výsledkem jsou Vasky. Jed-
noduché a ostré linie, minimalistický vzhled a neokoukané barevné kombinace. Co zachovali, je 
kvalita provedení a kvalitní prošívání po celém obvodu bot, které je stěžejní pro jejich odolnost 
a výdrž.

Kontakt:
Vasky trade s.r.o., Václav Staněk – jednatel firmy 
Lhota u Malenovic 279, 763 02 Zlín 
Tel.: 731 653 825 
e-mail: info@vasky.cz
www.vasky.cz

Vašek Staněk found out that shoes that look good and last will last very little during high school. 
He made use of the fact that he comes from Zlín with a strong shoe tradition and decided  
to start production of his own models. So he swapped an athletic oval run for building a brand 
that would offer exactly what he was looking for. High-quality shoes that you know who made 
and made them and can rely on them every time you go.The cuts are based on traditional work 
shoes, bowling shoes or pioneers. They freed them from all the superfluous details, adjusted 
everything to their own taste, and the result is Vasky. Simple and sharp lines, minimalist look  
and unprecedented color combinations. What they have retained is the quality of construction  
and quality quilting around the perimeter of shoes, which is crucial for their durability and durability.

Contact:
Vasky trade s.r.o., Václav Staněk – executive 
Lhota u Malenovic 279, 763 02 Zlín 
Phone: +420 731 653 825 
e-mail: info@vasky.cz
www.vasky.cz

V + J  OBUV, s.r.o., Štěpánovice u Českých Budějovic

Společnost V+J OBUV, s.r.o. je velkoobchodním a maloobchodním prodejcem pánské, dámské  
a dětské obuvi v České republice. V oblasti maloobchodu provozuje společnost v současné době 
13  vlastních  prodejen.

Kontakt: 
V+J OBUV, s.r.o., Mgr. Karel Jauker – jednatel
Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Tel.: 387 984 069, fax: 387 319 981
email: jauker@vjobuv.cz
www.vjobuv.cz

The company V+J OBUV, s.r.o. is a wholesaler and retailer of men’s, women’s and children´s 
footwear in the Czech Republic. As regards retailing, V+J OBUV, s.r.o. operates thirteen own 
shoe shops at present.

Contact:
V+J OBUV, s.r.o., Mgr.Karel Jauker – executive
Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice near České Budějovice, Czech Republic
Phone: +420 387 984 069, fax: +420 387 319 981
e-mail: jauker@vjobuv.cz
www.vjobuv.cz



VV DESIGN spol. s r.o., Tábor

Je registrovaným českým výrobcem MZČR a předním dodavatelem ortopedických vložek, pan-
tolet Hallux Valgus a podpěrných elementů chodidla. K plné spokojenosti již 20.rokem dodáváme 
polotovary vložek ORTOPEDIK na různá protetická pracoviště v ČR a zahraničí. Toto svědčí  
o velmi dobré kvalitě a účinnosti vložek ORTOPEDIK. Tyto anatomické zdravotní vložky a po-
lovložky jsou zákonem chráněné užitné vzory vyrobené z atestovaných materiálů.
Od roku 2015 se zabýváme výrobou latexových komponentů vhodných pro obuvnický průmysl.

Kontakt: 
VV DESIGN spol. s r.o., Milan Vlček – jednatel 
Družstevní 245, Tábor 2 - Čekanice 390 02 
e-mail: info@vvdesign.cz
www.vvdesign.cz

VV Design is a registered Czech manufacturer of MZČR and a leading supplier of orthopedic 
insoles, Hallux Valgus pantollet and foot support elements. To the full satisfaction we have 
been supplying ORTOPEDIK insoles to different prosthetics workplaces in the Czech Republic  
and abroad. This demonstrates the very good quality and effectiveness of ORTOPEDIK 
insoles. These anatomical medical insoles and halves are legally protected utility models made  
from certified materials.
Since 2015, we have been manufacturing latex components suitable for the shoemaking industry.

Contact:
VV DESIGN spol. s r.o., Milan Vlček – executive 
Družstevní 245, Tábor 2 - Čekanice 390 02 
e-mail: info@vvdesign.cz
www.vvdesign.cz

Zdravá obuv K+A, Petr Neuvirt, Třebíč

Maloobchodní prodej dětské, dámské a pánské obuvi. Klademe důraz na kvalitní koženou obuv 
a spokojeného zákazníka.

Kontakt:
Zdravá obuv K+A, V Loučkách 1046/12, 674 01 Třebíč 
Tel.: 603 540 434
e-mail: petr.neuvirt73@gmail.com

Prodejna: 
OBUV K+A - Prodej obuvi, náměstí Svobody 1376, 586 01 Jihlava 
Tel.: 733 723 148

Retail sale of children‘s, women‘s and men‘s shoes. We emphasize quality leather footwear  
and a satisfied customer.

Contact:
Zdravá obuv K+A, V Loučkách 1046/12, 674 01 Třebíč 
Phone: +420 603 540 434
e-mail: petr.neuvirt73@gmail.com

Shop: 
OBUV K+A - Prodej obuvi, náměstí Svobody 1376, 586 01 Jihlava 
Phone.: +420 733 723 148



Žalůdek Svatoslav - LAGEN Zlín

Firma se zabývá velkoobchodem kožené galanterie a obuvi pod registrovanou ochrannou 
známkou LAGEN. Firma LAGEN se pravidelně účastní výstav KABO Brno, TORI v Olomouci 
a v Praze. Možnost výroby veškerého koženého zboží dle návrhu nebo vzorku. Nabídka našich 
výrobků osobně ve vaší prodejně nebo v naší provozovně.

Kontakt:
Svatoslav Žalůdek – majitel
Podlesí V 5410, 760 05 Zlín
Tel./fax: 577 914 331
E-mail: lagen@lagen.cz
www.lagen.cz
 

The company wholesales leather fancy goods and footwear under the registered trademark 
LAGEN. The company attends regularly shoe and leather goods fairs KABO in Brno, TORI  
in Olomouc and Prague. It makes all leather goods according to a design or a sample supplied  
by the customer. It is ready to offer its products personally in a customer‘s shop  
or in the company‘s plant.

Contact: 
Mr. Svatoslav Žalůdek – owner
Podlesí V 5410, 760 05 Zlín, Czech Republic
Phone/fax: +420 577 914 331
E-mail: lagen@lagen.cz
www.lagen.cz



KOLEKTIVNÍ A PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

COLLECTIVE AND ASSOCIATED MEMBERS



ATOK (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmysl), Praha 

ATOK (Association of Textile-Clothing-Leather Industry), Praha

ATOK je organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, oděvního a kožeděl-
ného průmyslu, která byla založena v květnu roku 1990. Členy jsou převážně výrobci, ale také 
výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví.
 
ATOK reprezentuje a hájí zájmy českého textilního a oděvního průmyslu v tuzemsku i zahraničí. 
Zprostředkovává kontakty v zahraničním obchodě, poskytuje informace o světových inovacích, 
byl a je zapojen do řady mezinárodních projektů v rámci EU. Prosazuje prezentaci českých vý-
robců na zahraničních veletrzích. Prosazuje sociální smír v odvětví. Usnadňuje svým členům ori-
entaci v podnikatelských aktivitách, v případě potřeby poskytuje i ochranu, pomoc a poradenství 
v technických, organizačních, sociálních a právních otázkách. ATOK aktivně využívá možnost 
připomínkovat všechny zákonné i podzákonné normy, ovlivňující podnikatelské prostředí v ČR. V 
minulosti byla, díky aktivitám ATOK, odstraněna některá cla nevhodná pro český vývoz a naopak 
prosazena opatření proti nekorektním dovozcům.

Členství ATOK v organizacích:

• Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)
• Česká technologická platforma pro textil (ČTPT)
• Klastr technických textilií (CLUTEX)
• Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)
• Hospodářská komora ČR (HK ČR)
• SOTEX-GINETEX.CZ 

Smlouvy o spolupráci:

• Gesamtverband Textil+Mode (GTMI)
• The China National Textile and Apparel Council (CNTAC)
• Taiwan Textile Federation (TTF)
• Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. (VTI)

Kontakt:
ATOK - Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Mgr. Jiří Česal – ředitel 
Těšnov 5, 110 00  Praha 1 
Tel.: 222 361 880, fax: 224 805 339 
e-mail: atok@atok.cz     
www.atok.cz

ATOK is an organization comprising legal and natural persons Czech textile, clothing and leather 
industry, which was established in May 1990. The members are mainly manufacturers, but also 
research institutes, schools and business organizations in this sector.
 
ATOK represents and defends the interests of the Czech textile and clothing industry  
in the Czech Republic and abroad. Mediates contacts in foreign trade, providing information 
a world innovation and has been involved in many international projects within the EU. 
Promotes the presentation of Czech manufacturers at foreign fairs. Promotes social harmony 
sector. Facilitates the orientation of its members in business activities, as appropriate,  
for the protection, assistance and guidance in technical, organizational, social and legal issues. 
ATOK actively uses the opportunity to comment on all legal and bylaws affecting the business 
environment in the country. In the past, thanks to the activities Atoka remove some tariffs 
unsuitable for Czech exports and vice versa enforced measures against unfair importers.

ATOK Membership in organizations:

• Confederation of Employers ‚and Entrepreneurs‘ Associations (KZPS)
• Czech footwear and leather association (CFLA)
• Czech Technology Platform for textiles (ČTPT)
• Cluster of technical textiles (CLUTEX)
• Chamber of Commerce (HK ČR)
• SOTEX-GINETEX.CZ

Agreements on cooperation:

• Gesamtverband Textil + Mode (GTMI) 
• The China National Textile and Apparel Council (CNTAC)
• Taiwan Textile Federation (TTF)
• Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. (VTI) 

Contact:
ATOK - Association of Textile-Clothing-Leather Industry, Mgr. Jiří Česal
Těšnov 5, 110 00  Praha 1, Czech Republic 
Phone: +420 222 361 880, fax: +420 224 805 339 
e-mail: atok@atok.cz     
www.atok.cz



RAK spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

Kráčíme s vámi už od roku 1993. Na této cestě nás vždy spojovala láska k práci, kterou děláme, 
a úcta k našemu řemeslu. Jsme obuvníci a známe své řemeslo. S nadšením jsme náš podnik 
rozběhli na jednom stole. Jsme šťastní, když můžeme i my přispět k radostným krůčkům dětí. 

Vyrábět obuv pro dítě je velká zodpovědnost, kterou s pokorou přijímáme. Rukama zkušeného 
řemeslníka u nás projde každý detail vyráběné boty. Na každém krůčku a každém detailu záleží. 
Jsme důslední, protože nám na nohou dětí záleží. Přesvědčte se sami. Dětské botičky nejsou jen 
něco, z čeho dítě brzy vyroste. Nejsou jen zaprášenou památkou na dětství. První krůčky jsou 
nejdůležitější a první boty jsou jejich neodmyslitelnou součástí.

Kontakt: 
RAK spol. s r.o., Vojtěch Račko – jednatel 
Ul. kapt. Jaroša 24, Bánovce nad Bebravou 957 01, Slovenská republika 
Tel.: +421 905 726 244  
e-mail: rak@rak-obuv.sk
www.rak-obuv.sk

We have been going with you since 1993. This way we have always associated love for the work 
we do and respect for our craft. We are shoemakers and we know our craft. With enthusiasm, we 
ran our company on one table. We are happy to contribute to the joyful little steps of our children. 

Making shoes for a child is a great responsibility we take with humility. Every detail of the 
manufactured shoe goes through the hands of an experienced craftsman. Every step and 
every detail matters. We are consistent because we care about our children‘s feet. See  
for yourself. Baby booties are not just something from which the baby will soon grow up. They 
are not just a dusty childhood sight. The first steps are the most important and the first shoes are 
their essential part.

Contact:
RAK spol. s r.o., Vojtěch Račko – executive 
Ul. kapt. Jaroša 24, Bánovce nad Bebravou 957 01, Slovak Republic 
Phone: +421 905 726 244  
e-mail: rak@rak-obuv.sk
www.rak-obuv.sk



ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE

HONORARY MEMBERS



KLUB ABSOLVENTŮ BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE, Zlín 

CLUB OF ABSOLVENTS OF BATA‘S SCHOOL OF WORK, Zlín

Klub absolventů Baťovy školy práce (Klub ABŠ)  sdružuje lidi, kteří sdílí a podporují stejné hod-
noty jako Tomáš Baťa a jeho následníci. Nezáleží ani na věku, ani na politické příslušnosti. Je-
diným kritériem, je ctění morálního kodexu, tak jak ho ctil i Tomáš Baťa. Klub vznikl již před 80ti 
lety. Od roku 1992 je otevřen pro každého příznivce těchto postojů a hodnot. Od roku 2013 vyvíjí 
nové aktivity a vize.
Členem klubu ABŠ se může stát jedinec. Fyzická osoba, zaměstnanec, podnikatel, majitel firmy, 
případně jakýkoliv vážný příznivec filozofie T. Bati, který se chce AKTIVNĚ podílet na vytváření 
skutečných hodnot a má zájem spolupracovat. Sdílíme skutečné hodnoty a předáváme je dále. 
Pokud uvažujete o zajímavém projektu, chystáte založit firmu, organizaci nebo jen chcete předat 
své zkušenosti dál, jste vítáni. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:
Klub ABŠ, z. s., Alois Langer – předseda klubu
Vila T. Bati, Gahurova 292, 760 01 Zlín
Tel.: +420 630 942 473
e-mail: info@klub-abs.cz
www.klub-abs.cz

Club of absolvents  of Bata´s school of work (ABŠ Club) brings together people who share 
and support the same values as Tomáš Baťa and his successors. It does not matter either age 
or political affiliation. The only criterion is the honoring of the moral code, as was the case with 
Tomáš Baťa. The club was founded 80 years ago. Since 1992 it has been open to all supporters 
of these attitudes and values. Since 2013 he has been developing new activities and visions.
A member of the ABŠ club may become an individual. A physical person, an employee,  
a businessman, a business owner, or any serious supporter of T. Bata‘s philosophy, who wants 
to ACTUALLY participate in creating real values and is interested in working together. We share 
actual values and pass them on. If you are thinking about an interesting project, you are going to 
start a business, organization or just want to pass on your experience further, you are welcome. 
If interested, do not hesitate to contact us.

Contact:
Klub ABŠ, z. s., Alois Langer – Chairman of the club
Vila T. Bati, Gahurova 292, 760 01 Zlín
Phone: +420 630 942 473
e-mail: info@klub-abs.cz
www.klub-abs.cz

NADACE JANA PIVEČKY, Slavičín 

FOUNDATION OF JAN PIVEČKA, Slavičín

Nadace Jana Pivečky vznikla v listopadu 1996. Pokračuje v aktivitách zakladatele započatých 
po listopadu 1989. Kromě grantové podpory realizuje vlastní programy ve třech základních ob-
lastech. První je motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich volnočasových 
aktivit, druhou je rozvoj a vytváření zdravé občanské společnosti a třetí podpora trvale udržitel-
ného rozvoje. Výchovu mládeže uskutečňuje především formou besed a přednášek na školách 
a organizováním studentských soutěží, které napomáhají k objevení talentů, jimž pak umožňuje 
účast v mezinárodních soutěžích a na stážích v zahraničí.

V rámci ekologických aktivit je podporována např. rekonstrukce a údržba „Pivečkova lesoparku“ 
– (unikátní oddechové zóny s dřevěnými plastikami umístěnými v lese, s dětským hřištěm, jezír-
kem, a posezením pro návštěvníky) atd. Tento projekt  zasahuje také do druhé aktivity, kterou 
je vytváření zdravé občanské společnosti. Hlavním přínosem těchto projektů je úzká spolupráce 
se školami, neziskovými organizacemi, městem a dalšími institucemi státní správy, regionální-
mi umělci a občany města Slavičína, Valašských Klobouk a celého regionu na realizaci těchto 
projektů.

Kontakt:
Nadace Jana Pivečky, Božena Filáková – ředitelka 
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín 
Tel.: +420 571 110 425
e-mail: njp@pivecka.cz
www.pivecka.cz

The Jan Pivecka Foundation was founded in November 1996. It continues with founder activities 
started after November 1989. In addition to grant support, it implements its own programs in three 
basic areas. The first is to motivate, raise and educate young people and support their leisure 
activities, the second is to develop and create healthy civil society, and the third to promote 
sustainable development. Educational youth mainly takes the form of lectures and trainings  
at schools and the organization of student competitions, which help to discover talents that allow 
them to participate in international competitions and internships abroad.

Contact:
Nadace Jana Pivečky, Božena Filáková – Director 
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín 
Phone: +420 571 110 425
e-mail: njp@pivecka.cz
www.pivecka.cz



NADACE TOMÁŠE BATI, Zlín 

TOMAS BATA FOUNDATION, Zlín

Nadace Tomáše Bati a vila Tomáše Bati, dva pojmy, které patří neoddělitelně k sobě. Místo, 
které se stává známým  nejen pro svou historickou hodnotou, ale také svou aktivitou zaměřenou  
na podporu výchovy a vzdělávání mládeže, rozvoje prosperující komunity a kulturních hodnot. 
Do programu Nadace patří  nejen uchování baťovské historie a tradic, ale také projekty s aktuální 
tématikou.

Kontakt:
Nadace Tomáše Bati, Ing. Pavel Velev – ředitel nadace
Gahurova 292, 760 01 Zlín
Tel: 577 219 083, fax: 577 219 086
e-mail: jitka@batova-vila.cz
www.batova-vila.cz

The Thomas Bata Foundation and Thomas Bata‘s villa - two names belonging inseparably to each 
other. A place which is becoming famous not only for its historical value but also for its activity aimed  
at supporting education and training of youth, development of prospering community and cultural 
values. The Foundation‘s programme includes not only preservation of the Bata company history 
and traditions but also projects featuring up-to-date themes.

Contact:
Thomas Bata foundation, Ing. Pavel Velev – Foundation Director 
Gahurova 292, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 577 219 083, fax: +420 577 219 086 
e-mail: jitka@batova-vila.cz
www.batova-vila.cz 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ-COP, Zlín

Secondary Technical School of Polytechnic, Zlín

Počátky školy jsou datovány až do roku 1925. Protože firma Baťa potřebovala pro svůj bouřlivě 
se rozvíjející podnik střední technické pracovníky, prosadila v roce 1937 zřízení Průmyslové ško-
ly ve Zlíně, která měla kromě obuvnického ještě strojnický, elektrotechnický, stavební, chemický, 
pletařský a koželužský obor. Velkou předností školy bylo a je její úzké sepětí s praxí, kdy žáci dří-
ve denně pracovali ve speciálních studentských dílnách a i dnes praktikují v provozech výrobních 
podniků a také pracují ve školních dílnách. Škola nabízí mimo jiné obory také vzdělání v oboru 
technologie kůže, plastů a pryže se zaměřením na design, konstrukci a navrhování obuvnických 
a galanterních výrobků.

Kontakt:
SPŠ Polytechnická – COP, Ing. Bc. Jiří Charvát – ředitel
Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín
Tel.: 577 573 100, fax: 577 573 128
e-mail: spsp@spspzlin.cz
www.spspzlin.cz

The beginnings of this school date back to the year 1925. Since the Baťa Shoe Company, 
developing very rapidly, had an urgent need of skilled technicians, a technical school was 
established at Zlín in 1937 comprising, besides the shoe-making, also electrical enginnering, 
building, chemistry, knitting and tanning fields of study. The great merit of this school has been 
its close link with practice which required students to to work in special students´ workshops 
every day. Even today, the students practise in workshops of manufacturing plants and those  
of the school. The school facilities include a degree in technology of leather, plastics and rubber, 
with a focus on design, construction and design of the shoes and garment products.

Contact:
SPŠ polytechnická – COP, Ing.  Bc. Jiří Charvát – headmaster
Nad ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 577 573 100, Fax: +420 577 573 128
e-mail: spsp@spspzlin.cz
www.spspzlin.cz



Střední škola F. D. Roosevelta Brno

Secondary School of F. D. Roosevelt Brno

Střední škola F. D. Roosevelta Brno je školou podle §16 odst. 9 školského zákona (speciální ško-
la) a proto přijímá žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým handicapem, vadami 
řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více 
vadami nebo autismem. Historie školy je neodmyslitelně spojená s Centrem Kociánka. 

Ústav pro tělesně vadné byl založen v roce 1919 v renesančním zámečku na Kociánce. 
Od 1. září 2008 přešel odborný výcvik realizovaný Centrem Kociánka pod střední školu. Obory 
vzdělání zahradník, zahradnické práce, brašnář, brašnářské a sedlářské práce, krejčí a elekt-
romechanik zůstaly v pronajatých prostorách Centra Kociánka. Odborný výcvik oboru vzdělání 
- provoz domácnosti a zpracovatel přírodních pletiv byl umístěn do prostor školy. 

Prostory nové budovy bylo třeba upravit a dovybavit pro potřeby odborného výcviku. Nová bez-
bariérová budova školy je velkou výhodou pro zdravotně postižené žáky. Umožňuje kvalitní vzdě-
lávání ve všech nabízených oborech vzdělání, ale je třeba ji neustále dovybavovat a moderni-
zovat. Prioritou školy je realizovaná modernizace počítačů v učebnách ICT, pořízení počítačů  
do kmenových učeben a instalace interaktivních dataprojektorů v učebnách.

Kontakt:
Střední škola F. D. Roosevelta Brno 
Ing. Miroslava Zahradníková – ředitelka 
Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno - Královo Pole 
Tel.: 539 086 672
e-mail: skola@ssfdr.cz
www.ssfdr.cz

Secondary School FD Roosevelt Brno is a school according to §16 paragraph 9 of the Education 
Act (special school) and therefore accepts pupils with mental, physical, visual or hearing 
impairment, speech disorders, developmental learning disorders, behavioral disorders, multiple 
disabilities or autism. The history of the school is inherently connected with the Kociánka Center. 

The Institute for the Physically Defective was founded in 1919 in a Renaissance chateau  
in Kociánka. Since September 1, 2008, the professional training provided by the Kociánka Center 
has been transferred to high school. The fields of education gardener, gardening, bagman, bag 
and saddlery, tailor and electrician remained in the leased premises of the Kociánka Center. 
Professional training in the field of education - operation of the household and processor  
of natural tissues was placed in the school premises. 

The premises of the new building had to be adapted and retrofitted for vocational training.  
The new barrier-free school building is a great advantage for disabled pupils. It enables 
quality education in all offered fields of education, but it needs to be constantly retrofitted  
and modernized. The school‘s priority is the modernization of computers in ICT classrooms,  
the acquisition of computers in the main classrooms and the installation of interactive data 
projectors in the classrooms.

Contact:
Secondary School of F.D. Roosevelt Brno
Ing. Miroslava Zahradníková – director
Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno - Královo Pole
Phone: +420 539 086 672
e-mail: skola@ssfdr.cz
www.ssfdr.cz



STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

SECONDARY SCHOOL OF APPLIED ART UHERSKÉ HRADIŠTĚ

DESIGN OBUVI A DOPLŇKŮ
Absolventi oboru Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků jsou připraveni k samostatné 
práci v oboru a ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením  
na módní design, tedy design oděvu, obuvi, galanterních doplňků a šperků, nebo se zaměřením 
na textilní tvorbu a technologii výroby a materiálů. Mohou volit rovněž teoretická studia s výtvarným 
zaměřením, dějiny umění, historii, pedagogiku či arteterapii. Uplatní se v profesích, jako jsou 
designér obuvi a galanterních doplňků, designér obuvnických a galanterních komponentů nebo 
modelář obuvi a galanterních doplňků.

Kontakt:
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Mgr. Ivo Savara – ředitel
Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště 
Tel.: 572 551 500
e-mail: supsuh@supsuh.cz
www.supsuh.cz

DESIGNING OF SHOES AND FASHION ACCESSORIES
The tradition of this subject goes back to 1946. Currently, we are the only school  
in the Czech Republic which offers this field of study. The education is based on broad artistic 
basis including drawing, painting, modelling shoes, IT, and this is followed by development of craft 
and construction skills of our students. During four-year study, the students learn about various 
craft techniques. They make use of them when creating simple accessories, more challenging 
models or shoe and accessories collections made of leather, textile, wood, plastic materials, etc. 
School leavers are well prepared to start their career in the shoe industry, but they can also go 
on studying at universities or colleges specializing in shoe or fashion design, design of fashion 
accessories or jewellery.

Contact:
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Mgr. Ivo Savara – Director
Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště 
Phone: +420  572 551 500
e-mail: supsuh@supsuh.cz
www.supsuh.cz

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA TECHNOLOGICKÁ 

TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLÍN, FACULTY OF TECHNOLOGY

Město Zlín se po právu řadí mezi města, mající možnost vychovávat vysokoškolsky vzdělané 
odborníky. Rozvinutý kožedělný, gumárenský a plastikářský průmysl si vynutil vznik Fakulty 
technologické ve Zlíně, která je součástí Univerzity Tomáše Bati Zlín. V současné době je 
Fakulta technologická ve Zlíně vrcholná vzdělávací instituce, poskytující vysokoškolské vzdělání  
ve vybraných technologických a ekonomických oborech. Fakulta je aktivní i v mezinárodním 
měřítku. Výchovně vzdělávacím cílem fakulty je příprava technologických, ekologických, 
ekonomických a manažerských odborníků v bakalářském, inženýrském a doktorandském studiu.

Kontakt:
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Prof., Ing. Roman Čermák, Ph.D. – děkan
Nám. T.G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
Tel.: 576 031 314, fax: 577 210 172
www.utb.cz

City Zlin rightfully belongs to the cities, which are having the opportunity university education and 
create new experts. Developed leather, rubber and plastics industry compelled the establishment 
of the Faculty of Technology in Zlín, which is part of Tomas Bata University in Zlín. Currently, 
the Faculty of Technology in Zlin is the top educational institutions providing higher education 
in selected technological and economic fields. The Faculty is also active internationally.  
The educational goal of the faculty is to prepare the technological, environmental, economic  
and managerial experts in the bachelor, master and doctoral studies.

Contact:  
Faculty of Technology Zlín, Prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. – Dean
Nám. T.G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Czech Republic
Phone: +420 576 031 314, fax: +420 577 210 172
www.utb.cz



VELETRHY BRNO a.s., Brno 

TRADE FAIRS BRNO a.s., Brno

Veletrhy Brno a.s., je největší a nejzkušenější výstavní společností v České republice. 
Společnost zajišťuje pro své zákazníky následující služby:

• veškeré tvůrčí práce s výstavami a jejich propagaci
• organizaci a realizaci expozic na výstavách a veletrzích
• komplexní zajištění samostatných výstav v tuzemsku a v zahraničí, včetně propagace
• obchodní zastoupení zahraničním firmám
• zprostředkování obchodní aktivity čs. subjektům v zahraničí
• veškeré spediční služby
• komplexní přípravu a realizaci interiérů
• akce na podporu prodeje
• Press Relations
• služby v informatice

V oblasti výstavby expozic nabízí tvůrčí přípravu projektů, výtvarně prostorové řešení, grafické 
řešení, komplexní zajištění realizace projektu, profesionální provedení odborných řemeslných 
prací, expozice pro interiér v provedení ze skladebného systému, nebo vyrobené na zakázku, 
vlastní výrobní kapacity pro zajištění expozic, vybavení interiérů, kanceláří a obchodů, květino-
vou a dekorativní výsadbu, fotodokumentaci stánků a komplexní výstavářský servis.

Kontakt:
Veletrhy Brno a.s., Ing. Tomáš Moravec
Výstaviště 1, 647 00 Brno
Tel.: 541 151 111, fax: 541 153 060
e-mail: kabo@bvv.cz
www.bvv.cz

VELETRHY BRNO a.s., is the largest and the most experienced exhibition company in Czech 
Republic. 
VELETRHY BRNO a.s., provides a range of services as shown below:

• all creative works associated with exhibitions and exhibition promotions
• organisation and installation of stands at exhibitions and fairs
• complete organisation and installation of separate exhibitions, including publicity, in Czech 

Republic as  well as abroad
• trade representation of foreign companies
• agency in arranging a business activity for Czech legal entities abroad
• forwarding services
• complete preparation, design and execution of interiors
• organisation of sale promotion
• Press Relations services
• information services

In installation of companies‘ exhibition stands VELETRHY BRNO a.s., offers to prepare stand  
projects including space arrangement, graphic design, furthermore complete implementation  
of the project, professional execution of the handicraft works needed, installation of interior stands  
built from modular system units or custom-constructed, VELETRHY BRNO´s own manufacturing 
capacities for an exhibition stand installation, furnishing of interiors, offices and shops, flower 
and decorative planting, photographic documentation of stands and a comprehensive exhibition 
service.

Contact:  
VELETRHY BRNO a.s., Ing. Tomáš Moravec
Výstaviště 1, 647 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 541 151 111, fax: +420 541 153 070
e-mail: kabo@bvv.cz
www.bvv.cz



Doba trvání projektu:  
Oct. 2020 - Sept. 2022 
 
Celková dotace EU:          
€ 257.254  

Konzorcium:  
 
 DiaSHOE -  D ig itá lní  vzdělávání  pro kontrolu diabetické nohy  

Popis projektu 
Statistiky ukazují, že cukrovka postihuje 463 milionů lidí na světě (2019). V Evropě žije při-
bližně 60 milionů lidí s diagnostikovanou cukrovkou, což představuje téměř 8% evropské 
populace. 

K cukrovce se pojí také kompikace na dolních končetinách, jako je syndrom diabetické no-
hy (SDN), které jsou velmi časté. SDN se může objevit kdykoli během života pacienta, ale s 
náležitou péčí a používáním vhodné obuvi mohou lidé s diabetem SDN kontrolovat a vy-
hnout se vážným problémům. Obuv skutečně hraje v prevenci SDN zásadní roli, protože 
nošení nevhodné obuvi může SDN zhoršit, způsobit ulcerace, gangrény a dokonce vést k 
amputaci prstů nebo i celé nohy. 

Hlavním cílem projektu je informovat a edukovat výrobce obuvi, pacienty, neformální pe-
čovatele, zdravotnické pracovníky a prodejce v obchodech s obuví, aby co nejlépe řešili 
tento problém prostřednictvím prevence a rozvoje svých znalostí a dovedností. 

 
Cí le  
Projekt se zaměřuje na souvislosti mezi syndromem diabetické nohy (SDN) a obuví a oče-
kává se, že významně přispěje k: 

• Zvýšení povědomí o SDN a komplikacích spojených s nevhodnou péčí a nedostatečnou 
kontrolou diabetické nohy 

• Zvýšení kvality odborného vzdělávání a přípravy a dalších souvisejících školení, která 
budou zaměřená na problematiku a kontrolu diabetické nohy 

• Šíření výsledků výzkumných a vývojových aktivit v této oblasti 

• Zlepšení kvality života lidí s cukrovkou 

 
Očekávané výs ledky  
V rámci projektu budou vytvořeny tři speciální balíčky digitálního vzdělávání pro různé 
cílové skupiny: 
 
• Vzdělávání pro designéry, obuvnické techniky a produktové manažery 

• Vzdělávání pro zdravotnické techniky a prodavače obuvi 

• Vzdělávání nazvané “Péče o sebe” zaměřené na pacienty, jejich rodiny, neformální 
pečovatele, školitele a pedagogy škol 

 
 

Projekt je podporován Evropskou komisí, která negarantuje uvedený obsah, který je sdělením 
autorů. Evropská komise nenese jakoukoliv zodpovědnost za obsah a zveřejněné informace. 
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DiaSHOE -  D ig ita l  Educat ion for  Diabet ic  Foot  Contro l  

 

Background and Project  Descript ion  

Statistics show that diabetes affects 463 million people in the world (2019). In Europe, 
there are approximately 60 million people diagnosed with diabetes, representing nearly 
8% of the European population.  

Complications associated with diabetes in the lower limbs such as Diabetic Foot Syndrome 
(DFS) are frequent. DFS can occur at any time during the patient’s life, but with proper 
care and the use of well-suited shoes, people with diabetes can control DFS and avoid 
serious complications. Footwear indeed plays a crucial role in DFS, as wearing inappropri-
ate footwear can aggravate DFS, causing ulcers and even leading to amputation. 

The project’s overall aim is to inform and guide footwear manufacturers, patients, infor-
mal caregivers, healthcare workers, and shoe-store clerks to best to tackle this issue 
through prevention and skills development.  

 
Object ives  
The project focuses on the link between Diabetic Foot Syndrome and footwear, and ex-
pects to make an important contribution to: 

• Raise awareness about DFS and the complications associated with inappropriate care 
and control of the diabetic foot 

• Upgrade VET footwear profiles and other related training with specific content linked 
to Diabetic Foot Control (DFC) 

• Improve the quality of life of people with diabetes 

• Disseminate results from R&D initiatives in the field 

 
Expected Outcomes  
The project will produce 3 Digital Education Packages for different target groups:  
 
• Digital Education Package for designers, footwear technicians, and product managers 

• Digital Education Package for health technicians and shoe shop assistants 

• Self-care Digital Education Package targeting patients, their families, informal caregiv-
ers, and school teachers/educators 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Com-
mission cannot be held responsible for any use which may be made of the information con-

tained therein. 
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