
1.VYCHÁZKOVÁ OBUV – je obuv určená k nošení v exteriéru a interiéru. Vyznačuje se klasickou konstrukcí, bez 
výraznějších módních prvků. Obvykle jsou u ní životnost a pohodlnost důležitější než módnost. Pro uzavřené 
střihy vycházkové obuvi je nejnižší možná teplota použitelnosti -5 °C. Vycházková flexiblová obuv je určena do 
suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí). 
 
2.ZIMNÍ OBUV – je obuv určená k nošení v exteriérech v zimním období. Vyznačuje se vyšší úrovní tepelně 
izolačních vlastností, často teplou vlasovou podšívkou a mohutnější podešví, zpravidla s protiskluzovým 
dezénem. Zimní flexiblová obuv je určena do suchého prostředí (nepoužívejte ji ve vlhkém ani mokrém prostředí). 
 
3.SPOLEČENSKÁ OBUV – je obuv pro krátkodobé nošení v interiéru při různých společenských příležitostech. 
Jedná se většinou o celousňovou obuv klasických střihů (polobotkovou nebo lodičkovou) s usňovou podešví. Tato 
obuv je velmi citlivá na vlhkost a nerovný povrch, a proto ji nedoporučujeme používat v exteriérech. 
 
4.MÓDNÍ OBUV – je určená pro krátkodobé nošení. Svou konstrukcí a materiálovým složením je určena, 
navržena a vyrobena k nošení v nenáročných podmínkách a prvořadá je u ní módnost, nikoli životnost. Tato obuv 
není určena pro každodenní, časté používání. Pokud se rozhodnete používat tuto obuv pravidelně, je nutno 
věnovat maximální pozornost stavu spodkových dílců a celkovému ošetřování a údržbě. 
 
5.VYSOCE MÓDNÍ OBUV – je obuv určená pro krátkodobé a občasné nošení v nenáročných podmínkách. 
Materiály a typ konstrukce jsou vybírány s vysokým důrazem na poslední módní trendy, vše je podřízeno vzhledu 
a estetické hodnotě (např. extrémně prodloužené špičky, podsazené podešve, vrchový materiál protažený až do 
spodkové části). Použití nestandardních materiálů a konstrukcí způsobuje rychlé opotřebení takové obuvi. 
Životnost obuvi je omezená, může být i výrazněji kratší než poskytovaná záruční doba. Tato obuv je určena 
především do suchého prostředí a je nutno předcházet jejímu ušpinění a jiným negativním vlivům. Na konstrukci 
a materiály jsou kladeny minimální technické požadavky. Tato obuv není v žádném případě určena pro 
každodenní, časté používání. 
 
6.REKREAKČNÍ OBUV – je obuv určená k nošení ve volném čase, při různých rekreačně-vycházkových 
příležitostech. Její konstrukce je přizpůsobena k použití v exteriéru, i v mírném, upraveném přírodním terénu. 
Tato obuv není určená k provozování sportovních aktivit. 
 
7.SPORTOVNÍ OBUV – je obuv určená k provozování různých sportovních aktivit. Svou konstrukcí odpovídá 
požadavkům příslušného druhu sportu, proto je nutné ji pouze k tomuto sportu používat. 
 
8.DOMÁCÍ OBUV – lehká, textilní obuv jednoduché konstrukce je určená k nošení v místnostech. Domácí obuv s 
textilním spodkem (podešví) je především určena k udržení nohy v teple – není určena k běžnému nošení. Při 
běžném nošení může dojít k poškození spodku této obuvi. 

 


