
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 - …………………………………………………………………………………. 

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

 VYCHÁZKOVÁ   
nižší široký podpatek, pohodlná, pro celodenní nošení, splňující hygienické požadavky 

celoroční - polobotky, lodičky, mokasíny 

     zimní - s oteplovací vložkou a izolující podešví  - kotníková, poloholeňová, holeňová - kozačky 

     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 



  MÓDNÍ OBUV - …………………………………………………………………………………………………. 

 VYSOCE MÓDNÍ OBUV - ……………………………………………………………………………………… 
 

 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 

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

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

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

 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      

                

 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 

 
 

Obuv - velikostní systém 
   

Při výběru obuvi je rozhodující její délka a šířka (obvod významných míst chodidla, kotníku či holeně). 
  

1. Číslování délky obuvi 
     

 základním údajem pro číslování obuvi je délka chodidla v mm od středu paty po nejdelší prst 

 pro číslování délky obuvi se stále užívají 4 soustavy - liší se jednotkami, v nichž se vyjadřuje délka chodidla 

 Systém MONDOPOINT - číslo = délka chodidla v mm, začíná číslem 100 (dětská) a končí  330 (pánská) 

Systém metrický - číslo = délka chodidla v cm + 1 cm navíc jako nadměrek, čísla 11 - 33 

Systém anglický - číslo = délka chodidla vyjádřená v palcích, má pouze 13 čísel, která se stále opakují!  

Systém evropský (Euro) - číslo = délka chodidla vyjádřená ve stezích (steh = 6,6 mm), čísla 16,5 - 49  

  

2. Číslování šířky obuvi 
 

 šířka obuvi se  vyjadřuje velkými písmeny abecedy, čím vyšší je pořadové číslo písmene v abecedě, tím širší 

je obuv. Odstupňování po 6 mm. 

 nejužívanější obvodové velikosti jsou - E  F  G  H       F = ……………  G = …………….. H = ………………. 

 

Hodnocení obuvi - vady obuvi 
 

Vady obuvi lze rozdělit na - výrobní a způsobené spotřebitelem, odstranitelné a neodstranitelné! Posuzováním 

vad se ve sporných případech zabývají soudní znalci. Vada musí být popsána v reklamačním protokolu! 

Řešení reklamace u odstranitelné vady - …………………………………………………………………………… 

Řešení reklamace u neodstranitelné vady - ………………………………………………………………………… 
 

Záruční lhůta obuvi je 24 měsíců! Životnost obuvi však může být mnohem kratší,  

v závislosti na intenzitě používání obuvi!   Životnost ≠ záruční lhůta! 
Některé změny obuvi nelze reklamovat, protože se jedná o typickou vlastnost obuvi  

a výrobce na ni upozorňuje v informačním letáku. 


