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ZNAČKY KVALITY NA VELETRHU KABO I 2023 
 
Značka „Zdravotně nezávadná dětská obuv – bota pro Vaše dítě“ – „Žirafa“ byla do vládního 
programu „Česká kvalita“, který propaguje a podporuje kvalitní výrobky a služby a je součástí 
Národní politiky kvality, přijata jako jedna z prvních značek již v roce 2003. Dá se říci, že značka 
se stala jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších značek kvality u spotřebitelů. Spotřebitelé 
jsou si stále více vědomi rizika poškození dětských nohou, pokud nakupují nekvalitní dětskou 
obuv. Značka je jasným signálem pro rodiče dětí, že zakoupené obuvi mohou důvěřovat. 
Značka „Žirafy“ je kvalitní a zdravotně nezávadné dětské obuvi propůjčována již od roku 1997. 
Značka si získala za tuto dobu velkou důvěru u spotřebitelů a neustále posiluje svou pozici na 
českém trhu. 
 
Oprávnění používat značky „Žirafa“ a „Česká kvalita“ a nové certifikáty získaly od minulého 
veletrhu KABO, 4 firmy: V+J OBUV s.r.o , Konsorcium T+M s.r.o., HP Čechtín s.r.o.  
a MCK COMMERCE LTD.                                  
 

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

 

Výrobek: Obuv usňová dětská vycházková celoroční 

Vzory: G2130085-1, G2130093, G3130077, G3130079-1, G3140042-1, G2130097-2 

Výrobek: Obuv textilní dětská vycházková letní 

Vzory: G1700109, G1700112-3 

Výrobek: Obuv usňová dětská vycházková letní 

Vzory: G2150046-1, G2150054-1, G2150051-3, G2150058-2 

 
Za dobu své existence od roku 1993 si 
společnost V+J Obuv vybudovala velmi silnou 
pozici na trhu s obuví v České i Slovenské 
republice. Jejími obchodními partnery jsou 
zejména české a slovenské maloobchodní 
prodejny, kam svou certifikovanou obuv 
dodává. 
Kolekce dětské usňové obuvi splňuje nejen 
náročné požadavky hygienické, ale je také  
z hlediska své konstrukce zdravotně nezávadná 
a podporuje správný vývoj nohy dítěte. Dětská 

obuv zn.: Froddo je navíc vyráběna v pestré barvené škále. Maminky ocení i dokonalé 
konfekční zpracování obuvi a její vysokou kvalitu.  
Firma V+J OBUV, s.r.o., si certifikát převzala na slavnostním předávání ocenění na „Dni 
s Českou kvalitou“, který proběhl v Praze dne 12.10.2022 
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2) KONSORCIUM T+M s.r.o., Blansko              
 
Výrobek: Obuv dětská usňová celoroční 
Vzory: 164BA, 166BA, 166/186BA, 187BA, P013BA (vel.sk. 0, 1, 2) 

 
Blanská firma Konsorcium T+M s.r.o. byla 
založena v roce 1994. Zabývá se výrobou  
a velkoobchodním prodejem dámské, 
pánské a dětské obuvi. Za posledních 10 
let se stala jedním z předních dodavatelů 
dětské nadstandardně hodnocené  
a dobrovolně certifikované obuvi v České 
republice.  Kolekce dětské celoroční 
vycházkové obuvi firmy Konsorcium T+M 
s.r.o. splňuje náročné požadavky na 
zdravotní nezávadnost, na ortopedicky 

vhodnou konstrukci obuvi, na přísné hygienické atesty i na bezpečnost při nošení. Tato kolekce 
dětské obuvi je vyrobena jen z vysoce kvalitních usňových materiálů, které jsou používány na 
svršek, podšívku i stélku obuvi. Kolekce dětské obuvi jsou uváděny na trh pod registrovanou 
značkou KTR. 
Také firma KONSORCIUM T+M s.r.o., si své ocenění převzala na slavnostním udělováním cen 
při příležitosti „Dne s Českou kvalitou“ dne 12.10.2022 na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
v Praze. 
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3) HP Čechtín s.r.o., Praha 
 

Výrobek: Dětská domácí textilní obuv – lepená  

Vzory: 000505 – sk.0, 1 

 
Firma HP Čechtín je soukromá firma s 24 - letou tradicí (historií) se specializací na dětskou 
domácí obuv ze 100% bavlny a ze 100% přírodních materiálů. 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 tuzemských trh a firma HP Čechtín děkuje a velmi si váží důvěry a přízně svých 
zákazníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

4) MCK TRADE EU LTD, Praha 
 
Výrobek: Dětská bačkůrka 
Vzor: 0007 – B  vel. sk. – 0,1  (vel. 18 - 26 včetně -  francouzský systém) 
Výrobek: Dětská bačkůrka 
Vzor: 0008 – B vel. sk. – 2,3  (vel. 27 - 36 včetně -  francouzský systém) 
 
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“. 
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Oceněné kolekce dětské obuvi firem V+J Obuv s.r.o., Konsorcium T+M s.r.o. a HPC Čechtín 
s.r.o. si mohli návštěvníci veletrhu KABO I 2023 prohlédnout v jejich expozicích v tzv. stolové 
prezentaci, která je letošní novinkou veletrhu KABO.  
 
Všem oceněným firmám blahopřejeme a přejeme jim mnoho spokojených odběratelů  
i konečných spotřebitelů! 
 
 
Autoři článku: 
PhDr. Vlasta Mayerová 
Ing. Marcela Melichárková 
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) 
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