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ABSTRAKT 

Teoretická část se věnuje historii a současnosti firmy Upman, s.r.o., její spolupráci s 

firmou ARCHE a bliţšímu seznámení s touto světovou značkou. Dále se zabývá ruční výrobou 

obuvi a třemi výrobními způsoby obuvi. Praktická část řeší samotný design, střihy a výrobní 

postupy těchto modelů. Mapuje jejich materiálové řešení a komfort. 

Klíčová slova: firma Upman,s.r.o., firma Arche, ruční výroba obuvi, výrobní způso-

by obuvi, komfort 

   

ABSTRACT 

The theoretical part of this bachelor's work engages not only in history and in the 

present days of the company Upman, but also in their cooperation with the world known com-

pany Arche. Next part is about making three techniques of shoes. Practical part is about design, 

cuts and manufacturing technique of these shoes. It acquaint with material solution, comfort 

and indolence. 

Keywords: Upman company, Arche company, handmade of shoes, manufacturing 

technique of shoes, comfort
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ÚVOD 

V bakalářské práci se věnuju především novému atraktivnímu řešení dámské 

módní obuvi a zároveň výrobním způsobům těchto modelů. 

Kolekce je zhotovena ve spolupráci s firmou Upman, s.r.o., která vyrábí obuvnic-

ké svršky a kompletní obuv.  

Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zmiňuji o působení firmy 

Upman, s.r.o., a její spolupráci s firmou Arche. Dále se zabývám ruční výrobou obuvi a 

jejími dalšími výrobními způsoby. V praktické části řeším tři konkrétní výrobní způsoby 

obuvi, design zhotovených modelů a design multifunkční kabelky. Závěr obsahuje další 

návrhy zhotovených modelů.    
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 FIRMA UPMAN S.R.O. 

 

Obr. 1. Logo firmy UPMAN, s.r.o. 

1.1 Historie a současnost firmy 

Společnost byla zaloţena nynějším ředitelem panem Milanem Divilou, který pů-

sobí v obuvnickém průmyslu od svého mládí. 

Firma Upman, s.r.o., je soukromá obuvnická společnost z České republiky. Jejich 

sídlo a výrobní prostory jsou ve Zlíně. Firma byla zaloţena roku 1997 a od toho data zvýši-

la svou výrobní kapacitu více neţ třikrát. Disponují moderním strojním parkem a zaříze-

ním, díky kterému jsou schopni vyrábět pánskou i dámskou obuv nejvyšší kvality podle 

poţadavků zákazníka při pouţití různých druhů technologie výroby. Mají téţ dobře vyba-

vené spodkové dílny, ve kterých svršky zpracovávají technologií obuvi štróblované 

s přípravou na přímý nástřik podešve. Dále běţně pouţívají technologie pro lepenou, fle-

xiblovou obuv a san-crispino, coţ je obalovaný flexiblový způsob. Tato obuv je velmi po-

hodlná, má zapravený řez, coţ současně s efektivním vzhledem zabraňuje vniknutí vlhkosti 

a nečistot.  

Díky zájmu zákazníků firma Upman, s.r.o., navázala spolupráci s partnery. Jed-

ním z hlavních partnerů se stala francouzská firma Arche. 

Firma Arche spíše klade důraz na komfort. Je to díky vysoké kvalitě vrchového 

materiálu a pohodlných latexových podešví. 

S firmou Upman, s.r.o., jsem nenavázala spolupráci jako takovou, pouze jsem se 

inspirovala jejími výrobními technologiemi. Kupříkladu stejně jako firma Arche nepouţívá 

podšívky, které nahrazují podšívkovými límečky a podšívkovými patičkami.  
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2 RUČNÍ VÝROBA OBUVI 

Záměrem mé bakalářské práce byla pouze ruční výroba obuvi, bez jakékoli pomo-

ci firmy Upman, s.r.o. Soustředila jsem se především na jednoduchost střihů obuvi a výro-

bu obuvi jako takovou. 

Výroba jedné boty je sloţena z mnoha operací. Tím prvním a nejdůleţitějším kro-

kem je vytvoření nebo výběr kopyta. To je ze dřeva, nebo z plastu. Kaţdý typ obuvi vyţa-

duje jiné kopyto. Záleţí také na druhu výroby obuvi.  

Švec pak pouţije kopyto jako vodítko, sejme z něj střední kopii (viz. skripta pana 

Lečíka). Vyrobí a vykrojí šablony, aby podle nich vykrojil svršek, zkosil strany do ztrace-

na, tak aby zajišťovaly pohodné nošení, a sešil jednotlivé dílce dohromady. Potom vyztuţí 

špičku boty tuţinkou (zpevňuje obuv v prstové části), doplní opatek (zpevňuje zadní část 

boty v patě). Zkušený švec nakonec uchytí kopyto a svršek pomocí hřebíčků a lepidla 

(např. Chemopren) napne na stélku, která je ve spodní části kopyta. Po doschnutí lepidla se 

ke stélce připevní podešev a podpatek. Posledním krokem ševce, který botu vyrábí a do-

končuje, je podraţení podpatku a upravení podešve. Jako poslední krok švec, který botu 

vyrábí a zároveň dokončuje, podrazí podpatek a upraví podešev. Nakonec botu vyzuje 

z kopyta (zlomením – pokud je to lámací druh kopyta), vloţí dovnitř obuvi vkládací stélku, 

pak botu začistí a naleští. 
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3 ROZDĚLENÍ OBUVI PODLE RŮZNÝCH KRITÉRIÍ 

 

3.1 Rozdělení obuvi podle výšky 

 

Obuv polobotková (Model 1) – sahá pod kotníky. 

 

 

Obr. 2. 

 

 

Obuv kotníčková (Model 3) – svršek obuvi zakrývá kotník. 

 

 

 

Obr. 3. 
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Obuv poloholeňová – sahá do půlky lýtek. 

 

 

Obr. 4. 

 

 

Obuv holeňová – svršek obuvi zakrývá lýtko, sahá aţ ke kolenům. 

 

 

Obr. 5. 
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Obuv vysoká – zakrývá koleno a můţe sahat i nad kolena. 

 

 

Obr. 6. 

 

 

 

3.2 Rozdělení obuvi podle střihu 

 

Obuv derbová – zadní dílec je našitý na nárt. Zpravidla se uzavírá šněrováním. 

 

 

Obr. 7. 
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Obuv nártová – má našitý nártový dílec na zadní dílec.  Obuv se také uzavírá šněrováním. 

 

 

 

Obr. 8. 

 

 

 

Obuv sponková – má upnutí pomocí zapínací sponky přes nárt. 

 

 

 

Obr. 9 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 

 

Obuv lodičková (Model 2) – nemá ţádné zapínání, lze ji lehce prozout. 

 

 

Obr. 10. 

 

 

 

Obuv otevřená – můţe být otevřená ve špici i v patě. Zpravidla se jedná o letní obuv, kte-

rá je vyrobena například z pásků. 

 

 

 

 

 

Obr. 11. 
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Obuv pantoflová – nízká obuv, u které je svršek tvořen nártovým dílcem. 

 

 

Obr. 12. 

 

 

 

Obuv zdrhadlová nebo zipová – můţe mít různou výšku (kotníčková aţ vysoká obuv). 

 

 

 

 

Obr. 13. 
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3.3 Rozdělení obuvi podle účelovosti 

 

Vycházková obuv – je určena pro dlouhodobé nošení v průběhu roku. Patří sem obuv do 

běţného zaměstnání, lodičky, šněrovací polobotky a další. 

 

Společenská obuv – je určena pro krátkodobé pouţití při různých příleţitostech (např. 

tanec, divadlo). Obuv je přizpůsobena poţadavkům módy. 

 

 

Obr. 14. 

 

 

 

Sportovní obuv – je vymezena k provozování určitého sportu. 

 

Obr. 15. 
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Ortopedická obuv – přizpůsobuje se deformitám nohy. Zpravidla můţe deformity i na-

pravovat, záleţí však na stupni deformity. 

 

 

 

Obr. 16. 

 

 

Ochranná pracovní obuv – je určena na ochranu nohou, před určitým druhem ohroţení 

při práci. 

 

 

 

Obr. 17. 
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3.4 Základní výrobní způsoby obuvi 

 

San-crispino obuv (Model 1) - výrobní způsob san-crispino (coţ je obalovaný 

flexiblový způsob) se vyznačuje tím, ţe záloţka svršku je vyhnuta od hrany kopyta smě-

rem ven a přehnuta přes hranu stélky, která je předem opracována s nadměrkem 4 mm. Po 

zahnutí a přilepení ke stélce se svršek společně se stélkou prošívá. 

 

Lepená obuv (Model 2) - je velmi jednoduchý, klasický a stále oblíbený. Proto se 

většina bot vyrábí tímto výrobním způsobem. 

 

Flexiblová obuv (Model 3) - se vyznačuje tím, ţe záloţka svršku je vyhnuta od 

hrany kopyta a přišívá se přímo ke stélce. 

 

Rámová obuv – velmi drahý výrobní způsob, za to je však velmi kvalitní a poho-

dlný. Tímto výrobním způsobem se vyrábějí těţší druhy pánské a dámské vycházkové 

obuvi pro zimní, jarní i podzimní období, a některé druhy obuvi sportovní. 

Rámová obuv má po obvodu svršku úzký pruh usně prošitý se svrškem k napínací 

stélce a podešvi. Svršek je od hrany kopyta vyhnutý směrem ven. 

 

Obracená obuv – jednoduchý výrobní způsob. Vyrábí se tak například cvičky, 

capáčky (obuv pro batolata) a další druhy obuvi. 

Je to obuv, u níţ se podešev našívá na lícní stranu okraje svršku. Lícní strana 

svršku se přikládá značkou na značku lícní strany podešve, poté se dílce prošijí. Po obráce-

ní svršku s podešví se obuv tvaruje na noze při nošení. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 POPIS ÚKOLU 

Úkolem bakalářské práce je modelové a výrobní řešení dámské, módní, komfortní 

vycházkové obuvi. Všechny páry mají být pohodlné a především zajišťovat zákaznicím 

poţadovaný komfort. 

Jedním ze záměrů bylo také vytvoření obuvi nevšední, výjimečné, jenţ by ţeny 

zaujala jednoduchými liniemi a příjemnou barevností. Skupina, pro kterou je kolekce urče-

na, je velmi široká. Můţe začínat jakoukoli věkovou hranicí, kdy si ţena uvědomuje své 

chování a má určitý přehled o módě a stylu. Kaţdá ţena ocení eleganci, jednoduchost, po-

hodlnost, příjemné materiály a další důleţité aspekty komfortní obuvi.  

„V každé ženě je vědomá nebo podvědomá touha po romantice,“ tvrdí návrhář 

Stuart Weitzman. 
1) 

Kolekce je zhotovena pro ţeny, které se nebojí zajímavé barevnosti a kombinací 

příjemné barevné obuvi s kontrastně barevnými punčochami. 

 

4.1 Design a konstrukce modelů 

Všechny modely tvoří kolekci díky jednoduchým, zároveň zajímavým střihům. 

Kolekce je barevně odváţnější, pestřejší a hodí se k jakémukoli oděvu, s myšlenkou, aby 

také obuv vynikla. 

Druhá kolekce, kterou jsem z časových a technických důvodů nerealizovala, měla 

být převáţně z klasické a stále oblíbené barevnosti, jako je černá, šedá a hnědá. 

Pojítkem u barevné kolekce obuvi z hovězinového nubuku a hovězinového líce 

jsou jemné, oblé linie, které zjemní celou kolekci. Dále kolekci pojí třísločiněné podešve se 

stejnobarevným prošitím jako jsou svršky obuvi. 
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4.1.1 Model 1, dámská kotníčková (flexiblová) 

První model je vhodný pro chladnější období jara a podzimu. Kotníčková obuv je 

vhodná na běţné nošení, klasická vycházková obuv. Stylově se tato obuv řadí do městské-

ho prostředí. 

U prvního modelu jsem musela svršek zhotovit ze tří dílců, díky tomu, ţe nártová 

část není valchovaná z důvodů náročnosti tohoto procesu.  

Kotníčková obuv je střihově řešená tak, aby se dala pohodlně prozout i přesto, ţe 

sahá aţ nad kotníky. Díky většímu prostoru v nártové části, lze obuv obout i bez jakéhokoli 

zapínání, jako je zdrhovadlo, pruţinka a další. 

Flexiblové šití je hlavním dominantním prvkem na obuvi. Obuv se nenapíná kla-

sicky, jako je to u lepené obuvi (Model 2), kdy se vrchové a podšívkové dílce zakládají 

pod hranu kopyta. Flexiblová obuv se vyznačuje tím, ţe záloţka svršku je vyhnuta od hra-

ny kopyta a přišívá se přímo ke stélce. Tento druh flexiblového šití jsem zvolila s prošitou 

patou, kdy je napínací záloţka svršku i v patě vyhnuta ven od hrany kopyta. 

Obuv vyrobená flexiblovým výrobním způsobem je velmi pohodlná, lehká, flexi-

bilní (ohebná), s efektním prošívaným okrajem. Díky ohebnosti a měkkosti je obuv velmi 

příjemná k nošení. 

Původním záměrem bylo vytvořit dva páry tohoto výrobního způsobu. Z časové a 

technické náročnosti, jsem realizovala pouze jeden pár z fialového hovězinového nubuku 

(obchodní název Purple). 

Nezhotovený pár měl být z perleťově šedé lícové hověziny. Střih, prošití a výrob-

ní způsob měl být totoţný, jako fialový pár. Pouze podšívka měla být celková a kontrastní 

ke svršku obuvi. 
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      Obr. 18. Model 1, návrh dámské kotníčkové obuvi (flexiblové). 

 

 

             Obr. 19. Model 1, dámská kotníčková obuv (flexiblová) 
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4.1.2 Model 2, dámská lodička (lepená) 

Druhý model je vhodný pro teplejší období jara a samozřejmě léta. Lodička je 

stejně jako Model 1 vhodná pro společenské akce. Stylově se tato obuv stejně jako Model 

1 řadí do městského prostředí. 

Lodička je pouze z jednoho svrškového dílce, který je vypodšívkován podšívko-

vým límečkem a patičkou. Jednoduché nazutí poskytuje lodičkový střih. 

Podpatek je vyrobený z vrstvené třísločiněné usně, kterou jsem následně barvila 

ebenovým mořidlem a nakonec vyleštila klihovým škrobem. 

„Ještě nebylo vynalezeno nic, co by dokázalo polichotit nohám víc než podpatky – 

hezké nohy v nich vypadají krásné a krásné vypadají pohádkově.“ Stuart Weitzman. 
2)

 

Model má ozdobné šití kolem obvodového okraje svršku a další řádek šití, který 

lemuje vnitřní ztuţení dílce. Stehy jsou v plynulém oblouku, čímţ se opticky narušují boč-

ní dílce. 

Vrchový dílec je sešitý v patní části a podšívkové ztuţení je sešito v přední části. 

Při ruční výrobě jsem zvolila tuto variantu, takţe po perfektním rozhlazení zákaznice neu-

cítí ţádný ze švů. 

Lepený způsob obuvi je velmi jednoduchý, klasický a stále oblíbený. Proto se vět-

šina bot vyrábí tímto výrobním způsobem. 

Taktéţ bylo mým původním záměrem vytvořit dva páry tohoto výrobního způso-

bu. Z časové a technické náročnosti, jsem realizovala pouze jeden pár z oranţového hově-

zinového nubuku (obchodní název Mandarin). Nerealizovaný pár měl být zhotovený 

z hnědé lakované hověziny. 
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Obr. 20. Model 2, návrh dámské lodičky (lepené). 

 

 

 

 

Obr. 21. Model 2, dámská lodička (lepená) 
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4.1.3 Model 3, dámská polobotka (san-crispino) 

Třetí model je vhodný pro období jara a léta, pro společenské akce. Stylově se tato 

obuv řadí do městského prostředí, jako modely předešlé. Dámská polobotka je typ vycház-

kové obuvi. 

Model je střihově řešený tak, aby byl téţ pouze z jednoho dílce. Proto bylo řešení 

šablon poměrně náročné. Vrchní díl je vypodšívkovaný a ztuţený podšívkovým límečkem 

a podšívkovou patičkou. 

Model má ozdobné šití kolem obvodového okraje svršku, další řádek šití lemuje 

vnitřní ztuţení dílce. Stehy jsou v plynulém oblouku, čímţ se opticky narušují boční dílce. 

Pohodlné nazutí zajišťuje větší vykrojení v nártové části. Proto botu můţeme po-

hodlně prozout.  

Vrchový dílec je sešitý v patní části a podšívkové ztuţení je sešito v přední části. 

Při ruční výrobě jsem zvolila tuto variantu. Po perfektním rozhlazení, zákaznice neucítí 

ţádný ze švů. 

Výrobní způsob san-crispino, je méně známý a často se nepouţívá. Zároveň je 

stejně jako flexiblový  výrobní způsob velmi příjemný k nošení. Výrobní způsob san-

crispino (coţ je obalovaný flexiblový způsob) se vyznačuje tím, ţe záloţka svršku je vy-

hnuta od hrany kopyta směrem ven a přehnuta přes hranu stélky, která je předem opraco-

vána s nadměrkem 4 mm. Po zahnutí a přilepení ke stélce se svršek společně se stélkou 

prošívá. Díky zapravenému okraji současně s efektivním vzhledem zabraňuje vniknutí vlh-

kosti a nečistot. 

Jak uţ jsem zmínila, dominantní je na modelech flexiblové a ozdobné šití na svrš-

cích. 

Jako u modelů předešlých bylo mým původním záměrem vytvořit dva páry tohoto 

výrobního způsobu. Z časové a technické náročnosti, jsem realizovala pouze jeden pár 

z modrého hovězinového nubuku (obchodní název Cobalt). Nerealizovaný pár měl být 

zhotovený z černé lakované hověziny. 
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                     Obr. 22. Model 3, návrh dámské polobotky (san-crispino) 

 

 

 

 

                           Obr. 23. Model 3, dámská polobotka (san-crispino) 
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4.1.4 Podešve 

Tyto spodkové dílce jsou vyrobeny ze silné třísločiněné usně. Usňové podešve 

jsou známkou luxusu. Jsou dostatečně pruţné a zároveň drţí tvar. Jedinou slabší stránkou 

je rychlejší opotřebovatelnost neţ u podešve vyrobené například z obolitu. 

Podešve jsou krájeny ze spodkové třísločiněné usně o síle 5 mm. Dále jsou barve-

ny mořidlem barvy ebenu, aby barevně ladily ke svrškům obuvi. 

Na nášlapné části podešví jsou vytlačeny obuvnickou kůstkou linie, které jsou na-

konec prošity stejně barevnou nití, jako je nit na svršku jednotlivých typů obuvi. 

Nakonec jsou podešve vyleštěny stejně jako podpatky klihovým škrobem. 
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4.1.5 Vkládací stélky 

Tato vnitřní část obuvi není při nošení vidět. Avšak správně tvarovaná a pohodlná 

vkládací stélka je jednou z nejdůleţitějších částí obuvi. Proto jsem vkládací stélky do mo-

delů zhotovila z obaleného šlehaného latexu, který pouţívají ve firmě Upman, s.r.o. 

Šlehaný latex je výborný a velmi pohodlný materiál, který ocení kaţdý zákazník. 

Šlehaný latex je antibakteriální a společně s usní pohlcuje vlhkost. 

Předem vykrojenou vkládací stélku ze šlehaného latexu jsem obalila hovězinovou 

usní. Do kaţdého modelu jsem vloţila barevně odpovídající vkládací stélku, kterou jsem 

prošila ve stejně jemných liniích, jako jsou svršky obuvi. 
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4.1.6 Design kabelky s vyměnitelnými klopnami 

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit jednoduchou kabelku, která by ladila ke všem 

zhotoveným modelům obuvi. Toho lze docílit zajímavým střihem. Proto jsem zvolila malý 

typ kabelky, neboli psaníčka, který se tvarově i vzhledově přizpůsobí všem modelům. Jak 

barevně, tak i střihově. 

Kabelka by měla v zadní části přišitu jednu část zdrhovadla a další části zdrhova-

dla by měly vyměnitelné klopny, které by ţena obdrţela k páru obuvi, v případě koupě 

vybraného modelu. 

Koupě nových bot „možná nevyléčí zlomené srdce ani neutiší bolest hlavy,“ na-

psala módní kritička Holly Brubachová, „ale mohou potlačit, jejich příznaky a zahnat 

chmury.“ 
3)

 

Kaţdá z klopen má charakteristický tvar, barvu a prošití ke konkrétním modelům 

obuvi. Kabelku lze také stylově přizpůsobit ke kaţdé obuvi. Například odnímatelným nebo 

velikostně nastavitelným uchem. 

 

 

                  Obr. 24. Kabelka k dámské flexiblové obuvi (Model 1) 

 

                     



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 32 

 

                    

                      Obr. 25. Kabelka k dámské lodičce (Model 2) 

 

 

                                 Obr. 26. Kabelka k polobotkové obuvi (Model 3) 
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4.2 Užité materiály a jejich údržba 

Firma Upman, s.r.o., zpracovává především hovězinový nubuk, ale mohla jsem si 

vybírat z velké škály barev. Základním a hlavním materiálem, který se objevuje na kaţdém 

výrobku je hovězina různých barev a úprav (líc, nubuk). 

Pro dlouhodobé uţívání vyţaduje především péči zákazníka. Na useň je třeba brát 

zvláštní ohledy. K čištění a ošetření povrchu usně pouţívat k tomu speciální prostředky. 

Materiály na výrobcích lze ošetřit běţnými krémy, které jsou určeny přímo ke 

konkrétní usni, jako je lícová, nubuková, lakovaná, semišová a další. První impregnace 

před samotným nošením je velmi důleţitá, protoţe zabraňuje kromě vniknutí vlhkosti také 

hlubšímu znečištění. Obuv lze čistit navlhčeným hadříkem. 
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ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, ţe jsem se z velké části své obuvnické tvorby a navrhování vě-

novala spíše klasické lepené obuvi, byly pro mě další výrobní způsoby velkým přínosem. 

Díky firmě Upman, s.r.o., jsem zjistila, ţe celková podšívka není tak důleţitá, pokud pou-

ţijete kvalitní a dostatečně pevný vrchový materiál. Obuv je i tak velmi pohodlná a pří-

jemná k nošení. 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit luxusní a komfortní dámskou obuv, nikoliv 

ekonomicky úspornou kolekci. Ekonomičtějšího výsledku by se dalo dosáhnout zvolením 

jiných, neţ třísločiněných podešví. Dále pak nahrazením vrstvených podpatků 

z třísločiněné usně, za podpatky klasické, předem vyhotovené. 
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