
 

 

 

 

NÁVOD NA ÚDRŽBU OBUVI 

Pri kúpe novej obuvi dbajte na výber správnej veľkosti. Na začiatku noste obuv len v domácich podmienkach pre 

utvrdenie sa o správnom výbere. Novú obuv noste v kratších intervaloch, aby sa prispôsobila Vášmu chodidlu. 

Ťažšie, pevnejšie topánky vyžadujú viac času kým sa povolia.  

Pred prvým požitím obuv naimpregnujte na to určeným prípravkom. Obuv postupne rozchádzajte od krátkych 

prechádzok až po dlhé turistické trasy.  

Každý druh športu vyžaduje iný druh obuvi, preto pri výbere zvážte, na čo bude obuv využívaná.  

Obuv vyberajte starostlivo a klaďte dôraz na správne zvolenú veľkosť.  

Rozdelenie obuvi podľa účelu použitia: 

• Bežecká obuv – syntetická useň v kombinácii s gumenou podrážkou vhodná na bežecké tréningy a chôdzu 

v suchom prostredí. V prípade opakovaného namočenia a pri nevhodnom používaní môže nastať celkové 

poškodenie obuvi.  

• Trailová bežecká obuv – syntetická a/alebo prírodná useň s podrážkou s hlbokým dezénom určená do 

náročného terénu. Obšívka je pevná a odolná. Typ vhodný na beh v prírode.  

• Tretry – kombinácia syntetickej usne s gumovou podrážkou a kovovými štupľami v prednej časti 

podrážky. Typ obuvi vhodný len na špeciálne povrchy.  

• Tréningová obuv – obuv určená do posilňovní, hál a fitness centier pre rekreačné a vrcholové cvičenia. 

V prípade použitia danej obuvi vo vonkajších priestoroch môže dôjsť k predčasnému opotrebeniu 

a znehodnoteniu obuvi (najmä obšívky) a taktiež k poškodeniu podrážok. Tréningová obuv nie je vhodná 
pre bežné nosenie.  

• Tenisová obuv – syntetická aj prírodná useň určená pre závodných aj rekreačných hráčov. Nie je vhodná 

na intenzívne používanie. Pri nevhodnom používaní môže dôjsť k poškodeniu podrážky aj obšívky, hlavne 

v prípade obuvi tvorenej textilnými materiálmi.  

• Futbalová obuv – obšívka z mäkkej hovädzej a syntetickej usne.  

• Halová obuv  – určená pre halové športy, napr. basketbal, hádzaná, volejbal, nie je vhodná na drsný 

povrch (betón, asfalt), nakoľko môže dôjsť k poškodeniu podrážky.   

• Plážová obuv – do bazénov, sáun, nevhodná na celodenné používanie. Pri intenzívnom používaní môže 

dôjsť k poškodeniu.  

• Alternatívne športy – obuv určená pre netradičné športy, napr. skateboard, BMX  

• Lezecká obuv – určená výhradne pre horolezectvo a športové lezenie.  

• Turistická obuv – určená pre turistiku, vychádzky v prírode.  

• Vychádzková obuv – oddychová obuv, prechádzky a pod.  

 

Všeobecný návod na ošetrovanie obuvi: 

• obuv čistite ručne pri teplote vody do 30°C  

• pri čistení používajte prípravky určené na príslušný materiál  

• na čistenie používajte molitanovú špongiu alebo jemnú kefku  

• sušte obuv bez vnútorných vložiek, naplno otvorenú pri izbovej teplote 

• pri sušení nevystavujte obuv tepelným zdrojom  

 



 
 

 

 

• pri sušení nevystavujte obuv priamemu slnečnému žiareniu  

• zákaz sušenia obuvi v sušičke  

• zákaz prania obuvi v práčke 

• pri ošetrovaní nepoužívajte tvrdé kefy, ktoré by mohli obuv poškodiť  

• pracie prostriedky nepriaznivo pôsobia na prírodnú aj syntetickú kožu  

 

Návod na ošetrovanie jednotlivých materiálov obuvi 

1. NUBUK/VELUR 
- nubuk: lícová brúsená koža, zamatový povrch 
- velur: rubová brúsená koža, povrch s vlasom – semiš 

ošetrovanie – impregnujte vode-odpudzujúcim sprejom v danom farebnom odtieni, čistite jemnou 

kefkou, najlepšie špeciálnymi gumovými kefkami určenými na daný povrch.  

2. HLADKÁ KOŽA 
- jemne štruktúrovaný povrch s drobnými pórmi v matnom alebo lesklom prevedení, nie je vhodná do 

daždivého počasia, impregnujte pomocou špeciálnych krémov na kožu.  

Namoknutú kožu nechajte voľne postupne schnúť bez použitia tepelného zdroja, odporúčame vypchať 

novinovým papierom a po uschnutí zvláčnite vhodným krémom. Používajte krém v správnom farebnom 

odtieni, naneste na obuv, rozotrite a preleštite. Na krémovanie hladkej kože odporúčame použiť flanelovú 

handričku.  

3. LAKOVANÁ KOŽA 

- hladký, vysokolesklý povrch, ktorý vznikol lakovou úpravou kože. Povrch lakovanej kože očistite 

v prípade potreby vlhkou handričkou, impregnácia môže povrch poškodiť. Ošetrujte špeciálnym krémom 

na lakovanú kožu s flanelovou handričkou.  

4. LEŠTENÁ KOŽA 

- akostná hladká koža s vysokým leskom, vytieňovaný vzhľad. Ošetrujte ako hladkú kožu.  

5. NEPREMOKAVÁ OBUV S MEMBRÁNOU  

- prírodná koža/ prírodná koža v kombinácii s textilným materiálom, môže obsahovať membránu ktorá 

zaručuje vyššiu odolnosť voči vode, nepriaznivým poveternostným podmienkam a zároveň je schopná 

odpariť vlhkosť z vnútra obuvi. Kožené prvky ošetrujte výživou pre kožu, v prípade, že topánka obsahuje 

membránu, používajte len atestované prostriedky. Nikdy nepoužívajte impregnácie na báze tuku alebo 

vosku, odporúčame impregnačné spreje.  

6. GUMOVÁ OBUV A DOPLNKY 

- gumáky, žabky, crocsy atď. umyte v prípade potreby vlažnou vodou a nechajte voľne uschnúť. Vnútro 

udržujte v dobrom stave pravidelným voľným vysúšaním potu.  

Upozornenie! Počas jazdy na eskalátore stojte v smere jazdy, nedotýkajte sa bočných stien pohyblivých 

schodov, opatrne nastupujte, vystupujte.  
7. OBUV S PLASTOVÝMI PRVKAMI, KOŽENKOU A INÝMI TECHNICKÝMI PLASTAMI  

- očistite vodou, po opláchnutí vytrite mäkkou, suchou, čistou handričkou. Nepoužívajte bežné krémy ani 

leštidlá.  
8. TEXTILNÁ OBUV 

- očistite jemným kefovaním podľa druhu použitého materiálu a stupňu znečistenia. Odporúčame 

naimpregnovať a čistiť na to určenými prostriedkami. Zákaz prania.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

9. LEZECKÁ OBUV 

- vyrobená za účelom lezenia, klaďte dôraz na správny výber veľkosti a vyhovujúce strihové prevedenie. 

Obuv nasádzajte plynulým pohybom a ťahom za pútka v pätovej časti topánky. Obuv si vždy poriadne  

zašnurujte až do posledného otvoru. Nie je určená do vlhkého či mokrého prostredia. Zákaz sušenia 

v blízkosti tepelných zdrojov. Pred sušením vyplňte obuv savým materiálom. Chráňte pred chemikáliami 

a ostrými predmetmi. Priebežne sledujte stav obuvi a v prípade náznakov bežného opotrebenia zaistite 

opravu. Obuv po každom použití očistite a ošetrite vhodnými prostriedkami vzhľadom k použitému 

materiálu. Zákaz prania v práčke. Zákaz chemického čistenia.  

 
Skladovanie obuvi: 

• pred uskladnením obuv očistite, prípadne nakrémujte vhodným prípravkom 

• pri skladovaní použite napínak na obuv, alebo obuv vyplňte vypchávkami (napr. novinami), aby sa obuv 

nezdeformovala  

• skladujte na suchom tmavom mieste  

 
Ošetrovanie obuvi v zimnom období je nevyhnutné práve kvôli chemickým posypom ulíc, jej pravidelným 

krémovaním znížite prenikanie vlhka do obuvi, praskaniu materiálu a predĺžite jej životnosť. Snažte sa obuv 

pravidelne striedať, najmä v daždivom počasí, v prípade namoknutia nechajte voľne uschnúť pri izbovej teplote. 

Nevystavujte tepelným zdrojom.  

V prípade ručne šitých topánok môže dôjsť k prepúšťaniu vlhkosti cez otvory, ktoré vznikajú pri výrobe. Takúto 

obuv pred prvým obutím dôkladne ošetrite krémom so včelím voskom pre upchanie otvorov po ihle.  

Pravidelným krémovaním dosiahnete zníženie priepustnosti.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 


