


,,Ortopedická sneakers'' – Soutěž na zpracování návrhu (zdravotních/ortopedických) 
kožených tenisek dle zadaných kritérií 

Česká společnost Pro Evolution s.r.o., která je výhradním dovozcem výrobků značky Peter 
Legwood pro ČR a SR hledá designéra pro nový model obuvi.  

www.peterlegwood.cz , www.chodimzdrave.cz , www.aetrex.com  

Zajímáš se o zdravý životní styl? Máš rád boty a záleží ti nejen na vzhledu, ale také na funkci? 
Rozumíš výrobě, materiálům a designu?  

Pokud jsi odpověděl 3x ANO, tak jsi člověk, kterého hledáme! 

Požadavky: 
• Zpracování od A do Z – návrh, materiál, návrh místa, kde se bota vyrobí apod. 

• Kritéria: Volnočasová bota (sneakers/teniska) dle našich specifických požadavků. 

• Specifické požadavky: vytvoření podešve s naší ortopedickou vložkou (vymyslet 
zabudování, celý systém…)  

• Požadavky na design: Obuv pro ženy 35+ (sneakers), Muži 35+ (teniska), 
jednoduchost (univerzální design, měníš barvy dle potřeby), kvalita zpracování, 
správná šířka, lehkost, prodejní cena do 3000kč   

•  Materiál svrchní části: kůže  

Nabízíme: 
• Na vítěze soutěže čeká finanční odměna 100 000Kč 

• Možnost podílet se na vývoji nového produktu 

• Vybraný návrh bude zrealizován a následně uveden na trh  

• Nabídka dlouhodobé spolupráce 

• Osobní podíl na vývoji a směřování produkce celé značky 

Registrace: 29.1.2021 – 15.2.2021 

Cíl Soutěže:  

Cílem je vybrat vítězný návrh, který nejlépe splní zadání a následně ho zrealizovat a uvést na trh.  

http://www.peterlegwood.cz
http://www.chodimzdrave.cz
http://www.aetrex.com


Podmínky:  

Soutěž je určena studentům VŠ, ale také absolventům. Není limitována věkem. Soutěžícím je 
jednotlivec nebo skupina 2 studentů. 

Registrace posílejte na email: havlikova@chodimzdrave.cz  

Do předmětu uvést: SOUTĚŽ Pro Evolution 

Základní informace nutné k registraci: 

• jméno a příjmení (autora/autorů) 

• e-mail 

• telefon 

• bydliště 

• název fakulty, školy, zaměstnaní 

• Portfolio + CV 

Potvrzení o registraci Vám bude zasláno nazpět e-mailem do tří pracovních dní. Neplatí se žádný 
registrační poplatek. V případě že se soutěže zúčastníte jako tým, zaznamenejte počet Vašich 
kolegů. Každý, kdo splní podmínky účasti, zaregistroval a zaslal CV + portfolio v řádném termínu, 
bude zapojený do soutěže. 

Vybraní studenti/absolventi, na základě svých CV, budou pozvání 17.2.2021 na workshop do naší 
prodejny: Chodím zdravě, Žitná 1578/52, Praha 2. 

Zde se seznámí s filozofií firmy a jejími produkty. Budou zde specifikovány požadavky a zadání 
k návrhu.   

Harmonogram:  

29.1.2021 – 15.2.2021 Registrace 

17.2.2021 Povinný workshop – seznámení s firmou a produkty 

18.3.2021 Konec zasílání soutěžních návrhů 

25.3.2021 Vyhodnocení návrhů a začátek realizace prototypu 

Odevzdání:  

Pouze po absolvovaném workshopu.  

Návrhy zašlete ve formátu pdf na e-mail havlikova@chodimzdrave.cz do určeného data, viz. 
harmonogram. Materiál musí obsahovat koncept, vizualizaci, způsob zpracování a nákresy. 

Kontakt:  

V případě jakýchkoliv dodatečných otázek můžete kontaktovat Mgr. Kristýnu Hůlkovou na e-mailové 
adrese havlikova@chodimzdrave.cz 

mailto:havlikova@chodimzdrave.cz
mailto:havlikova@chodimzdrave.cz

