
Obuv - základní střihy obuvi 
   

Střih = způsob sešití jednotlivých částí svršku obuvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení obuvi podle účelu použití 
 

• OCHRANNÁ PRACOVNÍ  

     hygienické požadavky - je určena pro celodenní nošení a proto musí dobře sát pot nebo odvětrávat  

     bezpečnostní požadavky - omezuje riziko zranění - uklouznutí, poranění prstů, poleptání, spálení …. ale i  

     deformace nohou v důsledku dlouhodobého namáhání při celodenním stání 

     úpravy zajišťující bezpečnost - …………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

• SPORTOVNÍ LEHKÁ 

• módní - určena na občasné nošení, módní vzhled je zde důležitější než životnost 

 

• outdoorová - pro celodenní nošení v terénu - lehká trekingová obuv (uzavřená i  

             sandále),  nepromokavost a prodyšnost zajišťuje použití membrány, savé a často  

             antibakteriální vnitřní vložky,  podešve tlumící nárazy, obuv je odlehčená 

• speciální - pro jednotlivé sporty - .…………………………………………………………………………… 

• sálová - s protiskluzovou přilnavou podešví ze světlé pryže, která nešpiní palubky 

 

 



• SPORTOVNÍ TĚŽKÁ    

pro náročné turistické aktivity - trekingová obuv se zpevněným kotníkem a  

pevnou špicí pro pohyb v náročnějším nezpevněném terénu, protiskluzové podešve 

     tlumící nárazy, nepromokavost a prodyšnost zajišťuje použití membrány,  

     savé a často antibakteriální vnitřní vložky      

                

• VYCHÁZKOVÁ CELOROČNÍ 

pohodlná obuv pro celodenní nošení splňující hygienické požadavky - polobotky, lodičky, mokasíny 

nižší široký podpatek 
 

• VYCHÁZKOVÁ ZIMNÍ 

pohodlná obuv pro celodenní nošení s oteplovací vložkou a izolující podešví  - kotníková, poloholeňová, 

holeňová - kozačky 
 

• VYCHÁZKOVÁ LETNÍ   

vzdušná obuv - sandále, pantofle, lodičky s otevřenou patou či špičkou, plážová obuv, žabky, Crocsy  

 

• SPOLEČENSKÁ 

určena pouze pro občasné nošení do suchého prostředí - sály, divadla … tomu odpovídají i použité luxusnější 

materiály, nejdůležitější je efektní vzhled, není určena pro celodenní nošení - rychle se opotřebuje, 

dámská obuv má vyšší úzké podpatky 
  

• PŘEZŮVKOVÁ      

původně určena k nazouvání přes domácí obuv - tzv. důchodky a galoše     

                                   

• DOMÁCÍ                                    

textilní obuv pro domácí použití - vzdušná - bačkory, pantofle, Crocsy    

 

 

                                             

 
 

• ZDRAVOTNÍ OBUV 

obsahuje oporu podélné a příčné nožní klenby, splňuje hygienické požadavky - např. nazouváky, pantofle 

   

Způsoby výroby obuvi 
      

Obuv je rozřazena podle způsobu spojení svršku se spodkovými dílci obuvi. Rozlišuje se obuv: 

 

• lepená - podešev je připojena ke svršku pomocí lepidel, jedná se o nejčastější způsob výroby 

• flexiblová - ohebná obuv, svršek je připojen k podešvi prošitím, může propouštět vodu švy, 

                         švy jsou po obvodu obuvi jasně viditelné jako výrazné štepování  

• prošívaná - velmi pevná obuv s vysokou životností, svršek je spojen s podešví šitím,  

                         švy nejsou viditelné 

 

 

 

 

• rámová - velmi pevná obuv, pomocí dvojitého šití  

                      se spojí svršek s podešví, švy nejsou viditelné  

• lisovaná obuv - hotová pryžová podešev je připojena lisováním za vyšší teploty - např. kecky 
 

• vstřikovaná obuv - do formy se nastříkne plast nebo guma, která vytvoří podešev  

Vstřikováním lze vyrábět i celou obuv nastříknutím: 

     gumy do formy - např. …………………………………………………………………… 

     plastu do formy - např. …………………………………………………………………… 
 

• obracená obuv - svršek se sešije s podešví po rubu a pak se obuv obrátí  

     na lícovou stranu - např. gymnastické cvičky 


