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ABSTRAKT 

     Témou diplomovej práce je návrh unisexovej lifestylovej obuvi a tašiek. Zameriavam sa 

na vývoj športovej módy a históriu prvých spoločností zameraných na športovú obuv. Teo-

retická časť práce obsahuje históriu a popisuje medzníky v technologickom vývoji obuvi, 

akým bola vulkanizácia kaučuku, ktorá je základom pre výrobu podošiev športovej obuvi. 

Časť práce sa zaoberá historickým vývojom firmy BAŤA, ktorá je úzko spätá s mestom 

Zlín a mapuje najdôleţitejšie modely športovej obuvi tejto firmy. Teoretická časť rovnako 

obsahuje rozbor svetových značiek produkujúcich lifestylovú obuv a tašky. Bliţšie sa za-

oberám značkami Adidas, Puma a Nike. Posledná časť obsahuje vývoj kabeliek a tašiek vo 

svete. Pribliţujem vývoj a tvorbu jednej s najznámejších značiek Louis Vuit-

ton.V praktickej časti je opísaná filozofia, vývoj a tvorba modelov od návrhov aţ po ich 

realizáciu. Popisujem postup práce, pouţitý materiál a farebnú kombináciu výrobkov. Pri 

návrhu som vychádzal z premenlivosti obuvi a tašiek s veľkým dôrazom na nositeľnosť. 

Nositeľ môţe sám rozhodnúť o výslednom dizajne obuvi a tašiek, ktoré predstavujem pod 

názvom Zmena. 

Klíčová slova: obuv, dizajn obuvi, lifestylova obuv, vychádzková obuv, tašky, kabelky. 

ABSTRACT 

     The theme of my thesis is design of unisex lifestyle shoes and bags. The thesis contains 

developement of sport fashion and history of the first companies interested in sport shoe 

industry. The theoretical part contains history and important landmarks of  technological 

developement, such as vulcanisation of caoutchouc, which is the base of rubber sole. I am 

also interested in the foundation and developement of the Czech company Baťa, which 

means a lot for city Zlín. In this part I introduce the most important models of sport shoes 

Baťa. Theoretical part contains describtion of big brands which are known worldwide for 

sport fashion. Big corporations such as Puma, Adidas and Nike are also presented in this 

section. Also, the history of bags and Louis Vuitton company are highlighted in this part.. 

The second, practical part describes the philosophy and progress of my models. I introduce 

my bags and shoes from the first ideas to their realization. I describe steps of my work, 

used materials and color combinations. The base of my work was the posibility of design 

transformanition of my products. User can make the final look of  shoes and bags by him-

self. Three bags and shoes are represented in the name Tranformation. 
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ÚVOD 

     Pri výbere témy diplomovej práce vychádzam z predchádzajúcej tvorby. Z realizáciou 

športovej obuvi a tašiek som sa stretol viac krát a na túto tému nadväzujem aj v diplomovej 

práci. Konkrétne som sa venoval unisexovej móde.  Diplomová práca má dve časti teore-

tickú a praktickú.   

     Teoretická časť sa zaoberá históriou a celkovým vývojom športovej obuvi v Čechách a 

vo svete. Samostatná kapitola opisuje vznik a vývoj firmy Baťa a športovej obuvi vyrába-

nej v polovici dvadsiateho storočia. Ďalšia kapitola mapuje vývoj najdôleţitejších výrob-

cov športovej obuvi a doplnkov vo svete. Posledná časť práce rozoberá vývoj kabeliek 

a tašiek vo svete, spolu s históriou francúzskej manufaktúry Louis Vuitton. Dotvára celko-

vý pohľad na vývoj obuvníckeho a koţiarského priemyslu vo svete. 

     Praktická časť sa zameriava na tvorbu dizajnu a výrobný postup športovej obuvi a ta-

šiek. Snahou bolo navrhnúť a zrealizovať praktický model tašky do mesta pre muţov 

a ţeny doplnený o obuv. Práca pozostáva zo štyroch modelov tašiek v rôznych farebných 

a materiálových vyhotoveniach, ku kaţdej taške je navrhnutý jeden model obuvi.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ÚVOD K TEORETICKEJ ČASTI 

     V teoretickej časti diplomovej práce rozoberám problematiku športovej obuvi a tašiek. 

Pozornosť venujem histórií športovej obuvi a technologickému vývoju.  Dôleţitým techno-

logickým  vynálezom bola vulkanizácia kaučuku. Tá prispela k zdokonaleniu podošiev 

obuvi. Gumové podošvy napomáhajú lepšiemu komfortu pri chôdzi a majú veľkú zásluhu 

nad celkovým vývojom športovej a vychádzkovej obuvi. Rozbor zachytáva najdôleţitejšie 

značky a produkty. 

     Najväčším výrobcom obuvi na území Československa bol Tomáš Baťa. Je neodmysli-

teľnou súčasťou mesta Zlín a celosvetového obuvníckeho priemyslu. Postupným vývojom 

podniku od klasických modelov aţ k športovej obuvi sa zaoberá samostatná kapitola. Opi-

sujem hlavné vzory športovej obuvi produkované v prvej polovici minulého storočia. 

     Medzi hlavné aspekty pri tvorbe patrí aj celkový prehľad trhu. K najväčším výrobcom 

a spoločnostiam určujúcim trendy na svetových trhoch patria adidas, Puma a Nike. Bliţšie 

som sa venoval konkrétnym modelom týchto značiek, ktoré ma zaujali. V produktovej rade 

týchto značiek nachádzame lifestylovú obuv a tašky, tvorbou ktorých sa zaoberám 

v diplomovej práci. Pri kaţdej značke ma zaujala spolupráca s módnymi dizajnérmi, umel-

cami a športovcami. 

     Posledná časť sa zaoberá históriou a vývojom kabeliek. Podrobne  popisujem spoloč-

nosť Louis Vuitton, ktorá dlhodobo udáva trendy v tvorbe kabeliek a tašiek, spolupracuje 

s mnoţstvom uznávaných dizajnérov. 
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2 VÝVOJ ŠPORTOVEJ OBUVI VO SVETE 

     Vynálezom šijacieho stroja a ďalších mechanizmov, ktoré umoţnili dokonalejšie spoje-

nie podráţky so zvrškom, vstupuje obuvnícky priemysel do novej éry mechanizácie. Prvý 

patentom chránený šijací stroj na výrobu obuvi pochádza uţ z roku 1790 od Thomasa Sain-

ta z Anglicka. Napriek ďalším patentom na šijacie stroje, bola obuv aţ do roku 1860, vyrá-

baná ručne. Zmena nastala aţ po modifikovanom šijacom stroji Isaaca Merritta Singera, 

ktorým sa po roku 1863 začala masová produkcia mechanicky vyrábanej obuvi.   

     Američan Wait Webster získal uţ v roku 1832 patent na proces spájania  gumenej po-

došvy so zvrškom. V roku 1839 objavil Charles Goodyear vulkanizačný proces vytvrdzo-

vania gumy a tento objav priniesol do obuvníckeho priemyslu obrovské zmeny. V roku 

1868 sa začala po prvý krát vyrábať platená obuv s rovnými gumenými podráţkami. Táto 

obuv bola výhradne nosená pri športovaní.  

     Špecializovaná obuv  sa začala masovo produkovať aţ na začiatku  dvadsiateho storo-

čia. Pôvodne bola obuv ako napríklad obuv určená na kriket v Anglicku, korčule, lyţiarky a 

baseball v Amerike, určená len pre malý okruh uţívateľov. Jednou z prvých  veľkých spo-

ločností, ktoré sa špecializovali na športovú beţeckú obuv, bola A. G. Spalding Company v 

Spojených štátoch. Spoločnosť Spalding produkovala športovú obuv na maratón, skok do 

výšky, skok cez prekáţky a cezpoľný beh od roku 1909.  

     V tomto období sa na športovú obuv pouţívali gumenné i tradičné usňové podráţky. 

Firma Spalding dokonca vyslala svojich pracovníkov na Olympíjske hry do Londýna v 

roku 1908, aby zdokonalila svoju beţeckú obuv. Keďţe sa ešte stále hrával tenis a kriket na 

trávnatom povrchu, jeho hráči nosili ručne vyrábané usňové čiţmy. Na zvršky sa pouţívala 

useň z kengury, spolu s ďalšími mäkkými a ľahkými usňami. Spôsoby šnúrovania boli roz-

dielne a pouţíval sa uţ i dnešný šnúrovací vzor s okrúhlymi otvorom, v ktorom bol vsunutý 

kovový krúţok. Populárne boli dekoratívne zvršky a špičky obuvi. Podráţky vyrobené z 

usne mali zo spodku tupé bodce a podpätky. 

     Prvý patent na tretry pochádza uţ z roku 1861 z  Anglicka, kde slúţili ako obuv na kri-

ket. O štyri roky neskôr bol a obuv s bodcami  produkovaná ako beţecká obuv pre Lorda 

Spencera. Obuv na golf bola v tomto čase identická s obuvou na beţné nosenie, neskôr sa 

nosila vysoká a mohutná usňová obuv na podpätkoch s bodcami v podošve. Na futbal bola 

určená obuv z usne s vystuţenou špicou. Tieto topánky mali podráţku z usne a podpätok.  
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Niekedy mali okolo podráţky mrieţky z usne, aby sa zlepšil odpor.  

     V mladších športoch hrávaných na kurtoch a ihriskách sa uplatňovali plátenné topánky s 

gumenou podráţkou typu tenisiek, ktoré sa produkovali okolo roku 1868. Táto obuv bola 

predchodcom prvej športovej obuvi na rovnej podráţke. Pôvodne boli tieto tenisky určené 

na šport kriket a neskôr sa adaptovali na beţecké a tenisové topánky. Termín sneaker (ame-

rický termín pre tenisku) bol prvý krát pouţitý v roku 1873.  

     Medzi rokmi 1850 a 1900 sa stáva športová obuv súčasťou dennej módy, a to vďaka 

rastúcej popularite športu u ţien, rovnako ako u muţov. Veslárstvo, tenis a bicyklovanie 

otvorili cestu obuvi s gumenou podráţkou so saténovým, plátenným, alebo jelenicovým 

zvrškom. Členkovej obuvi viktoriánskeho štýlu boli pridané čepele a táto obuv sa neskôr 

naplno uplatnila pri ľadovom korčuľovaní, rovnako sa z nej adaptovali kolieskové korčule. 

V poľovníctve a rybárstve sa nosila vyššia obuv s kamašmi. Tieto boli šité rovnako ako 

dlhé textilné kamaše, no vyrábali sa výhradne z usne.  

    Významným medzníkom vo výrobe obuvi bol rok 1858, kedy Lyman Blake vynašiel 

šijací stroj na zošívanie podráţky so zvrškom. Blakeov patent bol odkúpený a vylepšený 

Gordonom McKayom. Mechanizmy, ako napínací stroj  Jana Ernsta Matzelingera z roku 

1882, umoţnili opakovanie operácií, ktoré sa dosiaľ vykonávali iba ručne. Vďaka tomu sa 

začalo vyrábať viac obuvi a mohlo sa vyhovieť stúpajúcim poţiadavkám verejnosti.   

     Po roku 1900 boli populárne topánky s trištvrťouvou, alebo polovičnou sárou a krátko 

na to sa do módy dostáva štvrtinová sára. Veľké zmeny v kvalite materiálov, lepšie kon-

štrukčné metódy, ale i asymetria obuvi (odlišná ľavá a pravá topánka) priniesli väčší kom-

fort. Gumený podpätok, ktorý vznikol náhodne a mal pôvodne slúţiť ako podloţka pod 

nohu, bol po prvý krát pouţitý v roku 1896 Humphreym O’Sullivanom.  

    Objednávka slávneho kanadského hokejistu Joea Halla v obuvníctve Georga E. Tacka-

berryho, začala explóziu v obuvníckom priemysle. Hall si objednal špeciálnu hokejistickú 

obuv, ktorá sa neskôr vyvinula do tzv. C.C.M., svetovo známych ako značka “Tacks”. 

Vďaka obuvníkovi  Tackaberrymu, rovnako ako aj iným obuvníkom, ktorí počúvali poţia-
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davky športovcov, sa športová obuv rapídne vylepšila. Korčule pre Joea Halla boli najpo-

pulárnejšími korčuľami  ešte ďalších 70 rokov.
1
  

     Nezrelý priemysel športovej obuvi  sa v Spojených štátoch v polovici tridsiatych rokov 

rozdelil  na dva tábory. Do jedného patrili výrobcovia obuvi z usne a do druhej výrobcovia 

rýchlo sa šíriacej výroby pláteniek na gumenej podráţke. Mená ako Hyde, Riddell a Brooks 

boli hlavnými značkami koţenej obuvi. Na druhej strane stáli značky Converse, Pro Keds, 

Red Ball a P.F. Flyers.
2
 

 

2.1. ÉRA TENISIEK 

 

     V štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia je väčšina krajín sveta vo vojne. Práve  

v tomto období zaznamenáva domáci obchod v Amerike najväčší vzostup špecializovanej 

športovej obuvi. Populárna teniska, v USA známa pod termínom sneaker, ktorá bola pô-

vodne určená basketbalu, bola pohodlná, mala dlhú ţivotnosť a bola cenovo dostupná. Čo-

skoro sa stala táto športová obuv, na začiatku s vysokou sárou a neskôr so sárou nízkou, 

symbolom postvojnovej mládeţe. Ďalším dôleţitým symbolom tejto éry sú jeansy. Spoloč-

nosti ako Converse a Keds si získali obrovskú popularitu, a to nie len u profesionálnych 

športovcov, ktorým slúţili roky. Stali sa súčasťou masového obchodu.  

     Pred dvadsiatym storočím sústreďovala spoločnosť všetkú energiu na prácu. Neskôr, 

keď sa ţivotná úroveň zlepšila a ľudia nemuseli bojovať o ekonomické preţitie, dostávajú 

sa do popredia aktivity voľného času, ktorými bol predovšetkým šport. Medzi najpopulár-

nejšie aktivity patrili rybárstvo, box a lukostreľba. Pred dvadsiatym storočím, ale i na jeho 

začiatku, bol šport určený predovšetkým bohatým, ktorí nemuseli venovať všetok svoj čas 

výhradne práci.  

     Od dvadsiatych rokov sa hlavne v západných krajinách stabilizuje pracovná doba a za-

mestnanci získavajú viac voľného času. Moderná výbava uľahčovala ţenám prácu v do-

                                                 

 

1
 Cheskin, Melvyn P.: The Complete Handbook of Athletic Footwear. New York: Fairchild Publication, 

2
 Cheskin, Melvyn P.: The Complete Handbook of Athletic Footwear. New York: Fairchild Publication, 

1987. s. 14. ISBN 87005-548-8 
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mácnosti. Súčasťou nového ţivotného štýlu sa stáva i automobil, verejná doprava, rádio, 

televízia a noviny. Vďaka vyššiemu ţivotnému štandardu má priemerná rodina západného 

sveta viac peňazí, ktoré môţe minúť na voľno časové aktivity. Šport uţ nie je v tomto ob-

dobí výhradne sezónnou záleţitosťou. Verejné telocvične umoţňujú vykonávať športy ce-

loročne. Šport sa profesionalizuje, komercionalizuje a naplno otvára reklame. Najviac sa o 

popularizáciu športu pričinila televízia, ktorá propagovala zdravý ţivotný štýl. Potreba 

športovej obuvi obrovsky vzrástla a naďalej sa zlepšovala i jej kvalita.  

     V päťdesiatych rokoch bola športová obuv majoritným segmentom obuvníckeho prie-

myslu. Špecializovaní výrobcovia na čele so značkou Adidas a Puma v Európe a značka 

Tiger v Japonsku priniesli centralizáciu do sveta obuvi a stavili na silu reklamy.
3
 

 

Spoločnosť Model Typ Rok 

výroby 

Adidas Rom Cvičenie 1961 

Adidas La Plata Futbal 1963 

Adidas University Americký  

futbal 

1964 

Adidas Samba Futbal 1962 

Adidas Robert Haillet, Rod Laver, Stan 

Smith 

Tenis 1963 

Asics Tiger Corsair Beh 1966 

Asics Tiger Spiker Volejbal 1964 

Asics Tiger Wrestling/ nylon Vrestling 1963 

Baťa Polymatch Tenis 1972 

Bean L.L. Main Hunting Boot Poľovníctvo 1911 

                                                 

 

3
 Cheskin, Melvyn P.: The Complete Handbook of Athletic Footwear. New York: Fairchild Publication, 

1987. s. 16. ISBN 87005-548-8 
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Brooks Vantage Beh 1975 

CCM Tackaberry Korčuľovanie 1927 

Chicago R. Black Leather Korčuľovanie 1920 

Converse Chuck Taylor Basketbal 1920 

Dexter Stanford Golf 1963 

Dunlop Green Flash Tenis 1935 

Hyde Coaches Shoe Trenér 1959 

Karhu 

Titan 

Norwegian Welt Lyţovanie 1920 

Keds Blue Flash Basketbal 1929 

Lange Moulded Boot Alpinistika 1965 

Linds Goodyear Welt Bowling 1936 

Nike Waffle Beh 1972 

Nike Cortez Cvičenie 1976 

Nike All Court Tenis 1977 

Patrick Copenhagen Šport v interiéry 1976 

Puma Clyde Basketbal 1973 

Puma Velcro Beţecká dráha 1976 

Raichle Goodyear Welt Turistika 1979 

Sperry Topsider Veslárstvo 1935 

Tretorn Canvas Tenis 1966 

 

Tabuľka č. : História klasickej športovej obuvi. Zdroj: Cheskin, Melvyn P.: The Complete 

Handbook of Athletic Footwear. New York: Fairchild Publication, 1987. s. 50. ISBN 

87005-548-8 

 

 

2.1.1. MARKETING 
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      Fenoménom druhej polovice dvadsiateho storočia sa stáva nový obchodný marketing, 

ktorý do popredia posúva samotnú značku pred konkrétnym produktom. Heslo – produkt 

vytvára značku a nie značka produkt – v obuvníckom priemysle celkom neplatí. Spotrebi-

teľ uprednostňuje obuv známej značky, pred rovnako kvalitným produktom, za ktorým 

nestojí známe meno.  

     Výber mena značiek športovej obuvi celkom nenasledoval známe marketingové heslo – 

podporuj imidţ produktu s ľahko vysloviteľným, výrazným slovom. Naopak, staršie znač-

ky obuvi sa priklonili k rodinnému menu, alebo pomenovali svoje produkty podľa mien 

zvierat. V neskoršom období predstavili niektorí výrobcovia svoje produkty názvom, ktorý 

asocioval vysokú kvalitu a komfort. Výnimkou je silná značka Nike, ktorá sa inšpirovala 

gréckou mytológiou. 

 

Rodinné 

mená 

Adidas (Adi Dassler), Converse (Marquis Converse), Etonic, Hyde 

(Charles Eaton), Brooks (rodné meno manţelky zakladateľa), Lotto 

(Giovanni Caberlotto), Lowa (Lorenz Wagner) 

Zvieracie Puma, Pony, Tiger, Cobra, Reebok, Kangaroos, Ram Golf 

Vedecké Avia (z gréckeho slova lietať), Technica, New Balance, Pro Spect, Lazer 

Marketingové Power, Foot-joy, Spring-Court, Ice Master, Road King, Pro-shu 

Historické Nike (grécka bohyňa víťazstva), Osaga (indiánsky kmeň) 

 

Tabuľka č. 2: Rozdelenie svetových značiek podľa pôvodu mena. Zdroj: Cheskin, Melvyn 

P.: The Complete Handbook of Athletic Footwear. New York: Fairchild Publication, 1987. 

s. 29-30. ISBN 87005-548-8 

     Rok 1986 priniesol pre značku Adidas celkom nový mechanizmus šírenia značky. 

V tomto roku rapová kapela Run-DMC predstavila svoj hit ,,My Adidas“, ako hold ich 

obľúbenej značke. ,, Nosíme ich celý ţivot,“ prehlásil Darryl McDaniels (alias DMC).
4
 

Predseda predstavenstva nahrávacej spoločnosti  Def Jam Records oslovil nemeckú firmu s 

návrhom, aby sa finančne zapojila do organizácie turné, k čomu sa firma Adidas postavila 
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skepticky. Dvaja z veľkých šéfov po návšteve koncertu svoj názor zmenili. Počas piesne 

My Adidas jeden z členov kapely vyzval obecenstvo, aby zdvihlo svoje adidasy. V tej chví-

li sa nad hlavami divákov objavilo viac ako tri tisíc párov tenisiek Adidas.
5
  

     Marketing spoločnosti Nike sa sústreďuje na ,,vypoţičiavanie“ štýlu od černošskej mlá-

deţe z chudobných štvrtí. Túto metódu nazvali svojím vlastným termínom ,,bráchovanie“ 

(z anglického slova bro-ing). Marketingoví zástupcovia a dizajnéri sa potulujú po černoš-

ských štvrtiach a oslovujú náhodne vybraných ľudí. Ukazujú nový výrobok sa posudzujú 

reakcie, aké u mladých vyvoláva. Návrhár značky Nike Aaron Cooper popísal 

,,bráchovanie“ v Harleme : ,,Stačí tam prísť na ihrisko a ukázať im naše topánky. Reakcia 

býva neuveriteľná. Tí chalani sú vţdy úplne pobláznení. Práve v takú chvíľu si uvedomíte, 

čo je to Nike.“
6
  

 

                                                                                                                                                    

 

4
 Kleionová, Naomi: Bez loga. Praha: Argo, 2002. s. 75. ISBN 80-7203-671-8 

5
 Kleionová, Naomi: Bez loga. Praha: Argo, 2002. s. 75. ISBN 80-7203-671-8 

6
 Kleionová, Naomi: Bez loga. Praha: Argo, 2002. s. 76. ISBN 80-7203-671-8 
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3 HISTÓRIA FIRMY BAŤA 

     V roku 1894 sa začínajú písať nové dejiny mesta Zlín. Súrodenci Antonín, Anna a To-

máš zakladajú svoju ţivnosť dňa 21. septembra 1894. Mesto Zlín malo svoju tradíciu vo 

výrobe obuvi ku ktorej sa pripojili aj súrodenci Baťovi.  

     Malá obuvnícka dielna sídlila v centre Zlína. V začiatkoch sa produkcia orientovala na 

výrobu valašských papúč. Klasický výrobný spôsob a neveľký dopyt priviedol firmu tak-

mer k zániku. Prekonať krízu sa im podarilo vďaka zavedeniu prísnych opatrení. Obchodný 

úspech im priniesla aţ výroba platených poltopánok, nazývaných seglovky. Boli určené 

širším vrstvám obyvateľov, záujem mali i menej majetní zákazníci. Predávali sa v celej 

Habsburgskej monarchii. Táto obuv bola známa uţ pred tým, ale veľkú popularitu získali 

aţ po zavedení do výroby firmou Baťa. Prevládali hlavne vo farbách čierna, šedá a béţová. 

Súčasné priestory uţ nevyhovovali výrobe, preto bol závod presťahovaný do väčších. 

V nových priestoroch bolo zamestnaných 120 pracovníkov, ktorí pracovali na nových stro-

joch. 

     Baťa zavádzal nové technológie do výroby. Ovplyvnila ho pracovná cesta po Amerike. 

Nové skúsenosti nadobudnuté na stáţi zvýšili rozvoj výroby v Zlíne. Poznatky o automati-

zovanej výrobe, reklame a vedení firmy boli pre Baťovu obuvnícku firmu podstatné. 

     Po smrti Antonína v roku 1908 sa stáva Tomáš Baťa hlavným majiteľom firmy. Tová-

reň zvyšuje výrobu a darí sa jej aj na zahraničných trhoch. Po vypuknutí 1. svetovej vojny 

podnik prešiel na výrobu vojenskej obuvi. V tomto období získal Baťa prvú veľkú vládnu 

objednávku na 50000 párov obuvi pre vojsko. Pre krátku dodaciu lehotu bola firma nútená 

objednávku rozdeliť a ponúknuť prácu aj svojej konkurencii. Počas vojny sa začína výroba 

rozširovať, zvyšuje sa počet zamestnancov a budovanie nových filiálok mimo Zlína. 

V podniku začína výstavba nových objektov potrebných pre chod firmy. Medzi najdôleţi-

tejšie patria koţeluţne a elektráreň. Počet zamestnancov stúpa aţ na 4000. Denná produk-

cia obuvi na konci vojny bola 6000 párov. Polovica Rakúsko-Uhorskej armády nosila vo-

jenskú obuv od Baťu. Firma distribuuje svoje produkty, ktorých má k roku 1918 po celej 

zemi uţ 18.  

     Koniec vojny a vznik Československa má za následok oslabenie trhu a zníţenie produk-

cie obuvi. Trh stagnoval a závod sa dostál do problémov. Tieto problémy spôsobili značný 

úbytok výroby a zniţovanie počtu zamestnancov. Chýbali usne, podošvy a polotovary na 
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výrobu a dlţoby podniku sa i naďalej zvyšovali. Tomáš Baťa sa snaţil predchádzať prob-

lémom aj zakladaním sesterských spoločnosti v Dánsku, Holandsku, Poľsku, Juhoslávii a v 

Anglicku. 

      V roku 1922 chce Tomáš Baťa marketingovo-obchodným krokom posilniť odbyt skla-

dovej obuvi. Zniţuje ceny obuvi o 50 percent. Zamestnanci súhlasia so zníţením svojich 

platov o 40 percent na určitú dobu. Získavajú moţnosť lacného nákupu potravín vo firem-

ných obchodoch. Tento krok má veľký úspech. Získava financie na prevádzku závodu a 

odbyt zásob. Sklady sa vyprázdňujú a produkcia obuvi sa začína zvyšovať. Nízke ceny pri-

lákali nových zákazníkov. Firma si upevňuje svoju pozíciu na trhu v Československu a 

Európe. Stáli rozvoj a zvyšovanie výroby zaradilo firmu Baťa v medzivojnovom období 

k veľmociam vo výrobe obuvi. Filozofiou spoločnosti bolo „obúvať celý svet“. Produkcia 

v roku 1932 dosahovala rekordný počet 57 miliónov vyrobených párov obuvi. 

     Cieľom bolo vyrábať lacnú, nenáročnú obuv pre široké skupiny zákazníkov. Ponuka 

obsahovala spoločenskú, pracovnú, detskú, vychádzkovú a športovú obuv. Najväčšie ko-

lekcie obsahovali aţ 1200 vzorov. 

     So zmenami vo firme Tomáša Baťu sa menilo i mesto Zlín. Po voľbách v roku 1923 sa 

stáva Tomáš Baťa starostom mesta. Nové budovy v areáli boli budované vlastným staveb-

ným oddelením spoločnosti. V meste začína výstavba domov pre zamestnancov, obchodov 

a škôl. Rozširuje sa sieť predajní po celom svete. 

     Čiernym dňom spoločnosti Baťa a celého mesta Zlín sa stal 12. júl 1932, kedy pri letec-

kej havárií tragicky zahynul zakladateľ Tomáš Baťa. Vedenia firmy sa ujal nevlastný brat 

Ján Antonín Baťa. Nadviazal na začaté projekty firmy a udrţal jej celkový rozvoj. Počas 

druhej svetovej vojny odchádza do Ameriky, odkiaľ riadi spoločnosť pomocou svojich 

spolupracovníkov. Vlastníctvo závodu bolo prevedené na rodinných príslušníkov. Dcérske 

závody  v zahraničí boli oddelené od materskej spoločnosti. Po vojne boli závody zoštátne-

né a premenované.
7
 

 

                                                 

 

7
 POKLUDA, Zděnek. Ze Zlína do světa – přiběh Tomáše Bati, Nadace Tomáše Bati : Zlín, 2004. ISBN – 80 

– 239 – 2149 - 5  
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3.1  ŠPORTOVÁ OBUV BAŤA 

     Produkcia firmy sa zamerala aj na výrobu športovej obuvi. Tomáš Baťa sa staral 

o svojich zamestnancov. Nabádal pracovníkov k športovaniu a udrţiavaniu sa v dobrej 

kondícii. V Zlíne a v jeho okolí sa počas celého roka uskutočňovalo mnoţstvo športových 

podujatí. Propagácii športu sa venoval hlavne časopis ZLÍN. Ponúkal pozvánky na rôzne 

voľno časové akcie.  

     Najväčší rozmach vo výrobe športovej obuvi začína okolo roku 1930. Podnik vyrábal 

hlavne univerzálny tip vychádzkovej obuvi. Neskôr sa produkcia rozšírila o modely pre 

konkrétne športy, hlavne tenis, lyţovanie a korčuľovanie. 

     Výroba korčulí sa zameriavala na ich vyuţitie pre viac druhov športov na ľade. Firma 

skúmala tipy ocele a výbrusu čepele. Pouţívala duté vybrúsenie, čím sa dosiahol lepší tvar 

ostria. Samostatné korčule boli navrhnuté v kombinácii materiálov – duraluminia a ocele. 

Zvršok a podošva mala koţené vyhotovenie. Výška korčule siahala aţ nad členok. Na nie-

ktorých modeloch sa objavuje pásik s prackou v kombinácii so šnúrovacím priehlavkom.
8
 

     Lyţiarky sa vyrábali z odolnej nepremokavej usne. Pre lepšiu fixáciu nohy pouţívali 

okrem šnúrovadiel aj spevnenie prackou v hornej časti obuvi. Zvršok sa pripevňoval 

k podošve prešívaním. Vzhľadom k tomuto športu musela byť podošva a špička vyrobená 

zo spevnených materiálov. Cena modelu sa pohybovala okolo 600 Kč. K páru lyţiarok pat-

rili aj hrubé ponoţky z neodmastenej vlny.
9
 

     Tenis sa tešil veľkej obľube obyvateľstva. Firma Baťa reagovala na podnet modelom 

určeným pre tento šport. Obuv musela byť ľahká a pruţná. Zväčša sa jednalo o poltopánku 

vyhotovenú z rypsu. Podošva musela spĺňať dve poţiadavky – pruţnosť ako výhodu pri 

športe a nízke náklady na výrobu. Tieto poţiadavky najlepšie spĺňala prírodná guma - kre-

pa. Noha bola fixovaná pomocou šnúrovadla, poprípade pásikom cez nohu zakončeným 

gombíkom.
10

 

                                                 

 

8
 Časopis ZLÍN, ročnik III, 1934, čislo 51.s 5 

9
 Časopis ZLÍN, ročnik III, 1934, čislo 51.s 6 

10
 Časopis ZLÍN, ročnik IV, 1935, čislo 22.s 11 
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     Veľmi populárnym vychádzkovým modelom firmy boli trampky. Univerzálna obuv 

určená pre rôzne druhy športov. Lisovaná gumená podošva zabezpečovala pohodlie 

a dobrú pruţnosť. Zvršok sa skladal z viacerých dielcov. Hlavným materiálom pre výrobu 

zvršku bolo plátno alebo kombinácia plátna a usne. Výroba začala v tridsiatych rokoch 

dvadsiateho storočia. Model bol veľmi úspešný, preto sa spoločnosť snaţila ponúknuť na 

trh nový tip, ktorý by bol ešte viac prepracovanejší a poskytoval väčší komfort pri chôdzi. 

     V roku 1935 začína vývoj nového modelu. Musel spĺňať mnoho podmienok. Medzi 

hlavné priority patrí pevná a pruţná gumová podošva, vystuţená špica, nepremokavá ob-

sádzka, ľahký a vzdušný zvršok. Obuv mala byť určená pre letnú sezónu na hru, odpočinok 

a prácu. 

     Vývoj v textilnej výrobe priniesol nový druh materiálu AIR-REX. Vzduch má voľný 

prístup, materiál je úplne priedušný. Pach a nečistota sú vstrebávané materiálom. Výsledok 

bol veľmi pozitívny. Spája všetky predpoklady pre kvalitnú športovú obuv. Podošva je 

pevná, zabezpečená proti šmýkaniu. Špička je zhotovená z perforovanej gumy, čo zabezpe-

čuje priedušnosť. Špeciálny pásik cez priehlavok má za funkciu lepšiu priľnavosť zvršku k 

nohe. Pevný opasok fixuje pätu. Gumové chrániče zabezpečujú ochranu členkovej oblasti 

nohy.  

     Trampky spíňali predstavy zákazníkov o pohodlnej letnej obuvi. „Doslovne si kaţdý 

prst na nohe hovie z pohodlia a vzdušnosti.“ „Poskytujú nohe pevnú oporu a bezpečie, sú 

ľahké, lacné a predovšetkým vzdušné.“
11
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4  NAJVÄČŠIE ZNAČKY NA SVETOVOM TRHU 

4.1 adidas 

     Spoločnosť Adidas bola zaloţená Adi Dasslerom. História značky sa začína v meste 

Herzogenaurach uţ v roku 1924. Adi spolu s bratom Rudolfom zakladajú firmu „Gebrüder 

Dassler, Sportschuhfabrik Herzogenaurach“. Obuv od bratov Dasslerovcov nosili viacerí 

profesionálni športovci. Veľkým úspechom je prezentácia značky na olympijských hrách. 

Neskôr sa po vzájomných nezhodách firma v roku 1968 rozpadá. Adi zakladá značku Adi-

das a Rudolf konkurenčnú značku Puma. Známe tri pruhy v logu firma pouţívala od roku 

1949. Logo spoločnosť odkúpila od firmy Karhu.  

     Adi Dassler sa zaoberal štúdiou nohy a obuvi, snaţil sa riešiť problematiku komfortu 

chodidla v obuvi. Hlavným dôvodom výskumu bolo podávanie optimálnych výkonov špor-

tovcov. Po úspechoch na olympiáde v Helsinkách spoločnosť Adidas zahajuje export do 

Ameriky. V roku 1968, po celosvetovo vysielaných olympijskych hrách v Mexico City, 

spoločnosť Adidas tvrdí, ţe viac ako osemdesiat percent športovcov nosilo ich značku.
12

 

Práve tento druh reklamy, stabilný voľný čas a uvedomovanie si potreby pohybu pre zdravý 

ţivotný štýl, vyniesol športovú obuv z telocviční a beţeckých dráh von do ulíc a priniesol 

novú športovú módu. Adidas obohatil svet športovej obuvi o mnoţstvo inovácii a patentov. 

Medzi najväčšie objavy patria kopačky s vymeniteľnými hrotmi. Táto technológia sa 

s úspechom pouţíva dodnes. Firma Adidas vlastnila uţ v 70-tych rokoch viac ako 700 pa-

tentov. 

     Značka sa rozdeľuje do viacerých divízii PERFORMACE, ORIGINALS a STYLE 

a súčasťou portfólia je aj niekoľko prestíţnych značiek. Produkcia sa zameriava na výrobu 

obuvi pre všetky športy, oblečenie, doplnky a pomôcky. 
13

 

     V roku 1987 predstavila spoločnosť Adidas na obuvníckej výstave Super Show 

v Atlante svoje nové modely rady Run-DMC vo verzií Super Star a Ultra Star, ktoré boli 

                                                                                                                                                    

 

11
 Časopis ZLÍN, ročnik IV, 1935, čislo 17.s 14 

12
 Cheskin, Melvyn P.: The Complete Handbook of Athletic Footwear. New York: Fairchild Publication, 

1987. s. 16. ISBN 87005-548-8 
13

http://www.press.adidas.com/desktopdefault.aspx/tabid-10/555_read-1209/ 

http://www.press.adidas.com/desktopdefault.aspx/tabid-10/555_read-1209/
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určené k noseniu bez šnúrok. Vedenie spoločnosti si na uţ spomínanom koncerte kapely 

Run-DMC uvedomili silu mestskej mládeţe. Priaznivci rapového tria napodobňovali ich 

štýl. Nosili zlaté medailóny, čiernobiele beţecké súpravy Adidas a nízke tenisky rovnakej 

značky, ktoré sa nosili výhradne bez šnúrok.
14

  Spoločnosť začala neskôr spolupracovať 

s umelcami z rôznych sfér ale i športovcami. 

     Dizajn divízie Y-3 má na starosti Yoshi Yamamoto pochádzajúci z Japonska. Narodil sa 

v Tokiu v roku 1943. Pôvodne navštevoval štúdium práva, neskôr prestúpil na prestiţnu 

Bunka Fashion College. Po škole pôsobil ako nezávislý designer. Japonská kultúra sa odrá-

ţa v jeho tvorbe, podobne ako v jeho prvej kolekcii predstavenej v Paríţi v osemdesiatych 

rokoch. Originálne kolekcie sú rozdelené do dvoch línii Yoshi Yamamoto a Y´s. Najnovšia 

línia je tvorená v spolupráci s firmou Adidas. Zrodila sa v roku 2002 a spôsobila veľký 

rozruch v obuvníckom priemysle. Spojením „Y“ odvodeného od mena Yamamoto a čísla 3 

odvodeného od počtu pruhov vzniká nová exkluzívna značka Y-3.
15

      Modely sa vyzna-

čujú nápaditým designom, ktorý v sebe skrýva mnoţstvo elegancii, spĺňa náročné kritéria 

športovej lifestylovej obuvi. Jednoduchý tvar podošvy a zvršok s farebných lakových usní 

vytvárajú ucelený a hodnotný design..
16

 

 

Obrázok 1 adidas Y-3 Hayworth II Mid 

                                                 

 

14
 Kleionová, Naomi: Bez loga. Praha: Argo, 2002. s. 74-75. ISBN 80-7203-671-8 

 
15

  http://www.fashion-forum.org/fashion-designers/yohji-yamamoto.html  
16

 http://www.ssense.com/designer_profile/y-3 

 

http://solecollector.com/shoes/nike-shoes/jordan-shoes/shoes/part-deux-adidas-y-3-hayworth-ii-mid/
http://www.fashion-forum.org/fashion-designers/yohji-yamamoto.html
http://www.ssense.com/designer_profile/y-3
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     Po skončení štátnej školy nastupuje na prestíţnu Central Saint Martins College Of Arts 

and Design. Po absolvovaní univerzity začína pracovať pod vlastnou značkou Stella 

McCartney. Obchodný dom Chloe si ju vyberá za svoju kreatívnu riaditeľku. Svojou tvor-

bou vyvoláva veľký ohlas médií a verejnosti. Podporuje organizáciu P.E.T.A. V autorských 

kolekciách sa nevyskytuje pravá koţa ani koţušina. Počas svojej tvorby spolupracuje so 

spoločnosťami Adidas, Puma, H&M, lesportsac a GAP.
17

 Pre Adidas navrhla v roku 2004 

prvú športovú kolekciu určenú ţenám. Kolekcia obsahuje mnoţstvo modelov pre plávanie, 

posilňovňu, beh, tenis, zimné športy a doplnky. Po úspechoch v predaji sa dostupnosť ko-

lekcií rozšírila okrem USA a Japonska aj do 40 krajín po celom svete. Inšpirácie baletom, 

tancom, tenisom spájajú vţdy v sebe jedinečný štýl a funkčnosť. Farebná paleta preferuje 

klasické športové farby doplnené o rôzne výrazné detaily. 

Pri tvorbe obuvi preferuje ľahké a priedušné materiály spojené s najnovšími technológiami, 

ktoré zabezpečuje Adidas.
18

 

 

Obrázok 2 adidas Stella McCartney  

     Originálny koncept Adidas Adicolor pochádza z roku 1983. Adidas ponúkol čistú bielu 

obuv so špeciálnymi rýchlo schnúcimi perami odolnými voči poveternostným podmien-

                                                 

 

17
 http://www.vogue.co.uk/biographies/080422-stella-mccartney-biography.aspx 

18
  http://www.sheactive.co.uk/brand.html?supplier=00000084 

http://www.vogue.co.uk/biographies/080422-stella-mccartney-biography.aspx
http://www.sheactive.co.uk/brand.html?supplier=00000084
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kam. Tento inovatívny koncept dovoľoval zákazníkom tvoriť ich vlastné páry topánok. 

Koncept bol obnovený v roku 2006 a obohatený setom špeciálnych pier, ktoré umoţňovali 

okrem iného, sprejovať farbu na tenisku. Adidas expandoval tento projekt na kolekciu 42 

párov obuvi adicolor. Kolekcia bola rozdelená do dvoch hlavných častí, bielej série (pred-

stavujúcej 6 tenisiek, ktoré sa vracajú k originálnemu konceptu) a inovatívnu farebnú sériu 

rozdelenú na červenú, modrú, ţltú, zelenú, rúţovú a čiernu. Na farebnej sérií spolupracova-

li známi dizajnéri, ikony módneho sveta a umelci. Kaţdá farba (vrátane bielej série) pred-

stavila 6 druhov párov, vo verziách adicolor Low, adicolor High, Century Low, Stan Smith 

a dve verzie Superstar II.
19

 

 

Obrázok 3 Adidas Adicolor BK3  

     Obrázok s. 35 Adidas Adicolor BK3: Uţívateľ si sám navrhne konečný vzhľad svojich 

tenisiek. Balenie BK3 obsahuje okrem klasickej tenisky adidas aj set šnúrok v šiestich far-

bách a set šiestich vyberateľných jazykov vo farbách červená, ţltá, čierna, biela, fialová a 

zelená.  

 

     Chris Law (C-LAW) sa začal venovať teniskám od roku 1983, v období, keď zazname-

                                                 

 

19
  Art&Sole, Contemporary Sneaker Art & Design. s. 108 
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nával hip-hop globálny boom. V druhej polovice 90. rokov pracoval pre obchod Bond In-

ternational v Londýne, ktorý sa zameriaval na vychádzkovú obuv. Stretol tu svojho budú-

ceho obchodného partnera Russella Williamsona. Williamson prišiel s nápadom vytvorenia 

online projektu (neskôr pomenovaný ako Spinemagazine.com) a naštartoval malú dizajnér-

sku spoločnosť, ktorá sa zameriavala na viacero projektov vychádzkovej športovej obuvi. 

Táto vízia bola známa pod menom Unorthodox Style. Ďalším projektom bola uţ spomenu-

tá stránka zameraná na dizajn tenisiek Crooked Tongues. 

     Po viac ako šiestich rokoch v Unorthodox Style a Crooked Tongues dostal Law úlohu 

vytvoriť pre adidas svoju vlastnú líniu tenisiek. Law uprednostnil nositeľnosť pred vizuál-

nou stránkou.
20

 

 

Obrázok 4 adidas C-LAW 

 

4.2 PUMA 

     Po osobných nezhodách sa spoločná firma bratov Dasslerovcov rozpadla a vznikajú dve 

menšie spoločnosti. Rudolf Dassler začína podnikať pod značkou Puma a jeho brat Adolf 

zakladá Adidas v roku 1948. Medzi bratmi bola vţdy veľká súťaţivosť a konkurencia.  

     Spoločnosť začala svoje meno budovať hlavne vďaka sponzorovaniu športovcov. Uţ 

v roku 1948 nastupujú nemeckí futbalisti obutí v kopačkách Puma. Šprintér Armin Harry 
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vyhráva prvé zlato pre značku. Úspešné marketingové kroky pokračujú a obuv nachádza 

čoraz väčšie uplatnenie u športovcov. Puma ako prvá na trh dodáva obuv na suchý zips. V 

súčasnosti zamestnáva spoločnosť viac ako 9000 zamestnancov a svoje výrobky distribuuje 

vo viac ako osemdesiatich krajinách. Puma sa zaoberá výrobou profesionálnych tipov obu-

vi a pomôcok pre Formulu 1 a NASCAR. Spolupracuje s Ferarri a BMW. Puma je sponzo-

rom najznámejších tímov a športovcov po celom svete. 

     Od roku 1998 začína vytvárať novú líniu Sport-Fasion. Hlavným prvkom je spojenie 

vysokej módy a športu. Dizajn kolekcií zverujú popredným svetovým navrhárom. Prvú 

spoluprácu nadviazali v roku 1998 s nemeckou módnou návrhárkou Jil Sander. 

     Po úspešnej spolupráci firma vytvorila novú dámsku kolekciu obuvi, odevov a dopln-

kov Nuala. Tvorcom kolekcie je Christy Turlington. Modely vychádzajú z jemných línií a 

inšpiráciu hľadajú v jóge.
21

 

     V roku 2000 vznikla odváţna a farebná rada produktov pod vedením japonského dizaj-

néra Yasuhiro Mihara. Vyrastal na ostrove Kjusu. Prvé skúsenosti s dizajnom obuvi získa-

va na univerzite Tama art v roku 1994. Inovatívny dizajn a prístup k tvorbe vyústili 

k zaloţeniu vlastného labelu „Mihara Yasuhiro“ v roku 1997. Po roku otvára svoj prvý 

obchod v Tokiu. Okrem obuvi rozširuje svoj sortiment o oblečenie pre ţeny a muţov. Po 

úspechoch so svojou značkou začína spolupracovať s firmou Puma.
22

 Vzniká prvá kolekcia 

Jar/Leto 2001 prezentovaná vo svete. Mihara sa stáva rešpektovaný dizajnér obuvi 

s výraznou rozpoznávacou líniou. Po celom svete sa otvára mnoţstvo špecializovaných 

obchodov predávajúcich kolekciu Puma Mihara. Obchody sa vyznačujú prepracovaným 

dizajnom interiéru. V Japonsku rozširuje svoje pôsobisko aj pôvodná značka Mihara Yasu-

hiro. Japonský dizajn spojený s novou technológiou a extravaganciou nadchol celý svet. 

Vzniká obuv, ktorá je inšpirovaná športom s prvkami street módy, exkluzívnym vzhľadom 

a materiálmi. Technologické hranice posúva Puma stále dopredu. Mihara sa snaţí svoj ru-

kopis zladiť s históriou a duchom spoločnosti. Jeho cieľom je robiť módu, ktorá bude ur-

                                                 

 

21
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Puma-AG-Rudolf-Dassler-Sport-Company-

History.html 

22
  http://www.virtualjapan.com/wiki/Mihara_Yasuhiro 
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čená pre mesto, ale stále z nej vyţaruje športová línia. Kolekcia 2010 je vytvorená 

k desiatemu výročiu spolupráce PUMA MIHARA. Spájajú sa v nej prvky starších modelov 

v novom vyhotovení. Vzniká nové retro.
23

 

 

Obrázok 5 Puma Mihara Leopard 

     Puma nespolupracuje len s návrhármi obuvi. V roku 2004 začína na kolekcii pracovať 

svetoznámi Philipe Starck. Jeho portfólio je pestré. Navrhuje nábytok, hodinky, lampy 

a iný priemyselný dizajn. Návrhy pre Pumu sú futuristické a zároveň minimalistické.
24

 Ne-

odmysliteľné prvky jeho rukopisu pouţité na modeloch s filozofiou značky stoja za úspe-

chom kolekcie. Priehlavok a päta z lisovaného TPU tvoria jeden celok. Medzipodošva 

z EVA materiálu a koţené časti zvršku tvoria typický Starckov kríţ. Obuv je ľahká 

a pohodlná. Celá kolekcia obsahuje okrem obuvi aj spodné pradlo.
25

 

 

     Jedna z divízii línie Puma je pomenovaná podľa jej zakladateľovi. Rudolf Dassler pred-

stavuje tradíciu, preto je kolekcia inšpirovaná tradičnými modelmi obohatenými o nové 

prvky. Inšpiráciu hľadali v architektúre dvadsiateho storočia. Uhlové tvary, jednoduché 

línie v spojení s kvalitnými materiálmi a spracovaním vytvára pocit dokonalej obuvi. 

V roku 2007 sa k obuvi pripája aj modelová rada odevov a doplnkov. Posledná kolekcia sa 

zaoberá konfliktom „stará a nová“, osobitnou témou je reflexia štruktúr, človek verzus prí-
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  http://mihara.puma.com/ 

24
 http://www.i4u.com/article2259.htm 

25
 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2004_Jan_9/ai_112007024/ 
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roda.
26

 

     Jedna z najväčších osobností odevného priemyslu Alexander McQueen sa narodil 17. 

marca v Londýne. Cit pre módu sa v ňom začal prejavovať uţ v detstve. Po odchode zo 

školy začal pracovať a zdokonaľovať svoju techniku v rôznych zákazkových krajčírstvach. 

Po stáţi v Anglicku a v Taliansku pokračuje v štúdiu. Úspešne ukončuje prestíţnu Central 

Saint Martins College of Arts and Design a s pomocou Isabelly Blow rozbieha svoju karié-

ru módneho návrhára. Stáva sa rešpektovaným tvorcom, štyrikrát ocenený Britským návr-

három roka. Od roku 1996 pracoval ako kreatívny riaditeľ pre módny dom Givenchy. 

Tvorba Alexandra McQueena sa vyznačuje veľkými kontrastmi, v mnohých prípadoch 

v temných motívoch odkazuje na smrť. Symbolom tvorby sa stáva lebka.  Odvoláva sa na 

tradičné umenie, kde pramení jeho inšpirácia. Obuv od McQueena je jedinečná 

a nezameniteľná, pracuje s netradičnými materiálmi. Nejde o klasickú formu obuvi, vţdy 

ide o objekt, ktorý priťahuje pozornosť.
27

 Svoju jedinečnosť vkladá aj do modelov, ktoré 

tvorí v spolupráci s firmou Puma. Alexander McQueen Puma prichádza s kompromisom 

medzi odváţnym dizajnom a športovým zameraním modelov. Kolekcia inšpirovaná ana-

tómiou zvierat úplne vystihuje filozofiu jej tvorcu. Kaţdý model upozorňuje na svoju ino-

vatívnosť, podstatu nekonvenčného dizajnu a spracovania. 
28

 

 

Obrázok 6 Alexander McQueen Puma Street trainers 

 

     Pre zatiaľ poslednú spoluprácu si Puma vybrala prestíţnu taliansku spoločnosť Sergio 

Rossi. Tá je od polovice dvadsiateho storočia top producentom luxusnej dámskej a pánskej 

                                                 

 

26
 http://www.rudolfdassler.com/ 

27
 http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/alexander-mcqueen.html 

28
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obuvi. Tradičné remeslo a originálny talianský dizajn len podčiarkujú úspech firmy.
29

 Vý-

sledkom spolupráce je redesign klasického modelu Clyde a podobný vzor ale na vysokom 

podpätku. Na trh prichádzajú v pestrofarebných kombináciách spojením saténu, nubuku a 

lesklej usne.
30

 

     Internetový vyhľadávač a obchod vychádzkovej a športovej obuvi Crooked Tongues je 

verejná inštitúcia, ktorej základňou je londýnska agentúra Unorthodox Style. Crooked 

Tongues vznikla v roku 2000, aby sprostredkovala dôleţité a kvalitné informácie o scéne 

tenisiek. Hlavným záujmom Crooked Tongues bol internetový výskum, ktorý vie priamo 

komunikovať s prívrţencami tenisiek. Stránka obsahuje  novinky, rozhovory s dizajnérmi i 

priebeh vývoja konkrétnych modelov. Rovnako ponúka moţnosť pre uţívateľov predstaviť 

ich vlastné návrhy. Členovia tímu Crooked Tongues spolupracujú s veľkými spoločnosťa-

mi ako Puma, adidas, Nike, New Balance atď. Inštitúcia je pomenovaná podľa estetiky 

novej polohy jazyka, ktorá v obuvi nesedí rovno.
31

 

     V roku 2006 sa spojila Crooked Tongues so spoločnosťou Puma a z ich spolupráce vy-

šiel nový typ CT (Crooked Tongues) Clyde, trilógiu, ktorá je inšpirovaná raným obdobím 

hip-hopového štýlu. Nový dizajn mal pôsobiť mladistvo a odlišne od ostatných. Vznikla 

farebne ţiarivá CT Clyde. Dizajnéri si dali záleţať na nositeľnosti obuvi.  Samotný projekt 

si zakladal na náhode. Na webovej stránke Crooked Tongues mali spotrebitelia v časti re-

trospektíva Clyde moţnosť podeliť sa so svojimi názormi a vytvoriť tretí typ CT Clyde. Po 

viac ako 700 online príspevkoch bola vytvorená ţlto-oranţová verzia tenisky. Pred tým ako 

sa dostali tenisky CT Clyde do obchodných sietí, predávali sa limitované verzie  300 párov 

na celom svete kaţdej CT Clyde. Vývoj tenisky bolo moţné v kaţdom bode sledovať onli-

ne.
32

  

                                                 

 

29
 http://www.sergiorossi.com/int/en/world/w_history.aspx 

30
 http://sergiorossi.puma.com/?source=marketing_pumacom_en_us_bottom_nav 

31
  Art&Sole, Contemporary Sneaker Art & Design. s.34 

32
  Art&Sole, Contemporary Sneaker Art & Design. Laurence King Publishing: London, 2008. s.38 . ISBN 

978-1-85669-565-7 
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Obrázok 7 Puma CT Clyde 

     Preslávený umelec v tetovaní a člen posádky Crooked Tongues BJ Betts spolupracoval 

so značkou Puma na športovej obuvi RS-100 z roku 1986. Retro teniska sa objavuje ako 

trilógia v zelenej, hnedej a oranţovej farbe s troma témeticky rozdielnymi naţehlovačkami 

na päte. Tieto zobrazujú tri, dnes uţ klasické symboly v tetovaní – matka, otec a posvätné 

srdce. Kombinácia naţehlených farieb a vyšitých stehov vytvára dojem umenia na tele. 

Betts je rovnako známy svojimi unikátnymi vzormi písma, ktoré sa objavujú na stielke 

tejto športovej obuvi.
33

 

 

Obrázok 8 Puma RS-100 Cubanbee 

 

     Značka Puma v spolupráci s americkým skateboardistom Scottom Bourneom predstavi-

la edíciu Puma S. Inšpirácia pochádza od Pumy Suede and Clyde. ,,Jazdili sme na Puma 
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Suedes and Clydes dávno pred akýmikoľvek skateboardovými teniskami. V Severnej Karo-

líne ste v tomto čase nemohli zohnať Vansi, a tak sme jazdili na čomkoľvek, čo fungovalo 

na doske.“
34

 Bourne upravil topánku svojím textom a kresbami. Jedna z jeho básni je na 

podšívke,  načrtol obrázok, tzv. Follow No One, ktorý sa nachádza na jazyku a na pätu to-

pánky umiestnil vlastné logo presýpacích hodín. Tenisky edície Puma S sa objavili 

v čiernej, v červenej a v šedej farbe a boli zabalené v papiery s kresbami Scotta Bournea. 

Limitovaných 100 párov obsahovalo podpísanú fotografiu známeho skateboardistu. 

4.3 NIKE 

     Meno gréckej bohyne sa skrýva za názvom dnes najväčšej spoločnosti vyrábajúcej obuv 

a športové doplnky. História spoločnosti Nike sa začína v roku 1964. Keď Phil Knight 

a Bill Bowernam zakladajú Blue Ribbon Sports, tá sa zaoberala distribúciou atletickej obu-

vi. Spoločnosť neskôr skončila s distribúciou a začala s vlastnou produkciou športovej 

obuvi. Legendárne logo „Swoosh“ je dielom študentky Caroline Davison. V roku 1971 je 

spoločnosť premenovaná na Nike a začína pouţívať nové logo. 

     Po výskumoch a skúškach zavádzajú na trh obuv pre športovcov s podošvou Waffle. 

Stáva sa najpredávanejšou v USA. Nike spolupracuje s inţinierom Frankom Rudym 

a spoločne vyvíjajú odpruţenú podošvu. Nike Air sa dostáva na trh v roku 1979. Podošva 

na tlmenie vyuţíva bubliny napustené stlačeným plynom. Poskytuje veľký komfort pri 

chôdzi a behu. Nike uţ v sedemdesiatych rokoch zriaďuje výrobu v Kórei a Taiwane, ich 

výrobky sa dostávajú na ázijský trh.
35

 

     V roku 1984 zakladá Nike svoju novú divíziu, ktorá v názve nesie meno slávneho bas-

ketbalistu, vzniká Air Jordan. Spoločnosť podporuje mnoţstvo športovcov a športových 

klubov. Do reklamy vstupuje slávny slogan „Just do it“ pouţívaný do dnes. 

V devedesiatych rokoch sa spája s Tiger Woodsom. V spolupráci s nim sa začína produko-

vať golfová línia obuvi, odevov a doplnkov. V roku 2003 Nike kupuje konkurenčnú znač-

ku Converse a snaţí sa o jej úspešné vrátenie na trh. 

     V súčasnosti sa spoločnosť venuje vývoju nových technológii. Spolupracuje s firmou 
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Apple na vývoji čipu umiestneného v obuvi, pomocou ktorého je moţné sledovať údaje 

o behu. Ďalšou zaujímavosťou sú internetové stránky Nike ID, tu si zákazník môţe vytvo-

riť vlastnú farebnú kombináciu a obuv mu bude vyhotovená podľa jeho poţiadaviek. Po-

rtfólio spoločnosti Nike, INC. zastrešuje značky Cole Haan, Converse Inc., Hurley Interna-

tional LLC, Nike Golf, Jordan a Umbro Ltd.
36

 

     Laser má svoje počiatky v dizajnérstve v inovačnom štúdiu spoločnosti Nike (Nike's 

Innovation Kitchen). Pôvodné vyuţitie laseru je pri rezaní materiálov. Laserová technoló-

gia nebola pritom ničím novým, fungovala rovnakým spôsobom ako tlačiareň. Laser jed-

noducho nasleduje inštrukcie počítača a vypaľuje vzor do materiálu. 

     Dizajnér spoločnosti Nike uvidel ako prvý moţnosť vyuţitia laseru v rámci dizajnu 

obuvi. Laser sa stal jeho kreatívnym nástrojom. Laserový projekt Nike vznikol v roku 

2003. Smith poţiadal štyroch priateľov umelcov (Tom Luedecke, Stephan Maze Georges, 

Mike Desmond a Chris Lundy) o pomoc pri tvorbe šiestich párov obuvi, na ktorých budú 

laserom vytvorené dekorácie. Kaţdá topánka má byť umeleckým výtvorom. Laser pracuje 

podobne ako tetovacia hlavica. Pri práci vyuţívali dizajnéri dva nastaviteľné programy. 

Prvý, Line Burn, slúţil na vypalovanie detailných línií a druhý, Solid Burn, slúţil na od-

straňovanie väčších plôch materiálu. Vyuţívala sa i kombinácia oboch procesov, ktorá 

umoţňovala komplikované aplikácie laseru. Grafické laserové umenie bolo samozrejme 

závislé na samotnej architektúre obuvi. Z tohto dôvodu sa snaţili dizajnéri vyuţívať čo 

najväčšie plochy. Veľké dielce sa vysekávali z bravčovicovej usne. Laserová technológia 

tak zmenila i estetiku obuvníckeho dizajnu. Menej materiálu spôsobilo odľahčenie obuvi a 

väčší komfort pri nosení. Projekt sa stal súčasťou exhibície v Elizabeth Gallery v New 

Yorku.
37
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Obrázok 9 Mark Smith-Nike Air Force 1  

komentár k obrázku na s. 115 Mark Smith-Nike Air Force 1 

     Dizajnér a kurátor projektu M. Smith vytvoril obuv inšpirovanú tetovacím umením. 

Pôvodne pracoval pre spoločnosť Vans a DC Shoes. Pre spoločnosť Nike začal pracovať v 

prvej polovici 90. rokov a pracoval pod vedením slávneho dizajnéra Nike Tinkera Hatfiel-

da. 
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5 HISTÓRIA KABELIEK A TAŠIEK 

     Kabelky a tašky tvoria nevyhnutnú súčasť odievania. Vývoj odevu prešiel v dejinách 

ľudstva  mnoţstvom zmien. Tieto zmeny nevyhnutne súviseli s politickými 

a hospodárskymi zmenami. Odev a doplnky tvorili jeden celok uţ pred niekoľkými storo-

čiami. Doplnky mali v minulosti širšie vyuţitie a boli potrebné takmer pri kaţdej činnosti. 

Kabelky tvorili súčasť kaţdodenného ţivota, pouţívali ich pri práci, odpočinkových 

i spoločenských aktivitách. Zmeny sa týkali materiálu, tvaru, vzorov, funkcie, ale i spôsobu 

nosenia doplnku. Odev so všetkými svojimi detailmi reflektuje samotnú dobu. Bol 

a dodnes je zrkadlom spoločenského statusu. Priepasť v odievaní jednotlivých spoločen-

ských vrstiev, uţ nie je taká veľká, ako bola v minulosti. Mešce, tobolky a rozličné puzdra 

boli nahradené klasickou kabelkou, peňaţenkami, kozmetickými taškami aţ po obal na 

elektronické zariadenia. Taška je dnes produktom určeným pre kaţdého, bez rozdielu veku, 

spoločenského statusu a pohlavia. Vývoj odievania dospel k dokonalým materiálom 

a k zloţitým technológiám vo výrobe. Nevyhnutnou súčasťou človeka v dnešnej hypermo-

dernej dobe je pocit luxusu. Tento fenomén uţ prevýšil i úţitkovú funkciu produktu.
38

 

     Taška bola podľa archeologického výskumu spätá s človekom uţ od doby 5000 rokov 

pred naším letopočtom. V roku 1991 boli v Tirolsku objavené pozostatky tela muţa, ktorý 

pochádzal z konca mladšej doby kamennej. Bol pomenovaný Otzi. Vedci predpokladajú, ţe 

mal 47 rokov, bol na úteku a zima a zranenie sa mu stali osudnými. Výskum dokázal prí-

tomnosť opasku z usne, na ktorom bola umiestnená kapsa. Moţno hovoriť o tzv. ľadvino-

vej taške. Rovnako bol nájdený batoh z ohýbaného lieskového dreva zviazaný trávou.  Ok-

rem zvyšku odevu a tašiek sa zachovala aj obuv.
39

 

     Prvé zdokumentované pouţívanie tašky sa datuje do 10. storočia. Súčasťou odevu bol 

opasok, ktorý mal viacero funkcii. Drţal tvar odevu, aby nebol voľný a pripevňovala na 

naň zbraň a vrecko na peniaze. Malé koţené vrecko na peniaze bolo v opasku ukryté. 
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     Uţ staroslovanská muţská sukňa, siahajúca pod kolená, bola opásaná opaskom (cingu-

lí), na ktorom býval zavesený noţík v pošve a tobolka či kabela (cum cutellis vaganatis et 

marsupiis). Opasok, ako najstarší doplnok odevu, bol súčasťou ţivota oboch pohlaví. Taš-

ky a kabely u Slovanov boli veľmi jednoduché, v tvare obdĺţnika alebo štvorca. Vyrábali 

sa z koţe a pleteného lyka. Ich ornamentálnosť bola minimálna. Dlhý popruh tašky slúţil 

ako drţadlo. Taška sa uzatvárala remienkami. Úţitková funkcia doplnkov u Slovanov  bola 

nadradená.
40

 

     V štrnástom a pätnástom storočí bolo vrecko na opasku dôleţitým prvkom odevu. Sú-

časťou odevu a doplnkov bohatých mešťanov je veľké mnoţstvo ozdôb, akými boli šperky 

a komplikované výšivky. Podľa druhu a vypracovania, bolo moţné určiť z akej spoločen-

skej vrstvy pochádza majiteľ doplnkov. Doplnky sa vystavovali obdivu a  stávali sa symbo-

lom bohatstva. U ţien boli obľúbené prezdobené, šnúrkou sťahovateľné peňaţenky, nazý-

vané „hamondeys“ a „tasques“. Muţi pouţívali prevaţne malé vrecká, zavesené šnúrkou na 

opasku. Na zhotovenie pouţívali rôzne druhy materiálov ako useň, textílie a luxusne látky. 

Z praktického hľadiska bola ich funkcia nepatrná. Slúţili predovšetkým ako schránka na 

peniaze, hry, pečatí ale i potraviny pre sokole. 

     V šestnástom storočí sa mení celkový pohľad na kabelku. Do popredia sa dostáva prak-

tickosť. Najčastejším materiálom boli klasické tkané látky a useň. Pre cestujúcich boli ur-

čené veľké brašne. V móde prevládal trend veľkých sukní, ktoré zakrývali malé peňaţenky 

umiestnené na opaskoch. V tomto období nosili ţeny menšie vrecká ukryté pod sukňou 

a v muţskej móde boli koţené vrecká všívané do nohavíc. Mladé dievčatá boli v tomto 

období veľmi zručné a tvorivé. Vznikali dielne, kde mladé slečny šili kabelky a vyšívali 

látky. V šestnástom storočí je osobná hygiena na veľmi nízkej úrovni, rozmáha sa trend 

v nosení tzv „swete bagges“. Boli to malé vrecúška naplnené voňavým práškom z bylín 

a korenín. Umiestňovali sa aj medzi uskladnené šatstvo a bielizeň.
41

 

                                                 

 

40
 BROŢOVÁ, Jarmila. Vývoj koţené galanterie v minulosti, včetně vývoje veškerých dámských i pánských 

doplňků. Praha: S.N., 1958. 19 s. 

41
 PŘENOSILOVÁ, Věra. Od vaku ke kabelce. Umění a řemesla 2000. Roč. 42, č. 2 (Článek k publikaci: 

Wilcox, Claire "Bags". London, Victoria & Albert Museum 1999) 128 s. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 37 

 

     Sedemnáste storočie odmietalo nosenie vreciek, peňaţeniek a mešcov na šatách. Nosili 

sa výšivkami zdobené peňaţenky, ktoré sú ukryté pod šatami. Veľký dôraz sa kládol na 

funkčnosť, prevedenie a pouţité materiály. Tvarovo sa vyrábali jednoduché, ale i dizajnér-

sky prepracovanejšie a zloţitejšie modely.  

     Osemnáste storočie malo za následok veľkú zmenu v obliekaní. Z ulíc pomaly miznú 

veľké sukne a do popredia sa dostávajú priliehavejšie šaty. Uţšie šaty nemajú ţiaden voľný 

priestor pre vrecká. Do popredia sa dostali taštičky, ktorých vlastnila kaţdá ţena niekoľko 

druhov. Bol to návrat kabeliek, ktoré sa nosili v ruke.  

     Priemyselná revolúcia priniesla obrovské zmeny v odievaní devätnásteho storočia. 

Prudký vývoj technológie prináša nové materiály. Masová výroba umoţnila dostupnosť 

odevu a doplnkov i medzi niţšie spoločenské vrstvy a priniesla určitý stupeň uniformity. 

Spoločenská hierarchia sa oslabila a ľudia sa začínajú deliť medzi prostredie mestské 

a prostredie vidieka. Manufaktúrna výroba spôsobila migráciu ľudí do miest a no-

vé mestské prostredie si vyţadovalo i odlišný odev. Vrecká a peňaţenky nosené v ruke 

zostávajú v móde i naďalej. Rovnako tieţ pretrvala tradícia výšivkárstva a súčasťou deko-

rácií sú aj rôzne dáta. Mnohé ţeny nosili vrecúška spojené s opaskom, na ktorých boli 

umiestnené veľké ozdobné spony. Priemyselné devätnáste storočie prináša i veľkú mobili-

tu. Vyspelé európske krajiny lemujú tisícky kilometrov koľají. Tomu sa prispôsobujú aj 

výrobcovia tašiek. Vyrábajú sa kvalitné batoţiny na cestovanie, ktoré spĺňajú predstavy aj 

najnáročnejších zákazníkov. Moderné tašky sú dobre vybavené, čo sa tyká vonkajšieho i 

vnútorného príslušenstva. V tomto období vznikajú mnohé slávne firmy zaoberajúce sa 

výrobou cestovných batoţín a kabeliek. Firma Hermes, zaloţená v roku 1837 vyrábala vo 

svojom začiatku sedlá a postroje pre kone. Značka Loius Vuitton,  začínala výrobou luxus-

nej batoţiny pre Francúzsku elitu. Štýl, materiál, dekorácie, farby, tvary a spôsoby uzatvá-

rania boli rozmanité. 

     Kabelky boli vo svojom začiatku skôr súčasťou muţského sveta. Neskôr sú navrhnuté 

pre ţeny a majú veľký úspech. V dvadsiatom storočí sa vytvárajú podobné dámske verzie, 

v ktorých sa nachádza mnoţstvo odkladacích priestorov na okuliare, peňaţenku a rukavice. 

Vznikajú nové  modely ako malé taštičky, veľké cestovné tašky, tašky do ruky, nákupne 

tašky, kabelky cez rameno a kufre. 
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     Po prvej svetovej vojne je svet otvorený novým aktivitám pre ţeny. Stávajú sa nezávis-

lejšími a radi objavujú nove veci, miesta a módu. Obľúbenou bola v tejto dobe malá taška 

nazývaná „pochette“. Jedna sa o tašku menšieho rozmeru s rukoväťou navrchu, zdobenou 

oslnivými a geometrickými vzormi. Nosila sa voľne na viac spôsobov ale najčastejšie za-

strčená pod paţou. Populárna bola novosť a farba, neskôr boli pouţívané aj exotické motí-

vy. Mnoţstvo vzorov dnešných tašiek pochádza uţ z roku 1930. V období Art Deco sa na 

taškách uplatňujú rôzne abstraktné prvky, ktoré sa objavujú na nových materiáloch, naprí-

klad plastoch a zipsoch. Hlavné typy kabeliek sú rámové, nové variace „pochette“ a väčšie 

tašky cez rameno.
42

 

     Druhá svetová vojna zabrzdila celkový rozvoj odevného a obuvníckeho priemyslu. Vo 

výrobe sa začínajú pouţívať nové netradičné materiály, a to hlavne z dôvodu nedostatku 

usne a kovu. Je to začiatok novej doby vo výrobe, ktorej predchádza výskum a empirické 

skúšky. Pred dizajnérmi stála nová výzva. Museli do svojej tvorby začleniť materiály ako 

drevo, plast a syntetické textílie. Praktickým sa stal jednoduchý vak, ktorý sa na vrchu sťa-

hoval šnúrovadlom a slúţil na rôzne potreby. Ţeny zastupujú počas vojny muţov v práci a 

nosia jednoduchú tašku prehodenú cez rameno. Tento typ sa vracia ako redesign 

v sedemdesiatich rokoch a vyuţíva sa pri cestovaní. Po vojne nastáva nová éra hospodár-

skeho rozkvetu. Kabelka sa stáva, a to najmä v ţivote ţeny, kultovou záleţitosťou. Veľké 

odevné značky vyrábajú mnoţstvo trendových kabeliek a doplnkov pre muţov a ţeny. 

Uplatňujú sa rôzne farebné kombinácie, ktoré sa vymykajú klasickým štandardom. V móde 

vzniká novy štýl, zdôrazňuje sa ţenskosť, presadzujú sa dlhé sukne a úzky pas. Je to akýsi 

signál nového trendu, kde sa kladie doraz na líniu, krásu a rafinovanosť. Preferuje sa ele-

gantnosť ako v odeve tak aj pri kabelkách. Ţena si pripadá viac sexi s malou kabelkou ako 

s veľkou brašnou cez rameno.  

     Šesťdesiate roky dvadsiateho storočia sa uţ nesú v inom duchu. Prichádza väčšia uvoľ-

nenosť v spoločnosti a kultúrne zmeny sú vnímané veľmi pozitívne. Začína sa akýsi pre-

chod z klasických foriem do veku neformálneho odevu. Mladícky vzhľad je na prvom 
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mieste. Tomuto trendu sa prispôsobujú aj tašky. Elegantné tašky cez rameno boli zdobené 

rôznymi doplnkami, napríklad dlhými retiazkami. Šesťdesiate roky boli, čo sa tyká módy, 

diametrálne odlišné od módy päťdesiatych rokov. Vládnu krátke minisukne a brašne cez 

rameno s tenkým popruhom. Cestovanie a spoznávanie kultúr ovplyvňuje módny priemy-

sel. Na trh sa dostávajú veľké kabely a textilné tašky inšpirované Indiou. Prichádza éra 

„flower power“, ktorá presadzuje neobvyklú farebnosť. Ţeny sú stredobodom módneho 

záujmu a inšpiráciou v umení. Stávajú sa emancipovanými a zakladajú feministické spolky. 

Tašky, ktoré sa nosia majú stále veľkú dávku neformálnosti. Do módy sa vracajú pracky 

a zipsy. 

     V osemdesiatich rokoch sa do popredia v krajinách západnej Európy dostáva zdravý 

ţivotný štýl a šport. Mnohé firmy tvoria modely určené pre šport a voľný čas. Vysoká mó-

da nezostává pozadu, nové kolekcie sú inšpirované svetom fitnes. Diáre a organizéry sa 

stavajú uţitočným artiklom pre pracujúcich, ktorí majú radi poriadok a kontrolu nad svojim 

časom. Priemysel pracuje s novými materiálmi, ako čierny nylon. Prada sa stáva symbolom 

unisexovej módy, určenej pre obe pohlavia. Tieto typy sa stavajú hitom a v móde ostávajú 

aţ do dnes. Problémom známych značiek je príliv falzifikátov ich modelov z Ázie.
43

  

     Dvadsiate prvé storočie je storočím veľkých zmien v odevnom priemysle. Technológie 

napredujú, firmy pracujú s prvotriednymi netradičnými materiálmi. Výrobne procesy sa 

modernizujú a vylepšujú, vďaka tomu sa ceny stávajú prijateľné pre spotrebiteľa. Výroba 

sa presúva na východ a to najmä do Číny, kde sa dnes vyrába najväčšie mnoţstvo odevov, 

obuvi a doplnkov. Luxusnejšie modely sa vyrábajú v Taliansku alebo vo Francúzsku. 

Dnešná tvorba je veľmi rozmanitá a je rozdelená do rôznych kategórii. Dizajnéri sa snaţia 

o originálne a nekonvenčné, často aţ nenositeľné modely. Kabelka si našla pevné postave-

nie aj u moderného muţa.
44
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5.1 LOUIS VUITTON 

     Zakladateľ známej spoločnosti vyrábajúcej kabelky a cestovnú batoţinu Louis Vuitton 

pochádza z Francúzska. Začína vyrábať kvalitné kufre pre bohatých zákazníkov z Francúz-

ska uţ v roku 1854. Hlavnou myšlienkou bolo zhotovovať kufre vhodné na prepravu 

v kočoch a vlaku. Za svoju jedinečnosť získala firma ocenenie na svetovej výstave ešte 

v devätnástom storočí.  

     Produkcia značky Louis Vuittton je ľahko rozpoznateľná od konkurencie. Najväčšiu 

zásluhu má na tom originálny materiál. Medzi najznámejšie pouţívané materiály patria 

plátno, Trianon z roku 1854, pruhovaný materiál v béţovej a hnedej farbe. V roku 1881 na 

trh prichádza nový vzor „Marque deposée Louis Vuitton“, pretkané plátno so šachovnico-

vým vzorom. Veľkým problémom pre firmu uţ na začiatku produkcie bolo imitovanie ich 

pôvodných modelov. Mnoţstvo falzifikátorov vo svete skončilo na súde pre nedovolenú 

produkciu. 

 

           Obrázok 10 Louis Vuitton Classic Monogram Canvas 80cm Vintage Suitcase 

     Spoločnosť stavia na tradícii a kvalite. Pri výrobe kufrov pouţívajú klasické metódy a 
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zhotovujú ich ručne. Zaoberajú sa výrobou cestovných kufrov, kabeliek, odevov, obuvi a 

širokou škálou doplnkov. Louis Vuitton patrí v súčasnosti k najväčším spoločnostiam vy-

rábajúcim exkluzívne produkty.
45

 

     Kreatívnym riaditeľom odevného domu je od roku 1997 Marc Jacobs. Narodil sa v roku 

1963 v New Yorku. Študoval na Strednej škole umenia a dizajnu, získava prestíţnu odevnú 

cenu na PerryEllisAwards. Po ocenení navrhuje prvú kolekciu pod svojím menom. Jeho 

tvorba je ovenčená mnohými cenami za najlepší dizajn. Tvorbu rozdeľuje do dvoch línii, 

na vyššiu módu zameraný label Marc Jacobs a na street módu Marc by Marc Jacobs. Jeho 

spoločnosť vyznáva jednoduchú filozofiu, lásku k móde a kvalitu poskytnutých sluţieb. V 

roku 1997 bol vymenovaný do vedenia kreatívneho oddelenia, pre svoju nekonvenčnosť 

a kreativitu. Vytvára prvú ready-to-wear líniu oblečenia. Pre spoločnosť pripravuje mnoţ-

stvo kreatívnych inovácii. Pri tvorbe kolekcií spolupracuje s umelcami a designérmi.
46

 

     K tridsaťročnému výročiu Louis Vuitton v Japonsku vzniká exkluzívna kolekcia v spo-

lupráci s Come des Garcon. Návrhárka Rei Kawakubo je známa pre svoje jednoduché ale 

avantgardné modely. V spolupráci vzniká šesť modelov. V tvorbe sa stretáva luxusná fran-

cúzska ručná práca a krásny japonský dizajn. Spoločným prvkom je pouţitie legendárneho 

LV monogramu a rozmerných koţených rukovätí. Kolekcia bola prezentovaná v spoloč-

nom obchode a väčšina modelov je len na objednávku aj s podpisom Rei Kawakubo.
47
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                   Obrázok 11 Louis Vuitton for Comme des Garcon 

 

     Spojenie s japonskou kultúrou sa prejavuje aj v ďalšej spolupráci. Marc Jocobs oslovil 

japonského umelca Takashi Murakami. Umelec, ktorý sa vo svete preslávil tvorbou Super-

flatness, je známi aj širokej verejnosti. Murakami sa spočiatku obával umiestnenia svojich 

prác na produkty spoločnosti Louis Vuitton. Pri tvorbe na kolekcii pracuje s farbou, vzormi 

a logom LV. Svoju prácu nerozlišuje na umenie a obchod, snaţí sa vytvárať „psychadelic-

kú pastvu pre oči“. V kolekcii sa objavuje mnoţstvo vzorov tašiek a doplnkov.
48
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                     Obrázok 12 Takashi Murakami for Louis Vuitton   

     Street art a grafity sa prvý krát objavili na taškách LV v roku 2001. Marc Jacobs začal 

spolupracovať s umelcom a designérom Stephenom Sprouseom. Pre svoju tvorbu pouţíval 

veľmi drahé, na zakázku vyrábané materiály. Dielo Andyho Warhola vkladal do svojich 

kreácii. Pestrofarebná kolekcia LV s grafity od Sprousea bola veľmi úspešná a v roku 2006 

sa grafity objavujú okrem kabeliek aj na obuvi, šatkách a doplnkoch.
49

 

     Spojením návrhára Paula Helbersa a nemeckého maliara Chrisitana Schőelera vzniká 

nevšedný pohľad na umenie a módu. Tri modely v limitovanom počte sú zhotovené z ručne 

maľovanej usne inšpirovanej maľbou Schőelera. Dve veľké tašky do ruky a jeden batoh 

spojením dvoch umelcov sa stávajú umeleckým dielom.
50
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 ÚVOD K PRAKTICKEJ ČASTI 

     Druhá časť sa zameriava filozofiou, dizajnom a vývojom vlastných výrobkov. Pre spo-

luprácu som si zvolil firmu Inex Trade, ktorá sa zaoberá výrobou obuvi. Praktická časť je 

rozdelená do dvoch hlavných kapitol. Vývoj dizajnu lifestylovej obuvi a  vývoj tašiek. 

     Hľadanie funkcie obuvi a tašiek bolo východiskom pri tvorbe dizajnu. Základom je 

premenlivosť modelov, vďaka zipsu, ktorý umoţňuje spájanie a oddeľovanie jednotlivých 

dielcov. Séria výrobkov pod názvom Zmena umoţňuje individuálny prístup nositeľa. Uţí-

vateľ si tak môţe sám vytvoriť výsledný vzhľad produktu.  Riešenie strihu obuvi je prak-

tické, estetické, pohodlné a jednoduché pri manipulácii. Taška spĺňa súčasné trendy, nadča-

sový dizajn a funkciu, pre ktorú je určená. Celkový rad produktov obsahuje štyri modely 

lifestylovej obuvi doplnené o model tašky. 
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6.1 Filozofia a dizajn 

     Práca vychádza z idei premeny mesta a mestského človeka z pohľadu módy a jej tren-

dov. Vývoj miest sa odráţa v spôsobe ţivota človeka. Priemyselná revolúcia prináša stabil-

nú pracovnú dobu a tým získava mestský pracujúci človek voľný čas. Začína sa venovať 

športu a hobby. S novým ţivotným štýlom prichádza väčšia potreba po produktoch vyuţí-

vaných vo voľných chvíľach. Športu sa nevenuje uţ len bohatá časť obyvateľstva, ale i 

stredná vrstva. Vzniká dopyt po športových produktoch. Móda sa uberá k človeku a jeho 

potrebám. Ten vyţaduje kvalitu, trendy a praktickosť. 

     Moja práca vyjadruje snahu o naplnenie potreby premenlivých poţiadaviek v ţivote 

mestského človeka.  Snahu o zmenu a odlíšenie v nosení obuvi a tašiek povaţujem za dô-

leţitý prvok pri tvorbe. Jednoduchý dizajn inšpirovaný priamymi líniami odvodenými z 

architektúry moderných miest je doplnený vysokou funkčnosťou. Moţnosť jednoducho 

pretvárať vzhľad modelov a prispôsobiť ich k odevu, dáva pocit slobody a kreativity. 

     Inšpiráciu vo výbere materiálov s dôrazom na funkciu modelu som hľadal v streetarte  -

 umení mesta. Nad tvorbou určitých autorov je potrebné pozastaviť sa a nájsť skrytý výz-

nam zakomponovaný v diele. Podobným spôsobom treba nahliadať na sériu Zmena, v kto-

rej treba hľadať nové moţnosti a tvary. Pomocou zipsov na modeloch je moţné dosiahnuť 

takýto efekt. 

     Pevná časť výrobkov tvorí základnú a jednoduchú líniu. Pouţitím zipsov je moţné me-

niť časť obuvi alebo tašiek. Tým vznikajú rôzne farebné kombinácie materiálov a štýlov na 

jednom produkte. Hľadanie tvarov a celkový vývoj dizajnu kaţdého modelu je popísaný 

v jednotlivých kapitolách. 
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6.2 Tvorba a vývoj dizajnu 

     Práca na praktickej časti diplomovej práce začína s vývojom dizajnu tašky. Po vytýčení 

hlavných bodov a inšpirácii pre realizáciu modelov začína práca na návrhoch. Po viacerých 

konzultáciách sa vývoj ustálil na jednom modely, ktorý sa ďalej rozvíjal. Najdôleţitejším 

znakom tašky je zips a jeho funkcia. Taška sa skladá z dvoch dielov – hlavného dielu 

a vymeniteľnej nadstavby. Funkčnosť, jednoduchý dizajn a estetický vzhľad boli kritériami 

pre konečné doladenie modelu. Po zhotovení série tašiek v rôznych farebných kombiná-

ciách začala tvorba na modeloch obuvi. 

      Ku kaţdej taške je navrhnutý a zhotovený odlišný model obuvi. Prepojenie modelov 

nájdeme v určitých znakoch pri konštrukcii, výrobnom spôsobe a pouţití zipsu na zvršku. 

Mojim zámerom bolo vytvorenie tvarovo a farebne navzájom odlišných modelov tašiek a 

obuvi, ktoré spája téma premeny. Tento zámer mi umoţnil voľnosť pri výbere materiálov.  

      

     Prvé návrhy lifestylovej obuvi nadväzovali uţ na konečný dizajn tašky. Hlavnými prv-

kami pri tvorbe bolo zachovanie funkcie a nápadu, ktorý sa realizoval pri návrhu tašky. 

Prenesenie spoločných prvkov a zameranie dizajnu obuvi na jednotlivé tašky. Zips ako 

hlavný spojovací prvok sa objavuje na kaţdom vzore. Tak vzniká moţnosť pretvárať mo-

del a obmieňať určitý prvok. Konštrukcia modelov je z časti inšpirovaná klasickými vzor-

mi. Prevzaté prvky klasických línii obuvi zakomponované do nových foriem sa objavujú na 

modeloch. Kontrastom klasickej línie poprípade materiálov v kombinácii s novou formou 

kopyta a podošvy vzniká zaujímavý celok.  Pre zefektívnenie obuvi je vhodné pouţitie fa-

rebných ponoţiek, to zmení celkový pohľad na model.  

Priority pri tvorbe dizajnu lifestylovej obuvi: 

- nadčasový dizajn 

- funkčnosť 

- ľahká manipulácia pri výmene náhradných dielcov 

- kvalita spracovania a trvácnosť materiálov 
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6.3 Dizajn modelu č. 1 

     Dizajn modelu pozostáva z jednoduchých línií. Rovné línie na seba nadväzujú, časť 

vzoru je rozdelená zvislými a časť šikmými líniami. Tvar priehlavku je čiastočne inšpiro-

vaný klasickými modelmi pánskej obuvi. Pre jednotnosť bol na skomponovanie zvršku 

pouţitý chrbtový šev. Vyuţitím kontrastných materiálov, čiernej lakovanej usne a modrého 

nubuku, obuv získava elegantný vzhľad. Ďalším prvkom je jednoduchosť priehlavku 

a päty, ktoré model rozdeľujú na dve odlišné časti. Spojenie elegancie a luxusu v podaní 

čierneho priehlavku je ešte viac podporené farebnou pätou. Samostatný prvkom je jazyk. 

Predimenzovaná veľkosť jazyka vytvára dojem akejsi druhej ponoţky na nohe. Jeho funk-

cia je len estetická. Pri nosení sa môţe obviazať šnúrovadlom okolie nohy. S pouţi-

tím nadstavcu slúţi jazyk na zakrytie hornej časti nohy. Na vrchnom okraji päty sa nachá-

dza časť zipsu, ktorá slúţi na pripevnenie vrchného dielu. 

     Vrchné diely, nadstavce, majú dva odlišné tvary. Prvý farebne zodpovedá zvršku obuvi, 

vyhotovený z čiernej lesklej usne. Pre fixáciu na nohu slúţi pásik s velcrom. Druhý nadsta-

vec zhotovený zo striebornej textílie dotvára jednotnú líniu s farebným variantom tašky 

vytvorenej k  modelu. 

 

 

                    Obrázok 13 Technický nákres – model č.1 
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6.4 Dizajn modelu č. 2 

     Dizajn číslo 2 je konštrukčne riešený ako vysoký. Zvršok siaha do výšky členka. Model 

je vyhotovený v kombinácií dvoch materiálov – hnedej lesklej usne a hnedého velúru. Zá-

merné zvolenie kombinácie farieb evokuje klasické modely obuvi určené pre pánov. Kla-

sické materiáli sú v kontraste s moderným strihom a športovým vyhotovením podošvy.  

     Zvršok je rozdelený líniami podobne ako u prvého modelu. Jedná sa o jednoduché geo-

metrické delenie. Zámerom bolo narušenie klasických proporcií obuvi. Pri vyhotovení 

zvršku je pouţitý na väčšine dielcov chrbtový šev. Veľkým otvorením zvršku vzniká dojem 

polo sandálovej obuvi. Konštrukčným riešením plnej špice, pevnej päty a nastaviteľného 

pásiku okolo členku vzniká dobrá fixácia nohy pri chôdzi.  

     Na priehlavkovej časti sa nachádza spojovací prvok – zips. Je pouţitý na vymeniteľný 

priehlavkový diel. Jedna časť je ukončená pomocou velcro pásika a druhá zipsom. Zips 

slúţi na výmenu celého dielca. Vymeniteľný dielec je vyrobený z textílie, ktorá zodpovedá 

príslušnej taške zaradenej k modelu. 

 

 

 

 

                   Obrázok 14 Technický nákres – model č.2 
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6.5 Dizajn modelu č. 3 

     Tretí model sa z časti odlišuje od konceptu ostatných vzorov. Model je určený k taške, 

ktorá má predstavovať klasické brašnárske remeslo. Z modelu je vidieť čiastočnú inšpirá-

ciu klasickým pánskym modelom obuvi nazývaným „perka“. Je to rozpoznateľné na bočnej 

línii vzoru. 

     Model vyniká kombináciou zipsu a šnúrovadla pouţitého na priehlavkovej a v pätovej 

časti. Klasická forma je narušená umiestnením šnúrovadiel, ktoré sa nenachádzajú, ako u 

väčšiny obuvi, na prednej strane ale v zadnej časti. Šnúrky sú prevliekané cez kovové 

krúţky na zadnej časti priehlavku cez zadný pásik k päte. Tým je dosiahnutá ich pevnosť 

a priame vedenie. Nedochádza k zamotaniu šnúriek, pretoţe sú vedené cez otvory vytvore-

né na zadnom pásiku. Zips je pouţitý na prednej časti obuvi. Siaha od špičky aţ na koniec 

priehlavku. Priehlavok je delený vertikálnymi dielcami zošitými chrbtovým švom, ktoré 

pripomínajú dráhu šnúriek. 

 

 

 

 

 

                   Obrázok 15 Technický nákres – model č.3 
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6.6 Dizajn modelu č. 4 

     Snahou štvrtého modelu je prepojiť zvršok sandálového tipu s podošvou športovej obu-

vi. Tak ako u predchádzajúcich modeloch sú na zvršku pouţité dva hlavné materiály. Fa-

rebný usňový materiál v kombinácii s perforovanou bielou lesklou usňou.  

     Konštrukčné riešenie zvršku je čiastočne odvodené od modelu č. 2. Na zapínanie slúţia 

dva nastaviteľné pásiky pripevnené velcrom. Pásik obsahuje chránič zhotovený z usňového 

materiálu pre lepší komfort a ochranu nohy. Jednoduché strihové delenie zvršku a farebné 

kombinácie zodpovedajú navrhnutej tašky. 

     Na zvršku v okolí päty je umiestnený zips, ktorý slúţi na pripevnenie vrchného dielu 

k obuvi. Model moţno nosiť ako otvorenú, vzdušnú poltopánku bez nadstavcov, ale-

bo vysokú členkovú obuv s pouţitím rôznofarebných vrchných dielcov. K modelu sú vyro-

bené dva tipy nadstavcov. Prvý s pouţitím obdobného nastaviteľného pásiku, alebo druhý 

zhotovený z totoţného materiálu pouţitého na taške. Vyuţívaním výmenných nadstavcov 

získava obuv jedinečný vzhľad. 

 

 

 

 

                                 Obrázok 16 Technický nákres – model č.4 
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6.7 Tvorba dizajnu univerzálnej tašky 

     Dizajn univerzálnej tašky čerpá inšpiráciu z klasickej mestskej nákupnej tašky. Pouţí-

vanej  v minulosti ale i v súčasnosti vo viacerých variáciách. 

Hlavné priority pri dizajne: 

- rozmery zodpovedajúce umiestneniu 15 palcového notebooku 

- trvácnosť materiálov 

- kvalita spracovania 

- vnútorné úloţné priestory 

- jednoduchá manipulácia s nadstavcom 

     Asymetrické riešenie predného dielu dodáva taške dynamiku. Skladá sa z dvoch dielov 

spojených pomocou zipsu. Horná časť je vymeniteľná, tým vzniká moţnosť kreatívneho 

výberu a zladenia hlavnej časti tašky s ostatnými doplnkami. Pomocou vnútorných popru-

hov je taška nositeľná aj bez nadstavcov. Pre praktické vyuţitie je vybavená vonkajšími 

a vnútornými vreckami. 

     K diplomovej práci vznikli štyri rôzne farebné kombinácie tašiek. Pri troch bola pouţitá 

kombinácia materiálov textil a useň. Ostatný model je vyhotovený len z usne. 

     Model je zhotovený ako jednodielna konštrukcia – základný vzor je vytvorený jediným 

dielom. Podšívka je pre jednoduchú údrţbu voľná, prišitá k vrchnému okraju dielca. 

 

 

                                Obrázok 17 Technický nákres – univerzálnej tašky 
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6.8 Spôsob výroby a pouţité materiály 

     Výrobný spôsob obuv lepená – najčastejšie pouţívaná technológia v obuvníckom prie-

mysle. Zvršok s napínacou stielkou je pripevnený lepidlom k podošve a následne zalisova-

ný. Pevnosť lepeného spoja môţe byť negatívne ovplyvnený pri premočení alebo mecha-

nickom poškodení.  

     Zips – zaisťuje mechanické zapínanie otvorov. Pozostáva z dvoch radov zúbkov umies-

tených proti sebe, posúvaním beţca sa zips otvára alebo zatvára. Zips rozdeľujeme na ko-

vový alebo umelý. Vynašli ho v roku 1896 Judson a Earle v Amerike. 

Podošva : 

- IPR italy - SERENA 

Kopyto : 

-  FAGUS 01486 

Usňové materiály : 

- NATHALIE AVIATOR – ITALY – 8162 

- DAVID – ITALY – STAMPATO. RIP -  F001 

- ZAISRI – ITALY – VELOUR 350 

- MASTROTTO – ITALY – VELOUR – 440 

- ROSAH – ITALY – ORIWO – 09 bw 

- FIOVE BEVONE – ITALY – TESTONE – M2 

- CHICRINO – ITALY – VERNICE – B158 

- KLUMPEN – SAHARA - J 

Textilné materiály : 

- KEARE TEX - ITALY 
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6.9 Fáza zhotovenia a kompletizovania modelov obuvi 

     Po zákresoch vzorov na plastové formy, kopytá a proporčnom rozdelení dielcov zvršku 

začala práca na realizácii modelov. Pre vzory sú pouţité kopytá veľkosti 40 a 42. Po pres-

nom snímaní kopýt pomocou papierovej lepiacej pásky a zhotovení strednej kópie kopyta 

začína tvorba šablóny. Podľa šablón sa vykrojili dielce z vrchového a podšívkového mate-

riálu. Dielce boli zošívané na jednoihlovom šijacom stroji. Pre väčšiu pevnosť boli podle-

pené medzipodšívkou a švy textilnou lepiacou páskou. Pätička je vytvarovaná pomocou 

termoplastického opätku. Ako materiál pre napínaciu stielku slúţi Texon. Po nacvikaní 

špice s termoplastickou tuţinkou bola k zvršku pripevnená podošva lepeným spôsobom. 
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Obrázok 24 model č.4 
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Obrázok 26 Spalding – Basket Ball Shoe 
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0brázok 28 BAŤA – korčule  

 

Obrázok 29 BAŤA – lyţiarky 
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Obrázok 30 BAŤA - tramky 
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ZÁVĚR 

     Cieľom teoretickej časti diplomovej práce je predstaviť históriu a vývoj športovej obuvi 

a tašiek. Praktická časť sa zaoberá vývojom dizajnu modelov obuvi a univerzálnej tašky. 

Návrh modelov prechádzal mnoţstvom zmien aţ ku konečným návrhom, ktoré boli reali-

zované. Pri práci som sa snaţil nájsť rovnováhu medzi atraktívnym vzhľadom a funkciou. 

Kaţdý model je jedinečný vo svojej funkcii aj forme. Pri návrhu obuvi a tašiek som vychá-

dzal z témy premeny. Zámerom tieţ bolo vytvorenie dizajnu, ktorý bude nápaditý a nepo-

rovnateľný so súčasným trhom. 

     Práca na tomto projekte bola pre mňa zaujímavá aj keď som nespolupracoval so ţiad-

nou značkou obuvi. Myslím si, ţe moje produkty by zaujali. Mám veľkú radosť, ţe som 

svoju prácu dotiahol aţ do konca a pouţil svoje skúsenosti a vedomosti nadobudnuté počas 

štúdii dizajnu obuvi na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. 
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